
 

 

Column Israël Actueel 
Door Rabbijn Lody B. van de Kamp 
Hoe verder? 
 
Het laatste verbod… 
----------------------------------------------- 

Wat gaat de Joodse gemeenschap doen als 

er, G´dverhoede, toch een verbod komt op 

het koosjer slachten? Dat is de vraag die op 

dit moment het meest aan mij wordt 

gesteld. Verlaten wij, die voor een stukje 

vlees aangewezen zijn op de koosjere 

slacht, dan ons land? Is dit het punt waarop 

we zeggen ´Nu is het genoeg geweest´? Of 

wachten we toch nog op een volgende 

inperking van de godsdienstvrijheid 

voordat wij de Nederlandse samenleving, 

waarvan wij zo lang deel hebben 

uitgemaakt, uiteindelijk de rug toe keren? 

Ja, er zullen ongetwijfeld Joodse inwoners 

zijn die zeggen niet te kunnen leven in een 

land waar de meest elementaire rechten 

van haar inwoners door het parlement op 

zo een manier worden gekort en daarop 

vertrekken. En dan nemen zij een besluit 

met het gelijk van de geschiedenis aan hun 

zijde. Anderen zullen een vertrek 

uitstellen. Zij leven verder met  opnieuw 

een maatregel die past in het historisch 

plaatje dat in de Europese samenleving in 

de loop der eeuwen altijd al werd 

opgebouwd over de Jood die in haar 

midden woont. De handelaar, de 

sjacheraar, die zo zijn eigen wetten en 

voorschriften heeft, anders dan de rest van 

de beschaafde samenleving. Vroeger was 

het de Jood die de waterputten 

verontreinigde, bloed gebruikte om 

paasbroden te bakken of  zich gedroeg als 

uitzuiger of woekeraar tegenover de 

anderen.. Nu zijn wij de dierenbeulen die 

met hun baarbaarse manier van omgaan 

met dierenwelzijn nog steeds de 

middeleeuwen niet zijn ontgroeid. 

 

En dan is er de Jood die hoe dan ook 

verder gaat. Die ook nu opnieuw over gaat 

tot de orde van de dag. Hij zal die gewone 

levensbehoefte die voor miljoenen 

medeburgers op iedere hoek van de straat 

verkrijgbaar is desnoods uit het buitenland 

laten overkomen. En in het ergste geval, 

wanneer de meest bezetene ondersteuners 

van het verbod hun zin doordrijven en er 

ook een importverbod voor koosjer vlees 

komt, zullen zij geen vlees meer eten. Zij 

zullen het doen met sojabonen. De Jood 

heeft ergere dingen meegemaakt. 

 

Het is mei 1945. De heren Zadoks, Spiero  

en Landesman zijn zo juist teruggekomen 

uit de ´Onderduik´ en staan enkele dagen 

later voor de nog gesloten poort van de 

grote Haagse synagoge. Daar, op dat 

moment, beloven zij elkaar plechtig dat zij 

alles zullen doen om er voor te zorgen dat 

de poort waarvoor zij staan zo gauw 

mogelijk weer open gaat. Zij zetten alles in 

het werk opdat de Joodse gemeente Den 

Haag na het grote drama weer gaat 

functioneren. De belofte wordt gedaan op 

een moment dat de drie nog niet weten dat 

de Haags Joodse gemeenschap van zo een 

achttienduizend is gereduceerd tot een 

kleine groep van nog geen tweeduizend 

zielen. Maar ook als zij dat gewaar worden 

zetten zij door. Vele jaren doen zij dat, 

opdat het Joodsleven ook in onze 

residentie gewaarborgd blijft. 

Mocht het verbod, G´d verhoede, doorgang 

vinden ook dan zal de Joodse gemeenschap 

doorgaan, net als Zadoks, Spiero en 

Landesman. Ook in ons land. Desnoods 

zonder een kruimeltje vlees. Zij zal als 

altijd haar bijdrage aan de samenleving 

blijven leveren. Het zal wel een naar 

binnen gekeerde gemeenschap zijn. Maar 

de Joodse gemeenschap zal zich niet 

gewonnen geven. Ook als zij van Soja 

bonen zal moeten leven. Anders dan de 

rest van Nederlandse samenleving, die met 

dit verbod op het koosjer slachten er in 

slaagt  om uiteindelijk ook een van de 

laatste sporen van het eeuwenoude de 

traditionele Joodse gemeenschapsleven uit 

te wissen….  Dit zal daardoor wel het een 

van de laatste verboden zijn die de Joodse 

gemeenschap nog kan treffen…. 


