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Voorwoord
Ons pastoraal werk in de katholieke gemeente eiste dat wij ons in de
geschiedenis van de katholieke Kerk in Suriname verdiepten. Dankzij
de medewerking van velen hadden wij de gelegenheid daartoe.
Nu wij het resultaat van onze studie kunnen presenteren, past een
woord van dank aan allen die geholpen hebben het materiaal te
verzamelen. Bovendien gaat onze dank uit naar hen die een helpen
de hand hebben geboden om het manuscript en de druk gereed te
maken. Een bijzonder woord van dank gaat uit naar de Sticusa die
ons financieel heeft gesteund.
Wij kunnen onze erkentelijkheid niet beter uitdrukken dan met het
lied:
God zij met ons Suriname
Hij verheff' ons heerlijk land.
Hoe 'vij hier ook samen kwamen.
aan zijn grond zijn wij verpand.
Werkend houden w' in gedachten:
recht en waarheid maken vrij.
Al wat goed is te betrachten
dat geeft aan ons land waai dij.
Ορο. koiidicuian, огп upo
Sranangron с кагі oen.
Was ope tata komopo
wi moe seti kondre boen.
S tre de f'stre, wi no sa frede
Gado de wi fesiman.
Heri libi te na dede
wi sa feti gi Sranan.
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INLEIDING.
In de ze tiger jaren van de negentiende eeuw voltrekken zich vele
veranderingen in de Surinaamse samenleving. De slavernij wordt in
1863 afgeschaft. Er wordt een tienjarig staatstoezicht op de vrijverklaarde Afrikanen ingesteld. Er komen grote groepen kontraktarbeiders uit verschillende delen van de wereld. De plantagelandbouw
wordt steeds meer door de kleine landbouw vervangen. De trek naar
de stad wordt door de vrijverklaarden ingezet. Het onderwijs en de
medische zorg breiden zich steeds meer uit.
In deze tijd wordt de zorg voor de katholieke missie aan de paters
Redemptoristen toevertrouwd, nadat de Congregatie van de Propaganda Fide daartoe met de leiding van de priesters en fraters had
onderhandeld. In 1866 k o m t Mgr. J. Swinkels met twee priesters en
twee fraters in het missiegebied aan. Spoedig zouden andere medewerkers volgen. Deze overname in 1866 brengt veranderingen in het v e r k
van de katholieke gemeente teweeg. Vandanaf worden meer mensen
ingezet voor het werk van de gemeente. De leiding besteedt speciale
aandacht aan bepaalde werkzaamheden. En zij die niet tot de gemecntr behoren, komen in een andere verhouding tot haar te staan.
PROBLEEMSTELLING.
Momenteel zoekt de katholieke gemeente van Suriname naar haar zin
en betekenis voor de Surinaamse mens. De veranderingen die de
laatste jaren binnen en buiten de Kerk plaatsvinden, roepen voor de
leiding en de lidmaten problemen op. Ook voor de mensen die geen
hd van de gemeente zijn, mogen gestelde vragen niet onbeantwoord
blijven.
De katholieke gemeente die reeds lang in de kolonie bestond maar
sinds 1866 geprononceerder naar voren trad, heeft veranderingen en
ontwikkelingen doorgemaakt. De vraag is nu, hoe de gemeente geworden is zoals zij heden is. Welke kansen heeft de gemeente gehad en
b e n u t 7 Hoe reageerde de Surinaamse mens op het werk van de
gemeente'Welke plaats heeft de gemeente in de waardering van de
mensen'Wat deed de gemeente allemaal'Deze en nog andere vragen
komen samen in een onderzoek naar de ontwikkeling van de Surinaamse katholieke gemeente.
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DOELSTELLING.
Wij willen vanuit een missiologisch oogpunt de groei van de gemeente
vanaf 1866 nagaan. Hierbij wordt onder missiologie verstaan: "de
reflectie op de verwerkelijking van het wezen van het christendom in
een situatie, waarin nog geen diepgaande ontmoeting heeft nlaats
gevonden" (1). De Surinaamse mens had reeds kennis gemaakt met
het christendom. De oorspronkelijke bewoners van het land, de
Indianen, waren met de katholieke Spanjaarden van de Conquista in
kontakt gekomen. Bij de verovering van Abraham Cnjnssen in 1667
deed het Zeeuwse Kalvimsme haar intrede. Toen de kolonie in 1682
aan de Geoctroyeerde Sociëteit toekwam, werd bepaald dat de
gereformeerde religie staatsbescherming zou krijgen. In latere tijd
stichtten de evangelische broeder gemeente en de evangelisch lutherse
gemeente kerken in de kolonie. En ook de katholieke gemeente kreeg
bij grote tussenpozen een kans om in de volkspantmg werkzaam te
zijn.

Wij doen een onderzoek naar de goei van de katholieke gemeente. En
wanneer wij de situatie van de gemeente in 1866 bezien, dan kunnen
wij zeggen dat de gemeente weliswaar bestaansrecht had, maar dat het
gemeenteleven na die periode zich veelomvattender zal ontplooien.
Daardoor heeft er een intenser kontakt plaats. De kennismaking
kunnen wij niet alleen meten naar het aantal jaren, maar ook naar de
intensiteit van het wederzijdse kontakt. Daarom laten wij onze onderzoekpenode in de jaren zestig beginnen omdat de gemeente dan met
meer personeel en intensiever arbeid haar zending op grond van het
Evangelie wil uitvoeren. Voor de Surinaamse mens zal er dan ook
steeds meer gelegenheid zijn tot kennismaking en kontakt met de
katholieke gemeente.
Bij deze ontmoeting zijn twee bewegingen te konstateren. De katholieke Kerk wil in het missiegebied Suriname de gemeente vestigen en
van de andere kant zal de Surinaamse mens dit aanbod aanvaarden.
Ons onderzoek zal zich dus ook richten op een onderzoek naar de
sunnamisering van de gemeente door het buitenlandse personeel en de
plaatselijke gemeenteleden. Zo willen wij dit wederzijds proces noemen.
Voor ons is het belangrijk om de groei van de ontmoeting na te gaan.
Want een reflektie daarop biedt ons de mogelijkheid de positie van de
gemeente op dit moment duidelijker te omschrijven. Een kennisname
van de groei van de gemeente is niet alleen interessant, maar zal ook
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dienen om voor de toekomst lijnen uit te zetten. De bezinning op het
verleden zal voor de gemeente een leerschool zijn om nieuwe taken te
onderkennen.
METHODE.
De katholieke gemeente wordt in het negerengels - de lingua franca
die ontstaan is uit een vermenging van het nederlands, het engels en
de taal van de slaven - lomsoe kerki (roomse kerk) genoemd. De
katholieke gemeente was zich er van bewust dat zij een onderdeel van
de rooms-katholieke Kerk was. Zij moest in Suriname opkomen voor
de Kerk van Rome. Bovendien werd zij door de niet-katholieke
christenen als vertegenwoordigster van de Romeinse Kerk beschouwd.
Onze onderzoekperiode valt tussen twee belangrijke feiten in de
katholieke Kerk, namelijk tussen het eerste en tweede vatikaans Concilie. Beide Concilies leveren een eigen kerktype wat betreft theologie,
kerkorganisatie en kerkelijk werk. De gemeente van Suriname zal
dezelfde kenmerken hebben en zal eenzelfde ontwikkeling als die van
het eerste naar het tweede vatikaans Concilie doormaken. Terwijl de
gemeente zich konformeerde aan de normen en idealen van de universele Kerk, had zij in de eigen situatie gelegenheid om bepaalde zaken
meer of minder aandacht te geven. Naast de kenmerken van de
universele Kerk, zal de gemeente karakteristieken van een particuliere
kerk hebben. Tegen de achtergrond van de kerkmodellen van het
eerste en tweede vatikaans Concilie, kunnen wij de eigenstandige groei
van de Surinaamse gemeente schetsen.
Op grond van de bijbel en de traditie kunnen wij stellen dat de Kerk
wijdings-, leer-, en bestuursmacht heeft. Wanneer wij dan een analyse
van de gemeente willen maken, dan zullen wij deze terreinen moeten
onderzoeken. Wij kunnen de drie sektoren uiteenleggen in de vierdeling:
de
de
de
de

leer
praktijk
organisatie
plaats in de ijraatschappij.
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De leer. Wij hebben te onderzoeken wat de gemeente van zichzelf en
haar omgeving dacht. Daarbij is het belangrijk te weten hoe haar
theorievorming tot stand kwam. Wij zullen moeten nagaan welke
instanties invloed op haar leer uitoefenden. Wij kunnen de theorie van
de gemeente terugvinden in de officiële stukken van de leiding van de
gemeente, in de brieven en verhandelingen, in de geestelijke lektuur.
Bovendien geven de katechismussen, de gebedenboekjes, de instrukties
en bepalingen ons aangaande de leer van de gemeente een inzicht.
De praktijk. Naast de theorie staat de aktie. Zij kunnen op elkaar zijn
afgestemd en zij kunnen elkaar tegenspreken. De kerk verwerkelijkt
zich in de liturgie van de sakramentenbediening of andere oefeningen
die het Heil van God vieren. In het kerugma treedt de gemeente in de
openbaarheid. De verkondiging van het Evangelie is bedoeld voor de
leden, de doopleerlingen en de niet-leden. De inhoud van het kerugma
wordt bepaald door de specifieke keuze van thema's uit het Evangelie. Naar de vorm kan de gemeente in woord en geschrift, in kerk en
school het kerugma uitdragen. In de diakonie van de mensen wil de
gemeente haar hulpvaardigheid en dienstbaarheid beleven en verwerkelijken. In de koinonie tracht de gemeente gemeenschap te stichten.
Zij kan zich daarbij richten tot de gemeenschap onder de lidmaten
van de gemeente. Zij kan ook kiezen voor de bevordering van de
eenheid en gemeenschap met de niet-leden. Naast deze komponenten
van het praktisch handelen van de gemeente, staat de pastoraal. Wij
zullen aandacht moeten besteden aan de zorg die aan het geestelijk
heil van de mensen werd besteed. Wij zallen dan vooral oog hebben
voor het parochiewerk van de ambtsdienaren. Wij zouden dit de
zielzorg van de pastoors kunnen noemen. Tenslotte wijdt de kerk
haar krachten aan de zending d.w.z. de poging om het Evangelie bij
niet- christenen ingang te doen vinden.
De organisatie. De gemeente bestaat uit een groep mensen die in
bepaalde relaties tot elkaar staan. Binnen de groep gelden de regels,
die de goede orde handhaven en het doel van de gemeente nastreven.
Er zal een leiding moeten zijn. De lidmaten zullen op een specifieke
manier aan de leiding waarde toekennen. Bovendien heeft de organisatie personeei in dienst. Het is goed te weten hoe het personeelsbestand is samengesteld. Daarenboven spelen de opleiding, de bevoegdheid en de samenwerking een belangrijke rol bij het nastreven van het
gestelde doel.
De plaats in de maatschappij. De gemeente is een verzameling van
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mensen en als zodanig vormt zij een faktor in de samenleving.
Daarom moeten wij aandacht besteden aan de houding van de gemeente ten opzichte van de maatschappij en de niet-leden.. Dit
kunnen wij nader omschrijven wanneer wij de houding van de niet-leden ten opzichte van de gemeente kennen. De gemeente heeft haar
eigen opvattingen omtrent de maatschappij, waarvan zij een onderdeel
is. Maar ook de maatschappij kent de gemeente een bepaalde plaats
toe. Wij moeten dus de maatschappelijke relevantie onderzoeken.
Wij menen dat wij langs deze vierdeling de facetten van het gemeenteleven kunnen onderzoeken en beschrijven. Wij beperken ons onderzoek tot de menselijke faktor in het geheel van het Surinaamse
gemeenteleven. Wij gaan dan ook voorbij aan een nauwkeurige analyse
van Gods Heilshandelen in de gemeente en de korrelatie met het
menselijk handelen. Het menselijk handelen binnen het kader van het
gemeenteleven heeft overeenkomstig onze werkdefinitie en doelstelling onze aandacht. Wij achten ons niet bevoegd Gods werk binnen
dit onderzoek adekwaat te kunnen beschrijven.
INDELING
Op grond van de bevindingen van onze studie kunnen wij de onderzoekperiode in vier fasen verdelen. Om de bijzondere situatie van de
gemeente aan te geven hebben wij de perioden naar termen van groei
en verandering genoemd:
De eerste fase die de tijd vanaf de komst van de Redemptoristen in
1866 tot ongeveer het jaar 1890 bestrijkt, wordt door een bewuste of
onbewuste konfrontatiepolitiek gekenmerkt. De katholieke gemeente
wist zich de tegenstandster van niet-katholieke christenen en had
weinig waardering voor de normen en idealen van de Surinaamse
samenleving. De tegenpartij van de gemeente werd daardoor tot een
krachtiger stellingname uitgedaagd. Door de houding van de tegenpartij werd de katholieke gemeente weer uitgedaagd. Via de verkondiging, waarbij de nadruk op het thema van de ene ware Kerk lag,
stelde de gemeente zich tegen de niet-katholieken op. Via het onderwijs wilde zij een nieuw en beter Surinaams geslacht opvoeden.
Daarom noemen wifüeze fase de konfrontatiefase.
De tweede periode, van ongeveer 1890 tot ongeveer 1930, brengt een
ander beeld van de gemeente naar voren. De gemeente trekt de lijnen
van de konfirontatie door en doet pogingen om de lidmaten in alle
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sektoren van het maatschappelijk leven van dienst te zijn De gemeen
te werkt op de terreinen van opvoeding, onderwijs, werkgelegenheid,
vakopleiding, ontspanning, gemeenschapsleven en kadervorming. De
gemeente heeft zodoende een veelomvattende (invloed op de lidma
ten Daardoor krijgt zij steeds vastere voet in de Surinaamse maat
schappij. De gemeente vestigt zich definitief temidden van de andere
gemeenten. Bovendien moet het gouvernement de katholieke gemeente volledig erkennen en haar betekenis voor de Surinaamse samenleving onderkennen. Deze fase karakteriseren wij dan als de vestiginsfase.
De derde fase valt tussen de jaren 1930 en 1958, wanneer het
apostolisch vikanaat tot bisdom wordt verheven. In deze fase bouwt
de gemeente voort op de tweede periode en het kerkelijke leven gaat
de richting op die in de tweede fase was uitgezet. Wat was begonnen,
werd voortgezet. Op grond hiervan zal deze fase de institutionaliseringsfase heten.
In 1958 wordt het vikanaat een bisdom. De gemeente krijgt dus meer
zelfstandigheid Er wordt een klein seminarie opgericht Het buitenlands kerkpersoneel wordt zoveel mogelijk door Surinaams personeel
vervangen. Er wordt een bisschop van Surinaamse afkomst benoemd
De gemeente groeit steeds meer naar zelfstandigheid Dit blijkt ook
uit het feit dat er steeds grotere behoefte aan een eigen liturgie en
theologie ontstaat. Daarom willen wij deze fase de autochtonisenngsfase noemen.
Wij kunnen de perioden met duidelijk afperken omdat de overgang
van de ene naar de andere fase nooit abrupt en duidelijk heeft plaats
gehad. Wij gebruiken de jaartallen dan ook bij wijze van benadering.
De namen van de vier fasen bedoelen aan 'e geven dat de gemeente in
een veranderingsproces is opgenomen Er is in de gemeente plaats
voor beweging en dynamiek. Bij de veranderingen hebben faktoren
buiten de gemeente meegespeeld, maar de gemeente is ook zelf in de
verandering aktief betrokken geweest.
Wij zullen de studie beginnen met een kort overzicht van de Surinaamse situatie voor 1866. Aan het begin van de behandeling van de
vier fasen zullen wij-telkens een schets van de Surinaamse maatschappij geven en aan het einde van het hoofdstuk zullen wij een samenvatting geven. Na de behandeling van de vier fasen kunnen wij een
schets van het Surinaamse kerktype geven en bijzondere aandacht
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schenken aan het type kerk, dat in de zendingsfase staat.
MATERIAAL.
Het spreekt bijna vanzelf dat de gemeente in haar beginfase weinig
belangstelling voor een goede dokumentatie en een verzorgd archief
had. Daarbij komt dat de tropenomstandigheden bijzondere eisen
stellen (2).
Pater Bossers schreef een beknopte geschiedenis van de missie tot
1884 (3). Frater Abbenhuis gaf een kort overzicht (4). Bij historische
feiten verschenen gedenkboeken en korte studies (5). Omdat het
voorhandenzijnd materiaal een fragmentarisch karakter heeft, meenden
wij er goed aan te doen een overzichtsstudie te maken, waarbij ook
meer archiefmateriaal gebruikt kon worden.
Wij baseerden onze zienswijze vooral op het boek van R. van Lier,
wanneer wij een schets van de sociaal-historische groei van de Surinaamse samenleving moesten geven (6).
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НЕТ BEGIN
HOOFDSTUK I
SURINAME.
Door de eeuwen heen werd de wereld voor de Europese mens steeds
groter. De reizen over land en zee brachten kontakten met Azié',
Afrika en de "Nieuwe Wereld" tot stand. Na de ontdekking van het
zogenaamde Amerika en de toeei^ening ervan rees bij de Spanjaarden en Portugezen de vraag naar de rechtmatigheid van de veroveringen. Op aandrang van de Spaanse koning vaardigde Paus Alexander
VI in mei 1493 drie bullen uit, waarin de kwestie van recht en
eigendom werd geregeld. De eerste bulle, Inter Caetera van 3 mei
1493, gaf aan Spanje het handelsmonopolie over de westerse wereld.
Bovendien kreeg de Spaanse kroon opdracht: ".... de volken, die
deze eilanden en het. vaste land bewonen de christelijke godsdienst te
doen aannemen
en naar voornoemde eilanden en vaste land wijze,
rechtschapen, godvrezende bekwame mensen te zenden, die in staat
zijn de inlanders te onderrichten in de goede zeden en het katholiek
geloof" (1). Het oostelijk deel van de ontdekte en nog te ontdekken
landen kwam aan Portugal toe. Hierbij was Rome het punt vanwaaruit de wereld in oost en west werd verdeeld. De bulle van de
volgende dag bepaalde dat de lijn van de noord - naar de zuidpool
over het Azorengebied, de demarkatielijn tussen oost en west zou
zijn. Het volgende jaar werd bij het verdrag van Tordesillas de scheidslijn 370 graden opgeschreven, zodat Brazilië aan Portugal toekwam.
West-Indiè' kwam zo onder de Spaanse macht. Alonzo Ojeda en Juan
de la Cosa schijnen als eerste Europeanen in 1499 de Surinaamse
bodem betreden te hebben. Koning Philips II nam op 23 april 1593
officieel bezit van de Guyana's en stelde Domingo de Vera als
gezagvoerder over dat gedeelte van de Wilde Kust aan.
Het Caraibisch gebied werd druk bevaren door schepen die uit Europa
afkomstig waren. De verschillende Europese zeemachten probeerden
gebieden te veroveren. In Holland werd daartoe de West-Indische
Compagnie opgericht "tot afbreuk der vijanden en aankweek van den
handel".
In de eerste helft van de zeventiende eeuw poogden vooral Engelse
zeelieden Suriname te veroveren. Maar in 1667 veroverde de Zeeuwse
Abraham Crijnssen met geweld de kolonie, zodat Suriname een Hol15

lands gewest werd Omdat de kolome te weinig profijt opleverde,
verkocht Crijnssen haar aan de Geôctroyeerde Sociëteit, waarin de
West-Indische Compagnie, de stad Amsterdam en de Zeeuwse familie
van Aerssen van Sommelsdijck participeerden. De Sociëteit zou werken aan de '"aanbouw" van de kolonie en bij oktrooi werd bepaald
dat leder schip, dat uit Holland wegvoer, zoveel mogelijk mensen voor
de kolonie zou trachten mee te nemen. Toen de kolome meer bevolkt
werd, moesten bij mstrukties de gronden worden verdeeld (2) De
verdere regelingen en bepalingen hadden tot doel de handel en de
bevolkingsaanwas ten bate van de Sociëteit te stimuleren (3).
Zowel voor de Spanjaarden als voor de Hollanders was de godsdienst
een belangrijke faktor in het leven. Het oktrooi van 1682 zegt dan
ook. "Dat de voornoemde Bewindhebberen sullen moeten besorgen
dat de Colomers ten allen tijden zijn voorsien van een of meer
Bedienaars des Goddehjcken Woordts/ na dat de gelegenheydt van de
kolonie moghen komen te vereysschen/ ten eynde de Colomers en de
verdere Opgezetenen aldaer in de vreese des Heeren/ en de Leere ter
zaligheit geleydt en de onderwesen mogen werden/ mitsgaders tot het
gebruyck der Heihghe Sacramenten bequaeme occasie hebben/ sullen
de voornoemde Predicanten met bij de de voorz Compagnie/ maar bij
de Colomers selve onderhouden werden/ uyt een middel ofte fonds
dat den gemelten Gouverneur ende Raden daertoe op approbatie van
Bewindthebberen sullen mogen ordonneren ende heffen" (4).
De veroveraars van het gebied hadden strijd moeten leveren met de
Indianen, die na de overwinning van de Europeanen de bossen in
vluchtten of tot slavernij werden gebracht. Om de kolonies toch tot
wingewesten voor het moederland te maken, moesten arbeidskrachten
worden aangevoerd, die op de plantage te werk gesteld konden
worden. Hieruit ontstond de slavenhandel en de slavernij. De Middle
Passage - het slavenvervoer over de Atlantische Oceaan - was een
belangrijk winstobjekt voor de Europese zeemachten. Ook de Hollanders namen hieraan deel (5).
Dat de kolonie lange tijd veel profijt voor de handelaren in het
moederland heeft opgeleverd valt te betwijfelen, want reeds in 1774
werd over verval geschreven (6).
SLAVERNIJ.
Het is hier met de plaats uu te weiden over de slavenhandel en de
slavernij. Wij geven een korte schets om het begin van maatschappe16

lijke, kulturele en ekonomische problemen aan te geven.
De goed bedoelde opvattingen van Bartholomeu« de las Casas liepen
snel uit op een winstgevende bedrijfstak voor verschillende machten
in Afrika, Europa en het nieuwe Amerika. De slavenhandel bracht in
het Caraibisch gebied een nieuw bevolkingspatroon.
De oorspronkelijke bewoners, de Indianen, werden verdreven of tot
slavernij gebracht. De Europeanen namen bezit van de gebieden en
voerden Afrikanen aan om op de plantages te laten werken.De vernede
ringen die de mensen op de slavenmarkten moesten ondergaan en het
harde werk op de plantages brachten vele slaven ertoe weg te vluch
ten en zich schuil te houden in de bossen. Deze weglopers of marrons
behielden hun Afrikaanse ι identiteit .De slaven van de stad en de
plantages vermengden zich met de Europeanen. Hieruit ontstond een
nieuwe groep mensen, namelijk de gekleurden of Kreolen.
In Engeland en Amerika gingen in het begin van de negentiende eeuw
steeds meer stemmen op, die pleitten voor de afschaffing van de
slavenhandel en slavernij. Engeland verbood in 1808 de slavenhandel.
Frankrijk volgde spoedig. In Engeland werd onder leiding van
Wilberforce en Powell de Anti-slavery Society opgericht. Met de steun
van hun Anti Slavery Monthly Reporter wisten zij de publieke opinie
aangaande de slavernij te bewerken. Een gevolg van hun aktiviteiten
was dat in 1833 de Abolition Bill waarbij per 1 augustus 1834 de
slavernij werd afgeschaft, werd afgekondigd. Frankrijk maakte bij
dekreet van 27 april 1848 een einde aan de slavernij in haar gebieden.
Dit was vooral te danken aan de / onvermoeide arbeid van mensen
als Benjamin Cr¿mieux en Victor Schoelcher.
Door deze feiten werd de publieke opinie in Holland steeds meer in
beweging gezet. In 1842 werd aan de koning een verzoekschrift tot
oprichting van de Maatschappij ter bevordering van de afschaffing van
de slavernij gericht. Tevens wilde de maatschappij de slaven tot de
kennis van het Evangelie brengen (7).
De brochures van M. Teenstra, N. Beets, J. Wolbers, W. van Hoêvell
en anderen suggereerden dat de tijd gekomen was om een wetsontwerp
in de Staten in te dienen. In 1851 gebeurde dit dan ook. Bij
Koninklijk Besluit van 29 november 1853 (no. 66) werd een staatscommissie ter bestudering van de afschaffing van de slavernij of ook
wel emancipatie genaamd, in het leven geroepen. Het vijfde wetsontwerp, namelijk dat van 9 juli 1862 kwam erdoor met 47 stemmen
voor en 11 tegen. De dag van de emancipatie werd op 1 juli 1863
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gesteld en de slave η eigenaars kregen voor iedere slaaf driehonderd
gulden.
Ondertussen waren in de kolonie reeds vele slaven door de meesters
vrijverklaard of vrijgekocht. Zij vormden een groepering tussen de
groep van de blanke eigenaren en de groep van de slaven. In 1864
was het aantal vrijen 20.450; het aantal vrijgemaakten 3 1 -273 op een
totale bevolking van 53.260 mensen.
Zij die zich voor de afschaffing inspanden, woonden niet in de
kolonie. In de kolonie was men erg bezorgd voor het ekonomisch
effekt van de emancipatie. Pas laat kwam de idee van het tienjarig
staatstoezicht op. Dit stelsel was tot grote tevredenheid in de Engelse
kolonies toegepast. De tien jaren staatstoezicht moesten de mensen
op de definitieve vrijheid voorbereiden. De rechten en plichten wer
den de vrijverklaarden voorgehouden in het Plakkaat van 16 april
1863: Plakati disi meki alla njoen friman disi de na ondro lanti, en
dem soema disi joeroe dem, sabi dan na dem reti en san na dem
plikti toe (Plakkaat waardoor alle vrijen onder staatstoezicht en zij
die hen in huur hebben, hun rechten en plichten kunnen weten) (8).

