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“Weesper slagers” maandag op herhaling
De lezing over de Weesper slagers trok donderdagavond zoveel belangstellenden, dat Het Lichthuis
binnen de kortste keren vol was en we helaas bij de deur mensen moesten weigeren. Een vervelende
situatie. Maar niet getreurd: komende maandagavond (26 oktober) herhalen we de lezing om 20.00 uur
in het HKW-kantoor in Fort Ossenmarkt. Daar hebben we 35 zitplaatsen beschikbaar. En om het weer
een beetje goed te maken: er is die avond gratis koffie met cake.
Tijdens de drukbezochte “slagersavond” waren er
maar liefst vier ex-slagers aanwezig: Nico
Dalmulder (de auteur van het slagersnummer
van “Historisch Weesp”), Jan van Proosdij
vergezeld van zijn vrouw Nel, Henny Miltenburg
en Ad van Donk. De laatste werd vergezeld door
zijn zoon Maarten, die nu de eer heeft de enige
echte slagerij in Weesp te hebben. De HKW kreeg
deze avond van Kees van Proosdij een
weegapparaat waarmee vroeger vlees werd
gewogen. Hoe de bascule werkt werd
gedemonstreerd door Auke Lemstra (zie foto), die
daarbij uiteraard het nodige commentaar kreeg
van de op de eerste rij zittende slagers. Hun
aanwezigheid was sowieso handig voor als er op de
getoonde foto’s zaken verschenen die we als leken niet
snapten. Slechts één keer vielen ook de slagers stil. Dat
was het geval bij een advertentie uit 1921 waarin slager
Van den Heuvel aan de Nieuwstad zijn “rolpens, rookworst
en presworst” aan de man brengt. Die laatste worst kenden
we niet, waarna de vraag bij de slagers werd neergelegd.
Maar ook zij kwamen er niet uit wat “presworst” was.
Volgens Ad van Donk zou het wel eens “zure zult” geweest
kunnen zijn. Daar zullen we het maar op houden. ♦

Foto’s Andre Krull

Agenda
♦ 26 oktober 20.00 uur: “Weesper slagers op herhaling” in het Fort aan de Ossenmarkt ♦ 19 november
“Weesp sloopt” ♦ 9 januari: Nieuwjaarsreceptie ♦ 17 februari: lezing (onderwerp nog niet bekend) ♦ 23
maart Algemene Ledenvergadering met aansluitend Historische Quiz Weesp II ♦ 21 april: lezing
(onderwerp nog niet bekend)
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