Het extreemrechts woordenboek
Om de wereld van extreemrechts te begrijpen, moet je de taal, tekens en beelden
van de beweging wel kunnen herkennen. De afgelopen decennia is een
ingewikkelde codetaal ontstaan die constant evolueert. Bepaalde cijfercombinaties,
oude runentekens, nazisymboliek, maar ook internetmemes zijn niet weg te denken
uit het moderne extreemrechts. Het maakt dat extreemrechtse taal soms moeilijk te
begrijpen is of zelfs niet gesignaleerd wordt.
Zembla ontcijferde de codes en zet hieronder de belangrijkste begrippen op een rij.
Natuurlijk zijn sommige symbolen of memes in dit overzicht oorspronkelijk niet
extreemrechts, maar wel door de beweging geadopteerd. Ook kan het zijn dat iemand
de memes of uitdrukkingen gebruikt, zonder te beseffen dat ze een extreemrechtse
connotatie hebben.
Cijfers
Soms zie je een twitteraccount met een reeks nummers achter de naam staan,
soms gaat het om een geboortedatum en af en toe om een automatische code die
twitter meegeeft (te herkennen aan 6 cijfers). Toch zijn er een hoop getallen die ook
andere betekenissen hebben:
14 - Staat voor de 14 woorden of 14 words. Het gaat om een leus die in de jaren ‘80
door David Lane van Neo-Nazigroep The Order de wereld in geslingerd werd: “We
must secure the existence of our people and a future for white children." We moeten
het voortbestaan van ons volk en de toekomst voor onze blanke kinderen
verdedigen. Het komt voort uit de theorie dat het blanke ras vervangen en
vernietigd wordt door massa-immigratie en rassenvermenging.
18 - Adolf Hitler, het gaat om respectievelijk de eerste en achtste letter van het
Alfabet: A van Adolf en H van Hitler.
88 - Heil Hitler, weer een afkorting aangegeven met de letters van het alfabet.
1488 - Een samentrekking van de Veertien Woorden en 88. Deze combinatie zie je
relatief vaak bij online aliassen en op sociale media. Het is een soort vlag om aan te
geven waar je staat.
198 - SH, Sieg Heil. Voor de 19e en 8e letter van het alfabet

23 - W, white of wit. Het gaat om de 23ste letter van het alfabet.
100% - Om aan te geven dat je 100 procent blank bloed hebt.
1919 - Twee keer de 19e letter van het alfabet, wat staat voor SS. Een elite-eenheid
uit Nazi-Duitsland.
318 - Combat-18 of Combat Adolf Hitler, is een neonazi groep. De code wordt
voornamelijk gebruikt in Groot-Brittannië waar deze extreemrechtse groep actief is
of was.
5 - Staat voor de vijf woorden: “I have nothing to say” een zin die waarschijnlijk van
Alex Curtis komt uit San Diego. Dit zou de mantra van extremisten moeten zijn als ze
in aanraking komen met politie of justitie. Het doel is om zo de rest van je groep te
beschermen.
Symbolen
Runenschrift - Hoewel lang niet iedereen die het runenschrift gebruikt
extreemrechtse ideeën heeft, is het wel zo dat de beweging dolgraag gebruik
maakt van de runen. De meest voorkomende symbolen zijn ‘ontdekt’ of in een
visioen geopenbaard aan Guido von List die zijn leven in dienst stelde van de
pseudowetenschap ariosofie die de superioriteit van het Arische ras zou moeten
bewijzen.
Swastika/Hakenkruis - De swastika is misschien wel het bekendste nazistische
symbool. In het Duitsland van de jaren dertig werd geloofd dat het een Germaans
symbool zou zijn, daar lijkt weinig bewijs voor. Het symbool komt al eeuwenlang in
verschillende culturen voor. Hitler koos de swastika als symbool voor de zon en
orde, een betekenis die het bijvoorbeeld ook in het hindoeïsme heeft. Dit is niet
geheel toevallig, de hedendaagse extreemrechtse bewegingen hebben veel
interesse in het transcendente met als voorbeelden schrijvers als Julius Evola en
Savitri Devi

Omgekeerde swastika - De swastika die de ‘verkeerde’ kant op gaat komt ook, maar
minder, voor en is vooral in gebruik bij accellerationistische groepen. Deze groepen
geloven dat er eerst chaos nodig is om vervolgens een nieuwe ‘natuurlijke’ orde te
kunnen scheppen. Deze swastika zou staan voor chaos en het kwaad.