GODSDIENST.
Wij zagen reeds dat de bewindhebbers van de kolonie zorg voor de
godsdienst wilden dragen. De religie van de staat was het reformato
rische christendom. Deze voorkeur voor de gereformeerde kerk maak
te het moeilijk voor andere christelijke gemeenten die zich in de
kolonie wilden vestigen.
De leider van de Hernhutters, graaf L. von Zinzendorf onderhandelde
met het bestuur van de Sociëteit te Amsterdam omtrent de mogelijkheid van de stichting van zendingsposten in de kolonie. De kern van
de zendingstheologie van de Hernhutters, een groep christenen die in
Bohemen op het landgoed van Von Zinzendorf woonde en ook
Moravische Broeders of later evangelische broeder gemeente wordt
genoemd, is op de geschriften van L. von Zinzendorf gebaseerd. Hij
stelt dat de kennis van God alleen in Jezus is te vinden. Het Lam
Gods met bloed en wonden staat dan centraal in de christologie. De
bekering naar het nieuwe leven brengt rechtvaardiging en heiliging
voor de mensen. Her koninkrijk Gods en de wereld zijn op elkaar
betrokken en voor elkaar bestemd. De deelname aan de zending
betekent participatie aan het leven van de dienaar Gods (9). De
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Sociëteit gaf Von Zinzendorf verlof om enkele zendelingen naar
Suriname te laten gaan. Sinds 1735 werkten zij in de kolonie en met
hun dagelijkse arbeid als handwerklieden, artsen, onderwijzers en
winkeliers voorzagen zij in hun levensonderhoud. De evangelische
broeder gemeente deed veel moeite om met de slaven en de weglopers
in kontakt te komen. Tevens onderhielden zij lange tijd een zendingspost onder de Indanen. De gereformeerde kerkeraad in Amsterdam,die
verantwoordelijkheid voor de gereformeerde kerk in de kolonie droeg,
was niet erg ingenomen met de komst van de broeder gemeente en
liet daarom een waarschuwingsschrift uitgaan (10).
De kolonisten van de evangelisch lutherse religie kregen in 1741 van
de Sociëteit verlof om een predikant uit Holland te laten overkomen.
De eerste predikant Pfaff hield op 2 september 1744 in de kerk van
de gereformeerden zijn intredepreek. De Lutherse kerk was nog niet
afgebouwd. Een van de bezwarende bepalingen, waaraan de gemeente
zich te houden had, was dat zij ieder jaar zeshonderd gulden aan het
militair hospitaal moest geven. De achterstelling ten opzichte van de
gereformeerde kerk bleek ook uit het feit dat de mensen van de
Lutherse gemeente niet tot het Hof werden toegelaten. In 1785
wendde de kerkeraad zich in verband met die kwestie tot de gouverneur.
De verhouding tussen de gereformeerde kerk (in de negentiende eeuw
zou de naam hervormde gemeente steeds meer inburgeren omdat
vanaf 1834 mensen zich van de gereformeerde kerk afscheidden en
zich gereformeerden bleven noemen) en de evangelisch Lutherse kerk
was soms gespannen, omdat er wrijvingen ontstonden naar aanleiding
van ongelijke behandeling wat betreft salarissen en financiële hulp
zijdens het gouvernement. Vaak ook hielp men elkaar bij vakatures of
bood men het gebruik van het kerkgebouw aan, zoals bij de branden
van 1821 en 1832 (11).
Nog vóór 1632, toen de kolonie aan de Sociëteit toekwam, hadden
zich reeds Joden in de kolonie gevestigd. De eerste synagoge werd in
1672 te Joden Savanne aan de Surinamerivier gebouwd. Zij hadden
van de Sociëteit eigen privileges weten te verwerven, die echter in
1825 werden ingetrokken. Er waren Portugese en Nederlandse Joden.
De Portugese Joden waren voor de katholieke overheersers in de
eerste helft van de zeventiende eeuw uit Brazilië verdreven en vestigden zich in het aaburige Cayenne en Suriname. In de negentiende
eeuw was er voor elke groep een synagoge in de stad, omdat het
wooncentrum van Joden Savanne naar de stad Paramaribo was ver19

legd. Dit was het gevolg van het feit dat de welvaart van de groep gedaald
was door de lagere produktie van de plantages. In de negentiende
eeuw werd een poging tot proselitisme onder de kreoolse groep
gedaan. De leiders vonden namelijk dat het kader van de eigen groep
te klein was geworden (12).
De overheid verbood de uitoefening van godsdienst door de slaven.
Zo trof zij bepalingen tegen rituelen bij begrafenissen. Bepaalde vormen van muziek en dans waren verboden en het gebruik en de
toepassing van de eigen geneeskunst was strafbaar (13).
In de jaren rond de emancipatie telden de gemeenten de volgende
aantallen:
de hervormde gemeente
de lutherse gemeente
de evangelische broeder gemeente plm.
de katholieke gemeente
plm.
J o d e n plm.
totale bevolking

5.000 - 6.000
1.800 - 2.500
28.000
12.000
1.394
52.963

Men zou de kolonie dus een christelijk land kunnen noemen. R. van
Lier maakt naar aanleiding van de getallen de opmerking dat het
gehalte van het christendom van de bekeerde vrijen en slaven niet te
hoog moet worden aangeslagen. De bekering was niet diepgaand en de
Afrikanen hielden vast aan hun oorspronkelijke religie (14).

DE ROOMS KATHOLIEKE GEMEENTE
De statuten van de Sociëteit zeiden: "dat geen personen in de
vaderlande ofte in Suriname zouden worden toegelaten tot enige
directie ofte bewind van de voorzegde colonie, die professie zouden
doen van den Paepschen godsdienst, ende dat vervolgens o o k niemand
van de Paepschen religie part of deel in de voorzegde Sociëteit zouden
mogen hebben ofte houden, nochte ook voor iemand anders in de
voorzegde Sociëteit occuperen, ofte eenig bewind gezag, directie of
administratie h e b b e n " (15).
Toch liet de eerste gouverneur C. van Aerssen van Sommelsdijck zich
door een katholieke Amsterdamse vriend overhalen om enkele priesters naar de kolonie mee te nemen. Zo kwamen op 23 november
1683 de- Franciskanen Fredericus van der Hofstadt, Petrus Croll en
Thoma«; Fuller te Paramaribo aan. Over hun leven in de kolonie
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schreef van der Hofstadt: "Dagelijks belagen zij ons, de ongelovigen
en onkatholieken, maar daarover bekommeren wij ons weinig, mits
wij onze loopbaan voleindigen en niet teleurgesteld worden in onze
verwachtingen; het doel onzer zending bereiken, zielen winnen voor
God en de kroon der martelie wegdragen, ziedaar al ons streven.
Reikhalzend zien wij dagelijks die roemrijke dood tegemoet; dagelijks
bereiden wij ons daartoe voor, want in dat wekelijks rivierreisje
verkeren wij aanhoudend in levensgevaar" (16). De priesters hadden
enige bewegingsvrijheid, zelfs zo dat zij zich buiten Paramaribo konden begeven. Het duurde echter niet lang of het bestuur van de
Sociëteit te Amsterdam werd over de aanwezigheid van de priesters in
de kolonie ingelicht. De priesters stierven echter kort na elkaar, zodat
de gouverneur geen last van represailles van de kant van de Sociëteit
behoefde te vrezen.
Het zou ongeveer een eeuw duren voordat er priesters in de kolonie
werden toegelaten. Ondertussen gold voor de katholieke kolonisten:
"verdatende waer en waerachtich te sijn, dat alle catholycke Rooms
gesinde personen, soo haer willen begeven in den huwelijcken staet,
trouwen voor een of meer beeren van den Raet van Policie en
Justicie, de wet representerende, en dat geen trouw voor wettich wert
gehouden noch verklaart dan diegene so in de gereformeerde kerck
alhier trouwen ofte voor de wet van deese colonie, gevende reeden
van wetenschap dat sijn Ed. heeft bijgewoont het trouwen van twee
Roomsgesinde personen, voor een heer van den Raet, geen meerder
heere doenmaals alhier sijnde, en hij heer deposant in absentie van
den secretaris selfs getrouwt heeft, beloovende des versocht sijnde
tselve naerder te bevestigen" (17). Er was geen spoor van kerkelijk
leven en soms lieten de katholieken de kinderen bij de protestanten
dopen. Na 1780 wilden enkele katholieke mannen toch stappen
ondernemen om het gouvernement te verzoeken enkele priesters in de
kolonie toe te laten. Er werd een kerkbestum gevormd en het gouvernement stelde de Instructien van d'Edele Agtbare Hoove voor D'Eerwaarde Heeren Priesteren als volgt op:
" 1 . Dat de plaats daar zij lieden bij den anderen zullen komen ter
verrigtbig van hunne godsdienst voor altoos zal zijn blijven bepaald aan Paramaribo sonder ooyt ofte ooyt in de Rivieren of
ergens anders eenige plaats daartoe te mogen gebruiken en dat
zelf aan Parimaribo maar een huys daarvoor zal zijn en blijven
geconsenteerd.
2. Dat wijdens hunne vergaderplaats of kerk geen ander aansien zal
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3.

4.

5.
6.

7.

8.

mogen hebben als dat van een ander burger huys.
Dat hunne Priesters wereldlijk zullen moeten zijn en dat deselve
in cas van wangedrag door den Heer Gouverneur en de Raden
van Politie zonder form van proces zullen kunnen worden versonden en een ander in sijne plaats aangesteld.
Dat zij nimmer eenigen omgang of publique processie zullen
vermogen te doen, en in geen ander gewaad op straat mogen
gaan als in buergerlijke kleeren.
Dat zij zorgvuldig zorgen zullen dat hunne armen niet tot lasten
van den Lande komen.
Dat zij sig in allen gevallen sorgvuldig zullen hebben te wagten
geene slaaven, hoe ook genaamt tot hunne godsdienst te Іоккеп,
aan te moedigen, veel minder aan te neemen.
Dat bij aldien, wanneer zij lieden onverhoopt tegens diese vastge
stelde pointen van vergunning moeten aangaan, dezelve niet
stiptelijk nakomen dadelijk hunne kerk oft vergaderplaats zal
worden gesloorten en zij Lieden van diese gunstige dispositie
verstoeten zijn.
Laatstelijk dat zij lieden sig in allen opzigten zullen hebben te
gedragen en nauwkeurig opserveeren zondanige voorwaarden en
bepalingen als bij Placaten en Reglementen van de Heeren weegens de oefening van den Roomsch Catholieke godsdienst gemaneerd en in gebruik zijn" (18).

Het kerkbestuur richtte nu- een verzoek aan de aartspriester van
Holland om te zoeken naar enige priesters, die naar de kolonie
wildeni komen. De aartspriester stelde zich in verbinding met de
nuntius te Brussel. Deze regelde op 28 november 1785 met de Congregatie
van de Propaganda Fide de uitzending, zodat het volgende jaar weer
enkele priesters in de kolonie waren om de zorg voor het geestelijk
dienstwerk op zich te nemen.
Dat het kerkbestuur aktief was en verantwoordelijkheid droeg, blijkt
uit het feit dat het de zorg voor de jaarlijkse kollekte voor de armen
op zich had genomen. Daartoe waren mannen aangesteld en bereid
gevonden om de gelden op te halen. Zij werden de stads- en distriktsdiakenen genoemd. Het land was namelijk verdeeld in zeven distrikten. Alle plantages lagen in de distrikten en de diakenen moesten dus
de plantage-eigenaren of administrateurs ter plaatse gaan bezoeken,
Op 1 apnl 1787 zegenden de twee aangekomen priesters de nieuwt
kerk in. Zij waren er niet aan gewend dat er in de gemeente ook een
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aktief kerkbestuur was, zodat er soms moeilijkheden over de gezagskompetentie ontstonden. De grootste bron van moeilijkheden binnen
de katholieke gemeente vloeide voort uit punt 5 van de Instructien.
Tot 1786 werden de katholieke armen verzorgd door het gereformeerde diakoniehuis of ''s landsgasthuis. Nu de katholieken voor hun
eigen arme lidmaten moesten opkomen, ontstonden er moeilijkheden
bij de regelmatige aflossing van de schulden. Enkele jaren schonk
gouverneur de Frederici kwijtschelding van betaling, maar bij Resolutie van 28 december 1792 maakte hij een eind aan zijn goedwillendheid. Hierdoor was de gemeente genoodzaakt zich op te heffen, want
zij kon niet meer aan alle bepalingen van de Instructien voldoen. Op
1 maart 1793 werd de laatste openbare godsdienstoefening gehouden
en de enig overgebleven priester vertrok naar· Holland.
De katholieken konden echter niet in de situatie berusten en na
verloop van jaren richtten zij zich in een request tot de koning. Zij
vroegen de koning om het daartoe te leiden dat de katholieke gemeente weer priesters zou kunnen laten overkomen. Op dezelfde
voorwaarden als die van 1785 werd daartoe verlof gegeven (19). Nu
schreef het kerkbestuur naar Curacao om daar de priesters te vragen
naar Suriname te komen. Van 1810 tot 1814 was de Franciskaan
Jacobus Schinck, die eerst op Curaçao werkzaam was geweest, de
geestelijke leider van de Surinaamse gemeente. De dood maakte een
eind aan een vruchtbaar apostolaat in de stad.
De aartspriester van Holland vergat de katholieken van de kolonie
niet en daarom deed hij moeite priesters te vinden die bereid waren
hun krachten in dienst van de Surinaamse gemeente te stellen. In
1817 konden er weer twee priesters naar de kolonie vertrekken. Deze
twee priesters,?. Wennekers en L. van der Horst woonden in de stad
en mochten zich niet met de slaven op de plantages bemoeien. In de
stad werden zij pijnlijk getroffen door het zedeloos leven van de
kolonisten. In zijn eerste toespraak tot de leden van het kerkbestuur
sprak Wennekers dan ook over de bandeloosheid, het zedenbederf en
het konkubinaat. In 1819 schreef hij een request naar de koning. In
het request klaagde hij over de behandeling der slaven en verzocht om
maatregelen, die de toestand zouden kunnen veranderen. Zijn moeite
had echter geen sukses en hij kreeg geen reaktie (20).
P. Wennekers stelde een katechismus in de negerengelse taal samen.
Hij vertaalde gebeden en liederen om het kontakt met de Surinaamse
mens gemakkelijker te laten verlopen. Zijn verhouding tot de niet-katholieken kunnen wij schetsen aan de hand van een brief die hij op 4
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april 1821 aan de voorstander (hoofd) van de evangelische broeder
gemeente F Langballc schreef Daarin schreef hij " D t s m c f c g c n s t a a n
de gelijk ik verleden jaar aan de lutherse g c m c t n t t mijn hartelijke
wensch tot vrede heb aangeboden en wederom aan den gereformeerde
Heer Predikant, onze weldoener, toen ik Zed voor zijne wclmccncndc
aanbieding van een huis tot опге woning ging bedanken bij het
tegelijk neerstorten van beide kerkgebouwen, den wensch uitte, dat
deze gebeurtenis mocht aanleiding geven t o t onze grote vcreeniging in
Jezus Christus, zoo wil ik nu OOK voor uw vertrek niet nalaten, een
eerste poging deswege bij de Broedergemeente te doen, en wel bij U,
als grijs geworden in den arbeid, en door jaren en ondervinding zeker
verheven boven cene menigte vooroordeelcn en spitsvondigheden"
(21).
Wennekers stierf in 1823 en zijn gezel van der Horst zette het werk
tot 1825 voort, toen ook hij stierf Nu de gemeente weer zonder
priesters was, stelden enkele mannen een aantal punten op, om het ge
meenteleven voort te laten gaan
"1.
2.

3.

de heer E v.d. Berg zal president zijn zoo lang er geen geestelijke
is.
alle zondagen des morgens 9 ure kerk te houden, die bestaan zal
uit de gezangen der H. Mis, twee gebeden, eene litanie en een
rozenkrans
alle avonden te zeven ure de gewone avondgebeden te h o u d e n ,
in de landtaal, en twee ronzenkransen te bidden voor de ziel van
de overleden pastoor, waarbij o m beurt, altijd een lid
kerkbestuur zaJ tegenwoordig zijn.
alle zondag-avonden te zes ure, onderrichting te h o u d e n
bejaarden en kinderen, waarbij mede ieder lid van het
stuur op zijne beurt zal tegenwoordig zijn.
ene maandelijkse gedenking te h o u d e n aan den pastoor,
het altaar in het volle licht zal zijn, de m e t t e n zullen

4.

5.

van het
voor de
kerkbe
waarbij
worden

gelezen in het hollandsch, en verdere gebeden voor de overlede
nen.
op den eersten kantoordag eene buitengewone uitdeling te doen
aan de armen, van kaas en brood enz.

6.
7.

8.
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de beeren v.d. Berg, Heyder en Kreyter te benoemen om alle
zondagen des morgens van tien t o t elf uur in het kerkgebouw te
vaceren, tot het horen van die leden der gemeente die bij gebrek
van een priester raad en hulp nodig hebben.
o p de dringendste wijze aansporen om twee geestelijken naar

Suriname te zenden.
9. alle heilige zaken te verzegelen
10. een inventaris iraken van al de goederen die aan de kerk toebehoren.
11. de bouw en de voltooiing van de nieuwe kerk gewoon door te
laten gaan" (22).
Op 8 februari 1826 kwamen de missionarissen M#van der Weyden en
J. Grooff in kolonie aan en vandanaf zullen er konstant priesters in
de gemeente zijn. M.v.d. Weyden was apostolisch prefekt en kon
spoedig het nieuwe kerkgebouw, dat aan de H.H. Petrus en Paulus
werd toegewijd, inzegenen. In hetzelfde jaar overleed van der Weyden
zodat J. Grooff lange tijd de enige priester m de kolonie was. Later
kreeg hij assistentie en kon hij zich wijden aan het apostolaat op het
melaatsen-etablissement te Batavia aan de Coppenamermer.
In 1842 werd de apostolisch prefekt J. Grooff tot apostolisch vikans
van Batavia in Oost-Indiê benoemd en kwam de Surinaamse katholieke
gemeente onder het bestuur van de apostolische vikaris Mgr. M.
Niewmdt van Curacao. Aangezien de afstand tussen de twee landen te
groot was, werd de medewerker van Grooff, de priester G. Schepers,
tot provikaris aangesteld. Mgr. Grooff werd naar aanleiding van zijn
weigering om een benoeming van een priester door het gouvernement
goed te keuren, het land uitgezet en kwam in 1847 als apostolisch
visitator in Suriname terug. Na zijn dood in 1852 werd G. Schepers
tot apostohsch vikans m Suriname aangesteld.
De priesters stelden katechismussen en gebedenboekjes samen en
vertaalden gedeelten van de Bijbel m de negerengelse taal (23). Smds
de dertiger jaren van de negentiende eeuw mochten zij ook op de
plantages komen om het Evangelie onder de slaven te verspreiden.
Hierdoor groeide het aantal lidmaten snel. De priesters waren niet
alleen werkzaam in de hoofdstatie van de H.H. Petrus en Paulus maar
ook te Coróme, op Batavia en m de distrikten op de plantages. Hun
aantal bedroeg niet meer dan vijf tot zes.
In 1861 werd in de stad de Rosakerk gebouwd, omdat het aantal
leden zich sterk uitgebreid had. Was het aantal m 1851 ongeveer
7.000, m 1861 was dit opgelopen tot ongeveer 12.000 (24). De
gemeente telde weinig blanken, zodat de kerk wat ledental betreft,
praktisch geheel Surinaams was. De sterke groei van de laatste tien
jaren kan worden toegeschreven aan de grotere mate van de vrijheid
die de slaven werd gegund. De evangelische broeder gemeente maakte
25

ccn vergelijkbare groei door.
Toen G. Schepers voor de bisschopswijding in Holland was, zocht hij
kontakt met de eerwaarde zusters van Roosendaal. Deze volgelingen
van de H. Franciscus van Assisi stamden uit de traditie van de derde
orde van de leken. Een groep daarvan ging zich zusters van de
boetvaardigheid (Penitenten) noemen en in de latere tijd werd aanslui
ting met hervormingsgezinde kloostergemeenschappen gezocht. Daar
om droegen zij de officicle naam van Pctincnten-Recollcctinen. In
1832 werd het klooster te Roosendaal gesticht en de zusters wijdden
zich vooral aan de opvoeding en het onderwijs van de armen. Deze
zusters waren bereid om in de kolonie in het onderwijs werkzaam te
zijn. De eerste zes zusters kwamen in 1856 in Paramaribo aan (25).
Zij begonnen een lagere school voor meisjes en later voor jongens.
Tevens namen zij de zorg voor de weesmeisjes op zich.
De gemeente had zich vlak voor de emancipatie sterk uitgebreid en
had steeds meer priesters nodig. Maar het werd steeds moeilijker om
in Holland priesters, die bereid waren in de kolonie te werken, te
vinden. De Propaganda Fide zocht naar een kloostergemeenschap die
de zorg voor de missie op zich wilde n e m e n , want dan zou het
personeelsprobleem minder
zwaar gaan wegen. De kloostergemeen
schappen hadden een konstante groei en de oversten zouden op basis
van de gelofte van gehoorzaamheid gemakkelijker mensen met een
zendingsopdracht k u n n e n belasten.Na moeizame onderhandelingen wer
den de Nederlandse Redemptoristen bereid gevonden de zorg voor de
missie op zich te nemen. Deze groep van mannelijke religieuzen was
in 1732 door Alfonsus Maria de Liguori te Napels gesticht, met het
doel de Verlosser Jezus Christus na te volgen en aan de armen het
Evangelie te verkondigen. In 1836 begon de kongregatie een stichting
in Holland. Het belangrijkste werk in Holland bestond in het leiden
van retraites en missies in de steden. De paters kregen als predikanten
bekendheid en van sommige priesters die naar Suriname werden
gezonden, werd gezegd dat zij m e t veel vrucht in Holland hadden
gewerkt. In de vergadering van de Propaganda Fide van 17 juli 1865
werd besloten de missie van Suriname aan de Hollandse R e d e m p t o 
risten toe te vertrouwen.
De ЗОе juli bekrachtigde Paus Pius IX dit
besluit. In maart 1866 kwamen de eerste paters te Paramaribo aan
(26). Daar waren vijf priesters werkzaam in de zielzorg en 10 kloos
terzusters wijdden zich aan de opvoeding en het onderwijs.
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KONFRONTATIEFASE ( 1866 - 1890 )
HOOFDSTUK II
Wij beginnen dit hoofdstuk met een schets van de Surinaamse samen
leving. In dat kader staat de katholieke gemeente en groeit het
kerkelijk werk. Wij zullen het gemeenteleven naar de diverse aspekten
nagaan om aan het slot in de samenvatting enkele konklusies te
trekken.
SURNAME.
In 1865 kreeg het Reglement
op het beleid der Regering in de
kolome Suriname rechtskracht. Daarbij werd het College der Koloma
Ie Staten als vertegenwoordiging van de Surinaamse bevolking inge
steld. De leden van het Kollege werden door de gouverneur benoemd
Hoewel de inspraak van het volk nauwelijks gehonoreerd werd, kreeg
de dcmokratie een kans. Hier ligt het eerste begin van de zelfbeschikking (1). Voorheen vormden de gouverneur en de Raad van Politic
(ook wel Politieke Raad of Hof van Politie en Criminele Justitie) de
regering van de kolonie. In het regeringsreglemcnt verviel het artikel
dat stelde dat de gouverneur een nederlander moest zijn
Na de slaventijd en het tienjarig staatstoezicht zou er een groot tekort
aan arbeiders ontstaan. De overheid vreesde niet ten onrechte dat de
meeste slaven na de emancipatie de landbouw en de plantage-arbeid
definitief de rug zouden toekeren. Er moest dus voor ander arbeids
potentieel worden gezorgd. Nu had het nabuurland Demerara wat dat
betreft gunstige ervaringen met de Bnts-Indiers
opgedaan De neder
landse overheid knoopte met Engeland onderhandelingen aan over een
mogelijke aanvoer van Brits-Indische arbeidskrachten voor de S u n
naamse plantages. Bij Traktaat van 8 september 1870 en Publikatie
van 3 mei 1872 werd een officieel begin met de aanvoer van kontrakt
arbeiders (indenture) uit Brits-lndife*, die lange tijd Koelies werden genoemd, gemaakt (2). Had men tot dan toe de groepen der Europe
anen, Kreolen, Bosnegers en Indianen die samen de kolonie bevolkten, nu kwam er een nieuwe groep bij. Omdat de immigranten in de
distnkten te werk werden gesteld, speelden zij geen opvallende rol in
het maatschappelijk leven van de kolonie.
Van 1873 tot 1916 kwarflçn 34 848 immigranten naar de kolonie. De
godsdienstige gelaagdheid van de kolonie veranderde ook. Het Hin27

