Slager

Slagerij van der Zon is het voorbeeld van
oud ambacht en modern vakwerk op een
vertrouwd adres. De winkel aan de Haarlem
merstraat is al 65 jaar hetzelfde. Nou ja,
vroeger hing het vlees aan grote haken te
kijk. Maar nog niet zo lang geleden verbood
de Warenwet deze uitstalling. Dat is wel het

enige wat echt veranderd is. Nu hangen de
karkassen achter in de zaak, in de grote koel
cel. Door het raampje zie je ze wel hangen.
Als er bijvoorbeeld een mooi stuk zijlende
wordt gekocht, slepen ze zo’n half dier naar
de uitbeensectie, waar het gewenste stukje
vlees wordt uitgesneden.
Bij van der Zon geen boomstammen, ananas
burgers en Griekse schijven, maar simpel
vlees zoals het bedoeld is. Als het gehakt op
is, dan wordt voor je neus gewoon nieuw
gehakt gedraaid. En van de eigen gekookte
en gerookte worst krijgt de klant altijd bij
afrekenen een plakje, of je nu 8 of 80 bent.
Dichter Nico Dijkshoorn schreef er een mooi
gedicht over, te lezen op de website.
Sinds 1945 doet familiebedrijf van der Zon
alles zelf: uitbenen, portioneren, zouten,
pekelen, koken, roken en braden. Meer dan
vijftig soorten kalfs-, lams-, rund- en varkens
vlees. En dan nog maaltijden, waaronder
erwtensoep. Typisch lokaal hoogtepunt is
natuurlijk Leids Ontzet. “Met 3 oktober wil
iedereen in Leiden klapstuk, dat is mager
vlees voor in de hutspot. Ook riblappen en
sukadelappen worden dan als klapstuk ver
kocht, als het maar mager vlees is.”
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2312 PS Leiden
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Van der Zon gaat met zijn tijd mee in zijn
contact met klant en publiek. Zo geeft het
team gediplomeerde slagers, nu de derde
generatie, regelmatig workshops ook aan
scholieren: hoe verwerkt de ambachtelijke
slager een half varken? Kortom, een com
plete anatomische les.
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