Sigrune - Gebruikt door de Hitlerjugend, maar vooral bekend in de dubbele variant.
Het symbool zou staan voor de zon of de overwinning.

Dubbele Sigrune - Vooral bekend als het SS-logo dat nog altijd zeer populair is
onder rechtsextremisten.

Wolfsangel - Vooral populair onder Nederlandstalige neonazi’s, dat heeft alles te
maken met het gebruik van het symbool voor de weer-afdelingen van de NSB en

SS in Nederland. Het symbool zelf is overigens eigenlijk geen rune, maar is een
versimpeling van een eeuwenoude wolvenval. Een stuk vlees werd op een van de
spiezen geplaatst, als een wolf daarin hapte bezeerde deze zich zodanig dat de
mensen in de buurt geen last meer van het dier hadden. Je kunt dit teken ook in
sommige gebouwen terugvinden, dit heeft dan weer niets met de nazi’s te maken.

Odal/Othala rune- Zou staan voor eenheid, bloedbanden en familie. Net als de
wolfsangel is ook dit symbool soms in metselwerk terug te vinden.

Eifrune- Werd vroeger teruggevonden op de uniformen van Hitlers
vertrouwelingen, tegenwoordig kom je het symbool maar weinig tegen.

Opferrune- Lijkt op de Eifrune maar heeft een totaal andere betekenis. Het staat
voor opofferingsgezingheid en is weer vaker terug te vinden bij de hedendaagse
extremistische beweging.

Hagalrune - Staat voor het geloof en vertrouwen in de nazi-ideologie.

Tyrrune - Het symbool is niet veel meer dan een pijl en daardoor valt het amper op.
Juist daarom is het een populair beeldmerk. Het staat voor leiderschap, strijd en
mannelijkheid.

Lebensrune - Veelgebruikt symbool dat staat voor leven en voorspoed. Vooral in
propaganda die het voorland moet laten zien komt dit teken vaker voor.

Todesrune - De tegenhanger van de lebensrune.

Wodansknoop - De Wodansknoop, Valknut of Odinknoop is een symbool dat is
geleend uit de Noordse mythologie. Er zijn weliswaar mensen die de Noordse
religie nog belijden, maar over het algemeen zie je dit teken vooral terug bij
neonazi’s. Met het symbool willen ze laten zien bereid te zijn voor Odin en het witte
ras te sterven.

Pijlkruis - De pijlkruisers waren een fascistische partij in Hongarije en worden nog
altijd als voorbeelden gezien door rechtsextremisten. De beweging kwam op begin
vorige eeuw en werd door de Sovjets uiteindelijk van de aardbodem geveegd. De
Pijlkruisers waren een paramilitaire politieke beweging en verantwoordelijk voor de
moord op tienduizenden joden. Het beeld zelf zou staan voor de vereniging van de
verschillende stammen van de Magyaren, het ‘oervolk’ van de Hongaren.

Keltisch Kruis - Dit beeldmerk van de Keltische religie is sinds de jaren ‘20 van de
twintigste eeuw gekaapt door extreemrechts. Wat oorspronkelijk hoorde bij de
Keltische identiteit werd door de nazi’s gebruikt als een gestileerde versie van de
zon. Later hebben de Kluk Klux Klan en verschillende neonazistische bewegingen
het logo zich ook toegeëigend. Nog altijd zijn er andere groepen die het logo ook
gebruiken, denk bijvoorbeeld aan een schuttersvereniging in het Belgische
Dendermonde. Toch zijn het voornamelijk extremisten die het met trots dragen. De
overeenkomst tussen het Keltisch Kruis en het logo van kledingmerk Stone Island
verklaart ook de populariteit van het kledingmerk bij de beweging.

Zwarte Kruis - Een eeuwenoude onderscheiding voor heldenmoed in Duitsland. Na
de Tweede Wereldoorlog is het in onbruik geraakt wegens de nazi-connotatie. Wel
wordt het beeld nog altijd gebruikt op voertuigen van de Duitse Krijgsmacht.

Fasces - Een eeuwenoud symbool dat waarschijnlijk al door de Etrusken werd
gebruikt, maar door Mussolini werd verheven tot symbool van zijn fascisme. Samen
met het nationaalsocialisme is het fascisme nog altijd een van de belangrijkste
pilaren van de hedendaagse extreemrechtse beweging.

Zwarte Garde - Deze ingewikkelde hashtag komt voort uit de Zwarte Garde die in
het interbellum in Roemenië naam maakte. Met haar doodseskaders en terreur wist
de beweging zelfs kortstondig te regeren voor de Tweede Wereldoorlog.