doeîsme en de Islam kwamen met de arbeiders mee. Daardoor breidde
de godsdienstige verscheidenheid zich uit.
De ckonomische situatie van de kolonie bleef zorgwekkend. Nu de
plantagelandbouw met moeite in stand gehouden kon worden, gingen
er steeds meer stemmen op om over te schakelen op de kleinlandbouw. Na het verstrijken van de kontrakttiid zouden zoveel mogelijk
arbeiders zich in de kolonie blijvend moeten vestigen, om de klcinlandbouw op gang te brengen. Daartoe schiep de overheid gunstige voorwaarden wat landuitgifte en pacht betrof.
De vrijverklaarden trokken naar de stad en zochten daar naar iets
anders dan het plantagewerk. Zij vormden echter snel het stadproletanaat. Zij hadden geen werk, geen goede behuizing en verloren zodoende ambitie. De 31 273 vrijverklaarden kenden geen vak en waren door
het staatstoezicht niet erop voorbereid om een plaats in het ekonomisch bestel in te nemen. Van overheidswege waren er geen instanties
om hen te helpen een plaats in de maatschappij te veroveren.
DE LEER.
Wij zullen aandacht aan de leer van de katholieke gemeente moeten
besteden, omdat daarin de motieven voor haar werkzaamheden naar
voren komen. De leer over zichzelf en de wereld
buiten
haar,
steunde op de theologie van de Romeinse Kerk. Met het vatikaans
Concilie werden enkele facetten scherper naar voren gehaald.
De Kerk werd als het ene en ware heilsinstituut gedefinieerd. De
theologie kwam hiertoe omdat de protestantse theologie op een
evenwaardige plaats voor de kerken van de Reformatie aanspraak
maakte De katholieke theologie stelde het lidmaatschap van de katholieke Kerk als een voorwaarde om aanspraak op de voorzegde
zaligheid te kunnen maken. Het officieel leergang van de Kerk had
zich ook duidelijk uitgesproken tegen de stromingen van die tijd zoals
het naturalisme, socialisme, rationalisme en kommumsme . Zij vond
dat deze bewegingen de mensen op aarde niet gelukkiger konden
maken. Zij meende dat de beschaving die de katholieke Kerk overal
bracht, de mensen voldoende uit de ellende en armoede ophief.
De katholieke gemeente van Suriname had reeds een traditie aangaande de opvattingen van de Kerk over zichzelf en anderen. De verschillende katechismussen en gebedenboekjes spreken zich daarover uit
(3).
Ook het pausschap en de onfeilbaarheid waren daarin reeds ten sprake
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gekomen. Deze twee thema's van het eerste vatikaans Concilie zouden
de universaliteit - de eenheid onder het wettig Opperhoofd - van de
katholieke Kerk onderstrepen, en de overtuiging dat de Kerk de enige
waarheid bezat, verstevigen.
Wij kunnen deze gedachtegang terugvinden m de preken die de
opvolger van Mgr. Swinkels, Mgr. J. Schaap ( 1875 - 1889 ) in de
hoofdkerk van de H.H. Petrus en Paulus gehouden heeft. Zijn
Homüien
of Verklaring der Evangelien op al de Zondagen van het
Kerkelijk Jaar ( Den Bosch 1880 ) geven ons met alleen inzicht in
hetgeen de leiding van de gemeente over zichzelf dacht. Ook de
met-leden komen ter sprake.
De preek van de eerste zondag na Pinksteren wijdde uit over de Kerk
en haar taak in de wereld. Op basis van Matheus 28, 1 8 - 2 0 heeft de
Kerk de macht om te leren ( "onderwijst alle volkeren" ), de macht
om te heiligen ( "hen dopende in de naam van de Vader, de Zoon en
de Heilige Geest" ) en de macht on te regeren ( "hen lerende
onderhouden alles wat ik u gezegd h e b " ) (4) De apostolisch vikans
zegt dan: "Inzonderheid echter moeten wij er altoos op bedacht zijn,
al de woorden en wenken der onfeilbaar Leerende kerk met cene
heilige graagte en den diepsten eerbied op te vangen, een getrouw en
waardig gebruik te maken van de heiligingsmiddelen, waarvan haar de
bedienmg door haren Sichter onzen Heer Jezus Christus opgedragen
is, stiptehjk en in alles te gehoorzamen waar zij gebiedend en verbiedend, regelend of regeerend optreedt - want zo alleen kunnen wij aan
Jezus Christus gehoorzamen, die tot de kerk gezegd heeft: "wie u
hoort, hoort m i j " (5).
In de preek van de zesde zondag na Driekoningen zegt hij van de Kerk
dat zij met een boom te vergelijken is, maar dat zij takken heeft
voortgebracht, die verbrand dienen te worden. Hij stelt dan: "alle
toenadering o p godsdienstig gebied, tussen ons kinderen der katholieke kerk en allen met-katholieken (is) volstrekt onmogelijk. Weet dus
wel, Geliefden, dat gij grovelijk dwaalt en de klaarblijkelijkste bewijzen geeft van onbekendheid met de leer uwer kerk, wanneer gy
protestanten en vrijdenkers napratend, met schroomt t e zeggen dat
alle godsdiensten gelijkelijk goed moeten zijn, daar wij toch allen een
en denzelfden God dienen, dat het groóte en eemge verschil tusschen
de verschillende godsdienstige belijdenissen alleen bestaat in zekere
vormen, waaraan de katholieke kerk met onverbiddelijke strengheid,
maar zonder degehjke grond en reden vasthoudt" (6).
Aangaande de betekenis van de wereld voor de mens zegt Mgr.
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Schaap dat het geloof hoger te waarderen is dan het bezit van allerlei
zaken van de wereld. Het is belangrijker de kinderen godsdienstiger en
zedelijker te vormen dan hen in wetenschap en onderwijs binnen te
leiden (7).
Binnen het kader van de Romeinse theologie vallen de theorieè'n van
Mgr. Schaap nauwelijks op. Misschien kunnen wij zeggen dat zijn
uitspraak over de protestanten en vrijdenkers, scherp is. Wanneer wij
bedenken dat de katholieke gemeente in Suriname tussen andere
christelijke gemeenten een plaats had, dan zal het ons niet verwonderen dat zij een oppositionele houding aannam. De katholieke gemeente streefde een snelle uitbreiding na en werd daarin door de andere
gemeenten gehinderd.
Hoewel de gemeente reeds lang zorg aan de melaatsen, armen en
wezen besteedde, en bovendien in het onderwijs werkzaam was, werd
dit werk van de kerk niet in de definitie over zichzelf opgenomen. De
diakonie stond op het tweede plan, omdat het geestelijke- of zielcheil
als het voornaamste werd geacht. Later zullen andere opvattingen
dienaangaande ingang vinden.
DE PRAKTIJK.
Nu wij een visie op de theorie van de gemeente hebben gegeven,
kunnen wij overgaan tot de behandeling van het kerkelijk leven naar
de verschillende facetten. Wij zien dan dat het kerkelijk leven in deze
eerste fase een bijzonder aksent krijgt omdat haar houding ten opzichte van de andere christenen en de maatschappij haar daartoe
dwingen. Zo zullen theorie en praktijk op elkaar aansluiten.
Liturgie. Het Missale Romanum gold als het liturgieboek voor de
Romeinse Kerk. Voor verschillende kerken in de wereld waren er
uitzonderingen gemaakt. De priesters van Suriname gebruikten dit
liturgieboek onverkort en vierden de Sakramenten in de latijnse taal.
Reeds de katechismus van Wennekers gaf een vertaling van de misgebeden en wel in de negerengelse taal.Hierdoor konden de gelovigen
beter participeren aan de viering.
Naast deze officiële Romeinse liturgie was in Suriname de zogenaamde begi-kerki ingevoerd. Ook wanneer er geen priester aanwezig was,
kwamen de mensen soms samen in de kerk (kerki) om samen te
bidden (begi). Dit begi-kerki systeem moest wel gehanteerd worden
omdat de priesters op de-verafgelegen plaatsen in de distrikten en het
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binnenland met grote tussenpozen kerkdiensten hielden, waarbij de
verplichting van zondags kerkbezoek voor de mensen bleef bestaan.
Daartoe werden kosters of katechisten geihstrueerd om op de zondagen met de mensen samen te komen om met gebed, lezing, prediking
en zang het geloof te beleven en te versterken. Pas veel later zullen er
vaste formulieren voor deze kerkdiensten worden opgesteld.
De priesters stelden enkele gebedenboekjes samen en vertaalden liederen in de negerengelse taal. Zij gebruikten ook melodieën, die bij de
evangelische broeder gemeente in gebruik waren (8). Deze gebeden en
liederen werden gebruikt wanneer de mensen samen kwamen voor
niet-sakramentele vieringen. Zo waren er verschillende geestelijke
broederschappen en verenigingen opgericht, waarbij de nadruk lag op
de beoefening van de vroomheid en de uitvoering van goede werken.
In de kerkelijke samenkomsten kregen sommige heiligen een bijzondere verering, zoals de H. Familie, H. Maria van Altijddurende Bijstand, de H. Alfonsus.
De gebedssamenkomsten hadden in de kerken plaats. Naast de hoofdkerk van de H.H. Petrus en Paulus en de Rosakerk was er sinds 1887
gelegenheid om in de Bonifacekerk samen te komen. De uitbreiding
was noodzakelijk omdat de belangstelling steeds groter werd. Er
waren nog kerkjes te Coróme en Batavia. Wanneer de priesters,
kosters en kathchisten kerkdiensten in de distnkten en het binnenland
hielden, maakten zij gebruik van een schuur of snel gemaakt afdak.
Het gevarieerde ritueel, de veelvuldige feestdagen en de plechtigheden imponeerden de mensen en stimuleerden het kerkbezoek. Het
ritueel was gericht op de eredienst aan God. Het plechtstatige en
indrukwekkende gedrag van de priesters bij de kerkelijke plechtigheden gaf aan het bijzonder priesterschap een eigen aksent. Want zo
werd de afstand tussen priester en leek onderstreept.
Kerugma. De verkondiging van het Evangelie in prediking en katechese kreeg veel aandacht. Verscheidene priesters hadden op dit terrein
in Holland een goede naam. Onder de kerkdiensten werd steeds
gepreekt en op de scholen werd veelvuldig katechismusonderricht
gegeven. Bovendien werd in de kerken voor bepaalde groepen katechismus gegeven.
Voor een beter verstaan hadden de priesters gedeelten uit het Oude
en Nieuwe Testament in het negerengels vertaald. Hoewel de meeste
mensen niet konden lezen, had de katholieke gemeente verschillende
negerengelse katechismussen in gebruik.
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De Homilien van Mgr. Schaap en de kathismusboeken, die in hct
vraag- en antwoordsysteem waren opgezet, vertonen apologetische
trekken Het kerugma werd grbruikt om de positie van de katholieke
gemeente in de Surinaamse samenleving te verdedigen tegen de andere
christenen. Men wilde in de verkondiging de lidmaten of de toekomstige lidmaten ervan overtuigen dat het geloofspakket van de katholieke gemeente steunde op de ware leer van het Evangelie. Het kerugma
zette zich dus met alleen af tegen de andere christenen, maar wilde
ook de lidmaten versterken in de overtuiging dat de katholieke Kerk
de ene ware Kerk was. Door deze voorkeur voor de prediking van de
waarheid, kreeg het kerugma de tendens vooral het aksent te leggen
op kennis, leer, onderricht, overtuiging en beterwetenj. Het kerugma
benaderde het Evangelie op rationele wijze en vroeg hetzelfde van de
lidmaten of doopleerlingen.
De Kronyken van de Petrus en Pauluskerk laten ons zien hoc de
regeling van de prediking en katechese in de zeventiger jaren was
kerkdiensten: Petrus en Paulus - gelezen mis met negerengelsc preek,
Hoogmis met Hollandse preek,
Rosa
- gelezen mis met negerengelsc preek,
katechese:
-zondag 4 uur: viermaal per week om
half acht voor de volwassenen in het
negerengels,
-afzonderlijk
onderricht
voor
de
doopleerlingen,
-op
's
Landsweldadigheidsgesticht
voor de zieken en gebrekkigcn,
-voor de kinderen die Hollands verstaan: 's morgens driemaal in de
week
-voor de kinderen die negerengels verstaan: 's middags driemaal per weck
(9)·
Diakonie. De hulp aan de arme en verlaten mens werd in de gemeente
als een belangrijke taak gezien. In 1792 werd de gemeente opgeheven,
omdat zij de armen niet naar tevredenheid kon onderhouden. De
gemeente had haar leden vooral uit de groep van de armeren. Ten
tijde van Wennekers en Grooff is de situatie niet anders. De priesters
benadruikken dan ook vaak de slechte ekonomische situatie van de
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gemeente. Toch moest de armen- en wezenondersteuning voortgang
vinden. De gemeente had een armenbestuur, waarvoor Mgr. Swinkels
in 1867 nieuwe statuten opstelde. Het twintigste artikel zegt dat
"geen arme mag be4eeld worden die geen bewijs kan overleggen van
in den paaschtijd van dat jaar gebiecht te hebben
die bekend is van
zijn godsdienstpligten te verzuimen
die verwaarloost zijne kinderen
naar de H. Mis, categismus en school te zenden
die zelf onzedig
leeft, of de onzedelijkheid van anderen bevordert e. die te Batavia
kan worden opgenomen, maar zonder voldoende redenen, er niet naar
toe wil (de melaatsen waren verplicht zich af te zonderen van de
mensen vanwege het besmettingsgevaar. J.V.)" (10). Voor de armenzorg was de stad in wijken verdeeld en de armmeesters waren
verantwoordelijk voor de hun aangewezen wijken. De sankties voor de
hulp laten zien dat de leiding van de gemeente op het stuk van recht
en moraal niet van de algemeen geldende kerkelijke normen wilde
afwijken. Het lidmaatschap van de gemeente hield in dat van ieder lid
de serieuze onderhouding van de kerkelijke wetten gevraagd werd. De
gemeente presenteerde zich als handhaafster van de wetten van de
Romeinse Kerk.
J. Grooff besteedde bijzondere aandacht aan de melaatsen op Batavia.
Het gouvernement had de zorg voor het etablissement en keurde goed
dat een priester er regelmatig kerkdiensten hield. Onder Grooff werd
Batavia een statie waar met korte tussenpozen steeds een priester
verbleef. Tot de taak van de priester daar behoorden de sakramentenbediening en de ziekentroost. Na Grooff's dood in 1852 werd de
statie de vaste woonplaats van Petrus Donders, die vandaaruit tochten
naar de Indianen maakte. In de stad Paramaribo en in Holland
maakte het leven van de priesters onder de melaatsen een diepe indruk.
De rooms katholieke gemeente kreeg daardoor steeds meer waardering
en erkenning. De andere gemeenten besteedden geen aandacht aan de
melaatsen, zodat de katholieke gemeente als vanzelf geassocieerd werd
met dienstbaarheid, hulpvaardigheid en opofferingsgezindheid.
Vóór de komst van de zusters van Roosendaal werden de katholieke
weeskinderen bij partikulieren ondergebracht, zodat de wezenzorg een
gemeentezorg was. Na aankomst openden de zusters spoedig een
weesinrichting voor meisjes. Voor de jongens werd in 1872 op Livorno een weeshuis geopend. Het lag in de bedoeling om de jongens in
de landbouw groot te brengen, zodat zij op volwassen leeftijd een
eigen bedrijf zouden kunnen beginnen. Het weeshuis bood aan veel
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jongens onderdak:
jaar
aantal
1876
23
1880
46
1889
75
De uitoefening van de landbouw moest ook dienen om te voorzien in
de onkosten. Helaas kon de leiding van het weeshius geen voldoende
animo bij de jongens aankweken. Bovendien leverde de produkten te
weinig geld o p . In 1890 werden daarom de houten gebouwen naar
het terrein van de Bomfacekerk in de stad overgebracht, omdat daar
betere onderwijsmogelijkheden waren
Het onderwijs, dat door de zusters was begonnen, breidde zich snel
uit. De apostolisch vikaris liet paters en fraters met onderwijsbevoegdheid uit Holland overkomen. Aanvankelijk was er alleen lagere-schoolonderwijs, maar toen er meer leerkrachten uit Holland kwamen, kon
men met uitgebreid lager onderwijs beginnen,
Onder Mgr. Schaap kreeg het onderwijs een bijzonder aksent. Hij
wilde door het onderwijs de gemeente opbouwen. De snelle bekeringen van voor de emancipatie hadden het aantal lidmaten wel omhoog
gebracht, maar hij moest konstateren dat het gehalte van het kerkelijk
leven veel te wensen overliet. Hij schreef in verband met de planning
van het kerkelijk werk. "Inderdaad, die opvoeding, ziet daar het
kardinale punt van ons apostolaat, bij dit werk vergeleken, mogen wij
alles wat wij nog daarenboven doen, als van ondergeschikt belang
beschouwen, van dit werk alleen hebben wij het recht te verhopen,
dat ons apostolaat ook duurzame vruchten zal voortbrengen (11) De
leiding koos voor de opvoeding om een nieuw geslacht mensen voort
te brengen. De nieuwe opvoeding was gebaseerd op de normen en
idealen die de onderwijskrachten uit Europa meebrachten. De katholieke scholen werden opgericht omdat de leiding van de gemeente
meende dat de kinderen m de Surinaamse maatschappij verloren
zouden gaan. Daarom moest er een breuk komen, om te verhinderen
dat de slechte maatschappij verder groeide. Het katholiek onderwijs
wilde een reaktie op het maatschappelijk bestel zijn.
Koinonie. De leiding van de gemeente had met alleen aandacht voor
de jeugd, maar ook voor de volwassenen. De kerkelijke samenkomsten
kweekten een saamhorigheidsgevoel aan. Het gevoel van eenheid zou
de lidmaten sterk maken om weerstand te kunnen bieden tegen de
invloed van buiten de kerk. De groepsbmding werd het meest bevorderd door de o p n e h t m g van geestelijke verenigingen en broederschap-
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pen. Door regelmatige samenkomsten, gebed, vroomheid en hulpvaar
digheid groeiden de verenigingen. In 1888 telde de H Familickongrc
gatic 1 023 leden, de Broederschap van de Levende Ro¿enkrans 643
leden, de Aartsbrocderschap van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende
Bijstand 751 leden en de Aartsbrocderschap van het Allerheiligst
Hart van Jezus 412 leden (12).
De gemeente begon ook met een Familiekring Het doel ervan was
om de katholieken gelegenheid te bieden op gepaste wijze ontspan
nmg te hebben. Daarbij wilde de leiding van de gemeente de onderlinge band van de leden verstevigen (het woord famihc zegt dit reeds).
Omdat de leden reeds met zoveel banden met hun medeburgers waren
verbonden, werd de noodzaak van eigen ontspanningsgelegenheid niet
gevoeld, zodat de Familiekring maar een kort bestaan kende
Een ander bindmiddel voor de gemeenteleden was het Heilig Verbond. Dit fonds voor de begraicnisonkosten begon op 15 maart 1874
en wilde mensen in de onvoorziene uitgaven tegemoet komen Dit
begrafenisfonds voorzag in een behoefte en kende een konstante
groei.
De gemeenteleden werden ervan weerhouden toe te treden tot andere
verenigingen, omdat zij dan bloot zouden staan aan slechte beïnvloeding De leiding van de katholieke gemeente legde alle nadruk op de
groei van de gesloten groep katholieken, die zich van de andere
christenen en andere groepen door een voorbeeldig leven zou onder
scheiden.
Pastoraal. De priesters die niet in het onderwijs werkzaam waren,
wijdden zich aan de zielzorg of de pastoraal. Het parochiële werk
omvatte de sakramentenbediening, het godsdienstonderricht
en de
zorg voor de godsdienstige verenigingen of broederschappen.
Aangezien het aantal priesters niet groot was, werd alle tijd aan de
drie bovengenoemde facetten gewijd. Er werd geen huisbezoek gedaan, en dat was eigenlijk onmogelijk vanwege het strenge kloosterleven
en de grote afstand tussen de lidmaten en de priesters. De priesters religieuzen
hadden boven alles de kloosterrcglementen te onderhou
den en mochten zich alleen voor de sakramentenbediening op
straat begeven. Het merendeel van de lidmaten der gemeente behoorde
tot de klasse der armen. Bovendien waren zij van Afrikaanse afkomst.
Het verschil in levensstijl was zo groot dat een diepgaand kontakt
tussen zielzorger en leek praktisch onmogelijk was. De priesters leer
den wel de ncgerengelsc taal, om relaties te kunnen leggen en zich
verstaanbaar te kunnen maken, maar waren niet u u op frekwent
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persoonlijk kontakt met de lidmaten
De belangrijkste tak van werk was de sakramentenbcdiemng. Door de
viering en bediening der Sakramenten kregen de aanwezige gelovigen
deel aan het Heil dat door Christus voor de mens was verworven. De
participatie verzekerde de gelovige de gave van de eeuwige zaligheid.
De sakramentenbediening verwerkelijkte op de meest direkte wijze de
eer van God en de zaligheid van de zielen, welke de twee hoofdmotieven van het kerkelijk handelen waren. De bediening van de eucharistie
had iedere dag plaats Omdat er voor de dooptoedienmg geen regels
wat tijd betreft, golden, kon het sakrament naar goedvinden van de
bedienaar worden gevierd Bijzondere eisen werden niet aan de dopeling gesteld. Wel was er godsdienstonderricht voor de volwassenen,
juist met het oog op de toediening van de d o o p .
De viering van het sakrament van het huwelijk vond weinig plaats. De
slaven mochten noch voor de kerk noch voor de staat trouwen, zodat
de gezins- en familieverhoudingen los waren. Het monogame huwelijk
zoals dat door de katholieke gemeente werd voorgestaan, was voor
velen onbekend, omdat het gedrag van de plantagedirckteuren vaak
gericht was op buitenhuwelijkse relaties. De theorie en de praktijk
aangaande het huwelijk waren in de slaventijd dus niet op elkaar
afgestemd. Verder was het zich steeds uitbreidende matriarchale samenlevingspatroon niet gericht op levenslange samenlevingsverbanden.
De leiding van de katholieke gemeente bleef de nadruk leggen op het
monogame huwelijk en duldde van de lidmaten geen konkubinaat of
vrije samenleving De gemeente sanktioneerde dit met kerkelijke straffen als exkommunikatie of een weigering van kerkelijke begrafenis.
De zielzorg buiten de stad werd waka-kerki (rondtrekkende kerk)
genoemd. De priesters moesten via de rivieren naar de plantages in de
distnktcn of de dorpen in het binnenland. Waar een centrum van
katholieken was, bediende de priester de Sakramenten, gaf godsdienstonderricht en instrueerde een plaatsvervanger, die bij afwezigheid van
de priester de zorg voor het kerkelijk leven droeg. Aanvankelijk waren
dergelijke mensen niet in dienst van de gemeente. De priester bezocht
dan de dorpen regelmatig, maar in de tussentijd waren de mensen aan
zichzelf overgelaten wat de katholieke godsdienst betreft. De priesters
kwamen tot de bevinding dat de mensen teveel vasthielden aan hun
oude religie. Om de mensen _toch steeds meer aan het katholiek
kerkelijk leven te doen gewennen, werd er een verantwoordelijk
onder hen -aangesteld, die o p de zondagen de kerkdienst moest leiden.
Dit verhinderde niet dat de mensen twee godsdiensten behielden en
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die even vurig bleven aanhangen en belijden.
Zending
De gemeente was -zich ervan bewust dat in het binnenland
vele mensen woonden die nog geëvangeliseerd moesten worden Nu
hadden de Bosnegers en de Indianen reeds kennis gemaakt met de
evangelische broeder gemeente, die enkele gemeenten in het binnenland had. Wançeer er meer priesters in de kolonie kwamen zou er
ook aandacht aan het missiewerk onder die twee bevolkingsgroepen
besteed kunnen worden. Petrus Donders ging vanuit Batavia aan de
Coppename op zoek naar de Indianen die in het westen van Suriname
woonden. De eerste kontakten verliepen hoopvol en Donders zei dat
de mensen zeer leergierig waren. Een grote moeilijkheid voor het
missiewerk onder de daar wonende Indianen was, dat zij zo verspreid
in kleine groepjes woonden. Petrus Donders wilde alle Indianen van
West-Sunname onder een hoofd verenigen, om dan een statie te
beginnen, waar kerk en school het centrum zouden vormen.
Petrus Donders maakte in 1871 een verslag van een missiereis en het
geeft ons een beeld van de wijze van werken. Hij schreef "Ik verbleef
op de eerste plaats in de Maratakka (want op drie verschillende
plaatsen heb ik gedoopt, wijl zij zeer zelden allen bij eikanderen op
eene plaats zijn) 13 dagen; hier maakten zij een soort van noodkerk
in een dag En daar zij vol ijver zijn om in de godsdienst onderwezen
te worden, kwamen zij allen, ook de kinderen, des morgens б'/г uur
o m onderwezen te worden en de H. Mis bij te wonen. Spoedig
kenden zij het Onze Vader, de 12 artikelen des geloofs enz., dan bad
Joseph de Rozenkrans met hen als op Batavia onder de H. Mis, die zij
stichtend bijwoonden, tegelijk ook onder de H. Consecratie en bij de
Communie knielen en onder het H. Evangelie opstaan.
Om 8 uren gingen zij aan het werk en kwamen na de middag om half
vijf of 5 uur weer terug tot 7 uur of later, want deze zijn onvermoeid
o m te leeren. Intusschen zonden zij hunne kinderen gedurende de
voormiddag en o o k de namiddag, die ook dan meestal alle gebeden
(en van de noodzakelijkheid des Middels en des Gebeds), gelijk o o k
de volwassenen, meestal van buiten kennen, zodat zij reeds kunnen en
zullen bidden; en dat is veel want alwie vraagt verkrijgt" (13)
Omtrent het doopsel en huwelijk schrijft hij: " Z o o kon ik de bejaar
den t o t het H. Doopsel en het Sakrament des Huwelijks voorbereiden
een of 2 avonden. Het H. Doopsel voorgaande, bad ik met hen
gezamenlijk de Rozenkrans om door de voorspraak van de Allerheilig
ste Maagd Maria van G o d de Genade te verkrijgen van een goed
berouw over hunne zonden om zoo het H. Doopsel waardig te mogen
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ontvangen. Er waren onder hen twee mannen die met twee vrouwen
leder leefden, doch zoo haast zij vernamen, dat dit de goede God met
wdde, maar dat zij slegts ieder eene zouden hebben en (na) gedoopt
zijnde met deze moesten trouwen, of dadelijk waren zij bereid om
eene vrouw te verlaten liever dan het H. Doopsel te moeten derven;
en zo toonden zij, dat zij God meer beminden dan de menschen"
(14), Donders eiste voor de doop slechts een eerste kennisname van
de christelijke leer. Voor de mensen was het daarom niet zo moeilijk
om zich te laten dopen. Het gevolg van deze handelwijze was dat de
bekeerlingen aan hun oude traditie gehecht bleven en dat de priesters
steeds teleurgesteld werden in het gehalte van het kerkelijk leven van
de bekeerlingen. Toch moest het missiewerk doorgaan want. "Jammer
is het om te zien, dat deze oorspronkelijke volken als redelooze
dierçn leven, zonder den Goeden God te kennen of te beminnen.
Daar toch Jezus zoowel voor hen als voor ons, uit den hemel is
nedergedaald, mensch geworden en gestorven is" (15).
Een kapitein (dorpshoofd) van de stam der Bosnegers Aukaners richtte een verzoek tot P. Donders om in Oost-Surmame te komen werken
en wonen. Maar Donders zag ervan af, omdat hij zijn huidig werkterrein niet kon verlaten bij gebrek aan een plaatsvervanger. Bij de
apostolische vikans drong hij er wel op aan om meer aandacht aan de
mensen in het binnenland te besteden. Een reden daarvoor was het
feit dat de evangelische broeder gemeente zich steeds meer onder de
boslandbevolking uitbreidde. Volgens Donders moest de katholieke
gemeente met te centralistisch in de stad Paramaribo blijven. De
missionaris moest zich onder het volk vestigen. Hij wees er ook op
dat het onderwijs, de landbouw en de veeteelt onder deze mensen
bevorderd dienden te worden, wdde men op een blijvend sukses
rekenen. Petrus Donders woonde op Batavia en dus meerdere
dagreizen van de stad. Hij was ervan overtuigd dat het waka-kerki
systeem niet voldeed. Maar zijn voorstellen en plannen werden niet
door de leiding van de gemeente uitgevoerd. Een belangrijk punt voor
de paters was dat zij kloosterlingen waren en in gemeenschap
leefden. Daarom kon de leiding moeilijk goedvinden dat priesters
apart woonden. Pas wanneer er meer personeel is, kunnen groepjes
priesters zich elders vestigen.
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DE ORGANISATIE.
De kolonie Suriname was een missiegcbied en vul onder de verantwoordelijkheid van de Congregatie van de Propaganda Fide te Rome.
De apostolische vikaris had ter plaatse de leiding en bij moeilijkheden
en administratieve regelingen moest hij zich met de Congregatie ver
staan. Zo moest hij dispensaties \an kerkelijke wetten m verband met
vasten en onthouding vragen Hij moest de viering van bepaalde
kerkelijke feestdagen regelen en bepalingen treffen in verband met
voorgeschreven gebeden
Het kerkpersoneel kwam uit Holland Het werd niet speciaal op een
taak in de missie voorbereid. Sommige missionarissen hadden onder
wijsbevoegdhcid, andere waren bekwame vaklieden. Sommigen boden
zich voor de missie aan, terwijl anderen op initiatief van de oversten
benoemd werden. De missieopdracht had m de spiritualiteit van de
kloosterlingen een eigen aksent. De bekering van de heidenen, de
zelfverloochening en de zelfheiliging werden hoog gewaardeerd.
Bij de komst van de Redemptoristen waren 5 wereldheren in de
kolonie werkzaam. P. Donders en J Rom me vroegen opname in de
kloostergemeenschap van de Redemptoristen. De andere priesters
keerden naar Holland terug en vonden daar een nieuwe werkkring.
De zusters van Roosendaal waren werkzaam in het onderwijs en de
opvoeding. Bovendien waren Surinaamse onderwijskrachten, kosters,
tolken, katcchisten en vertalers in de missie werkzaam. Petrus Donders had zich beijverd om de leiding van de gcmceiite te bewegen
plaatsvervangers van de priesters, op de dorpen en katholieke centra
aan te stellen. Hij leidde zelf enkele mensen daartoe op Surinaamse
mannen en vrouwen traden tot de kloostergemeenschappen toe. En
vooral het feit dat een rechter van het Hof van Justitie (Borrct) en
een legerofficier (Lemmens) priester werden, maakte veel indruk bij
de mensen. Het gaf de gemeente meer aan/ien onder het volk.
De parochie van de H.H. Petrus en Paulus had een kerk- en armenbestuur. Het kerkbestuur bestond uit de pastoor en 6 heren, die de
naam van kerkmeesters kregen. Van de heren werd geeist dat zij hun
paasplicht vervulden en geen openbaar ergerlijk leven leidden. Het
reglement laat zien dat de pastoor de leiding had en dat de leken
voor de materiële zakeK verantwoordelijk waren. Tot de taak van de
pastoor behoorde:
- "de regeling der kerkelijke diensten en plegtigheden: alles wat tot
zijne geestelijke bediening behoort,
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- de zorg voor de handhaving der goede orde in de kerk, op de
begraafplaats, m de scholen en in het weeshuis,
de wijze waarop de stoelen, banken en offerkisten moeten geplaatst
worden, hoe de col'jeten, afkondigingen en andere verrigtingen in
de kerk kunnen geschieden.
het al of niet toelaten van voorwerpen ten gcbruike of versiering in
de kerk inogten bestemd worden,
- de inngting van het Altaar, de Communiebank, den preekstoel, het
orgel, het Zangkoor, het gebruik, de bewaring, de verzorging der
gewijde vaten, gewaden, boeken, van alle kerk- en altaargewaden,
- het houden en bewaren der doop-, trouw- en andere boeken en
bescheiden,
- het waken over het bestuur, de leiding en vorming der weezen,
- het waken over het onderwijs, dat in onze scholen gegeven wordt,
de bepaling welke armen op de lijst moeten worden opgenomen en
hoeveel hun iedere maand moet worden uitgedeeld
- ten aanzien van dit alles gedraagt de pastoor zich uitsluitend naar
de bevelen van de Apostolische V i k a n s " (16) Voor de Kerkmeesters bleef niet zoveel over
Zij moesten zorgen voor het ophalen van de koliekten in de kerk en
jaarlijks aan huis Bovendien werden zij regelmatig samengeroepen om
d e pastoor van advies te dienen bij aankopen, plannen en verandcrin
gen. Samen met het
armbestuur waren zij nauw betrokken bij het
kerkelijk leven en legden de verbinding tussen het buitenlands personeel en de bevolking
De gemeente groeide langzaam. Er was geen sprake van massale
bekeringen of doopsels. De priesters richtten zich voor de rekrutering
van nieuwe leden niet op een bepaalde groep of klasse. De gemeente
kreeg haar leden uit de kreoolsc groep, omdat de groep in de stad
woonde en de gemeente in de stad gekoncentreerd was. De Indianen
van het bcnedcnland de bovenlandsc Indianen wonen aan de zuidgrens met Brazilië werden voor het merendeel katholiek Men kan
zeggen dat de gemeenteleden niet tot de bovenlaag van de bevolking
behoorden, maar eerder onder de armen gerekend moesten worden.
Zij vertegenwoordigden geen invloedrijke groep. Het lidmaatschap gaf
kans op ondersteuning, onderwijs en opvoeding. Een motief om
katholiek
te
worden
kwam
voort
uit
de
behoefte
aan
maatschappelijke verbetering, waartoe de gemeente moeite deed. Hiertoe kan men konkludercn, aangezien het geloofspakket en het geheel
van het kerkelijk leven de mensen niet dusdanig aanspraken dat zij
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hun oude religie vaarwel zegden. De gemeente was dus op een andere
manier aantrekkelijk en wel op het vlak van de diakonie. Zij kon de
mensen vooruit helpen en daarom telde de gemeente leden, die in een
zwakke sociale positie verkeerden.
Voor het jaar 1888 werd de volgende staat opgemaakt:
1 apostolische vikaris
14 paters, 2 fraters-studenten en 1 novice
14 fraters
41 zusters van Roosendaal
plm. 13.000 kerkleden
Er waren drie parochiekerken; 1 bijkerk; 3 staties en daarenboven nog
4 kerken waarin diensten werden gehouden. Er werden 69 plaatsen
bezocht en bovendien nog 12 Indianendorpen en 7 Bosnegernederzettingen (17). Het aantal lidmaten was niet opmerkelijk gestegen. De
toetreding had zich vlak na de emancipatie gekonsolideerd en het
zielzorgwerk was meer gericht op verdieping van het geloof dan op
grotere groei. Het werk onder de Bosnegers en Indianen kwam pas op
gang. De vrijverklaarden hadden vlak voor en na de emancipatie
gekozen voor het lidmaatschap van de evangelische broeder gemeente
of de katholieke gemeente. De hervormde en lutherse gemeenten
hadden hun leden vooral uit de groep van de mensen die voor de
emancipatie vrij waren.

