Hoe de Bockwuscht aan zijn naam kwam …
Het is niet geheel onomstreden maar toch wel vrij zeker, dat
de Bockwurst in Berlijn is uitgevonden. Op z´n minst de naam
van deze Duitse worstspecialiteit is volgens de overlevering
van Berlijnse origine. De worstsoort zelf is in heel Duitsland
verkrijgbaar en is ook wel in regionale varianten bekend als
Thüringer Knöbländer (iets groter en met knoflook) of
Brühpolnische (grover en met een groter rundvleesaandeel),
en in Zuid-Duitsland als Rote Wurst, vanwege de paprika die
er in zit.
Voor een gemiddelde Duitser bepaalt de beschikbaarheid van
Bier en Wurst in belangrijke mate de kwaliteit van het
bestaan. Dat wordt bevestigd door de uitdrukking Es geht um
die Wurst (Nu wordt het menens), die overigens al uit de
Odyssee stamt en met Extrawurst wordt het leven een stuk
aangenamer. Anderzijds kan de niet bepaald energieke
uitstraling van een gemiddelde worst zelfs een Duitser ook tot
weinig vleiende associaties verlokken. Zo had de FAZ
(Frankfurter Allgemeine Zeitung) het over het wurstige Ende Wowereits (de voormalige
burgemeester van Berlijn), daar het hem kennelijk wurscht was, dat het niet erg wilde vlotten met de
luchthaven Berlin Brandenburg. Ben je aan het wurs(ch)teln, dan ben je niet echt lekker bezig,
kennelijk met een verwijzing naar het geklungel bij het draaien van worst.
In Franken – een landstreek met een respectabele worstmakerstraditie
– bestaat zelfs sinds 2016 een Wurstreinheitsgebot, dat vooral gericht is
tegen de gebruikmaking van smaakversterkers, zoals bijvoorbeeld
mononatriumglutamaat (E621).
De aangesloten slagersbedrijven hebben zelfs een verenigingshymne
als parafrase op het droevige Reiters Morgenlied van Wilhelm Hauff
met de aangepaste tekst: Morgenrot, Morgenrot, unsre alte Sau ist tot:
https://www.youtube.com/watch?v=XoeeyxYybXg

Morgenrot, Morgenrot, uns´re alte Sau ist tot.
Aus den Borschten macht man Bürschten und das Fleisch, das wird zu Würschten.
Schwartemaache, schwarz, weiß, rot.
Morgenrot, Morgenrot, ach die alte Sau ist tot.
Gestern noch, da tat sie grunzen, häut gibt´s Lawerwürscht und Blunzen.
Morgen kommt sie in den Schlot.
Morgenrot, Morgenrot, ach die liebe Sau ist tot.
Gestern hat sie noch geschissen, heute gibt es Leckerbissen:
Rüssel, Nierle, Kraut und Brot.
Morgenrot, Morgenrot, uns´re alte Sau ist tot.
Gestern noch da tat sie stinken
Heut gibt´s Kotelett und Schinken
Ach die arme Sau ist tot.
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Naar het schijnt is de Bockwurst in 1889 ten doop gehouden in dit pand aan de Skalitzer Straße 46A
in Berlijn-Kreuzberg waar zich nu al weer 10 jaar het Mano-Cafe bevindt.

Het etablissement lag min of meer vis-à-vis het
verdwenen Görlitzer Bahnhof. Tegenwoordig is
er op de plek van het voormalige station een
park aangelegd, dat door de buurtbewoners
als Görli wordt aangeduid. Het park geldt als
centrum van de Berlijnse drugshandel.
Door de gunstige ligging en mede dankzij het
goede bier dat hij schonk, had de 140 kg zware
uitbater van het historische etablissement
Robert Schol(t)z niet te klagen over aanloop.
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Het Görlitzer Bahnhof in 1928.

Situatie rond het Görlitzer Bahnhof rond 1900. Het etablissement van Robert Schol(t)z bevond zich
bij de rode pijl. Na de bouw van de muur in 1961 is het station geleidelijk gesloopt. Het
personenverkeer naar Görlitz aan de Poolse grens werd al vanaf 1951 via het Ostbahnhof in OostBerlijn afgewikkeld. Lang bestond het plan op het voormalige spoortraject een stadsautobaan aan te
leggen maar daar is mede door weerstand van de buurtbewoners nooit iets van gekomen.
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Resten van het spooremplacement
van het Görlitzer Bahnhof in 1987.
Nu is er alleen nog een station
van de Hochbahn dat die naam
draagt.