Sonnenrad/Zwarte Zon - Deze gestileerde versie van de zon was erg populair in de
nazistische beeldtaal en is inmiddels een van de meest populaire symbolen in de
hedendaagse beweging. De zwarte zon is terug te vinden in de
obergrüppenfuhrerzaal van het SS-hoofdkwartier Wewelsburg. Tegenwoordig vind
je het terug in propaganda, tattoos en als logo van milities met als meest in het oog
springende voorbeeld het extreemrechtse Oekraïense Azov-bataljon.

Is-niet-gelijk-aan-teken - Dit wiskundige symbool wordt gebruikt om de ideologie
weer te geven dat de natuur geen gelijkheid kent. Daarmee wordt onder andere
bedoeld dat rassen niet gelijk zijn en mensen met een lichtere huidskleur per
definitie beter zijn dan anderen.
≠
Lambda - Dit teken is geadopteerd door de Identitaire Beweging. Een Europese
beweging met vooral jongere leden die een extreemrechtse ideologie navolgen. De
club is in Frankrijk inmiddels verboden, maar was daar behoorlijk groot. Ook in
Oostenrijk en Engeland is en was de Identitaire Beweging behoorlijk populair. De
club zegt zelf niet racistisch te zijn, maar strijd voor een ‘traditioneel’ Europa en zegt
te knokken voor het behoud van de cultuur en identiteit. Vooral immigranten en
progressieven moeten het ontgelden. Het logo zelf is overgenomen uit de film 300
over de slag bij Thermopylae. Hierin vecht een klein groepje Spartanen voor het
voortbestaan van de westerse manier van leven tegen de Perzische Horden.

Hoplieten helm - Ook dit is een verwijzing naar de slag bij Thermopylae, de helm
werd gedragen door de hoplieten, de Spartaanse krijgers. Zij waren het die tot de
dood streden tegen de Perzen. Wat opgemerkt moet worden is dat de Spartanen
overigens lang niet zo anti-Perzisch waren als door extreemrechts geclaimd wordt,
de stadsstaat vocht verschillende keren mee aan Perzische kant tegen andere
Grieken.

Triskelion - Het Triskelion is een symbool dat ook nu nog soms door autoriteiten
wordt gebruikt, maar voornamelijk een herinnering oproept aan de Afrikaner
Weerstands Beweging uit de jaren ‘70 van de vorige eeuw. Deze pro-apartheidsbeweging is ook de reden waarom het logo nog altijd populair is onder de huidige
rechtsextremisten.

Atomwaffen Logo - Atomwaffen is een van de meest bekende en beruchte
accelartionistische organisaties. Leden worden verantwoordelijk gehouden voor
intimidatie, geweldpleging en verschillende moorden. Het ‘succes’ van Atomwaffen
zorgde voor verschillende copycats.

The Base Logo - Het logo van The Base doet denken aan dat van Al-Qaida of IS. Een
zwarte vlag met witte letters. Dat is geen toeval. De naam van de groep is een
letterlijke vertaling van Al-Qaida en ziet zich als een pilaar van ware gelovigen in de
rechtsextremistische zaak. De club heeft ook verschillende recruteringstactieken
van IS afgekeken. Denk aan spannende filmpjes en toegankelijke propaganda om
vooral jonge en actiebereidwilligen aan te kunnen trekken. Net als Atomwaffen was
ook The Base een accelerationistische beweging. Twee Nederlanders staan terecht
voor vermeend lidmaatschap van deze organisatie die volgens het Openbaar
Ministerie aangeduid moet worden als een ‘organisatie met een terroristisch
oogmerk’.

Feuerkrieg Division Logo - The Feuerkrieg Division was wellicht de meest
succesvolle copycat beweging van The Base en Atomwaffen. Verschillende leden
zitten in hechtenis of worden vervolgd. De club kende korte tijd een Nederlandse
leider nadat de in Litouwen de dertienjarige “commander” werd gepakt door de
autoriteiten. Naast intimidatie, bedreiging en doxxen is de meest in het oog
springende daad een mislukte bomaanslag in Estland.

Moonman - Oorspronkelijk een karakter uit een McDonalds reclame, Mac Tonight.
Rond 2016 werd het karakter gekaapt door de AltRight die hem KKK-teksten lieten

zingen. Inmiddels is het figuur niet meer te zien zonder een extreemrechtse
connotatie.

Bloempot kapsel - De ‘bowlcut’ is populair geworden na de Charleston-schietpartij.
Daarbij vermoordde Dylann Roof in 2015 negen mensen met een automatisch
wapen. Zijn opmerkelijke bloempotkapsel wordt nu gevierd door extreemrechts.

