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Dhimmitude is het islamitische systeem om de volkeren
te regeren die door jihad-oorlogen zijn veroverd. Het woord
werd voor het eerst gebruikt in 1983 door de Joods-Egyp-
tische auteur Bat Ye'or (pseudoniem voor Gisèle Littman)
om het geheel van juridi-sche, economische, sociale en
psychologische condities te omschrijven waaraan joden en
christenen onder islamoverheersing onderworpen waren.
Door jihad veroverden moslims gedurende duizend jaar
(638-1683) grote gebieden over drie continenten (Europa,
Afrika, Azië). Alle overheerste niet-islamitische volkeren
verkregen het statuut van dhimmi (lett. "beschermde") in
ruil voor het betalen van een koranische kopbelasting maar
in realiteit had dit niets met bescherming te maken, wel met
economische plundering, sociale degradatie (vb. vernede-
rende regels betreffende kledij), en algemene rechteloos-
heid tegenover moslims. Moreel gezien kwam het systeem
voort uit de Koran (9; 29) en islamitische traditie, maar vor-
melijk kreeg het gestalte in de regels van de sharia (islami-
tische wet). Uiteraard veranderde dit tirannieke systeem de
rijke christelijke beschavingen van het Oosten tot islamiti-
sche gebieden en reduceerde het oorspronkelijke christelij-
ke meerderheden tot kleine minderheden, soms tot op de
rand van volledige vernietiging.

De studie van dhimmitude gaat dus niet zozeer over de
islam, maar wel over het lot en verval van joods/christelij-
ke volkeren onder islamdominantie. Een onderwerp dat ons
aangaat aangezien het christelijk geloof ons door hen werd
doorgegeven. Vergeet niet dat Jezus een Jood was uit Israel,
de Apostelen Joden waren uit Galilea & Palestina en dat zij
de Blijde Boodschap verkondigd hebben in het Nabije
Oosten, nog vooraleer zij in het Westen werd verspreid. En
vergeet zeker niet dat we nu enkel spreken over het ‘isla-
mitische’ Midden-Oosten of Noord-Afrika door de geleide-
lijke vernietiging van de autochtone christelijke meerder-
heidspopulaties in deze regio’s waar ons geloof oorspron-
kelijk is ontstaan. 

De auteur heeft een tiental studies over dit onderwerp
maar dit boek richt zich specifiek op het tragische lot van
de oosterse christenen en is misschien wel haar beste. Het
is uitvoerig gedocumenteerd wat blijkt uit de ongeveer 200
bladzijden vertaalde documenten, alsook uit de rijke biblio-
grafie en voetnotenapparaat. Wie de vakliteratuur omtrent
dit onderwerp kent, weet dat de auteur correct voortbouwt
op vroegere standaardwerken van auteurs als A. Fattal en C.
Tritton. Haar conclusies vormen ook geen contradictie met
die van bekende oriëntalisten als S.D. Goitein (relaties
joden-moslims), Norman Stillman (joden in de arabische

wereld), en Speros Vryonis (minderheden onder de
Ottomanen in Klein-Azië & Balkan). Inleidend voorwoord
is geschreven door de bekende Franse denker Jacques Ellul.

De opzet van het werk is historisch maar door de heden-
daagse heropleving van jihad en sharia-denken is het ook
heel hedendaags. Met dit wereldbekende boek zal u bijge-
volg ook veel fenomenen in de huidige islamwereld – rela-
ties tussen christenen-joden, verdrukking van oosterse
christenen, of jihad-geweld van Thailand en de Filippijnen
tot Ethiopïe – beter begrijpen. 

Er is ook een Franse versie verkrijgbaar: "Les
Chrétientés d'Orient entre jihâd et dhimmitude (VIIe - XXe
siècle)", Paris: Le Cerf, 1991, ISBN 2 - 204 - 04347 - 8, 544
pages.
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Ziek zijn en God. Stap Dick,  9020961977
14.95 EUR.

Een indrukwekkend boek, niet alleen voor degenen die
langdurig ziek blijven maar ook voor allen die zich op een
of andere manier geconfronteerd worden met verdriet en lij-
den. Een spiritualiteit die langdurig zieken zal helpen om
hun ziekte en hun geloof in balans te brengen; dat antwoor-
den geeft op vragen zoals hoe je als chronisch zieke nog een
goed leven kunt hebben, of hoe je tot de ervaring van de
‘goede’ God kunt komen. Een aangrijpend boek, geschre-
ven vanuit de eigen doorleefde ervaring van het chronisch
ziek zijn. Enkele jaren geleden kwam voor Dick Stap het
besef dat hij medisch gezien niet meer beter zou worden.
Vaak werd hem gezegd dat hij moest leren leven met zijn
chronisch ziek zijn. Maar niemand zei hem hoe hij dit moest
doen. Al in het ziekenhuis was tot hem doorgedrongen dat
zijn ziekte ook invloed zou krijgen op zijn manier van gelo-
ven, terwijl hij er als gelovige en als predikant geen idee van
had waar hij in de christelijke theologie moest gaan zoeken
om zijn eigen plaats te vinden. Zijn chronische ziekte werd
voor hem een ervaring van onderdrukking die hij niet met
zijn geloofstraditie wist te verbinden en zijn geloof in diepe
crisis bracht. Later begreep hij dat de christelijke theologie
in de regel is ontworpen vanuit het gezichtspunt van de
gezondheid en daardoor geen huis kan bieden voor de chro-
nisch zieken. Vanuit die vaststelling ondernam Dick Stap
een lange zoektocht naar de spiritualiteit van het niet meer
beter worden. Het resultaat is een indrukwekkend boek, niet
alleen voor diegenen die langdurig ziek blijven maar ook
voor al diegenen die zich op een of andere manier gekwetst
weten of chronisch zieken moeten bijstaan. Dit boek zal aan
al die mensen antwoorden geven hoe het mogelijk is om
nog een goed leven te hebben, en of je onder die omstan-
digheden nog tot de ervaring van de ‘goede’ God kunt
komen.

ACTA MED. CATH. VOL. 76, N° 4 - 2007


