
De kosjere hamvraag

O
p de dag af drie jaar geleden deed ik auditie voor de 
televisieserie Keuringsdienst van Waarde. Het succes 
van mijn eigen serie De Koosjere Hamvraag was de 
redactie niet ontgaan. Vooral mijn afl evering over 
kip had indruk gemaakt, zo vertelde de eindredac-

teur die me uitnodigde voor een screentest. Aldus nam ik 
plaats aan het bureautje dat ik zo vaak op televisie had gezien. 
Zoals in de openingsscènes van de Keuringsdienst moest ik 
bellen met een argeloze medewerker van een klantenservice. 
Het gespreksonderwerp had ik zelf aangedragen. Wat moest 
ik me voorstellen bij de ‘dierlijke bijproducten’ in honden-
voer? Verpulverde koeienuiers, visgraten of hanenpoten? En 
waarom was dat vleesafval bijna even duur als 100 procent 
rundergehakt?

Ik werd afgewezen. De geveinsde onnozelheid, een eerste 
vereiste voor verslaggevers van de Keuringsdienst, kon ik 
maar moeilijk opbrengen. Ook de mededeling dat ik niet 
bereid zou zijn om hondenvoer te proeven, zal niet hebben 
geholpen. Ik bleef fan van het programma, óók nadat ze met 
een afl evering op de proppen kwamen over dierlijke 
bijproducten in hondenvoer.

Chaïm
Afgelopen week wijdde de Keuringsdienst een uitzending aan 
de wijze waarop in ons land jaarlijks een half miljard kippen 
worden geslacht. Ik ging er eens goed voor zitten. Voor mijn 
eigen serie was ik al eens getuige geweest van het ritueel 
slachten van een scharrelkip. Doel van die afl evering was om 
diervriendelijk gehouden kip in de schappen van de kosjere 
slagerij te krijgen. In weerwil van de geest van de Tora lag 
daar slechts plo� ip. Ik sloot een deal met Luuk Koole, 
bedrijfsleider van slagerij Marcus. Als ik kon aantonen dat 
zijn clientèle bereid was extra te betalen voor een schoon 
geweten en ik een scharrelkip wist te bemachtigen, dan zou 
hij het experiment aangaan. In no time verzamelde ik 
honderd steunbetuigingen en een vrolijke kip vond ik bij 
Geert van der Kaa, een kleinschalige kippenhouder in het 
Brabantse Hoeven.

Twee dagen logeerde Chaïm, zoals ik de haan weloverwo-
gen had gedoopt, in mijn achtertuin. Hoewel ik me aan hem 

begon te hechten, viel zijn dood me mee. De kosjere kippen-
slacht bleek ambachtelijk. Ieder dier wordt met nauwgezette 
precisie de keel doorgesneden.

Lang leek Chaïm voor niets te zijn gestorven, alhoewel hij 
het stralende middelpunt van de eerstvolgende sjabbesmaal-
tijd werd. Maar het assortiment van Marcus bleef ongewij-
zigd. Totdat Marcus alsnog overstag ging en kosjere 
scharrelkip ging verkopen. Dat is op de dag af twee jaar 
geleden.

Déjà vu
De afl evering van de Keuringsdienst bezorgde me een déjà 
vu. Toeval of niet, de verslaggever van dienst bezocht de 
boerderij van Geert van der Kaa, geboortegrond van Chaïm. 
Van der Kaa slachtte een paar kippen door ze eerst te 
elektrocuteren en vervolgens de nek door te snijden. Een 
tweede verslaggever nam een kijkje in de grootste kippen-
slachterij van het land. Met tienduizenden tegelijk werden 
kippen eerst vergast en daarna onthoofd. De grootschalig-
heid en effi  ciëntie van de massaslacht had iets poëtisch. De 
editor had er klassieke barokmuziek onder gemonteerd.

De meningen op de sociale media waren verdeeld. 
Sommigen roemden de transparantie en de respectvolle 
behandeling van het pluimvee. Anderen zagen in dezelfde 
beelden het bewijs dat kip het meest gemartelde stukje vlees 
is. Een enkeling verklaarde nooit meer kip te eten. 

Wie vlees eet moet zich realiseren dat zijn voedsel ooit 
rondliep en werd vermoord voor zijn genot. De consument 
van kosjere kip doet er verstandig aan om beide afl everingen 
nog eens terug te kijken. Als je daarna, net zoals ik, conclu-
deert dat de kip het beste af is met een ruime stal en 
handmatige slacht, dan eindigt dit stukje in mineur. De 
scharrelkip van Marcus is al een tijdje niet meer te krijgen. 
Luuk Koole ziet er geen heil meer in. Joden geven niet om 
dierenwelzijn. Of ze kijken weg.  ■

JIGAL KRANT

Kippenslacht

Kip, het meest 
gemartelde stukje 
vlees
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