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   ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

 

Antwerpen, 1 september 2011 

 

Antisemitisme is een verontrustend onderwerp dat regelmatig in de actualiteit komt. 

Het FORUM heeft besloten een diepgaande studie uit te voeren m.b.t. het antisemitisme in België en 
dit bij leden van alle strekkingen binnen de joodse gemeenschap. 

Wij verzoeken u hierbij vriendelijk om de bijgevoegde vragenlijst in te vullen, uw mening wordt ten 
zeerste op prijs gesteld. De informatie die U doorgeeft, wordt met alle discretie behandeld. 

Het invullen van deze vragenlijst zal niet veel van uw tijd in beslag nemen en bewijst er de Joodse 
gemeenschap een grote dienst mee.  

De resultaten van de uitgevoerde studie zullen een juist beeld vormen van het antisemitisme in 
België. 

Wij danken u op voorhand voor uw medewerking. 

Met vriendelijke groeten,  

FORUM der Joodse Organisaties  

Kouky Frohmann    

Voorzitter  
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Toepassing van deze peiling 

 

1) Deelname aan deze enquête is volledig vrijblijvend.  

2) De persoonlijke gegevens zijn strikt confidentieel en worden enkel bevraagd ter controle.   

De analyse zal anoniem en professioneel gebeuren.  

3) Als U moeilijkheden ondervindt om via de computer te antwoorden, dan kan U uw 

vragenlijst afdrukken en deze manueel invullen. Stuur in dit geval uw vragenlijst terug via de 

post naar FORUM J.O. Lange Herentalsestraat 48, 2018 Antwerpen.  

4) Indien U problemen ondervindt bij het openen van de enquête, gelieve dit onmiddellijk te 

melden (fjo@fjo.be), dan proberen wij dit zo snel mogelijk op te lossen.  

5) U krijgt een Nederlandstalige of een Franstalige vragenlijst. U mag echter maar één 

vragenlijst  invullen. 

6) In elk gezin mag elke persoon vanaf 18 jaar een apart formulier invullen. 

7) U moet niet alle vragen beantwoorden. U mag gerust een vraag overslaan. 

8) De uiterste datum voor het terugmailen of opsturen van de ingevulde enquête is  

30 oktober 2011.  

9) Voor meer informatie, kan U ons bereiken via 03/231 58 48 

 

For English or Yiddish please call  03/231 58 48  

or  contact:   fjo@fjo.be 

 

FORUM der Joodse Organisaties 

Diane Keyser 

Secretaris-generaal  

 

 

 

 

 

mailto:fjo@fjo.be
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Veiligheid 

Antisemitisme is sterk gebonden aan een gevoel van onveiligheid en de manier waarop men 
omgaat met dat gevoel. Het eerst deel van deze enquête peilt naar uw gevoel van veiligheid 
bij antisemitisme in België. 
 

A.01 Voelt U zich als Jood bedreigd / onbehaaglijk door het antisemitisme in België?  

  ja bedreigd    O ja onbehaaglijk   

  nee niet bedreigd   O nee niet onbehaaglijk 

  weet het niet/geen mening   O weet het niet/geen mening 

 

A.02 Vindt U het mogelijk om in alle veiligheid een Joods leven te leiden in de gemeente 
waar U nu woont? 
  

  ja  

  nee 

  weet het niet/geen mening  

 

A.03 Hebt U reeds antisemitische problemen ondervonden in uw straat of buurt? (in de 
laatste 5 jaar)  

  ja  

  nee 

  weet het niet/geen mening  

 

A.04 Voelt U zich minder veilig in uw buurt dan 5 jaar geleden?  

  ja  

  nee 

  weet het niet/geen mening  

 

A.05  Zijn de problemen ten gevolge van het antisemitisme in België de afgelopen 5 jaar 
volgens U:  

 
  gestegen  

  constant gebleven  

  gedaald  

  weet het niet/geen mening 
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A.06 Vindt U dat sommige Joden overdrijven met het weergeven van antisemitische 
incidenten?  

 
  ja  

  nee 

  weet het niet/geen mening  

 

A.07 Vindt u dat sommige Joden overgevoelig zijn (“lange tenen hebben”) voor 
antisemitische geschriften en incidenten?  

 
  ja 

  nee 

  weet het niet/geen mening  

 

A.08 Denkt U dat het antisemitisme in België - Europa ooit  zal verdwijnen?  

