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Ritueel slachten
Religie is een slechte basis voor be-
leid. In Afghanistan worden verlief-
de mensen door een joelende bende
vlasbaardige lefgozers met stenen
doodgegooid. Inquisitie, kruistoch-
ten, slavenhandel, kolonisatie – al-
les had Gods heil en zegen.
In Nederland houden we kerk en
staat gescheiden, op enkele uitzon-
deringen na. Je mag vrouwen kies-
recht ontzeggen, als dat moet van je
geloof. Je mag homoseksuelen niet
discrimineren, tenzij het van je ge-
loof moet. Christelijke ambtenaren
weigerden homostellen te huwen,
scholen ontsloegen homoseksuele
docenten.
Voor hun geloof grijpen mensen
naar de wapens en verloochenen ze
hun kinderen. Met de Bijbel in de
hand werd op mijn basisschool de
vader geprezen, die op bevel van
God zijn zoon ritueel wilde slach-
ten. Abraham en Izaäk. Ik hoopte
dat mijn vader minder godsdienstig
was.
Nu staat de rituele slacht van dieren
ter discussie. Moslims en joden ei-
sen het recht op biefstuk waarvoor
een koe geleden heeft. Religie... je

kunt er alle kanten mee op. De na-
tuur wordt tegelijk uitgebuit en be-
schermd omdat de mens Gods rent-
meester is.
Er zijn nog tijgers op Sumatra om-
dat een volk die tijgers ziet als heili-
ge geesten of als voorouders. In
Ghana waar het bushmeat opraakt,
wordt een apenvolk beschermd en
aanbeden omdat het heilige geesten
of voorouders zijn. Sommige Euro-
peanen laten een oude eik, linde of
meidoorn staan omdat er elfen in
huizen of de boom anderszins
geestrijk is.
Ik hoop dat moslims en joden hun
geloof in rituele slacht afzweren.
Maar een verbod? Gelovigen laten
zich door geen gebod van God hou-
den. Daarbij lijkt een verbod in de-
ze PVV-tijden sterk op moslimpje
pesten. Bovendien leidt die rituele
slacht af van ernstiger dierenleed.
In de bio-industrie bijvoorbeeld.

Koos Dijksterhuis
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Voor eerdere afleveringen en vragen
over inheemse natuur
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Recht op biefstuk waarvoor een koe geleden heeft?
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Cokky van Limpt

H ein Jan van Ogtrop zit aan de
keukentafel vandeplebanie,
het priesterlijke woonhuis

naast de Sint Bavo, de hoofdkerk van
het bisdom Haarlem. Van Ogtrop is
plebaan – priester – van deze kathe-
drale basiliek aan de Leidsevaart,
niet te verwarrenmetde ’Oude’ Bavo
opdeGroteMarkt,die sindsdeRefor-
matie in protestantse handen is.
In de plebanie is het lekker warm

en kunnen de jassen uit. Voor Van
Ogtrop op tafel liggen een bouw-
helm en een Ajaxsjaal. „Die heb ik
net gedragen voor de foto in de
kerk.” De helm is wat overdreven,
want voor vallend gesteente vanuit
de kerkgewelvenhoeft niet gevreesd
te worden, maar een sjaal is geen
luxe in de kathedraal die met haar
85.000 kubieke meter inhoud de op
een na grootste kerk van Nederland
is. Alleen de Sint Jan in Den Bosch is
nog een fractie groter.
Een paar weken geleden is een be-

gin gemaakt met de restauratie van
deze ’Nieuwe’ Sint Bavo, die tussen
1895 en 1930werd gebouwd door de
architect Joseph Cuypers. Na ruim
een eeuw zijn de goten gaan lekken,
zakt het glas-in-lood hier en daar in
elkaar, latenmuren en torentjes ver-
vaarlijke scheuren zien, en kleeft er
op diverse plaatsen een weelderig
wit dons op de muren – zout ’uit-
bloei’ als gevolgvanuitdampend lek-
water in de bouwmuur. De restaura-
tie gaat23miljoeneurokostenenzal
tien jaar duren.
Ookdeverwarmingvanditgiganti-

