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135 jaar Hindostaanse immigratie

Christenen promoten juiste Islam

Hindostaanse immigratie

De Islam in Suriname (deel 2)

Djihaad, de visie van de Islam op andere
godsdiensten en Islamitische strafwetten zijn
enkele misverstanden die aan de orde zullen
komen in een serie van TV programma's van
de LibForAll stichting, die wereldwijd zullen
worden uitgezonden. In totaal zullen er 26
afleveringen zijn. De voorzitter van de
stichting, Holland Taylor, is een Amerikaanse
Christen. Hij zegt dat in de afleveringen
diverse misverstanden uit de Islam zullen
worden behandeld door Moslimgeleerden,
waaronder ook Sheikh Tantawi, Grand Imam
van de Al-Azhar universiteit in Egypte, het
hoogste instituut voor religieus onderwijs in de
Islamwereld. Tantawi zal het o.a. hebben over
de ware betekenis van djihaad; dit woord
betekent volgens hem in de eerste plaats het
streven om goede daden te doen en
onrechtvaardigheid, onderdrukking en al het
slechte uit de samenleving te bannen. Ook
behandelt hij de verkeerde visie dat de Islam
middels het zwaard moet worden verspreid.
Taylor geeft aan dat er afspraken met de
Europese Unie zijn om het project te
financieren. Hij weigert iedere samenwerking
met de Amerikaanse overheid, omdat 'de
Amerikanen nog moeten ontdekken hoe zij de
wereld moeten hervormen en het verspreiden
van haat tegen te gaan'.

Op 5 juni herdacht Suriname het feit dat 135 jaar
geleden, in 1873, de eerste immigranten uit India
hier te lande arriveerden. Een van de resultaten
van de immigratie is de vestiging van het
Hindoeïsme en de Islam in Suriname. Behalve
deze immigranten werden er in de tweede helft
van de negentiende eeuw ook mensen uit
Indonesië, China en andere landen naar
Suriname getransporteerd om er te werken in de
landbouw.

