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Respecteer
elkaars vrijheid

OPINIE
door Benoit Wesly

Het onderwerp ritueel slach-
ten zorgt voor heftige discus-
sies. Benoit Wesly, voorzit-
ter van de Joodse gemeen-
schap in Limburg, meent
dat de vrijheid van gods-
dienst in het geding is.

K oken is doorgaans een
destructief vak. Voor de
bereiding van een bief-
stuk is ooit een dier ge-

dood. De geurige jachtschotel is on-
denkbaar zonder minimaal één
goed gericht schot. Ik heb van de
gastronomie mijn beroep gemaakt.
Ben ik een dierenbeul? Zeker niet!
Ik houd van dieren en beschouw
een respectvolle, liefdevolle om-
gang met huisdieren als een wezen-
lijke vorm van beschaving. Ik zeg
dat als Joodse man die hier een ap-
pèl doet voor de instandhouding
van koosjer slachten in Nederland.

Toen ik klein was, liep het hond-
je Pukkie van boer Prick elke dag
een kilometer om bij ons te kun-
nen zijn. We waren dol op dat as-
bakkenkleurige diertje, zelfs mijn
vader – een grossier in vlees en ge-
vogelte. Elke dag nam hij kalfsstaart-
jes voor het hondje mee. Ik heb
mijn vader in mijn leven twee keer
zien huilen: bij het overlijden van
zijn goede vriend en toen hij hoor-
de dat de boer Pukkie, vanwege een
ongeneeslijke ziekte, had laten insla-
pen.

Waarom deze melodramatische
uitweiding? Omdat ik me met
kracht verzet tegen een beeld dat
men niet zowel dierenvriend als-
ook voorstander van de koosjere
slacht kan zijn. Van een liefhebber
van een frikadel zal niemand opkij-
ken als hij verklaart een hond, poes
of paard te bezitten. Terwijl de be-
reiding van dat stuk vlees meer die-
renleed heeft veroorzaakt dan van
een koosjer geslacht dier. Om koos-
jer te kunnen slachten heeft de
slachter een zesjarige opleiding ge-
volgd waarbij het wel en wee van
het dier volgens het Joodse testa-
ment voorop dient te staan.

Slachten is niet leuk. Er is geen
enkel (koosjer, ritueel geslacht, aan
de lopende band geruimd) dier dat
het kan navertellen. Wel weet ik
dat de Amerikaanse Cornell Univer-
siteit heeft vastgesteld dat de shechi-
ta (koosjere slacht) zeker niet dier-
onvriendelijker is dan de huidige in-
dustriële wijze van slachten. De spe-
ciaal opgeleide slachter (shocheet)

snijdt in een vloeiende snede de
hals tot aan de wervels open. Het
mes is zo scherp dat het dier de in-
greep niet of bijna niet voelt. De
stressfactor ligt beduidend lager
voor het dier dan bij een ‘reguliere’
industriële slachting.

Ik vind het niet alleen opmerke-
lijk dat partijen die zeggen voor de
vrijheid op te komen, zo blind zijn
voor de realiteit. Vrijheid is kenne-
lijk multi-interpretabel. In Neder-
land worden jaarlijks 125 miljoen
dieren geslacht. Jaarlijks sterven er
meer dan honderd mensen door
vergiftiging ten gevolge van de anti-
biotica die ze de dieren toegediend
hebben. Van de in totaal 125 mil-
joen dieren worden er 2500 koosjer
geslacht. Het woord koosjer bete-
kent niet voor niks ‘geschikt’. Deze
vorm van slachten is een daad van
absolute geschiktheid.

Ik kan het toch niet nalaten te
vermelden dat in de jaren dertig
van de vorige eeuw het verbod
voor Joden om koosjer te slachten
als eerste werd ingevoerd. Wat daar-
na is gebeurd, mag als tragisch be-
kend worden verondersteld.

Moeten Joodse niet–vegetariërs
nu naar een Duitse slager voor hun
koosjere waar? Propageren we op
deze wijze niet het clandestiene
slachten? De vrijheid van de een
mag toch niet (weer) ten koste
gaan van de vrijheid van de ander?
Met hoeveel bewijzen moet men
de politiek nog om de oren slaan
voordat ze oog en oor hebben voor
echte steekhoudende argumenten?

Ik zou graag iedereen aan tafel
willen uitnodigen die respectvol
brood wil breken. Want koken mag
dan wel gepaard gaan met menige
slag of stoot, samen eten vormt een
daad van respect. Daar schort het
aan. Laten wij dat doen wat wij in
Limburg al sinds de 13de eeuw
doen: respectvol koosjer slachten.
Daarna gaan we gezamenlijk aan ta-
fel. Vervolg ons Joden niet weer!
Leer van de geschiedenis, ken de fei-
ten en respecteer de ander!
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