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Activiteit 4: Uitlegblad 
 
Uitleg grafiek 1: 
   

 
 
Hier zien we een verband: 
Koran letterlijker nemen = gemiddeld toleranter 
Uitleg: Mensen die vinden dat je precies moet doen wat de Koran zegt, zijn juist gemiddeld toleranter. 
Dat klinkt misschien raar. Maar, het lijkt erop dat juist die moslims vinden dat alléén Allah mag 
oordelen. In Soera 49:12 staat bijvoorbeeld: “O jullie die geloven, … bespioneer elkaar niet en roddel 
niet over elkaar”. 
 
Uitleg grafiek 2: 

 
 
 
Hier zien we een verband: 
Vaker naar de moskee = gemiddeld minder tolerant 
Uitleg: In Jemen en sommige andere landen zijn moslims die vaker de moskee bezoeken intoleranter. 
In andere landen niet. Vooral wel als een strenge islamitische overheid controleert wat er in de 
moskee gezegd wordt, zoals in Saoedi-Arabië. 
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Uitleg grafiek 3: 
 

 
 
Hier zien we geen verband: 
Sterker moslim voelen = niet gemiddeld meer of minder tolerant 
Uitleg: Het klopt dus niet dat als je heel religieus bent, je ook minder tolerant bent. We horen dat 
vaak van TV of internet, maar het is niet zo. Gemiddeld zijn de mensen in het Midden-Oosten voor wie 
hun religie belangrijk is niet minder tolerant dan mensen voor wie religie juist niet zo belangrijk is. 
 
Nabespreken met de leerlingen: 
In deze activiteit hebben de leerlingen een of meerdere (optioneel) grafieken gemaakt 
waarin ze een aspect van religie vergelijken met tolerantie. In deze grafiek hebben ze gezien 
dat mensen die de Koran preciezer volgen, minder bezwaar hebben tegen buren van een 
ander geloof. Als ze meerdere grafieken hebben gemaakt, dan zien ze in de tweede grafiek 
juist dat mensen die vaker naar de moskee gaan, meer bezwaar hebben tegen buren van 
een ander geloof. In de derde grafiek is geen duidelijk verband te zien tussen zich moslim 
voelen en bezwaar hebben tegen buren van een ander geloof. Komt dit overeen met hun 
voorspellingen? 
  
Vertel dat de leerlingen in de drie grafieken hebben gezien dat verschillende aspecten van 
religie een verschillende invloed op mensen kunnen hebben. Mensen die vaker naar de 
moskee gaan zijn gemiddeld minder tolerant, terwijl mensen die de Koran letterlijker nemen 
juist gemiddeld toleranter zijn. Dat laatste klinkt misschien tegenintuïtief, maar het lijkt erop 
dat moslims die de Koran letterlijker nemen juist vinden dat alléén Allah mag oordelen. In 
Soera 49:12 staat bijvoorbeeld: “O jullie die geloven, … bespioneer elkaar niet en roddel niet 
over elkaar”.  
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