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Samenvatting (1/2)

▪ Kantar onderzocht in opdracht van CIDI antisemitisme online en vond in totaal 4.502 uitingen waarin woorden voorkwamen die in de query zijn opgenomen. 

Meer dan zeven op de tien uitingen (71%) zijn afkomstig van Twitter. De overige uitingen (29%) zijn gepost op weblogs en fora. 

▪ Een kwart van de hiermee gevonden Twitter-uitingen heeft antisemitische inhoud, dit geldt voor ongeveer een vijfde van de andere uitingen.

▪ Uit het onderzoek kwamen in totaal 747 antisemitische tweets naar voren. Verder zijn er 222 websites, blog en fora gevonden waar structureel antisemitische 

uitingen voorkomen. Op 64 websites komt incidenteel antisemitisme voor. 

Twitter

▪ Een op de zes antisemitische uitingen op Twitter zijn originele uitingen van antisemitisme (waarbij de tweet niet een reactie is op een antisemitische tweet). 

Dat gaat om ongeveer 133 originele antisemitische uitingen. De andere antisemitische uitingen zijn reacties op antisemitische uitingen, die tevens 

antisemitisch van aard zijn. Dit gaat om ongeveer 614 antisemitische uitingen. Dat betekent dus dat elke tweet gemiddeld 4 á 5 antisemitische reacties 

oproept. De verspreiding van antisemitisme komt daarmee voor een groot deel op het conto van de reacties in plaats van de originele plaatsers. 

▪ Meer dan twee derde van de antisemitische tweets betreft uitingen over Israel of het zionisme. Vaak overlapt deze categorie met klassiek antisemitisme en 

antisemitische verwijzingen naar de Holocaust. 

▪ In ongeveer één op de vijf antisemitische uitingen komt een media-uiting voor. In totaal gaat het om 117 Twitter-uitingen die gebruikmaken van één of 

meerdere afbeeldingen en/of video’s.

▪ Het blijkt dat meer dan de helft van de antisemitische Twitter uitingen afkomstig is uit de provincie Zuid-Holland. Iets meer dan een derde van alle uitingen is 

gepost vanuit de gemeente Den Haag. Noord-Holland en specifiek de stad Amsterdam volgt op gepaste afstand en neemt ongeveer 10% van alle 

antisemitische uitingen voor haar rekening. 
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Samenvatting (2/2)

Websites, blogs en fora 

▪ Op basis van het onderscheid naar incidenteel en structureel antisemitisme zien we dat op ongeveer een vijfde van de pagina’s (22%) antisemitisme 

incidenteel voorkomt. Dit houdt in dat er een enkele keer antisemitisme gevonden is op de website, blog of forum. Dat gaat om ongeveer 64 websites, blogs of 

fora met incidentele antisemitische content. Op de overige websites komt antisemitisme vaker en structureel voor. Dit geldt voor meer dan driekwart (78%) van 

de gevonden websites. Dat gaat om ongeveer 222 websites, blogs of fora waar meerdere antisemitische uitingen of content structureel voorkomen. 

▪ Meer dan de helft van al het antisemitisme op websites gaat over antisemitisme met Israel als kader. Ongeveer een derde van alle antisemitische websites 

gaat over klassiek antisemitisme. Klassiek antisemitisme is de stereotypering van Joden als samenzwerend, gierig en te machtig. 

3



Inleiding

De afgelopen jaren constateerde CIDI een toename in het aantal antisemitische incidenten, zowel online als offline. Uit onderzoek blijkt dat 80% van de 

Joden in Nederland antisemitisme op internet en sociale media ervaart¹. Daarom heeft het CIDI Kantar gevraagd onderzoek te doen naar de mate van 

antisemitisme online en de perceptie over antisemitisme in de samenleving. 

CIDI komt op voor de rechten van het Joodse volk waar ook ter wereld. Een belangrijk onderdeel daarvan is het bestrijden van antisemitisme en de inzet 

van eerlijke informatie over Israel. 

Antisemitisme is een vorm van discriminatie en haat tegen Joden specifiek. Het CIDI onderhoudt een meldpunt waar iedereen melding kan doen als men 

getuige of slachtoffer van antisemitisme is. De afgelopen jaren schommelt het aantal incidenten waarbij antisemitisme fysiek geuit wordt (scheldpartijen op 

straat, door buren, in voetbalstadions etc.) rond de 50 per jaar. Het meldpunt nam in 2017 voor het eerst incidenten op internet mee. In totaal zijn er in 2019 

127 incidenten van online antisemitisme geregistreerd. 

Het gevoel leeft dat er veel meldingen over online antisemitisme niet gemaakt worden. Dit gevoel wordt versterkt door een onderzoek dat in Engeland is 

uitgevoerd onder de titel: ‘Hidden hate: What Google searches tell us about antisemitism today’ (2018) en een onderzoek uitgevoerd door het World Jewish

Congres (WJC) genaamd ‘The Rise of Antisemitism on Social media’ (2016). Hierin wordt geconcludeerd dat er veel antisemitisme op het internet 

rondzwerft. Bijvoorbeeld in de vorm van reacties op sociale media, ‘memes’ en complottheorieën.

Het doel van dit onderzoek is om te toetsen in hoeverre er in Nederland antisemitisme online voorkomt en niet wordt gemeld. Meer specifiek wordt daarbij 

gekeken naar de volgende vragen:

▪ In welke mate komt antisemitisme voor op Nederlandstalige sociale media? 

▪ Wat is de inhoudelijke context van het antisemitisme? 