DE PLAATS IN DE MAATSCHAPPIJ.
De katholieke gemeente had sinds 1826 een vaste plaats in de Surinaamse samenleving. Zij werd door de overheid naast de andere
gemeenten geduld. De leiding was zich ervan bewust in een ondergeschikte positie te verkeren en wel op twee terreinen. De gemeente
was overgelaten aan de goedgunstigheid van de regeerders en was veel
kleiner dan de groep protestanten. Door het werk op Batavia en het
sober leven van de priesters in de stad kreeg de gemeente een gunstige
naam. De komst van de zusters en het schoolonderricht bewezen dat
de gemeente verdienstelijk werk voor de maatschappij wilde doen. De
grote groei rond de emancipatie bracht mee dat het ledental van de
katholieke gemeente aanzienlijk hoger was dan dat van de hervormde
of lutherse gemeente. De katholieke gemeente voelde zich steeds
sterker worden en het nieuwe personeel van 1866 wilde de groei
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bevorderen en de gemeente meer aanzien geven De katholieke ge
meente voelde zich zo sterk dat zij het aandurfde om zich uit haar
ondergeschikte positie op te werken. Daardoor veranderde haar hou
ding ten op¿ichtc van de andere christelijke gemeenten. De katholieke
gemeente gmg zich duidelijker tegenover de protestanten opstellen en
onderstreepte telkens de visie, dat de katholieke Kerk de ene ware
Kerk was. De tolerante houding van beide zijden, zoals die voor de
emancipatie heerste, verdween en maakte plaats voor een konfronta
tic. De bewuste stellingname tegenover elkaar groeide in deze periode
maar zal in de volgende periode in het kerkelijk handelen manifester
worden.
Deze latente intolerante houding blijkt uit de geschriften van Petrus
Donders. Zo schreef hij in 1869 "De Protestanten Domine's en Herrn
hutter Lenmans (leraren.J.V ) lopen de stad rond om toch maar te
behouden zooveel zij kunnen, en willen ook alles naapen, hetgeen tot
hunne schade uitvalt. Ik zeide Protestanten, doch die zijn er eigenlijk
geene meer, zij geloven niets meer het is ongeloof en zedenbederf
onder hen. De goede God geevc in Zijne oneindige Baimhartighcid,
dat er een algemene omkeer plaats hebbe onder h e n " (Щ) En in
een verslag uit het jaar 1883 lezen wij. " H e t gaat, G o d zij dank, goed
vooruit, hoewel de duivel, de Hcrrnhutters, ons veel kwaad doet, daar
zij alles doen om de halve cathoheken te lokken, door allen, hoc
slecht zij o o k leven, tot het doopsel en gran boen (avondmaal J.V )
zo zij dit noemen, toe te laten, zodat zij hunne praktijk geheel
veranderd hebben. Doch wij hopen dat de goede God de oogen zal
openen om hunne dwaling in te zien. Wij doen ons best om hen weder
terug te brengen, die afgedwaald zijn" (19). Deze uitspraken weerspie
gelen een ander geest dan de brief die Wcnnekers aan Langballc
schreef De aanwezigheid van de protestantse gemeenten was voor de
katholieke gemeente een uitdaging om haar waarde te bewijzen In de
godsdienstige sfeer wilde de katholieke gemeente afbreuk aan het
protestantisme doen door de beklemtoning van de theologische op
vatting van de ene en ware Kerk, die de bezitster van de ene waar
heid was. Op maatschappelijk vlak wilde de gemeente dieper door
dringen en maakte de keuze voor het onderricht
Daarmee stelde zij zich tegenover de overheid, o m d a t de gemeente
het openbaar onderwijs en de invloed daarvan op de jeugd afwees en
het bijzonder o n d e r w t p daar tegenover stelde. De gemeente ging met
alleen een konfrontatie aan op religieus gebied, maar ook op maat
schappelijk terrein. Deze konfrontatie en haar verloop zouden wij de
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emancipatie van de gemeente kunnen noemen, omdat de gemeente zich
wilde verheffen en op gelijk niveau met de andere gemeenten wilde komen. Zoals de andere christelijke gemeenten de katholieke gemeente uitdaagden, zo daagde de katholieke gemeente de andere gemeenten uit om
zich scherper o p te stellen. De ondergeschikte positie en de achterstelling
riepen weerstand op in de katholieke gemeente. Deze weerstand lokte
weer verzet van de kant van de protestanten en de overheid uit. Er is m.a.
w. sprake van een wederzijdse beïnvloeding wat de konfrontatie betreft.
De neutrale en humanitaire verenigingen werden van katholieke zijde
weinig gewaardeerd. Dit gold vooral de vrijmetselarij. De leden werd
het lidmaatschap van deze niet-kahtolieke verenigingen verbonden,
o m d a t de katholieken ten kwade beïnvloed zouden worden. In het
openbaar leven hadden het Konfusianisme, het Hindoeïsme en de
Islam geen aandacht, zodat deze godsdiensten voor de katholieke
gemeente geen probleem opriepen. Ten opzichte van de Indianen en
Bosnegers had de gemeente echter wel haar houding te bepalen. Voor
deze mensen met hun eigen religies gebruikte de gemeente woorden
als: "arme heidenen", "afgodendienaars", " z o n d a a r s " , "ongelukkigen". De Indianen aanvaardden het katholicisme vrij snel, maar bewaarden hun eigen kuituur en religie. De Indianen konformeerden
zich sneller dan de Bosnegers, want zij kenden het christendom reeds
lange tijd. De Bosnegers waren zelfbewuster en vertrouwden de blanken vanwege de slavernij niet.
De spanningen die de gemeente in de stad door haar gedrag veroorzaakte en de weerstand waartoe zij door anderen werd uitgelokt,
leefden niet in de rest van het land. De konfrontatie speelde zich in
het centrum van het sociale leven, dus in Paramaribo af. De diverse
tendenzen speelden in het maatschappelijk leven door en werden in
bredere kring besproken. Hierdoor kreeg de verhouding tussen katholicisme en protestantisme meer aandacht zodat de burgers er steeds
meer rekening mee gingen houden. Langzaam dringt de kwestie door
in het openbaar leven en zal op politiek vlak terecht komen. Dit
speelde zich in de jaren tussen 1890 en 1930 af.
SAMENVATTING.
Wanneer wij aan
geven en daarbij
Surinaamse mens
In vergelijking

het einde van deze periode een samenvatting willen
de gemeente op haar groei en ontmoeting met de
nagaan dan kunnen wij het volgende zeggen.
met de voorgaande tijd stond de idee, dat de
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katholieke Kerk en dus ook de katholieke gemeente de ene ware
Kerk was en de waarheid bezat, meer op de voorgrond. De gemeente
- vooral de leiding - meende dat zij daardoor beter was dan andere
christelijke gemeenten en de gehele maatschappij. Om de mensen
binnen haar invloedssfeer te halen en te laten delen in de zegen die
op de katholieke Kerk rustte, bestreed zij allereerst de andere christenen die op dezelfde wijze over zichzelf dachten. De katholieke
gemeente hanteerde daarvoor vooral de prediking en de katechesc.
Om de mens uit de slechte sfeer van de maatschappij te halen, wilde
de katholieke gemeente de opvoeding en het onderwijs ter hand
nemen, om een nieuw katholiek geslacht op te voeden.
De gemeente streefde naar meer invloed op de Surinaamse mens,
zowel vanuit een religieus als een sociaal oogpunt. Want langs die weg
zou het doel van de Kerk, namelijk de eer van God en de zaligheid
van de zielen verwerkelijkt kunnen worden. Om echter invloed op de
te kunnen hebben, moest de gemeente minstens gelijkwaardig met de
andere christeliikc gemeenten behandeld worden en sterk in aantal
groeien. Het geheel van oorzaken, die de houding van de gemeente
opriepen, en gevolgen, die de protestanten en de maatsch ippij tot een
stcllingname aanzetten, willen wij de konfrontatie noemen.
Volgens de opvattingen van de gemeente was de kern van het chtistendom het Heil van God. God had door zijn Zoon de mens verlost
en geheiligd. Daarvoor moest men God eer brengen. Bovendien moest
de mens dit Heil verwerven door de zaligheid na te streven. Binnen de
katholieke Kerk was dit slechts mogelijk. In de liturgie, het kcrugma
de diakonie en de andere facetten van het kerkelijk leven kwamen de
twee thema's - de eer van God en de zaligheid van de zielen - steeds
weer terug.
De leer, de enige ware leer over God zou de mens tot de erkenning
van de grootheid van God brengen. In de praktijk zou dit meebrengen
dat de mens via de onderhouding van de regelingen en bepalmeen van
de katholieke Kerk de zaligheid zou verwerven, waarbij van Godswege
de mens in genade werd gesteld.
Als gevolg van deze opvatting ontrent het christendom beschouwde
de katholieke gemeenten de andere christelijke gemeenten als slecht en
gevaarlijk. Voor de religies van de Afrikanen en Indianen kon zij ook
geen waardering opbrengen. Want buiten de Kerk was er geen Heil.
Omtrent de groei van de gemeente kunnen wij zeggen dat zij kwantitatief en kwalitief toenam. Het ledental groeide.En kwam steeds meer
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personeel. De diakome sterkte zich tot steeds meer mensen uit.
De liefde en hulp, vooral gekoncentreerd op de eigen groep, waren
kenmerken van de gemeente. Ook groeide de gemeente steeds meer
uit haar isolement en marginaliteit. De waardering van de maatschappij nam toe. Toch werd er voortdurend geklaagd over de oppervlakkigheid. De mensen hielden vaak hun oude religie in ere. Het monogame
huwelijk werd met als een ideaal aanvaard. De opvoeding van de
kinderen het te wensen over. De onderhouding van de kerkelijke
wetten leverde voor de mensen grote problemen op. De inbreng van
de Surinamer als partner bij de geloofsoverdracht en kerkvestiging,
was beperkt tot meegaandheid. Door zich zoveel als mogelijk te
konformeren aan de kerkelijke idealen en normen, zoals die door de
eeuwen heen in Europa waren gegroeid, toonden de lidmaten zich
goede katholieken. De gemeente had en behield een Europees karakter.
De krcoolse taal werd veelvuldig gebruikt. Surinamers werden opgenomen 111 de kloostergemeenschappen. Zij participeerden in het bestuur
van de gemeente. Hierdoor groeiden wederzijdse relaties van vriendschap en verantwoordelijkheid tussen het Europees personeel en de
Surinaamse mens. Langs die weg kreeg de gemeente steeds meer
vertrouwen van de Surinaamse mens. Het begrip Surinaamse mens
moeten wij echter vernauwen tot de kreoolse mens. Wanneer wij
gezien het voorgaande kunnen spreken over een zekere mate van
sunnamisering, dan moeten wij vooral voor ogen houden dat de
gemeente een krcoolse signatuur had aangenomen.
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VESTIGINGSFASE (1890 - 1930)

HOOFDSTUK HI
Nu wij aan de hand van de behandeling van het gemeenteleven na de
emancipatie gezien hebben dat de katholieke missie naar een konfrontatie groeide, moeten wij onze aandacht wijden aan het verdere
verloop van deze positiekeuze.
Wij plaatsen de volgende periode tussen twee belangrijke feiten uit de
geschiedenis van de missie. Na 1890, het jaar waarrond we de eerste
fase laten aflopen, ontstaat de kwestie van het nieuwe melaatsenetablissement. De overheid wilde Batavia opheffen en dichter bij de stad
een nieuwe inrichting opzetten Daarbij onderhandelde zij met de
missie en maakte duidelijke afspraken. Hiertegen komen echter de
andere christelijke gemeenten in verzet Aan het einde van de twintiger
jaren van deze eeuw hebben wij te doen met de schoolkwestie. De
opmerkelijke uitbreiding van het katholiek onderwijs n e p bij de
met-katholieken gevoelens van haat en wantrouwen op. Daarom wilden
zij aan de groei van het onderwijs een halt toeroepen
Wij noemen de tweede periode, die wij behandelen, de vestigingsfase.
Wij doen dat omdat het gevolg van de twee
kwesties die wij boven
even hebben aangestipt en later uitvoeriger zullen behandelen, geweest
is dat de andere christenen en de niet christenen de katholieke gemeente een plaats in Suriname moesten geven. De missie had haar
kracht bewezen en had voldoende elan daarop verder te bouwen De
gemeente vestigde zich op gelijk niveau met de andere gemeenten en
werd door de overheid gelijkberechtigd Na de konfrontatiefase, waarin de verhouding tussen de katholieke gemeente, de andere christelijke gemeenten en het gouvernement op scherp stond, kwam er rust en
evenwicht, zodat de verhouding voor lange tijd met veranderde.
De
wederzijdse rivaliteit zette zich in de tweede fase voort maar loste
zich op in de stabilisering van de standpunten. Het resultaat ervan
was dat de katholieke gemeente haar rechtmatige plaats kreeg.