Skullmask - Een col sjaal van rekbaar materiaal, dat ook door motorrijders gedragen
wordt. De mond bedekkende kleding is inmiddels geadopteerd door de Siegecultuur en accelerationisten. Ze gebruiken het om onherkenbaar te blijven en
tegelijkertijd het signaal af te geven een rassenoorlog te willen ontketenen.

Totenkopf - Het logo van de SS-Totenkopfverbände en later ook de SS
Totenkopfdivision. Dit waren de meest radicale SS-ers die onder andere
verantwoordelijk waren voor de ‘Nacht van de lange messen’ en de bewaking van
concentratiekampen. Inmiddels is het logo niet weg te denken uit de
accelerationistische beweging.

Rammenkop - De afbeelding van een Ram met hoorns verwijst naar paganisme en
staat voor mannelijkheid en kracht. Wordt vaak afgebeeld met verschillende runen
en zou moeten verwijzen naar de berserkers (een bepaald soort krijger) uit de
vikingtijd.

Memes en andere popcultuur
Fashwave - Met cyan, roze, blauwe en paarse kleuren en een vormgeving die nog
het meest doet denken aan de jaren ’90 hebben enkele online neonazi’s een

bijzondere esthetiek gekozen. Hier hoort ook een elektronische muziekstijl bij.
Verwacht hier veel Sonnenraden, Hitler-afbeeldingen en Griekse en romeinse
beeldhouwwerken met extreemrechtse slogans. Het is steelwerk van wat
synthwave of vaporwave heet, wat een dikke ironische knipoog was naar de
overgeproduceerde poppulp van de jaren negentig.

Siege-esthetiek - Gebaseerd op het werk van James Mason die met zijn
gebundelde columns Siege het lijfboek voor de accelerationisten schreef. Online
gebruiken ze een zwart-witte cartoonachtige stijl met enkel rood als kleur in hun
propaganda. Hier zie je veel skullmasks, afbeeldingen van terroristen als Breivik en
Tarrant, verheerlijking van Hitler en veel swastika’s en dergelijke.

Archeofuturisme - Een stroming die is ontstaan uit de Nouvelle Droite met
Guillaeme Faye als grootste naam achter de stijl. Hierin wordt moderne techniek
min of meer afgezworen en bedacht hoe de wereld er uit zou zien als er
geïnnoveerd zou worden als Nazi-Duitsland de Tweede Wereldoorlog gewonnen
zou hebben. Het idee is dat traditie en technologische vooruitgang aanelkaar
gekoppeld zouden moeten zijn. De vormgeving doet, zoals de naam doet
vermoeden, het meest denken aan het Futurisme uit het begin van de vorige eeuw.

Joodse koopman - Een antisemitische klassieker, die slaat op het idee dat Joden
enkel bezig zouden zijn met het parasiteren op de hardwerkende westerlingen.

St. Breivik - De verheerlijking van Anders Breivik die zo’n tien jaar geleden een
nieuwe extreemrechtse geweldsgolf begon.

St. Brenton - De verheerlijking van Brenton Tarrant die in Christchurch een bloedbad
aanrichtte onder moskeebezoekers.

Pepe the Frog - Inmiddels een van de meest bekende alt-right memes. De kikker
die ooit begon als onschuldige cartoon is rond de tijd van de opkomst van Trump
geclaimd door extreemrechts. Onder het mom van humor wordt deze afbeelding
ook veel gebruikt als dogwhistle.

Kekistan - Zogenaamd even onschuldig als Pepe the Frog. Dit is het land van Pepe
met een vlag die overdreven veel doet denken aan naziduistland.

Chad - In het tegenwoordige extremistisch rechts ligt een sterke nadruk op
mannelijkheid en machismo. Waar de progressieve flank veel spreekt over “toxic
masculinity” wordt dit op de extreemrechtse flank juist toegejuicht. De afbeelding
die hier veel voor wordt gebruikt en symbool staat voor de “chad” of het ideaalbeeld
van mannelijkheid. Met GigaChad (een gefotoshopt Russisch model) als hoogtepunt.

GigaChad

Yes Chad

Clown world - Het idee dat de wereld gek is geworden of dat een façade wordt
opgehouden voor de massa. Zo wordt het volk dom gehouden met het geloof dat
het inspraak of überhaupt iets te zeggen of willen heeft. Ondertussen is een kabaal
van ‘globalisten’ en Joden bezig met hun eigen plannen en de omvolking van de
witte Europese en Amerikaanse bevolking.

