
Gedonder met Twitter

Sinds 2011 ben ik als DeVrijePsych op Twitter. Ik heb 56.000 berichten verstuurd en heb 
2.800 volgers. Twitter is belangrijk als informatiebron en forum. 

Op 10 november 2018 stuurde Twitter mij onderstaand bericht.

Ik kan sindsdien geen berichten meer sturen, doorsturen, becommentariëren of liken. Ik 
kan geen privéberichten aan volgers sturen en kan Twitter niet meer bekijken, in 
tegenstelling tot wat Twitter schrijft. Ik kan ook de twitteraccounts van anderen niet meer 
bekijken. 



Als ik Twitter aanklik zie ik slechts, onder de kop 'Tweet verwijderen', onderstaand bericht. 

Tweet verwijderen.
Tweet 1 van 2

DeVrijePsych 

@devrijepsych

@IAFsite Hit them! Hit them hard!

12:16 AM - 27 Oct 2018

Door op de knop hierboven te klikken, verwijder je de content van je Tweet en zie je af van
de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen deze overtreding. Let op: de oorspronkelijke 
content wordt vervangen door een mededeling waarin staat dat je Tweet niet langer 
beschikbaar is omdat deze in strijd is met de Twitter-regels. Deze mededeling is 14 dagen 
te zien via een rechtstreekse URL en vanuit de tijdlijn van je profiel. Meer informatie.
Als je vindt dat je account ten onrechte is vergrendeld, kun je hier bezwaar tegen maken 
door hier contact op te nemen met ons ondersteuningsteam.

Ik heb direct bezwaar gemaakt. Ik schreef op 10 november 2018 aan Twitter: 

'Twitter heeft vandaag de functionaliteit van het door mij beheerde account DeVrijePsych 
tijdelijk beperkt. Twitter geeft als reden op dat dit account zich schuldig zou hebben 
gemaakt aan 1. beledigend gedrag en 2. haatdragend gedrag. 

Ad 1:  Mijn eerste tweet was gericht aan @IAFsite, het officiële twitteraccount van de 
Israëlische luchtmacht. Mijn oproep om in de op dat moment aan de orde zijnde actie 
doortastend op te treden is niet beledigend. 
('@IAFsite Hit them! Hit them hard!', 27 Oct 2018)

Ad 2: Mijn tweede tweet hielt een oproep in 'dat de verlichte Europese cultuur en 
rechtstatelijkheid intact blijven'. Slecht voor het geval dat deze rechtstatelijkheid ernstig 
geschonden zou worden is 'eventueel ' 'strijd tegen islam' aan de orde. 
Oproep en vaststelling zijn niet haatdragend. 
('@DeNarcist Geen sprake van. Ik wil niet dat mijn dierbaren of ik door moslims worden 
onthoofd, opgehangen of van daken worden gegooid. Ik wil dat de verlichte Europese 
cultuur en rechtstatelijkheid intact blijven. Gewapende strijd tegen islam op leven en dood 
is eventueel aan de orde', 8 Nov 2018)

Ik meen dat de door Twitter opgelegde beperking onterecht is. Beide tweets vallen mijns 
inziens binnen het grondwettelijk recht op vrije meningsuiting. Verwijdering ervan acht ik, 
in afwachting van uw bericht, nog niet aan de orde. 

Ik hoor graag uw mening hierover. 

Kaspar Mengelberg 10 november 2018'. 

Verwijderen

https://help.twitter.com/rules-and-policies/enforcement-options
https://support.twitter.com/forms/general?subtopic=suspended


Op 12 november 2018 ontving ik van Twitter de onderstaande reactie:  

'Hello,

We’re writing to let you know that your account features will remain locked or limited for 
the allotted time due to violations of the Twitter Rules, specifically our hateful conduct 
policy.

We do not allow people to promote violence against or directly attack or threaten other 
people on the basis of race, ethnicity, national origin, sexual orientation, gender, gender 
identity, religious affiliation, age, disability, or disease.

Please note that continued abusive behavior may lead to the suspension of your account. 
To avoid having your account suspended, please only post content that abides by the 
Twitter Rules: https://twitter.com/rules#hateful-conduct.

You can learn more about our policy against hateful conduct here: 
https://help.twitter.com/rules-and-policies/hateful-conduct-policy.

Thanks,

Twitter'

Op 12 november 2018 maakte ik nogmaals bezwaar tegen de beslissing, ditmaal in het 
Engels, de taal waarin ik door Twitter bericht was:

'Twitter has suspended the functionality of my account DeVrijePsych. Twitter presents as 
reason for this suspension 1. insulting behavior and 2. hateful conduct.

1. My first tweet was directed to @IAFsite, the official account of the Israeli air force. My 
call and implicit support for incisive action of that air force, at that moment, is and was not 
insulting.
I wrote: '@IAFsite Hit them! Hit them hard!', 27 Oct 2018.

2. My second tweet stated, translated in English, that 'the enlightened European culture 
and state of law should be left intact'. Only in case of serious violation of this state of law, 
struggle with Islam is indicated. This is not hateful conduct.
I wrote, translated in English: '@DeNarcist No way. I do not want that those dear to my 
heart are beheaded, hanged of thrown from rooftops by Muslims. I want the enlightened 
European culture and state of law to be left intact. Armed struggle against Islam, on life 
and death, is under circumstances indicated' 8 Nov 2018. 

It is my opinion that the suspension by Twitter is unjustified. Both tweets are, in my 
opinion, inside of the limits of freedom of expression given by the Dutch Constitution. 
Removal of both tweets is, awaiting your opinion, not yet indicated. 

Please give me your opinion. 

Kaspar Mengelberg, November 10, 2018'

Op 15 november 2018 ontving ik van Twitter dezelfde reactie als op 12 november 2018. 
Twitter gaat niet inhoudelijk op mijn bezwaar in. 

In de dagen hierna heb ik meerdere mensen op de hoogte gebracht. Hun reacties waren 
sympathiek. 

https://help.twitter.com/rules-and-policies/hateful-conduct-policy
https://twitter.com/rules#hateful-conduct


Mr. Wim Roelink, advocaat, tweette op 16 november 2018 als volgt.

(https://twitter.com/RoelinkWim/status/1063348922612150272)

Roelinks eerste bericht is zesendertig maal geretweet en eenenvijftig maal 'leuk' 
bevonden. 

Uit enkele reacties blijkt ook een misverstand. Mijn account is namelijk voor anderen wel 
zichtbaar, met mijn berichten tot 10 november 2018. De schrijvers lijken niet te beseffen 
dat ik sinds die datum niets meer kan doen. 

Ik ben niet bereid om de door Twitter gewraakte tweets, die mijn mening inhouden, te 
verwijderen. Afgezien van principiële overwegingen zou dit, in afwachting van volgende 
censuur, een heilloze weg zijn. 

Het is een ernstige misstand dat Twitter meningsuitingen die binnen de kaders van het 
grondwettelijk recht op vrije meningsuiting vallen meent te kunnen censureren.

Helaas kan ik mijn volgers, waaraan dank, niet meer berichten dat mijn deelname aan de 
gedachtewisselingen op Twitter is beëindigd. Ik betreur dit. 

Kaspar Mengelberg, 20 november 2018. 
 

https://twitter.com/RoelinkWim/status/1063348922612150272
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