 

  ja  

  nee 

  weet het niet/geen mening  

 

Antisemitische incidenten 

Verschillende vormen van antisemitisme en discriminerende haatdelicten zijn tot op heden 
aanwezig in het leven van vele Joden. Dit onderdeel onderzoekt deze incidenten en hoe de 
autoriteiten hiermee omgaan.  

 

B.01 Bent U ooit slachtoffer geweest van een haatdelict of een uitgesproken 
antisemitisch incident?  

 
  ja  

  nee 

B.02 Bent U ooit getuige geweest van antisemitisch gedrag?  

  ja  

  nee  

B.03 Hebt U dit gemeld aan de politie?  

        ja  

        nee  
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B.04 Vindt U dat de politie voldoende begrip heeft getoond tijdens het neerleggen van 

de aanklacht?  

        ja  

        nee 

        weet het niet/geen mening  

 

B.05 Vindt U dat de politie uw zaak voldoende heeft opgevolgd?  

        ja  

        nee 

        weet het niet/geen mening  

 

B.06 Vindt U dat de politie U voldoende op de hoogte heeft gehouden van de 
vooruitgang van het onderzoek?  

 
        ja  

        nee 

        weet het niet/geen mening  

 

B.07 Had U de indruk  bij het aangeven van het incident  dat de politiecommissarissen 
en agenten voldoende kennis hebben van de problematiek  m.b.t. het 
antisemitisme?  

 
        ja   

        nee  

        weet het niet/geen mening  

 

B.08 Denkt U dat de politie nood heeft aan meer richtlijnen op gebied van 
antisemitisme, zoals in andere landen?  

 
        ja  

        nee 

        weet het niet/geen mening  
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Indien U het incident NIET heeft gemeld 

B.09 Waarom hebt U dit niet gemeld? (u mag meerdere keuzes aankruisen) 

      U zag het nut er niet van in 

      Vrienden hebben het u afgeraden 

      Te veel administratieve rompslomp en tijdverlies 

      U was niet op de hoogte van de plaats waar U dit kon melden  

      U wist niet hoe U dit moest aanpakken        

      U voelt zich niet op uw gemak in een politiekantoor  

      U had angst voor de dader  

      U wou uw anonimiteit bewaren  

      andere: 

      geen antwoord  

 

Voor diegenen die nog nooit werden geconfronteerd  

met een antisemitisch incident 

B.10 Zou U een eventueel een antisemitisch incident melden aan de politie?  

         ja  

        nee 

        weet het niet/geen mening  

 

B.11 Voelt U zich ongemakkelijk bij het melden van een antisemitisch incident aan de 

politie? 

        ja  

        nee  

        weet het niet/geen mening  

 

B.12  Vindt U dat het rapporteren van incidenten of discriminerend gedrag ook mogelijk 

zou moeten zijn bij een andere instantie dan de politie?  

        ja  

        nee 

        weet het niet/geen mening  
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B. 13 Welk soort maatregelen moeten volgens U door de overheid genomen worden om 
antisemitisme te bestrijden? 

