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Kaste (Mirid, Schech, Pir): _______________________
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Datum van vandaag: _________________________________________

Ezidisch Identiteits-Inventaris (EZI)

Instructie: Hieronder vindt u een reeks uitspraken. Leest u a.u.b. elke uitspraak zorgvuldig door en kruist u
aan, in hoeverre deze voor u van toepassing zijn, ofwel in hoeverre u met de uitspraken eens bent.
Belangrijk! Uw antwoordmogelijkheden liggen altijd tussen 0 t/m 3. De enkele cijfers staan voor: 0 =
„helemaal niet van toepassing“, 1 = „weinig van toepassing“, 2 = „een beetje van toepassing“, 3 = „helemaal
van toepassing“.
Helema
al niet
v.t.

Weinig
v.t.

Een
beetje
v.t.

Helema
al v. t.

1.

Ik ben bekend met de geschiedenis van de ezidische religie.









2.

Ik ben bekend met ezidische gebeden.









3.

Ik ben bekend met de fijf ezidische plichten/geboden.









4.

Ezid, Tausi-Melek en Schech Adi zijn de belangrijkste heilige
figuren in het ezidisme.









5.

Ik ben een gelovige ezide.









6.

Het ezidisme is een eigen religieuze gemeenschap.









7.

Ik beken me als ezide.









8.

Ik ben graag ezide.









9.

Ik ben als ezide geboren en zal als ezide sterven.









10. Koerdisch (Kurmanci) is de taal van het ezidisme.









11. Ezidische tradities zijn belangrijk voor mij.









12. De deelname aan ezidische feestdagen is belangrijk voor mij.









13. Door de ezidische religie krijg ik sterkte.









14. Mijn gebeden zijn overwegend aan god (Xwedê) gericht.









15. In de ezidische gemeenschap bestem ik zelf over mijn leven.









16. In de ezidische gemeenschap vind ik steun en geborgenheid.









17. Ik voel me de ezidische gemeenschap erbij horend.









18. Regelmatige gesprekken met eziden zijn belangrijk voor mij.









19. In gesprekken stel ik me als ezide voor.









20. Contact met mijn Schech (priester) is belangrijk voor mij.









21. Contact met mijn Pir (priester) is belangrijk voor mij.









22. De bedevaartsplaats „Lalish“ heeft een grote betekenis voor mij.
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Helema
al niet
v.t.

Weinig
v.t.

Een
beetje
v.t.

Helema
al v. t.

23. Ik stel me steeds op de hoogte over eziden en ezidisme.









24. Mijn levensinstelling baseert op het ezidisme.









25. Het ezidisme kann mij de wereld en het leven verklaren.









26. Het ezidimse geeft mij een levensperspectief en zin.









27. Het ezidisme betekent voor mij een relatie hebben met god
(Xwedê).









28. Als er een leven na de dood was, zou ik graag een tweede keer
als ezide geboren willen worden.









29. De ezidische gemeenschap doet mijn gezondheid goed.









30. Ik voel me gevangen in mijn religie.









31. Soms wens ik ik was geen ezide.









32. Als ezide heb ik het moeilijker dan niet-eziden.









33. De ezidische relgie is onbelangrijk voor mij.









34. Ik ben bang ervoor openlijk achter mijn religie te staan.









35. Niemand kan me goed uitleggen hoe het ezidisme is ontstaan en
waarom ik het ezidisme moet volgen.









36. Mij ontbreken uitleggingen over de ezidische zicht op de wereld
(bv. mensenbeeld, leven na de dood, zin van het leven).









37. Ik ben religieus, maar voel me echter niet als ezide.









38. Ik heb geen hoge dunk van de ezidische huwelijkregels.









39. Ik vind het ezidisme als religie te strikt.









40. Het kastesysteem (Sed û Hed) in het ezidisme zou gereformeerd
moeten worden.









41. De ezidische gemeenschap heeft te veel regels en dwangen.









42. Ik verheel mijn ezidische religie bewust.









43. Als ik zou kunnen, zou ik mijn religie wisselen.









44. Ik ben ezidi, maar niet religieus.









45. Ik beleef de ezidische gemeenschap als een belasting.
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Beantwoord u a.u.b. ten slotte de volgende open vragen.
46. Wat bevalt u aan het ezidisme?

47. Wat bevalt u niet aan het ezidisme?

48. Wat is volgens u bijzonder aan het ezidisme? Wat kenmerkt het ezidisme voornamelijk
in tegedeel tot andere religieuze gemeenschappen?

49. Stel, iemand zou naar het ezidisme willen converteren. Zou u dit onder bepaalde
voorwaarden toestaan? Zo ja, onder welke voorwaarden?

50. Als u de mogelijkheid had, zou u de ezidische gemeenschap of het ezidisme veranderen?
Zo ja, wat zou je aan de ezidische gemeenschap of het ezidisme willen veranderen of
reformeren?

Bedankt voor uw medewerking!
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