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De gebroeders Hilhorst Dzn: slachters sinds 1875 
 

 
WIM HILHORST Jzn 

 
Waarschuwing:  
onderstaand stuk is minder geschikt voor vegetariërs, veganisten en leden van 
de Partij voor de Dieren. 
 
Aanbeveling:  
onderstaand stuk is zeer geschikt voor mensen, die van een goed stuk vlees 
houden en graag eens terugkijken naar de tijden van weleer. 
 
Slager, heeft u voor mij een kilo ossenlappen? Graag met lekker veel vet eraan. 
En dan graag ook nog twee kilo varkensreuzel aan een stuk en 4 koeienpoten. 
En kunt u deze week ook nog een mand rauwe ossenvet langsbrengen, zodat 
we deze winter er weer tegenaan kunnen? 

 
De gebroeders Willem (1944) en Joop Hilhorst Dzn (1933), slachters en veehandelaren. 
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Zonder te aarzelen neemt de slager de 
bestelling in ontvangst en even later 
gaat een tevreden klant de winkel uit. 
Dit plaatje komt uit 1950. We vliegen 
in de tijd een kleine 60 jaar verder en 
dan zou het er zo uit kunnen zien: 
Slager, heeft u voor mij een half onsje 
rookvlees en een biefstukje van een 
ons? De slager fronst zijn wenkbrau-
wen en ziet dat de vetvrees weer eens 
heeft toegeslagen. 
 
Tijdens het interview met de gebroe-
ders Willem (1944) en Joop Hilhorst 
Dzn (1933), slachters en veehandela-
ren van beroep, wordt mij diverse ke-
ren duidelijk bij welk plaatje hun 
sympathie ligt. En die sympathie 
wordt heus niet alleen gedreven door 
het financiële belang, dat ze hebben 
bij een ruimhartige vleesomzet. Het 
gaat veel meer om de prettige herinne-
ring aan een leven waarin de mensen 
nog tijd hadden voor een praatje en waarin niet op elke hoek een controleur 
stond die meekeek bij het vervoer van dieren en bij het slachten van vee. Ze 
zijn de zonen van Dirk Hilhorst (1909-1983), die weer de zoon was van Hannes 
Hilhorst (1863-1940). Hannes was de grondlegger van de veehandel- en slach-
terstraditie. Ze woonden allen op Meentweg 13. Het is tijd om ze zelf aan het 
woord te laten. 
 
“Onze opa, Hannes Hilhorst, deed veel huisslachtingen. Hij had ook een balk 
aangebracht in zijn schuur, waaraan hij een koeienkarkas kon ophangen. Vader 
Dirk Hilhorst heeft dat werk voortgezet. Vaak werkte hij samen met een andere 
slachter. Zij leefden in een tijd, waarin geen enkele controle op slachtingen en 
vleeskwaliteit werd uitgeoefend. Vader vertelde wel eens dat er in een naburig 
dorp een merkwaardig soort vleeskeuring bestond. Als daar een koe van twij-
felachtige kwaliteit werd geslacht dan werd een stuk vlees van die koe aan ar-
me mensen gegeven. De volgende dag fietsten ze langs hun huis en als de lui-
ken niet dicht waren, dan kon het vlees verder opgegeten worden! Als de luiken 
in die tijd overdag dicht waren dan was er iemand overleden. Kijk, dat gaat 
natuurlijk te ver. Er moet controle zijn op de kwaliteit, maar zoals het nu gaat is 

 
Dirk Hilhorst (1909-1983) 
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het doorgeslagen. Een koe die een beetje mank loopt, mag niet zomaar geslacht 
worden. Meestal belandt hij in de destructor. Er is een tijd geweest, waarin al 
wel controle was op de kwaliteit van vlees, maar dat betekende niet dat er vlees 
makkelijk werd weggegooid. Je had toen het vrijbankvlees. Dat was vlees van 
noodslachtingen, bijvoorbeeld als er een koe in de wei door de bliksem was 
getroffen. Op zich was dat goed vlees, maar het moest binnen 24 uur worden 
opgegeten. Dat vlees werd goedkoop verkocht door een aantal slagers of, zoals 
in Eemnes, in een ruimte achter het gemeentehuis. Omdat het goedkoop vlees 
was, kwamen er veel mensen op af en mocht iedere klant er maar 2 of 3 kilo 
van kopen. Maar in Hilversum hadden sommigen daar wel wat op gevonden. 
Zodra ze de 3 kilo binnen hadden, brachten ze dat naar huis en sloten weer ach-
teraan in de rij en als het nodig was, nog een keer om met 3 kilo over de brug te 
komen.” 
 
