bekijk het
filmpje op
www.landleven.nl

RAUWE METWORSTEN
VAN HENK LANGELAAR

‘JE PROEFT JE

GEBOORTEGROND’
EEN ZOETE ROOKLUCHT HANGT ’S OCHTENDS VROEG
BOVEN DE HISTORISCHE DORPSKERN VAN

KOCKENGEN.

DE FAMEUZE RAUWE METWORSTEN VAN SLAGER
HENK LANGELAAR HEBBEN EEN NACHTLANG IN DE
ROOKKAST ACHTER ZIJN SLAGERIJ DOORGEBRACHT.

“IN DE WINTERMAANDEN ROOK IK DEZE WORSTEN OOK
OP

VINKEVEENSE TURF.” VAN HEINDE EN VERRE KOMEN
LIEFHEBBERS NAAR DE SLAGERIJ VAN DE FAMILIE

LANGELAAR VOOR DEZE OERWORST.
TEKST DOUWE ANNE VERBRUGGE FOTOGRAFIE OTTO KALKHOVEN
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LINKS EN ONDER: Achterin de winkel draaien
Henk en Michel de rauwe metworsten.

Maar mijn vader was bovenal slachter. Hij slachtte bij
slachtbedrijven, en toen het nog mocht, deed hij ook huisslachtingen. Varkens en koeien. Tot diep in de nacht was hij
dan in de weer, want het vlees moest snel ingemaakt worden.
Een deel ging vervolgens bij ons de rookkast in, en op zolder
hingen die worsten dan te drogen; aan spijkertjes opgehangen
aan de buitenkant van het rookkanaal van de schoorsteen.
Die worsten gingen lang mee, veel langer dan nu. Toen werden
varkens pas na twee jaar geslacht, als ze 150 kilo wogen. Nu
slachten ze bij 80 kilo. Maar hoe ouder een varken is, hoe langer
het vlees meegaat. En ik vind het persoonlijk ook lekkerder.”

DOORLEEFD
Henk vertelt dat hij de metworsten op Vinkeveense turf nog
steeds alleen in de zelfgemaakte rookkast van zijn vader rookt.
“Iedere rookkast heeft zijn karakteristieke eigenschappen.
Daar moet je niet mee rommelen. Je moet een rookkast ook
nooit schoonmaken, dan verliest ie zijn doorleefdheid.”
De vader van Henk is overleden maar zijn moeder woont
nog in de Portengense polder, in een buurtschap net buiten

‘BIJ VOCHTIG WEER BLIJVEN
DE WORSTEN LICHTER VAN KLEUR’

Kockengen. Samen met zijn zoon Michel – die met zijn vader
en moeder de slagerij runt – rookt Henk een keer per maand
metworsten op turf. “Als de ‘r’ in de maand zit, komen ze
hier roken”, vertelt Henks moeder Dien. “Mijn man Piet
bracht de worsten vroeger zelf rond op de brommer. Hij
had heel wat klanten in Vinkeveen. Ze waren dol op die

ONDER: “Mijn vader heeft

‘M

me zoveel Vinkeveense

oet je dit eens proeven”, glimlacht Henk naar
een klant in de winkel. Weigeren kan niet meer

turf nagelaten dat ik

worst. En nog steeds. Maar ik breng ze niet rond, ze kopen
hem nu in de slagerij bij Henk.”
Aan tafel bij Dien Langelaar volgt na iedere rooksessie de

nog jaren vooruit kan.”

als de Kockengense slager met uitgestrekte arm

over de toonbank een stuk van de rauwe metworst aanreikt.
Henk is een slager van het ambachtelijke soort. Rode wan-

veense turfblokken. Dat deed niemand meer omdat turf in-

gen, groot, gul en vriendelijke glimoogjes. Nieuwsgierig

middels een schaars goedje was geworden. De metworsten

wacht hij de reactie van zijn klant af. “Tjonge, wat is dit een

kregen met het roken op turf een bepaalde smaak die voor

bijzonder stukje worst. Hoe krijg je dat voor elkaar?” Een gro-

veel mensen onweerstaanbaar is. Het roept bij hen herinne-

ter compliment kan de klant hem niet maken. Henk is trots op

ringen aan vroeger op.”

zijn gerookte metworsten.