  
         Repressief  

         Preventief    

         informatief  

         educatief  

         andere:  ……………………………………………………………………………………………… 

         weet het niet/ geen mening  

 

B.14 Voelt u zich ongemakkelijk als problemen van antisemitisme in het openbaar 
worden besproken?  

 
        ja  

        nee 

        weet het niet/geen mening  

 

B.15 Wie zijn volgens U voornamelijk de daders van antisemitische incidenten:  
(u mag meerdere keuzes aankruisen) 

 

 Ja Nee Weet het niet/ 
geen mening  

Uit gegoede milieus    

Uit achtergestelde milieus    

Uit de middenklasse    

Uit geschoolde milieus    

Uit ongeschoolde milieus    

Allochtonen uit de Magreb    

Allochtonen uit het Oostblok    

Autochtonen    

Mensen met Joodse buren    

Mensen zonder Joodse buren    

Mensen die geen contacten 
hebben met Joden 

   

Andere:     
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B.16 Op welke plaatsen en evenementen kan antisemitisch gedrag en/of uitingen 
volgens U het meest voorkomen? (U mag meerdere keuzes aankruisen) 

 

 Ja Nee Weet het niet / geen mening 

Tijdens sportevenementen    

Tijdens universitaire evenementen    

Tijdens schoolevenementen    

Tijdens anti–Israël of pro-Palestijnse 
manifestaties 

 

 

  

Tijdens Joodse feestdagen    

Tijdens Israëlitische religieuze activiteiten    

Tijdens private feesten van leden van de 
joodse gemeenschap 

   

In restaurants of in uitgaansbuurten    

Bij Joodse activiteiten allerlei    

In winkels    

Andere:    

 

 

 

Strijd tegen het antisemitisme 

Antisemitisme kent reeds een lange geschiedenis. De strijd tegen antisemitisme was niet 
altijd zo vanzelfsprekend en ingebed in de wetgeving als nu in België. In dit deel wordt  
gevraagd wie vandaag een positieve of negatieve bijdrage levert in deze strijd.  

 

C.01 Vindt U dat de Federale Regering de problematiek van het antisemitisme correct 

aanpakt?  

        ja  

        nee 

        weet het niet/geen mening  
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C.02 Vindt U dat de regionale regeringen een positieve bijdrage leveren in de strijd 

tegen het antisemitisme? (U mag meerdere keuzes aankruisen) 

 Ja Nee Weet het niet/  

Geen mening 

Brusselse Regering     

Vlaamse Regering    

Waalse Regering    

 

C.03 Woont U in:  

       Brussel en rand  

       Vlaanderen 

       Wallonië 

 

C.04 Vindt U dat uw lokale gemeentebestuur genoeg doet om het antisemitisme te 

beteugelen?  

        ja 

        nee 

        weet het niet/geen mening  

 

C.05 Vindt U dat de volgende politieke partijen een positieve bijdrage leveren in de 
strijd tegen het antisemitisme?   (U mag meerdere keuzes aankruisen) 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Ja Nee Weet het niet / 
Geen mening 

CD&V    

CDH    

ECOLO    

FDF    

FN    

Groen!     

LDD    

MR    

NV-A    

Open-VLD    

PS    

PvdA    

SP.a    

Vlaams Belang     
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C.06 Vindt U dat Nationale Organisaties voor de rechten van de mens voldoende 
meestrijden tegen het antisemitisme?  

 
        ja 

        nee 

        weet het niet/geen mening  

 

C.07 Vindt U dat Internationale Organisaties voor de rechten van de mens voldoende 
meestrijden tegen het antisemitisme?  

 
        ja 

        nee 

        weet het niet/geen mening  

 

 

 

C.08 Denkt U dat het CGKR haar taak goed vervult?   

        ja 

        nee 

        weet het niet/geen mening  

 

C.09 Denkt U dat de samenwerking van het CGKR met de Joodse Gemeenschap 
optimaal gebeurt?   

 
        ja 

        nee 

        weet het niet/geen mening  

 

C.10 Denkt U dat de samenstelling van het CGKR evenwichtig is?  

        ja 

        nee 

        weet het niet/geen mening  

 

C.11 Vindt U dat er een verstrenging van de racismewet (wet Moureaux) moet komen?  