▪ Waar en wanneer komt online antisemitisme voor?

Dit onderzoeksrapport geeft een eerste aanzet tot een antwoord op bovenstaande vragen. 
¹ European Fundamental Rights Agency (FRA) - Experiences and perceptions

of antisemitism (2018)
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Werkdefinitie antisemitisme 

▪ Als uitgangspunt van dit onderzoek is de werkdefinitie antisemitisme van de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) gehanteerd:

“Antisemitisme is een bepaald beeld van Joden, dat zich kan uiten als haat tegen Joden. Retorische en fysieke uitingen van antisemitisme

worden gericht tegen Joden of niet-Joden en/of hun bezittingen, tegen instellingen van de Joodse Gemeenschap, en religieuze voorzieningen.”

▪ Uitingen van antisemitisme kunnen ook gericht zijn tegen de staat Israel, die wordt gezien als een Joods collectief. Antisemitisme gaat soms ook uit van 

een samenzweringstheorie waarin Joden op zoek zijn naar wereldheerschappij of de mensheid schade wil toebrengen. De Joden worden aangewezen 

als zondebok. Voorbeelden van de manieren waarop antisemitisme zich, gezien de algemene context, uit in verband met de staat Israel kunnen 

omvatten*:

▪ het Joodse volk het recht op zelfbeschikking ontzeggen, bijvoorbeeld door te stellen dat het bestaan van de staat Israel een racistische onderneming 

is; 

▪ het meten met twee maten door van Israel gedrag te verlangen dat niet wordt verwacht of geëist van enig andere democratische staat; 

▪ het gebruiken van symbolen en beelden die verbonden zijn met klassiek antisemitisme (bv. beweren dat de Joden Jezus hebben vermoord, of het 

bloedsprookje) om Israel of Israeli’s te typeren; 

▪ vergelijkingen trekken tussen het hedendaags Israelische beleid en dat van de nazi’s; 

▪ Joden collectief verantwoordelijk houden voor de daden van de staat Israel. Echter, kritiek op Israel die vergelijkbaar is met kritiek tegen een ander 

land kan niet worden beschouwd als antisemitisch.

Categorieën van antisemitisme: 

Dit onderzoek richt zich in de eerste plaats op antisemitisme zoals hierboven gedefinieerd. Daarbij hebben de onderzoekers zelf onderscheid aangebracht 

tussen vier typen antisemitisme, te weten: klassiek antisemitisme (stereotypering van Joden als samenzwerend, gierig en te machtig), antisemitisme met 

referenties aan de Holocaust (ontkenning, bagatellisering of verheerlijking van de Holocaust), antisemitisme gerelateerd aan de staat Israel en 

antisemitisme rondom voetbal. Op de uitleg en definitie van deze categorieën wordt in het codeboek nader ingegaan. 

*bron: werkdefinitie antisemitisme IHRA; https://www.holocaustremembrance.com/resources/working-

definitions-charters/working-definition-antisemitism 5
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Onderzoeksverantwoording

Methode

Voor de online dataverzameling is er gebruik gemaakt van het programma Netbase. Dit programma heeft openbare uitingen op Twitter, websites, blogs en 

fora* verzameld die voldeden aan de onderstaande zoektermen en geplaatst zijn in een periode tussen 1 januari 2019 en 31 december 2019. Het 

programma verzamelt alleen de boodschap/bericht waarin de gevonden woorden uit de query voorkomen. Afbeeldingen, memes, video’s en 

audiofragmenten konden door technische beperkingen niet worden meegenomen in het huidige onderzoek. Daarnaast zijn uitingen die niet openbaar 

toegankelijk zijn en uitingen die verwijderd zijn gedurende de periode waarin wij hebben gemeten ook uitgesloten van de resultaten. Op basis van de 

onderstaande termen hebben we uitingen verzameld. Dit heeft een dataset opgeleverd met uitingen die tenminste één van de onderstaande termen uit de 

zoekquery bevat. 

Gebruikte zoektermen

Met een query (Engels voor vraagstelling) wordt in de informatica een opdracht bedoeld die aan een database wordt gegeven om een bepaalde actie uit te 

voeren, die ook potentieel gegevens teruggeeft. Tegenwoordig wordt de term ook gebruikt voor een zoekstring die in een zoekmachine wordt ingevoerd.

Gebruikte query: 

Kanker jood OR Tyfus jood OR Tering jood OR Vuile jood OR Vuile joden OR Vieze jood OR Vieze Joden OR kanker joden OR kk jood OR kk joden OR 

Kjood OR Kjoden OR rot jood OR rot joden OR fuck joden OR joden aan het gas OR goyim joden OR goyim jood OR joden khazaar OR khazaren OR joden 

rothschild OR joden rothschilds OR synagoge van satan OR onbetrouwbare jood OR onbetrouwbare joden OR tyfus joden OR joden streek OR joodse 

streken OR jodenfooi OR joodse nazi's OR Israelische nazi's OR zionistische nazi's OR gierige joden OR klote joden OR gierige jood OR klote jood OR 

stinkjood OR stink joden OR joodse bankiers OR joodse banken OR ondankbare joden OR smerige joden OR ondankbare jood OR smerige jood OR gore 

jood OR gore joden OR joodse leugens OR rotte joden OR rotte jood OR joodse leugen OR elke jood mag dood OR hoeren jood OR hoeren joden OR 

kolere jood OR kolere joden OR kkr jood OR kkr joden OR een goeie jood is een dooie jood OR een goede jood is een dode jood OR joodse hoer OR 

joodse hoeren OR joodse lobby OR jodenland OR jid OR jidn OR joden branden het best OR kankerjood OR tyfusjood OR teringjood OR kankerjoden OR 

kkjood OR kkjoden OR rotjood OR rotjoden OR johg OR goyim OR tyfusjoden OR jodenstreek OR klotejood OR hoerenjood OR zio's OR zionistische lobby 

