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AMSTERDAM - Joodse studenten op de Amsterdamse VU zijn ontstemd over het feit 

dat in de kantine geen koosjere maaltijden worden verstrekt, maar wel halal en 

vegetarische gerechten. Cateraar Eurest zou hier geen trek in hebben, meldt AT5 

Wel halal en geen koosjer voedsel gaat er bij de de Studentenvereniging Jongkosher niet in. Eerder 

experimenteerden Eurest en de VU met een systeem met maaltijdbonnen, maar dat bleek uiteindelijk 

erg omslachtig. Bovendien moest de vereniging meer dan 10 euro per maaltijd bijleggen om het 

koosjere eten betaalbaar te houden. De directie van de VU schuift de verantwoordelijkheid af op de 

cateraar. (AK) 

Bron: http://www.ad.nl/ad/nl/1041/Amsterdam/article/detail/1935539/2010/09/01/Studenten-

ontstemd-wel-halal-maar-geen-koosjer-eten.dhtml 
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Wel halal, niet koosjer 

09 sept. ‘10 

De Vrije Universiteit wil niet meewerken aan de verstrekking van koosjere 

maaltijden. Dat zegt de vereniging JongKosher, een club die zich inzet voor 

verkrijgbaarheid van koosjere maaltijden voor jongeren. Wim Haan, 

diversiteitscoördinator van de VU, zegt echter dat de VU dat niet kán. 

In de VU-mensa, die wordt geëxploiteerd door cateraar Eurest, is wel halal eten te krijgen, maar 

geen kosher. JongKosher startte daarom een pilot, waarbij leden van de vereniging een voucher 

kregen waarmee in de VU-mensa een koosjere maaltijd kon worden gehaald. “Die maaltijd was 

door ons ingekocht bij een koosjere cateraar, want wij zouden nooit eisen dat de VU de hele 

keuken verbouwt om kosher te kunnen koken”, zegt Shraga Evers van JongKosher.  

 

Dat was een omslachtig en ontoegankelijk systeem (alleen leden van JongKosher konden zo’n 

maaltijd krijgen) en de VU-cateraar, Eurest, bracht ook nog twee euro per afgehaalde maaltijd in 

rekening. Om de prijs per maaltijd voor de studenten betaalbaar te houden moest de vereniging 

meer dan tien euro per maaltijd subsidiëren. 

Gesprekken met Eurest leverden niets op en de coördinator van het diversiteitsbeleid aan de VU, 

Wim Haan, wees de verantwoordelijkheid voor kosher eten af, zegt Evers. Hij is teleurgesteld: “Ik 

vind het vreemd dat er wel wordt gezorgd voor halal maaltijden en zelfs een gebedsruimte om in 

de behoeften van moslimstudenten te voorzien, maar dat het diversiteitsbeleid zich blijkbaar niet 

uitstrekt tot joodse studenten.” 

Evers vindt dat er sprake is van “laksheid en onwil.” “De vereniging heeft de publiciteit niet 

gezocht om de VU zwart te maken, maar omdat we hopen mensen in beweging te krijgen”, aldus 

Evers. Hij schat dat er tussen de vijftig en honderd joden aan de VU studeren, waarvan een 

substantieel aantal behoefte heeft aan koosjere maaltijden. 

Wim Haan, die het diversiteitsbeleid aan de VU coördineert, wijst er echter op dat Eurest een 

commerciële cateraar is, die halalmaaltijden verstrekt omdat dat commercieel aantrekkelijk is, en 

niet om het diversiteitsbeleid van de VU vorm te geven. "De exploitatie van de mensa is door de 

VU contractueel uitbesteed aan Eurest. De VU heeft niets te zeggen over het aanbod in de mensa." 

Volgens Haan zijn er twee manieren om aandacht te krijgen voor de kwestie van het koosjere 

eten. "Je kunt een klacht indienen bij de Studentenbalie, en die wordt heel serieus genomen, en je 

kunt het aankaarten bij de universitaire studentenraad. JongKosher heeft er echter voor gekozen 

de publiciteit te zoeken op een nogal tendentieuze manier, en dat vind ik jammer." 

 Bron:  http://www.nieuwwij.nl/index.php?pageID=13&messageID=5319 
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