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10 waar/niet waar (0,5 punt per juist antwoord) 

● De autocefale kerk van Servië heeft een eigen patriarch 

● De Protestantse kerk stond lange tijd meer open voor het Jodendom dan de Latijns 

Byzantijnse kerk 

● JJ Rousseau was bang dat de burgerlijke religie tot loyaliteitsconflicten zou leiden  

● De Mekka-verzen zijn toleranter dan de Medina-verzen 

● Napoleon liet paus Leo X opsluiten en vermoorden 

● Mussolini hielp de wederopbouw van de kerkelijke staat 

● Paus Johannes Paulus II bezocht als eerste een moskee 

● Ommajaden zijn een afsplitsing van de Sjiieten 

10 meerkeuze zonder giscorrectie (0,5 punt per juist antwoord) 

● Wie is geen soenniet: Assad (Syrië), Erdogan (Turkije), Egypte, random ander land 

● Wie zei in 1991 dat er een terugkomst was van God en beschreef dit als de wraak van god: 

Kepel 

● Waar is Paus Johannes Paulus II nooit op bezoek geweest: Warschau, Moskou, New York, 

Abuja 

● Waar ligt de Al Azhar universiteit: Abu Dhabi, Caïro, Damascus 

● Hoe heet de belasting die niet-Moslims moeten betalen om hun eigen geloof te mogen 

uitoefenen: Dhimmi, Jidzja, Fitna 

● Hoe heet het Griekse gebied in Turkije: Fanar 

● Wie ligt er niet meer aan de basis van de huidige islamistische wereld: Al Banna, Mawdoedi, 

Qutb, andere naam 

3 inzichtvragen (elk 2 punten) 

● Foto van de Geest van Assisi 

● Atatürk schafte in 1924 het kalifaat af. Waarom deed hij dat en wat zijn hiervan de gevolgen? 

● Berger schrijft in zijn boek The Desecularization of the World dat zijn eerste bevindingen over 

de secularisatie fout waren. Waar wijt hij dit aan?  

1 uitgebreide kennisvraag (2 punten)  

● Hoe moeten de rechten van de mens en voor elkaars geloof worden bewaard in de kwestie 

rond onverdoofd slachten? Wat vind je hier zelf van? Geef je mening aan de hand van kennis 

uit de cursus.  

1 vraag over het boek dat je hebt gelezen (je beantwoord maar één van de twee vragen) (2 punten)  

● God is een vluchteling: hoe komt het dat immigranten leiden tot een revival van het geloof in 

de lage landen?  

● Martelaar: gemarteld worden kan volgens de auteur twee verschillende betekenissen 

aannemen. Welke?  

o Als christenen overkomt het je (door bv. IS-strijders die zichzelf opblazen en daarmee 

ook onschuldigen vermoorden) 

o Als radicale moslim kies je hiervoor (je offert jezelf op voor je godsdienst, bv. 

bomgordels bij IS-strijders) 


