
Met dat verbod op onverdoofd
ritueel slachten zijn we nog
niet klaar. Na het Kamerde-

bat in april brak tumult uit. Er bleek
eenmeerderheid voor het idee van
Marianne Thieme omdat de PvdA
om ging. Dat was te verwachten,
aangezien er geen sloot voorbij kan
komen zonder dat de sociaal-demo-
cratie er enthousiast in springt.
De nieuwbakkenwoordvoerder

Tjeerd van Dekken stelde vast dat is-
lamitische deskundigen ‘geen enkel
bezwaar’ hadden tegen verdoofde
slacht. Opstand volgde, niet alleen
bij de baarden en de hoofddoeken,
maar ook bij de keppels en de hoe-
den. Zich niet helemaal verdiept in
de emoties bij de achterban, was het
excuus bij de PvdA. Geen flauw be-
nul van religie en geschiedenis, is
mijn idee.
Deze week zou er in de Kamer een

hoorzitting over ritueel slachten
worden gehouden. Die is uitgesteld.
Wellicht kwamhet deze en gene be-
ter uit de hete aardappel wat uit de
buurt van de Eerste Kamerverkiezin-
gen te hebben. Joden enmoslims in
de provinciale staten hadden im-
mers gedreigd niet op de eigen par-
tij te stemmen vanwege het aan-
staande verbod. Dat speelde overi-
gens niet alleen in de PvdA, ik kan

wel hakken op die partij, maar ze be-
vindt zich in goed gezelschap.
Het is eenmirakel te zien hoe

Thieme erin is geslaagd de politiek
te splijtenmet haar dierenliefde.
Scheurmakenwas tot voor kort het
monopolie vanWilders, die alle drie
demiddenpartijen in het ongerede
wist te brengenmet de immigratie.
Nu is de beurt aan Thieme. En eigen-
lijk gaat het toch weer over immi-
gratie.
Neem de VVD. Daar vindtmen dat

er ruimtemoet zijn voor godsdienst-
vrijheid, en zeker een kleine club als
de orthodoxe jodenmoet op zijn ei-
gen wijze zalig kunnenworden.
Frits Bolkestein verwoordde dit
standpunt op televisie.
Maar die vrijheid wordt nu be-

dreigd door de komst van eenmil-
joenmoslims. Orthodoxie in het
klein is voor het openluchtmuseum.
Orthodoxie bedreven door eenmil-
joenmensen is een bedreiging voor
vrouwenrechten of dierenwelzijn.
De VVD-fractie is radicaal gesple-

ten. Ook de PVV worstelt. Daar hou-
den ze van joden, maar niet van
moslims. Het PVV-geploeter heeft
iets geestigs, aangezien zemeestal
van hun hart geenmoordkuil ma-
ken. Ja ,de fractie is verdeeld, zoveel
krijg ik te horen. Daarna gaat de te-

lefoon er gauw op. Kamerlid Martin
Bosma, verklaard Israël-liefhebber,
vlagmet davidster voor zijn raam,
zegt dat dit onderwerp hemniet
raakt aangezien hij streng vegeta-
riër is. En loopt snel door.
Maar het staat zwart op wit in het

PVV-verkiezingsprogramma: verbod
op ritueel slachten. Bij de PVV heb-
ben ze net als bij de PvdA slecht op-
gelet, allemaalmoderne seculieren
die het lamGods hebben verruild
voor de god van de kerklozen, het
onschuldige dier. Liefhebber Dion
Graus gaat er niet zachtzinnig te-
genaan. EsméeWiegman van de
ChristenUnie, die zei de vrijheid van
godsdienst te willen respecteren,
voegde hij in de Kamer toe: ‘Slaat dat
respecteren op het vierenhalvemi-
nuut laten spartelen en stikken van
een rund in zijn eigen bloed?’
Het laat niet heel veel ruimte voor

gesprek. Van Grausmogen ook jo-
den niet aan ‘rituelemarteling’
doen. Dat bericht is wel degelijk tot
Israël doorgedrongen. Een paar we-
ken terug bezocht een parlementai-
re delegatie Jeruzalem. De eerste
vraag in de Knesset was voor PVV-de-
legatielid Raymond de Roon: wat
zijn julliemet de koosjere slacht aan
het uitspoken? Dan heb ik het nog
niet over de fronsende PVV-geld-

schieters in het buitenland. Geloof
me, Geert Wilders heeft hier buik-
pijn van.
De gereformeerden van de SGP

maakten een omgekeerde bewe-
ging. Ooit stond voorman dominee
Van Dis vooraan in de dierenliefde
(tegen vivisectie). Van rituele slacht
wilde hij niet weten. Nederlandwas
in SGP-ogen een protestants-christe-
lijke natie, waar geen plaats was
voor andersgezinde fratsen. Nu zijn
de gereformeerden een bedreigde
minderheid en voelen zemet de jo-
denmee. Joden hebben hun koosje-
re slacht, de SGP het vrouwenstand-
punt.
De SGP heeft het in de Kamer op-

genomen voor de joden. Nooit (nou
ja) was rituele slacht een probleem.
Nu zijn er eenmiljoenmoslims en
komt dat dierenwelzijn uit de
mouw. De SGP suggereert een uit-
zondering op het verbod voor ortho-
doxe joden. Joden hebben betere sla-
gersopleidingen danmoslims, beter
geslepenmessen en het gaat om
nietmeer dan 2.500 koeien. Begrij-
pelijke wens, die zeker niet zal wor-
den gehonoreerd. Want: gelijke
monniken, gelijke kappen.
Begrip voor orthodoxie is uit, de

staat als grote gelijkmaker is in.
Wordt beslist vervolgd.
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