Nederlandse vertaling van de M-GRISMS-M Scale
Dit is een anonieme vragenlijst. Wees alstublieft heel eerlijk bij het beantwoorden. Dank U.
Plaats een vinkje  links van het gekozen antwoord, tenzij de instructie anders luidt.
1. Geslacht
 Man
 Vrouw
2. Religie
 Rooms-katholiek
 Protestants
 Joods
 Islamitisch
 Geen religie/atheïstisch/agnostisch
 Anders namelijk: ……………………………………
3. Afkomst
 Nederlands
 Surinaams-Nederlands
 Antilliaans-Nederlands
 Turks-Nederlands
 Marokkaans-Nederlands
 Oost-Europees
 West-Europees
 Afrikaans
 Anders namelijk: …………………………………..
4. Seksuele geaardheid
 Heteroseksueel
 Homoseksueel
 Biseksueel
5. Mensen uit Arabische landen zijn agressiever en bruter dan andere mensen.
 Eens
 Oneens
6. Oost-Europeanen neigen eerder tot het plegen van misdaden dan West-Europeanen.
 Eens
 Oneens
7. Moslims zijn onbetrouwbaarder dan mensen met een andere religie.
 Eens
 Oneens
8. Homoseksuelen moet de schuld gegeven worden voor de AIDS epidemie.
 Eens
 Oneens

9. Homoseksuele mannen besteden meer aandacht aan zichzelf dan heteroseksuele
mannen.
 Eens
 Oneens
10. Vind je dat homoseksuelen zich flamboyant gedragen als reactie op de vooroordelen
die er over hen bestaan?
 Ja
 Nee
11. Surinaamse mannen proberen meer macho gedrag te laten zien dan mannen met een
andere afkomst.
 Eens
 Oneens
12. Mannen zijn intelligenter dan vrouwen.
 Eens
 Oneens
13. Seksisme is door vrouwen bedacht als een excuus voor het hebben van minder succes
in de zakenwereld.
 Eens
 Oneens
14. Vrouwen gebruiken hun seksualiteit om voordelen te behalen op mannen.
 Eens
 Oneens
15. Mensen zonder religie zijn meer egocentrisch dan mensen uit andere religieuze
groepen.
 Eens
 Oneens
16. Zou jij het serieus overwegen om met iemand te trouwen die van andere afkomst is
dan jij?
 Ja
 Nee
17. Zou jij het serieus overwegen om met iemand te trouwens die een andere religie heeft
dan jij?
 Ja
 Nee
18. Ondernemers uit Arabische landen zijn hebzuchtiger dan ondernemers uit andere
landen.
 Eens
 Oneens
19. Homoseksuelen mogen les geven aan kinderen op scholen.
 Eens
 Oneens
20. Rooms-katholieken hebben een houding dat zij beter zijn dan andere mensen.
 Eens
 Oneens

21. Vind je dat openlijke discriminatie van Oost-Europeanen misdaad en geweld in de
hand werkt?
 Eens
 Oneens
22. Homoseksuele partners zouden legaal kinderen moeten kunnen adopteren.
 Eens
 Oneens
23. Vind je dat Antillianen een lagere intelligentie hebben dan mensen uit andere landen?
 Ja
 Nee
24. Vind je dat Surinamers een lagere intelligentie hebben dan mensen uit andere landen?
 Ja
 Nee
25. Christenen zijn intolerant ten opzichte van mensen met een andere religie.
 Eens
 Oneens
26. Lesbische vrouwen hebben sterke negatieve attitudes ten opzichte van mannen.
 Eens
 Oneens
27. Wat betreft de Holocaust, vind je dat Hitler enige rechtvaardiging had om Joden te
vervolgen?
 Eens
 Oneens
28. AIDS ontstond om de homoseksuele levensstijl af te straffen.
 Eens
 Oneens
29. Met betrekking tot positieve discriminatie, vind je dat minderheden voordelen boven
autochtone Nederlanders moeten hebben zoals banenquota en financiële ondersteuning.
 Ja
 Nee
30. Geloof je dat mensen met dezelfde religieuze overtuiging als jij moreel gezien betere
mensen zijn dan mensen met een andere religieuze overtuiging?
 Ja
 Nee
 Gelijk
31. Geloof je dat mensen met dezelfde afkomst als jij moreel gezien betere mensen zijn
dan mensen met een andere afkomst?
 Ja
 Nee
 Gelijk

32. Geloof je dat mensen met dezelfde seksuele geaardheid als jij moreel gezien betere
mensen zijn dan mensen met een andere seksuele geaardheid?
 Ja
 Nee
 Gelijk
33. Geloof je dat mensen met hetzelfde geslacht als jij moreel gezien betere mensen zijn
dan mensen van het andere geslacht?
 Ja
 Nee
 Gelijk
34. Joodse mensen zijn oneerlijk en geldzuchtig.
 Eens
 Oneens
35. Twee vrouwen zijn in hun wijk aan het joggen in hun sportbeha’s en korte sportbroek.
Het is ongeveer tien uur 's avonds. Plotseling verschijnen er twee mannen en beide
vrouwen worden verkracht. Vind je dat deze vrouwen de verkrachting hebben
uitgelokt?
 Ja
 Nee
36. Een mannelijk homoseksueel koppel besluit om ’s middags de stad in te gaan. Ze
wandelen hand in hand en wanneer ze moeten wachten voor het stoplicht, kussen ze
elkaar vluchtig. Vind je dat dit stel te veel genegenheid toont in het openbaar?
 Ja
 Nee
37. Een blanke vrouw loopt in een winkel vlak voor sluitingstijd. Ze ziet twee donkere
mannen haar kant op lopen. Ze grijpt onmiddellijk haar tas vast. Vind je dat haar
gedrag gerechtvaardigd is?
 Ja
 Nee
38. Twee vrouwen zijn in hun wijk aan het joggen in hun sportbeha’s en korte sportbroek.
Het is ongeveer tien uur 's avonds. Vind je dat deze vrouwen op deze manier
verkrachting uitlokken?
 Ja
 Nee
39. Een man en een vrouw besluiten een weekend de bergen in te trekken. Ze huren een
tent en kampeerspullen en brengen het weekend door met wandelen, vissen en praten
bij het kampvuur. Op zondag pakken ze hun spullen weer in en gaan ze naar huis.
Vind je dat de vrouw vroeg om verkracht te worden door een weekend met de man
weg te gaan?
 Ja
 Nee

40. Een heteroseksueel koppel besluit om ’s middags de stad in te gaan. Ze wandelen
hand in hand en wanneer ze moeten wachten voor het stoplicht, kussen ze elkaar
vluchtig. Vind je dat dit stel te veel genegenheid toont in het openbaar?
 Ja
 Nee