        ja 

        nee 

        weet het niet/geen mening  

Het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding (CGKR) is het officiële orgaan voor het 

bestrijden van discriminerende praktijken in België.  
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C.12 Vindt U dat de overheid antisemitische manifestaties (zoals bv. Blood&Honour) 
moet verbieden?  

 
        ja 

        nee 

        weet het niet/geen mening  

 

C.13 Vindt U dat de overheid  manifestaties die regelmatig uitlopen op antisemitische 
uitspattingen en het stigmatiseren van Joden (bv. anti-Israël manifestatie waarbij 
een pop met pijpenkrullen werd verbrand) moet verbieden? 

 
        ja 

        nee 

        weet het niet/geen mening  

 

C.14 Vindt U dat de volgende verantwoordelijken helpen in de strijd tegen het 

antisemitisme? (U mag meerdere keuzes aankruisen) 

 

 Ja Nee Weet het niet / Geen mening 

Katholieke verantwoordelijken    

Moslim verantwoordelijken    

Protestantse verantwoordelijken    

Vrijzinnige verantwoordelijken    

 

C.15 Vindt U dat de volgende verantwoordelijken de strijd tegen het antisemitisme 

bemoeilijken? (U mag meerdere keuzes aankruisen) 

 Ja Nee Weet het niet / Geen mening 

Katholieke verantwoordelijken    

Moslim verantwoordelijken    

Protestantse verantwoordelijken    

Vrijzinnige verantwoordelijken    
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C.16 Vindt U dat de Joodse internationale organisaties wereldwijd zich voldoende 
inzetten voor de strijd tegen het antisemitisme ?  

 

        ja 

        nee 

        weet het niet/geen mening  

 

C.17 Vindt U dat intellectuelen en filosofen wereldwijd het antisemitisme voldoende  
bestrijden?  

 
        ja 

        nee 

        weet het niet/geen mening  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innesteling van antisemitisme  

Sommige plaatsen zijn broeihaarden van antisemitisme. Het antisemitisme wordt daar 

praktisch openlijk en zonder weerstand aangewakkerd.    

 

D.01 a) Zijn sommige universiteiten een broeinest  voor antisemitisme?  

        Ja  

        Nee  

        weet het niet/geen mening  
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D.01 b) Indien ja, welke ? (U mag meerdere keuzes aankruisen) 

 Ja Nee Weet het niet / 
Geen mening  

HUB Brussel     

HUC Hasselt    

KUL Leuven     

RUG Gent    

UA Antwerpen    

UCL Louvain    

ULB Bruxelles    

ULG Liège    

VUB Brussel    

Andere:    

 

D.01 c Zij worden vooral beïnvloed door:  

        Het bestuur van de universiteit 

        Het professoraal korps 

        De studentenorganisaties  

        Weet het niet/ geen mening  

 

D.02 Zijn volgende organisaties een broeinest voor antisemitisme?  

 Indien ja – welke? Nee Weet het niet / Geen mening 

Sommige extreemrechtse 
organisaties 

   

Sommige extreemrechtse 
jeugdorganisaties 

   

Sommige extreemlinkse 
organisaties  

   

Sommige extreemlinkse 
jeugdorganisaties  

   

Sommige pro-Palestijnse 
organisaties  

   

Sommige religieuze organisaties    

Sommige vrijzinnige organisaties 

(loges) 
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D.02 b) Indien hierboven niet vermeld, welke andere organisaties zijn volgens u een 

broeinest voor antisemitisme? (U mag meerdere organisaties noemen) 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

 

 

Redenen voor antisemitisme  

 

Het is eigen aan de mens om op zoek te gaan naar het waarom  van alle racismesymptomen. 

In deze sectie worden de mogelijke redenen voor antisemitisme bevraagd.  

