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Onderzoek naar online antisemitisme in Nederland in 2020 

 

Gezien het steeds groeiende aandeel en belang van internetsites en social-mediaplatforms wordt de 

daar gepubliceerde inhoud steeds bepalender voor ons maatschappelijk verkeer. Deze informatie 

bereikt een zeer groot aantal mensen. Sociale media spelen een steeds grotere rol in het publieke 

debat en daarmee krijgen antisemitische ideeën een groter bereik. Meldingen bij CIDI wijzen op een 

steeds centralere plaats van de verschillende platforms voor ons werk omdat discussies steeds vaker 

online plaatsvinden en het aandeel meldingen en incidenten erover gestaag groeit. De hoeveelheid 

data is echter zo groot dat het niet handmatig kan worden onderzocht. 

Daarom zoeken CJO en CIDI andere manieren om inzicht te verkrijgen in de stand van online 

antisemitisme in Nederland. In opdracht van CJO vroeg CIDI aan de Utrecht Data School van de 

Universiteit Utrecht om - met behulp van Kunstmatig Intelligentie en dus geautomatiseerde 

methoden - onderzoek te doen naar antisemitisme online in Nederland. Hierbij bieden we u het 

resultaat aan van dit onderzoek – een uitgebreid rapport geschreven door de Utrecht Data School. 

Het onderzoek werd mogelijk gemaakt door een subsidie van het ministerie van J&V. Met dit 

‘aanbiedingsdocument’ bieden wij u onze verkregen inzichten en aanbevelingen aan, uiteraard 

gebaseerd op het rapport.  

De (technische) haalbaarheid van het onderzoek vormde het eerste obstakel: In hoeverre kan men 

over de te onderzoeken data beschikken? Ook moest de methodologie worden ontwikkeld: doel was 

een automatische methode te ontwikkelen om een grote hoeveelheid data door te nemen en te 

beoordelen of het antisemitische uitspraken bevat – in de terminologie van de onderzoekers ‘het 

systeem trainen’. Het onderzoek heeft deelantwoorden opgeleverd, en veel relevante inzichten, 

zowel over online antisemitisme alsook over de technische (on)mogelijkheden en de methodiek om 

die te onderzoeken. 

Technische scope. Wat kon wel (en wat niet) worden onderzocht?1: 

Uitsluitend tekst. Beeld-, audio- en filmmateriaal zijn niet opgenomen in het onderzoek. 

Beeldmateriaal kon soms als ondersteunende informatie worden gebruikt (‘context’). Maar memes, 

films, e.d. - belangrijke ‘dragers’ van antisemitische boodschappen - bleven vooralsnog buiten het 

onderzoek.  

Uitsluitend in het Nederlands. UDS onderzocht online data van het gehele jaar 2020, en uitsluitend 

in het Nederlands. 

Twitter biedt als enige platform goed toegang tot zijn data. Met behulp van metadata kon zelfs meer 

informatie over de accounts worden geëxtraheerd. Bovendien konden de relaties tussen 

Twittergebruikers in beeld worden gebracht door hun retweet-gedrag in kaart te brengen. 

 
1 Zie hoofdstuk 2 van het rapport voor een uitgebreide beschrijving.  
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Verwijderde data alleen bij Twitter beschikbaar. Dankzij twee bron-databases kon bijna de gehele 

(Nederlandstalige) data van Twitter worden onderzocht, inclusief veel in de loop van het jaar 

verwijderde tweets. Dit was niet het geval bij de andere platforms. Voor de andere sociale media-

platforms hadden we geen toegang meer tot data van vóór 1-5-2021, waaronder verwijderde 

antisemitische uitingen. 

Van de andere platforms hebben we slechts een selectie kunnen onderzoeken. Via de archieven van 

OB14wan zijn 5667 nieuwssites, webblogs en forums geanalyseerd. Dit zijn lang niet alle sites. Zowel 

de oorspronkelijke tekst als reacties zijn onderzocht.  

