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Actueel

Historie
Op weg naar 135 jaar Hindostaanse immigratie

Kerken in Moslimlanden

De Islam in Suriname (deel 1)

De bekende Islamgeleerde Sheikh Yusuf
Qaradawi, voorzitter van de Internationale Unie
voor Moslimgeleerden, is van mening dat het
toegestaan is in Moslimlanden kerken te
bouwen. Hij zei dit als reactie op een vraag
aangaande het bouwen van de eerste kerk in de
Golfstaat Qatar. Er wonen ongeveer 70.000
Christenen in Qatar. De Golfregio heeft in de
afgelopen jaren een positief voorbeeld van
religieuze tolerantie getoond doordat diverse
Moslimlanden in die regio stukken grond hebben
vrijgemaakt waar Christelijke minderheden hun
kerken konden bouwen. In Bahrain staat de
eerste kerk die in de Golfregio werd gebouwd,
en wel in 1906.
Qaradawi is ook van mening dat het Moslims is
toegestaan om de Christenen te ondersteunen
bij het bouwen van kerken. Deze visie baseert hij
op de visie van Imaam Abu Hanifa, de stichter
van één van de vier belangrijkste Islamitische
rechtsscholen. De overige drie rechtsscholen
delen deze mening niet.

Met de komst van de Brits-Indische immigranten in Suriname in 1873 namen
zij ook hun religie, zeden en gewoonten mee. Van de ongeveer 34.000 als
contractarbeiders aangevoerde Hindostanen was zo'n 17% Moslim. Dat met
deze groep de eerste Moslims naar Suriname kwamen, is echter niet
helemaal juist. Ten eerste kan worden aangehaald dat een deel van de slaven
die uit Afrika werd aangevoerd de Islam aanhing, maar de Europese
kolonisators stonden hen niet toe om vrijelijk hun religie en cultuur te belijden.
Ten tweede is het zo dat reeds voor de Hindostaanse immigratie in 1873 er
Moslims naar Suriname kwamen, die uit India naar omliggende landen (zoals
Guyana) waren gehaald en van daaruit na hun contractperiode naar ons land
verhuisden. Deze eerste groepen van Moslims zijn echter van weinig
betekenis geweest bij de vestiging van de Islam in Suriname. Vandaar dat het
begin van de Hindostaanse immigratie in 1873 over het algemeen als
startpunt wordt gehanteerd voor wat betreft de vestiging van de Islam hier te
lande.
Na de immigratie bleven de Moslims meer dan vijftig jaren in ongeorganiseerd
verband hun religie belijden. Naast de Ied feesten werd toen vooral het Tadja
feest groots gevierd. Dit feest is ter herdenking van het martelaarschap van
imaam Hussain, zoon van de
vierde kalief Ali (de vierde leider
van de Moslims na het
overlijden van de Profeet
Mohammed, vzmh). Dit feest,
dat wordt gevierd door Moslims
van de Shia groepering, raakte
in de loop der jaren steeds
meer op de achtergrond en het
maakte plaats voor een grotere
herdenking van feestdagen die
wel binnen de gangbare
Islamitische traditie passen,
zoals Ied ul-Fitr, Offerfeest,
Milad un-Nabi (geboortedag
van de Profeet Mohammed),
Lailat al-Qadr (herdenking van
de eerste openbaring van de
Koran), enz.
Er kwam een opleving in de
Islam toen er met één van de
schepen uit India ook een hoge
Moslim-geestelijke
als
contractarbeider naar Suriname
kwam, namelijk de heer Ahmad
De eerste stadsmoskee van de S.I.V. aan
de Keizerstraat. In 1972 werd deze moskee Khan. Door zijn toedoen werden
de onderlinge kontakten beter
gesloopt om plaats te maken voor de
en de behoefte om zich te
huidige moskee, waarvan de eerste steen
werd gelegd aan de vooravond van 100 jaar bundelen werd ook steeds
groter. Zo gebeurde het, dat op
Hindostaanse immigratie, op 3 juni 1973.
zondag 17 november 1929 in
het oude theater Thalia ongeveer 600 Moslims uit alle delen van Suriname in
vergadering bij elkaar kwamen, alwaar een vereniging werd opgericht met het
doel om in groepsverband hun gemeenschappelijke belangen te kunnen
behartigen. De initiatiefnemers waren de heren H. Asgar Ali en S. Karamat Ali.
De naam, welke toen aan deze vereniging werd gegeven, was "De
Surinaamsche Islamitische Vereniging", kortweg de S.I.V. De statuten van de
vereniging werden voorbereid door mr. J.C. de Miranda, en de vereniging
werd als zedelijk lichaam erkend bij resolutie van de Gouverneur d.d. 5
februari 1930 no. 570. De eerste voorzitter van deze eerste Moslimvereniging
in Suriname was dhr. H. Asgar Ali. Opgemerkt dient te worden dat vóór de
verkiezing van de eerste voorzitter de gemeente al een leider had, namelijk
dhr. Sardar Karamat Ali. Ook na de verkiezing van de eerste voorzitter bleef
hij de feitelijke leider van de vereniging.
In 1931 werd het perceel naast de synagoge aan de Keizerstraat aangekocht
om daar een stadsmoskee te bouwen. Deze moskee werd geopend in
augustus 1932. Op dat moment was de oud-Surinaamse bouwtraditie in
hout nog voldoende levend om daarin een moskee op artistieke wijze
te verwezenlijken (zie foto). Vermeld dient te worden dat dit niet de
eerste moskee was in Suriname; er waren eerder al moskeeën
gebouwd, zoals te Mattonshoop (rond 1906) en te Kronenburg.
Bronnen:
- Islamitisch maandblad ‘Al Haq’, uitg. IVISEP, ed. juni-juli 1973 &
sept. 1976
- Jubileumboek 25 jaar Surinaamse Islamitische Vereniging
- Islamitisch kwartaalblad ‘An Nur’ (uitg. S.I.V.), ed. sept. 1999
- De ontwikkeling van de Surinaamse geschiedenis (uitg. Dijkstra, Zeist)
- wikipedia.org
Wordt vervolgd

