Islam in Suriname
Vanaf de koloniale oprichting van destijds Nederlands-Guyana,
heeft de Islam zijn intrede gedaan. Nederland is vanaf deze tijd
actief geweest in de trans-Atlantische slavenhandel, hierbij werden
slaven uit West-Afrika gehaald.
De misconceptie die vele historici vaak (bewust) maken is dat alle
Surinaamse slaven uit Ghana werden gehaald, echter klopt dit verhaal niet.
De slaven werden gedeeltelijk via Fort Elmina te Ghana verscheept, maar ook
Goree eiland (Senegal) werd gebruikt als verschepingspunt.
De slaven werden verder inlands gevangen genomen tijdens oorlogen
en rooftochten. De slaven kwamen dus niet noodzakelijkerwijs allen uit Ghana.
De volgende landen waren bronnen van slaven aanvoer: Ghana, Nigeria, Benin,
Senegal, Liberia, Sierra Leone, Gambia, Mali, Guinee Bissau. Al deze landen hadden
Moslim volkeren die tevens leden onder de slavenhandel.
Er zijn schattingen onder historici dat +/- 30% van de slaven, moslims waren.
De moslim stammen die tevens naar Suriname en Noord Amerika
werden verscheept waren: Fulani, Hausa, Wolof, Mandinka en vele andere.
Vanwege het wrede slavernij regime heeft de Islam echter niet kunnen
standhouden in Suriname. Echter kunnen we wel bewijzen hiervan vinden zoals
de welbekende Marron verzetsstrijders Alabi en ZemZem. Alabi komt van de naam
Arabi wat betekent in het Arabisch Arabier, deze naam komt zowel in Afrika als in de
Arabische wereld voor onder moslims. De naam ZemZem komt van de welbekende
heilige waterbron in Mekka die tevens ZemZem heet, ook deze naam komt voor bij
Afrikaanse moslims. Hierbij kunnen we vrijwel zeker constateren dat deze twee
verzetshelden van moslim origine waren.
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Javaanse contract arbeiders, waarbij de Javaanse groep, de grootste groep vormden.
Bijna de gehele Javaanse groep belijdden Islam . Bij de hindostaanse
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Met de komst van Hindostaanse en Javaanse moslim groepen, deed de Islam haar
weer zichtbaar in Suriname.
herintrede in Suriname. Door de vestigingen van Moskeeën werd de Islam weer
Suriname heeft de hoogste percentage moslims
zichtbaar in Suriname. Hierbij keren in recentere jaren de creoolse en marron broeders
en zusters gestaag terug naar de Islam. Suriname kent 75.053 moslims (2012),
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gelijk aan 14% van de bevolking. Dit geeft Suriname de hoogste percentage moslims
in de gehele America’s.
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