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Incidenten van antisemitische uitingen op scholen in mei en juni 2021: 

een selectie  
 

Onderstaande is een kleine selectie van antisemitische incidenten op scholen in Nederland sinds mei 

2021, die bij CIDI zijn gemeld.  

De genoemde incidenten vonden plaats vanaf 16 mei. In die periode escaleerde het conflict tussen 

Israel en Hamas. Tijdens de escalatie wordt op sociale media veel aandacht aan het conflict besteedt, 

ook door jongeren. Eenzijdige, suggestieve en ophitsende content over Israel en Joden is makkelijk te 

vinden.  

CIDI ziet in dezelfde periode een duidelijke piek in het aantal meldingen van antisemitische 

incidenten, inclusief incidenten op en rond scholen. In veel gevallen bestaat een sterk vermoeden dat 

het escalerende conflict, of de beeldvorming daarover, voor kinderen aanleiding was om zich 

antisemitisch te uiten. In bepaalde gevallen is de relatie met het conflict expliciet.  

CIDI heeft sterk het vermoeden dat lang niet alle antisemitische (pest)incidenten op scholen ook 

daadwerkelijk gemeld worden. Sterker nog, mogelijk is met onderstaande voorbeelden alleen sprake 

van het puntje van de ijsberg. Kinderen die antisemitisch worden bejegend vertellen het vaak niet, 

uit angst dat het groter wordt. Ook wanneer de ouders wel worden ingelicht, kiezen zij er vaak voor 

om het niet naar buiten te brengen uit angst dat het hun kind zou schaden.  

 

 

16 mei 

Een jongen X (11 jaar) is met een vriend op een skatepark in Bussum. Drie jongens komen op ze 

af, één van hen zit op dezelfde school als X en zijn vriend. Hij weet van de Joodse afkomst van X.  

De drie komen treiteren en provoceren en hebben het gemunt op X. Ze roepen hem onder ander 

toe dat hij moet oprotten omdat hij Israëlisch is, en zeiden “de duivel woont in Israël”. Ze roepen 

hem leuzen toe in het Arabisch. Wat de leuzen betekenen, weet X niet, maar hij denkt dat het om 

schelden gaat.  

De drie pestkoppen zetten het vriendje van de jongen onder druk om niet met hem om te gaan. 

Gelukkig mislukt hun poging.  

De ouders van X maken melding bij hun school en bij CIDI.  



 

2 
 

 

Vanaf 17 mei  

Een meisje X in groep 8 van een basisschool in Amstelveen wordt lastiggevallen door twee 

jongens uit haar klas.  

De jongens vragen aan het meisje: “Wat vind je mooier, zwart-rood-groen of blauw-wit?”. Het 

meisje heeft geen benul waar de jongens het over hebben, of dat ze verwijzen naar de Israelische 

en Palestijnse vlag, en antwoordt “blauw-wit”. Daarop reageren de jongens met: “zie je wel!”.  

Het meisje heeft op dat moment nauwelijks besef van haar Joodse identiteit. Vanaf dat moment 

escaleert het taalgebruik van de jongens echter.  Ze krijgt onder meer te horen “Jammer dat de 

Tweede Wereldoorlog niet is gelukt”, “je bent een vieze Jood”, “Israel bestaat niet, het is 

Palestina, de Joden moeten oprotten” en “Je moeder is een hoer”.  

Op een gegeven moment richten de pestkoppen ook hun vizier op een vriendinnetje van het 

meisje. Zij is, net als de jongens, van Marokkaanse afkomst. Ze zeggen tegen haar: “Je mag niet 

met X praten, zij is de duivel”.  

Door tijdelijke afwezigheid van de vaste leerkracht is er een invalleerkracht. Het vermoeden is dat 

diegene te weinig grip op de klas had om de situatie door te zien. Uiteindelijk merkt de conciërge 

tijdens een pauze op het schoolplein dat er iets niet in de haak is, en zorgt hij ervoor dat het 

meisje haar verhaal kan doen bij de schoolleiding. Vanaf dat moment wordt er eindelijk 

ingegrepen, maar de ouders van het meisje worden opvallend lang in het duister gehouden.  

De schoolleiding organiseert een gesprek tussen de ouders van X en de jongens en hun ouders op 

school, in het bijzijn van een ervaren bemiddelaar. Een van de jongens wordt gevraagd waar zijn 

gedrag vandaan komt, waarop hij reageert dat het met “de oorlog” te maken heeft. De docent en 

bemiddelaar vragen of hij soms de Tweede Wereldoorlog bedoelt (onlangs nog werd dat thema in 

de klas besproken). Het kind reageert daarop verbaasd, en laat weten dat hij het Israelisch-

Palestijnse conflict bedoelt. Het was de docenten al die tijd ontgaan dat de beeldvorming over het 

conflict de vonk was voor dit incident.  

