
opslag en als
zitruimte. Als de zon scheen, zetten
we de stoelen buiten om bier te drin-
ken.’’ Aan de achterkant van het pand
bevond zich de worstmakerij. Bosch:
,,De oude worstmakerij was een

prima plek om onze fietsen te stal-
len. Het was aardig uitgeleefd, met
veel troep. Tussen de rotzooi trof ik
het ingelijste gedicht over de bloed-
worst aan. Ik vond het zo mooi, dat ik
het bewaard heb. Na mijn studietijd
ben ik verhuisd naar Leeuwarden.

Tijdens het opruimen van mijn zol-
der kwam ik het tegen. Ik dacht: wat
moet ik er mee? Toen heb ik het aan
Het Utrechts Archief aangeboden.’’
Alexander Roos van Het Utrechts

Archief is blij met de gift. ,,Mooi dat
iemand uit eigen beweging ons be-
naderde. Het is een bijzonder docu-
ment. Het zegt iets over de manier
waarop de Utrechters de distributie
beleefden. Verder zijn wij natuurlijk
benieuwd hoe de échte bloedworst
van Neerincx werd gemaakt.’’

Slagersdochter
De 80-jarige slagersdochter Maria
Neerincx kan het niet vertellen. ,,Ik
wist dat mijn vader bloedworst
maakte, maar geen idee hoe hij dat
deed. Zelf hield ik er niet van.’’ Maria
had in elk geval ‘een geweldige va-
der’. ,,Ik was een echt vaderskindje
en ging vaak met hem mee. Hij had
ook eigen koeien die hij zelf slachtte,
dat kon toen nog. Die koeien stonden
op weilanden net buiten de stad.’’
Het gezin, dat bestond uit zeven

kinderen, woonde boven de slagerij.
De winkel was tijdens de bezetting
gewoon open. Maria , geboren in
1936, kan zich nog herinneren dat
Duitse soldaten onderduikers mee-
namen uit Van Rijn’s Mosterdfabriek
aan de overkant. ,,Ik keek vanuit het
raam op de bovenverdieping. Sinds-
dien mocht ik daar van mijn ouders
nooit meer staan.’’
Maria heeft nooit geweten van het

gedicht over de bloedworst. ,,Het
ontroert me. Mijn vader was een
lieve man. En de worst die hij
maakte, was fantastisch. In Utrecht
heeft iedereen het over Vocking
worst, maar die van mijn vader was
lekkerder.’’
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B
osch heeft deze lof-
zang, die hij
midden jaren 70
in zijn oude stu-
dentenhuis aan

de Bemuurde Weerd Oost-
zijde had gevonden, onlangs
overgedragen aan Het
Utrechts Archief. ‘Hulde aan
de Bloedworst’, staat erboven
het handgeschreven docu-
ment. 
De onbekende afzender (hij

ondertekent het gedicht met
ERKA) schrijft lyrisch over de
bloedworst van slager Neerincx.
Bijzonder, vooral omdat het is
geschreven in de winter van ’43-
’44. In deze slagerij was blijkbaar
bloedworst zónder distributie-
bon te verkrijgen. ‘Hiep hiep
hoera voor zulk een man, die deze
BLOEDWORST maken kan’. Het
einde van de brief impliceert dat
slager Neerincx een of meerdere
surrogaatingrediënten voor het
maken van deze worst gebruikte.
‘Ik vind het mooi, ik vind het fijn,
maar zal nog meer tevreden zijn, als
slager Neerincx als ieder man, weer
ECHTE BLOEDWORST MAKEN
KAN!’, zo luiden de slotzinnen van
het gedicht. 
Samen met zes studenten woonde

Bosch tussen 1974 en 1979 aan de Be-
muurde Weerd Oostzijde 7. Dit
pand, met op de begane grond de
voormalige slagerij, stond te huur via
Lauteslager Makelaars. Slager Neer-
incx zat er tot midden jaren 50, slager
Koster tot begin jaren 70. Bosch: ,,Het
was een mooi pand op een prachtige
plek. Op de muur zaten nog tegelta-
bleaus. De toonbank stond er ook
nog. We gebruikten de winkel voor

UTRECHT IN ... 1943
Bloedworst, sommige mensen gruwen ervan. Ook de 63-jarige Hans Bosch uit
Leeuwarden is geen liefhebber. Toch had hij jarenlang een ingelijste ode aan de bloedworst
van de Utrechtse slager Neerincx in bezit.

Jeroen Kreule

MALIEBAAN

Hoe huiveringwekkend dichtbij
kan de geschiedenis komen?
Was het echt hier, bij het olifan-
tenpaadje voor nummer 35 van
Kinderopvang Heppie Nest?
De Maliebaan had al wat ervaring
met hoog bezoek. Lodewijk XIV
bezocht reeds in 1672 het langge-
rekte speelveld van het maille
spel. In 1811 banjerde Napoleon
over de Maliebaan om de Franse
regimenten te inspecteren. In
goed Frans: so far, so good. 
Maar dan wordt het 19 mei 1942
en stapt Heinrich Himmler, chef
Endlösung, uit de bosjes de vent-
weg van de Maliebaan op. In op-
perbeste stemming. Op weg naar

Anton Mussert die daar kantoor
houdt. Vanaf dan is de Maliebaan
voorgoed veranderd. Twee weken
eerder was de Jodenster inge-

voerd. Twee maanden later zou
het eerste transport van het Ma-
liebaanstation naar Westerbork
vertrekken. Een week later zou

Himmlers compagnon Heydrich in
Praag worden opgeblazen. Alleen
van dat laatste had die vrolijke
Himmler op de 19de mei nog geen

weet. Net zomin als de Maliebaan,
die tot op de dag van vandaag
doet alsof-ie helemáál van niks
weet. (Bert van den Hoed)

� De Maliebaan, 75 jaar later, ter hoogte van nummer 35, het
voormalige hoofdkwartier van de NSB. FOTO  AD

� Heinrich Himmler (tweede van rechts) en SS-politiechef
Hanns Rauter (derde van rechts) gaan op NSB-visite. FOTO  HUA

Maliebaan
weet niks
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� Bemuurde Weerd Oostzijde 7.
Foto is gemaakt in 1975.  FOTO HUA

� Het handgeschre-
ven document
‘Hulde aan de bloed-
worst van slager
Neerincx’. FOTO HUA

‘Hulde aan de bloedworst’

� Slager Neerincx. FOTO PRIVÉCOLLECTIE