Sigma Male - Een versie van de Alpha of Beta man. Hier gaat het niet om de man
met de hoogste testosteron of de volgzame loser, maar om een figuur die zich niets
aantrekt van maatschappelijke conventies en stug zijn eigen leven leidt. Vooral
onder extreemrechts online populair. Het zou eigenlijk de ‘coole’ versie van een
incel moeten zijn en is de stoere variant van de lone wolf.

Monke - Staat voor het afwijzenvan de complete maatschappij en het willen
terugkeren naar de oervorm van een aapachtige. Oorspronkelijk niet alt-right, maar
als wel vaker gekaapt door die stroming.

Feels Guy / Wojak cartoons - Feels guy is een loser uit een van de cartoons van
Wojak. Het karakter, snel getekend met een wit gezicht, is geadopteerd door
extreemrechts en zou hen en soms anderen moeten personifiseren. Hij staat voor
een leeghoofdige mens zonder diepgang en kritisch vermogen. De figuren met het
boze gezicht staan voor boze liberals.

Soyboy - Komt ook uit de pen van Wojak en staan symbool voor de mannen zonder
mannelijkheid. Hiermee worden voornamelijk liberalen, progressieven en iedereen
die het niet eens is met de extreemrechtse standpunten.

NPC - Non Playable Characters, ook van Wojak. De grijze figuren met de puntige
neus worden gebruikt om symbool te staan voor ‘normies’ die gedachteloos
meedraaien in het systeem. Ze worden Non Playable Characters genoemd wegens
de gelijkenis die ze zouden vertonen in figuranten in computerspelletjes die alleen
maar opvulling van de wereld spelen, hun rol invullen maar verder niets toevoegen.

Tradwife - Van Traditional Wife, is een referentie aan het idee dat een traditioneel
rollenpatroon beter is voor zowel man als vrouw. Past ook in het conservatieve idee
van teruggang. Voor veel mensen in de rechtsextremistische beweging is een
samenleving waar een groot deel van de moderniteit wordt afgezworen een deel
van de droom. Een huis buiten de stad, zonder progressieve ideeën is het ideaal.

Prinsenvlag - Een typisch Nederlandse of “Dietse” meme. Het symbool is al veel
ouder en werd in de tachtigjarige oorlog al gebruikt. De NSB zag dit als de enige
echte Nederlandse vlag en ook in het Zuid-Afrika van de apartheid werd een variant
hierop gebruikt. Tegenwoordig gebruikt onder andere Voorpost de vlag, maar ook
bewegingen die streven naar een Dietsland dat zou bestaan uit Nederland,
Vlaanderen en soms Zuid-Afrika.

Geuzenvlag - Wordt nog altijd gebruikt door sommige delen van de Marine, maar
wordt door Nederlands extreemrechts ook gezien als een strijdvaandel. Er zijn twee
varianten: een met rood en een met oranje

Nederlandse vlag ondersteboven - Werd veel gebruikt bij de boerenprotesten en
coronademonstratie. Het staat voor het de perceptie dat er een oneigenlijke
regering de macht heeft die het volk verraden heeft. Het zou staan voor een
opstand

VOC - Het VOC logo wordt gebruikt om de tijden van de gouden eeuw aan te halen
toen Nederland nog een wereldmacht was en in slaven handelde.

Zwarte Piet - Een bijzondere rol in de Nederlandse alt-right beweging heeft zwarte
piet. Vaak wordt Zwarte Piet (net als vuurwerk afsteken) gezien als hét voorbeeld
van de Nederlandse Cultuur. Het idee dat dat symbool wordt ‘afgepakt’ maakt het
een van de symbolen voor de rechtsextremisten in Nederland.

Uitspraken en codewoorden
Accelerationisten - Geloven in een aanstaande burgeroorlog of chaotische periode.
Hierin zal volgens hen iedereen de kant van zijn of haar etniciteit kiezen en zullen de
witte westerlingen uiteindelijk winnen. Na die oorlog zal een fascistische heilstaat
ontstaan. Accelerationisten geloven dat door demografische verandering die strijd
moeilijker zal worden naarmate hij langer op zich laat wachten en streven ernaar
deze te versnellen. Dit doen ze door chaos en tweespalt te veroorzaken, soms door
het ophitsen van groepen maar ook door het plegen van aanslagen, soms zelfs
vermomd als jihadisten.
Der Uncle/ De Oom - Hiermee wordt Adolf Hitler bedoelt die als een soort
suikeroom aan de kant van de rechtsextremisten zou staan.