E.01  Wat zijn volgens U redenen voor antisemitisme? (U mag meerdere keuzes 

aankruisen) 

E.01a) Het antisemitisme ontstaat omdat mensen beweren dat:  

 Ja Nee Weet het niet/ Geen mening 

“Joden rijk zijn”    

“Joden niet beleefd zijn”    

“Joden arrogant zijn”    

“Joden hier vreemdelingen zijn”    

“Joden niet genoeg geïntegreerd zijn”     

“Joden de wereld willen beheersen”(Lobby)    

“Joden beweren het ‘uitverkoren volk’ te zijn”     

“Joden schuldig zijn aan de dood van Christus”     

“Joden niet eerlijk zijn”    

andere: 
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E.01b) Het antisemitisme ontstaat omdat  

 Ja Nee Weet het niet/Geen mening 

de Joden een sterke en gesloten gemeenschap 
vormen 

   

de Joden een andere religie hebben     

de Joden hebben andere gebruiken    

Joden een specifieke klederdracht hebben    

de relatie tussen het Jodendom en andere religies 
een lange, moeilijke geschiedenis kent 

   

veel Joden een eigen taal hebben     

Joden hun rijkdom tentoonspreiden    

Joden een nauwe band hebben met Israël     

Joden eigen  scholen hebben    

Joden eigen organisaties en activiteiten hebben    

Joden eigen begraafplaatsen hebben    

er een “sterke solidariteit” bestaat binnen de 
Joodse gemeenschap 

   

er een sterke band bestaat tussen Joden 
wereldwijd 

   

andere: 
   

 

E.01c) Het antisemitisme ontstaat  omdat de Joden bepaalde strikte regels hebben zoals: 

  Ja Nee Weet het niet/ Geen mening 

het zeer moeilijk is om zich tot het Jodendom te bekeren     

het onverdoofd slachten (Shechita)     

het onderling huwen    

de besnijdenis van hun zonen    

andere: 
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E.01d) Het antisemitisme ontstaat  omdat: 

  Ja Nee Weet het niet/ Geen 
mening 

een persoonlijke wrok tegen individuen wordt 
gestigmatiseerd op de hele joodse gemeenschap 

   

men is opgegroeid met een antisemitische achtergrond    

Joden geïdentificeerd worden met Israël en met de politiek 
van haar regering 

   

 

 

E.02 Zijn volgens U sommige Joden door hun gedrag mede verantwoordelijk voor het 
stijgend antisemitisme?  

 
        Ja – Welke?......................................................................................................... 

        nee 

        weet het niet/geen mening  

 

 

 

Individuele gegevens 

Alle gegevens binnen dit kader zijn en blijven 

strikt confidentieel 

Naam:  ..……………………………………………………………………………… 

Voornaam: .....…………………………………………………………………………… 

Geboortedatum (dag / maand / jaar): ………/...….……………./…………. 

Geboorteplaats (stad  en land)………………………………………………………. 

    …………………………............................ 

E–mail adres  ………………………………………………………………………… 

Telefoon (vaste lijn) .......................................  GSM  ............................................... 
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F.01 Geslacht  

  Man  

Vrouw 

 

F.02 Bent u Joods ?  

  Ja 

  nee 

 

F.03 Hebt U contact met de Joodse Gemeenschap ?  

  ja 

  Nee 

 

F.04 Hebt U een diploma:  

 Ja Nee Weet het niet / Geen antwoord 

Lager onderwijs    

Middelbaar onderwijs    

Hoger onderwijs    

Universitair onderwijs    

Religieus onderwijs     

 

F.05 Hebt u lessen gevolgd in een Joodse school ?  

        ja 

        nee 

 

F.06 Hebben uw kinderen lessen gevolgd in een Joodse school ?  

        ja 

        nee 

 

F.07 U bent   

        Zelfstandige 

        Loontrekkende 

        Vrij beroep  

        Gepensioneerde  

        Andere:  
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F.08 Bent U geboren vóór de Tweede Wereldoorlog?  

        Ja  

        Nee  

 

 

F.09 Waar was U tijdens de oorlog?  