Facebook maakt het zeer moeilijk om onderzoek te verrichten naar zijn data. Uiteindelijk kon een 

beperkt aantal Facebook-groepen en Facebook-pagina’s worden gebruikt als bron voor dit onderzoek 

waardoor Facebook slechts beperkt en anekdotisch kon worden onderzocht. Bovendien zijn alleen 

geplaatste berichten onderzocht, niet de reacties op die berichten.2  

Ook op Youtube hebben we slechts eerste stappen kunnen maken. Youtube is een platform voor 

video’s. Echter, in ons onderzoek konden alleen de zogenaamd ‘beschrijvingen’ (teksten) van deze 

video’s worden gebruikt om de dataset aan te leggen. De inhoud van de films zelf is, helaas, niet 

onderzocht. Reacties (vaak bron van antisemitisch uitingen) konden alleen van de reeds in de dataset 

opgenomen items worden onderzocht. 

Openbare Nederlandstalige Telegramgroepen zijn in dit onderzoek gebruikt; Van Reddit zijn alle 

Nederlandstalige subgroepen onderzocht.  

Andere platforms, zoals Instagram, LinkedIn, TikTok maar ook minder mainstream platforms zijn niet 

in het onderzoek meegenomen.  

Hoe is de data verzameld? 

De selectie van ‘kandidaat data’ werd gedaan door het zoeken naar steekwoorden die in enkele 

iteratie zijn vastgesteld3. Er werd gezocht naar uitingen die in brede zin aan Joden, het Jodendom en 

Israel zijn gerelateerd. ‘Jood’ ‘Israel’ ‘Rothschild’, ‘Soros’, ‘Holocaust’, ‘Zio’ zijn voorbeelden van deze 

steekwoorden.   

Uiteindelijk leverde deze selectie 1.874.877 uitingen op die de basis vormden voor ons onderzoek. 

Dit noemt men de dataset. 

Machine oordeel: is een tekst antisemitisch?  

Vervolgens zijn criteria bepaald om te beoordelen of een tekst antisemitisch is, en zo ja, welke 

kenmerken die heeft. De kenmerken vergroten het inzicht omdat ze de uitingen categoriseren. De 

IHRA-werkdefinitie van antisemitisme is hier als uitgangspunt gebruikt engeoperationaliseerd. Onder 

andere is het onderscheid tussen kritiek op Israel en antisemitische uitingen in acht genomen.  

Bij categorieën kunt u denken aan zaken als ‘geld gerelateerd stereotypen’ (‘de rijke Joden’), ‘uiterlijk 

gerelateerde stereotypen’ (‘de grote neus’), ‘politieke macht en invloed’, etc. In totaal zijn 8 

 
  
3 Zie Bijlage 1 van het rapport voor de lijst woorden die als uitgangspunt zijn gebruikt. 
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categorieën gedefinieerd. Dit nadat het systeem zoals het door UDS is ‘getraind’, heeft beoordeeld of 

een uiting expliciet is (‘Kankerjood reageer dan’) of impliciet (‘Rothschild + Globalistische elite’) 

In paragraaf 3.1 van het rapport wordt uitvoerig ingegaan op de stappen en overwegingen van het 

‘trainen’ van het systeem om uit de gehele dataset de antisemitische uitingen te herkennen. Nadat 

het systeem werd ‘getraind’ in het herkennen van antisemitische teksten4, kon de mate van precisie 

worden bepaald. Deze is, oordeelt UDS, relatief hoog5, maar niet foutloos: 64% van de uitingen die 

door het systeem als antisemitisch zijn beoordeeld zijn ook door een mens als zodanig beoordeeld. 

Omgekeerd: het systeem herkent 76% van de uitingen die door een mens als antisemitisch zijn 

beoordeeld. Ironie en subtiliteit, bijvoorbeeld, blijken moeilijk aan een machine te leren.  