Normie - Mensen die het jargon en ideeën van de rechtsextremisten niet kennen. Ze
zijn in de ogen van rechtsextremisten te ‘redpillen’ (zie verderop) of moeten bewust
in het duister gehouden worden over de daadwerkelijke ideeën van de
rechtsextremisten om de extreemrechtse ideeën zo mainstream te kunnen maken.
Melk drinken - Werd lang toegeschreven aan “melk de witte motor” een slogan voor
de melkverkoop. De huidige generatie heeft echter een totaal andere reden voor
het omarmen van melk. Zij zijn bewust dat witte mensen minder vaak lactose
intolerant zijn dan mensen met een andere huidskleur. Het drinken van melk, soms
in grote hoeveelheden, wordt gebruikt om de superioriteit van de westerse genen
aan te tonen.
Cuck/Cuckservative - Conservatieven die beter zouden moeten weten en (moeten)
begrijpen dat de extreemrechtse ideologie de enige ware is, maar toch meedraaien
in het huidige systeem. Ze worden cuck genoemd naar mannen die er seksueel
genot uithalen hun partner voor hun ogen door een ander bevredigd te zien
worden.
Cultureel Marxisme - Een oorspronkelijk links idee van de Frankfurter Schule van
filosoof Theo Adorno. Hij stelde dat de huidige kapitalistische wereld in stand
gehouden wordt door culturele programmering in reclames, media, kunst en
popcultuur. Om uiteindelijk tot een socialistische wereld te komen zou de cultuur
verlinkst moeten worden. Extreemrechts gelooft dat dit allang gebeurd is en ziet in
reclames met interraciale koppels, het gebruik van niet Nederlandse taal en zulks
meer Cultureel Marxisme dat bestreden zou moeten worden.
Mars door de instituties - Lijkt op het idee van Adorno maar komt van de Italiaanse
Communist Gramsci (vermoord door het fascistisch regime). Hij pleitte dat de
politieke en maatschappelijke instituties geïnfiltreerd zouden moeten worden door
communisten om zo de heilstaat dichterbij te brengen. Dit idee is inmiddels
geadopteerd door neonazi’s en de alt-right beweging.
Sus - Komt van het Engelse woord suspect (verdacht). Oorspronkelijk gebruikt in het
computerspelletje Among Us. Een soort online Wie is de Mol. De term Sus wordt op
online platforms gebruikt als verwacht wordt dat iemand eigenlijk een infiltrant is.
Honeypot - Het idee dat sommige online terreurgroepen, cellen of activistische
activiteiten eigenlijk zijn opgezet door de autoriteiten om mogelijke
rechtsextremisten te lokken en zo op te kunnen rollen. Vooral de groep The Base
wordt inmiddels door veel rechtsextremisten gezien als een honeypot.

Feds - Politie, veiligeidsdiensten, etc.
Journafags - Journalisten
Goyim - Hebreeuws voor niet-Joden en inmiddels als geuzennaam gebruikt door
extreemrechts. Vaak gebruikt in de zin Goyim knows, waarmee wordt bedoeld dat
de spreker het joodse complot doorziet.
ZOG - Zionist Occupation Government, wat staat voor het idee dat de regeringen
eigenlijk niet meer dan stromannen zijn van een Joods complot. Nauw verwant met
de clownworld.
Clownworld - Het idee dat de gehele wereld eigenlijk in handen is van een kleine
globalistische Joodse elite die blanken onder de duim wil houden door het blanke
ras langzaam te vervangen door demografische verandering en interraciale
huwelijken.
Glownigger - Mensen die online opscheppen over mogelijke terreurdaden of hun
plannen daartoe.
Sandnigger - Mensen van Noord-Afrikaanse of Arabische komaf.
Shitskin - Mensen van Noord-Afrikaanse of Arabische komaf.
Wignat – Komt van Wigger Nationalist, waarmee wordt bedoeld dat iemand zich
voordoet als nationalist of extreemrechts, maar eigenlijk geen idee heeft wat de
ideologie inhoudt.
Based - Iemand die extreemrechts is en daar daadwerkelijk naar handelt.
White Genocide / Witte Genocide - Het idee dat witte mensen langzaam vervangen
worden door van bovenaf opgelegde migratiestromen en het mixen van rassen
door gemengde huwelijken.
Incel – Eigenlijk een afkorting van Involutary Celibate. Gaat om een beweging van
mannen en jongens die geen vrouw kunnen krijgen en daarom vrouwen haa of als
minderwaardig ziet.