Het meisje is erg geschrokken door de ervaring, en haar moeder laat weten dat zij bang is 

geworden voor de overstap naar de middelbare school. Lange tijd kreeg zijn de indruk dat zulk 

gedrag vrijuit mag gaan, vooral omdat de school ruim een week niet de pestkoppen niet had 

aangesproken.  

Uiteindelijk is die reactie wel gekomen, na lang aandringen en bemiddeling door CIDI. De school 

nodigde vervolgens CIDI uit om met de klas te spreken over racistisch pestgedrag.   
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Vanaf 17 mei   

Een jongen X in groep 8 van een basisschool in Amstelveen (andere dan bovengenoemde) wordt 

plotseling lastiggevallen door twee klasgenoten, allebei jongens.  

X merkt het eerst tijdens de gymles, als hij tijdens het rennen geprovoceerd en gehinderd wordt 

door de twee jongens samen. Er is geen aanleiding voor hun gedrag, maar X hoort ze in het 

voorbijgaan steeds “Free Palestina” naar hem schreeuwen. Dergelijke intimidatie en provocatie 

gaat die dag door, en X wordt ook herhaaldelijk uitgescholden voor “kankerjood”.  

De kinderen in de klas hebben weet van de Joodse afkomst van X.  

X vertelt zijn ouders hierover. Zijn moeder schrikt van het verhaal, en stuurt meteen een e-mail 

aan de juffen. Een van hen opent de volgende dag haar e-mail, toevallig wanneer haar 

beeldscherm voor het oog van de klas op de beamer is aangesloten. De daders van het 

pestincident zien meteen de beschuldiging tegen hen, en bejegenen X vanaf dat moment des te 

meer op een vijandige manier.  

De school grijpt nog niet in, en de jongens roepen inmiddels andere kinderen op om mee te doen 

in het pestgedrag tegen X. Op woensdag, twee dagen na het eerste incident, zijn kinderen van de 

klas buiten schooltijd op een speeltuin in de buurt. Daar blijkt dat de pestkopen inmiddels 

meerdere kinderen aan hun zijde hebben gekregen, inmiddels zelfs een vriendje van X.  

Zijn moeder meldt het incident bij CIDI en vertelt  dat haar kind erg verdrietig is, en bang om weer 

naar school te gaan. CIDI zoekt, in overleg met de ouders, contact met de schoolleiding, maar die 

weigert dit. Wel wordt na woensdag eindelijk ingegrepen. De jongens laten X vooraan met rust.  

20 juni 

Een meisje X (13 jaar) op middelbare school A in Zoetermeer heeft via Snapchat schriftelijk 

contact met een jongen (14) op middelbare school B in Zoetermeer.  

In het gesprek vraagt hij het meisje wat haar geloof is. De jongen begon vervolgens naar haar te 

schelden met “kkjood”. De reden is onduidelijk – het meisje tegen wie hij het heeft is niet Joods 

en heeft dat ook niet geantwoord.  

X vertelt dat haar klasgenote, meisje Y (13) Joods is. De volgende dag ontvangt meisje Y van de 

jongen via snapchat een bericht met de tekst “kkjood” steeds achter elkaar herhaald (in totaal 

2000 keer geschreven). Meisje Y en de jongen kennen elkaar niet.  

Y bespreekt het incident met haar moeder. X vraagt haar moeder “waarom het eigenlijk zo is dat 

veel mensen ons haten omdat we Joods zijn?”, en de moeder merkt dat ze het antwoord niet kan 

geven. De moeder drukt haar dochter op het hart binnen de familie er niet over te praten, uit 

angst dat oudere familieleden teveel van slag zouden raken.  

De moeder neemt het incident hoog op, en eist dat de betrokken scholen in actie komen. Ze 

dreigt met een aangifte tegen de dader. Zodra ze merkt dat de dader geschrokken is van wat hij 

heeft gedaan, beslist zij geen aangifte te doen. Na het contact met de jongen krijgen ze de indruk 

dat sociale media een negatieve invloed op de jongen heeft gehad.  
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19 mei  

Een journalist voor een vakblad over onderwijs gaat langs op een school in Amsterdam voor een 

interview. Het moet een portret worden van een jongen X (13) met zijn juf in groep 8.  

Na een gesprek lopen de drie naar buiten om foto’s te nemen. Terwijl ze over het schoolplein 

lopen memoreerde de juf, met een glimlach: “Nou, hier speelde X altijd ‘Joodje’. Weet je nog, X? 

Dan nam je Wahil gevangen”. Uit de anekdote blijkt dat een spel in de trant van 

pakkertje/tikkertje op die school zonder enige ironie ‘Joodje’ werd genoemd, ook door de juf.  

Iets later in het gesprek merkte X op dat hij onlangs ook geïnterviewd werd door iemand van een 

politieke partij. De juf reageerde met: “Oh, was dat iemand van de NSDAP? Haha!”.  

De journalist was teveel met stomheid geslagen om meteen op de opmerkingen te reageren. Ze 

maakt zich ernstig druk over hoe het met de lessen van die juf gesteld is wat betreft het thema 

‘verdraagzaamheid’.   


