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Actueel

Historie

Spiritueel

118 jaar Javaanse immigratie

Ar-Risaalah 1 jaar

Hemelvaart

De Islam in Suriname (deel 3)

Op 28 juli 2007 verscheen de eerste editie van
Ar-Risaalah in Dagblad Suriname. Het doel van
dit initiatief van de Stuurgroep Islam is geweest
om aan de lezers een breed scala aan
Islamitische informatie aan te bieden, zoals
religieuze en spirituele artikelen, actuele zaken
de Islam rakende, en verder artikelen omtrent
wetenschap, historie e.d. Een korte evaluatie
wijst uit dat er met deze pagina zeker in een
behoefte is voorzien; er zijn vele reacties en
vragen
van
lezers
ontvangen
m.b.t.
gepubliceerde artikelen. Wel moet gezegd
worden dat Islamitische organisaties weinig
gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid
om via deze pagina hun bekendmakingen te
doen. Mocht u als lezer tips hebben hoe wij
deze krant verder kunnen afstemmen op uw
behoeften en interesses, zien wij die gaarne
tegemoet.

De Miraadj, de hemelvaart van de Heilige Profeet
Mohammed (vzmh), vond plaats op de 27ste nacht van
de Islamitische maand Radjab, dit jaar herdacht op 30
juli. Men treft sinds de vroege Islamhistorie verschillen
aan in de vorm ervan. De verschillende meningen over
de vorm van deze hemelreis zijn:
1. dat de Profeet Mohammed lichamelijk werd
meegevoerd vanuit de heilige moskee te Mekka naar
de moskee te Jeruzalem en van daaruit de lucht in naar
de hemelen;
2. dat hij lichamelijk werd meegevoerd vanuit de heilige
moskee te Mekka naar de moskee te Jeruzalem en dat
vandaar uit slechts zijn geest naar de hemelen
opsteeg; m.a.w. deels een stoffelijke, deels een
geestelijke reis;
3. dat de hele gebeurtenis van het meevoeren vanuit
de heilige moskee te Mekka naar de moskee te
Jeruzalem en vervolgens naar de hemelen een
duidelijk visioen was in wakende toestand, zonder dat
er sprake was van verplaatsing van het stoffelijke
lichaam;
4. dat de gehele gebeurtenis aan de Profeet getoond
werd in de vorm van een droom in een slaaptoestand.

