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Giftig boek

Boycot Israël

’Mein Kampf’ is nog steeds giftige
en gevaarlijke literatuur (Letter &
Geest, zaterdag). Wij denken als
nuchtere Nederlanders met onze afkeer van autoriteit en persoonsverheerlijking voldoende tegengif te
hebben. Maar is dat wel zo? De argumenten ’Dit boek is geschiedenis’, en ’Een boek zet nooit aan tot
geweld, maar kan alleen inspireren’, gaan voorbij aan het leed van
de oorlogslachtoffers en lijken mij
te veel op propaganda.
Het toelaten van commercieel gewin door de verkoop vrij te geven is
even gevaarlijk als het vrijgeven
van de verkoop van illegaal vuurwerk of het niet isoleren van het
Qkoorts-virus. Daarbij zeg je toch
ook niet: iedereen moet zichzelf
maar wapenen?
Daniël Bolte Hoogland

De kop en intro bij het opinieartikel ’Boycot van Israël is een slag in
de lucht’ van Uri Avnery (Podium, 22
januari) suggereren dat de Israëlische vredesactivist zich tegen het
Kairosdocument van Palestijnse
christenen keert. Het gaat echter
veeleer om sterk verwante opvattingen. Avnery heeft zijn stuk voor de
eerste keer gepubliceerd op 29 augustus 2009. Hij keert zich tegen
een totale consumentenboycot van
Israëlische producten, vooral ook
om extreem nationalistische reacties in Israël te voorkomen. Hij pleit
voor een beperkte boycot, namelijk
van producten uit de nederzettingen. Het Kairosmanifest bepleit een
soortgelijke boycot, als methode
om de voor Palestijnen ondraaglijke
bezetting te bestrijden.
Jaap Hamburger vz. Een Ander Joods
Geluid

Meesterzet Eurlings
Minister Eurlings wordt in het commentaar betiteld als ’slapjanus’
(Trouw, maandag). Maar de bewinds-

Demonstratie zaterdag bij het ANWB-hoofdkantoor.

man heeft een meesterzet gedaan
in deze al jarenlang door politieke
partijen ontlopen kwestie.
Het zijn juist de angsthazen in de
Tweede Kamer, die nu niet meer onder het nemen van een besluit over
de kilometerheffing uit kunnen. Zij
kunnen niet meer vragen om een
advies van de ANWB, want dat ligt
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er dan al, op verzoek van Eurlings.
Het ogenschijnlijke zwaktebod van
de minister blijkt in werkelijkheid
een eminente bijdrage te zijn aan
de werking van de parlementaire
democratie, namelijk dat uiteindelijk het parlement het laatste woord
heeft.
Henk van der Munnik Steenwijk

Mee met Doleantie
De rijke hervormde gemeente in
het Friese dorp Moddergat zou het

in 1883 ’af hebben laten weten’ (Déjà Vu, 22 januari). Na de verschrikkelijke ramp, waarbij in een nacht
17 vissersboten vergingen, zou de
kerk te weinig hebben gedaan voor
de nabestaanden. De rijkdom van
de hervormde gemeente in Moddergat zal echter niet hebben bestaan
uit een hoge bankrekening of een
aanzienlijke hoeveelheid kasgeld,
maar uit landerijen.
En dat veel bewoners later overstapten naar de gereformeerde kerk
omdat de hervormde gemeente financieel niet over de brug kwam,
waag ik te betwijfelen. Het is met
name de bekende dolerende predikant J.J.A. Ploos van Amstel geweest
wiens activiteiten tot gevolg hebben gehad dat niet alleen in Paesens-Moddergat maar in alle aangrenzende dorpen een meerderheid
van de bevolking is meegegaan met
de ’Doleantie’, de beweging waaruit
in 1886 de Gereformeerde kerken
zijn ontstaan.
C. Schilder, oud-predikant hervormde
gemeente Paesens Enkhuizen