schebouwwerkwordt inde restaura-
tie meegenomen. De installatie, een
enorme oliekachel van 7.000 liter
onderindekeldergewelven, loopt op
zijn laatste benen, is erg duur en
spuugt verontreinigde lucht de wol-
ken in, terwijl de kerk volgens Van
Ogtrop toch ’een zuivere boodschap
zoumoetenuitdragen’. Bovendien is
de kachel niet in staat de kerk vol-
doende te verwarmen. „Veel warmte
stijgt naar boven in de hoge jugend-
stilkoepel. En als het druk is in de
kerk, bijvoorbeeld in de Kerstnacht,
en daardoor warmer dan normaal,
zakt de koude lucht naar beneden en
ontstaan er luchtstromen in de kerk-
ruimtedieaanvoelenals tocht.Dero-
de vanen langs de pilaren hangen
dan gewoon tewapperen”, vertelt de
plebaan.

De hele zomer en in de winter op
werkdagen staat de kachel uit. Maar
voor de diensten in het weekeinde,
voor bijzondere begrafenissen en
voor concerten wordt ’s winters de
kachel opgestookt. „Elke vrijdag-
morgen gaat hij aan en staat dan de
hele vrijdag en zaterdag te loeien.
Pas op zondagmorgen is de tempera-
tuur redelijk”, zegt de plebaan, „dan
is het maximaal veertien graden,
maar bij sneeuw en ijs halen we
hooguit twaalf graden. Dat is niet
veel in een tijd waarin we bijna geen
winterkleding meer kennen. Een
vanmijn voorgangers vond dat trou-
wens geen serieus probleem, want,
zei deze: ’Vlees in dekoubederft niet
gauw’.”

Inhethuidige systeemwordt voorde
kerkbezoekers de kou uit de lucht
gehaald door een stelsel van verwar-
mingsbuizen die onder de kniel-
bankjes doorlopen en door middel
van hete lucht die via aanjagers door
luchtroosters de kerkwordt ingebla-
zen. Maar die aanjagers maken weer
veel lawaai en moeten daarom uit
blijven bij concerten. Er treden re-
gelmatigorkestenop indekerkener
zijn vooral veel kooruitvoeringen,
want aan de Haarlemse Bavo is een
van de twee Nederlandse koorscho-
len verbonden – de andere is in
Utrecht.
Redenen genoeg dus voor de Bavo

omuit tekijkennaar eenbeter, goed-
koper en liefst ook duurzamer ver-
warmingssysteem. Het huidige kost
één euro per bezoeker per dienst of
uitvoering. Dat komt neer op tien-
duizenden euro’s per jaar. In elk ge-
valmoetdeolietankwegendoor een
gasinstallatie worden vervangen –
op een andere plaats, want een gas-
ketel in een kelder onder de kerk
mag niet in verband met ontplof-
fingsgevaar.
Maar wie bedenkt nu die ene slim-

me, innovatieve, energiebesparende

superoplossing, waarmee de Bavo,
maarmisschien ook vele andere niet
of slecht verwarmde monumentale
gebouwen van het Nederlandse cul-
turele en industriële erfgoed hun
voordeel kunnen doen?
Inmiddels is ook Frank van Deth

aan tafel geschoven in de keuken
van de plebanie. Van Deth heeft de
dagelijkse leiding vande jonge Stich-
ting Nudge. Zijn stichting, een con-
sumentenplatform dat initiatieven
en projecten op het gebied van duur-
zaamheid een nudge (duwtje in de
rug)wil geven, houdt op23 juni in de
Sint Bavo haar jaarcongres.
Devraagnaar ’holywarming’–hoe

