
Debat

Kort geleden ben ik 

teruggekeerd van een 

lang verblijf in India. 

Bijna vijf weken ben ik 

rondgetrokken door het 

zuiden en noordoosten 

van dat grote land.

Een ideale manier om even 
afstand te nemen van de 
gebeurtenissen in dit koude 

en kille land aan de boorden van 
de Noordzee. Toch kon ik het 
niet laten om steeds in de Indiase 
kranten te kijken of er ergens 
over Nederland geschreven werd. 
En jawel, een tweetal keren was 
dat het geval. Over het eerste 
geval kan ik kort zijn. Het was een 
bericht over de medewerking van 
een Nederlandse bloementeler die 
betrokken was bij een bloemen-
tentoonstelling in Sikkim, een 
kleine deelstaat tegen de hellin-
gen van de Himalaya’s. Holland 
en bloemen hebben toch wat met 
elkaar.

Maar het tweede bericht was 
wat inhoudelijker. Het maakte 
gewag van de kwalijke rol die een 
Nederlandse handelaar zou heb-
ben gespeeld bij het paardenvlees-
schandaal. Een affaire die tamelijk 
uitgebreid werd behandeld in de 
Indiase kranten. Indiërs hebben 
wat met het eten van vlees. Het is 
een voortdurend discussiepunt. 
Nu weet u waarschijnlijk wel dat 
zij in overgrote meerderheid Hin-
doe zijn. Het Hindoeïsme heeft een 
vegetarische traditie. Er is zelfs een 
afsplitsing, de Jain’s, die geen enkel 
levend wezen willen doden.

Een orthodoxe Jain gaat dan 
ook alleen op pad met een mond-
kapje voor om te voorkomen dat hij 
per ongeluk een binnenvliegend 
mugje doorslikt. En in vroeger tij-
den werd hij voorafgegaan door 
een bediende die de weg schoon-
veegde om te voorkomen dat er op 
een mier of zoiets werd getrapt. U 
ziet het: het vasthouden aan prin-
cipes kan de mens tot grote hoogte 
brengen.

Maar tegenwoordig houden 
de meeste Hindoes zich niet meer 
aan dat vleesverbod. Men eet 
vooral kip, een veelzijdig stukje 
vlees. Het wordt opgediend in tal 
van variëteiten, al dan niet met 
botjes. Overal staan kippenfokke-
rijen waar de beestjes in korte tijd 
worden vetgemest. Wij maken 
ons druk over plofkippen, maar in 
India weten ze daar wel weg mee. 
Een interessant land voor de Partij 
voor de Dieren; de velden zijn er 
wit om te oogsten. Ook de mos-
lims eten vooral kip. Want er zijn 
hier wel geiten en schapen, maar 
hun vlees is duur want de beestjes 

zijn schraal. Veel vel over bot dus.
De christenen hier hebben maz-

zel; ze mogen alles eten. En dat heb 
ik in het noordoosten bij de protes-
tantse Naga’s gezien. Ongelooflijk 
wat die allemaal eten. Natuurlijk 
varkens, maar ook rupsen, kevers 
en kikkers. Je kunt ze op de markt 
per pond kopen. Kikkers zijn het 
lekkerst als je er soep van maakt. 
Men ontdoet de kikkers onver-
doofd van zijn ingewanden en zet 
ze op een laag vuurtje te sudderen. 
Voeg wat kruiden toe en eet sma-
kelijk. Van de Naga’s wordt gezegd 
dat ze alles eten wat kan bewegen.

Maar terug naar het onderwerp, 
het paardenvleesschandaal. Ik heb 
begrepen dat er paardenvlees ver-
kocht is als rundvlees. Maar wat 
is daar op tegen? Een Hindoe zou 
wellicht verontwaardigd zijn,want 
een koe is voor hen een hooggeacht 
dier. Het beest vertegenwoordigt al 
het goed dat de aarde ons geeft en 
mag rekenen op veel waardering. 
In sommige tempels kun je zelfs 
flessen met koeienpis kopen. Het 
drinken ervan is niet alleen goed 
voor je geestelijk welzijn, maar 
helpt ook tegen tal van kwalen. 
Dat staat tenminste op het etiket 
en wordt door de verkopers ervan 
bevestigd.

Niet alle runderen staan in 
India op een voetstuk, alleen de 
witte koeien met een bult in de 
nek. Buffels bijvoorbeeld hebben 
een veel lagere status. Volgens de 
voorschriften mag men als Hin-
doe het vlees van koeien niet eten. 
Maar waar blijven die koeien dan 
na hun dood? Ze worden toch niet 
begraven of gecremeerd? Nee, na-
tuurlijk niet. Het vlees wordt op 
de enen of andere manier opgege-
ten. Het is het grootste publieke 
geheim van India. Een mens moet 
toch leven? Maar dit lezende kunt u 
zich voorstellen dat het gedoe met 
het paardenvlees op een bijzon-
dere belangstelling van de Indiase 
pers kon rekenen. Vreemde lui, die 
Europeanen.