OR zionisme OR kankerjidd OR kankerjidn OR kkjidn OR j00d OR j0den OR j0dn

*Sociale mediaplatforms als Facebook, YouTube en Instagram zijn 

niet in dit onderzoek meegenomen omdat deze niet toegankelijk 

zijn voor Netbase. .
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Methodologische implicaties

▪ Dit onderzoek richt zich op de data die zijn verworven via het programma Netbase op basis van een ingevoerde zoekstring (query). Er is geprobeerd een 

zo compleet mogelijke lijst van zoektermen aan te leggen, echter bevat een opgestelde lijst altijd tekortkomingen. Onder deze tekortkomingen kunnen 

bijvoorbeeld antisemitische woordcombinaties of codetaal vallen die niet bekend waren bij de onderzoekers.

▪ Het onderzoeksprogramma Netbase werkt met een taal en landencode. Dit onderzoekt richt zich op websites die in Nederland gehost zijn én in de 

Nederlandse taal geschreven zijn. Dat wil zeggen dat Netbase alleen websites vindt met een Nederlands IP-adres. 

▪ Hoewel bij CIDI Nederlandstalige websites met antisemitische content bekend zijn, is ervoor gekozen deze content niet handmatig toe te voegen aan de 

analyse. Hierdoor zou een scheve verhouding ontstaan in het gevonden aantal antisemitische uitingen en de aard en typologie daarvan. 

▪ Het programma Netbase beperkt zich tot informatie afkomstig van Twitter, blogs, fora en overige websites. Derhalve zijn resultaten van YouTube, 

Facebook en Instagram niet opgenomen in dit onderzoek omdat deze bronnen zelf beperkingen hebben m.b.t. de toegang van hun data waardoor deze 

niet toegankelijk zijn voor externe partijen.

▪ Hoewel sommige van de gevonden uitingen afbeeldingen en video’s bevatten, is er niet gezocht op het gebruik van afbeeldingen, ‘memes’ en gifjes met 

betrekking tot antisemitisme. Uitingen die bijvoorbeeld alleen een antisemitische meme bevatten worden niet door de query herkend.  

▪ De gevonden resultaten bieden aldus vooral een inzicht in de aard en typologie van de antisemitische content die online te vinden is, maar bieden geen 

volledig beeld van al het online antisemitisme in Nederland. 
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Richtlijnen voor het coderen (1)

Alle uitingen die door het programma Netbase gevonden zijn, zijn eerst door een onderzoeker van Kantar gecontroleerd: voldoet de uiting aan de 

werkdefinitie antisemitisme? Dit is gedaan aan de hand van het twee ogen-principe. Medewerkers van Kantar hebben onafhankelijk van elkaar de uitingen 

beoordeeld op bedoelde antisemitische inhoud en hierbij de context van de uiting in overweging genomen. Gebruik van woorden uit de query met een 

ironische, sarcastische of afkeurende bedoeling zijn bijvoorbeeld niet als antisemitisch aangemerkt. Bij twijfel over de intentie van een uiting geldt tevens dat 

deze niet als antisemitisch wordt aangemerkt. 

Antisemitische content dient aan de volgende definitie van het International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) te voldoen:

“Antisemitisme is een bepaald beeld van Joden, dat zich kan uiten als haat tegen Joden. Retorische en fysieke uitingen van antisemitisme

worden gericht tegen Joden of niet-Joden en/of hun bezittingen, tegen instellingen van de Joodse gemeenschap, en religieuze voorzieningen.”
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Totaal aantal gevonden antisemitische uitingen

747 (72%)

Antisemitische uitingen

286 (28%)

Antisemitische uitingen

Totaal

1.033
Antisemitische uitingen

Periode: 1 januari 2019 – 31 december 2019

Het onderzoek heeft in totaal 1.033 antisemitische uitingen gevonden. Deze resultaten zijn gevonden op basis van de ingevoerde zoekstring zoals vermeld 

in de onderzoekverantwoording. Meer dan zeven op de tien antisemitische uitingen (72%) zijn afkomstig van Twitter. De overige antisemitische uitingen zijn 

gepost op weblogs en fora. 
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Een kwart van de gevonden Twitter-uitingen is antisemitisch, dit geldt voor ongeveer een vijfde 

van de andere uitingen

72%

28%

77%

22%

Een bericht is antisemitisch als deze aan de gestelde definitie voldoet. Ongeveer driekwart van alle uitingen zijn uitingen met daarin woorden die staan in de 

query, maar dat zijn geen uitingen die antisemitische bedoeld zijn. Ongeveer een kwart van alle gevonden uitingen is antisemitisch bedoeld. Dit kunnen 

uitingen zijn waar termen in voorkomen die opgenomen zijn in de query, maar waarin mogelijk wordt gereageerd op antisemitische uitspraken en daarmee 

de antisemitische boodschap, bewust of onbewust herhalen. In dit rapport nemen we alleen de uitingen die antisemitisch zijn als basis voor de resultaten.