SURINAME.
In de tijd, die de tweede fase bestrijkt, maakt de kolonie moeilijke
tijden door. De ekonomie, die op het plantagesysteem was gebaseerd,
lijdt een kwijnend bestaan. Er gaan stemmen op om over te schakelen
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op de klcin-landbouw. De overheid wü gaarne onder gunstige
voorwaarden percelen uitgeven. Zij richt daartoe o p de groep
kontraktanten en stimuleert een definitieve vesciging wanneer het kontrakt afgelopen zou zijn. Na 1915 begint de bauxietexploitatie. Deze
amenkaanse industrie biedt de regering weer,cnige h o o p .
In Suriname en Holland had de situatie de aandacht van de overheid.
Deskundigen suggereerden dat de overheid naar betere immigratie-arbeiders moest uitzien. Daarbij had men een grote groep Hollanders op
het oog Zij zouden de landbouw weer nieuw leven kunnen inblazen.
De Suriname Commissie van 1911 en het Studie Syndicaat van 1916
bestudeerden van overheidswege de toestand. Zij stelden voor om het
onderwijs en de opvoeding veel meer aandacht te geven. Bovendien
pleitten zij voor een totale verandering van het maatschappelijk patroon. (1). De aanbevelingen en suggesties kregen weinig gehoor zodat
er ook geen veranderingen werden doorgevoerd.
De bevolkingssamenstelling veranderde door de immigratie van grote
groepen Javanen. Van 1893 tot 1931 kwamen 32.557 Javanen als
kontraktanten naar Suriname. Na afloop van het kontrakt keerden
5 371 mensen weer naar Nederlands-Indié'
terug. Van de Bnts-Indiêrs keerden er 11 6 2 3 naar hun land terug. In deze periode vestigden zich verscheidene Libanese families in de stad en vonden in het
winkelbedrijf een bestaan. Bovendien kwamen er van de Caraibische
eilanden en Madeira kleinere groepen, die onder kontrakt op de
plantages te werk gesteld werden.
De nieuwe bevolking der immigranten, die vooral m de distrikten
woonden, organiseerde zich en richtte in 1910 de Surinaamsche
Immigranten Vereniging op. In de statuten werd het doel als volgt
omschreven, "het bevorderen van de vereenzelviging der immigrantenbevolking met de bevolking der kolonie" (2). Het initiatief tot de
oprichting van de vereniging was van de Bnts-lndische groep (later
Hmdocstanen genoemd) uitgegaan. Dit partikuher initiatief was noodzakelijk omdat de overheid geen moeite deed om de immigranten in
het geheel van het maatschappelijk leven te betrekken. Daarbij kwam
dat de Kreolen zich als de Surinamers beschouwden en de andere
groepen als laatkomers en vreemdelingen door hen werden gezien.
De onderlinge verhouding der groepen bracht problemen voort. In de
stad spitste zich dit toe op de verhouding tussen de kreoolse groep en
de hollandse blanke groep van bestuursambtenaren. De bewustwording
van de kreoolse groep was door de jaren sterk gegroeid zodat een
vertegenwoordiger van hen J. Thomson kon schrijven. "Hollandsche
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Dames en Heeren! - Wat uw Surinaamsche Broeders en Zusters van U
vragen, is niet dat gij uwe salons voor hen openstelt of dat gij hunne
woningen platloopt; ook niet dat gij hun gezelschap bij voorkeur
zoekt of alles wat zij doen of zeggen lief en aardig zult
vinden,
maar zij vragen slechts, dat zij niet met eet air de dédain worden
aangezien, vooral in den laatsten tijd zoo eigen aan sommigen uwer.
Ook eischen zij dat, bij gelijke geschiktheid de Hollander niet boven
den geboren Surinamer voortgetrokken worde en dat bij de beoordeling van verkeerde handelingen niet de kleur van den persoon, die de
handeling pleegde, bepale of die handeling moet gegispt, of goedgepraat w o r d e n " (3).
In de gemeenschap tekenden zich twee stromingen af. Enerzijds kreeg
het streven naar eenheid van de bevolkingsgroepen steeds meer aandacht. Anderzijds groeide het groepsbewustzijn. De andere groepen als
die van de Indianen, Bosnegers, Chinezen, Libanczen en Javanen
treden weinig op de voorgrond. Zij woonden of te ver weg van de
stad, of hadden in de stad voldoende aan de kontakten, binnen de
eigen groep.
Binnen dit kader stond de katholieke gemeente en wij hebben te
onderzoeken hoe de verdere groei van de gemeente is verlopen.
DE LEER.
Er verschenen in deze periode een aanzienlijk aantal boekwerkjes
omtrent het katholiek geloof. Een aantal ervan is apologetisch en
polemisch van aard. Dit blijkt reeds uit de titels: Verweer op eert
Herrnhutter
Aanval, Den 33 Haksi dee taki lei (De 3 3 Vragen die
leugens vertellen) en Wat de Bijbel zegt omtrent de meest
bekende
geschilpunten
tussen Katholieken
en Protestanten
(4). De inhoud
steunt op de ideeën, die reeds vanuit de vorige periode bekend zijn.
Ook de vele katechismussen of korte samenvattingen ervan bieden ons
geen nieuwe gezichtspunten omtrent de katholieke leer zoals die in
Suriname werd uitgedragen.
Mgr. J. Meeuwissen, de opvolger van Mgr. Wulfingh en van 1907 tot
1911 apostolisch vikaris, schreef regelmatig brieven aan de priesters
en gelovigen. Zijn opvolgers handhaafden deze gewoonte. De brieven
zijn te kategoriseren naar drie doelstellingen. Een aantal brieven is aan
de viering van bijzondere kerkelijke feesten en gebeurtenissen gewijd,
zoals het vijftigjarig priesterfeest van Paus Pius X (juli 1908), de
eerste encykliek van Paus Benediktus XV (10 januari 1915), de
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toewijding van het vikariaat aan het goddelijk Hart (1 januari 1929).
Een andere groep brieven geeft instrukties over vasten, onthouding,
gemengd huwelijk, kinderbiecht en schoolopvoeding. De derde kategorie richt zich op de zielzorg en behandelt o.a. de reinheid der
zeden (8 januari 1913), het heilig geloof (14 februari 1914), de
gemengde huwelijken (11 februari 1917), de aardse gezindheid (1
februari 1921), de eucharistie (6 februari 1925) en de strijd tegen de
zonde (15 februari 1929). De meeste van deze brieven werden als
vastenbrieven aan het volk tijdens de kerkdiensten voorgelezen. Het
brede patroon van thema's herhaalde telkens de kerkelijke leer en
bracht geen nieuwe visie van de kerk op zichzelf of de anderen naar
voren Omdat de leiding van de gemeente zich op Rome oriënteerde en
Rome als centrale h»ar invloed over alle kerkelijke gebieden het gelden ,
is het goed te vermelden dat twee encykheken aandacht aan de missie
besteedden. De encykhek Maximum Illud van 30 november 1919 zegt
dat de missie zich ook moet richten op de levensomstandigheden van
de mensen, onder wie zij werkzaam is. Het onderwijs, de wetenschap
en de medische zorg dienden bevorderd te worden. De encykhek
Rerum Ecclesiae van 1 maart 1926 ging van eenzelfde standpunt uit
en legde bijzondere nadruk op de stichting en planting van de Kerk.
De beste middelen daartoe waren volgens de encykhek, de oprichting
van seminaries en de benoeming van "eigenlandse" leiders. De grotere
aandacht voor de maatschappelijke problemen en de noodzaak van
Surinaams personeel zullen in de Surmaamse gemeente doorwerken in
deze periode.
Het is opvallend dat de gemeente wel bewust zocht naar andere
vormen van werk, maar geen «-behoefte had om haar leer of theorie
verder te ontwikkelen. Haar leer was in Europa opgesteld en gegroeid
en mee naar de kolonie gekomen. De theologie van het eerste vatikaans Concilie kende een larg leven, omdat zij cirkelde rond de
onfeilbaarheid, de waarheid en het gezag. Daardoor was er weinig plaats
voor de mensen die nieuwe formuleringen wilden invoeren. Er was
geen behoefte aan. Zo zien wij dat in de katholieke gemeente van
Suriname de leer omtrent de Kerk en de buitenwereld konstant bhjft
en in deze periode ook met onder invloed van veranderend kerkelijk
werk opnieuw geformuleerd wordt.
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DE PRAKTIJK.
De behandeling van het kerkelijk werk op het gebied van liturgie,
kerugma, d u k o n i e , koinonie, pastoraal en zending, laat zien dat her
werl· zich uitbreidde en intensiveerde. De doelstelling was om de
universele Kerk adekwaat te vestigen in Suriname en de gemeente in
aantal en aanzien te laten groeien. Daartoe konformcerde de gemeente zich aan de normen en idealen van de Romeinse Kerk en legde de
nadruk op onderwijs, ziekenzorg en verenigingsleven. Bovendien richt
te de gemeente zich tot alle groepen in de samenleving en zocht
daarmee kontakt. De gcincentc had daarbij de vcwcrkelijking van het
Heil, vooral voor de eigen leden voor ogen.
Liturgie. Hetgeen wij hebben gezegd omtrent de leer, geldt ook voor
de liturgie De kerkelijke vieringen van de Sakramenten hadden over
de gelide wereld eenzelfde formulier en de basis daarvan was het
Missale Romanum.
In Suriname werden daarbij ncgerengclse liederen
gezongen en voor de Surinaamse mens werden gebedenboekjes samengesteld (5). De -bcgi kerki met lezing, zang, gebed en prediking waren
weliswaar aangepaste vieringen, maar vereisten niet dat de bedienaren
vanuit een geheel eigen benaderingswijze nieuwe gebeden opstelden of
een speciale keuze uit de Bijbel voor de lezingen maakten.
Hetzelfde liturgisch materiaal - lezingen-, zang-, en gebedenboek - werd
in de stad en binnenland gebruikt. Zo werd de liturgie als een
konstante gezien. Wat funktie betreft kan gezegd worden dat de
viering God wilde eren en de mensen deelachtig wilde maken aan het
beloofde Heil. In deze periode veranderde de vormgeving ook niet,
omdat de idee leefde dat de eenmaal voorgeschreven formulieren
onderhouden dienden te worden, zodat er bij niemand behoefte aan
verandering bestond.
Kerugma. De verspreiding van het Evangelie vond langs de weg van
prediking en geschrift plaats. De zondagse prediking sloot aan op de
officieel vastgestelde pcrikopen van de Bijbel. Daarnaast werden m de
zondagse kerkdiensten instrukties gegeven. Deze instrukties bedoelden
de volwassenen een grotere godsdienstkennis bij te brengen. Men zou
dan ook van een volwassencnkatechese kunnen spreken. Daarbij waren de katechismusscn, die in het nederlands of negcrengels waren
uitgegeven, de leidraad. Ook werden er katechismusscn in de taal van
de 'liidiancn Karaibcn en Arowakken - uitgegeven, evenals een in het
Suiinaamsc Hindi (6).
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De meeste aandacht kreeg het godsdienstonderricht op de katholieke
scholen. Op 20 oktober 1909 schreef Mgr. Meeuwissen een brief aan
de priesters, waarbij hi) de katcchese op de scholen regelde. Hij
bepaalde dat de katcclmtmissui die m Holland werden gebruikt, m
Suriname gebruikt moesten worden. Voor de scholen trot hij dan de
volgende maatregelen:
"- de eerste klas moet leren:
a. punten uit Nood/akehjkheids
des Middels, b. het kruisteken. On
ze Vader. Wees Gegroet. Akte van
Berouw en de Twaalf Artikelen
des Geloofs. с wat nodig is om te
biechten en de H. Communie te
ontvangen:
- de tweede klas moet leren:
a. Akten van Geloof, hoop en lief
de. Morgen Avondgebed, het Engel
des Heren; b. de tien geboden
Gods en de vijf geboden der H.
Kerk. с het onderricht over de
Sakramenten van Biecht en kommunie moet worden voortgezet.
- het derde leerjaar moet kennen: de Catechismus
voor
Eerstbegin.lenden;
- het vierde leerjaar: de Kleine
Katechismus,
- de vijfde klas:
de met grote letter gedrukte vragen en ant
woorden van de Grote
Catechismus;
- de zesde klas:
de Grote Catechismus geheel" Í7).
Omtrent het godsdienstonderricht op de mulo scholen bepaalde hij
dat de Grote Catechismus als handboek gebruikt moest worden en
dat de toelichting meer berekend moest worden op de gevaren die het
geloof der jeugd door de omgang met andersdenkenden kunnen bedreigen. De lessen voor de drie laagste klassen van de bgere school
moesten eenmaal per week worden gegeven en voor de drie hoogste
klassen tweemaal.
Uit de opsomming van de inhoud voor de twee laagste klassen blijkt
dat de evangelieverkondiging en de overdracht binnen het stramien
van de katholieke Kerk werden geplaatst. De leer omtrent de Kerk en
de Sakramenten krijgt grote aandacht, waarbij de nadruk op de
kerkelijke praxis ligt. Er is dus nauwelijks plaats voor een katcchese
die uitgaat van de Bijbel en zich richt op de Bijbel.
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Mgr. van RoosmaJcn, de opvolger van Mgr. Meeuwissen, wijdde zijn
brief van 25 maart 1912 tot de gelovigen, aan de godsdienstige
opvoeding van de jeugd en zegt dat het kind vanaf de prilste jeugd
zich met Onze Heer Jezus Christus moet verenigen, zijn leven moet
navolgen en beschutting moet vinden tegen de verleiding. Hij zegt dat
de geloofskennis noodzakelijk ter zaligheid is. Uit deze motivering
blijkt dat de leiding van de gemeente bij de katechese, zoals in de
liturgie, bezorgd was voor de zaligheid der lidmaten.
Naast de preek en de katechese schiep de opvolger van Mgr. Schaap,
Mgr. Wulfingh nog een andere gelegenheid om het geloof te verspreiden. Hij besloot om een katholiek weekblad uit te geven. Zo verscheen op 1 november 1891 het eerste nummer van De Katholieke
Waarschuwer. De bedoeling was om de mensen buiten de stad op de
hoogte van de tijden en plaatsen van de kerkdiensten te houden. Bovendien werden steeds, wanneer dat nodig was, de kerkelijke wetten en
regels vermeld. Was dit weekblad aanvankelijk meer een agenda van
kerkelijke vieringen, in 1903 werd het doel als volgt omschreven: "de
katholieken onzer kolonie zoo goed mogchik te onderrichten in alles
wat het geloof en de zeden aangaat, wij zullen hen m staat stellen om,
hoeverre van elk bedehuis verwijderd, toch met de anderen mee te
leven, en in den geest der kerk de feestdagen te vieren. Naar wij
hopen, zal daardoor niet weinig het geloof verlevendigd en "ersterkt
en tot goede zeden een machtige spoorslag gegeven w o r d e n " (8). Het
blad had dus nier alleen de verspreiding van het katholiek geloof ten
doel, maar wilde de lidmaten ook aan elkaar binden.
Deze zorg voor de gemeenteleden leidde ook tot de uitgave van een
eigen nieuws- en advertentieblad. Dit weekblad De Surinamer verscheen
op 6 januari 1894 voor het eerst, en wilde binnen- en buitenlands
nieuws brengen en de katholieke beginselen hoog houden. De aposto
lisch vikaris wilde zodoende de katholieken beschermen tegen de
slechte invloed van de niet-kathohcke bladen en de groepsverbondenheid stimuleren. In de eerste jaren verschenen rubrieken als. Onze
Geloofswaarheden, Gcloofsverdediging, Deugden van het Christelijk
Huisgezin en Kerkelijk Jaar.
De geloofsverkondiging via woord en geschrift had verschillende doelstellingen. Vanuit de idee dat de kennis van de leer van de Kerk
noodzakelijk ter zaligheid was, heten de priesters niets na om de
mensen te onderrichten. Daarbij werd het Evangelie versmald tot de
leer van de katholieke Kerk. De verkondiging had ook tot doel om
het ongelijk van de andere christelijke gemeenten in deze te bewijzen.
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Bovendien wilde de verkondiging via preek, katcchismus en geschrift,
de gemeenteleden bijeen brengen en beschermen tegen de invloed v,m
de buitenwereld.
Diakonie.
Een konstante in het kerkelijk werk was de zorg voor dc
zieken op het melaatseneubhssement. Voortdurend verbleven er pries
ters om de mensen te troosten en om rnct hen de Sakramenten te
vieren. Mgr. Wulfingh wilde het werk uitbreiden en tijdens een bezoek
aan Holland wendde hij zich tot de eerwaarde zusters van Tilburg met
het verzoek om de melaatsenverpleging op zich te nemen. Hoewel het
doel van de zusteukongregatic het onderwijs aan de arme kinderen
was, was de leiding ervan bereid op het еггоск van de apostolische
vikaris in te gaan.
Het etablissement lag dagreizen ver van de stad, waardoor de
ziekten
hun verblijf als een verbanning beschouwden. Vele besmetten wisten
zich in de stad en omgeving schuil te houden, zodat het doel van
Batavia maar ten dele werd verwerkelijkt. Bovendien waren de gebou
wen in slechte staat. Nu zagen zowel de apostolische vikar.s .ils liet
gouvernement naar de bouw van een nieuwe gesticht uit. Mgr.
Wulfingh wilde niet alleen voor de katholieke melaatsen zorgen, maar
stelde aan de regering voor om de zusters van Tilburg, voor alle
melaatsen te laten zorgen. De onderhandelingen tussen de regering,
die het partikuher initiatief graag steunde om minder zorgen te
hebben, en de leiding van de katholieke gemeente mondden uit in de
ontwerpverordening van 19 januari 1892: "betrekkelijk het aangaan
eener overeenkomst met de R.K. gemeente in Suriname omtrent het
op- en inrichten van een etablissement voor huisvesting, onderhoud en
verpleging van melaatschen." Het achtste artikel van de ontwerpstatu
ten riep van de kant van de protestanten verzet o p .
Het artikel
handelde over de godsdienstoefeningen in de leprozeric: 'Bedienaren
van andere godsdienstige gezindten dan de Roomsch-Katholiekcn zul
len op vastgestelde tijden, door den Gouverneur of bij contract te
bepalen, vrijelijk op het etablissement worden toegelaten, ten einde
hunne aldaar vernleegde geloofsgenoten in de ziekenverpleging in
hunne woningen te bezoeken, terwijl het lederen verpleegde, die naar
het oordeel van den geneesheer in een toestand verkeert, dat de dood
spoedig kon worden verwacht, vrij staat elk ogenblik den bedienaar
van zijn godsdienst bij ziekte te ontvangen." Dit artikel hield in dat
er van protestantse zijde geen openbare godsdienstoefeningen in de
leprozene gehouden mochten worden. Er ontstond in de gelederen
van de protestanten onrust en een komite, bestaande uit leden van de
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evangelische broeder gemeente, de hervormde en lutherse gemeente,
richtte zich nu in een verzoekschrift tot de gouverneur om het
gewraakte artikel te wijzigen of ongedaan ' e maken. Dit verzoekschrift werd o p 30 maart verzonden. De tweede juli werd de ontwerp
verordening aangenomen in de Koloniale Staten en de achttiende juli
werd het kontrakt tussen de regering en de katholieke missie gesloten.
De Koloniale Staten gingen niet op het request in omdat was gebleken dat de protestantse bedienaren zeer zelden Batavia bezochten. De
laatste jaren was er tweemaal een bedienaar van de broeder gemeente
geweest. De geestelijke bediening op Batavia was vanouds een katholieke aangelegenheid en de regering wilde de zorg en moeite van de
gemeente honoreren. De kwestie leverde stof tot gesprek in de kleine
samenleving van Paramaribo en verscherpte de verhouding tussen de
katholieken en ptrotestanten. Omdat het protestants k o m i t ¿ zich niet
bij de beslissing van de Staten kon neerleggen, zond het een adres
naar de Koningin in Holland. Om verdere akties te voorkomen en de
spanning tussen de twee groepen niet nog groter te maken, het de
apostolische vikans de d a t u m van de inwerkingtreding van het kontrakt (1 maart 1893) vervallen. Het gouvernement wilde de protestantse publieke opinie met trotseren en legde zich bij de beslissing
van de vikans neer. Mgr. Wulfingh begon toen aan plannen voor een
partikuhere stichting. Aan de Gravenstraat in de stad verrezen de
gebouwen en de zusters van Tilburg ontvingen op 15 oktober 1895
de eerste pati&nten. De nieuwe katholieke melaatseninrichting groeide
snel en telde in 1900 reeds 59 patiënten en in 1916 was het aantal
tot 110 opgelopen (9). De tegenstelling tussen protestanten en katholieken was door deze kwestie voor de gehele bevolking aan het licht
gekomen. De protestanten zouden zich bedreigd voelen als de katholieke gemeente in een gunstige verhouding met het gouvernement zou
staan. De katholieke gemeente zag in de oprichting van het etablissement een kanaal waarlangs zi] sympathie bij de bevolking zou kunnen
wmncn zodat haar invloed zich zou uitbreiden. Het gouvernement
droeg een protestantse signatuur en kon de katholieke gemeente
slechts tot op zekere hoogte levensruimte geven. Toen de kwestie
wegebde, kon het gouvernement een eigen leprozenc opzetten. Het
komite maakte ook plannen en stichtte de Bcthcsda leprozenc.. De
mentaliteit was nog niet rijp om van verschillende zijden gezamenlijke
aktiviteiten te ontplooien. Nu viel men terug op partikularismc en
zorg voor de eigen mensen.
Naast het klooster van de zusters, die met de verzorging van de
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m c L u t s u i vvaicn belast. Lig h t t militai; hospitaal Op VLIYOCK. van de
direktic gingLii enkele zusters in μιΐι 1S97 op de vioaweiiafdehng
werken Er waren aKpraken tussen eu Ліч ktie i n de /usteis gemaakt
omtrent de bi noemmgen en
\eiplajtsing< η van de /usters op deze
vrouweiuifdc ling Toen ele dnekceur /ieh liaraan met wilde houden
besloten de /usteis h i t /ickuilniis te vcrl.iten. Dit \oiid op 1 novem
ber 1910 plaats De openbare mening stond aan de kant van de
zusters. Uit de bergen) kwam een konnte op om te zotgen dat de
zusters toch m de ziekenverpleging /ouden blijven werken. Via geldnizamelingsaktie en propaganda van de kant van de burgerij werd er
steeds meer op aangediongen
een nieuw katholiek ziekenhuis te
stichten De toenmalige apostolische vikans. Mgr van Roosmalen,
stemde met de plannen in en op 29 juni 1914 werd de eerste steen
gelegd Ondel wijl begonnen de zusters m het klooster met de verple
ging. Op 19 juni 1916 was het Sint Vincenuus/iekenhuis zover
voltooid dat de zusters en de patiënten er m konden. Ook in deze
kwestie is de gemeente als vanzelf gedwongen als partikuhere instantie
een eigen inrichting te beginne π Hierdoor kreeg de katholieke ge
lucente teeds meer haar eigen instituten en inrichtingen, waardoor zij
zich als het ware afzonderde van de maatschappij en zich op zichzelf
terugtrok De leiding van de gemeente onderkende dit gevaar niet en
ging van het standpunt uit dat het gemeentewerk allereerst voor de
eigen leden was bedoeld (10).
Wat de /org voor de opvoeding betreft, hebben wij reeds gezien dat
de gemeente een weeshuis voor meisjes m de G r a ' ^ n s t r a a t had en een
voor jongens bij de Boniface. Het was Mgr. Wulfmgh gelukt de fraters
van Tilbi.ig te interesseien voor het school- en opvoedingswerk. Het
doel van de kongregatie van de fraters, die in 1844 werd gesticht, was
de /org voor opvoeding en onderwijs (11). De fraters kwamen eind
augusrus
1902 aan en namen het weeshuis en de school, die tot dan
toe onder de leiding van de paters hadden gestaan, over. Het weeshuis
van de meisjes nam niet alleen gc'alimenteerde kinderen, maar ook
kostbetalende meisjes op, zodat het weeshuis meer de richting van
een internaat opging.
Omdat de stad Paramaribo als emg centrum van onderwijs, opvoeding
en medische verzorging fungeerde, richtte de bevolking van de distrik
ten zich als vanzelf naar de stad. Vele jeugdige personen die naar de
stad voor verdere opleiding kwamen vonden dan onderdak bij familie,
kennissen of vreemden. Daarbij kwam dat de missie wel scholen in de
distrikten liad, maar sommige katholieke families woonden zover
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afgelegen dat de kinderen moeilijk naar school konden. Dit betrof
vooral de hindostaanse families. Naar het voorbeeld van de evangelische broeder gemeente ging de missie uitzien naar mogelijkheden voor
een opvanginternaat voor de kinderen uit de distnkten of binnenland.
In 1911 begon een pater met acht jongens een edukandaat in de stad.
Dit internaat met een school, was bedoeld voor hindostaanse jongens.
In 1914 werd een nieuw gebouw opgezet en bij de inzegening hield de
verantwoordehikc pater een rede die belangrijk is omdat de zin van
het missiewerk op dit vlak naar voren wordt gebracht. Hij zei: "De
oprichting en opening van een opvoedingsgesticht voor kinderen van
Britsch-lndiers> is voorzeker een heugelijk feit voor allen, die met het
Bestuur reeds lang de noodzakelijkheid inzagen, dat met meer energie
moest gearbeid worden aan de civilisermg en nationalisering van
menschen, die bijna een 3e deel uitmaken van onze Surinaamse
bevolking. De oprichting en opening van zulk eencducandaat zijn van
te meer belang, omdat het opvoedingsgesticht, dat zal wel niemand
ontkennen, meer dan de school of wat anders ook, het beste middel
is om een praktische d.w.z. geleidelijke en aangepaste civilisermg tot
stand te brengen.
Immers, het gaat maar niet aan, om aan duizenden vrije menschen
voor te schrijven om weg te werpen al wat hun tot nog toe dierbaar
was, te breken met zooveel, wat, hun nationaal kaïakter goeds en
nuttigs had om zich van dat alles te verplaatsen in een omgeving,
waar ze zich nu eenmaal in het geheel niet thuis voelen.
Wat wel aan gaat is, dat onze Bntsch-Indische medebevolking langzamerhand en op een voor Suriname berekende wijze in onze beschaving in te wijden, hen, naast de hunne ook bekend te maken met
onze nationale Nederlandsche taal, te ontwikkelen wat hun eigen
karakter goeds heeft en te sparen wat een praktische civiliseenng niet
absoluut in den weg staat. Dit is de taak die het opvoedingsgesticht
voor kinderen van Britscli«lndicrs zich stelt en die het beter dan welk
ander middel ook kan bereiken.
Zeker beoogt het educandaat niet alleen civiliseenng, maar tevens
christiar.iscenng. Van hoeveel belang echter deze chnstianiseering voor
dv. beschaving is en hoe krachtig ze daarop inwerkt, is een te duidelijke waarheid, dan dat ik die hier verder zou moeten ontwikkelen.
Het educandaat zal, dat is onze hoop, maar tevens ook onze vaste
overtuiging van zeer groot belang zijn voor kerk en maatschappij, en
rijkelijk bclooncn de kosten en zorgen door de missie eraan besteed"
(12). De naar voren gebrachte benaderingswijze, die veel eerbied voor
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de kultuur van de Hindostanen staat in tegenstelling met de
manier waarop de gemeente de Krcoolse mens tegemoet trad De
katholieke gemeente nivelleerde de verschillen in Europese en Krc
oolsc kultuur, zodat zij op het punt van de kultuur wel de uitzonderlijke positie van de hindostaanse groep onderkende, maar niet die van
de kreoolsc groep.
Het citaat laat ook zien dat evangeliscring en civiliscnng met elkaar
gekombmeerd werden. De civihsering was op het Europese patroon
dat een christelijke signatuur had, gebaseerd Later zal blijken dat
deze kombinatic moeilijkheden zal oproepen omdat de met-Europese
mens het christendom met de Europese mens verbindt, en bij een
stcllingname tegen de Europese kultuur ook het christendom daarin
betrekt. Bovendien zal in Suriname het christendom met de kreoolsc
groep worden geassocieerd, omdat die groep in grote mate een Euro
pees kultuurpatroon heeft waarvan het christendom een onderdeel is.
Het vernieuwde edukandaat dat Rajpur heette telde in 1914 27
jongens en een pater had de leiding. In 1916 namen de zusters van
Tilburg de zorg over. Met een geringe subsidie van de overheid en met
vele giften uit Holland kon het edukandaat stand houden. Op 16 juli
1919 werd er een meisjesafdchng aan Rajpur toegevoegd. In hetzelfde
jaar werd met een landbouwkolonie begonnen zodat de jongens die
van de lagere school kwamen, zich in de agrarische sektor konden
bekwamen. Daarbij wilde men het koBperaticsystecm invoeren. Maar
deze stichting - Girjapur - verliep na verscheidene jaren omdat de
mensen elders een beter bestaan konden vinden. De volgende tabel
laat de aantallen van de drie instituten zien (13):
1920
1925
1930
Rajpur-jongcns
71
68
65
Ranipur-meisjes
17
52
62
Girjapur-volwassenen
42
87
39
Het schoolbezoek in het binnenland was wellicht nog zorgwekkender
dan in de stad en de d i s m k t e n , omdat de mensen in het binnenland
zeer verspreid wonen. Omdat de missie toch onderwijs wilde geven,
om de jeugd een christelijke opvoeding te geven, wilde zij ook in het
binnenland internaten voor de jeugd oprichten. Zo opende zij in
1915 op Tamarin aan de Cotticarmer een internaat voor de Bosnegeren Indiancnkinderen. Aapvankehjk was het internaat alleen voor
jongens bedoeld, maar toen de zusters van Roosendaal in 1925 de
zorg van de pater overnamen begonnen zij ook een meisjesafdchng. In
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1913 telde het internaat 30 jongens en 34 meisjes
Om dezelfde redenen begonnen de zusters in 1928 een internaat op
Albina voor de kinderen van de Marowijne-nvier. In 1931 waren er 30
jongens en 20 meisjes De katholieke gemeente had twee typen scholen. Er waren in de parochie van Petrus en Paulus, de Rosa en de
Boniface scholen die gesubsidieerd werden door de overheid, en er
waren zogenaamde burgerscholen Bij dit laatste type school betaalden de ouders schoolgeld. In 1888 waren op de katholieke scholenvan kleuterschool tot uitgebreid lager onderwijs
ongeveer 1700
leerlingen (14) Mgr Wulfingh wilde het onderwijs sterker uitbreiden,
maar de onkosten lieten dit niet toe. De gelijkstelling tussen openbaar
en bijzonder onderwijs zou nog lang op zich laten wachten Boven
dien waren de herrnhutterscholen en de katholieke scholen wat subsi
die betreft niet gelijkgesteld. De uitbreiding van het scholenareaal
door de scholen te Vicrkinderen (Marinella), te Nieuw Nickene,
Albina, Coróme en in de stad, dreef de onkosten sterk omhoog.
Ondanks de uitbreiding wilde het gouvernement de subsidie voor de
katholieke scholen niet verhogen. Zij deed dit wel voor de herrnhutterscholen Deze ongelijke behandeling was voor de apostolische vikaris onaanvaardb?ar Hij deed officiële en herhaalde aanvragen uitgaan
Hij riep de hulp van Statenleden in. Ook in het openbaar werd de
kwestie besproken en onder de druk van de publieke opinie was de
overheid bereid een eenmalige subsidieverhoging te geven
Tclkenjare werd de subsidietoekenning door de overheid, een bron
van onrust en ontevredenheid. Langzaamaan wilde de overheid overgaan naar een rechtvaardiger behandeling door de invoering van een
verdeelsleutel De subsidie zou uitgaan van het aantal leerlingen, het
aantal onderwijskrachten, de bevoegdheden, de rangen en funkties.
Bovendien zou rekening gehouden worden met de ligging in de stad
of distrikt en binneland De overheid bepaalde tevens dat kloosterlingen mmder salaris zouden krijgen dan met kloosterlingen. In 1903
werd bij goedkeuring van de Koloniale Staten, ingaande 2 januari
1904, een definitieve regeling omtrent de subsidie aan herrnhutter- en
katholieke scholen getroffen. Voor de katholieke gemeente, en zeker
voor de leiding betekende dit niet alleen een bron van minder
financiële zorgen, maar ook een overwinning van de antipathie en
tegenwerking zijdens de regering en de broeder gemeente. Nu men
verzekerd was van een opklimmende subsidie bij een verhoging van
het aantal scholen en leerlingen, konden plannen voor uitbreiding
worden gemaakt. Bovendien kwamen er steeds meer fraters en zusters
»iet
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hogere akten uit Holland, zodat ook de kwaliteit van l u t ondtrwiis
werd opgevoerd. De fraters van Tilburg hadden van 1907 tot 1913
een eigen
kweekschool
voor onderwijzers en de zusters van
Roosendaal begonnen in 1908 met een kweekschool voor onderwi)
zeressen. In 1911 telden de katholieke gesubsidieerde scholen 2622
leerlingen, de niet gesubsidieerde scholen 535 leerlingen en de bewaarscholen hadden 636 leerlingen
Toch liep het onderwijs niet zo goed als bedoeld was en de apostoli
sehe vikaris zag zich gedwongen zich op 7 december 1912 tot de
gelovigen omtrent het onderwijs te wenden. Het gebrek aan ontwikkeling is vaak / o groot dat de kinderen noodzakelijk eerst naar de
bewaarschool moeten. Hij raadt de ouders of verzorgers dan ook aan
hierin hun medewerking te verlenen Hij wijst ook op het ernstige
schoolverzuim en stelt de ouders hiervoor verantwoordelijk Verder
was de vervelende gewoonte ontstaan dat de ouders de kinderen ieder
tijdstip van het jaar voor de school kwamen opgeven Ook hierm
wilde de vikaris verandering aanbrengen. HIJ bepaalde dat voortaan
alleen na de grote vakantie (dus op 1 november) en de paasvakantie
leerlingen konden worden opgenomen. (15).
Ook in de distriktcn en het binnenland werden katholieke scholen
opgericht. Vooral in de wooncentra van de Hindostancn verschenen
binnen een aantal jaren scholen zoals die te Livorno (1910), Kroonenburg (1911). Orlcanakreck (1921). Welgedacht (1922). Antonigron,
Kwatta, Hamptoncourt, Kassabaholokreek, Wanicakanaal en te Meerzorg.
De scholen in het binnenland werden vooral op de dorpen van de
Indianen gebouwd terwijl centra van de Bosnegers niet werden vergeten. Zo kwamen er scholen te Kalebaskrcck (17 mei 1917), Powakka
(15 november 1917), Some (3 november 1919), Kabelstation (30 juni
1921), Donderskamp (25 januari 1922), Moengo Tappoe (12 juli
1922), Washabo (4 november 1923), Matta (1 december 1924). Calibi
(2 april 1925) (16).
De toelating tot de kahtoheke scholen was niet perse' aan het lidmaatschap van de gemeente verbonden. Zo waren er in de stad in 1923
op de Paulusschool:
5 niet katholieken van de 246 leerlingen
o p de Willibrordusschool:
26 met-katholieken van de 300
leerlingen
op de Margar e thasc hooi:
35 met-katholieken van de 330
leerlingen (17).
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In de distnkten, vooral in de centra van de Hindostanen, werden de
katholieke scholen door vele hindoe- en moslimkinderen bezocht. Zij
hadden in de wijde omgeving geen andere gelegenheid om onderwijs
te krijgen. Om de komst naar de katholieke scholen aantrekkelijk te
maken, stelde de leiding het toelatingsgeld lager dan dat van de
openbare scholen.
De snelle en omvangrijke uitbreiding van het katholiek onderwijs viel
voldoende op in de kleine samenleving. De overheid zag met lede ogen
hoe de protestantse invloed steeds meer terrein moest verhezen. De
evangelische broeder gemeente zag dat de katholieke gemeente zich
veel sterker uitbreidde dan zijzelf. De Hindoes en Moslim voelden de
bouw van de katholieke scholen in hun wooncentra aan als een
infiltratiepoging om het katholicisme te verspreiden. Zij zouden tekort gedaan worden in de godsdienstvrijheid, want de leerlingen
moesten op de scholen ook de godsdienstige vakken volgen (18).
Voor de oprichting van een bijzondere school was bij Koninklijk
Besluit van 4 december 1925 bepaald dat er van tevoren een lijst van
120 leerlingen voor een school in de stad en een lijst van 4 0
leerlingen voor een distnktsschool overlegd diende te worden aan de
overheid. De leerlingen moesten voldoen aan de regels die voor de
leeftijden waren vastgesteld. De ouders of verzorgers van die leerlingen moesten daar gevestigd zijn en de leerlingen mochten met op een
nabije school van dezelfde richting zijn mgeschreven. Bovendien
mocht'
de leerlingen een school met verlaten met het kennelijke
doel o p de nieuwe school te worden ingeschreven. Deze bepalingen
waren niet zonder reden getroffen daar er in het verleden allerlei
merkwaardigheden en onregelmatigheden hadden plaats gehad. Er was
met leeftijden en aantallen geknoeid. Er waren leerlingen van de ene
school gehaald en op een andere geplaatst. Soms werden mensen met
geld overgehaald om de kinderen op katholieke scholen te plaatsen.
Al deze zaken waren via de pers en vooral via de anti-kathoheke De
West, bekend geworden. Zijdens het openbaar onderwijs was er steeds
meer wrevel tegen de katholieke scholen ontstaan o m d a t het peil van
de katholieke scholen o p gelijk niveau was gekomen en zij steeds
meer roem oogstten.
Ook in het distnkt Nickene waren verscheidene roomse scholen
gebouwd. Nu was de bevolking daar overwegend hindoe of moslim
van religie. Wilden de kindejen naar school dan moesten zij als
vanzelf naar de katholieke scholen. Op die manier kwamen zij onder
de invloed van de katholieke religie. Mede door de groeiende bewust60