De stevige Büfettier Robert Schol(t)z in zijn etablissement omstreeks 1900. In de winter van 1889
besloot hij een groep studenten in zijn zaak niet de gebruikelijke grove Knobländer voor te schotelen
maar in plaats daarvan de koosjere worst van de Joodse slager Benjamin Löwenthal uit de
Friedrichstraße, die uit fijngemalen kalfs- en rundvlees was samengesteld, en hij schonk er
Tempelhofer Bock bij. Zo te zien staan de onvolprezen worsten links op het houtgestookte fornuis te
pruttelen. Het chique interieur representeert echter niet de zaak van Scholtz ten tijde van de
introductie van de Bockwurst. Dit interieur schijnt hij op te kop te hebben getikt toen de constructies
van de Gewerbe-tentoonstelling van 1896 in het nabije Treptower Park afgebroken moesten worden.
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Helaas moesten al deze betoverende bouwwerken in het Treptower Park weer verdwijnen. Alleen
Archenholds sterrenwacht – met 21 meter de grootste ter wereld – is bewaard gebleven.

Ergens in het rood gemarkeerde
gebied links van de Friedrichstraße
bevond zich de slagerij van
Benjamin Löwenthal.
In het Deutsche Lebensmittelbuch
van het Ministerie van Voedsel en
Landbouw is beschreven, aan welke
kwaliteitseisen Bockwurst moet
voldoen om als zodanig aangeduid
te mogen worden. Anders dan in de
tijd van Scholtz bestaat de
Bockwurst nu voornamelijk uit
varkensvlees en spek, maar er mag rundvlees aan toegevoegd worden, zonder dat dat op het etiket
vermeld moet worden. In goede Bockwurst hoort zelfs rundvlees, omdat die daardoor steviger
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wordt. Nadat het vlees en het spek door de vleeswolf zijn gehaald,
wordt de vleesmassa samen met 10% ijs in een cutter nog fijner
vermalen. Het ijs zorgt ervoor dat het één compacte brei (farce) wordt
met een hoge bindkracht en dat de worst sappig blijft. Dat procedé heet
in het Duits kuttern. Voor de smaak wordt er peper, paprika, foelie,
gember en koriander aan toegevoegd. Een gemiddelde Bockwurst weegt
100 gram. Voor een kwart bestaat de massa uit vet, waarvan twee vijfde
onverzadigd, netto dus 10% dubieus vet.
Nadat de worst gedraaid is, wordt deze verhit, zodat deze steviger en
daardoor beter snijdbaar wordt en knakt als je er in bijt. Daarna worden
de worsten gerookt, waardoor zij hun bruine kleur krijgen.

De traditionele combinatie is Bockwurst met
gebakken aardappelen. Later werd er mosterd
bij geserveerd uit Bautzen of uit het
Spreewald, hoewel dat eigenlijk oorspronkelijk
een Engelse gewoonte is.

De combinatie van het bokbier en de fijne worst viel in goede smaak en van toen af vroegen de
bezoekers van het etablissement van Scholtz om Bockwurst als hartige hap bij hun pul bokbier.
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Sinds 1966 is Fleischer de officiele beroepsaanduiding van een slager in Duitsland. Desondanks is de
aanduiding Metzger in het zuiden en Schlachter of Schlächter in het noorden niet ongebruikelijk.
Het Tempelhofer Bockbier had een goede naam in Berlijn. Het werd gebrouwen bij de Berliner BockBrauerei van Georg Hopf, die al in 1839 als eerste Beiersch bier ging brouwen in Berlijn. Die
brouwerij is helaas al in de crisisjaren na de 1e wereldoorlog ter ziele gegaan.

Bewaard gebleven pand van de Hopf´sche Berliner Bock-Brauerei in Kreuzberg.
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De eigenlijke brouwer van
het Hopfsche Bockbier was
de brouwmeester Joseph
Pfeffer, die al kort daarop (in
1842) zelf een brouwerij zou
beginnen aan de
Schönhauser Allee. In 1922
werd de brouwerij van Hopf
stilgelegd. Het zelfde lot was
de brouwerij van Pfeffer zelf
al een jaar eerder
beschoren, maar in het
leegstaande brouwerijpand
heeft de Berlijnse brouwer
Thorsten Schoppe in 2014
een nieuwe brouwerij
geopend onder de oude naam Pfefferbräu. Thorsten geldt als brouwkoning van Berlijn. In dat opzicht
is hij dus een waardige opvolger van de legendarische Joseph Pfeffer, die 172 jaar eerder op dezelfde
plek een brouwerij stichtte, hoewel Schoppe daar nu slechts als loonbrouwer optreedt. Hij
experimenteert graag, maar krijgt dan te maken met het Reinheitsgebot voor het Duitse bier. Daar
valt overigens mee te leven. Zitten er meer grondstoffen in zijn bier dan het Reinheitsgebot toestaat,
dan vermeldt hij in plaats van Bier de aanduiding: alkoholisches Malzgetränk mit Zusatzstoffen
(uiteraard geen chemische) op het etiket. Zijn Motto: Hopfen, Malz und Muskelschmalz.