Vertel eens over die huisslachtingen. 
“Nou, zo’n varken werd met een lang mes tussen zijn voorpoten gestoken, want 
daar zit zijn hart. Vervolgens werd het bloed opgevangen in een platte schaal 
en vandaar overgebracht in een teil. Meestal ging de vrouw des huizes dan met 

 
Meentweg 13, aquarel van Tanja Wiggerts 
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haar handen door het bloed roeren totdat het afgekoeld was. Dan kon het niet 
meer stollen. Daar werd dan bloedworst van gemaakt. En zo lekkere bloed-
worst als die van toen kun je nu alleen nog kopen in Balkbrug! Ouderwetse 
kwaliteit, met roggemeel. Het varken werd daarna opgehesen en aan een ladder 
gehangen. Dan werd hij gekrabd, zodat zijn haren eraf gingen en daarna wer-
den zijn ingewanden eruit gehaald. ’s Avonds kwamen de mensen uit de buurt 
het beest ‘priezen’. Daar werd een borreltje bij gedronken. Het meest gewaar-
deerde onderdeel waren de niertjes. Die werden als eerste bereid. Ook om de 
kieuwham (de kinnebak) werd gevochten. Als je die kookte, droop het vet er-
uit! Kom daar nu nog eens om.  
Eén van de hammen van het varken werd naar de pastoor gebracht en van een 
koe de tong.  
Bij het slachten werd ook wel eens een borreltje geschonken. Zo gebeurde het 
eens dat een slachter niet meer zo goed op zijn benen kon staan en achterover 
in een mand eieren viel. Man, wat hebben we gelachen. Ook toen diezelfde 
slachter eens bezig was bij een andere boer. Daar zaten binnen een mum van 
tijd 5-6-7 katten om het slachtvarken heen. Hij sloeg toen een van die katten 
dood, maar liet daar niks van merken. Even later zag die boer de dode kat en 
sprak zijn verbazing erover uit. ‘Tsja, net leefde hij nog, zei die slachter ook 
vol verbazing.’” 

 
Woning van de familie Hilhorst op Meentweg 13, gefotografeerd in 1980. Het huis is herbouwd 
rond 1987. 
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Jullie vader handelde ook in huiden. 
“Ja, hij handelde eigenlijk in vee. En bij die veehandel kwam hij bij de boeren 
en die hadden wel eens een dood kalf liggen. Ongeveer het enige van waarde 
aan zo'n dood kalf was de huid, die werd gebruikt voor kalfsleer. En de inhoud 
van de lebmaag -het stremsel- werd nog wel eens gewonnen voor de kaasma-
kers. Hij nam dan de kadavers mee naar huis in een grote mand voorop de fiets 
en daar werden ze geslacht. ’s Winters was dat wel eens lastig, want dan waren 
die kadavers bevroren en moest je ze eerst ontdooien met warm water. 
Het vlees ging naar de destructie en de huid werd gezouten. Heel speciaal wa-
ren de ‘slakkies’. Dat waren kadavers van te vroeg geboren kalveren, waar nog 
geen haar op was gegroeid.  
Rond Kerstmis brachten de mensen, die hun kerstkonijn hadden geslacht, de 
huiden van konijnen en hazen bij ons. Daar duwden we dan een paar oude 
kranten in om ze mooi rond te spannen. Maar ook huiden van geiten en bun-

 
Familie Hilhorst bij hun woning Meentweg 13, gefotografeerd rond 1914. 
Links naast de koe Hannes Hilhorst, veekoopman (1863-1940). 
Achter de koe v.l.n.r. Kees Hilhorst (1899-1984), Van Willigenburg, moeder Wilhelmina Hil-
horst-van Dummelen (1875-1946), Christien Hilhorst (1900-1980), Rijkje Hilhorst (1901-1973), 
Marie Hilhorst (1907-1981), de slager. 
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zings en van gitzwarte katten werden verhandeld. Alleen mollenhuidjes pasten 
niet in onze kraam. Dat was een vak apart.  
Eens in de zoveel tijd werden alle huiden opgehaald door speciale opkopers.   
Die mand voorop de fiets was trouwens zo groot, dat er gemakkelijk twee kal-
veren in konden. Ook levende. Die werden dan met hun poten samengebonden 
erin gelegd. Vader is wel eens met zo'n vracht naar Muiden gefietst voor een 
oude gulden. Als je dat nu zou doen, draaide je de bak in.”  
 
