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Op 10 juli kwamen (opnieuw) twee ambtenaren van de Ne-
derlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op bezoek 
bij het Israël Centrum in Nijkerk om hen te vertellen dat ze 
waarschijnlijk een boete gaan krijgen voor onjuiste etikette-
ring van hun Hebron-wijnen. Het Israël Producten Centrum 
is geschokt dat de NVWA opnieuw eenzijdig de Joodse staat 
Israël wil benadelen. De NVWA staat onder druk door on-
der meer een lastercampagne van de BDS-beweging (Boycot, 
Desinvestering en Sancties tegen Israël). Een beweging die 
in enkele landen (waaronder Duitsland) zelfs verboden is (!) 
vanwege de antisemitische grondslag ervan. Want wijn uit 
Hebron mag niet het label ‘Product uit Israël’ dragen volgens 
de richtlijnen van de Europese Unie.

Deze eenzijdige actie tegen Israël veroorzaakte behoorlijk wat 
opschudding, tot in de Tweede Kamer aan toe. In 2019 stel-
den de SGP en ChristenUnie Kamervragen over de kwestie. 
Op 14 november 2019 werd een motie van Joël Voordewind 
aangenomen door een meerderheid in de Tweede Kamer, 
waarin opgeroepen werd om Israël niet eenzijdig te veroor-
delen. Echter, het Kabinet Rutte (waar ook het CDA en de 
ChristenUnie deel van uitmaken) koos ervoor om deze motie 
naast zich neer te leggen! Ik ken Joël Voordewind goed, en hij 
heeft z’n best gedaan zoals altijd als het Israël betreft, maar 
de ChristenUnie als partij (bang voor een kabinetscrisis?) had 
dit toch niet mogen accepteren, vind ik.
 
‘Made in Israël’ mag dus niet, maar ‘Made in China’ kan wél, 
ondanks het feit dat China miljoenen christenen vervolgt en 
een miljoen Oeigoeren heeft opgesloten in concentratiekam-
pen. Ook houden ze Tibet bezet en wordt de inwoners van 
Hongkong geleidelijk aan hun vrijheid ontnomen. Sterker nog, 
op 10 februari stuurde Mark Rutte miljoenen mondkapjes, een 
aantal beademingsmachines en 100.000 beschermende over-
alls en andere medische hulpmiddelen naar China, schreef de 
Volkskrant. Volgens Rutte ‘ter bevestiging van onze goede 
verstandhouding met China’…  Maar een paar weken later 
bleek dat wij al deze spullen eigenlijk zelf hard nodig hadden, 
met name in onze verpleeghuizen en de thuiszorg. 
 
Nederlands belastinggeld naar terreurverdachten
Maar het kan nog erger. In juli werd bekend dat onze minister 
Sigrid Kaag indirect twee Palestijnse terreurverdachten heeft 
gefinancierd. Het zijn voormalige medewerkers van een Pales-

tijnse organisatie. Zij worden verdacht van een bomaanslag 
op een Israëlische familie, waarbij een 17-jarig meisje om het 
leven kwam. Een deel van het salaris dat ze uitgekeerd kregen, 
is afkomstig van de Nederlandse belastingbetaler. Dit heeft 
minister Kaag zelf laten weten aan de Tweede Kamer. Tot 
vorig jaar werkten de twee daders voor het UAWC, dat be-
taald wordt met Nederlands geld. Ze beschikten allebei over 
een pasje van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ramal-
lah. Minister Kaag maakte bekend dat de financiering van het 
UAWC (12 miljoen euro per jaar) tijdelijk is gestopt. U leest 
het goed, tijdelijk. 
 
Mark Rutte en racisme
Volgens premier Mark Rutte is Nederland ‘systematisch en 
institutioneel racistisch’. In het tv-programma Op1 probeer-
de hij het nog een beetje af te zwakken door tegen Jeroen 
Pauw te zeggen ‘dat natuurlijk niet iedereen in Nederland een 
racist is’, heel triest. Paradoxaal genoeg laten Rutte & Co 
graag mensen toe in ons land die écht institutioneel racis-
tisch zijn. Want dat zijn de mensen die naar ons land komen 
met een boek vol jodenhaat in hun bagage, de Koran. Halver-
wege 2014 werd een motie van Wilders om de Koran uit de 
parlementszaal te verwijderen, afgewezen. In november van 
datzelfde jaar werd ik opeens erg verbolgen in de geest omdat 
ik de Koran nog steeds op het bureau van de Kamervoorzitter 
zag staan. Dus schreef ik een brief aan Kamervoorzitter Van 
Miltenburg (plus alle fractieleiders) met de vraag: ‘Weet u wel 
dat er in het boek vlak voor uw neus onder meer staat dat alle 
ongelovigen (dus ook u) uitgeroeid moeten worden en dat 
Joden apen en varkens zijn?’ Ik kreeg geen antwoord op mijn 
brief, maar een maand later werd de Koran wel uit de Tweede 
Kamer verwijderd. De Bijbel trouwens ook. Maar ja, daar las 
de Kamervoorzitter toch nooit uit voor.
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