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Bericht 178

Bericht 178 van het forum.

14 Februari 2019.

Een artikel van Avraham Roet over geroofde kunst zonder overlevende erfgenamen verscheen 

op 8 februari in de NRC. Een aanklacht tegen de luchthartige manier waarop de Nederlandse 

overheid met deze zaken omgaat. Lees dit artikel uit NRC.next Hang geroofde kunst op.

Lezingen georganiseerd door het Centrum voor de Geschiedenis van de Joden in Nederland, 

reminder:

zondag 3

maart 2019

Prof. Shmuel Feiner A new and a Reverse World, 

A’dam & London as test cases for 

the Early History of Jewish 

Secularization

Jeruzalem Iwriet

Een bericht buiten de normale wandelpaden van dit forum, voor allen onder ons die kosher eten:

In de New York Times International Edition van 16 januari verscheen een ingezonden brief van 

een Belgisch parlementslid, die het verbod dat aldaar is aangenomen tegen kosher (en halal) 

slachten verdedigt tegen de uiteraard meteen gebezigde tegenaanval van antisemitisme. Uit 

onderzoek naar het intreden van de dood bij slachten van dieren door internationale 

onderzoekers na 'stunning' (lichte verdoving, waar de gevoelens van pijn verminderd zijn), die het 

criterium van 'brain death' hanteerden, bleek dat bij het slachten van schapen op de gebruikelijke 

manier de dood intreedt tussen 14 seconden en 5 minuten. Bij groter vee zijn die getallen 19 

seconden, resp. 11 minuten. Bij ritueel slachten bleek dat de dieren minutenlang bij bewustzijn 

bleven. 

De parlementarier schrijft dat het lijden van deze dieren zijn enige motivering is om voor het 

verbod te stemmen.

Wij Joden zijn al eeuwenlang in staat geweest om ons aan te passen aan de werkelijkheid om 

ons heen. Zou dat hier met enige goede wil niet mogelijk zijn?

E.
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