        In kampen 

        Ondergedoken (In België of elders)  

        In vrijheid (Zwitserland/Engeland /Spanje/ elders)  

        Elders: 

 

F.10 Hebt u voor de oorlog geleden onder antisemitisme?  

        ja 

        nee 

 

F.11 Hebt U een of beide ouders verloren tijdens de Tweede Wereldoorlog?  

        ja 

        nee 

 

F.12 Hebt U broers of zussen verloren tijdens de Tweede Wereldoorlog?  

        ja 

        nee 

 

F.13 Hebt U andere familieleden verloren tijdens de Tweede Wereldoorlog?  

        ja 

        nee 

 

F.14 Bent U lid van een Joodse organisatie of instelling?  

        Ja 

        Nee  

 

F.15 Wat is uw functie bij deze organisatie of instelling?  

       Lid  

       Bestuurslid     
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F.16 Wordt U vergoed voor het uitvoeren van deze functie?  

        ja 

        nee 

 

F.17 Bent U lid van een:   (U mag meerdere keuzes aankruisen) 

 Ja  Nee Geen antwoord  

Joodse school     

Synagoge    

Joodse jongeren organisatie    

Joodse religieuze gemeente    

Joodse culturele organisatie    

Joodse sport organisatie     

Joodse politieke organisatie     

Joodse sociale organisatie     

Andere:     

 

F.18 Neemt U deel aan de activiteiten van deze organisatie of instelling?  

        ja 

        nee 

 

F.19 Neemt U deel aan activiteiten van Joodse organisaties of instellingen waarvan U 
geen lid  bent?  

 
         ja 

        nee 
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Invloed van de Shoa op het antisemitisme 

Onmiddellijk na de oorlog hebben de gebeurtenissen van de Shoa een invloed gehad op het 

antisemitisme. Hier peilen wij of vandaag, 65 jaar later, deze invloed nog steeds bestaat.  

G.01 Denkt U dat het doel van de negationisten zuiver antisemitisch is ?  

        ja 

        nee 

        weet het niet/geen mening  

 

G.02 Denkt  U dat er nog mensen twijfelen aan de omvang van de Shoa ?  

        ja 

        nee 

        weet het niet/geen mening  

 

G.03 Denkt U  dat de wet over het negationisme nog moet worden verstrengd ?  

        ja 

        nee 

        weet het niet/geen mening  

 

G.04 Sommige Joodse antizionisten (extremistische orthodoxen) die Israël niet erkennen 
als Staat, heulen met negationisten (zoals Ahmedinedjad, enz...). Houden zij een 
risico in voor de joodse gemeenschap?  

 
        ja 

        nee 

        weet het niet/geen mening  

 

G.05 Sommige Joodse antizionisten (linkse extremisten) die Israël niet accepteren als 
Joodse Staat, spannen samen met anti-Israël activisten. Denkt U dat zij een risico 
inhouden voor de joodse gemeenschap? 

 
        ja 

        nee 

        weet het niet/geen mening  
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G.06 Denkt U dat het onderwijs van de Shoa in de niet-joodse  scholen en bezoeken 
(vooral van de jeugd) aan het Museum van Mechelen, het Fort van Breendonk, de 
uitroeiingskampen in Polen enz... het antisemitisme helpen bestrijden?  

 
        ja 

        nee 

       weet het niet/geen mening  

 

G.07 Denkt U dat de herdenkingen voor de Shoa (o.a. FORUM 8 mei, Org. Van 
Gedeporteerden – Mechelen september, Memoriaal Anderlecht), de eerbetonen, 
enz... het antisemitisme helpen dalen?  

 
        ja 

        nee 

        weet het niet/geen mening  

 

G.08 Bent u van mening dat de deelname van politieke autoriteiten aan de 
herdenkingen voor de Shoa zoals hierboven vermeld het antisemitisme helpen 
dalen?  

 
        ja 

        nee 

        weet het niet/geen mening  

 

G.09 Vindt U, integendeel, dat het aantal herdenkingen zou moeten worden beperkt?  