Tegenwoordig moet je goede worst met een kaarsje zoeken in Berlijn. Hoewel de stad vier miljoen
zielen telt, zijn er nog maar 21 slagerijbedrijven.
Eén daarvan is het ambachtelijke bedrijf Kumpel & Keule In Markthal IX in
Berlijn-Kreuzberg. Dankzij glazen wanden kun je toekijken hoe de slagers
hele varkens uitbenen en worst maken.
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Jörg Förstera, oprichter van K&K, was
op 18-jarige leeftijd de jongste
meesterslager van Duitsland. Hij heeft
het ambacht geleerd door als
slagersgezel door diverse landen te
trekken en was eerder docent aan de
Berlijnse slagersvakschool. Ook op de
foodafdeling van het KaDeWe, het
grootste warenhuis op het Europese
vasteland, heeft hij een tijd gewerkt.

Hendrik Haase, medeoprichter van
K&K, is Wurstelier. Als foodactivist en
blogger strijdt hij al sinds jaren voor
het behoud van het voedingsmiddelenhandwerk en van het
culinaire culturele erfgoed. Hij schrijft
daarover ook boeken zoals Crafted
meat: die neue Fleischkultur en hij
organiseert manifestaties zoals Wurst
& Bier in Markthalle Neun.

Verser kan de verse worst niet zijn.
Henri heeft het gymnasium afgerond,
maar hij werkt liever met zijn
handen. Hij is nu volleerd
slagersgezel bij K&K.
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K&K: Jede gute Wurst fängt bei glücklichen Tieren an
Zo betrekt K&K bijvoorbeeld vlees van vrij lopende varkens, die worden gevoed met klavergras, eikels
en gevallen fruit in boomgaarden in de omgeving van Schwäbisch Hall.
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Zo nu en dan organiseert Hendrik Haase een worst en bierfestival in Markthalle IX. Er is er pas weer
één geweest. Bij zo´n evenement presenteren een 10-tal slagers en ongeveer 20 craft-brouwerijen
hun producten in de markthal, waaronder de 3 Nederlandse brouwers Uiltje Brewing Company,
Butcher’s Tears en Oedipus Brewing.

Mijn lofzang op de Bockwurst zou niet compleet zijn als ik de Blutwurstmanufaktur van Marcus
Benser onvermeld zou laten. In 2004 heeft de Franse Confrérie des Chevaliers du Goûte-Boudin hem
tot Chevalier du Goûte-Boudin (ridder van de bloedworst) geslagen.
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De bloedworstconfraters uit Normandië en de sappige Bockwurst van ridder Marcus Benser