In de vorige editie hebben we het gehad over de vestiging van de
Islam in Suriname, toen de Hindostaanse immigratie begon in 1873.
Nadat de Moslims gedurende meer dan vijftig jaar hun religie in
ongeorganiseerd verband beleden, werd op 17 november 1929 de
Surinaamsche Islamitische Vereniging (S.I.V.) opgericht als eerste
gestructureerde Moslimorganisatie in Suriname.
Vóór de oprichting van de S.I.V. bestond er reeds een moskee in
Paramaribo, en wel te Grond Wolfenbuttel, de huidige
Cultuurtuinlaan. Deze werd door immigranten opgericht rond 1916
of eerder en is, voorzover bekend, de eerste moskee die in
Paramaribo werd gevestigd. De naam was ‘Anjuman Hidayat Islam’.
De moskee was in hout opgetrokken en had een dak van
pinabladeren. Het perceel waarop het gebouw stond, was
geschonken door de gebroeders Abdoelkariem. In die tijd had de
organisatie geen bestuur of statuten; zowel de geestelijke als de
wereldlijke leiding berustte in handen van de imaam. De eerste
imaam, voorzover bekend, was de heer Hanief Mia.
In 1921 besloot een groep Moslims de Anjuman Hidayat Islam over
te nemen en een bestuur te vormen onder voorzitterschap van de
heer G.S. Ketwaru.
Dit plan viel niet bij
iedereen in goede
aarde. De groep
Ketwaru zonderde
zich af van de
djamaat en richtte
tenslotte in 1931,
samen met moulvi
L. Kalaykhan, een
nieuwe organisatie
op,
genaamd
Khilafat Anjuman.
Het centrum van
de
Anjuman De oude moskee van de Surinaamse Moeslim
Hidayat
Islam Associatie aan de Kankantriestraat. De eerste
werd rond eind steenlegging vond plaats in 1955 en de ‘Djama
1929
verplaatst Masdjid Suriname’ werd in 1957 geopend door
maulana Prof. Dr. F.R. Ansari. Naar hem is
naar de Keizerlater de Ansarischool vernoemd.
straat te ParaDeze fraaie moskee werd om onbekende
maribo.
redenen gesloopt in het begin van de tachtiger
Kort
na
de jaren van de vorige eeuw, en in 1985 werd de
oprichting van de
huidige Djama Masdjid geopend.
S.I.V. in 1929 werd
de behoefte gevoeld om op het gebied van de religie contacten te
zoeken met het buitenland. De S.I.V. stelde zich in verbinding met
diverse Islamitische organisaties in India, maar het was alleen de
Ahmadiyya Anjuman Isha'at-i-Islam te Lahore die bereid was een
Islamdeskundige naar Suriname te sturen. Hiertoe werd
aangewezen de pas afgestudeerde moulvi Ameer Ali te Trinidad, die
zijn opleiding bij voornoemde Anjuman had genoten. Deze moulvi
kwam in 1934 voor twee maanden naar Suriname om de alhier
aanwezige Moslims in de Islam te onderwijzen.
Binnen de S.I.V. was niet iedereen het eens met het verkondigen
van Ahmadiyya leerstellingen binnen de organisatie. Dit had als
resultaat dat ontevreden leden zich afscheidden; de groep die met
de Ahmadiyya leerstellingen sympathiseerde bleef bij de vereniging,
en zij die zich afscheidden richtten een nieuwe organisatie op aan
de Hernhutterstraat (volgens een bron werd de oude Anjuman
Hidayat Islam hiermee voortgezet). Toen het echtpaar Soekhai in
1948 een perceel aan de Kankantriestraat schonk aan deze
Anjuman en er plannen werden gemaakt om het centrum naar de
Kankantriestraat te verplaatsen, bleek dat niet iedereen het
daarmee eens was. Een deel splitste zich af en richtte de Akaidoel
Islam op aan de Calcuttastraat. Op initiatief van maulana Siddiqi,
die in 1950 te gast was in Suriname, bundelden de Anjuman
Hidayat Islam, de Khilafat Anjuman en de Akaidoel Islam zich onder
de naam 'Surinaamse Moeslim Associatie' (S.M.A.) De eerste
voorzitter van de S.M.A. werd de heer Islam Ramdjan; hij was ook
de laatste voorzitter van de Anjuman Hidayat Islam. De eerste
imaam van de S.M.A., tevens de laatste imaam van de Anjuman
Hidayat Islam, was moulvi Karamatkhan Rahman.
Bronnen:
- Islamitisch maandblad ‘Al Haq’, uitg. IVISEP, sept. 1976
- Jubileumboek 25 jaar Surinaamse Islamitische Vereniging
- Gedenkboek 50 jaar Surinaamse Moeslim Associatie
Wordt vervolgd

Weetje
Moslims in Suriname
Volgens de in 2004 gehouden census waren
er 66.289 Moslims in Suriname, oftewel 13,5%
van de totale bevolking. De Moslims zijn als
volgt verdeeld: Javanen 46.156, Hindostanen
15.636, Creolen 348, Marrons 55, Inheemsen
115, Chinezen 42, overigen 3.937.
Bron: Algemeen Bureau voor de Statistiek