 

        ja 

        nee 

        weet het niet/geen mening  

 

G.10 Sommigen beweren dat de Joden zich teveel in een slachtofferrol opstellen door de 
Shoa. Bent u het eens met deze bewering? 
 
 ja 

  nee 

  weet het niet/geen mening  
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G.11 Vindt u het aan te raden deze “Stolpersteiner” te plaatsen? 

  WEL aan te raden 

NIET aan te raden 

  Weet niet/geen mening 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rol van de media 

De media in de 21e eeuw hebben zeer veel macht. In deze cluster polsen wij naar uw mening 

betreffende het verband tussen deze invloedrijke media en het antisemitisme.  

H.01 Vindt U dat sommige media antisemitisme verspreiden?  
 
  ja 

  nee 

  weet het niet / geen mening  

 

H.02 Leest U regelmatig een krant of een weekblad?  

  ja 

  nee  

 

Sommige organisaties promoten het plaatsen van vloertegels met de namen van gedeporteerden, 
“Stolpersteiner” genaamd, in voetpaden voor hun voormalige woonplaatsen.  
In Brussel en in Duitsland werden reeds een aantal van deze stenen aangebracht waardoor hun namen 
werden vereeuwigd.  
 
Andere organisaties beweren dat het plaatsen van deze stenen kan leiden tot:  
- minachting en vernedering van de nagedachtenis van onze gedeporteerden,  
- het respectloos overlopen van de namen van onze voorouders door alle twee- en viervoeters,  
- tot reacties en vandalisme door sommigen die minder gevoelig staan tegenover de Shoah. 
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H.03 Hebben volgens u sommige journalisten een verborgen agenda? 
 
        ja 

        nee 

H.04 In verschillende kranten lezen wij de laatste jaren uitspattingen met antisemitische 
achtergronden. Deze laten de stigmatisatie van Joden toe. Duid 3 kranten of 
weekbladen aan waar dit volgens U het meeste in voorkomt. 

 
        Het Belang van Limburg   

       La Dernière Heure  

       L’Echo 

        Gazet van Antwerpen  

        Humo  

        Knack 

        Het Laatste nieuws  

        Le Vif - l’Express 

       La Libre Belgique 

        De Morgen  

        Het Nieuwsblad 

       Le Soir 

        De Standaard  

        Télémoustique 

        De Tijd           

        Andere:   

H.05 Er zijn radiozenders waar de laatste jaren uitspattingen voorkomen die de 
stigmatisatie van de Joden in de hand werken. Doen volgende radiozenders dit 
volgens U? (U mag meerdere keuzen aankruisen) 

Stigmatisatie op radiozenders: Ja Nee Weet het niet / Geen mening 

La une    

La deux    

La trois    

Klara    

Radio 1    

Radio 2    

MNM    

Nostalgie    

Q-music    

Studio Brussel    

Andere:  
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H.06  Welke televisiezenders laten  volgens U de meeste uitspattingen toe die de 
stigmatisatie van de Joden in de hand werkt? (U mag meerdere keuzes aankruisen)  

 

Stigmatisatie op televisiezenders:  Ja Nee Weet het niet / Geen mening  

8     

2BE    

Canvas    

Ketnet     

RTBF    

RTL    

Vijf TV     

Vitaya    

VRT    

VT4    

VTM    

Ik kijk geen televisie 

 

   

 

H.07 Vooral in welke programma's? (U mag meerdere keuzes aankruisen) 

 Ja Nee Weet het niet/ Geen mening 

Het Journaal    

Nieuws en actualiteit magazine    

Culturele- Historische programma's    

Maatschappelijke onderwerpen    

Reality reeks     

Populaire programma's    

Reportages     

Satirische programma's    

Sport    

andere: 
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H.08 Welke 3 televisie programma's hebben u de laatste jaren het meest gechoqueerd 

op gebied van antisemitisme? 

