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Gisteren kwam het #stikstofrapport van @evert_mouw uit waarin hij uitlegde
dat de basis onder het huidige #stikstofbeleid mss niet zo degelijk is als gedacht.
Een goede inhoudelijke bijdrage, maar er zijn altijd mensen die het NIET over de
inhoud willen hebben.
#draadje
1/11 

👇

mentions

🤔

Met name @HuubBellemakers liet nogal van zich horen, en dat is interessant.

Huub is namelijk van @groenlinks en doet daar niet verlegen over.

🤨

Wat heeft dat met Evert te maken?

👇

Heel simpel: Huub noemde Evert een ‘erkende nazi.’
2/11

Huub Bellemakers (33)
Advies van de kandidatencommissie: "Huub Bellemakers (37) is een bekend gezicht binnen GroenLinks en
manifesteert zich op sociale media als loyale partijgenoot die het interne debat graag op gang bre…
https://groenlinks.nl/huub-bellemakers
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Eerst even over de beschuldiging van Huub.

👇 uit het CIDI-jaaroverzicht antisemitisme 1999.

Die gaat over onderstaand citaat
Heftig, nietwaar?

😱 Is Evert een #antisemiet?

Ai…

Twee vragen:

1) Hoe oud was Evert in 1999?
2) Staat hij nog achter deze uitspraken?
3/11



mentions

1) Evert was destijds 22 jaar.

2) Hij kwam al snel op andere gedachten en heeft dat ook duidelijk gemaakt in zijn artikelen, zoals in dit fragment.

👇

Het artikel waar dit knipsel uit komt, is overigens van 2010.
furorteutonicus.eu/2010/06/07/sch…
4/11
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Is Evert pas van mening veranderd doordat hij in de problemen kwam?

Nee. Hij heeft al in 2005 een cursus gevolgd bij het @CIDI_nieuws
Evert noemt zichzelf nu #ProIsrael en maakt zich zorgen over #antisemitisme in Europa.
Terug naar Huub de Naziroeper.
5/11
Evert Mouw
@evert_mouw
Replying to @kjeldschouten

Ergens tussen 2001 en 2003 veranderde ik van inzicht op basis
van nieuwe argumenten. In 2005 volgde ik een cursus bij het
CIDI, dat was gericht op studenten aan de uni. Best interessant
& een aanrader.
9 10:47 AM - Feb 10, 2020
See

Evert Mouw's other Tweets



mentions

In de #MSM is het nogal onderbelicht gebleven, maar vorig jaar werd op het partijcongres van @groenlinks

een resolutie aangenomen waarin werd gesteld dat ‘BDS een geoorloofd middel is om de Palestijnen te helpen in
hun strijd voor rechtvaardigheid’.
6/11
GroenLinks moet afstand nemen van antisemitische haatclub BDS — Saltmines.
Als GroenLinks achter deze resolutie blijft staan, dan is er nog maar één conclusie mogelijk: GroenLinks is
een antisemitische partij.
https://saltmines.nl/2019/02/17/groenlinks-moet-afstand-nemen-van-antisemitische-haatclub-bds/
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👇 je van

In de zgn #junknewsmedia kwam hier natuurlijk wel kritiek op, want kijk maar eens wat voor drek

#BDS kunt verwachten.
Deze club kreeg dus steun van @groenlinks
Alle screenshots komen uit dit CIDI-rapport
#BehindTheMask: Rapport over antisemitisme in de BDS-beweging · CIDI

Het Israëlisch ministerie van Strategische Zaken heeft een rapport uitgebracht over antisemitisme in de
BDS-beweging tegen Israël.
https://www.cidi.nl/behindthemask-rapport-over-antisemitisme-in-de-bds-beweging/
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mentions

Werd @HuubBellemakers hier door anderen op aangesproken?

Jazeker.
Zijn reactie?
Eerst was het natuurlijk #BS want als je Huub kwaad wilt krijgen moet je zeggen dat er ook bij links

🙄😏

#antisemitisme is.

Na een paar weken was het: Serieus? Zo diep zit ik er niet in…
 Follow
Us on Twitter!
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Kwam er nog een veroordeling van #BDS?

Nam Huub afstand van de steun voor deze club?
Uitte hij kritiek op zijn eigen partij?
Welnee.