747 
Antisemitische 

uitingen

2.460 
overige 

resultaten uit 

query

286 
Antisemitische 

uitingen

1.008 
overige 

resultaten uit 

query

10



Richtlijnen voor het coderen (2)

Alle resultaten zijn gecodeerd aan de hand van een codeschema. Tweets en webpagina’s en blogs zijn gecodeerd aan de hand van een institutioneel kader. 

Dit kader is anders voor Twitter dan voor websites. Dit is gedaan omdat elke uiting van antisemitisme geregistreerd staat onder één unieke URL. In tweets 

staat één uiting van antisemitisme afkomstig van één persoon. Dit wordt gerekend als één uiting. Ook websites en blogs hebben één URL die staat 

geregistreerd als één antisemitische uiting. Echter op websites is het wel mogelijk om meerdere plaatsingen van auteurs tegen te komen. Denk bijvoorbeeld 

aan (reacties op) fora en weblogs. De definities voor deze institutionele codering is daarom voor Twitter en voor webpagina’s en blogs verschillend. De 

coderingen zijn dichotoom, wat wil zeggen dat deze van toepassing zijn ‘ja’ of niet van toepassing zijn ‘nee’. Zie hieronder de beschrijvingen van de 

coderingen.

Twitter

1. Primair antisemitisme: Primair antisemitisme zijn tweets die een origineel of nieuw antisemitisch bericht zelfstandig plaatsen. Dit betekent dat het Twitter-

bericht niet refereert aan een andere antisemitische tweet of content.

2. Tweedelijns antisemitisme: Tweedelijns antisemitisme zijn tweets, retweets of reacties op antisemitische tweets. Dat betekent dat het Twitter account niet

de originele plaatser is van de antisemitische content. Echter komt de antisemitische content wel terug in de nieuwe content van deze Twittergebruiker. 

Websites en Blogs:

1. Incidenteel antisemitisme: Incidenteel antisemitisme is antisemitisme dat één of een enkele keer voorkomt op een webpagina of forum. 

2. Structureel antisemitisme: Structureel antisemitisme is antisemitisme dat vaker dan enkele keren op de website of forum terugkomt of dat door meerdere

auteurs (her)gebruikt wordt. Er is niet geteld hoe vaak er antisemitische uitspraken op een website of forum gedaan worden. 
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Antisemitische inhoud: vier categorieën 

Alle uitingen hebben naast een institutionele codering ook een inhoudelijke codering. De antisemitische tekst van de uiting is aan de hand van een 

codeerschema toegekend aan een of meerdere subcategorieën van antisemitisme. Er zijn vier subcategorieën van antisemitisme gedefinieerd. Deze 

categorieën zijn herleidbaar tot andere onderzoeken naar antisemitisme. Zie hieronder de beschrijvingen van deze coderingen.

1. Klassiek antisemitisme is de klassieke stereotypering van Joden die samenzwerend, gierig en te machtig zouden zijn. Vaak berust dit antisemitisme op 

uiterlijke of geloofskenmerken, stereotypering en scheldwoorden.  

2. Antisemitisme gerelateerd aan de Holocaust is antisemitisme in de vorm van de ontkenning of bagatellisering van de Holocaust. Voorbeelden hiervan zijn 

het aanwijzen van Joden als schuldigen aan de Holocaust of de Holocaust neer te zetten als iets goeds. Bij deze vorm worden vaak referenties gemaakt 

naar Auschwitz.  

3. Antisemitisme met Israel als kader is antisemitisme waarbij de uiting betrekking heeft op Israel of het zionisme, maar gebruikmaakt van antisemitische 

stereotypering. Hiermee refereert het aan Israel of het zionisme als symbolisch Joods collectief of Joods complot, respectievelijk. Waar de antisemitische 

stereotypering ontbreekt worden uitingen over deze onderwerpen dan ook buiten beschouwing gelaten. 

4. Antisemitisme gerelateerd aan voetbal/sport is antisemitisme dat rondom voetbalwedstrijden, met name waarin Ajax speelt, wordt geuit door rivaliserende 

supporters. Zo zijn de termen ‘’Hamas Hamas, Joden aan het gas’’, ‘’Wie niet springt die is een Jood’’ en ‘’Wij gaan op Jodenjacht’’ veel gehoorde teksten  

in en rondom de Nederlandse voetbalstadions. Ook bij sportevenementen buiten voetbalstadions en zonder referentie aan Ajax worden dergelijke leuzen 

regelmatig geuit. 
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Tijdlijn van uitingen door het hele jaar heen van alle antisemitische Twitteruitingen

Periode: 1 januari 2019 – 31 december 2019

Op basis van een beschikbaar moment van plaatsing is het mogelijk om een tijdlijn te maken van het moment dat de antisemitische content geplaatst is. 

Deze tijdlijn is alleen te maken voor Twitter-data, omdat websites en blogs niet structureel het moment van plaatsen vastleggen. De Twitter-tijdlijn laat een 

duidelijk piek zien. Deze piek bestaat uit 34 uitingen die voornamelijk door één en dezelfde persoon gepost zijn en gaan voornamelijk over antisemitisme 

gerelateerd aan het zionisme. 
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Voorbeelden van antisemitische uitingen op Twitter

Periode: 1 januari 2019 – 31 december 2019

De holocaust en 't slavernij verleden worden in mijn 

opinie gebruikt als hefboom door het Zionisme, wat de 

Zionisten hiermee van plan zijn, zou een ieder zelf een 

onderzoek naar moeten doen, herinner! Persoonlijk 

heb ik niets tegen joden, deze beschouw ik hetzelfde 

als christenen.

