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 KONIJN IN HET ZUUR. 
(Op Maastrichterwijze) 
 

Tante Jes stond bekend om haar konijn in het zuur. Net 
als tante Trui haar kippen kocht bij een boerin op de 
markt, kocht tante Jes haar konijn ook op de markt , 
ook bij een boerin, maar zij kocht een levend 
beest.Thuis mochten haar kinderen er eigenlijk niet 
mee spelen. Maar houd dat maar eens tegen? Zeker als 
het een paar dagen duurde voor dat oom Jef het 
slachtte, achter het huis, op het plaatsje. De kinderen 
hadden zich dan aan het beestje gehecht en allemaal 
stonden ze dan achter de gesloten gordijnen te huilen. 
 
Oom Jef nam het konijn met een hand vast bij de 
achterpoten, hield het omhoog en streek met de ander 
hand stevig van boven naar beneden  over de rug van 
het beestje. Dan… met een korte slag met de zijkant 
van zijn hand sloeg hij het beest in de nek. Dood! In 
een slag! Daarna nam hij een scherp aardappelmesje 
en sneed het de keel door. Het bloed ving hij op in een 
kom. Vervolgens sneed hij rond de achterpoten het vel 
door, hing het beest op aan een stevige haak aan de 
muur van de bijkeuken en begon het “uit zijn jasje te 
doen”, zo als hij dat noemde. Van boven naar beneden 
tot aan de kop,  aan een stuk. Daar sneed hij het af. 
Het vel draaide hij binnenste buiten en vulde de holte 
op met stro. Zo hing hij de “jas” op aan een spijker 
onder het afdak. Ongedierte zorgde er dan voor, dat de 
rest  van het vlees en het bloed op waren  als het vel 
verder bewerkt moest worden. 
 
Daarna pakte hij het konijn van de haak. Legde het op 
een plank en sneed de buik open. De ingewanden 
gingen er uit, op de lever en de niertjes na, vervolgens 



15-8-2015 2 

kapte hij de voor en achterpoten af, tot waar de vacht 
nog zat. Vervolgens werd het beest in stukken 
gesneden. Daarna was het Tante Jes’ beurt om het 
konijn verder klaar te maken. 
 
Het vel ging in een bad van aluin en werd daarna 
opnieuw te drogen gehangen onder het afdak. Of het 
werd enige dagen aan de binnenkant nat gemaakt en 
stevig ingewreven met aluinsteen. 
 
En daarna? Soms knipte oom Jef het open om het te 
gebruiken als slaapkamermatje Had men geen vacht 
nodig, ook niet in de familie, dan wachtte men op 
Medaar. Die kwam een keer in der week Je moest wel 
goed op hem letten anders was hij al weer weg. 
Konijnenvel! Hazenvel! Hij zei het meer dan dat hij 
riep. Want Medaar was lui. In het begin droeg hij de 
bruine zak waarin hij het vel verzamelde over zijn 
schouder. Maar al gauw kwam hij langs met een fiets. 
Al naar gelang de opbrengst die hij beurde, betaalde hij 
een dubbeltje of vijf cent, maar meestal niets. 
Konijnenvel! Hazenvel!. In de oorlog was er voor hem 
niets te verdienen. De mensen hadden het vel zelf 
nodig. Zij naaiden de stukken aan de onderkant van de 
mouw van een winterjas, of op de kraag, of maakten 
een mof of sloffen. 
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 KONIJN  IN HET ZUUR. 
 (Op Maastrichterwijze) 
 

 
Recept: 
 4 ½ kopje azijn 
 1 ½ kopje water 
 1 grote ui in ringen gesneden 
 4 kruidnagel 
 1 laurierblad  
 1 eetlepel stroop (lekkerder is bosbessenjam) 
 1 flinke snee peperkoek 
 1 theelepel suiker 
 10 peperkorrels 
 50 gr. Roomboter 
 beetje zout 
 beetje peper 
 
Wrijf de stukken vlees goed in met peper en zout, leg 
ze in een ronde kom en verdeel de uienringen er door, 
leg de kruidnagel, laurierblad en peperkorrels er 
op.Meng water en azijn, los de suiker op en schenk het 
mengsel in de kom. Tot het vlees onder staat. Dek de 
kom af en laat 24 uur staan, op een koele plaats. 
Haal  het konijn uit de marinade, droog het goed af. 
Laat de boter in een braadpan bruin worden en bak het 
vlees aan alle kanten bruin. Neem het vlees uit de pan, 
smoor de uitgelekte uienringen goudbruin. Voeg de 
marinade toe, de stroop en de fijn gemaakte snee 
peperkoek. 
Breng de marinade al roerend aan de kook Doe het 
konijn er bij en eventueel  water, tot het vlees onder 
staat.Stoof het vlees in 1 ½  a 2 uur gaar. 
Als de saus niet genoeg gebonden is, binden met 
maizena. 
 

 



15-8-2015 4 

“Het vlees moet gemakkelijk van het bot loslaten” vond 
tante Jes. “Hoe gaarder, hoe lekkerder”. 
 
TIP: Neem in plaats van een heel konijn, 
konijnenbouten. De achterbouten zijn het lekkerste! 
 
Nauw verwant aan “konijn in het zuur”is het gerecht 
“zuurvlees” In plaats van veulen- of paardenvlees 
nemen we tegenwoordig runderpoulet. Het  wordt op 
dezelfde manier klaargemaakt als “konijn in het zuur”. 
 


