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Geachte Kamerfractie van de VVD,

De Joodse bevolking in Nederland kent al een lange historie en traditie die terug gaat 
tot de 16e eeuw. De Joodse gemeenschap heeft in Nederland altijd kunnen bloeien 
door de verworven liberale waarden als vrijheid van godsdienst, scheiding van kerk en 
staat en gelijkheid van mensen. In tegenstelling tot bijna elk ander Europees land waren 
Joden relatief veilig in Nederland. Het Jiddische woord voor stad, Mokum, is ook niet 
voor niets de informele naam van Amsterdam geworden, Joden hebben zich hier altijd 
veilig en thuis gevoeld. 

Helaas is onze generatie getuige van het einde van het Joodse hoofdstuk in Nederland 
nu een op handen zijnde meerderheid in het Parlement de Koosjere slacht wil gaan 
verbieden. Een meerderheid die gevormd wordt door onder andere de grootste partij 
van Nederland, de VVD. En dit is zorgelijk.

Ten eerste is het zorgelijk dat juist het land dat altijd voorop heeft gelopen met liberalen 
kernwaarden, en altijd een toevluchtsoord voor Joden is geweest, nu het eerste land in 
Europa is sinds 1945 dat de Koosjere slacht wil gaan verbieden. 

Dat brengt mij tot het tweede en meer academische punt. De fundatie van dit verbod 
rust op een preliminair onderzoek gedaan aan de Universiteit van Wageningen. Een 
onderzoek dat inmiddels door de gezaghebbende Universiteit van Cornell op zijn zachts 
gezegd met de grond gelijk is gemaakt. Dus gaan wij als geciviliseerd land, een land dat 
zich beroept op haar kenniseconomie, een wet aannemen met gigantische implicaties 
voor een bevolkingsgroep zonder concreet academisch bewijs? Nota bene, een bevolk-
ingsgroep die al onder druk staat door het oplaaiende antisemitisme. Het lijkt mij dan 



ook zeer voorbarig om met zulk flinterdun academisch 'bewijs' een nekslag toe te bren-
gen aan de Joodse gemeenschap.

Want een nekslag is het zeer zeker. Een verbod op Koosjer slachten betekent een ver-
bod op vlees eten voor veel Joden. 
Het zou een mooi gebaar zijn als alle parlementariërs uit solidariteit dan op zijn minst 
ook de rest van hun leven vegetarisch eten. Ik vraag u zich te herbezinnen op het 
huidige VVD fractie standpunt en af te zien van een verbod op de Koosjere slacht.

Afsluitend kan ik u meedelen dat er per jaar meer kreeften levend gekookt worden dan 
dat er beesten op een vliegensvlugge wijze Koosjer worden geslacht. 

In de wetenschap dat u zich blijft inzetten voor liberale verworvenheden verblijf ik.

Hartelijke groeten,

Amanda Kluveld en Arthur Wolff