🤮

Kritiek op #antisemitisme is blijkbaar vooral handig om ANDEREN mee om de oren te slaan.
#hypocriet
9/11 
mentions

Huub zou een VOORBEELD mogen nemen aan @evert_mouw

Die zag zijn fouten in, ging op #CIDI-cursus en kwam op andere gedachten.
#Tip voor Huub: bied je #excuses aan voor #ErkendeNazi en ga eens bij het @CIDI_nieuws vragen of er nog een
plekje vrij is bij de volgende cursus.
10/11 
mentions

O ja, @HuubBellemakers nog een #tip.

Als je liever wilt dat de #boeren de klos BLIJVEN door ondeugdelijke cijfers, kom daar dan eerlijk voor uit.
Mensen die hun politieke tegenstanders monddood willen maken met #NAZI! zijn #hypocriet
11/11
logistrata.com/stikstof/rappo… 
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@Repelsteeltje21
Feb 3rd 2020

Dec 15th 2019

Al die linkse betweters die nu schreeuwen om het hoofd van

Weten wij EIGENLIJK wel hoe er met #boeren wordt

@thierrybaudet Die #Kamervragen willen en #aangiftes

omgegaan in #Nederland? Ik interviewde een

Waar waren die bij dit

boerenechtpaar.

👇 SMERIGE tweetje🤮 van

totaalhypocriet @LodewijkA? 1/6

Want hun dierbare #PvdA-leider LOOG hier keihard,

mentions

🚜🚜🚜🚜🚜 Nu op #Saltmines hun verhaal
👇 een verhaal dat geldt voor HONDERDEN boeren. Wat
voor land zijn wij?🤔 1/7 saltmines.nl/2019/12/15/boe…

en hij WIST het. Hij WIST dat #PVV en #FvD een

We denken vaak dat alles zo goed geregeld is in #Nederland.

#stemverklaring

We denken dat we zo #sociaal zijn. Hoe sociaal is het om

kon het natuurlijk weer niet laten om ze als

mensen steeds zwaardere #regels op te leggen totdat ze

#holocaustontkenners te framen. En WAAR waren toen alle

eronder bezwijken? En dan genadeloos met ze af te rekenen?

👇 hadden afgegeven, maar @LodewijkA

d

d

Read 6 tweets

Read 7 tweets

Repelsteeltje
@Repelsteeltje21
Nov 20th 2019

#NogSteedsRelevant 'Wat iedereen in Nederland moet gaan
beseffen, is dat er zo langzamerhand een hoop racisme is van

👇van mij.

gekleurd naar blank.' Citaat uit dit artikel

👇 #draadje laat een

saltmines.nl/2019/04/23/rac… Dit
enorm en groeiend probleem zien.

👇 uit mijn artikel van 23 april 2019. Wat is er

Citaten

veranderd? Dit probleem is heel wat ernstiger dan een paar
#scheldwoorden in een #stadion of het uiterlijk van
#ZwartePiet #draadje
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De vraag die ik nog niet beantwoord heb gezien luidt: is

De politie krijgt broodjes ham en kaas. Dierenactivisten

avatar geïnfiltreerd in de internationale

willen ook eten halen uit hun auto's. Mag niet van de politie.

😂 #Boxtel

onderwijsvernieuwsbeweging of is die
onderwijsvernieuwingsbeweging Avatar? @De_Monitor
@Teunvandekeuken @harmbeertema @joepdohmen
@Sietze_1 @BestuurBon @LievenBrekel @wateenlegend
Draadje. Een lange... ed.nl/veldhoven/game…
demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/op-e… Inspectie razend
enthousiast over Doe040 Ondanks dat ouders klagen over
l

k

b k

d

l h d

Read 105 tweets

Read 46 tweets

Stefan Paas

Jasper Vis

@StefanPaas

@Vision23
Mar 21st 2019

Jan 20th 2019

De overwinningstoespraak van Baudet - op de dag dat

Het is een taboe dat we zoveel over kernenergie praten dat

Nederland steeg naar de vijfde plaats op de ranglijst van

het stiekum helemaal geen taboe is?

gelukkigste landen - ging vooral over ondergang. Met al die
intellectueel opgediste complottheorieën waar FvD-stemmers

In het Regeerakkoord van Rutte-1 stond dat er nieuwe

zo van houden.

kerncentrales nodig waren. Bedrijven werden uitgenodigd
plannen in te dienen. Twee bedrijven werkten eraan (Delta
en RWE) maar beide gooiden in 2012 de handdoek in de
ring: financieel niet haalbaar.
zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32645-35.h…
In 2014 zei Sybrand Buma dat de discussie over kernenergie
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