Dit is genocide op blanken in hun eigen land. Uitgevoerd 

niet door moslims maar door machtige joden met een 

enorme haat naar blanken. #goyim

pic.twitter.com/jnQnONFEyd

Hoe moeilijk het ook is: niet laten afleiden! Moslims zijn 

vreemden die hier niet horen, maar zij zijn net zo goed 

slachtoffer van de echte veroorzakers! #goyim

pic.twitter.com/s01lq6kKrS Ja hoor, de NOS is 

gekaapt door de joodse 

lobby.

Oy vey, zo kan de joodse macht whitey nooit Cheka-stijl afslachten. Meer bruinen 

in politie en leger nu!!! #goyim twitter.com/PietWederaam/s…

Die techniek werkt bij jouw 

wel, want dat is de techniek 

die jij gebruikt als het zionisme 

of Israel wordt bekritiseert, 

door daar niet op in te gaan 

maar de aandacht af te leiden 

met niet relevante 

wedervragen. Verdiep je eerst 

eens in het Zionisme, de bron 

van het kwaad.

Israel is een illegale criminele staat. Het was niet aan de VN om 

het aan de Zionisten te geven in ruil voor financiering tijdens 

WWII. De Joodse bankiers vonden de Jodenvervolging geen 

reden genoeg voor deze steun tege Nazi Duitsland?

Vrouwen stemrecht geven was de grootste vergissing ooit. 

Bedankt (((Aletta Jacobs))) en (((Wilhelmina Drucker))). #goyim

Wordt nu echt tijd dat die kanker 

jood stam opkankert.

Jodenhaters van 

Hamas? Laten we 

eerlijk wezen, de hele 

wereld haat Joden. 

<…> Misschien iets te 

maken met zionisme, 

schending van 

mensenrechten, 

schending van…

Dhr. Arnoud heeft gelijk. Christenen 

moeten zich opletten van het monster 

moordtuig ideologie: zionisme. Een Jood 

kan en mag geen zionist zijn.

En dan durven de Satanische Zionisten te eisen dat kritiek op hun beleid als 

antisemitisch voor de wet beschouwd dient te worden? Zionisme is puur antisemitisch, 

het opper-Zionisme schaarde zelfs met de Nazi's om wat zij als "hun eigen volk" 

beschouwen zo te vermurwen ...
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Primair en tweedelijns antisemitische uitingen op Twitter 

Periode: 1 januari 2019 – 31 december 2019

82%

18%

Tweedelijns Primair

Binnen alle Twitter-uitingen is gekeken naar het aantal uitingen dat uit primair en uit tweedelijns antisemitisme bestaat. Zoals in het codeboek beschreven, 

zijn tweets bij primair antisemitisme origineel of een nieuw bericht dat zelfstandig geplaatst is. Dit betekent dat het Twitteraccount niet refereert aan een 

andere antisemitische tweet of content. Tweedelijns antisemitisme zijn tweets, retweets of reacties op antisemitische tweets. Dat betekent dat het Twitter 

account niet de originele plaatser is van de antisemitische content. Echter komt de antisemitische content wel terug in de nieuwe content van deze 

Twitterauteur. De geplaatste content kan zowel een reactie, of een vervolg van de (antisemitische) discussie zijn.

Een op de zes antisemitische uitingen zijn originele uitingen van antisemitisme. Dat gaat om ongeveer 133 originele antisemitische uitingen. De andere 

antisemitische uitingen zijn retweets of reacties op antisemitische uitingen, maar zijn wel antisemitisch van aard. Dit gaat om ongeveer 614 antisemitische 

uitingen. Dat betekent dus dat elke antisemitische tweet gemiddeld 4 á 5 reacties oproept. De verspreiding van antisemitisme komt daarmee voor een groot 

deel op het conto van de reacties in plaats van de plaatsers. 

133 
primair 

antisemitische 

uitingen

614
tweedelijns 

antisemitisme
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Gebruikte media

82%

18%

Gebruikt geen media

Gebruik media bij Twitter bericht

Binnen alle Twitter-uitingen is gekeken of het bericht naast tekst ook een media-uiting bevat. Een media-uiting kan voorkomen in de vorm van een foto of 

een video. In ongeveer één op de vijf antisemitische uitingen komt een media-uiting voor. In totaal gaat het om 117 Twitter uitingen die gebruikmaken van 

één of meerdere afbeeldingen en/of video’s. Hieronder en op de volgende pagina vindt u een aantal voorbeelden van media-uitingen die gebruikt zijn. Media 

uit tweets die geen antisemitische tekst bevatten, zijn niet in het onderzoek meegenomen. 

133 
antisemitische 

uitingen met 

media

614
antisemitische 

uitingen zonder 

media
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Voorbeelden van gebruikte media
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Antisemitische uitingen op Twitter, naar categorie 

Periode: 1 januari 2019 – 31 december 2019

Meer dan twee derde van de antisemitische tweets gaan over 

antisemitisme dat is gerelateerd aan het zionisme. Dat betekent dat de 

tweets uitingen bevatten over Israel met antisemitische bewoordingen. 

In praktijk overlapt deze categorie vaak met andere categorieën, te 

weten klassiek antisemitisme en antisemitisme gerelateerd aan de 

Holocaust. Twitteraars gebruiken hierbij vaak extreme uitspraken 

teneinde een punt te willen maken. Ongeveer een kwart van alle 

antisemitische tweets gaan over klassiek antisemitisme. Klassiek 

antisemitisme is de klassieke stereotypering van Joden die 

samenzwerend, gierig en te machtig zouden zijn. Vaak berust dit 

antisemitisme op basis van uiterlijk, geloof, stereotypering en 

scheldwoorden. 