Leerplicht in de Islam
Waar is de basis voor de leerplicht te vinden?
De leerplicht is opgelegd door Allah in de
allereerste openbaring aan de Profeet
Mohammed (vzmh): "Lees in naam van uw
Heer Die (jullie) geschapen heeft. ...Die (de
mens) door middel van de pen onderwees."
Zie Koran 96:1-5. Deze verzen gaan over leren
lezen en schrijven, dus over studeren, naar
kennis zoeken.
Voor wie geldt de leerplicht?
De Profeet Mohammed heeft gezegd: "Het
zoeken naar kennis is verplicht voor elke
moslimman en moslimvrouw."
Wat is de leeftijd voor de leerplicht?
De oemmie (ongeletterde) Profeet heeft
gezegd: "Zoek naar kennis van wieg tot graf"
(dus levenslange educatie).
Is de leerplicht aan plaats gebonden?
De Profeet heeft gezegd: "Zoek naar kennis, al
moet je daarvoor naar China gaan."
Is de leerplicht aan tijd gebonden?
De Profeet heeft gezegd: "Een uur naar kennis
zoeken is beter dan zestig jaar lang vrijwillig
Allah aanbidden."
Onwetendheid leidt tot bekrompenheid, en
bekrompenheid tot extremisme (subtiel en/of
openlijk).
Tot besluit een heel mooi
gezegde van de Profeet
(vzmh): "De inkt van de
geleerde is heiliger (beter)
dan het bloed van de
martelaar."
Ahmad Jhawnie

Een bijzonderheid van Suriname is het vreedzaam
samenleven van al deze mensen, met hun
verschillende rassen, religies en culturen, met
elkaar. De Koran vertelt ons dat verschillende
rassen en stammen slechts werden geschapen
om van elkaar te leren:
"O mensheid, waarlijk hebben Wij jullie geschapen
uit een man en een vrouw, en jullie gemaakt tot
stammen en families, opdat jullie elkaar zullen
kennen. Waarlijk is voor Allah de meest
edelmoedige de meest plichtsgetrouwe onder
jullie" (Koran 49:13).
Het principe van de broederschap van de mens
wordt hier in zijn breedste zin uiteengezet. Hier
worden niet alleen de Moslims aangesproken,
maar de mensheid in het algemeen. Ons wordt
verteld dat wij allemaal, als het ware, leden zijn
van één familie en dat onze verdeling in naties,
stammen en families niet zou moeten leiden tot
vervreemding van elkaar, maar tot een betere
kennis van elkaar. Superioriteit van de één over
de ander in deze enorme broederschap hangt niet
af van nationaliteit, rijkdom of rang, maar van de
zorgvuldige naleving van plicht, of morele
grootsheid.
Wij Surinamers zijn zeer gezegend met het feit dat
er geen religieuze of raciale haat is binnen onze
gemeenschap. Mensen met verschillende
achtergronden leven met elkaar, en leren van
elkaar, hetgeen toont dat het zeker mogelijk is om
allen tezamen te zijn zonder enige wrijving van
religieuze, culturele of raciale aard. Een bekend
feit van Suriname is het vreedzaam bestaan van
een moskee en een synagoge naast elkaar, in de
stad Paramaribo. Door middel van deze 'Spiritual
Note' wensen wij dit voorbeeld van vreedzaam
samenleven aan de wereld te presenteren, en we
moedigen alle samenlevingen, waar zulk een
vreedzaam samenzijn niet bestaat, aan om dit
voorbeeld in hun maatschappij over te nemen. We
zijn immers niet op aarde gekomen om tegen
elkaar te vechten, maar om vreedzaam met elkaar
te leven en van elkaar te leren. De verschillen
tussen ons allen zijn slechts bedoeld als
beproeving, zodat de Almachtige ons kan
beoordelen op ons samenleven met elkaar:
"Als het Allah had behaagd, had Hij jullie tot één
volk gemaakt, maar Hij wenst jullie te beproeven
met wat Hij jullie heeft gegeven. Dus wedijver met
elkaar om rechtschapen daden" (Koran 5:48).
Bron: A Spiritual Note, ed. 6 juni 2008
www.ivisep.org
Monument van
Baba en Mai
aan de
Waterkant. Dit
monument werd
door de Stichting
Hindostaanse
Immigratie
onthuld op 4 juni
1994 ter
gelegenheid van
120 jaar
Hindostaanse
immigratie.

