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Slager in hart en nieren
"Mijn vader is hier in 1950 op de Dorpsstraat 41 in

Nibbixwoud een slagerij begonnen. Als kind groeije
dan op met het slagersvak, altijd meehelpen natuur-
lijk. Toen ik elf of twaalfjaar oud was, slachtte ik al
mijn eerste varken." Met enthousiasme praat Ed
Spijkerman over zijn vak. Een man met hart voor zijn
werk, die prima kwaliteit wil leveren en daarom alles
zelfdoet.

Dorpsstraat 41. De slagerij van Spijkerman. Foto: Peter Stam.

Een echt familiebedrijf
"Ik kocht zelf koeien en varkens, dat was mijn kracht.

Je hebt dan de kwaliteit veel beter in de hand. Ik
slachtte ook zelf en we maakten veel eigen produc-
ten. AJlemaal handwerk: worst, ham, rookvlees,
bloedworst en ga zo maar door. Bloedworst maakje
van varkensbloed met veel verse vetspekblokjes, zout
en kruiden." Achter het bedrijf was een kleine stal,
waar de koeien stonden die Ed `s morgens in Utrecht
gekocht had. "Ons vlees was dus altijd vers van het
mes. Achter in de slagerij gebeurde het meeste werk.
Bijvoorbeeld rookvlees maken, dat moet zouten en
veertien dagen rijpen. Dan kan het naar de snijtafel
en vervolgens naar de klant. Ook bloedworst maken
is een heel proces."
"De klanten dachten dat we het op zaterdag altijd

vreselijk druk hadden. Ja, in de winkel, maar door de
week hadden we het veel drukker, want voor die tijd

Bloedworst maken, Foto: Peter Stam.

moest alles klaar zijn. Dan stond ik met mijn vrouw
Wil en enkele winkelmeisjes in de kraakheldere
winkel klaar om de Nibbikker vleesliefliebber te
helpen. Sommige producten waren zo gewild, die
moesten van tevoren worden besteld. Sukadelapjes,
die hebben wij zelf toentertijd nooit gegeten,' vertelt
Wil, `want aan het eind van de dag was daar nooit wat
van over."
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Druk bezig in de winkel. Foto: Peter Stam,

Ook de vier kinderen van Ed en Wil sprongen in als
dat nodig was. Vooral met drukte tijdens hoogtij-en
feestdagen. "Een echt familiebedrijf dus," lacht Wil,
"en hartstikke gezellig zo samen." Ieder had zijn

eigen taak, net als vroeger bij Ed thuis. Voorheen
hielp ze Ed op maandagochtend met slachten. Dat
gebeurde 's ochtends heel vroeg als de kinderen nog
sliepen. Als ze wakker werden lagen hun jasjes en
laarzen al klaar en kwamen ze alle vier naar achter en
gingen mooi zitten kijken.
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Slager van huis uit
Het pand waar Ed spijkerman jarenlang zijn slagerij
had, dateert uit 1925 en was eerst in gebruik als
sigarenfabriek en daarna als timmerzaak. Uiteinde-
lijk werd het een slagerij. Vader Frans Spijkerman,
afkomstig uit Friesland, trouwde in 1950 met Nel van
de Burg uit Maassluis en kocht toen dit pand van
Kees Vlaar, die er sinds 1938 ook al een slagerij
runde. "De eerste week had vader hier geen gulden
omzet. Toen is hij zelf varkens gaan mesten en van
lieverlee bouwde hij een klantenkring op." Er kwa-
men zeven kinderen, waarvan er drie het slagersvak
in gingen.
Na enkele jaren mavo opleiding ging Ed aan het werk
bij slagerij Groot in Zwaagdijk-Oost.
Maar toen vader spijkerman 49 jaar was, werd hij in
het ziekenhuis opgenomen om geopereerd te wor-
den. Ed was pas zestien jaar en zijn broer Henk
zeventien. Zij moesten thuiskomen om de slagerij
aan de gang te houden. In die tijd kwam er ook een
supermarkt op het dorp, dus ze hadden het erg
moeilijk. In 1978 namen de twee broers de slagerij
over en verhuisden vader en moeder Spijkerman
naar Wognum. In 1986 vertrok Henk naar Friesland
en sindsdien stonden Ed en zijn vrouw Wil er alleen
voor. Ze zijn zich in de loop der tijd echt gaan specia-
liseren in slagerijartikelen. Eerst verkochten ze ook
nog kruidenierswaren, maar na een verbouwing is de
winkel grondig gemoderniseerd en hebben ze dat
assortiment opgeruimd.
In de ruimte achter de winkel kwamen de modernste
machines, waaronder een computergestuurde
rookkast, een worstmaker en een gehaktmolen. Alle
handelingen moesten keurig met datum, tijd en de
naam van de voor het werk verantwoordelijke
persoon worden genoteerd. Om aan alle milieu- en
hygiënevoorschriften te voldoen is een dergelijke
administratie tegenwoordig noodzakelijk.