POLDERMENSEN
GEMEENTEHUIS OP TURF

De Langelaar-familie blijkt een geschiedenis te hebben van

Voor het geheim achter de ‘Vinkeveense metworsten’ lepelt

jagen, slachten, zo nu en dan een beetje stropen, en vlees

Henk een familieverhaal op. “Mijn vader was als timmer-

prepareren. Het ambacht van roken leerde Henk van zijn

man betrokken bij de sloop van het oude gemeentehuis in

opa en zijn vader. “Mijn opa, naar wie ik ben vernoemd,

Vinkeveen. Toen ze bij de fundamenten waren, bleek het ge-

was jager en beroepsvisser. Hij rookte het vlees altijd op

bouw op turfblokken gebouwd te zijn. Dat kwam in vroeger

turf. Dat was toen nog goedkoper dan roken op zaagsel,

tijden wel vaker voor in deze streek. Mijn vader heeft die turf

zoals we nu doen. Mijn opa en mijn vader waren echte polder-

weggeschept en mee naar huis genomen. Ik weet nog dat de

mensen. Als ze wisten dat er ergens een bunzing zat, waren

hele tuin bij ons thuis vol lag met drogende turfblokken.

ze dagen in de weer om die te vangen. Een bunzingvel was

En toen is hij net als vroeger weer vlees gaan roken op Vinke-

veel geld waard, voor dat geld moesten ze een week werken.
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‘JE MOET EEN ROOKKA ’
NOOIT SCHOONMAKEN
LINKS: Henk geeft de metworsten door aan zoon
Michel, die daarmee als derde generatie gebruik
maakt van de rookkast.
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PROEVEN?
Komt u van ver en wilt u de metworst van
Henk Langelaar kopen, dan is het verstandig
om eerst even te bellen (tel. 0346 – 24 12 16)

BENEDEN:

of te mailen (slagerijlangelaar@gmail.com)

In de slagerij hangt

met de slagerij aan de Nieuwstraat 1 in

deze zwart-witfoto van

Kockengen om te vragen of de rauwe metworst

Henks vader, bezig met

op voorraad is.

het slachten van een
varken bij een boer.

RECHTS:
Aan tafel bij
Dien Langelaar
volgt na iedere

SLAGERIJ

rooksessie de

In de slagerswinkel bevindt Henk zich het liefst achter

proef op de som.

‘Het Blok’. Daar prepareert hij het vlees en heeft hij tegelijk
contact met de klanten voor advies en een praatje. “Dat is
proef op de som. Michel snijdt de worst aan. “Hoe is ie oma?”

toch het leuke aan een dorpswinkel; een babbeltje maken.

Michel weet dat hij deze vraag niet hoeft te stellen. Het

En op zaterdagochtend klanten die even een bakkie koffie

antwoord is steevast: heerlijk! “Oma is net als de rest van

komen doen. Dan heb ik steevast om kwart over vijf ’s och-

de familie dol op deze worst.” Maar dan de hamvraag: wat

tends al mijn eerste klanten. Kockenezen die voor het klussen

maakt deze worst nou zo bijzonder? Henk is uitgesproken:

alvast een metworst komen halen.” “Die rauwe metworst is

“Je proeft je geboortegrond. Iedereen die in polder groot is

dan ook wel echt een worst voor mannen hoor!” laat Aria,

geworden herkent de unieke smaak. Er zit een ietwat gerijpte,

de vrouw van Henk, weten. “Ik ben er niet dol op.” Samen

grondachtige smaak aan de worst, dat komt door die turf.