De bevindingen 

De dataset6 bevatte 1.874.877 uitingen. Daarvan heeft het systeem in totaal 200.395 uitingen als 

antisemitisch herkend, dit is zo’n 11%. De betekenis van deze getallen is moeilijk te duiden omdat dit 

geen volledig beeld geeft van het internetdomein (zoals hierboven is uitgelegd) en bovendien er nog 

geen vergelijkend materiaal beschikbaar is van voorgaande jaren of andere groepen noch bestaan er 

vergelijkbare onderzoeken uit andere landen of taalgebieden. 
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dataset 1486948 45549 3734 2592 4592 331462 1874877 
% dataset naar platform 79% 2,5% 0,2% 0,1% 0,2% 18% 100% 
Waarvan. antisemitisch 187668 1867 916 949 311 8684 200395 
waarvan % antisemitisch 12,6% 4,1% 24,5% 36,6% 6,8% 2,6% 10,7% 
impliciet 165524 1545 608 327 198 7188 175390 
expliciet 22144 322 308 622 113 1496 25005 
% impliciet 88% 83% 66% 34% 64% 83% 88% 
% expliciet 12% 17% 34% 66% 36% 17% 12% 

 

In bovenstaande tabel zijn de aantallen per platforms opgenomen.  

Het onderzoek laat verschillen tussen de platforms zien. Onderzoek naar sociale media kampt altijd 

met de vraag hoe volledig de data is. Per platform verschillen de datasets, de verkregen (meta) 

informatie en de inzichten. Hoofdstuk 4 bevat een uitgebreide analyse van de bevindingen, zowel 

qua inhoud en karakter van de uitingen als pogingen om inzicht te krijgen in de mensen achter deze 

uitingen.  

 

Wat is de omvang en aard van online antisemitisme in Nederland in 2020? 

 
4 Dit zijn methoden en technieken uit het werkveld Kunstmatig Intelligentie 
5 Zie paragraaf 3.2 voor uitgebreide beschrijving en verantwoording. 
6 Een dataset is het totaal aan uitingen uit de onderzochte data die een of meer van de zoektermen (bijlage 1) bevat en dus gerelateerd 

zijn aan Joden, Jodendom, de Holocaust en Israel. Dit werd de basis voor de verdere beoordeling of een uiting antisemitisch is en voor de 
analyses.   
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Gezien bovenstaande genoemde beperkingen kunnen we voorzichtig de volgende conclusies 

trekken. In alle onderzochte platforms zijn antisemitische uitingen gevonden, en vaak konden we 

meer leren over de aard en bron van deze uitingen. Omdat ook het relatieve aandeel antisemitische 

uitingen en hun bron zijn onderzocht, zijn er zeker conclusies te trekken.  

Er is duidelijk sprake van structureel antisemitisme. De verschillen in omvang en aard tussen de 

platforms zijn groot, evenals het vermogen van het platform om antisemitische uitingen snel te 

verwijderen. Een krappe 11% van de aan Joden of Israel gerelateerde uitingen zijn antisemitisch. In 

88% van de uitingen is antisemitisme impliciet, wat het opsporen en verwijderen ervan door de 

sociale media bedrijven bemoeilijkt. Telegram bleek niet alleen relatief het meeste antisemitische 

uitingen te herbergen – ruim een derde van de aan Joden gerelateerde uitingen – maar ook het enige 

platform waar twee derde van de uitingen expliciet is. Op Youtube was bijna een kwart van de 

uitingen over Joden antisemitisch. 4.4% van alle websiteberichten in onze dataset bevatte minstens 

een antisemitische uiting7. De meeste uitingen zijn gerelateerd aan de ‘vermeende politieke macht 

en invloed’ van bekende (rijke) Joden, met – direct of indirect - de suggestie dat dit onderdeel zou 

zijn van een Joods complot voor wereldoverheersing. Andersoortige samenzweringen waarbij Joden 

prominent worden opgevoerd is de tweede grote ‘frame’. De discussies over de corona-epidemie is 

vaak, maar niet altijd hiermee verbonden. Ook verwijzingen naar de Bilderbergconferentie is hier aan 

de orde.  