Op 9 augustus 1890 arriveerden de eerste Javaanse immigranten
in Suriname, op initiatief van de Nederlandse Handel Maatschappij
(N.H.M.), toen eigenaar van Mariënburg. De Javanen kwamen uit
dorpen op Midden- en Oost-Java. De immigratie duurde tot 1939
en in totaal kwamen zo'n 33.000 Javanen naar Suriname. Bij de
volkstelling van 1972 werden in Suriname 57.688 Javanen geteld
en in 2004 waren dat er 71.879. De Javanen vormen de grootste
groep Moslims in Suriname; bij de laatste volkstelling werden er
ongeveer 66.000 Moslims geregistreerd, waarvan 46.000 Javanen.
De Javaanse Moslims in Suriname hebben een ontwikkeling
doorgemaakt die nagenoeg los staat van de Moslims van
Hindostaanse afkomst. Immers wordt over het algemeen de
etnische afkomst als een sterkere bindmiddel beschouwd dan de
religie. Zo gaven de Javaanse immigranten te Mariënburg in 1927
de wens te kennen om een eigen moskee te hebben, aangezien
de aldaar reeds bestaande moskee "Brits-Indisch" was, en
zodoende werd de eerste Javaanse moskee in 1932 geopend te
Mariënburg.
Toen na het einde van de Tweede Wereldoorlog politieke partijen
werden opgericht, werd ook de "Moeslim Partij" opgericht (de
eerste politieke partij in Suriname) met als doel "de Oost-Indische
en Indonesische Moslims bijeen te brengen". Het politieke plaatje
werd echter al snel bepaald door de partijen die op etnische
gronden waren geschoeid. Bij de aanloop naar de eerste grote
verkiezingen in 1949 verenigden diverse Creoolse groepen zich in
de N.P.S. en Hindostaanse groeperingen verenigden zich in de
V.H.P. Een aparte Javaanse partij werd opgericht onder de naam
K.T.P.I. (Kaum Tani Persuatan Indonesia). De eerste voorzitter was
dhr. Iding Soemita, die zelf ook een immigrant was.
De eerste zedelijk erkende Javaanse Moslimorganisatie in
Suriname was de Perhimpunan Ahmadiyyah Islam, opgericht op
21 mei 1959 en gevestigd aan de Rode Kruislaan te Paramaribo.
De oprichters waren hadji Iding Soemita (die ook oprichter was van
de K.T.P.I.), Ashruf Karamat Ali (advokaat/politicus, en weliswaar
geen Moslim van Javaanse, maar van Hindostaanse afkomst),
hadji S. Saimo en G. Kariodikromo. Een doel was om op deze
manier de Javanen nog meer te bundelen, niet slechts op religieus,
doch ook op politiek gebied. Deze Moslimorganisatie was dan ook
sterk gelieerd aan de K.T.P.I.
Vermeld moet worden dat de naam "Ahmadiyyah" bij deze
organisatie niets te maken heeft met de Ahmadiyya Beweging,
rond 1900 gesticht door Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. De
Perhimpunan Ahmadiyyah Islam heeft haar naam ontleend aan de
tweede naam van de Profeet Mohammed (vzmh), namelijk de
naam Ahmad (overigens heeft ook de Ahmadiyya Beweging haar
naam ontleend aan de tweede naam van de Profeet, en niet aan
de naam van de stichter Mirza Ghulam Ahmad, zoals vaak ten
onrechte wordt verondersteld).
Een andere Javaanse Moslimorganisatie, de Stichting der
Islamitische Gemeenten in Suriname (S.I.S.) werd opgericht op 2
augustus 1969 door een initiatiefgroep o.l.v. mr. Hadji Amir Siregal
met als doel de Islamitische leer te prediken, de Moslimgemeenten
in Suriname tot een eenheid te brengen en het behartigen van de
sociale en godsdienstige belangen van de leden van de bij haar
aangesloten gemeenten. Het secretariaat is heden gevestigd aan
de Tourtonnelaan te Paramaribo.
Bronnen:
- Islamitisch maandblad ‘Al Haq’, uitg. IVISEP, sept-okt. 1976
- www.javanen.org
- Dagblad Suriname, edities van 3 april en 22 september 2006
- Interview met dhr. A.S. Resowidjojo, mede-oprichter en eerste
voorzitter van de Islamitische vereniging "Persuatan Islam", tevens
ex-voorzitter eerste Raad van Toezicht van de S.I.S.
Met dank aan Danny Amatngalim

Wordt vervolgd

Foto: Aankomst Javaanse immigranten in Suriname
Herkomst foto: insideindonesia.org

Halaal Olympisch voedsel
Naar
verwachting
zullen
ongeveer
10.000 Moslimatleten en
coaches de komende
Olympische Spelen in Beijing
bijwonen. Om aan hun voedingsbehoeften
tegemoet te komen, zal de Chinese overheid
meer dan 2.000 verkooppunten voor halaal
(ritueel geslacht) voedsel vestigen. Verder
hebben functionarissen in Beijing lokale
religieuze leiders gevraagd om diensten te
leiden ten behoeve van buitenlandse gasten.
Het Olympisch Comité in Beijing heeft ook
aangegeven dat er Bijbels en Korans
beschikbaar zullen zijn in hotelkamers.
Wat voeding betreft, is ook bekendgemaakt dat
er tijdens de Olympische Spelen en de
Paralympics geen hond zal voorkomen op het
menu van de ruim honderd Olympische
restaurants. Aan andere eetgelegenheden is dit
verzoek ook gedaan.
In China wonen ongeveer 20 miljoen Moslims.