verwarm je godshuizen die zijn ge-
bouwdinde tijdvanmoffen,bontjas-
sen en stoofjes onder de voeten –
bleek niet alleen voor de Sint Bavo
een uitdaging maar ook, zegt Van
Deth, voorNudge. „Wij hebbendaar-
om bedacht om in de aanloop naar
ons congres op 23 juni een competi-
tie te organiseren,waarinwij univer-
siteiten, hogescholen, bedrijven en
andere ’willie wortels’ uitdagen om
innovatieve, duurzame, energie- en
kostenbesparende ideeën te ontwik-
kelen voor de verwarming van de
Bavo.”
De mogelijke oplossingen moeten

een besparing opleveren op de ex-
ploitatie en op de CO2-uitstoot. Van
Deth hoopt dat iemand een systeem
uitbroedt dat zo flexibel is dat je niet
steeds de hele kerk hoeft te verwar-
men, maar alleen de bezette gedeel-
ten. En dat liefst ook toepasbaar in
anderemonumentale gebouwen, zo-
als de ijskoudeOude Kerk in Amster-
dam of bijvoorbeeld een oude fa-
briekshal die is aangewezenals indu-
strieel erfgoed, maar zonder verwar-
ming niet voor andere, culturele,
doeleinden is te gebruiken.
Eind maart is de kick-off van de

wedstrijd. Van Deth: „Dan kunnen
alle deelnemers met hun meetappa-
ratuur en camera’s de kerk in om de
situatie ter plekke te bestuderen.
Daarna begint het creatieve denk-
werk. Voor 10 juni moeten de
knappe knoppen hun oplossingen
insturen. De jury, waarin onder an-
dere Ruud Lubbers zitting heeft,
krijgt twee weken de tijd om de
inzendingen te beoordelen. De win-
nende oplossing wordt dan op het
Nudgecongres van23 juni bekendge-
maakt en met een geldbedrag
beloond.”

Te lang kwam er
kou van boven
De 115 jaar oude rk Sint Bavo in Haarlem
wordt gerestaureerd. Ook de verwarming moet
vervangen. Maar hoe verwarm je, zuinig en
duurzaam, een kathedraal? Stichting Nudge
bedacht een wedstrijd: Holy Warming. De
knapste ’willie wortel’ krijgt een prijs.

Rk Sint Bavo zoekt
naar goedkopere,
duurzamemanier
om kathedraal
te verwarmen

Van onze redactie groen

Van West- naar Oost-Australië op
windenergie. Dat kan, hebben twee
Duitse wetenschappers deze maand
bewezen. Met hunWind Explorer leg-
den ze in achttien dagen bijna vijf-
duizend kilometer af – duurzaam én
goedkoop.
Wie de kleine auto van de twee

ziet, zouniet zeggendat er eenwind-
turbine in zit. ’s Nachts klapten Dirk
Gion en Stefan Simmerer deze uit
omdeaccuvandeWindExplorerop te
laden. Met een volledig opgeladen
batterij konden ze de volgende dag
tot liefst vierhonderd kilometer af-
leggen.
Daarbovenop konden de weten-

schappers overdag nog gebruikma-
ken van de vlieger die aan hun auto
vastzat. Als de wind krachtig genoeg
was,werden zemet 45 tot 60 kilome-
ter per uur voort geblazen langs de
Australische kust.
Somswaserechtergeenwind,of te

weinig, om de accu volledig op te la-
den.Anderekerenwaaidehet juist te
hard: door de cycloon Yasi konden
Gion en Simmerer ’s nachts hun
windturbine niet uitklappen. De
tweekondenniet anders danhunau-
to opladenmet elektriciteit in plaats
vanwindenergie.
Hun trip was goedkoop: vijfdui-

zend Australische kilometers voor
slechts tien euro – voor de elektrici-
teit.

Gone with the wind... FOTO EPA

Dwars door Australië met een
vlieger en een windturbine