Vader was veehandelaar. Alleen in Eemnes of ging hij ook naar de veemarkt? 
“Nou en of! Opa ging al met de hondenkar naar Utrecht. Vader met paard en 
wagen. Je ging dan om half 5 ’s morgens op pad en twee uur later was je er. Er 
gingen allerlei mensen mee, die wat te verhandelen hadden. De een met een 
mand met paling, de ander met een mand eieren. Onderweg werd daar al goed 
van gegeten. Hier en daar werd nog wat handel opgeladen bij boeren. Op de 
terugweg hadden we ook van alles bij ons, dat hier weer verhandeld werd: 
klompen, hooiharken, hooivorken, touw, sla-planten en gardebezems. In de 

 
Familie Hilhorst in de wei voor Meentweg 13 gefotografeerd mei 2009. 
V.l.n.r. Dirk Hilhorst (zoon van Theo), Henk Hilhorst, Theo Hilhorst, Koen Hilhorst (zoon van 
Henk). Voor de koe Joop Hilhorst, Willem Hilhorst. 
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oorlog namen we schapenwol mee, dat hier gesponnen werd voor warme trui-
en. Ook kwamen er manden vol met kippen en eieren mee terug, die we losten 
bij poeliers in Hilversum. Alles, waar je handel in zag, kocht je. Eén van onze 
passagiers had eens een stinkbok gekocht, die we op de wagen mee terugna-
men. Bij thuiskomst wist hij evenwel niet wat hij ermee doen moest. Hij heeft 
hem aan een lantaarnpaal op de dijk vastgebonden. Wat er verder mee gebeurd 
is...? 
Vader had ook al vroeg een soort vrachtwagentje, waarmee hij naar de markt 
ging. Het was een Ford. Dat ding moest je met de slinger aanzwengelen. Nooit 
weigerde hij. Hij was er erg trots op. Iedereen mocht ervan mee genieten. Op 
een keer moesten we een kip wegbrengen naar Blaricum. Nou, die auto zat vol 
met mensen, die eens moesten zien hoe mooi dat ding reed. Tegenwoordig zou 
zo’n rit worden aangemerkt als vleesvervoer en onder allerlei regels vallen. In 
die jaren stond er niet op elke hoek een controleur te kijken of alles wel vol-
gens de Europese regels ging. Dat was een mooie tijd en de boeren hadden een 
goed inkomen. Dat kun je nu niet van alle boeren zeggen.” 
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Jullie hebben de handel met de paplepel ingegoten gekregen? 
“Al op de lagere school hadden we eenden, krielkippen en konijnen. Op een 
gegeven moment hadden we 100 konijnen. We ruilden dan het ene beest tegen 
het andere. Of 10 kippen tegen een geit. We waren altijd met beesten bezig. En 
's avonds gingen we kippen slachten bij de plaatselijke poelier. Joop: op de eer-
ste pink, die ik kocht, verloor ik 75 gulden. Goed gedaan, zei mijn vader, hou 
vol, jongen. Op de volgende pink verloor ik 100 gulden. Goed gedaan, zei mijn 
vader weer. Ik dacht toen dat hij de schade wel bij zou passen, maar dat was 
een vergissing. Vader zag, dat dit een goede leerschool voor mij was. Als ik in 
plaats van het geld te verliezen, evenveel had gewonnen, dan had ik mogelijk 
naast mijn schoenen gaan lopen, grote transacties aangegaan en een keer kei-
hard geland.  
Willem: Ik ben begonnen met een kofferbak met geiten. Ik had ze gekocht in 
Soest en was daarmee trotser dan nu met 100 koeien.    
Na de lagere school zijn we gaan werken bij de slachterij in Hilversum. We 