wording en groepsvorming wilden de Hindostanen ook hun eigen
scholen hebben. Hiertoe moesten zn " " . een groot gedeelte de
rekrutering richten op de jeugd van de katholieke en openbare scholen ter plaatse, om aan het vereiste aantal te komen.
Om de ouders ertoe te brengen de kinderen van de katholieke scholen
te halen en op de eigen scholen te plaatsen, zette de vereniging
Bharat Oeday (de Immigrantenveremging van vroeger) een voorlichtingscampagne op touw. Zij verspreidde o.a. een pamflet dat door een
nict-Hindostaan was geschreven. De V/est publiceerde een verkorte
weergave van het pamflet in haar blad van 17 juni 1927. Het pamflet
zei o.a · "Laat U niet misleiden door geschenken, die men U geeft.
Hoc arm Gij ook zijt, werkt hard en God zal voor U zorgen De
paters kunnen U wel enkele geschenken geven, maar U niet op den
duur onderhouden " En omtrent de religie: "Hebben wij ons eigen
land verlaten om hier te komen en onze kinderen te laten vervreemden van ons eigen geloof ? "
De rcdaktcur van De Surinamer reageert hiertegen, maar laait daardoor de spanningen nog meer op. Er verschijnen in De
Surinamer
artikelen met titels als - "De nieuwe hetze tegen het r.k. onderwijs."
"Nickene slaat den aanval af": "De armoede der katholieke missio"
en "Een heftige Campagne." Het hele jaar door zijn de beide kranten
in een heftige polemiek gewikkeld. De strijd van De Viest richtte zich
niet tegen het christendom, maar tegen de katholieke missie. De
rcdaktcur kon ten enenmale geen sympathie voor de katholieke gemeente opbrengen en vreesde dat de gemeente teveel invloed in de
kolonie zou krijgen.
De positie van het gouvernement in deze was niet aantrekkelijk.
Enerzijds wilde zij de Hindostanen mets in de weg leggen en wilde zij
het partikuher initiatief honoreren. Anderzijds betekende de uitbreiding van het katholiek onderwijs, een zorg minder voor de overheid
en omdat het gouvernement wist dat het gehalte van het katholiek
onderwijs goed was, wilde zij geen stappen tegen de missie ondernemen. Want een gerechtelijk onderzoek op het punt van fraude, dwang
en smaad zou een van de partijen treffen en dat kon de regering -ich
niet voor het publiek veroorloven.
Een lesultaat van de aktie, die met de loop der maanden wegebde,
was dat m 1929 de gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs
werd doorgevoerd (19). Hierdoor had de katholieke gemeente een
positie gekregen die haar op één lijn met de andere christelijke
gemeenten plaatste. Bovendien werd zij in het sociale leven zodanig
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door de overheid gewaardeerd dat de achterstelling en
diskriminatic
verdwenen. In deze periode verwierf de gemeente erkenning en wist die
te bewaren
Dat de aktie van Bharat Oeday een groot aantal leerlingen aan de
Katholieke scholen heeft onttrokken, blijkt uit de volgende getallen
(20).
school
Antonicgron
Bethanie
Bradimoffo
Livorno
Wclgedacht
Kwatta
Krooncnburg
Waldeck
Paramaribo
Totaal

leerlingen vóór de aktie
50
49
72
177
192
178
99
201
391
1409

na de aktie
12
15
25
16
68
68
16
171
374
757

In 1931 waren er 76 katholieke scholen, van kleuteronderwijs tot
Mulo. Het aantal leerlingen bedroeg 7.615 Bovendien waren er naaischolen, normaalscholen en een vlechtschool Naast de paters, de
zusters en de fraters waren er 189 Surinaamse onderwijskrachten bij
het rooms katholiek bijzonder onderwijs werkzaam (21).
Mgr. Schaap schreef in 1891 in verband met het onderwijs "Uit dien
hoofde vooral kan en mag ik niet in gebreke blijven nieuwe scholen
te openen, want met dit na te laten, zou ik de kinderen in de
noodzakelijkheid stellen of neutrale scholen of confessionele protestantse scholen te bezoeken" (22). Zijn opvolgers besteedden ook
veel aandacht aan het onderwijs. Via het onderwijs kreeg de gemeente
eer en roem bij het volk Bovendien verspreidde zij vi* het katecheseondcrwijs het Evangelie en de katholieke leer. Het onderwijs kwam
ook ten goede aan de maatschappij omdat het onderwijs met wijd
verspreid was en laag van gehalte was. Het katholiek onderwijs leverde
een goede aanvulling.
De grote werkloosheid en de armoede vanwege de geringe inkomsten
als men al werk had, troffen, ook de Surinaamse vrouw. Het ontging
de leiding van de katholieke gemeente met dat vele van haar leden
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een kommervol bestaan hadden. De missie zocht naar mogelijkheden
om het lot van vele alleenstaande vrouwen te verbeteren Ook voor
het gouvernement was de positie van de Surinaams^ vrouw een bron
van zorg en studie Nu werd m verschillende midden-amerikaansc
landen de hocdcnvlechtindustrie opgezet en ook in Suriname vernam
men van de plannen en resultaten. In de kolonie werd een Comité
voor de Vlcchtindustne opgericht en de apostolische vikans ondersteunde dit initiatief. Het Comité liet een instruktrice uit Curaçao
overkomen om de vlcchtindustne bij de vrouwen te introduceren. De
lerares bereikte snel resultaten en werd door de zusters van Roosendaal uitgenodigd om een aparte kursus voor de zusters te geven. De
zusters wilden de vlcchtechniek leren aan de meisjes van het patronaat, dat op 2 februari 1910 was opgericht en tot doel had om de
schoolvrije jeugd nuttig en ontspannend bezig te houden. Zij begonnen op 14 juli 1913 met de eerste kursus. De eerste groep bestond
uit 8 meisjes en het volgend jaar hadden 42 meisjes de gelegenheid
zich te bekwamen.
Was het aanvankelijk de bedoeling de meisjes ontspanning te bieden,
op 5 november 1914 werd een aparte vlechtschool geopend. De
bedoeling was dat de school een grote produktie van hoeder zou
leveren zodat de meisjes niet alleen werk hadden maar ook een goed
loon zouden verdienen. De dagorde van de school laat zien dat
bidden en werken gekombineerd werden: stilvlechten, theorieles, vrije
tijd, lezing onder het werken (ontwikkelend, aangenaam of stichtend),
rozenhoedje met zang, stilvlechten,theorieles, rozenhoedje met zang;
lezing onder het werk. vrije tijd. stilvlechten en zang onder het werk.
In 1927 telde de school 160 werksters. De school bloeide slechts kort
want de onkosten konden nauwelijks uit de opbrengsten worden
betaald. In 1925 zagen de zusters zich dan ook genoodzaakt zich
d m.v. een brochure tot de Nederlandse bevolking te wenden. De
schrijfster zegt dat er niet om aalmoezen en geld wordt gevraagd,
maar om bestellingen. Op de opgeworpen vraag hoe het werk van de
vlechtschool gesteund kan worden, wordt gezegd "door een hartelijk
gebed om de onmisbare zegen van Boven, door een bestelling te doen
of vrienden en kennissen daartoe aan te sporen en tenslotte door een
kleine bijdrage tot dekking van de onkosten voor de reklame" (23).
Koinonie.
De groepsvorming onder de katholieken nam in deze
periode sterk toe. De leiding van de gemeente stimuleerde dit: " o m
hen uit te rusten voor den grooten strijd, welke heden ten dage
allerwege op godsdienstig en sociaal-economisch gebied gestreden
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wordt, hen te vormen tot degelijk onderlegde katholieken, die met
Gods hulp steunsels zullen zijn van de Kerk van Suriname, door
woord, maar boven alles door het voorbeeld, het goede bevorderend
m het huisgezin en in de maatschappij" (24).
In 1908 werd de spaarvereniging St. Gerardus Majella opgericht. Zoals
wij reeds gezien hebben behoorden de meeste katholieken tot de
minder- gefortuneerden van de maatschappij. Om hen nu het sparen
bij te brengen, zodat zij het geld verantwoord zouden kunnen besteden, werd deze vereniging begonnen. De katholieke vereniging
stelde het minimuminleggeld op een kwartje terwijl de koloniale
postspaarbank een gulden vroeg. Het bestuur van de spaarvereniging
spoorde ook aan tot een verantwoorde lichting van de gelden De
vereniging begon met 76 leden en na 7 jaren had zij 343 mannelijke
en 267 vrouwelijke leden. In die 7 jaren werd voor meer dan negentigduizend gulden gespaard. Voor de balatableeders schreef W.
Ahlbrinck een boekje: Balataman
teki mi. Wan woortoe g. dem
balataman foe den sa spare, kom na fesi (Balatableeders, neem me
Een woord voor de balatawerkers opdat zij gaan sparen en vooruitkomen Paramaribo 1913). Hij spoorde hen aan om het verdiende
geld met in de stad op te maken door feesten te houden en vele
vrienden uit te nodigen. Het zou beter zijn als het gezin en de
gemeenschap erop vooruit gingen.
In 1911 was er in de stad een mannenveremging opgericht, die later
de katholieke Sociale Cursus werd genoemd (25). De vereniging wilde
de katholieken samenbrengen en hen op sociaal gebied vooruithclpen.
Zij richtte een volksbibliothcek in, gaf kursussen, bestudeerde de
sociaal-ekonomische omstandigheden. De leiding van de missie opende
een bioskoop. Deze "Lelie", die als een witte bioskoop fungeerde,
vertoonde alleen films die door de katholieke censuur kwamen. De
fraters begonnen een touwslagerij en een sigarenmakenj. Er werd voor
de Katholieken een koó'peratieve winkel opgezet. De arbeiders
werden verenigd in de St. Jozef Volksbond, de bouwvakvereniging
Sint Clemens, de kledingvakveremging de Sint Cnspinusbond, de metaal- en fabneksvereniging Smu Eligius, de Katholieke Onderwijzers
Kring. Als een overkoepelend orgaan fungeerde de Katholieke Propagandaclub om de sociale bonden te stimuleren en te versterken.
Deze groepsvorming vond ook plaats op het gebied van sport en
ontspanning. Naast de vele verenigingen in de stad kwam er ook een
katholieke voetbalbond, een korfbal- cricket-, handbal- en gymnastiekvereniging. De apostolische vikaris spoorde iedere katholiek aan om
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lid van katholiclve verenigingen te worden. Hij verbood het lidmaat
schap van protestantse of andere vc.^.ngingen en als men lid van de
Foresters werd. zou men worden uitgesloten van de Sakramenten
bediening en niet op katholieke wijze worden begraven. Van Lier
beschrijft deze beweging van de katholieke gemeente en zegt dat er
bij de bevolking veel weerstanden werden opgeroepen omdat men
vond dat de missie een "afzonderingspohtiek" voerde (26).
Naar het voorbeeld van het moederland werden ook in de kolonie de
patronaten ingevoerd. Deze verenigingen voor de schoolvrije jeugd
hadden niet alleen tot doel om de jeugd verder en algemeen te
vormen, maar wilde de jeugd ook afschermen tegen de slechte invloeden van buiten. Het eerste patronaat begon in de parochie van de
H.H. Petrus en Paulus op 12 november 1911 met een vijftigtal leden.
Er werden lessen in boekhouden, engels, tekenen, zang en muziek
gegeven. Dit Alovsiuspatronaat had een eigen sport en gymnastiekvereniging U(itspanning) N(a) I(nspanning). Op 3 april 1921 kreeg
het patronaat een eigen sportterrein. De statuten van 1924 zeggen:
"de vereniging stelt zich ten doel in overleg met de ouders (verzorgers) en werkgevers de godsdienstige, zedelijke en maatschappelijke
ontwikkeling van in Suriname wonende jongelingen, die de scholen
hebben verlaten, te bevorderen" (27).
In 1914 kreeg Coronie ook een afdeling en deze kreeg de naam van
Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen. In Nickene werd de vereniging de Apologetische Cursus opgericht en ook volwassenen konden lid worden. Zoals er voor de mannelijke jeugd verenigingen
werden opgericht, zo werden er voor de schoolvrije meisjes ook patronaten geopend. De zusters van Roosendaal begonnen met twee afdelingen. Een voor de meisjes onder 18 jaren en een voor de ouderen.
Op de club* was gelegenheid tot spel, lezen, schrijven, rekenen,
bloemen maken, wellevendheidskursus, zang en muziek, godsdienst
onderricht. Dit patronaat had ook een Eucharistische Rond, met als
doel om wekelijks de Eucharistie bij te wonen tot eerherstel van de
zonden en de bekering van de lauwe katholieken, de andersdenkenden
en de heidenen. De zusters begonnen ook een patronaat in de Alfonsparochie, die in 1892 was opgericht. Ook Coronie en Nickene kregen
hun verenigingen voor meisjes.
De Surinamer
besteedde voortdurend aandacht aan de kwestie van
nascholing, vrijetijd, algemffi)e verheffing van het volk en standsorgamsaties. Zo wijdde zij een artikel aan het lot van de dienstboden
(11 april 1897), de landbouw en veeteelt (3 november 1898), am65