*Subcategorie antisemitisme gerelateerd aan voetbal (4%) is niet opgenomen in het Venn

diagram omdat deze nauwelijks overeenkomsten met andere subcategorieën vertoont

81 (11%) 
antisemitische 

uitingen met 

referenties aan 

de Holocaust

383 (52%)
antisemitische 

uitingen met 

klassiek 

antisemitisme

500 (68%)
antisemitische 

uitingen 

gerelateerd aan 

de staat Israel

19



Voorbeelden van antisemitische tweets gerelateerd aan Israel

Periode: 1 januari 2019 – 31 december 2019

Zionistische lobby heeft 

nagenoeg de hele 

mainstream media in 

handen. Eerste 

Somalisch-Amerikaanse 

Congreslid onder vuur 

ninefornews.nl/?p=63510

Vroeger had je stickers met 'Ik rem niet voor Martin Gaus'. Zelf zoek ik ze die zeggen 'Ik geef grof 

gas bij voor minions in de mainstream media'. Niks maakt de misdaden van de macht mogelijk 

als zij.. #msm #bias #bs #navo #neocon #zionisme #minions #medeplichtig

Heel erg veel Joden hebben een hekel aan 

Israel en haar zionistische ideologie. 

Zionisme is fascisme en we moeten het 

bestrijden net zoals we nazisme bestreden. 

twitter.com/saulbenkish/st…

Zionisme verdeelt om te 

heersen. Alles en 

iedereen. #zionisme 

#nazisme 

#antisemitisme 

#onmenselijk 

twitter.com/haaretzcom/

sta…

NOS = spreekbuis van zionisme 

Lucas = ? 

twitter.com/NOSWaagmeester…

Dit is Israel waar joden #Palestijnen mogen vermoorden. En nee, dit is geen #antisemitisme! Dit is 

terreur. Zionisme en nazisme hebben dezelfde oorsprong, namelijk de Übermensch of verhevene. 

Daarom #BDS. Hier zal #CIDI geen afstand van nemen. twitter.com/Nasadamu1/stat…

Het komt door het Zionisme. Dat wordt geassocieerd met 

Judaïsme, maar dat is erg fout. Er zijn heel veel Joden die het 

Zionisme sterk afkeuren. Semieten zijn niet alleen Joden, maar 

ook Arabieren en Palestijnen. Dus anti wat? Slechte scholing en 

media.

Slap verhaal beste Repelsteeltje. Sta voor de VvMU of die nu 

geblokkeerd wordt door de ADL, Soros, Rutte, EU of wie dan 

ook. Het is een complot alleen zodra het woord zionisme valt 

sla jij op tilt. Jammer. Mijn tweets gezien over Soros, Von 

Leyen en Berggruen over VvMU?

Zionisten werkten in de Tweede Wereldoorlog gewoon 

samen met Nazis bij de vervolging van Joden. Zionisme 

is nu de ideologie van de Israelische staat. 

twitter.com/_DavidAsher/st…

In Israel is de keus een massamoordenaar of een oorlogsmisdadiger. Al geldt dat 

goed beschouwd meeste landen in het Westen. Zeker ook in NL. Geen van uw 

politieke leiders die tegen #NAVO is. De toko die voor de neocon agenda en de van 

het zionisme alle grenzen over gaat. twitter.com/TheRightsForum…

9/11 was een zionistisch geïnspireerd complot. Zoals de meeste terreur vandaag de dag. 

Google Yinon en A Clean Break. En Rebuilding America's Defenses van het PNAC. Zionisten 

misbruiken respectabele religies om hun aardse agenda door te drukken. #zionisme #islam 

#judaïsme twitter.com/Sywert/status/…
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Voorbeelden van klassiek antisemitische tweets 

Periode: 1 januari 2019 – 31 december 2019

En daar zal Cohen - gezien zijn etnische achtergrond -

vast 'kritisch' en 'onafhankelijk' naar kijken. #goyim

Helaas, er staat niemand klaar om ons 'te bevrijden uit 

de greep van joodse bankiers, de klimaatmaffia en de 

fakemedia'. Niet op 'rechts' en zeker niet op 'links of 

liberaal'. Dat zult u zelf moeten doen. De politiek heeft u 

Kamerbreed verraden. Ten bate van de bankiers. 

twitter.com/mhjvandenberg/…

De koran is over de hele wereld arabisch anders dan de 

bijbel een jodenstreek in alle talen vertaald en dan de 

torah niet kosher niet te verteren klagelijk

Bijna gemat met een 

belg en nu ben ik mn

oorbel kwijt vieze 

kanker jood zeg nog 

1x gij tegen mij

Voormalig premier Menechem Begin: "vergeleken met het joodse ras zijn #goyim

niets meer als beesten" pic.twitter.com/eOSGYhwTon

Raad eens wie geen 

insecten zal eten omdat ze 

niet koosjer zijn? Geef die 

insecten maar aan de 

#Goyim

twitter.com/ChildOfEurope/

…

Joden zijn per definitie al gierige joden. Waarom probeer je 

die moordpraktijken goed te praten door te zeggen dat 

andere afwijkende personen het ook doen? Is het dan 

maar normaal? Joden zijn bijna net zo erg als moslims, 

alleen zijn moslims nóg agressiever met hun aanslagen

genocide gestuurd door joodse bankiers, media en corrupte 

politici. pic.twitter.com/ksQOKCFpxe

Ben je kanker dom of zit je 

opgesloten in kelder a kanker jood

Dit is genocide op 

blanken in hun eigen 

land. Uitgevoerd niet 

door moslims maar 

door machtige joden 

met een enorme haat 

naar blanken. #goyim

pic.twitter.com/jnQnO

NFEyd

Hoe moeilijk het ook is: niet laten 

afleiden! Moslims zijn vreemden die 

hier niet horen, maar zij zijn net zo 

goed slachtoffer van de echte 

veroorzakers! #goyim

pic.twitter.com/s01lq6kKrS

Tering wat een narcistische tering jood is die #Jesse zeg!! #Darcey moet blij zijn dat ze 