met een aantal andere dorpelingen staat Aria achter de

Het is een soort oerachtig iets. Ik heb voor de grap mijn rauwe

toonbank. “Ik werkte eerder bij de Rabobank, maar toen

metworsten een keer gerookt op Drentse turfblokken. Was

Henk de slagerij vijftien jaar geleden overnam ben ik hier

ook een heerlijke worst hoor, maar van mijn klanten uit

gaan werken. Ik wist het verschil tussen varkensvlees en

OERGEVOEL

Vinkeveen kreeg ik meteen commentaar dat dit niet de goede

rundvlees niet, maar dat leer je snel genoeg.”

Zwart-witfoto’s sieren de slagerij van het polderdorp.
Henk: “Ik sta in een mooie traditie, dat voelt goed. Kijk,

worst was, haha! Gelukkig heeft mijn vader zoveel Vinkeveense
turfblokjes nagelaten dat ik nog jaren vooruit kan.”

Achterin de winkel draait Michel de rauwe metworsten.

hier hangt een foto van de eerste slager in deze winkel:

Als hij de deur opendoet naar de achtertuin waar zich ook

Vleeschhouwerij Ultee, een bekend slagersgeslacht in deze

JAN STAM

een rookhok bevindt, galmt het geluid van de klokken uit

regio. Hij is hier rond 1900 begonnen.” Er hangt ook een

De worsten van slager Henk genieten inmiddels bekend-

de veertiende-eeuwse kerktoren de winkel binnen. Een en

foto van Henks vader, bezig met het slachten van een varken

heid buiten de West-Utrechtse veendorpen. Met dank aan

al dorpsnostalgie. Michel is nuchter: “Ik hoor het al niet

bij een boer. “Ik heb mooie herinneringen aan pa. Hij was

de optredens van de excentrieke Kockengense boer Jan

meer.” Michel legt uit dat in het rookhok van de slagerij

echt zo’n struiner. En voor de duvel niet bang. En ja, wat in

Stam in het televisieprogramma Man Bijt Hond. Michel:

alleen op zaagsel van eiken- en beukenhout wordt gerookt.

de natuur gevangen werd, ging mee naar huis. Vaak genoeg

“Jan staat bekend om zijn eetpatroon, dat voor een groot

“Naast de rauwe metworsten roken we hier hammen, rook-

trokken we in de avondschemer erop uit om in de polder

deel uit onze rauwe metworsten bestaat. Overal uit het

worsten en verschillende speksoorten.”

‘stekkies’ te zetten. Als we thuiskwamen, hup snel naar bed

Henk: “Als het vochtig weer is, blijven de worsten lichter.

om er om drie uur ’s nachts weer op uit te gaan om de stekkies

Bij droog weer worden ze donkerder omdat ze sneller

met gevangen paling binnen te halen. Een paar dagen later

indrogen. Dat ambachtelijke vind ik zo leuk aan mijn vak.

stond de rookton in de moestuin. Met een jutezak er

Ik zeg niet dat ik de beste metworsten maak, maar ze zijn

bovenop… zo kreeg je de heerlijkste paling. Het is net als

wel uniek. Zoals ik ze maak, maakt niemand anders ze.

met de rauwe metworst op Vinkeveense turf, het brengt

Het is geen eenheidsworst.”

een soort van oergevoel met zich mee.”

land kwamen mensen bij ons langs om die worst te kopen.
Om zelf te eten en om cadeau te doen aan Jan. We hebben
Jan een half jaar lang niet in de winkel gezien, hij was
goed voorzien. Nog steeds komen fans van Jan bij ons
terug. Iemand uit Rotterdam komt hier telkens weer vijftien worsten tegelijk afhalen.”

98 LANDLEVEN -

NUMMER 2 2016

‘ALS DE ‘R’ IN DE MAAND
ZIT, KOMEN ZE HIER ROKEN’,
VERTELT MOEDER DIEN
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