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In de keuze van de methoden die men
vroeger bij de huishoudelijke vleeskonservering toepaste, kwamen binnen Nederland regionale verschillen voor. De recente geschiedenis geeft grote veranderingen in technieken en funkties van
huishoudelijke konservering t e zien. Wijziging van verwarmingsvoorzieningeni n
de woning en van maaltijdbereiding
speelden hierbij een rol. De geleidelijke
verdwijning van het systeem van zelfvoorziening in de huishoudens en de
overgang naar de geldekonomie zijn i n
deze ontwikkeling ook zeer belangrijk
geweest.
De huishoudelijke konservering is een
verschijnsel, dat in de afgelopen eeuw
door een grote mate van dynamiek gekenmerkt werd. Niet alleen wijzigden de
verduurzamingstechnieken zich, maar
ook veranderde de funktie van de konservering van karakter. Nadat het verduurzamen op huishoudelijk niveau in de loop
van deze eeuw vrijwel tot een einde leek
te komen, kan men er tegenwoordig weer
een hernieuwde belangstelling voor
waarnemen. Allerlei traditionele vormen
van konservering worden opnieuw aangeprezen en in toenemende mate toegepast. In dit artikel beperk ik me tot de
huishoudelijke konservering van varkensvlees zoals deze in de 20e eeuw op
het Nederlandse platteland voorkwam.
Voor het onderzoek (Jobse-van Putten,
1984) is gebruik gemaakt van een schriftelijke enquête van de afdeling volkskunde van het P. J. Meertens-Instituut te Amsterdam. Deze afdeling stuurt elk jaar een
vragenlijst uit over een volkskundig onderwerp (zoals feesten, arbeidsgewoonten, spel) aan vaste medewerkers die verspreid over het hele land wonen. Meestal
wordt gevraagd naar gegevens over het
betreffende onderwerp uit de jeugd van

de korrespondenten. Doel van deze enquêtes is het opsporen van regionale verschillen in het onderzochte kultuurverschijnsel en het mogelijk maken van onderzoek naar veranderingen die zich in de
loop van de tijd in zo'n verschijnsel voordoen.
In de enquête, die in 1978 verzonden
werd, is gevraagd naar de wijze van konserveren van voedsel bij de informanten
thuis in de periode vóór 1920. Het onderzoeksmateriaal bestaat dus uit herinneringsgegevens en geldt, vanwege het
voor regionaal onderzoek samengestelde
korrespondentennet, voornamelijk voor
het platteland van Nederland. Aangezien
het in de enquête niet mogelijk was verder terug te vragen dan 1900 staat de periode van het begin van deze eeuw in dit
onderzoek centraal. Via literatuur is geprobeerd licht te werpen op de veranderingen die zich kort voor en na deze periode in de konservering hebben voltrokken. Verder is gebruik gemaakt van het
onderzoeksmateriaal van Willinge PrinsVisser over de huishoudelijke konservering in de jaren 1953-'54.
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In dit artikel zullen eerst de verschillende
methoden die men in het eerste kwart
van de eeuw in de huishoudelijke vleeskonservering toepaste, worden besproken, waarbij ook de beperkingen van elke
techniek aandacht krijgen. Daarna worden enkele regionale verschillen die er
zich bij voordeden, verklaard. Vervolgens
zal ik met enkele voorbeelden aantonen
dat de vleeskonservering in de lo
deze eeuw voortdurend verande
waarom deze veranderde. Te
wordt ingegaan op de verschillende tunkties van dg konservering. Deze zijn in de ,
loop van deze eeuw van karakter veran- r
derd, wat belanqriike konseauenties voor
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De huishoudelijke
konseweringsteehniekan
Uit het enquêtemateriaal hlijkt diat de
huisslacht, en daarmee de v o a r z i ~ e ~in
in~
de eigen vleesbehoefte, omstreeks 3900
in grote delen van het platteland vrij argemeen was. Vaak hechtte men sterk aan
deze gewoonte en was men trots op het
zelf gemeste en zelf gekonserveerde varken, dat voor velen een aanzienlijke
waarde vertegenwoordigde. Over het die idmpal W W V de korte termijn (enkel
verduurzaamde vlees sprak men dan ook
wel als: "Mijn kapitaal hangt aan de zoldrogen of raken gekömbiirreerd.
der".
Het slachten van een of meer varkens
voor eigen gebruik kwam toen in vrijwel
alle sociale lagen voor. Regionaal waren
er echter uitzonderingen; zo was deze
uitspraak meer van toepassing voor het
oosten en het zuiden van het land dan
voor bepaalde streken in het westen en in
Friesland waar de varkensslacht voornamelijk bij boeren plaatsvond. Op de hierbij afgedrukte kaart komt dit tot uitdrukking in de betrekkelijk geringe dichtheid
van de gegevens in de laatstgenoemde
gebieden.

