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I k was nog niet weg, of wijnschrijver Cuno van ’t Hoff twitterde: ‘En dan was er @jigal-
krant die een moordaanslag op mij had gepland met kosjere wijnen van besneden drui-
ven. #Gotspe.’ En even later: ‘Het was gruwelijk. De geur van terminale dwergmarmotten 
gemixt met vijftig jaar oude appelstroop. Mijn gootsteenputje protesteert nog steeds.’ Het 

was natuurlijk een snood plan om de auteur van de Wijnalmanak te overvallen met vier fl es-
sen kidoesjwijn. Onder de vijfduizend wijnen die Van ’t Hoff jaarlijks proeft, zit wel vaker een 
misbaksel, maar zó diep beledigd waren zijn smaakpapillen nog nooit.

Niet dat er geen goede kosjere wijnen bestaan. Integendeel. Het niveau is de afgelopen jaren 
zienderogen verbeterd. Dat is vooral te danken aan de Israëlische wijnboeren, die kwaliteit 
in groeiende mate verkiezen boven kwantiteit. Tegelijkertijd weten steeds meer kosjere con-
sumenten een goede wijn te waarderen. Dat is het vreemde: voor het sjabbatmaal wordt een 
prijzige Grand Cru Classé uit de klimaatkast getrokken, maar terwijl die staat te decanteren, 
wordt de sjabbat ingezegend met vunzige kidoesjwijn in een kitscherige zilveren beker. 

Oude gewoontes zijn moeilijk af te leren. Toch waag ik een poging. Er is geen enkele Joodse 
bron te vinden die het gebruik van zoete wijn voorschrijft. Sterker, Maimonides schrijft al in 
de twaalfde eeuw dat kidoesjwijn van hoge kwaliteit moet zijn. Wijn die is aangelengd, ge-

zoet, geoxideerd of gekookt voldoet niet. Waarom dan 
toch volharden in zoete, gekookte wijn van dubieuze 
kwaliteit?

Veel Joden leefden eeuwenlang in streken waar 
het te koud was om druiven te telen. In Oost-Europa 
werd daarom wijn van rozijnen gemaakt, een brouw-
sel dat alleen door te slikken was na het toevoegen 
van een fl inke schep suiker. In Amerika maakten Jo-
den kidoesjwijn van de lokale Concord-druif. De druif 
bleek geen hoogvlieger en het klimaat van de staat 
New York hielp ook niet mee. Opnieuw bracht suiker 

de oplossing. Hoewel uit nood geboren, werd zoet de norm. In Israël gedijen druiven prima, 
maar ook daar werd lange tijd zoete wijn gemaakt die het niet moest hebben van zijn smaak. 
De religieuze makers waren geen connaisseurs en de gebruikers geen bourgondiërs. 

Al bestaat er geen enkel geldig excuus meer om kidoesj te maken met inferieure zoete 
wijn, toch blijven Israëlische wijnboeren stug kidoesjwijn produceren. Want ze mogen zich 
dan graag als serieuze wijnmakers profi leren, ze zijn ook geen dief van hun eigen portemon-
nee. Tien procent van hun fl essen vullen ze nog altijd met goedkoop geproduceerde zoete 
wijn. Meestal van productieve druiven als Grenache en Carignan. Je kan het ze niet kwalijk 
nemen. Zolang mensen er de hoofdprijs voor betalen, zullen wijnmakers niet te beroerd zijn 
om aan de vraag te voldoen.

Doe er niet langer aan mee! Maak van de kidoesj weer een culinair feestje. Laat die kidoesj-
beker lekker blinken in de zilverkast en wijd de sjabbat voortaan in met dat goede glas droge 
wijn dat u toch al op tafel heeft staan. 

Voor alle mensen die toch graag volharden in hun diepgewortelde masochisme, hierbij 
de proefnotities van Cuno van ’t Hoff: Efrat scoorde een –3 (‘zoete kattenzeik’) en het Ameri-
kaanse Kedem een 0 (‘verbrande autobanden’). Kinor en David’s Harp bleken minder levens-
bedreigend. De laatste werd de glorieuze winnaar van de kidoesjwijntest. Met een 3,5.

Grieken: vlucht!

Driekwart miljoen Grieken hebben op een echte 
neonazipartij gestemd bij de recente verkie-
zingen. Griekenland telt elf miljoen inwoners. 

Omgerekend naar Nederlandse verhoudingen zouden 
dat er 1,1 miljoen zijn. Dat is nog net niet zoveel als de 
kiezers die de PVV van Wilders trok in 2010. Maar wat 
een verschil! Je hoeft alleen maar naar het logo te kij-
ken van de Gouden Dageraad, en je maag draait om. 
Het logo verwijst ondubbelzinnig naar het hakenkruis. 
De partijleden begroeten elkaar met de Romeinse 
groet, de groet met de gestrekte arm die verplicht 
werd voor Hitlers companen en aanhangers. 

Bovendien wordt het liberalisme (net als het 
marxisme) weggezet als propagandist – oh schande 
– voor de Joods-christelijke cultuur en is Gouden 
Dageraad tegen de idealen, denkbeelden en de ver-
worvenheden van de Verlichting. Het hellenisme is 
de leidende ideologie van de Griekse neonazi's en ze 
hebben onomwonden het Grieks-orthodoxe christen-
dom omarmd.

Natuurlijk stellen de Griekse Joden zichzelf en de 
Joodse wereld gerust met te zeggen dat de Gouden 
Dageraad zich wel tegen vreemdelingen richt, maar 
niet tegen Joden. Als ik hen was zou ik mijn boeltje 
pakken en naar Nederland vluchten. De PVV heeft 
met het abjecte Polenmeldpunt een totaal scheve 
schaats gereden. Maar iedereen die zo blij en opge-
lucht is dat de PVV uit het centrum is verdwenen, 
moet nog eens drie keer nadenken. Voordat Fortuyn 
werd vermoord werd hij door zijn tegenstanders uit-
gemaakt voor fascist. Er zijn maar weinigen die dat nu 
nog doen. 

Ik hoop met al mijn macht dat de islamisten niet 
ook een einde maken aan het leven van Wilders. Ik 
ben er helemaal niet gerust op dat hij niet ook te 
grazen zal worden genomen, vroeg of laat. En dan, 
daar kun je vergif op innemen, zal ook het beeld van 
Wilders in de media veranderen. 

Welke kritiek je ook op de PVV en zijn voorman 
kunt hebben, en dat is veel, Griekenland laat zien 
hoe het echte gevaar eruitziet. Voor Joden, moslims, 
homo's, zwarten, voor vreemdelingen. Hoe raar en 
onhoudbaar het begrip ‘Joods-christelijke beschaving’ 
ook is, duizend keer liever de PVV die dat als ideaal 
heeft dan de knokploegen van Gouden Dageraad.
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