hebben daar het vak geleerd van onze bazen.  
Je kon koeien kopen “aan de roes” en “aan de kilo”. “Aan de kilo” betekende, 
dat de koe werd afgerekend op basis van de werkelijk gewogen kilo's. “Aan de 
roes” ging op basis van schatting van het gewicht. En dat schatten moest je le-
ren. Na zekere tijd zat je er niet meer dan 10-15 kilo naast. Je moest wel altijd 
rekening houden met de plek, waar de koeien stonden, want daar werkte het 
gezichtsbedrog. Een koe, die onder een lage hilt staat, vult de ruimte. Hij lijkt 
dan veel groter dan hij in werkelijkheid is. Daar hebben we wel eens goed mis 
mee gezeten. 
Wat je ook moest leren was het taaltje, dat de veehandelaren onderling gebrui-
ken. Niet voor iedereen is immers duidelijk wat het betekent, als iemand zegt: 
“Geen geluk op mijn rug”. “Geluk krijgen” betekent dat de koop gesloten 
wordt. Als zo'n koop niet lukt, dan wilde je niet meemaken, dat de verkoper 
alsnog achter je aankwam op het moment, dat je wegliep. Als je had gewaar-
schuwd met “geen geluk op mijn rug”, dan hoefde zo iemand er niet op te reke-
nen, dat hij alsnog “geluk kreeg”, als je was weggelopen. Dat deden we bij de 
boeren ook. Als je er aankwam, zette je de auto zo neer, dat je meteen weg kon 
rijden. Als de koop niet tot stand kwam, was je meteen weg. Daarmee voor-
kwam je dat de boer nog achter je aan kwam om “geluk te geven”. Zelfs als hij 
op de fiets achter je aan reed. 
En wat je in de veehandel ook nooit, maar dan ook nooit deed, was 13 koeien 
kopen of 13 strengen karbonades. Niemand kocht ergens 13 van. Altijd 12 of 
14 stuks.  
Op een gegeven moment hield de baas ermee op en mochten wij het bedrijf 
voortzetten. We gingen eerst samen op pad langs de boeren in de omgeving. 
Later hadden we ieder een aparte wijk. Overal kochten we koeien. We kwamen 
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bij allerlei soorten mensen, van allerlei soorten geloof. Dat maakte niets uit. 
Willem heeft een speciaal taalgevoel en is daardoor in staat zich met Twentse 
en Achterhoekse boeren in hun eigen taal te onderhouden. In de handel moet je 
je een beetje aanpassen aan de klant. We hadden ook een klant, die voordat hij 
zijn koeien ging melken een half uur accordeon voor ze speelde. Daar was toen 
tijd voor. 
In het begin slachtten we er zo'n 80 tot 100 in de week. In die tijd verkochten 
we aan slagers alleen halve of kwart koeien. In Hilversum zaten in die tijd 111 
slagers. Die slagers beenden die karkassen zelf uit en maakten er porties van. 
Tegenwoordig doet de slager in de supermarkt en trouwens ook in de gewone 
slagerij niets meer en moet in het slachthuis de hele veredeling gedaan worden. 
Alles moet in kleine porties worden gesneden en hapklaar worden gemaakt. 
Maar die veredeling wordt niet betaald! De tijd waarin je nog wat kon verdie-
nen met slachten is voorbij. 
Wij hebben vroeger ook wel vlees verkocht aan particulieren. Dat was een stuk 
makkelijker dan tegenwoordig. Je wist wat de mensen wilden hebben en elke 
week bracht je hetzelfde als de week ervoor. Dat was altijd goed. En geen ge-
zeur over vet. Vet vlees was in die tijd duurder en gewilder dan mager vlees.” 
 