van die zieke geest verlost is!! #90DaysFiance #BeforeThe90Days #TLC 

#OneSickDude

21



Voorbeelden van antisemitische tweets rondom voetbal 

Periode: 1 januari 2019 – 31 december 2019

STAM IS EEN TYFUS JOOD

Volgende verwijzing gaat naar jouw dood, kankerjood.

kunnen die kanker joden niet ff stoppen met 

fluiten?
vieze kk joden!!!! Kom 

maar naar Rotterdam

Er ontstaat een goal uit een onjuiste beslissing van de scheids. Ze kunnen ook een 

goal terugdraaien door een overtreding die 3 maanden geleden is gemaakt, dus 

waarom niet hier? Gewoon objectief blijven kanker jood.

Dat doen de fopneuzen van #ajax altijd. Geraffineerd. Interesse veinzen 

in een speler van de concurrent of nakende tegenstander. In goed 

Nederlands: een jodenstreek. twitter.com/FreekJansen_AD…

Trieste tering jood...ga lekker naast nouri liggen laffe 

tyfus rat.

Haha, wat een tering Jood ben jij ook?? Vind zeker Mazraoui

beter dan Dumfries... welloe????

Wat doe je op een feyenoord

pagina kankerjood?

Fuckin tyfus joden 

dus nu al 90 miljoen 

winst uit de CL.... 

#AgainstModernFoot

ball 

twitter.com/NUnl/stat

us/11…

#FEYAJA Hey Feyenoord! Goed 

gedaan Vermeer als keeper! HET IS 

EN BLIJFT EEN TERING JOOD! dat 

zei ik al bij Psv feyenoord! En toch 

laten staan want oh oh oh wat keer hij 

nu sterk zeg nep voetbal

kanker voetbal, waardeloose kanker voetbal, dat is de aler stomste spel geweest die ik 

ooit had mee gemaakt, vol laffaards dat daar bij horen,, kanker voetbal, kanker joden 

en kanker rotterdam
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Voorbeelden van antisemitische tweets met referenties aan de Holocaust 

Periode: 1 januari 2019 – 31 december 2019

Er is gespeculeerd dat de echte nazi's eigenlijk joods 

waren. Jacob Schiff en George Soros waren twee van 

de meest rijke en beroemde Joodse nazi's ... Het klinkt 

als een oxymoron voor de meesten, maar dat komt 

omdat mensen de waarheid niet kennen ... 

pic.twitter.com/4riIyh4C26

Het zionisme is een beweging die de terugkeer van de 

Joden naar hun thuisland nastreeft. De Nazi's wilden 

geen Joden meer in Europa dus ligt de basisgedachte 

van het zionisme op één lijn met hun Europa "Judenrein" 

ideologie.

Heb 4 mei altijd officieel herdacht. Tot de zionisten van 

vooral het CIDI die herdenking kaapten. In een pr-show 

voor dat foute volk loop ik mooi niet mee. #4mei #cidi 

#zionisme #fascisme #onverdraagzaamheid

'Op die manier is de definitie geen instrument om joden tegen antisemitisme te 

beschermen, maar om joden met onwelgevallige opvattingen – ‘foute’ joden – als 

antisemiet het zwijgen te kunnen opleggen.' #ihra #antisemitisme #zionisme 

#nazisme #bds #israel twitter.com/Radlab72/statu…

Toegegeven. De massa 

bespelen konden beide goed: 

kinderen tonen hoop voor de 

toekomst. Maar Hitler was een 

groot man voor ons volk, dat 

anders in de goelag was 

geindigd. Timmermans is een 

verrader wiens joodse meester 

ons alsnog de goelag in wil 

hebben. #goyim

pic.twitter.com/7VhQ5dIZPz

Adolf Hitler Agent van de Anglo-Amerikaanse Vrijmetselarij 

en zionisme pensioenactivist.nl/adolf-hitler-a…

NAVO = NAZI. Voert 

oorlogen voor eigen gewin op 

basis van totale bullshit. Los 

van dat dezelfde bankiers 

NAVO financierde die eerder 

Hitler's opmars financierde. 

Oorlog heeft men baat bij. 

