
Schriftelijke uitingen: twitter  
!
Op Twitter worden dagelijks groeiende hoeveelheden antisemitische berichten geplaatst. Het is een 
gemakkelijke manier om een boodschap anoniem te verspreiden. Veel tweets lijken gezien het 
taalgebruik en hun profielfoto afkomstig van tieners, die ‘kkjood’ gebruiken als generiek 
scheldwoord. Ook wordt via Twitter veel gericht gepest, al dan niet met antisemitische uitlatingen. 
Hieronder een overzicht van gemelde tweets in 2014: !
22 januari 
110% Anti 020 @110pro_Anti020: Kk joduhhh kk joduhh Kk joduhhh kk joduhh. Twitteraar heeft 
ook een afbeelding van een Palestijnse vlag geupload met “HAMASSSSSS – Joden aan het gassss”.  !
14 februari 
Granieto (@R_de_Collie): “#dwdd Het blijven Joden...Amsterdammers!!!! Paardevlees voor 
rundervlees verkopen!!  !
22 maart 
Gooner.@xLukeAFCA: @RJR__ kom dan ik breek je kanker poten kk tjappie ga met je joden 
familie op de trein naar Auschwitz. (AFCA is de Ajaxsupportersclub)  !
14 april 
Abujahjah@abujahjah: ik roep u op om ale jude in Antwerpen in elkar te klopen. Wy motten cheen 
jude ! Jude van de straat en naar gaskammer !  en: …Jude aan chas ! en: Brand alle synagogen plat ! 
en meer berichten van gelijke strekking; account inmiddels verwijderd.  !
4 mei 
LikeeSalima: 20.00卐卐卐. !
LoveSelmss: Never dat ik 2 min stil ben voor al die kk joden. Ben nog liever 2 uur stil en aan het 
denken aan Palestina & Syrië. stil dan. !
Delightrea:20: 00 moet je gwn kk veel tweette en late zien dat je geen fok om die kanker jode geeft. !
7 mei 
077@Ahalaaamb: @...Hitler was wel master man, in paar jaar zoveeel Joden dood godd dammmn, 
ik houuu van hem. !
24 mei 
MF/MK@MFxMK_: Lekker kk joden doodgeschoten in belgie wollah love naar die dader! !
mazvangd @cartmangd: lekker voor de joden hopelijk bestaat er geen jood meer in de wereld. !
25 mei 
Nee.@srslyalgerien: Kkk kk joden ik barbecue hun. !
26 mei 
TonySoprano@Tonysoprano272: … het gast (gaat) bij hun altijd en eeuwig om geld! Zelf ruzie 
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maken is zelf betalen! Man houdt Joden hier in Nederland verantwoordelijk voor aanslagen en 
gebruikt het vooroordeel dat Joden belust zijn op geld.  !
cartman@cartmangd: …lekker voor de joden hopelijk bestaat er geen jood meer in de wereld. !
Beyoncé@iiamMelda : Pownews js gewoon anti allochtonen man , kk joden gewoon. !
30 mei 
Zeynepakinci@zeynepakinci5: @...alle Joden moeten dood :D en die oude president van Israel was 
al een rottende kadaver toe hij begraven werd.  !
10 juni 
Appie@Abdeldop: @Ismo_Music Ik heb de kk grote haat aan die joden! !
10 juli en 4 augustus
★BilalIslam@Bilal Moslim: Upload foto waarbij de vlag van Israel gelijk wordt gesteld aan vlag 
van Nazi Duitsland; daaronder de tekst: “Zionisme – Nazisme”. 
Bilal op 4/8: dus wat Hitler gedaan had was historisch ook juist, had hij ze allemaal vermoord dan 
was er vrede in MO. !
11 juli
★Stop Dirty wars@WarsSF: @... Er is maar 1 monster dat de holocaust overtreft: ISRAEL zelf en 
hun misselijkmakende NAZI gedrag! Sponsored by USA. !
12 juli
★Cahit@Flexx1Beetje: Hitler kom terug slacht al die kk joden.
★CHESTER@moco_larbi: Fuck al die kk joden en die duivel aanbidders (illu).
«Ali@alii042: Dit is wat joden verdienen. Bijgevoegd plaatje van Jodenster .  1

«#FreePalestine @imane_suheyla :  “@.. Hitler baba !  " Goedzoo aliii” 
HITLER IS BABA VRIEND. Daarbij de volgende screenshot  toegevoegd van 
een WhatsApp gesprek.
★Ali Sirnakli@AliSirnakli: @... ze leren ons op school dat de Nazi’s  erg 
waren, waarom leren ze ons niet dat Zionisten veel erger zijn? @... 
Later schrijft dezelfde  twitteraar: o ik dacht dat de Joden het alleen recht op 
genocides hadden. 
★ziad 1312 @ziadmocro: Kk rutten israel beetje goed praten ik dagt.deze man 
kan wel maar hij is ook gwn bitch kk jood. !
13 juli
★ Yassine  يیاسيینن © (@yassine_mb): @.. IsraeliPM you 
murderers ,#HitlerWasRight… Op 18 juli: @... de vergasten tijdens ww2, zijn nu bezig met het 
vergassen , raar volk die Jude. Op 20 juli: …holocaust is coming. 