Vind ik eigenlijk ook. Want 
waar maken we ons druk over? Ik 
heb begrepen dat paardenvlees 
uitstekend smaakt, voedzaam is en 
goed verteert. Bovendien zijn er te 
veel paarden gefokt en draaien de 
slachthuizen dus op volle toeren. 
Er is dus niets op tegen om ze al dan 
niet gemengd met rundvlees op de 
markt te brengen. Ongetwijfeld 
zouden Hindoes er bezwaar tegen 
hebben, maar bij ons is een paard 
een edel dier en een koe maar zozo. 
En welke koe wil daarom niet even 
paard zijn? Als dat niet bij leven 
kan, dan maar erna. Eet smakelijk!

Piet Kruizinga

  

Paardenvleesschandaal

13

eloof dat het de goede kant op gaat.’ Foto EPA Kim Ludbrook

roddelcultuur over Marokkanen 
die hij heeft aangewakkerd, dat 
is precies dezelfde manier van 
denken.”

Nederland is afgelopen decennium 
verrechtst, zeggen mensen die een tijd 
niet in dit land zijn geweest. Herkent u 
die tendens?
“Het was er altijd al maar het 
komt nu naar de oppervlakte. 
H. F. Verwoerd, de vader van de 
apartheid, was een Nederlander. 
En Jan van Riebeeck, in de 17e 
eeuw, die woonde tien jaar aan 
de Kaap toen hij de hottentotten 

buitenlanders begon te noemen, 
terwijl zij de oorspronkelijke 
bewoners waren. Wilders heeft 
dat racisme alleen maar aan de 
oppervlakte gebracht de afge-
lopen jaren. Het is zeker zo dat 
Nederland is verrechtst. Dat is 
ook niet alleen maar verkeerd. 
In de jaren ‘80 was voor andere 
landen al duidelijk dat Neder-
landers een probleem hadden 
met discipline, dat de handel 
en het gebruik van drugs veel te 
veel vrijheid kreeg bijvoorbeeld. 
De terugkeer naar traditionele 
waarden die je nu ziet, is wat dat 

betreft niet verrassend, die had 
je aan kunnen zien komen.”

In uw roman Wederkomst zegt een 
personage over haar man die haar veel 
heeft aangedaan, dat het makkelijk is 
om hem te vergeven. Is vergeving ge-
makkelijk?
“Ik denk dat dat wel een motief 
is waar ik veel mee bezig ben, in 
mijn nieuwe roman gaat het daar 
ook over: het idee dat als je een 
mens in zijn kwetsbaarheid ziet, 
dat het dan gemakkelijk is om 
hem of haar te vergeven. Het is 
ook bevrijdend. Een vriend van 
mij, Chris van der Merwe, schreef 
ooit een boek samen met iemand 
die in de Waarheids- en Verzoe-
ningscommissie had gezeten. De-
ze vrouw had gesproken met een 
man die op een boerderij tegen-
standers van het apartheidsregi-
me had gemarteld. Toen zij hem 
iets vroeg legde ze even haar hand 
op zijn arm. Door de schok van 
die aanraking raakte haar hand 
enige tijd verlamd. Ze werd op dat 
moment letterlijk meegevoerd in 
de onmenselijkheid van de man. 
Hij vroeg haar in dat gesprek: ik 
hoop niet dat ik het jouw familie, 
jouw mensen heb gedaan. Dat 
raakte haar. Dat raakt aan verzoe-
ning, op dat moment hebben zij 
iets van elkaars menselijkheid 
gezien.”

Nels Fahner
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Verzoening

Op 27 april 1994 eindigde 
de Apartheid in Zuid-Afri-
ka, na de eerste democra-
tische verkiezingen in het 
land. De vraag was wat er 
daarna zou gebeuren. De 
anglicaanse bisschop Des-
mond Tutu lanceerde het 
idee van een Waarheids- en 
Verzoeningscommissie. Die 
commissie kwam er in 1996 
en bracht een eerste rap-
port uit in 1998. De getuige-
nissen (meer dan 20.000) en 
de aanvragen van amnestie 
voor daders (bijna 8.000)  
brachten ontroerende ritu-
elen van vergiffenis. Maar 
de waarheid over dagelijks 
geweld, militaire acties in 
het buitenland en plannen 
voor een genetische oorlog 
tegen de zwarte Zuid-Afri-
kanen was ook schokken-
der dan men had verwacht.

Verzoening en 
Zuid-Afrika