Inzouten
De eerste handeling na de slacht om de
verschillende stukken van het varken te
konserveren, bestond aan het begin van
de eeuw nog vrij algemeen uit het inzouten. Voor een deel was dit inzouten een
noodzakelijke behandeling van het vlees
voorafgaand aan het roken of drogen, die
alleen bij de worst achterwege kon blijven. Het inzouten kon echter ook als een
op zichzelf staande methode toegepast
worden. Alleen voor het laatste geval is
het teken "inzouten" op de kaart gebruikt. De voorkeur die sommigen voor
het inzouten van het vlees uitspraken,
kan ten dele toegeschreven worden aan
een positief uitvallende afweging van de
voor- en nadelen van de verschillende
methoden. Zo schreven sommige inforpliciet, dat men de worst bijliever inzoutte, omdat deze

Dragen en irskrcu
Als men de gezouten stukken liet dragen,
hing men ze haag aan de zolder in de
buurt van het vuur af de kachel; in het
oosten van hef land noemde men elie
plaats aan de zolder "de wieme". Op de
kaart is het teken "roken* gebruikt als
men na het inzouten de stukken van het
varken gedurende kortere of langere tijd
binnen in de schoorsteen of in een rookhok hing. Bij beide methoden werd het
vlees natuurkundig gezien verduurzaamd
door er vocht aan te onttrekken, dus door
het te drogen; in het ene geval gebeurde
dit echter zonder en in het andere met behulp van een chemisch middel, namelijk
rook. Door deze methoden te volgen was
het in principe mogelijk het gekonserveerde produkt tot de slachtperiode van
het volgende jaar te bewaren. Met opzet
schrijf ik "in principe". Afhankelijk van de
voeding van het varken en de zorg en toewijding tijdens het konserveringsproces
konden de kwaliteit en de duurzaamheid
van het gekonserveerde vlees in elk huishouden verschillen. Daarnaast speelden
niet te voorziene omstandigheden, zoals
wisselende temperaturen en luchtvochtigheid een rol. In het algemeen kan gesteld worden, dat de vroegere konservering na een bepaalde - en elke keer verschillende - periode haar optimum
bereikt had en dat de kwaliteit van de produkten daarna langzaam maar zeker achteruitging. Hoewel hierbij niet meteen
aan bederf gedacht hoeft te worden,
werd er vroeger toch, vooral tegen het
einde van het slachtjaar, nog al eens ranzig vlees gegeten.
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Inzuren
Vergeleken met de voorg
den was het i n karnemelk
gen van vlees een minder gangbare techniek. Het inzuren werd voornameliik toegepast o m restprodukten van de klacht,
zoals hoofdkaas of zwoerdrolletjes, voor
een beperkte periode te verduurzamen.
Verder werd i n de provincie Groningen

1
veelal afkomstig van het "zultzwientje",
waarin deze techniek als een duidelijke
een big die in het voorjaar geslacht was.
Bewaren onder vet
Een aan het begin van deze eeuw relatief
jonge techniek was het bewaren -#van
vlees onder vet. Spek, worst, karbohade.
nieren, gehakt, hoofdkaas konden.-t&e$
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taat waren echter, als gw@Ig
schillen in toepassing van ds
verdeeld. Enerzijds ziJn er apmenkh
verbetering werd aangeprezen,
qua smaak als qua duuma~mk~áid,&e
meeste berichten waren echter
positief: de prafukten waren we
lekkerder, maar de houdbaaheid erwan
zou toch beperkt zijn; volgens de M n mkete maanden, volgens de ander e n k b
weken of zelfs maar enkele dagen. A d @ re bezwaren die genoemd werdien. weren: de methode vergde veel werk, veel1
brandstof en vrijwel alle reuzel; b n dien zouden bij een grootsch~eepsetoepassing van deze methode de Lel~derruimte en alle potten en pannen erdoar i n
beslag worden genomen. Op de oorzaken van de uiteenlopende eindresultaten
van deze techniek kom ik later terug.