Religieus
Over religieus extremisme
De Profeet Mohammed (vzmh) heeft gezegd dat
onder de Joden 71 groepen zullen ontstaan;
onder de Christenen 72 en onder de Moslims 73
(aldus ‘Awf bien Maaliek in Aboe Daawoed).
De getallen 71, 72 en 73 moet men niet letterlijk
opvatten. Bovenstaande woorden van de Profeet
kunnen als volgt worden uitgelegd: [1]. Van alle
godsdiensten zullen de Moslims de meeste
verdeeldheid hebben; [2]. Joden zullen extreem
zijn; Christenen extremer en Moslims het
extreemst.
Allah houdt niet van extremisten. Vanwege het
extremisme in het Indo-Pak subcontinent zal Hij
de vlag van de Islam vandaar wegnemen en
geven aan een andere natie, nl. aan het Westen.
Na het heengaan van de Profeet Mohammed
(vzmh) was het vaandel van de Islam in handen
van de Arabieren (en gedeeltelijk Afrikanen).
Later toen deze hun verplichtingen verzaakten,
vanwege o.a. het materialisme, kwam het
vaandel in handen van de Turken. Na de
ondergang van het Ottomaanse Rijk - door
opkomst van het Westerse imperialisme - kwam
de vlag terecht in handen van de IndoPakistanen, medeveroorzakers van de “War on
Terror”. Omstreeks het jaar 2050, na ervoor klaar
te zijn gestoomd, zullen de Europeanen als
laatste met trots wapperen met de vlag van de
Islam. Zie ook Koran 47:38.
Noot: Twee bekende Moslimsekten op het IndoPak subcontinent zijn de Deobandi, waarvan de
Taliban afstamt, en de Barelvi (of Raza Khani).
Vele Moslims zijn het doelwit van laatstgenoemde
sekte omdat zij steeds punten zoeken om andere
Moslimgroeperingen tot ketters te verklaren.
Ahmad Jhawnie

Het moet duidelijk zijn dat het aanhangen van welke
van deze vier meningen dan ook van geen enkele
invloed is op iemands geloof als een Moslim,
aangezien de aanhangers van ieder van deze
meningen hun visie baseren op de Koran en verslagen
van de metgezellen van de Profeet.
Een populaire
voorstelling van de
‘Buraaq’, het
‘hemeldier’ waarop
volgens de orthodoxe
Moslims de Profeet
Mohammed door de
hemelen zou zijn
gereisd.

Sommige overleveringen beschrijven deze hemelreis in
detail. Als we echter de Miraadj beschouwen als een
fysieke reis, zonder de spirituele betekenis erachter te
begrijpen, verliest het zijn werkelijke waarde voor de
Moslimgemeenschap. Wij zullen daarom trachten deze
verborgen waarden uit te leggen.
1. Het openen van de borstkas van de Profeet en het
plaatsen van geloof en wijsheid daarin door de engel
Gabriël duidt erop, dat het hart van de Profeet
gezuiverd werd van alle lagere gevoelens en dat aan
hem en zijn gemeenschap geloof en wijsheid werden
geschonken.
2. Het reizen door de Profeet op de Boeraaq (soort van
'hemeldier') met grote snelheid wijst erop dat de religie
van de Islam zich zeer snel zal verspreiden. De
geschiedenis getuigt ervan, dat de Islam zich veel
sneller heeft verspreid dan enige andere religie.
3. Het opstijgen naar de hemelen en het ontmoeten van
de oude profeten duidt op de grote hoogten die de
Moslims zouden aandoen, en dat alle profeten
onderdeel zijn van één plan en waren opgewekt om de
mensheid naar één doel te leiden, namelijk het
spiritueel ‘opstijgen’ naar grote hoogten.
4. Het leiden van de gebeden van de andere profeten
door Mohammed is een aanwijzing van de beëindiging
van het Profeetschap.
5. Het bereiken van de verste lotusboom door de
Profeet is een profetie van het instellen van een nieuwe
wereldorde, de Islam. De wortels van de boom wijzen
op het stevige fundament van deze nieuwe orde, en de
takken duiden op de leringen van de Islam, die op
ordelijke wijze met elkaar zijn verbonden.
6. Het instellen van het gebed, 5x per dag, gebeurde
tijdens de hemelreis van de Heilige Profeet. Het gebed
is volgens een overlevering van de Profeet de Miraadj
van de gelovige, en dus de meest aangewezen
methode voor hun spirituele verheffing. Door deze
plicht te vervullen, worden alle gelovigen tot deelgenoot
gemaakt in de spirituele hemelreis van de Heilige
Profeet. Wat een waardevolle gift aan de Moslims!
Bron: Artikel van Maulana Hafiz Sher Muhammad