Fash - Fascistisch, het idee dat er een natuurlijke hiërarchie is en daarmee een
universele waarheid die moet worden nagestreefd. Enkel op die manier is een
functionerende samenleving te bewerkstelligen.
EcoFash - EcoFascistisch, wat wil zeggen dat de natuur of ecologie een nog
belangrijker rol in de ideologie speelt. Het idee is dat er te veel mensen zijn en dat
de wereld terug moet naar kleinere meer organische samenlevingen.
White Boy Summer (WBS) - Een reactie op “Hot Girls Summer” die werd
afgekondigd door zangeres Megan Thee Stallion. Chat Hanks, de zoon van Tom,
nam daarop het nummer White Boy Summer op. Dat leidde tot veel controverse,
maar de term werd uiteindelijk gekaapt door extreemrechts. Vaak gaat dit gepaard
met extremistische afbeeldingen of foto’s/filmpjes van aanslagen.
It’s okay to be white - Een veel gebruikte zin om elkaar aan te moedigen.
Race Traitor - Iedereen die opkomt voor minderheden en/of een partner heeft met
een andere huidskleur.
Meine Ehre Heisst Treue - SS-slogan die geadopteerd is door neo-nazis.
Heil - Veel voorkomende groet, gekopieerd uit nazi-Duitsland.
Reject Modernity, Embrace Tradition - De notie dat de huidige moderne wereld tot
in de wortels gecorrumpeerd is en moet worden afgezworen. Enkel de terugkeer
naar de traditionele westerse normen en waarden (man aan het hoofd van het
gezien, vrouw thuis bij de kinderen) kan daar een oplossing voor zijn.
Shut it down - Het idee dat alles wat niet getolereerd wordt door het establishment
wordt afgeschaft. Vaak gaat de uitspraak gepaard met Goyim knows. Zo zouden de
Joodse samenzwering iedere tegenstand de kop indrukken.
Koekjesbakken - Het idee dat de holocaust niet heeft plaats gevonden. Vaak wordt
hierbij de analogie van een koekjesoven aangehaald, die moet bewijzen dat er te
weinig tijd en capaciteit was om 6 miljoen Joden te vermoorden.
Zoomer - Generatie Z, de generatie na de millennials.
Boomer - Iedere generatie ouder dan de millennials.

BLM/Boer Live Matters - Afgekeken van Black Live Matters. De uitspraak slaat op
de gruwelijke plaasmoorden/erfmoorden op witte boeren in Zuid-Afrika. Deze
moorden worden gebruikt om dat bloeddorstigheid van niet-witten aan te tonen.
The Green Ray - Het zouden de esoterische stralen van de zwarte zon zijn die als
erflijn door het witte ras gaan. Eigenlijk zou je het kunnen zien als de erfelijke
waarheid en voorspoed die echte witte mensen zouden bezitten. Deze term is
populair gemaakt door Hitler Esotericus Miguel Serrano
Hyperborea en Hyperboreanen - Oorspronkelijk gaat het om de ‘noordelijke wereld’
zoals de antieke Grieken het noemden. Inmiddels is het een woord dat staat voor
een etnisch homogene wereld in de Noordelijke gebieden.
Boreale Wereld - Komt van hyperborea, populair gemaakt door de Nouvelle Droite
en Le Pen. Ook hier staat het voor een etnisch wit gebied, namelijk Noord Europa en
in sommige gevallen ook de VS en Canada.
(Ride/Surf the) Kali Yuga - De eindtijd of ijzertijd. Komt uit het Hindoeïsme maar is
gepopulariseerd door Savitri Devi, een schrijfster die zich bezighoudt met Esoterisch
Hitlerisme (extreem rechtse esoterie). Volgens haar betekent de Kali Yuga de
huidige tijd, een eindtijd in de cyclus van tijdperken, die wordt overheerst door de
Joden. Na dit tijdperk zou een gouden tijdperk ingaan, vrij van alle onwaarheid en
daarmee Joden.
((( ))) - De drie aanhalingstekens worden gebruikt om alles aan te duiden wat Joods
is. Oorspronkelijk vooral om aan te geven dat iemand Joods is, door de naam tussen
de haakjes te plaatsen. Inmiddels wordt het ook gebruikt om groepen aan te duiden.
Globalisten - Globalisten worden vaak gelijkgesteld aan alles dat de huidige elite is.
Het zou dan gaan om Joden en hun handlangers. Het idee is dat Globalisten de
nationale culturen, tradities, staten en verschillende rassen willen ontmantelen en
zo een wereldregering van gelijkheid proberen te creëren en daarmee
Etnocide - Het idee dat een bepaald ras door middel van geweld of vermenging van
de wereldbodem wordt gevaagd.
Witte Genocide - Het idee dat er een anti-wit complot gaande is door witte mensen
te vervangen dmv immigratie en rassenvermenging. Een veel voorkomend
‘bewijsstuk’ hiervan zijn reclames met biraciale stellen. Op die manier zou de
bevolking ‘cultuurmarxistisch’ geprogrammeerd worden.