Een andere ‘frame’ is vooral zichtbaar rond de BLM. Ook rond dit thema worden ‘de Joden’ (of de 

Rothschilds, of Soros) beschuldigd als de ‘schaduwmacht’ achter links progressieve bewegingen.  

Op Telegram en Reddit (waar vaker jonger publiek actief is) is Joods als scheldwoord nummer 1, en 

staat voetbal-gerelateerd antisemitisme op 2. Ook blijken de uitingen vaker niet genuanceerd te zijn. 

Op Youtube vinden we relatief vaak antisemitisme gerelateerd aan het Israëlisch-Palestijns conflict.  

Waar vindt antisemitisme online plaats?  

In het onderzoek zijn enkele profielen onderkend. Profielen zijn soms verbonden met het platform 

(Jongeren op Reddit, bijvoorbeeld) en soms herkenbaar op meerdere platforms (complotdenkers). 

Antisemitisme, vooral verbonden aan de ‘Joodse macht’ is vaker te vinden in rechts-conservatieve 

groepen, en vooral in de ‘extreme flanken’ van deze groepen. Dit is zichtbaar op Twitter, maar ook 

op de andere platforms. Op Twitter zien we dat deze groepen zich vaak ook pro-Israel uiten. Reacties 

bevatten vaker antisemitische uiting. Dit zien we bij (mainstream) websites, blogs en forums, vaak 

gericht op ‘machtige Joden’ zoals Soros. Ook op Youtube vinden we antisemitische reacties. Let wel, 

het gaat over de niet verwijderde reacties, dus ook hier is er sprake van ‘onder-telling’. Uit meldingen 

bij CIDI weten we dat ook op Facebook het aandeel antisemitische uitingen bij reacties hoog is.  

Er zijn echter ook Nederlandstalige websites gevonden die bol staan van antisemitische content. Hun 

populariteit konden we echter niet meten. De meeste antisemitische reacties op YouTube zijn geteld 

op het kanaal van Forum voor Democratie. Deze zijn niet verwijderd. Jongeren uiten zich vaker 

explicieter, waarin zij ‘Joods’ als scheldwoord en het Jodendom als iets verachtelijks uiten. Dat is 

vooral duidelijk op Telegram.  

 
7 Zie paragraaf 5.1 in het rapport; de analyse en telling van antisemitische uitingen in web-blogs etc. wijkt – noodzakelijkerwijs - af van de 

telling van (korte) sociale mediaberichten, uitleg van de methode vindt u in paragraaf 4.2.  
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Conclusies 

Naast de conclusies van UDS zoals duidelijk in het rapport zijn geformuleerd (hoofdstuk 5), geven we 

hieronder enkele conclusies en aanbevelingen, ook over zaken waar de onderzoekers zich niet mee 

bezig (hebben ge)houden. Deze staan los van UDS en hun bevindingen.  

Onderzoek naar antisemitisme online is nuttig en haalbaar, maar zal nog veel inspanning vergen.  

Kwantitatieve gegevens kunnen in stappen worden verkregen. De inzichten, de kwalitatieve 

bevindingen, geven ons veel relevante en bruikbare informatie en zijn derhalve van grote waarde.  

De verkregen data zijn essentieel voor de contacten met beleidsmakers en met de (sociale) 

mediabedrijven, en kunnen de basis vormen voor wederzijdse of zelfs gezamenlijke acties.  

Dit onderzoek is een belangrijke stap in deze zoektocht; vervolgonderzoeken zijn echter nodig. 

