Enquête over de Duits-Nederlandse betrekkingen
nummer_______
interviewer _________

Persoonlijke gegevens
Leeftijd
Geslacht

□ tot 18 □ tot 25 □ tot 40 □ tot 70 □ 70+
□ vrouw □ man

Opleiding
□ school
□ werk: ________________________________________ □ met pensioen
Woonplaats ____________________
Algemeen
1) Wat schiet u het eerst te binnen als u aan Nederland / Duitsland denkt?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
2) Wat schiet u het eerst te binnen als u aan de Nederlanders / de Duitsers denkt?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
3) Wat denkt u welke eigenschap de Nederlanders / de Duitsers het best beschrijft?
ja

een beetje

nee

gezellig
gevoel voor humor
tolerant
overheersend
arrogant
trots op hun land
intelligent
eigenzinning
hulpvaardig
open
temperamentvol
egoistisch
ernstig/serieus
chaotisch
netjes

Weet u nog een andere eigenschap? _________________________________.

Enquête over de Duits-Nederlandse betrekkingen
nummer_______
interviewer _________

4) Hebt u wel eens deelgenomen aan grensoverschijdende activiteiten? (bijvoorbeeld:
schooluitwisseling met Duitsland, sportactiviteit van uw club, bezoek partnergemeente…)
□ ja □ nee zo ja: welke? ________________________________________
5) Kent u de Euregio?
□ ja □ nee
zo ja: wat is de Euregio? ____________________________________
6) Vindt u dat Nederland en Duitsland hetzelfde aandeel aan de verbetering van de betrekkingen
tussen de landen hebben?
□ ja □ nee □ geen idee Wie doet er meer voor?
___________________
7) Komt u vaak naar uw buurland? Zo ja: waarom?
□ om te winkeln □ om op vakantie te gaan □ uitstapje (een dag)
□ studeren/opleiding □ vrienden bezoeken
anders: ____________________________
8) Denkt u dat de betrekkingen tussen Nederland en Duitsland nog beïnvloed worden door de
Tweede Wereldoorlog?
□ ja □ nee
9) Denkt u dat de rivaliteiten in voetbal ook de relatie tussen de inwoners van Nederland en
Duitsland beïnvloeden?
□ ja □ nee
10) Hebt u Duiste / Nederlandse contacten
□ ja □ nee
zo ja: wat voor contacten, □ goede vrienden □ een kennis □ familie,
□ collega’s (van uw werk) andere_____________________________

Dank u voor uw medewerking
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