Jullie zijn dus in het Hilversumse slachthuis begonnen.  
“Zoals gezegd slachtten we daar in het begin 80 koeien. De groei zat er al snel 
in, maar groeien geeft risico. Op een gegeven moment slachtten we 800 koeien 
en hadden we meer dan 100 mensen in dienst. En als dan de economie wat gas 
terugneemt, dan gaat er veel winst weer verloren. We hebben rijke, maar ook 
heel beroerde tijden meegemaakt. Na 15 jaar besloot de gemeente Hilversum 
om het slachthuis af te breken en de grond te gebruiken voor woningbouw. 
Joop is er toen mee opgehouden en Willem is toen in Amsterdam verder ge-
gaan samen met Theo en Henk, zoons van broer Arie. De koeien werden daar 
tegen een vaste prijs geslacht door anderen. Het uitbeenwerk werd door eigen 
personeel gedaan. 
Maar tegenwoordig heb je geen 111 slagers meer, die van je willen kopen tegen 
jouw prijs. Je hebt nu te maken met een paar heel grote supermarkten, die al-
leen kopen tegen hun prijs. En als er in hun ogen iets mankeert aan het vlees, 
laten ze je zo zitten met een paar ton gehakt. Want ze hebben eigen koeien in 
Botswana en eigen slachterijen in Engeland.” 
 
Vroeger was alles beter? 
“Zeker. In ieder geval waar het het boerenleven betreft. Wij hadden bij huis een 
prieeltje. Daar is wat afgepraat. Als je daar zat, kon je op de Meentweg ieder-
een zien langskomen en menigeen kwam er even bijzitten om te praten en 
eventueel een borreltje te drinken. Daar was tijd voor.  
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Als de groenteboer of de petroleumboer of de bakker langskwam, werd er even 
gepraat. Onze moeder bakte trouwens zelf krentenbrood, dat je nergens meer 
kan krijgen; zo lekker. En ook de hammen en de metworsten, die we in de 
buurt lieten roken in een rookkast waren van ongeëvenaarde kwaliteit. Dokter 
Gribling at graag een stukje metworst mee, als hij eens in de buurt was. Maar 
tegenwoordig komt er geen dokter meer aan de deur. En pastoors komen ook 
alleen maar langs als er wat te halen valt.  
In onze jeugd haalden we rottigheid uit. We gooiden met geitenkeutels vanaf 
de platte wagen naar de mensen en we smeerden koeienstront aan fietsensturen. 
Maar nu zit de jeugd zich te bedrinken en drugs te gebruiken en achter een 
computer te turen.”  
 
Zouden jullie terug willen naar die tijd? 
Voor het eerst is er tijdens het gesprek een klein verschil van opvatting te ont-
dekken tussen de beide broers. Joop wil zijn leven zo overdoen. Willem wil dat 
ook wel, maar dat sloten afkanten en uithalen in de polder zou er niet meer bij 
moeten. Dat was erg zwaar werk en daar is menig rug op versleten. Maar dat 
het leefritme en de leefsfeer van toen verre te verkiezen zijn boven die van nu; 
dat staat voor beiden recht overeind.  
 
We praatten nog wat na en dan valt op hoeveel mensen de gebroeders kennen. 
Ik heb ze niet geteld, maar ik vermoed dat er tijdens het gesprek wel 100 na-
men zijn genoemd. Namen van klanten en leveranciers natuurlijk. Maar vooral 
ook de namen van de mensen van toen: Antje Koppen (met haar poezen aan 
een touwtje aan de dijk), Teus Koek (van Wijk)(Heb je die nog gekend? Ja, die 
heb ik best gekend!), Tante Kee (de baakster), Zwankhuizen (die voor de prijs 
van een postzegel de brief liever zelf wegbracht naar het volgende dorp, Peel 
(die zo mooi woonde in de vrije natuur), Jaap Spin (Elders)(die in zijn blote 
niks door het bos liep en bij wie de kippen hun eieren legden op de sofa), Jaap 
van Dijk (de postbode, die de briefkaarten niet alleen bezorgde, maar ook voor-
las), Jan de Bruijn (altijd goed voor wat rottigheid), Beekhuiszen (met zijn 
mand paling), Jakkie Elders (van de visclub Klein maar Dapper. Hij viel eens 
in het water en wilde vooral weten of zijn sigaren nog droog waren) en ik ben 
de naam kwijt van degene, die ’s avonds uitging op zoek naar een vrouw en 
wel een hele pot Brylcreem in zijn haren smeerde. 
 
Het zijn de verhalen, zoals ze ooit verteld zullen zijn in het prieeltje achter het 
ouderlijk huis. Er wordt veel bij gelachen en menig keer valt de verzuchting: 
“Wat was het toch een mooie tijd.”  