 1

!
  Een Jodenster is de gele ster die Joden verplicht moesten dragen tijdens WOII. Niet te verwarren met de davidster, 

de zeshoekige ster die bijvoorbeeld in de vlag van Israel wordt afgebeeld.  
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★Amattiewaarbenjij@SamJtaime: Fuck Israhel dus al die kk joden ze horen thuis in gaskamers. 
★IG;lokie_datbenik @lokie_datbenik : ik vind dat @geertwilderspvv gemarteld mag worden om te 
weten hoe het voelt en de joden ook ze mogen allemaal uitgeroeid worden
★Zonamo@Mootje_music: @geertwilderspvv Ik maak je dood eh mattie!! Eh Fuck Israeelll!!!! IK 
haat die fucking joden nog veel meer dan de nazi’s!!!  !
14 juli 
Melding bij Antidiscriminatiebureau  Amsterdam, afzenden onbekend: “Vieze KK zionistische kk 
Joden”.  
Melding bij Antidiscriminatiebureau  Amsterdam, afzenden onbekend: ”Isrealiers zijn kk honden kk 
joden”.  
Melding bij Antidiscriminatiebureau  Amsterdam, afzender onbekend: “gwn al die kk joden 
vergast”.  !
15 juli
★MrNiceGuy1911@83UGUR: The more i get to know Israel the more i admire this strong man 
(afbeelding Hitler) #Israel #PalestineUnderAttack. Hij twittert ook in Nederlands. !
18 juli
★ B @ahamdan_b: 'Hierbij ik hoop dat nog steeds dat poetin in de sporen treed vannhitler en alle 
kk joden uitroeit!!! #FreePalestina #Fuckisrael' ; Andere berichten van twitteraar, allemaal op 18-7: 
Ey kk Joden  
ga base ofzo kk jood.
★Kubra@Kuupra: @... wat verwacht je? Dat we ‘oooh thanks Israel’zeggen? Propaganda a la 
Nazi’s !!! #nazisrael.  !
21 juli
★FreeHakim@shofa010: Free Palestine Free Syrie R.i.p Hitler Represent Stroke Jodendoderss.
★Butterfly@jadore2080: @... Dank Joost! Menselijkheid zit niet in deze mensen. Israel heeft 
Hitler al overtroffen 
★DHC #FREEPALESTINE@DHC_music: Wat Hitler bij de Joden deed, doet Israel NU bij de 
Palestijnen! Zie gelijkwaardig…
★@turkije@SemihhhC: Waarom bestond hitler nu gwn niet? Alle kanker joden hebben nog niet 
gedoucht. Heb je werk niet goed gedaan.
★Fatih van Rijn@suleymannn21: @... Kun je wel bijdehand gaan doen en doen alsof je neus 
bloedt maar je snapt me wel! Alle joden zijn schuldig aan genocide!! !
20 augustus 
★Urly coffee@ jeweettog: @... Ik neem aan dat de vrouw en kinderen van Benyamin Satanyahu nu 
ook legitiem doelwit is. KUT NAZIS! Toegevoegd: foto van Nethanyahu als Hitler. !
12 oktober 
Jan@HolladieJan: Onno Hoes weg als voorzitter van Centrum Indoctrinatie en Desinformatie 
Israhel. Toegevoegd foto van Hoes als Hitler.  !
31 oktober 
fromHere@ikhero: @... De koran verteld de waarheid over bani Israel (Joden). Mein Kampf is 
geschreven door een bruine #zionist jouw opa #Hitler.  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!
10 november 
Profielfoto prismak k@prismakss is foto van Hitler met Israelische vlag waarin davidster is 
vervangen door hakenkruis.  !
18 november 
Abu Rayan @aburayanmuhajir: Allahu Akbar! Between us and the jews is hatred no love, I can’t 
wait to blow myself up in a synagogue when they are saying mazzeltov!  
Op 17 juli: Remember banu qurayza oh jews.  
De tweet van 18/11 is gestuurd in reactie op de vermoorde rabbijnen in Jeruzalem. Abu Rayan 
twitter in zowel Nederlands en Engels. Dit is slechts een greep van zijn haattweets.  !
6 december 
Hans@Van_der_Meulen: @... Joden in de illegale, bezette gebieden moeten worden afgeschoten dr 
Arabs #nekschot #Judenraus.