Foto: De eerste kerk in de Golfstaat Qatar, in
gebruik genomen in maart 2008.

Milieu & Spiritualiteit
De Koran en zeespiegelstijging

Rabbi Froman: “Westen
moet Moslims respecteren”
De bekende orthodoxe Israëlische
rabbi, Menahem Froman, is van
mening dat er geen vrede is in het
Heilige Land omdat de Westerse
wereld geen respect heeft voor de
Moslimwereld.
Hij
stelt
dat
"vertegenwoordigers
van
het
buitenlands beleid van de V.S. beter
een jaar verlof kunnen nemen om de
Koran en Hadies te bestuderen." "De
Islam is een spiritueel koninkrijk en er
kan veel uit worden geleerd," zegt hij.
Rabbi Froman, die verschillende
malen de toenmalige Palestijnse
president Yasser Arafat heeft
ontmoet, is van mening dat het
Israëlisch-Palestijns conflict een
minder politieke en meer spirituele
oplossing nodig heeft. Froman ziet
graag Al-Quds als de religieuze
hoofdstad
van
alle
drie
monotheïstische godsdiensten. Tot
deze conclusie kwam hij samen met
Sheikh Ahmed Yasin, de Hamasleider
die in 2004 door Israël werd
vermoord. "Ik denk dat we Jeruzalem
dezelfde status kunnen geven," zegt
de rabbi. "Waarom geven we
Jeruzalem niet de status van
'hoofdstad van de wereld'?"
R

Froman is doende een groep
Israëlische Rabbi's en Palestijnse
geleerden bij elkaar te brengen om
een religieuze oplossing te zoeken
aangaande het Heilige Land. In AlQuds staat de Al-Aqsa moskee, die
wordt beschouwd als het derde
heiligdom van de Islam. Israël
veroverde de stad in de Zesdaagse
Oorlog in 1967 in een actie, die door
de wereldgemeenschap en de V.N.
werd afgekeurd. De Palestijnen zien
graag de stad als hoofdstad van hun
toekomstige staat.

Bijna dagelijks vernemen wij via de media over
de op handen zijnde stijging van het zeeniveau
en de ernstige gevolgen hiervan voor de levende
wezens.
De
Profeet
Mohammed
(vzmh)
heeft
klimaatveranderingen voorspeld als één van de
tekenen van het einde der wereld. Bijvoorbeeld,
over grote droogtes als gevolg van het niet
betalen
van
de
zakaat
(verplichte
armenbelasting), c.q. het nauwelijks iets doen
aan armoedebestrijding.
Moeten we de waarschuwingen en scenario's van wetenschappers en doemdenkers
omtrent zeespiegelstijging serieus nemen?
Slaat u de Koran op, hoofdstuk 52:6: "En (Ik, Allah, zweer bij) de gezwollen zee." In
hoofdstuk 81:6 staat: "En wanneer de zeeën tot koken gebracht worden." En hoofdstuk
82:3 zegt: "En wanneer de zeeën overstromen."
De aangehaalde Koranverzen geven aanleiding tot de volgende twee heel interessante
vragen:
1) Wat zal de oorzaak zijn dat de wateren van de zeeën zullen "koken" en "zwellen"
(stijgen)?
2) Waar zal het water vandaan komen om de zeeën te doen overstromen?
Er zijn onder de bodem van de oceanen geen "branders" om het water te verhitten en aan
het koken te brengen. De branders moeten dus gezocht worden op het land. Die zullen
de aarde een abnormale opwarming bezorgen (broeikaseffect), waardoor een enorme
watermassa die in ijsvorm opgeslagen ligt, zal vrijkomen.
(Meer) aandacht schenken aan Allah en een eenvoudige levensstijl nastreven (geen
overbodige luxe, etc.) zijn enkele van de belangrijke maatregelen naast de technische - om de effecten van de
zeespiegelstijging te minimaliseren.

Ahmad Jhawnie

Foto: In de beginjaren van de Islam in
Suriname werd het Tadjafeest ter herdenking
van het martelaarschap van imaam Hussain
groots gevierd. De tadja is een versierd
bamboe grafmonument (achter op de foto te
zien). Het feest duurde enkele dagen, en na
afloop werd de tadja in optocht naar een rivier
gebracht en daarin geworpen. In andere landen
(zoals Irak) wordt het martelaarschap van Hussain
nog steeds groots herdacht met optochten,
zelfkastijding, bezoeken van zijn graf, etc.

