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De mensen die mij goed kennen, hebben er 

geen problemen meer mee, maar als ik aan 

vreemden vertel over mijn hobby zie ik soms dat 

ze me wat merkwaardig aankijken. Toch zijn er 

enige tienduizenden plezierslagers in ons land, 

dus zo uitzonderlijk is het niet.

Wij plezierslagers scheppen er genoegen in om 

dieren te doden. Vaak zijn het landbouwdieren, 

die voor de consumptie moeten worden geslacht, 

maar er zijn fanatieke hobbyslagers die zelf hun 

dieren kweken en grootbrengen. Daaraan zie 

je dat het doden niet eens het belangrijkste is, 

het gaat om de band die je met het te slachten 

dier opbouwt en de nuttige functie die je voor de 

maatschappij vervult.

Hoe word je plezierslager? Vaak zit het in de 

familie en gaat het van vader op zoon over. 

Mijn vader was nog beroepsslager, een bijna 

uitgestorven beroep nu er zo veel mensen zijn 

die het slachten puur als hobby uitoefenen. Want 

waarom zou je iemand betalen om een dier te 

slachten als mensen er zelfs geld voor over heb-

ben om dat te doen?

Want een goedkope hobby is het niet. Je moet 

een cursus volgen, zodat je een dier snel en 

efficiënt kunt doden, je moet leren uitbenen en 

je moet kunnen bepalen of een dier wel of niet 

mag worden opgegeten. Als dat niet zo is, heb-

ben we altijd wel onderhandse adresjes in ons 

netwerk om het resultaat van onze inspanningen 

kwijt te raken.

Als je je diploma hebt moet je een stel dure mes-

sen kopen en andere attributen om je hobby uit 

te oefenen. Dat kan best in de papieren lopen, 

vooral als je de lat hoog legt! Verder moet je een 

slachtvergunning aanvragen die jaarlijks moet 

worden verlengd. We willen geen amateurs in 

deze liefhebberij. De meesten van ons zijn lid 

van de KNSV, de vereniging van hobbyslagers, 

die enige tijd geleden zelfs het predicaat ‘Konink-

lijke’ heeft gekregen.

Wat is er nu zo aantrekkelijk aan deze hobby? 

Dat is niet altijd gemakkelijk te omschrijven. Het 

gaat om de sfeer van het slachthuis, de inspi-

rerende geur van bloed en het contact met de 

dieren die vaak heel goed weten dat hun leven 

op zijn eind loopt. De contacten met je mede-

slachters, het prettige gevoel van ergens bij te 

horen en de bijeenkomsten van onze vereniging 

zijn ook pluspunten.

Het is jammer dat er ook mensen zijn die onze 

liefhebberij helemaal niet zien zitten. Ze zijn ver-

enigd in obscure clubjes van geitenwollensokken-

figuren en proberen, niet gehinderd door enige 

deskundigheid, onze bezigheden in diskrediet te 

brengen. Hoe kan iemand die nooit een slacht-

huis van binnen heeft gezien nu oordelen over de 

maatschappelijke noodzaak de consumenten van 

vlees te voorzien? En als wij niet slachtten, zou-

den er toch veel te veel landbouwdieren komen?

Maar eerlijkheidshalve moet ik toch melden dat 

het slachten zelf een bijzondere fascinatie op ons 

uitoefent. Dat is ook de reden dat er steeds meer 

organisaties komen die slachtreizen organiseren. 

Als je het hele jaar in de gestructureerde ambi-

ance van het slachthuis hebt geopereerd wil je 

wel eens iets anders.

Tijdens mijn laatste vakantie heb ik eindelijk de 

gelegenheid gekregen om in een ver land een 

kameel te slachten. Zonder verdoving natuurlijk, 

want dat mag daar niet. Ik kan moeilijk uitdruk-

ken wat een geweldig moment het was toen ik 

dat enorme dier na mijn deskundige halssnede 

langzaam door zijn poten zag zakken. Ik heb 

een mooie foto laten maken van mezelf en die 

dode kameel. Een fantastische herinnering voor 

later!
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