
H et beroemde raadseltje van de kip en het ei is wat betreft het jodendom snel opgelost. 
De allereerste kip kroop 5774 jaar, 6 weken en 3 dagen geleden niet uit een ei, maar 
werd ex nihilo in elkaar geknutseld door God. Alhoewel, dan hebben we het over een 
soort oerhoen, niet meer dan een verre voorouder van onze huis-tuin-en-keukenkip. 

Die is namelijk een gedomesticeerde vogel, een boetseerwerkje van de mens. Niet gemaakt in 
een dag, maar het resultaat van eeuwenlang selecteren en fokken. Dus zeg het maar, wat was 
eerder, de kip of het ei?

Voor de eerste episode van mijn televisieserie De Kosjere Hamvraag, maakte ik van het raad-
sel van de kip en het ei een religieus-ethisch dilemma. Ik wilde niet weten wat er eerder was, 
maar wat belangrijker is.

Het is Joden ten strengste verboden bloed te consumeren. Daarom wordt vlees na de slacht 
geweekt in zoutbaden, wordt lever boven open vuur gegrild en zijn eieren bij voorkeur wit. In 
eieren zit namelijk vaker een rood vlekje als de schil bruin is. Waarom dat zo is, laat ik hier even 
in het midden. Voor het antwoord verwijs ik u graag door naar Uitzending Gemist of de dvd.

Het dilemma van de kip en het ei heeft te maken met dierenwelzijn. Er bestaan grofweg vier 
soorten eieren, herkenbaar aan de op de eierschaal gestempelde cijferreeks. Begint die code 
met een 3, dan is het een kooi-ei, gelegd door een niet te benijden legbatterijkip. Scharreleieren 
(code 2) zijn een slag diervriendelijker, want gelegd door kippen met iets meer bewegingsvrij-
heid. Wie echt belang hecht aan het welzijn van de kip kiest vrije-uitloopeieren (code 1) of bio-

logische eieren (code 0). Probleem is dat deze diervriendelijke 
eieren altijd bruin zijn. Witte eieren zijn op zijn best scharrel-
eieren. Het is dus kiezen tussen óf diervriendelijke óf bloede-
loze eieren. Oftewel: wat is belangrijker de kip of het ei? 

Een van de meest veelzeggende scènes in de eierafl evering 
speelt zich af in de studiekamer van rabbijn Evers, de huisrab-
bijn van de serie. Hij leest daarin de enige bijbelpassage voor 
waarin gesproken wordt over eieren: als je onderweg een vo-
gelnest aantreft, dan mag je de eieren pas rapen, nádat je de 
moedervogel heb weggejaagd. Maar de pluimveehouder jaagt 

zijn kippen toch niet weg als zij een ei hebben uitgebroed? Daarom, zo antwoordt Evers, kan 
je maar beter eieren kopen uit de legbatterij, want daar hebben kippen geen nesten en vallen 
de eieren gelijk weg. Maar veel belangrijker, zo vervolgt Evers, is de symbolische boodschap: 
wees niet zo sadistisch dat je onder het toeziend oog van de moederkip haar eieren wegneemt. 
Het is een lesje in dierenwelzijn.

Geen antwoord had de gapende kloof tussen de letter en de geest van de Joodse wet beter 
kunnen weergeven. Maar het moet gezegd: als Evers aan het eind van de afl evering wordt ge-
vraagd of hij de kip, dan wel het ei belangrijker vindt, dan kiest hij voor de kip. Want, zo be-
argumenteert hij, de Tora hecht veel belang aan dierenwelzijn en een ei met een bloedvlekje 
kan je altijd weggooien. Dat laatste is trouwens helemaal niet nodig want (zo blijkt uit dezelfde 
uitzending) het rode stipje is helemaal geen bloed, maar een vezeltje van de kip.

Oude gewoontes zijn moeilijk af te leren, zo blijkt maar weer eens in de kosjere winkels. De 
eieren die daar werden verkocht waren tot voor kort kooi-eieren. Na de eierafl evering zijn die 
weliswaar vervangen door witte scharreleieren, maar voor bruine, biologische eieren kunt u 
er nog steeds niet terecht. Terwijl dat volgens de geest van de wet de enige kosjere eieren zijn.

Europa kan het nog steeds niet laten zijn Joden 
een duw naar de uitgang te geven. Op een andere 
manier kan ik het besluit van de Raad van Europa 

om negatief over de besnijdenis te adviseren, niet zien. 
Je zou denken dat Joden na de Grote Moord een tijdje 
met rust zouden worden gelaten. Een eeuw, bij wijze 
van spreken. Maar nee. De aanval van de 47 Europese 
landen die zijn aangesloten (met overzeese gebieds-
delen zoals Frans Guyana) komt uit de rationalistische 
en mensenrechtenhoek. Maar je weet natuurlijk niet 
voor hoeveel afgevaardigden anti-Joodse sentimen-
ten onder die rationele argumenten (het kind kan niet 
zelf beslissen en daarmee is besnijdenis een aantas-
ting van zijn lichamelijke integriteit) verborgen zitten. 
Simpelweg zeggen ‘besnijdenis is barbaars’ zou te 
doorzichtig zijn.

Ik vraag me weleens af of Europa beseft wat het 
betekent dat het de bijdrage van miljoenen Joden nu 
moet missen. Er is schaamte over de Grote Moord op 
de Joden. Maar is er ook een bewustzijn over hoe de 
Europese bevolking eruit zou zien nu, in de 21e eeuw 
als de Europese Joden niet waren vermoord en zij kin-
deren en kleinkinderen hadden gehad? Aan het begin 
van de 20e eeuw vertrokken miljoenen Joden naar 
Noord- en Zuid-Amerika en droegen daar bij aan de 
welvaart. Ze gingen, opgeschrikt door de pogroms. Na 
1945 trokken veel overlevenden weg van dit continent 
met zijn irrationele vernietigingsdwang. Hun Ameri-
kaanse en Israëlische nazaten Martin Karplus, Michael 
Levitt, Arieh Warshel, James Rothman, en Robert 
Shiller, hebben nu Nobelprijzen gekregen, zoals vele 
Joodse nazaten vóór hen.

Een Europees-Joodse Nobelprijswinnaar is er dit 
jaar ook: François Englert, voor de ontdekking van het 
‘God-deeltje’ dat hij samen met Peter Higgs voorspel-
de. Englert zat als kind ondergedoken. Hij overleefde. 
Maar hoeveel besneden Europese jongens met Nobel-
prijs-talenten niet? Europa zou een totaal andere ont-
wikkeling hebben gekend als zij waren blijven leven. In 
de demonisering van de Joden speelde de ‘barbaarse 
besnijdenis’ een prominente rol. Heeft Europa echt 
geleerd van de Sjoa en hoe die werd veroorzaakt? De 
strijd tegen de besnijdenis kan niet op zichzelf worden 
beschouwd, als een rationele discussie. Het is een 
meetlat voor de relatie tussen Joden en niet-Joden. Het 
negatieve advies van de Europese Raad is een waar-
schuwingsteken: tijd voor bewust levende Joden om 
het wonen in Europa te heroverwegen.
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