Hard werken
Het is hard werken als slager, vroeg op en bijna nooit
klaar. Toch deden Ed en Wil Spijkerman het met veel
plezier. "Het leukste is het omgaan met mensen"
stelt Ed. "Ik ken al mijn klanten. Maar ook handelen
met boeren op de markt was voor mij aantrekkelijk.
Al vroeg ging ik met vader naar de markten. Je moet
een beest echt zelf zien en aanvoelen wat het waard
is. Dat leerje alleen in de praktijk.
Met duim en wijsvinger pakje de koe in de neusga-
ten. Ook een onwillig beest doet onder dergelijke
dwang de bek open. Heeft het twee brede ondertan-
den in de onderkaak, dan is het 21/2 jaar oud. Als het
acht tanden heeft, dan is de koe vierjaar oud. Hoe
ouder de koe, hoe langer het vlees moet opstaan. Een
waarheid als een koe, maar er is meer waarje de
koeien op beoordeelt voorje er een uitpikt om tot
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lappen te verwerken, dan letje vooral op de bevleesd-
heid. Je ziet dat niet, maar ik kijk ook onder de
benen. Hoe fijner de beenderen, hoe fijner van draad
het vlees is. Dan geeft de koe boterzachte biefstuk-
ken.„

1986 Winkel en paaskoe met Ed, Wil, vader Frans en zoon Gabin.

Foto: familiearchief.

Traditie was het kopen van de paaskoe. Want Pasen
was bij uitstek dé gelegenheid om de mooiste koe (en
ook andere dieren, zoals schapen, paarden en
varkens) na een uitstekende verzorging in de winter,
te belonen met een prijs. Dat was een agrarisch
evenement. De slager trok met een vetgemeste, soms
prachtig versierde koe door de straten. Op die manier
konden klanten zien, wat een geweldige koe er zou
worden geslacht. De bestellingen volgden dan bijna
vanzelfsprekend.
De jaren negentig van de vorige eeuw maakten het
voor de zelfslachtende slagers steeds moeilijker door
de nieuwe EG-normen. Ruim twintig van de zeventig
zelfslachtende slagers in Noord-Holland verdwenen
door deze nieuwe eisen. De overige slagers die het
uitbeenmes nog wilden blijven hanteren, moesten
dan wel fors investeren. Veel oudere slagers stopten
er daarom ook mee omdat de investering niet meer
werd terugverdiend. Ook de noodslacht verdween.
Dood is dood, dacht de slachter en zette met evenveel
gemak het mes in een kalf dat net was verdronken,
als in een koe die hij even tevoren het pistool op de
kop had gedrukt. `Vrijbankvlees' heette het, als de
koe al dood was voor ze bij de slachter belandde. Dat
vlees mocht echter alleen gebruikt worden als
iemand gezien had hoe het dier aan zijn eind geko-
men was. Zo niet dan ging het direct naar de destruc-
tor om vernietigd te worden. Bij hoge uitzondering
kon dergelijk vlees nog in diervoer verwerkt worden.
Jaarlijks ging dat in Noord-Holland om 400 runde-
ren. Een keurmeester gaf het dier een apart stempel,
want ook een koe die was verdronken, smaakte goed.
Maar ook het gemoedelijke raakte langzamerhand
We8.
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Vroeger kwam de keurmeester op de fiets, die kon
zelf zijn tijd indelen. Als er dan wel eens op zaterdag
geslacht werd, kwam hij zondags zonder problemen
keuren. Daarna had hij gewoon een lijstje met zoveel
adressen per dag en was er bijna geen tijd meer voor
een praatje. In de winkel was die tijd er gelukkig nog
wel. De laatste nieuwtjes werden er altijd doorge-
sproken en de slager wist precies welk vlees zijn
klant wilde. Het assortiment is door dejaren heen
veranderd, veel meer `vlug klaar' producten bijvoor-
beeld. De zelfslachtende slager is een curiositeit
geworden.
Mei 2000 was een mijlpaal voor de familie Spijker-
man, toen werd het certificaat Keurslager behaald.
Dit betekende een andere bedrijfsvoering. "Uiter-
aard moetje helemaal voldoen aan de eisen die deze
organisatie stelt, maar het levert ook veel voordeel
op. Je zaak krijgt daardoor ook veel meer uitstraling."
Op 22 mei werd de winkel feestelijk geopend door de
grondlegger van het bedrijf, Frans Spijkerman en
wethouder Arie Schouten. Hierna volgde een gezel-
lige receptie.
Helaas moesten Ed en Wil na ruim 30 jaar afscheid
nemen van hun slagerij, omdat Eds gezondheid het
niet langer meer toestond zo hard te werken. Elke
dag om vijf uur opstaan en lange dagen maken. Eerst
is nog wel naar opvolging gezocht, maar dat mocht
niet baten. Op 26 januari 2008 ging de winkeldeur
voorgoed op slot. Met veel plezier hebben zij de

Ed trekt de koe de slagerij in. Foto: famil.iearchief.

De koe wordt geslacht. Foto: familiearchief.

afgelopen jaren veel mensen voorzien van allerlei
vleesspecialiteiten. Ed kon het nog niet helemaal
laten nu de winkel toch echt dicht is: hij maakt zo nu
en dan op bestelling soms nog salades en barbecues.
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