bachtsonderwijs (30 april 1899), een eigen woning voor ieder gezin (6
februari 1902), rechtvaardig arbeidsloon (14 december 1902), ontruiming van de krotten (10 november 1907), koïïperatiesysteem (30
juni 1918), woekerbestrijding (1 augustus 1920).
Dezelfde belangstelling voor de problematiek op het sociaalekonomisch vlak blijkt uit de brochures als Het Woningvraagstuk
en
Weelde (28).
In vergelijking met de vorige periode valt de betrokkenheid op de
sociale problemen op. De leiding van de gemeente wilde de gemeenteleden service bieden en hun lot verbeteren. Omdat de gemeente voor
de eigen leden wilde zorgen, legde zij sterk de nadruk op de groepsvorming en het verenigingsleven. Daarmee zonderde de gemeente zich
af van de andere groeperingen en instituten in de maatschappij.
De gemeente had reeds enkele geestelijke verenigingen of broederschappen, zoals de kongrcgatie der Onbelekte Ontvangenis van Maria,
de broederschap van de Levende Rozenkrans en de H. Familie. Later
kwamen daar de vereniging van het H. Sacrament en de Bond van het
H. Hart bij. Een groot aantal gelovigen kwam niet alleen samen in de
kerk voor de viering van de Sakramenten, maar ook voor bijeenkomsten die op de devotie van heiligen waren gericht. Zo werden de
H. Rosa, de H. Antonius, de H. Alfonsus, de H.H. Petrus en Paulus in
de samenkomsten vereerd en met zang, gebed en prediking werd het
geloof der lidmaten versterkt. De samenkomsten waren aantrekkelijk
en het aantal leden van de broederschappen groeide gestaag. In 1929
richtte de apostolische vikaris nog een dergelijke broederschap op en
noemde die de Bond van het H. Hart. De motieven tot oprichting
waren: het Rijk van Christus uit te breiden en te versterken. De
middelen daartoe werden .ds volgt aangegeven: a. gebed (morgenopdracht, dagelijks een tientje van de IRozenkrans , en een eerherstellende k o m m u n i e ) ; b. verrichten van goede werken. Wanneer men lid
werd was men verplicht: a. zich te laten inschrijven; b. elke morgen
de opdracht te doen van de dagelijkse bezigheden, goede werken en
lijden tot eerherstel van de smaad het Goddelijk Hart aangedaan. De
voordelen van het lidmaatschap waren dat het lid een schat van volle
en gedeeltelijke aflaten kon verdienen. Zij die tot de derde graad
(minstens eenmaal per maand een eerherstellende kommunie) behoorden konden jaarlijks meer dan 180 volle aflaten verdienen.
In vergelijking met de vieringen der Sakramenten, hadden de gebedsbijeenkomsten een heel ander karakter. De samenkomsten rond
devotie hadden het voordeel dat de mensen aktiever betrokken
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werden bij het verloop van de kerkdienst. Er was een grotere plaats
voor groepsgebondenheid. Bovendien kwam de nadruk op devotie
tegemoet aan het religieus gevoelen van de mensen. De vieringen van
de Sakramenten waren gebaseerd op een geheel van symboliek dat
voor de mensen vreemd was en hen alleen aansprak op het vlak van
het geheimnisvolle karakter van de liturgie. Het ongedwongener karakter van de devotiebijeenkomsten sloot aan bij de behoefte aan vrijheid, die bij de mensen leefde. De etappegewijze toetreding, de
jaarlijkse feesten en de viering van jubilea gaven de organisatie van de
broederschappen een geheel eigen en aantrekkelijk karakter, waarbinnen de gelovige zich thuis kon voelen. Wij kunnen wat de aantallen betreft, de volgende staat geven (29):

Broederschap van de H. Familie
Congregatie van O.L. Vrouw
Aartsbroederschap van het Allerheiligst
Hart van Jezus
Broederschap van de Levende Rozenkrans
Aartsbroederschap van O.L. Vrouw van
Altijddurende Bijstand
Vereniging van het H. Sakrament

1888

1913

1023

1290

161

645

412
643

1988
1200

751

1230

592

De godsdienstige verenigingen waren interparochieel opgezet. Hierdoor
groeide de gebondenheid van de katholieken van de stad nog meer.
Daardoor voelde de katholieke groep zich ook sterker tegenover de
buitenwereld. Van de andere kant kreeg de eigen parochie minder
aandacht. De mensen waren meer betrokken bij de belangen van de
gehele gemeente dan bij die van de eigen parochiegemeente. Hiermee
hangt samen het feit dat de gemeente als katholieke kerk een plaats
moest veroveren tussen andere gemeenten en instituten, dus in de
Surinaamse samenleving. In het geheel van het kerkelijk werk heeft
vooral de sektor diakonie daartoe bijgedragen. Daarbij heeft de gemeenschapsvorming via sociale en geestelijke verenigingen de gemeente voor de buitenwereld hecht en sterk gemaakt.
Pastoraal. Aan het begin der dertiger jaren had de stad Paramaribo
vijf parochies namelijk de H.H. Petrus en Paulus, de Rosa, de
Boniface, de Alfons en H. Hart (1930). Op 1 januari 1932 werden
deze parochies door de Propaganda Fide juridisch geregeld. De be67

volkingscentra langs de kust zoals Nickene, Coróme, Moengo, Albina
en Groningen hadden een eigen kerk en golden als staties, waar de
aanwezige priesters in de zielzorg of het onderwijs werkzaam waren.
In de distnkten was een statie te Vierkmderen opgericht en verder
was er in de Cottica te Tamarin een gevestigd. Op de plantages en de
dorpen langs de rivieren waren verscheidene kerkjes gebouwd Zo waren
er 7 staties langs de Surinamenvier, 7 aan de Saramacca, 5 aan de
Commewijne en de Cottica en dan nog aan de Coppename, de l i b i t i
en de Wayombo.
Voor de priesters die volgens het systeem van waka-kerki rondtrokken
langs de staties die aan de rivieren waren gelegen, werd in 1903 de
volgende regeling getroffenvijfmaal per jaar langs de Saramacca en de Coppename,
zevenmaal per jaar langs de Beneden Saramacca,
5 dagen per maand langs de Beneden Commewijne en
5 tot 8 dagen langs de Boven Commewijne en de Cottica (30)

