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PAARDENWORST VAN SPAANS TERUG VAN WEGGEWEEST
Na een periode van bijna 10 jaar is 'de enige echte' terug in Dordrecht: paardenworst van
Spaans, sinds 1924 een begrip in Dordrecht. Het pand aan de Spuiweg 19 werd onlangs
gesloopt en zal daarom niet meer als verkooppunt punt kunnen dienen. Met Albert Heijn /
Wielwijk is echter een prima eerste verkooplocatie gevonden waar de worst vanaf aanstaand
weekend (3-4 februari ) weer verkrijgbaar zal zijn.
Familietraditie
Slagerij Spaans kent een lange familietraditie: Johannes Spaans nam de slagerij in 1924
over van zijn (stief)vader, waarna Abram (Bram) Spaans in 1957 het roer overnam.
Zoon Gertjan (52), de laatste generatie nam vervolgens het bedrijf over midden jaren ’90. In
al die jaren werd niets of nauwelijks veranderd aan het aanbod van uitsluitend paardenvlees
noch aan de originele receptuur en de ambachtelijke bereidingswijze van de toen al bekende
paardenworst .
Gouden jaren
In de jaren '70 en '80 kende slagerij Spaans zijn beste jaren en was er sprake van een
hondstrouwe klantenkring die de weg naar de kleine winkel aan de Spuiweg altijd wist te
vinden. Vooral de warme paardenworst op vrijdag en zaterdag vond gretig aftrek en zorgde
voor een grote toeloop van klanten. Ook van (ver) buiten de regio. De door Bram Spaans
bedachte slogan ‘De enige echte' werd een begrip in Dordrecht, waar overigens in die
periode ook nog vijf andere slagerijen paardenworst en -vlees verkochten.
In de jaren ’90 profiteerde het bedrijf van de crisis in de pluimvee-, varkens,- en
rundvleessector.
Bereikbaarheid
De slagerij op de Spuiweg, van oudsher de doorgangsroute naar de binnenstad, was altijd
een toegankelijke en makkelijk bereikbare winkel. Dat werd compleet anders door een
drastisch gemeentelijk (logistieke) ommezwaai eind jaren '90 waar de Spuiweg en omgeving
ernstig onder leed. Bovendien werd de invloed van het grote aanbod in supermarkten en de
verruimde de openingstijden steeds groter en verpauperde de binnenstad in rap tempo . De
Spuiweg werd in de volksmond al snel 'de Spuitweg' genoemd en veel speciaalzaken
hebben het helaas niet gered.
In 2002 heeft Gertjan Spaans noodgedwongen de deuren moeten sluiten, hetgeen breed
uitgemeten werd in de locale pers.

De vraag bleef
De vraag naar de oude vertrouwde paardenworst bleef echter bestaan. Zelfs nu, bijna 10
jaar nadat de laatste worst over de toonbank ging, wordt de naam Spaans nog altijd
geassocieerd met de bijzondere smaak van toen.
Gertjan Spaans heeft recent een mogelijkheid gevonden om dezelfde smaak en kwaliteit te
evenaren en besloten de traditie terug te brengen naar Dordrecht. Met Cees van der Poel,
eigenaar van AH en ondernemer pure sang, is recent een samenwerkingsovereenkomst
aangegaan. Gedurende een aantal weken zal een promotieteam de worst laten proeven aan
het winkelend publiek in de vestiging aan het Admiraalsplein.
Binnenkort is de worst ook verkrijgbaar bij keurslagers en delicatesse winkels in o.a
Zwijndrecht, Papendrecht en Hardinxveld-Giessendam.
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Noot aan de redactie:
U bent van harte uitgenodigd om te komen proeven op:
datum: vrijdag 3 en 4 februari a.s.
locatie: winkelcentrum Wielwijk (AH/Cees van der Poel, Admiraalsplein Dordrecht)

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Gertjan Spaans,
telefoon: 06 51.23.22.71, email: g.spaans91@upcmail.nl