Marcus Benser met zijn team. De heren hadden voor het kiekje wel even een schoon schortje aan
mogen doen, maar dat is een te verwaarlozen detail. Het gaat tenslotte om de worst.
Mijn verhandeling over de Berlijnse worst zou niet compleet zijn als ik de Currywurst geheel buiten
beschouwing zou laten. De Duitsers douwen er 800 miljoen stuks per jaar van weg. Dat is gemiddeld
tien van die barbaarse worsten per inwoner per jaar, zuigelingen en bejaarden zonder dentuur
meegenomen. Gelukkig wordt er ook voldoende bier gebrouwen om al die worsten weg te spoelen
en ja, de Currywurst is ook al een Berlijnse uitvinding.
Volgens de Currywurst-geleerden vond Herta Heuwer in 1949 aan haar
worstkraampje op de hoek van de Kant- en de Kaiser-Friedrich-Straße in
Berlijn-Charlottenburg de typische Currywurst-saus uit. Vol trots prijkte op
haar stalletje het bord: 1. Currywurst-Braterei der Welt. Zij braadde kennelijk
haar worst, wat in Berlijn voorwaarde is voor het predicaat Currywurst.
Daarin zijn de Berlijners minder tolerant dan de legendarische koning
Friedrich der Große, die het credo huldigde: jeder soll nach seiner façon selig
werden.
Tien jaar later verwierf Herta een patent op haar Spezial-Soße en als ik mij
niet vergis is er ook nog een Berlijnse voetbalclub naar haar vernoemd. In
2003 werd er een bordje op haar stekkie opgehangen ter nagedachtenis van
de innovatieve worstventster.
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Binnenkort wordt het 70-jarige jubileum gevierd. Duizend stuks per dag bracht Herta aan de man.
Daar moest ze wel 18 uur per dag voor werken. In haar eentje belichaamde zij het Duitse
Wirtschaftswunder. Helaas heeft ze haar geheime recept in 1999 mee in het graf in genomen.
Of Herta werkelijk de ontdekking van de Currywurst voor zich op kan eisen is de vraag. De geallieerde
militairen brachten de Amerikaanse ketchup naar Europa, maar het werd de eerste jaren na de
oorlog nog niet geïmporteerd. De worstventers moesten daarom zelf experimenteren, om een
vergelijkbare saus samen te stellen. Herta was dus niet de enige, die met kruiden aan het knoeien is
gegaan.
Meer bewondering verdient wellicht de firma Konnopke, die het al vanaf 1930 volhoudt, in het prille
begin met niet meer dan een Bauchladen, in de oorlogsjaren in arren moede met Kartoffelpuffer,
omdat er geen vlees meer was. Sinds 1960 is Konnopke op een vaste plek onder de Hochbahn Ecke
Schönhauser in Prenzlauerberg een niet weg te denken instituut.

King of Currywurst Ost
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Het wonder van Konnopke is, dat het de DDR overleefd heeft, waar
vanzelfsprekend geen imperialistische ketchup geïmporteerd werd,
terwijl ook Konnopke vanaf 1960 toch Currywurst in het assortiment
had. Door de bouw van de muur werd Konnopke een jaar later
afgesneden van de toevoer van curry. Dankzij het feit, dat het bedrijf
minder dan 10 medewerkers had, hoefde het echter de
zelfstandigheid niet op te geven. De bekendste klant was Gerhard
Schröder in 2001. Die is namelijk liefhebber, overigens niet alleen van
Currywurst. Vanaf 1976 stond Waltraud (*1936), de dochter van Max
aan het roer, dat ze voorlopig nog niet af wil geven aan haar kinderen.

Wurstschlange bij Konnopke
bij de heropening, nadat de
zaak een tijdje dicht was
geweest vanwege de
renovatie van de Hochbahn.

Met zoveel Currywurst-fans kon het natuurlijk niet uitblijven, dat er in Berlijn een Currywurstmuseum geopend werd op een steenworp afstand van de locatie, waar vroeger de koosjere slagerij
van Benjamin Löwenthal gevestigd was, en vanzelfsprekend is er een aparte ruimte aan Herta
Heuwer gewijd.
Uiteraard heeft Berlijn sinds 1967 een bindend voorschrift voor de kwaliteits-Currywurst:
De worst moet fijn van structuur zijn, mag niet gepekeld of gerookt zijn. Aan de vleesmassa mag niet
meer dan 5% water toegevoegd zijn. Hij wordt meestal - al of niet ontdaan van de darm - in stukjes
gesneden en met een Schrippe (Berlijns voor broodje) geserveerd, in gebraden staat. Daarvoor is
speciaal een Currywurstschneider ontwikkeld.

Naar believen kan de worst verticaal of horizontaal geheel automatisch in hapklare brokken worden
gehakt, zodat de consument in aangeschoten staat een geringer risico draagt, dat de kostbare saus
op de bierbuik landt. Zo zie je maar, in de Currywurst-branche heeft het predicaat Deutsches
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Erzeugnis nog inhoud. Voor elk Currywurst-vraagstuk heeft het volk van Dichters en Denkers een
passende oplossing.
Het is duidelijk, de Currywurst heeft een eigen identiteit. Het is niet zomaar een opgewarmde
Bockwurst met een pittig sausje. Voldoet de Currywurst niet aan de gestelde kwaliteitskenmerken,
dan mag deze hoogstens als Bratwurst, of Dampfwurst mit Curry aangeprezen worden. Das muss
alles seine Ordnung haben.
Een gepaste afsluiting van dit bier en worstbetoog is het beluisteren van de song Currywurst van
Herbert Grönemeyer uit het jaar 1982: https://www.youtube.com/watch?v=MnZT0cXNRJQ

Han Verschuur, 19-02-2018
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