Libtards - Liberalen.
Globohomos - Globalisten
NWO - New World Organisation, een geheime organisatie -geleid door Joden- die
zou eigenlijk de macht in handen heeft en regeringsleiders als stropoppen gebruikt
om de bevolking het idee van inspraak te geven.
NS/NatSoc - Nationaal Socialisme
Commies - Communisten
Holodomor - De Oekraïense Hongersnood onder het Stalin regime, volgens de
extreemrechtse beweging is dat de holocaust die door Joden (want communisten
zouden allemaal Joods of Joodse slaven zijn) is ingezet.
Color them blue - Het idee dat de wereld eigenlijk wordt overheerst door een Joods
kabal. Volgens de extreemrechtse beweging zou iedereen binnen een dag
antisemitisch zijn als alle Joden een dag lang blauwgeverfd door het leven zouden
moeten gaan. Dan zou iedereen doorkrijgen op welke invloedrijke plekken in de
elite ze zitten. Vooral bij ceo’s, journalisten, politici en bankiers zou dan duidelijk
worden hoe groot de Joodse invloed is.
Day of the rope - De dag van de revolutie waarin alle liberalen worden opgeknoopt
of aan de galg worden gehangen.
Wilgen - Een referentie aan het ritueel in de Noordse religies waarin mensen aan
wilgen werden opgehangen voor Wodan/Odin.
Sigma - De Sigma is een bepaald type man. Naast alpha’s (sterke, stoere leiders) en
beta’s (laffe, zwakke, volgers) zouden er nog talloze type mannen zijn. De Sigma is
de figuur die zich niets aantrekt van de conventies, braaf en hard werkt, maar
uiteindelijk als Lone Wolf opereert. Een idee dat incels aantrekt, omdat het zou
verklaren waarom ze geen meisje kunnen krijgen. Tegelijkertijd is het ook een
aanjager voor de accelerationisten om als Lone Wolf of eenzame krijger te
opereren.
Pillen

De alt-right of extreemrechtse beweging heeft inmiddels een hele medicijnkast aan
pilletjes opgebouwd. Je ziet veel dat mensen zeggen op een bepaalde manier
‘gepilled’ zijn. Vaak zijn dit afkortingen om een manier van denken of een
emotionele toestand aan te duiden. De pillen komen uit de film The Matrix, waarin
de hoofdpersoon te kiezen heeft uit een rode pil of een blauwe. Iedereen die de
Rode Pil kiest, krijgt de wereld te zien zoals die echt is.
Red Pill - De rode pil komt rechtstreeks uit The Matrix. In de extreemrechtse
beweging staat het voor het inzicht dat de wereld corrupt en onwaar is, dat een
globalistische elite tegen de belangen van het volk opereert en bezig is met de
vervanging van het witte ras. Vaak wordt ook gesproken over het ‘red pillen’ van
anderen, wat eigenlijk neerkomt op het verspreiden van extreemrechts evangelie.
Siege pilled- Mensen die Seige hebben gelezen en hun ogen daardoor geopend
zien. Siege is een extreemrechts boek van James Mason die daarin beschrijft dat de
huidige wereldorde met geweld en terreur omvergeworpen moet worden.
Black - Wie blackpilled is heeft de hoop opgegeven en denkt dat het nooit meer
goed komt met het nationaalsocialistisch gedachtegoed of met zichzelf. Vooral
onder incels is dit een rode vlag omdat het zou betekenen dat iemand bereid is aan
zelfopoffering te doen, bijvoorbeeld door zelfmoord te plegen of een aanslag te
plegen waar de incel zelf bij omkomt.
White - De witte pil staat voor hoop. Iemand die White Pilled is ziet lichtpuntjes en
gelooft dat de oplossing of “End Sieg” binnen handbereik is.
Rape - Wie de Rape Pill heeft genomen is ervan overtuigd dat echte mannen ook
geweld mogen gebruiken om seks te hebben, omdat dit nou eenmaal de natuurlijke
manier van doen zou zijn.