        Comedy Casino 

        Controverse 

        Journal télévisé RTBF 

       Journal télévisé RTL 

        Koppen  

       Man bijt Hond 

       Mise au point 

       Panorama 

        Revu et Corrigé RTBF 

       Sans langue de bois RTL-TVI 

       Teletekst VRT  

       Terzake  

        VRT Internetsite  

        Andere : 

H.09 Hoe uit het hedendaags antisemitisme zich volgens U? (U mag meerdere keuzes 

aankruisen)  

 Ja Nee Weet het niet/ 
Geen mening 

Fysiek geweld en agressie    

Verbaal geweld     

Pesterijen op werk en school     

Haatbrieven per post    

Haatbrieven per e-mail    

Op het internet    

Op TV     

In kranten    

d.m.v zogezegde satire     

Cartoons     

Graffiti en andere tekeningen    

Andere:     
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H. 10 Stuurt U soms lezersbrieven naar bepaalde kranten over antisemitisme?   

        Ja 

        nee 

 

H.11 Worden deze lezersbrieven gepubliceerd?  

        ja 

        nee 

        soms 

 

H.12  Hebt U een bestand met e-mailadressen waar U regelmatig mails naar stuurt 

betreffende de  volgende onderwerpen?  

 Ja Nee Geen antwoord 

Antisemitisme    

Israël    

Joodse gemeenschap    

De Shoa     

 
Verband met Israël 

Het Jodendom is onvermijdelijk en nauw verbonden met Israël. In deze sectie wordt er 

gepeild naar het eventuele verband tussen het Europees antisemitisme en Israël. 

I.01 Heeft Israël en haar actuele problemen volgens U een invloed op het antisemitisme 

in België?  

        ja 

        nee 

        weet het niet / geen mening  

 

I.02 Leidt de hechte band tussen de diaspora en Israël tot een stijging van het 

antisemitisme?  

        ja 

        nee 

        weet het niet / geen mening  
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I.03 Vindt U dat sommige lokale organisaties (ngo’s) zoals Oxfam, Broederlijk Delen, 

11-11-11, die de Palestijnen onvoorwaardelijk steunen het antisemitisme in de 

hand werken? 

        ja 

        nee 

        weet het niet / geen mening  

 

I.04 Vindt U dat sommige Belgische joodse organisaties die de Palestijnen steunen, 

antisemitisme in de hand werken?  

        ja 

        nee 

        weet het niet / geen mening  

 

 

 

 

I.05 Bent U akkoord met de volgende stellingen: (U mag meerdere keuzes aankruisen)  

 Akkoord  Niet akkoord Weet het niet / 
Geen mening 

Gebeurtenissen in Israël zorgen voor een stijging van 
antisemitisme in België. 

   

Joden in de verschillende Europese Staten moeten een 
sterke band hebben met Israel.  

   

De Belgische media geven vaak een vertekend beeld van 
Israël 
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I.06 Persoonlijke aanvullingen of opmerkingen 

Hebt U nog iets toe te voegen aan de enquête wat niet aan bod is gekomen, maar dat U 

toch belangrijk acht in verband met antisemitisme? (max. 100 woorden)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

De resultaten van deze enquête. 

De bestudering van de resultaten zal als basis dienen om er lessen uit te kunnen trekken. Om van 
enige wetenschappelijk waarde te zijn, moet zij de weergave zijn van voldoende meningen die de 
verschillende tendensen binnen de joodse gemeenschap vertegenwoordigen; volgens de woonplaats, 
de leeftijd, het beroep etc...   
 
Sommige leden van de joodse gemeenschap staan afstandelijk tegenover vragenlijsten. Desondanks 
verzoeken wij u hier een uitzondering te maken, want het is noodzakelijk dat deze studie een zo groot 
mogelijk aantal antwoorden krijgt. 
 
 

Hartelijk dank voor uw medewerking! 

 


