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Betreft: Initiatiefwet onverdoofd ritueel slachten in Tweede Kamer 

 

Ondergetekenden, inwoners van Israel uit Nederland afkomstig, hebben met 

ontzetting kennis genomen van het wetsvoorstel om verdoven voor de slacht 

verplicht te stellen.  

 

Wij emigreerden uit Nederland om drie belangrijke redenen: eenzaamheid 

na de grote uitroeiing van 75% van de Nederlandse Joden tijdens WOII met 

assistentie van delen van de Nederlandse bevolking, veelvuldige 

onvriendelijke of zelfs vijandige behandeling na deze grote ramp door 

overheid en gewone burgers en ten dele, uiteraard, vanwege het Zionisme en 

de mogelijkheid na 2000 jaar weer in een eigen Joodse staat te kunnen leven. 

 

 

Parlementen hebben het recht om bij de wet vast te stellen wat de burger 

mag en niet mag. De macht van de meerderheid mag echter in een 

democratie niet misbruikt worden. Wij kunnen slechts spreken over de 

gemeenschap waartoe wij behoren. Zolang bevoegde Joodse geestelijke 

leiders in Nederland en daarbuiten verdoving voor de slacht binnen de regels 

van de godsdienst als ongeoorloofd aanmerken, dient de wetgevende macht 

hierover niet een dermate ingrijpende maatregel te nemen. 

 

Wat betreft het rituele slachten werden tegen wetenschappelijke argumenten 

vaak niet minder bevoegde tegenargumenten aangevoerd. Ook werd al 

gewezen op het grondwettelijke recht op vrije uitoefening van godsdienst in 

Nederland, de afkeuring van het voorstel door de Raad van State, de 400 jaar 

dat Joden in Nederland wonen en zich als loyale staatsburgers gedragen, de 

behandeling van het onderwerp die leidde tot regelgeving op Europees 

niveau in 2010, vele andere aspecten van het welzijn van dieren waar zeer 

veel aan hapert zoals jagen op groot – en klein wild, missers bij het schieten 

voor de slacht, megafokkerijen etc. de lijst is lang.  



 

In haar brieven van het Centraal Joods Overleg (CJO) aan de Tweede Kamer 

van respectievelijk 24 juni 2010 en 27 januari 2011 vermeldt het CJO een 

toenemende onaanvaardbare intolerantie jegens de Joodse bevolkingsgroep, 

een relatief hoog aantal antisemitische incidenten, dat meer en meer Joden 

kiezen voor het verbergen van hun identiteit, problemen met antisemitisme 

op scholen, oppositie tegen Holocaustonderwijs, antisemitisch gedrag in 

voetbalstadions en andere negatieve verschijnselen. 

 

Het recente wetsvoorstel om het onbedwelmd ritueel slachten te verbieden is 

een verdere negatieve ontwikkeling voor de Nederlands Joodse 

gemeenschap. Het wekt ook associaties op met de enige eerdere periode 

waar het onverdoofd rituele slachten in Nederland verboden was. Tijdens de 

Duitse bezetting werd als een van de eerste maatregelen, al op 31 juli 1940, 

een verbod op het rituele slachten uitgevaardigd. 

Dat mag natuurlijk nooit herhaald worden! 

 

Geachte parlementariërs, laat de huidige regelgeving voor het slachten 

zoals die is en laat daarmee Joden in Nederland op een voor hen 

geoorloofde wijze kunnen eten. 

 

Hoogachtend, 

 
Avraham de Vries, Azur Avraham Roet, Ramat Gan Barend Elburg, Rehovot 

en mede ondertekenaars volgens lijst 