Regionale verschillen
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Uit de kaart blijkt dat de verschillende
konserveringsmethoden niet overal in
het land met dezelfde frequentie werden
toegepast. In het onderzoeksvb~slagzijn
deze regionale verschillen voor elke methode verklaard met faktoren die deels
binnen en deels buiten de voeding gelegen zijn. Kortheidshalve zal hier bij enkel-e technieken slechts één verklaringkfak?pr bij wijze van voorbeeld uitgewerkt
.wbrden. Bij hej inzouten en inzuren is de
Aeus gevallen op een voedingsinterne en
?j h& roken en drogen op een voeding:-aktor.
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van het inzouten van vlees als kommeringswijze. Ook elders in het land waar
men dan wel minder vaak, maar tmk met
een zekere regelmaat stamppot at, blijkt
men daarbij in eerste instantie juist de
gezouten vleesprodukten te hebben gebruikt. In de kop van Noord-Holland heeft
er in het verleden mogelijk een relatie bestaan tussen het ingezouten spek en
peulvruchtgerechten, terwijl er i n guidwest-Nederland een kombinatie bestond
van gezouten spek met peren.
In Groningen, het enige gebied waar men
spek onder karnemelk of azijn zette, lijkt
er een verband gelegd te kunnen worden
tussen het inzouten en het inzuren. Voor
zover deze beide technieken toegepast
werden, vormden ze als het ware elkaars
supplema,nt. Het ingezputen spek werd
over het algemeen slechts in de periode
volgend op de slacht, dus 's winters, gegeten, wat overigens de konsumptie van
het gerookte of gedroogde vlees in die
tijd niet uitsloot. Voor wie zich de slacht
van meer dan één varken per jaar kon
permitteren, was het inzouten van vlees,
naarmate men verder in het iaar kwam,
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ten goede gekomen zal zijn, aangezien
roolk verduurzamende bestanddelen bevat. Afhankelijk van het weer, de brandstof, de plaats waar het vlees gehangen
werd of de hygiënische omstandigheden
zal de mate waarin het vlees gerookt was
van huis tot huis verschillen in smaak en
duurzaamheid opgeleverd hebben. Deze
fase in de geschiedenis van de vleeskonservering, die we de fase van het indirekte roken zullen noemen, heeft in de ene
regio, en mogelijk ook bij de ene bevolkingsgroep, langer geduurd dan in of bij
de andere. Zo moet de schoorsteen in
Noord-Holland al aan het einde van de
16e eeuw algemeen zijn geweest, terwijl
hij dit op het platteland van Oost-Nederland pas in de loop van de 19e eeuw
werd.
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bruikelijke inzoutingsperiode aan de balken opgehangen om te drogen. Omdat
de rook van het open vuur in deze huizen
nog vrij spel had, zal aan het drogen van
het vlees altijd rook te pas zijn &komen,
wat de konserverina over het alaemeen
hrifi voa6Hukhoudkunde6 (2) april 1985

Toen er in de verschillende regio's op
verschillende tijdstippen schouwen in de
huizen kwamen, werd de variatie tin de
vleeskonservering groter. Men stond
toen voor de keus om Òf het vlees direkt
aan de inwerking van de rook in het rookkanaal bloot te stellen of het vlees zo Is
altijd tevoren aan de balken te hanger). Itn
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van het onder vet bewaren van van het wecken.
Vanwege de slechte geestelijke en IILII,
melijke gezondheidstoestand van de al
beidende bevolking ontstond er in ons
land sinds het midden van de 19e eeuw
meer belangstelling voor de levensomstandigheden van de lagere klassen. Op
voedingsgebied uitte deze interesse zich
in diverse regionale beschrijvingen van
het voedsel van de werkende man. Deze
g i q e n veebl vergezeld van evaluerende
opmerkingen, die gebaseerd waren op de
zich i ~ ndie tFjd vrij snel ontwikkelende
moderne voedingsleer. De toegenomen
wt~nechappelijkekennis leerde het inzouten al spoedig zien als een konserveringsmethode die gepaard ging met verlies van de meeste vitaminen en een deel
van de voedende bestanddelen. Volgens
onze informanten werd "de zoute inmaak" dan ook ontraden op de landbouwhuishoudkursussen en door de
huishoudscholen. Het advies om minder
levensmiddelen in te zouten kon in die
tijd om verschillende redenen effekt sorteren. Het systeem van zelfvoorziening
werd er in beginsel niet door onderaraven, want er werden tegelijkertijd altehatieve methoden -zoals het wecken gepropageerd. De huisvrouw, die vroeger wegens haar gebrekkige, intuïtieve kennis
van het konserveren altijd in onzekerheid
verkeerd had over de kwaliteit van haar
inmaak en over de duur van de pefiode
waarin die inmaak gegeten kon worden,
bleek vaak niet afwijzend te staan tegenover vernieuwingen op dit gebied, die de
kans op mislukkingen kleiner maakte,
ook al bezorgden deze haar meer werk.
Verder maakte het toenemend inkomen
per hoofd van de bevolking'hetiin;het-ee~
ste kwart van de 20e eeuw mog&lijbhet
goed k o ~ einzouten I e vervaii"a'èn.:&Wr
bijvoorbeeld het relatief durgwebl&tí:

van zondags- of feestvoedsel wist te veroveren.
Maaltijdbereiding
Behalve deze maatschappelijke faktoren,
die in elk gebied in verschillende mate de
betekenis van het inzouten in de huishoudelijke
konservering
ondermijnden,
werkte omstreeks de eeuwwisseling ook
een aantal vanuit de voeding gezien inter-' .
ne faktoren een vermindering van het inzouten van met name het vlees in de
hand. Voor de uitwerking hiervan dienen
we eerst het vroegere gebruik en de bereidingswijze van gezouten vlees te kennen. Uit het onderzoeksmateriaal bleek
het gedurende langere tijd ingezouten
vlees in het recente verleden vriiwel uitisluitend gekookt te worden; dit in t e m &
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servering kan als een faktor beschouwd
worden voor het langer voortbestaan van
de verduurzaming. Dit geldt eveneens
voor de kulinaire funktie; niet de zelfvoorziening, maar het bereiken van een bepaalde smaak of kwaliteit is daarbij immers hoofddoel. Hoewel deze beide funkties het verdwijnen van bepaalde vormen
van de konservering hebben vertraagd,
waren ze niet in staat de op gang zijnde
afbrokkeling van de zelfvoorziening te keren.

verschillende gebieden niet eien ver gevorderd. Met name voor het Friese en delen van het Noord- en Zuidhollandse platteland begon het eindpunt omstreeks de
eeuwwisseling al in zicht te komen. Door
de stijging van de welvaart, de opkomst
van het distributie-apparaat, de toegenomen mobiliteit enz. leek de noodzaak tot
zelfvoorziening er te zijn overgegaan in
vrije verkiezing. Elders in het land stond
men in het eerste kwart van deze eeuw
vrijwel nog aan het begin van de af te leggen weg. De veranderingen die zich hier
voordeden, hadden veel minder met de
beëindiging van de huishoudelijke konservering te maken, maar betroffen eerder de te volgen technieken; een voorbeeld hiervan werd in de vorige paragraaf gegeven.
Toen het verduurzamen in de huishoudens vrije keus werd, veranderden de
funkties van de konservering van betekenis. De huisvrouw kon de lasten en de
lusten van deze voor haar omvangrijke
taak tegen elkaar afwegen. Zij die de konservering bewerkelijk vond en er weinig
genoegen aan beleefde, kon de zelfvoorziening nu vaarwel zeggen. De behoefte
om dit deel van haar taak af te stoten, zal
echter geringer geweest zijn naarmate de
huisvrouw meer waarde hechtte aan het
verrichten van deze aktiviteit, met andere
woorden de identiteitsfunktie van de konTijdschriftvoor Huishi
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Negatieve gevolgen
Op langere termijn bezien heeft het afstoten van de konservering - en van andere produktieve werkzaamheden - uit
het takenpakket van de huisvrouw een
minder gunstig effekt op de status van
huishoudelijk werk gehad. Tegenover het
verdwijnen van aktiviteiten die een zekere
deskundigheid vereisten, stond , doorgaans het behoud van minder gekwalificeerd werk; hierdoor devalueerde de taak
van de huisvrouw. De huidige minder positieve waardering van huishoudelijke arbeid is hiermee ten dele te verklaren.

Konservering nu
De laatste tijd is er weer sprake van een
opleving van de konservering op huishoudelijk niveau; deze is niet gebonden
aan de stad of aan het platteland. Diepvriezers zijn in de Nederlandse huisgezinnen geen zeldzaamheid meer; in de winkels wordt weer komplete weckappara:
tuur aangeboden en tal van kookboeken
stimuleren tot het zelf konserveren op zowel traditionele als moderne manier.
Hoewel de noodzaak om te verduurzamen verdwenen is, zijn de traditionele
funkties van de konservering toch inadeze
opbloei te herkennen, al is de vorm ervaal
aan de huidige, moderne maatschappjj,:
aangepast. ~e komst van de s u p e r r n a ~.~ ~

voedsel blijkt geen uitgestorven kultuurverschijnsel te zijn, dat onvoorwaardelijk
gekoppeld was aan het systeem van zelfvoorziening. Na aanpassing aan veran-