Jaarlijkse herhaling van dit onderzoek zal van grote waarde zijn voor de kennis over antisemitisme en 

daaraan verwante zaken en voor inzichten die nodig zijn voor het bestrijden van dit fenomeen dat 

zich afspeelt op een snel groeiend terrein, nl. de virtuele (sociale media)-wereld. De ervaringen en 

(methodologische) kennis kunnen uiteraard ook worden toegepast op andere discriminatiegronden. 

De bevindingen in dit onderzoek verwijzen in het bijzonder naar enkele (gebruikers)groepen. 

Complot-denkers, extreemrechts, enkele hardnekkige vooroordelen, Joods als scheldwoord, Israel als 

verachtelijk collectief, zijn in het oog springende voorbeelden. In de CIDI-monitor worden concrete 

aanbevelingen gedaan om hiertegen op te kunnen treden.  

Bovendien zijn er enkele onderwerpen die niet in het onderzoek zijn opgenomen, zoals bijvoorbeeld 

Holocaust-trivialisering. Dit fenomeen valt niet direct onder de definitie van antisemitisme maar is 

vaak bron van vooroordelen en haat tegen Joden. 

Het vroegtijdig verkrijgen van data ten behoeve van het onderzoek moet prioriteit krijgen en vereist 

actieve stappen. We moeten manieren vinden om de beperkingen die de verschillende platforms 

opwerpen te overwinnen. Bijvoorbeeld door ‘real time’ data te verzamelen, of juist door afspraken te 

maken met de bedrijven, zodat hun data – voor onderzoeksdoeleinden – wel beschikbaar is. Nog 

beter zal zijn als deze bedrijven betrokken willen worden in het onderzoek, mits zij er inhoudelijk 

geen invloed op proberen uit te oefenen.  

Ook de platforms die niet in dit onderzoek zijn opgenomen moeten worden onderzocht, mainstream 

(LinkedIn, Instagram, etc.) alsook ‘underground’ platforms (Gab, 4Chan, etc.). De laatste categorie is 

belangrijk omdat deze platforms vaak voorbode zijn voor de (latere) mainstream uitingen. Ook het 

onderzoek naar de personen en motieven achter de uitingen moet worden uitgebreid; de in dit 

onderzoek genomen stappen zijn veelbelovend.  

Vergelijking van de verkregen en geanalyseerde data te vergelijken met bij CIDI en andere 

organisaties gemelde uitingen kan het onderzoek helpen verdiepen; zijn ze überhaupt gevonden en  

hoe zijn ze geanalyseerd? Hiermee vergroten we de kennis over de methodiek, en kan die worden 

ge‘fine-tuned’ wanneer nodig. Een goed functionerend meldpunt voor antisemitisme op internet is 

nodig, niet alleen in verband met de nodige analyse, maar vooral omdat sommige zaken zo kwetsend 

en schadelijk zijn dat ze direct moeten worden aangepakt.  
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Platforms moeten hun moderatie intensiveren, om ze schoon te houden van haatspraak. Wel is het 

belangrijk om dit door experts (menselijke brainpower) te laten uitvoeren. De overheid zou hen 

daartoe moeten verplichten, uiteraard rekening houdend met de vrijheid van meningsuiting. 

Ook de Methodiekontwikkeling heeft significante stappen voorwaarts getoond. Maar we zijn er nog 

niet. Naast de structurele (methodologische) zaken zijn enkele zaken tijd- en actualiteit-afhankelijk. 

Welke steekwoorden, hoe omgaan met impliciete uitspraken, uitgebreide taxonomie, andere 

manieren om berichten te classificeren, hoe krijg je meer grip op ‘antisemitisme tussen de regels’, 

hoe omgaan met ironie, etc. zijn allemaal onderdelen hiervan. 

Uiteraard is het nodig om methoden en technieken te ontwikkelen voor analyse van beeldmateriaal 

(foto’s, memes, karikaturen), evenals van audio en videomateriaal.   

 