#navo #nazisme #zionisme 

#fascisme 

twitter.com/HectorReban/st…

5 mei vieren we onze 

vrijheid, amehoela! We 

worden sinds 1945 

geregeerd door joden die 

blanke genocide plegen, en 

als je er iets van zegt word je 

vervolgd! 

rd.nl/vandaag/binnen… 

#goyim

#vrijheidvanmeningsuiting

Het glorieuze verleden bestaat wel. De jood had 50 corrupte landen nodig om 

Duitsland weer in het gareel van woeker en degeneratie te krijgen. De enige desillusie 

is het ondermijnende gelijkheidsbeginsel dat nota bene het “uitverkoren volk” ons wijs 

tracht te maken. #goyim pic.twitter.com/rXxjLJGj94
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Herkomst van Twitteruitingen (indien bekend)

20% onbekend

11%

14%

52%

37%

10%

6%

4%

3%

2%

1%

1%

1%

Den Haag

Amsterdam

Oirschot

Rotterdam

Eindhoven

Schagen

Breda

Groningen

Zoetermeer

Herkomst Twitteruitingen naar stad

Van de meeste Twitter uitingen is bekend waar deze gepost zijn. Het blijkt dat meer dan de helft van de antisemitische Twitteruitingen afkomstig is uit de 

provincie Zuid Holland. Iets meer dan een derde van alle uitingen is gepost vanuit de gemeente Den Haag. Noord Holland en specifiek de stad Amsterdam 

volgt op gepaste afstand en neemt ongeveer 10% van alle antisemitische uitingen voor haar rekening. 
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Websites, blogs 

en fora

2



Categorisatie websites

78%

22%

Structureel Incidenteel

Periode: 1 januari 2019 – 31 december 2019

Binnen alle beschikbare data van websites, blogs en fora is gekeken naar de manier waarop er antisemitische content geplaatst is. Zoals in de 

coderingsrichtlijnen aangegeven is de manier van coderen bij websites, blogs en fora anders dan bij Twitter. Bij websites, blogs en fora maken we een 

onderscheid naar incidenteel antisemitisme en structureel antisemitisme, omdat er meerdere uitingen van antisemitisme op één pagina kunnen staan. We 

herkennen een beeld waarin op veel nieuwswebsites het niet (meer) mogelijk is om op artikelen te reageren. Daarnaast worden blogs en fora waar 

gemodereerd kan worden strakker gemodereerd en wordt antisemitische content verwijderd. Op basis van het onderscheid naar incidenteel en structureel 

antisemitisme zien we dat op ongeveer een vijfde van de pagina’s (22%) antisemitisme incidenteel voorkomt. Dit houdt in dat er een enkele keer 

antisemitisme gevonden is op de website, blog of forum. Dat gaat om ongeveer 64 websites, blogs of fora met incidentele antisemitische content. Op 

de overige websites komt antisemitisme vaker (meer dan een enkele keer) en structureel voor. Dit geldt op twee derde (78%) van de gevonden websites. 

Dat gaat om ongeveer 222 websites, blogs of fora waar meerdere antisemitische uitingen of content structureel voorkomen. 
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Categorisatie websites

Periode: 1 januari 2019 – 31 december 2019

Meer dan de helft van al het antisemitisme gaat over antisemitisme 

dat is gerelateerd aan het zionisme. Dat betekent dat de uitingen 

gerelateerd zijn aan Israel of de oprichting van de Staat Israel. Dit 

heeft deels te maken met subjectieve, steviger aangezette 

nieuwsuitingen over Israel. Dit type antisemitisme kenmerkt zich door 

uitspraken over handelingen die vanuit de staat Israel ondernomen 

worden. Ongeveer een derde van alle antisemitische websites gaan 

over klassiek antisemitisme. Klassiek antisemitisme is de klassieke 

stereotypering van Joden die samenzwerend, gierig en te machtig 

zouden zijn. Vaak is dit antisemitisme gebaseerd op uiterlijk, geloof, 

stereotypering en scheldwoorden. Dit komt vaker voor op fora, in de 

vorm van een reactie. Klassiek antisemitisme is vaker primair 

antisemitisme, maar bestaat ook uit reacties op dit antisemitisme. 

Antisemitisme gerelateerd aan voetbal komt relatief weinig voor 

binnen het totale corpus aan antisemitische content op websites. 

*Subcategorie antisemitisme gerelateerd aan voetbal (2%) is niet opgenomen in het Venn

diagram omdat deze nauwelijks overeenkomsten met andere subcategorieën vertoont

38 (13%) 
antisemitische 

uitingen met 

referenties aan 

de Holocaust

224 (79%)
antisemitische 

uitingen met 

klassiek 

antisemitisme

183 (65%)
antisemitische 

uitingen 

gerelateerd aan 

de staat Israel
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Welke pagina’s zijn dat dan?

10

4

4

3

3

3

3

3

2

2

turksemedia.nl

kassa.bnnvara.nl

ukrant.nl

forums.hababam.nl

freesuriyah.eu

geotrendlines.nl

mediacourant.nl

ninefornews.nl

blikopnosjournaal.blogspot.com

community.consumentenbond.nl
aantal items met antisemitisme

85

53

17

12

11

7

5

4

4

4

maroc.nl

forums.marokko.nl

stanvanhoucke.blogspot.com

dumpert.nl

xevolutie.blogspot.com

martinvrijland.nl

krapuul.nl

forums.hababam.nl

rannymedia.blogspot.com

wanttoknow.nl

Top 10 websites met incidenteel antisemitisme Top 10 websites met structureel antisemitisme

Hieronder is een uitsplitsing gemaakt naar de websites waarop antisemitisme incidenteel voorkomt en naar websites waar antisemitisme structureel 

voorkomt. In het linker diagram staat turksemedia.nl met 10 meldingen bovenaan. In het rechter diagram staat de website maroc.nl bovenaan met 85 

meldingen waar antisemitisme structureel op voorkomt. Op de tweede plek staat forums.marokko.nl met 53 meldingen. Op deze websites komt 

antisemitisme vaker voor en heeft het over het algemeen minder vaak de toon van verslaglegging, maar meer als origineel antisemitisme.
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