Het aantal katcchistcn groeide en het werk strekte zich steeds verder
uit naar de bevolkingsgroepen buiten de stad of haar onmiddellijke
omgeving. Werd de kolonie als een missiegebied beschouwd en werden
de termen missiewerk en missionarissen gebruikt, toch groeide
daarnaast een specifieker woordgebruik. De normale pastoraal onder
de Kreolen verschilde van het kerkelijk werk onder de andere bevolkingsgroepen. Voor deze groepen gold het kerkelijk werk in de
opvattingen van de gemeente als missiewerk Daarom zal men ook
gaan spreken van de Chinezcnmissie, Javanenmissie, Indianenmissic,
Bosncgcrsmissic en Hindostanenmissie.
Zending. Voor de gemeente was de gesegmenteerde samenleving van
Suriname een probleem geworden. Bij de toetreding werden geen
hoge eisen gesteld en er werd zeker niet naar de afkomst gekeken. Zo
groeide de gemeente uit tot een weerspiegeling van de plurale samenleving. Gebruikten de priesters normaal in de kerkdiensten de Nederlandse of ncgcrengclse taal, later bleek dat grote groepen mensen
de taal nauwelijks verstonden. Bovendien was in de gemeente de idee
gegroeid dat iedere groep recht o p identiteit en eigenheid had. Zoals
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het gouvernement de groepen het recht op eigen taal, kleding en
feesten gaf, zo wilde de gemeente vanuit eenzelfde idee de groepen
benaderen Daarenboven wisten de priesters uit de missiehteratuur dat
de priesters zich moesten aanpassen aan de gebruiken van het volk
waaronder zij werkten. Zoals de priesters voor de Kreolen het negerengels gebruikten, zo wilden zij voor de andere groepen ook de
mogelijkheid scheppen dat zij in de eigen taal aangesproken zouden
worden. Zo ontstond de kategoriale zielzorg op basis van taal en
bevolkingsgroep. Het merkwaardige daarbij was dat het negerengels de
lingua franca voor iedere bewoner was. De behoefte aan eigenheid
was duidelijk groter dan die aan een groei naar eenheid. Het werk van de
gemeente onder de groepen bevestigde dit nog eens.
De eerste groep die aparte aandacht van de leiding van de gemeente
trok, was die van de Chinezen. In de stad vielen zij tussen de Kreolen
o p . Vele Chinezen vroegen om het doopsel voor de kinderen, zodat
die naar de katholieke scholen konden. Onder elkaar gebruikten zij
het Poen Ti en Hakka, maar daarnaast kenden zij het negerengels, dat
zij hadden geleerd in verband met de handel en het winkelbedrijf. De
leiding van de gemeente besloot rond 1890 om een pater de opdrachte te geven het chinees te leren zodat er voor deze groep een
aprte werksektor kon ontstaan. In zijn studietijd begon de Surinamer
H. Rikken reeds met de studie van het Surinaamse chinees, zodat hij
na de priesterwijding en terugkomst uit Holland zich geheel aan de
zielzorg onder de Chinezen kon wijden. Op 9 juli 1892 werd de
eerste kerkdienst voor de Chinezen gehouden. Aanvankelijk werden
deze diensten op het schoolerf van de Antomusschool aan de Burenstraat in Paramaribo gehouden, maar later werd er een zogenaamde
chinese kerk gebouwd R o n d dit gebouw beoefende P. Rikken de
zielzorg, zodat de Chinezen uit de gehele stad daarheen kwamen.
Daardoor vormden zij een eigen parochie. Pater Rikken begon op 10
juni 1893 met een maandbld in het chinees; Kwai-Fa (de Lotusbloem) genaamd. De begeleidende cirkulaire zegt: "Dit blad, dat bij
genoegzame deelneming voorlopig eens in de maand zal verschijnen,
zal alles bevatten wat onze Chinezen, voor het grootste gedeelte
handelaars, van eenig belang kan zijn" (31).
Het eerste nummer bevatte een inleidend woord, nieuws uit de
chinese kranten, officiële berichten en kennisgevingen, sunnaams
nieuws, een verhandeling over God en diens eigenschappen, de diensten van de chinese kerk, een lijst van de aangevoerde goederen,
verkopingen en advertenties. Het blad heeft echter geen lang leven
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gekend. Het specifieke zielzorgwerk onder de chinese groep is kort na
de eeuwwisseling beëindigd. De chinese groep akkultureerde langs het
onderwijs en de handel, zodat een eigen benadering overbodig bleek
Later zal Je chinezenmissie weer worden opgericht.
De missie was reeds ten tijde van pater Donders werkzaam onder de
Indianenstammen der Arowakken, Karáiben en Warrauen. De priesters
vonden veel tegenstand van de kant van de piaiman, die de leider van
de Indiaanse religie is. De taak van deze piaiman was om na cen
strenge opleiding de mensen te helpen bij ziekte en moeilijkehcdcn
De missionarissen hebben in hem altijd de rechtstreekse vijand gezien
en de piaiman vreesde dat zijn macht en invloed door de evangelise
ring gebroken zouden worden. Op de meeste dorpen werden kerkjes
en schooltjes opgericht. Omdat de priester slechts met grote tussen
pozen een bezoek bracht, was de onderwijzer-katechist de verant
noordelijke voor de kerkdiensten en het andere kerkelijke werk De
rituele feesten als initiatie, huwelijk en begrafenis konden behouden
worden naast de christelijke ceremonies De beide religies voorzagen
in een behoefte, omdat de Indianen van de ene kant aansluiting
zochten bij de Europeanen en van de andere kant aan hun eigen
tradities moesten vasthouden omdat de nieuwe religie geen voldoende
substituut bood.
Voor de priesters was het werk onder de Indianen weinig troostend.
Hoewel de Indianen gedoopt waren, wisten zij weinig van de leer van
de Kerk af. De christelijke moraal vond slechts zeer langzaam een weg
(32). Het moeizame werk via waka-kerki en vooral door middel van
de toewijding van de onderwijzer-katechist heeft zich steeds voortge
zet en verdiept.
Wij hebben reeds gezien dat pater Donders was uitgenodigd bij de
Aukaners, de grootste stam van de weggelopen slaven, te komen
werken. De gemeente was onbekend met de stam en kende de taal
met. Bovendien woonden zij zo ver van de stad dat het transport
erheen te duur zou worden Het gebrek aan personeel weerhield de
katholieke gemeente ervan naar dit nieuwe missicveld te gaan. De
evangelische broeder gemeente was reeds lang onder de stam werkzaam en Johannes King van de Matouaristam had er lange tijd een gemeente.
Omdat de katholieke gemeente van mening was dat de
mensen de ene ware leer van de ene ware Kerk moesten leren kennen
en dus verhinderd moesten worden tot de evangelische broeder gemeente toe te treden, maakte zij plannen voor een statie aan de
Marowijne waar de Aukaners woonden. In 1895 werd daartoe de
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static Albina opgericht CL in juli 1896 kon de eerste kerk worden
ingewijd. De Bosnegers b* zochten va«ik Albina vanwege de handel,
administratie en medische hulp. Zo groeiden J e wederzijdse kontakten tussen de gemeente en de Aukancrs langzaam. De doopboeken
van Albina vermelden vana/ het begin vele doopsels van leden van de
stam der Paramaccaners, een kleine stam die dichter bij Albina woonde, en Aukaners.
Het centrum van de stam der Aukaners of Djoeka's was slechts over
de Marowijnerivier met een groot aantal vallen, te bereiken. In 1913
werd de eerste tocht vanuit Albina gemaakt. De dienstdoende priester
had ook een onderhoud met de granman (opperhoofd) en stelde voor
om m het wooncentrum te Dnctabbetje een katholieke school voor
de kinderen te bouwen. Granman Oseisi ging echter met op het
voorstel in. Enkele jaren later werd pater Morssink voor het dienstwerk aan de Marowijne b e n ^ m d en hij maakte vanuit Albina missiereizen naar de Paramaccaners en Aukaners. Hij ondervond daarbij veel
hinder van de zendelingen van de evangelische broeder gemeente die
reeds lang in dit gebied werkzaam waren. Om de kontakten met de
Aukaners te verstevigen, wilde hij een opvangcentrum voor hen te
Albina bouwen, maar de apostolische vikans kon de onkosten daarvoor niet dragen (33). Hij wilde ook een school te Drietabbetje
bouwen, om in een later stadium met de meer direkte christiamsering
te beginnen. Hij schreef hieromtrent: "Onderwijs en verspreiding van
liet christendom, zullen wanneer dat op de doelmatige wijze geschiedt. daar geheel tot hun recht komen. Doch men zij voorzichtig.
Men ge\e eerst onderwijs geheel op zichzelve, en door het onderwijs
zal wanneer het volk een voldoende mate van ontwikkeling heeft
verworven, waardoor het voor zich zelve kan denken en oordelen,
zodat het gezag der ouderen geen invloed meer op hun geestesleven
kan uitoefenen, en het tussentijds door stichtelijke lectuur en prentenboeken over bijbclsche verhalen, zich reeds een begrip van de
Christelijke leer heeft gevormd, de tijd aanbreken, dat men met de
prediking van het Evangelie onder hen kan aanvangen. Op deze wijze
/al men gemakkelijker en vlugger dan men wel denkt het Christend o m . zij het dan ook door een achterdeur, bij hen kunnen invoeren"
(34) De jarenlange ervaring had de missionarissen geleerd dat een
rationele benadering, door de verkondiging en uitleg van de leer, de
mensen niet voldoende aansprak en stimuleerde om anders te gaan
leven en denken. Morssink hoopte dat het kerkelijk werk op andere
terrein de mensen meer zou befnvloedcn.
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Daarom zocht Morssink vooral kontakten met de kapiteins (hoofden
van de dorpen), de basja's (assistenten van de kapitein) en de hoofden
van de families (lo), om hen aan het christendom te binden. Zo had
hij op de diverse dorpen aan de Marowijne kleine kernen van volwassenen (35). Hij kon geen scholen en kerkjes oprichten, zoals het
traditionele systeem was, omdat de dorpen te weinig inwoners hadden, om de onkosten te kunnen verantwoorden. Via de scholen wilde
men vanouds af de maatschappij be'invloeden. Morssink wilde vooral
de bovenlaag bereiken. Bovendier. stuurden de ouders de kinderen
niet graag naar de school - er was er een te Albina in 1895 opgericht
- omdat zij vreesden dat de kennis van de kinderen het gezag der
ouders zou ondermijnen.
Morssink kreeg bij zijn dienstwerk met een zeer interessante kwestie
te maken. In 1915 kwam een zekere Abena naar Albina en ontmoette
daar de frater van de pastorie. Deze stond verbaasd over een schrift
dat Abena had, en waarin allerlei geheimzinnige tekens stonden.
Abena vroeg nu aan de frater om hem verschillende gebeden te leren.
Hij kon die in zijn eigenaardig schrift optekenen. Pater Morssink
hoorde van het merkwaardig schrift en was van mening dat het schrift
een kans voor de missionering inhield. Het zou de kontakten met de
Aukancrs kunnen uitbreiden. Hij leerde dus het letterschrift van
Abena en vertaalde de Kleine Katechismus
en de gebeden van Passi'
foe Hemel in de djoekataal, waarop het nieuwe letterschrift was
gebaseerd. Later kwam Morssink in de stad in aanraking met de
eerstelling van dit letterschrift, Afaka. Afaka lag in het katholiek
ziekenhuis en leed aan een gehemelteziekte. Hij vertelde pater
Morssink dat hij in 1908 een droom had gehad met de opdracht: "Gij
zult aan uw stamgenoten zeggen dat zij heilig moeten worden en
moeten geloven in de ene ware G o d . " En als teken van de Allerhoogste had hij een schrijfstokje en een vel papier gekregen en zo ontstonden de lettergreeptekens voor de djoekataal (36). De geest die God
hem gaf, heette Oesa en zo ging Afaka zich ook noemen. Abena was
katholiek, maar zijn familielid Afaka niet. Hij kende het christendom
van de zendelingen van de evangelische broeder gemeente en de
priesters die aan de Marowijne werkten. Pater Morssink vroeg hem om
de wordingsgeschiedenis van het zogenaamde Afakaschrift op te tekenen. Zijn visie op de geschiedenis en het werk van God zijn daardoor
ons bewaard gebleven. Aangaande de schepping zegt hij dat God aan Adam en Eva de opdracht gaf de drie huiden d.w.z. de Indianen, de Blanken en de Negers te maken. Over zijn eigen groep zegt hij dan verder:
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"Mijn moeder, ons land noemen-wij Afrika. Toen heeft G o d
aldus gedaan met Zijn wil, met Zijn кшилс,
Zijn beschikking. Hij heeft weggenomen een gedeelte:
de Afrikanen van uit het land van de Afrikanen
gebracht naar Suriname. Ten tijde dat Hij wilde
heeft Hij wederom een gedeelte uit Suriname weggenomen
en overgebracht naar het bos. Hij noemde hen Djoeka's.
Hij zei: Hier moet je blijven. Hij gaf hun leven.
En zo duurde het een lange tijd. Toen
riep Hij de priesters. Zij luisterden. Hij zei: die
Afrikanen in het bos zij moeten geheiligd
worden in het geloof dat gij bezit. Met vergunning
van de Heer God moet gij hun lering geven. Bij lachen,
bij eten, bij drinken bij genoegens.
Dan beginnen de priesters de lering te geven
aan de Afrikanen zoals de Heer gezegd had.
Dan toen de Afrikanen dat hoorden
dan vreesden zij. Zij dachten dat de priesters bedrogen om
te geven de bosnegers straf terug.
Want toen de zweep sprak, waren de priesters er.
Ze zagen wat er was gebeurd in Suriname;
dat maakte het leren voor hen zo moeilijk" (37).
Afaka is zich ervan bewust dat hij de Aukaners zover moet brengen
dat zij het Katholicisme aanvaarden. Het schrift is een eerste teken
van verandering en verbetering van de levenssituatie:
" D e Aukaners krijgen schrift. Ze zullen onderwijs krijgen.
Zij zullen kunde krijgen. Zij zullen weten. Wij zullen
het heilige leven leren. De verlichting zal k o m e n .
Als de juiste dag zal komen, zullen we allen
op een weg voortgaan, naar het ware land,
met lachen, met zingen, met vreugde" (38).
Afaka vond met zijn schrift en gedachten enige aanhang bij zijn eigen
familie. De granman negeerde het djoeka- of afakaschrift, o m d a t
Afaka maar een gewone Bosneger was en de granman niet graag zag
dat anderen invloed zouden krijgen. Een vijftigtal mensen leerden het
schrift en schreven van elkaar de teksten over zodat de geschriften
van pater Morssink onder het volk verspreiding vonden. Afaka be
schouwde zich als een verstotene, o m d a t zo weinig mensen het schrift
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wilden leren. Een ander verhaal van Afaka, dat Abena aan pater
Morssink gaf, vertelt nogmaals de wordingsgeschiedenis en het lot van
de Aukaners. Hij zegt dat het schrift het leven van de Bosnegers zal
verbeteren. Er zullen scholen komen. Zij zullen van de blanken leren
om betere kostgronden aan te leggen. De granman zal het gebruik van
de zweep bij rechtszaken afschaffen. De mensen zullen op de bank
geld sparen. Zij zullen leren om het voedsel te drogen en te bewaren.
Het leven zal gelijk worden aan dat van de blanken. Toch moeten zij
niet leven als de blanken en zich niet laten overheersen (39). De
verhalen van Afaka spreken van een perspektief naar een betere
toekomst voor de Bosnegers. Afaka beschouwt zichzelf als een gangmaker aan wie de stamgenoten gehoorzaamheid verschuldigd zijn. Hij
spreekt enerzijds van een stamgebondenheid (niet zijn als de blanken)
en anderzijds van een akkulturatie met de maatschappij van de stad.
De traditionele normen van gezag, stampartikularisme en maatschappelijk leven wil hij veranderd zien.
Afaka reageerde op de verkondiging van het Evangelie op een geheel
eigen wijze. Vanuit een godsdienstig oogpunt wil hij het lot van zijn
volk verbeteren, waarbij hij de blanke maatschappij als ideaal stelt.
Toch wil hij een grote mate van eigenheid voor de Bosnegers behouden. Wij zouden de beweging die Afaka op gang bracht een eschatologisch-adoptieve beweging willen noemen, vanwege het perspektief en
het gehanteerde middel (40). Afaka stierf in 1918 en pater Morssink
kreeg kort erna een ernstige ziekte. Daardoor is de groei opgehouden
en is het afakaschrift in de vergetelheid geraakt. Daarmee kwam een
einde aan een geheel eigen verwoording, benaderingswijze en methode
van missionering onder de Aukaners van de Marowijne.
De missionering van de Aukaners aan de Cottica geschiedde na 1910
volgens het waka-kerki systeem. De dienstdoende priester was van
mening dat de bekeerlingen op de dorpen het te moeilijk hadden
omdat zij in een heidense sfeer bleven wonen, en voortdurend onder
de indruk van de niet-bekeerde dorpbewoners stonden. Zij konden
nauwelijks ontkomen aan het gevaar teruggetrokken te worden in de
oude tradities. Bovendien werden zij belemmerd een nieuwe levenswijze te beginnen. Nu wilde de priester deze moeilijkheden ondervangen
door de stichting van een christendorp. Op dat dorp zouden de
christenen bij elkaar kunnen leven en steun aan elkaar hebben om het
geloof te bewaren en de plichten van een christelijk leven na te
komen. In 1915 begon pater Wortelboer dan ook op Tamarin met
een aantal gezinnen een nieuw dorp. Er werd een school onder de
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leiding van een katechist geopend en later verrees er een internaat
voor de jongens en in 1925 voor de meisjes (41). De volwassenen
vonden werk in de houtkap en de verwerking ervan. Vanwege de
goede voorzieningen werd de vaste statie Tamarm aantrekkelijk voor
de mensen on velen vonden de weg erheen. De leiding van de
katholieke gemeente wilde met de stichting van Tamarin onderzoeken
of de resultaten van vaste staties beter waren dan die van het
waka-kerki systeem. Toen in de omgeving van Tamarm met de bauxietexploitatie werd begonnen, trokken vele mensen van Tamarin
weg, zodat het experiment werd afgebroken. Bovendien waren niet
alle christenen van de Cottica op Tamarin woonachtig zodat de
priester van Tamarm de dorpen aan de rivier regelmatig moest bezoeken. Hierdoor vervaagde het uitzonderlijke karakter van het christendorp Tamarin.
In 1907 maakten twee priesters een grote expeditie op de Surinamenvier naar de stam van de Saramaccaners (42). De kontakten met de
kapiteins en de granman waren prettig en beloofden veel voor de
toekomst. De priesters werden door ziekte en gebrek aan financien
verhinderd om regelmatig onder de stam te gaan werken. Uit het
verslag van de reis blijkt dat de priesters eerbied en bewondering voor de
zeden en gebruiken van de stam hadden. Werd vroeger alles van het
volk in het binnenland veroordeeld en als slecht gewaardeerd, nu
groeide er een andere benaderingswijze, waardoor de onderlinge verhouding tussen de Bosnegers en de priesters een geheel ander karakter
kreeg. Pas later zullen de priesters zich weer naar de Saramaccaners
begeven en tevens het werk onder de Matoearistam beginnen.
De doopboeken van de katholieke gemeente laten zien dat reeds in
1873 Brits-Indiers op de plantage Killenstein werden gedoopt. Verschillende paters die in de Commewijne werkzaam waren, leerden het
Hindi. Soms werden hele gezinnen tegelijk gedoopt en soms slechts
individuele personen. Het kerkelijk werk in de Commewijne werd
vergemakkelijkt door de medewerking van de vrouw van een plantagedirekteur. Zij gaf katechismuslessen en onderwijs en besteedde ook
aandacht aan een gepaste ontspanning.
Pater Luykcx, die rond de eeuwwisseling ongeveer gelijk met de
evangelische broeder gemeente het zendingswerk onder de Hindostanen was begonnen, schakelde katechisten in. Zij hielpen hem bij de
taal en introduceerden hem op de vestigingsplaatsen en bij de families. Hij doopte vele mensen en stelde daarbij weinig eisen.
In 1908 werd speciaal voor de hindostaanse katholieken een kerkje te
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Meliapur ( nu Copieweg) gebouwd. Pater Luykcx had de methode om
als rondtrekkend priester alle wooncentra van de Hindostanen te
bezoeken. Zijn katechisten hielpen hem dan bij het katechismusonderncht en de bediening der Sakramenten. Om goodwill bij de bevolking
te kweken, steunde hij ze zowel materieel als financieel. Hiervoor
werd hij bij de bevolking erg gewaardeerd. Anderzijds nep zijn vrijmoedig gedrag wrevel bij een gedeelte van het volk op. Zij zagen zijn
optreden als een bedreiging en binnendringing. Tevens deed zich de
moeilijkheid voor dat de gedoopten als overlopers werden beschouwd.
Zij zouden door het lidmaatschap europeiscren en kreoliscren. Door
deze oppositie was het voor eventuele doopleerlingen niet aantrekkelijk lidmaat van de katholieke gemeente te worden. Toch heeft het
perspektief van lotsverbetermg velen ertoe
gebracht toe te treden
en zich te laten dopen (43).
Het werk van pater Luykcx had geleerd dat alleen prediking en
katechese niet voldoende waren om de mensen tot lidmaatschap te
bewegen. Bovendien hield de bevolkingsgroep vast aan de eigen tradities, waaraan de gedoopten van de groep zich met konden onttrekkjn,
wilden zij maatschappelijk met uitgestoten worden.
Ook in de stad bouwde de gemeente een kerkje specaal voor de
Hindostanen. Naast deze Rajpurkerk van 1909 verrees een edukandaat
om de kinderen uit de distnkten de kans op onderwijs te bieden.
Hierdoor groeide de binding van de groep met de katholieke gemeente en vele niet-kathoheke Hindostanen waardeerden het dat er zorg
werd besteed aan de groepsleden.
Pater Austermöller, die na pater Luykcx' vertrek uit de missie vanwege onenigheid met de leiding omtrent de werkmethoden, de leiding
van de Hindostanenmissie had, schreef in zijn Plan voor het Koeliewerk dat de godsdienst zo aantrekkelijk mogelijk voorgesteld diende
te worden. De missionaris moest de mensen tegemoet komen en
rekening houden met het eigen karakter en de eigen belangen van de
bevolkingsgroep. De goede eigenschappen als zedelijkheid, energie en
godsdienstigheid moest zoveel mogelijk gestimuleerd worden. Hij is
tevens van mening dat de vermenging met de Surinaamse (kreoolse)
karaktereigenschappen eerder negatieve dan positieve resultaten zou
opleveren, omdat hij meende dat het stadsleven van de Kreolen de
mensen uit hun evenwicht zou halen. En als konklusie stelt hij dat de
massa van Hindostanen hindostaans blijft en de bekeerlingen moeten
dus ook hindostaans blijven (44). De waardering die de missie voor de
hindostaanse groep opbracht, en waartoe zij de hindostaanse groep
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haar ertoe om aparte internaten voor hindostaanse jongens en meisjes
op te richten en scholen voor hen te openen. Men wilde echter niet
zover gaan dat het onderwijs ook geheel hindostaans moest zijn. De
eetgewoonten, de kleding en de huwelijksgebruiken konden blijven
bestaan, maar het onderwijs moest op nationaal niveau staan (45),
o m d a t de missie op het standpunt stond dat de hindostaanse groep
langzaam in de Surinaamse gemeenschap moest worden ingevoegd. De
gemeente moest het midden kiezen tussen de waardering voor de
eigenheid en de aanpassing aan de geldende Surinaamse (kreoolse-europese) normen.
In de loop der jaren kwamen er meer Hindostanen in de stad w o n e n
en de pastorale zorg voor hen viel onder de verantwoordelijkheid van
het hindostanencentrum Rajpur. De leiding ried de priesters aan om
de doopbediening en de andere diensten voor de Hindostanen in de
parochiekerken te houden. Van de andere kant bond men de Hindostanen aan het eigen centrum door middel van feesten en het gebruik
van de hinditaal (46). In de stad hielden
vele Hindostanen hun
eigen gebruiken in ere en leefden op "niet-Surinaamse wijze". De
Hindostanenpaters hadden de zorg voor hen als een kategoriale groep.
De Statuten
van het vikariaat behandelen de hindostanenmissie als
een onderdeel van het kerkelijk werk, dat buiten het algemeen patroon valt. Voor het werk onder de Hindostanen werden de volgende
bepalingen opgesteld. Er mag alleen gedoopt worden, wanneer er een
gefundeerde verwachting is dat er een christelijke opvoeding zal volgen. Een voldoende garantie daarvoor was de kinderen op de katholieke scholen of het edukandaat te plaatsen. De meisjes m o c h t e n pas
gedoopt worden wanneer de ouders uitdrukkelijk beloofden dat zij
niet volgens de hindostaanse manier zouden worden uitgehuwelijkt.
De priesters moesten ook proberen om de vaders, die hun dochters
reeds hadden uitgehuwelijkt of reeds maatregelen daartoe hadden
genomen, tot andere gedachten te brengen. De priesters moesten alles
aanwenden om allerlei huwelijksafspraken ongedaan te maken zodat
de meisjes een christelijke opvoeding konden genieten (47).
De priesters hielpen de hindostaanse groep niet alleen met giften,
onderwijs en medische zorg, maar probeerden ook de landbouw onder
hen te stimuleren. Daarbij was het de bedoeling om de mensen
indirekt tot het doopsel te brengen (48). Daartoe was de gemeente
bereid de eigenheid van de groep te erkennen, maar zij hield vast aan
haar eigen leer en normen. De gemeente ging in haar waardering niet
verder dan dat zij de taal van de groep hanteerde en niet-europese
kultuurelementen in leven liet. In de liturgie, de leer en het kerugma
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inkorporeerde de gemeente geen elementen van de groep.
Eenzelfde benaderingswijze gold voor de Javaanse groep, die na de
jaren twintig meer aandacht kreeg. Zij woonden op de verre vesti
gingsplaatsen op de oude plantages. Door de isolatie konden zij hun
eigen kuituur behouden. De feesten tajoeb, bodo, slamatan en tjarang
kepang werden regelmatig gevierd. De besnijdenis voor de jongens
bleef in ere, evenals het gebruik van de taal, diverse eetgewoonten en
klederdrachten. Op 20 januari 1921 werd een pater belast met de
zorg voor de Javanen. Het werk kreeg een centrum te Copieweg, waar
voor velen werk in de landbouw was en waar bovendien, in 1927 een
school en in ternaat voor Javaanse meisjes verrezen (49). De evange
lische broeder gemeente werkte reeds onder de Javanen en had een
kleine Javaanse gemeente te Nickerie onder leiding van goeroe Niti
Pawiro. In de Commewijne had zij een centrum te Leliendal.
De segmentering van de maatschappij dwong de gemeente speciale
aandacht aan de verschillende groepen te besteden. De gemeente
benaderde de mensen niet meer rechtstreeks met het Evangelie, maar
zocht л а onderwijs, gebruik van de taal, landbouw en werkgelegen
heid goodwill te kweken. Langs die weg hoopte zij in ledental te
groeien.
Het kerkelijk werk onder de verschillende groepen van de bevolking
bracht mee dat de gemeente overal vertegenwoordigd was. Het werk
terrein beperkte zich niet tot de stad, maar ook de distrikten en het
binnenland kregen aandacht. Niet alleen de Kreoolse groep kon kennis
maken met het Evangelie maar ook de Hindostanen, Javanen, Chine
zen, Bosnegers en Indianen. Toch werd het christendom met de
kreoolse groep geassocieerd, zodat een toetreding tot de gemeente
eiste dat men als het ware uit de eigen groep trad en kreoliseerde.
Hoewel de katholieke gemeente één leer en één stelsel van normen
hanteerde, wisten de diverse groepen en ook zij die tot de gemeente
toetraden, vast te houden aan de eigen visie.
De immigranten wilden aan het maatschappelijk leven participeren en
zich invoegen in het levenspatroon. Van de andere kant wilden zij
vasthouden aan de eigen kuituur omdat het maatschappelijk leven
bepaald werd door de kreoolse groep, die de eigen kultuurelementen
had behouden. De katholieke gemeente moest tussen eigenheid en
integratie van de groepen kiezen. De kontakten met de groepen via de
kategoriale zielzorg leden onder de spanning van antagonisme en
integratie omdat de gemeente met een groep werd geassocieerd.
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DE ORGANISATIE.
W. Wulfingh was slechts e n k e l ; maanden in de kolonie toen hij tot
apostolisch vikaris werd bcnoernd. Zijn opvolgers, Mgr. Mceuwisscn en
Mgr. van Roosmalen, waren n u t in de missie van Suriname werkzaam
toen zij werden benoemd. Omdat de kerkelijke leer en praktijk als
universeel werden beschouwd, behoefden de nieuw-benoemden zich
niet lang voor te bereiden. Zij wisten welke taak zij hadden gekregen
en zij kenden de normen en idealen die voor de Kerk en dus ook
voor de Surinaamse kerk golden.
De apostolische vikaris was tevens overste van de Redemptoristen.
Deze samenvoeging van ambten leverde voor de priesters spanningen
op, omdat de eisen van het kerkelijk werk en de zorg voor de eigen
persoon soms met elkaar in lonflikt kwamen. In 1910 werden de
ambten gescheiden. Bovendien kon de apostolische vikaris zich dan
neutraler tegenover de andere <erkelijke werkers opstellen, met name
tegen de zusters en de fraters. 4ij kon dan gemakkelijk oordeel vellen
in geschilpunten tussen de religieuzen en zou niet meer als cen
vertegenwoordiger van de Redemptoristen worden gezien.
Het kerkelijk personeel breidde zich in deze tweede periode sterk uit.
Van de ene kant kon de gemeente meer taken op zich nemen
wanneer er steeds meer hulp kwam. Van de andere kant nep de
uitbreiding van het werk om moer werkkrachten.
De zusters van Tilburg kwamen in 1894 naar Suriname om zich aan
het medisch werk te wijden. De kongrcgatic was door Mgr. Zwijsen in
1832 te Tilburg gesticht. De toewijding aan de werken van liefde
kenmerkte de kongregatie en op verzoek van Mgr. Wulfingh kwamen
de zusters naar Suriname om de zorg voor de zieken en melaatsen op
zich te nemen (50).
Mgr. Zwijsen stichtte ook een kongregatie van mannen, die zich
bijzonder aan de zorg voor wecsjongens en de mannelijke jeugd
zouden wijden. Mgr. Schaap trad in 1887 m?t de leiding van de
kongregatie in onderhandeling omtrent de zending van enkele fraters
naar de missie van Suriname. De fraters waren echter pas een stichting op Curaçao begonnen en zij wilden de resultaten ervan eerst
afwachten. De opvolger van M^r. Schaap, Mgr. Wulfingh, wendde zich
tot de Propaganda Fide om zijn wensen en verlangens omtrent een
stichting van de fraters in Suriname meer kracht bij te zetten. De
Propaganda Fide schreef op 27 februari 1897 een verzoek naar de
leiding van de fraters, om spoedig 7 fraters, waarvan minstens drie
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met onderwijsbevoegdheid, naar Suriname te zenden. Op 31 augustus
1902 kwamen de eerste 5 fraters aan en namen de zorg voor het
weeshuis en de bijbehorende school van de Redemptoristen over (51).
Mgr. van Roosmalen wilde voor de uitbreiding van het onderwijs nog
meer religieuzen inzetten. Daartoe zocht hij kontakt met de zusters
van Oudenbosch. Deze kongregatie was een afsplitsing van de kongregatie van de zusters van Roosendaal. Zij leven onder eenzelfde regel
en hebben dezelfde doelstellingen. De kongregatie begon in 1838 te
Oudenbosch. Op 11 oktober 1925 kwamen de eerste zusters in de
missie aan en begonnen het werk in het onderwijs.
In deze tijd werden ook enkele Surinaamse mannen priester gewijd. Pater Rikken was in zijn eigen land werkzaam en de paters Mertens en
Tyndall dienden de Kerk in BraziliS? Verschillende mensen kwamen
als theologiestudenten naar de missie en ontvingen daar een verdere
opleiding en wijding.
Naar aanleiding van de encykliek Rerum Ecclesiae van Paus Pius XI
maakte de leiding van de missie in 1929 een studie van de mogelijkheden van priesteropleiding van Surinaamse jongens. De jongens zouden naar de middelbare school in Holland gezonden worden en een
verdere opleiding aan het seminarie van de Propaganda Fide volgen
(52).
De volgende staat laat de uitbreiding van het missiepersoneel zien
(53):

paters Redemptoristen
fraters Redemptoristen
zusters van Roosendaal
zusters van Tilburg
fraters van Tilburg
zusters van Oudenbosch
katechisten
leken- schoolpersoneel

1890
15
13
41
—
—
—
4
10

1931
33
21
79
59
30
11
10
189

Het zal duidelijk zijn dat het kerkelijk werk zich uitbreidde omdat er
steeds meer lidmaten kwamen. Anderzijds breidde het aantal lidmaten
zich uit omdat het kerkelijk werk zich sterk uitbreidde. Wij hebben
gezien dat de gemeente zich onder de bevolkingsgroepen verspreidde
door middel van het zendingswerk, het onderwijs en andere vormen
van diakonaal werk. De gemeente bestond voor het grootste gedeelte
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uit mensen van kreoolse afkomst. Bovendien woonde de helft der
katholieken in de stad. Van de andere Ь- ^Ikingsgroepen traden geen
grote aantallen toe (54).

jaar

Kreolen

1910
1915
1920
1925
1930

1144
946
950
913
902

Hindostanen

61
83
183
189
169

Chinezen

41
34
54
68
71

Kanffben

78
51
56
92
74

Arowakken

27
36
56
89
61

Bosnegers

18
20
30
44
73

Javan

8
2
5
6
6

Het aantal katholieken was in 1930 gestegen tot 26.103 op een bevol
king van 133.651. Was m 1890 reeds ongeveer eenvijfde deel van de
bevolking katholiek, in 1930 was de verhouding ongeveer hetzelfde.
De gemeente was met de bevolking meegegroeid. Het aantal kinder
doopsels overtrof verre dat van de volwassenen. Waren de ouders
katholiek dan lieten zij als vanzelf de kinderen ook katholiek dopen.
Zo groeide de gemeente voornamelijk door de katholieke families.
Het kerkelijk werk was vooral op de eigen groep gericht, hoewel bij
het onderwijs veel niet katholieken werden toegelaten en bij de medi
sehe zorg geen onderscheid werd gemaakt. De gemeente had voor de
leden vele organisaties, verenigingen en instituten in het leven geroe
pen. Daardoor groeide het groepsbewustzijn tegenover de andere groe
peringen in de maatschappij.

DE PLAATS IN DE MAATSCHAPPIJ.
Bij de behandeling van de kwestie van het nieuwe melaatsenetablissement en de schoolkwestie is de verhouding tussen de katholieke
gemeente en de overheid reeds naar voren gekomen. De regering had
bewondering voor het diakonaal werk van de gemeente en wilde er
gaarne gebiuik var maken. Anderzijds kon het gouvernement haar
traditionele protestantse signatuur moeilijk afleggen omdat dit op
verzet van groepen uit de burgerij zou stuiten. Het subidiebeleid op
onderwijsgebied verbeterde en groeide langzaam naar gelijkstelling van
protestants en katholiek onderwijs en openbaar en bijzonder onder
wijs. Hiermee honoreerde de regering de aspiraties van de katholieke
gemeente. De gemeente voelde zich
de gelijke van
de andere
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gemeenten. De gemeente was tevreden met de verworven positie en
onderhield goede betrekkingen met de overheid.
De verhouding tussen de protestanten en de katholieken was in deze
periode aan verandering onderhevig. Het zelfverstaan van beide groepen stond lijnrecht tegenover elkaar. Op het punt van de leer omtrent
de ene ware Kerk leefden tegenstrijdige meningen. Beide groepen
beweerden de ene waarheid te verkondigen. Vooral in geschriften
polemiseerden de predikanten en priesters met elkaar. De protestantse
bladen als Makzien vo Christensoema (Blad voor Christenen), de
Christelijke Huisvriend, het Protestantenblad, de Herrnhutter en Makzien vo Anitrisoema (Blad voor Hermhutters) besteedden regelmatig
aandacht aan de katholieke gemeente. Van katholieke zijde werd daar
via De Surinamer, De katholieke Waarschuwer en geschriften op
gereageerd (55). Beide partijen streden voor de waarheid en zochten
bij de bevolking aanhang. Omdat de bevolking meer betrokken was
bij het diakonaal werk der gemeenten, ontging het belang van de
polemiek hen. Zo kon dominee Zaalberg schrijven: "Wij hebben het
Protestantsch bewustzijn trachten te verlevendigen, gewezen op de
gevaren die ons van den kant van Rome dreigen, zoo men voortgaat
er de oogen voor te sluiten; getuigd tegen een zorgeloosheid te dien
opzichte, die dikwijls voert tot ontrouw aan dat heilig goed" (56).
Ook het Handboek voor Zendingstudie van het Zeister Zendingsgenootschap signaleerde enige lauwheid bij de leden van de evangelische
broeder gemeente (57).
Terwijl de katholieke gemeente in de tweede periode sterk in aantal
toenam, groeiden de andere gemeenten nauwelijks. In 1938 waren de
aantallen als volgt (58):
«
Herrnhutters
30.277
Rooms Katholieken
29.575
Hervormdem
8.773
Luthersen
3.915
Het feit dat de katholieke gemeente aanzienlijk in aantal toenam en
zich op vele plaatsen en terreinen aan het kerkelijk werk wijdde,
ontging de andere christelijke gemeenten niet. Ze gevoelden zich
bedreigd door het roomse gevaar en waakten voor een verroomsing
van de maatschappij. Zij merkten echter ook dat de tegenstand weinig
vruchten afwierp. Toen de publieke opinie steeds meer waardering
voor het kerkelijk werk van katholieke zijde toonde, veranderden de
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protestantse gemeenten langzaam van positie. De polemiek werd gesloten en er kwam plaats voor tolerantie. Later zouden vormen van
samenwerking groeien.
Van de kant van de bevolking groeide enig verzet tegen de officiële
gemeenten, die met de kolonisten meegekomen waren. Zo werden ·
opgericht de gemeente van Gedoopte Christenen van Rcv. Bromet
(1887), de Surinaamse Baptist Gemeente van Rev. Rier (1898 later de
Vrije Evangelisatie genoemd), de African Methodist Episcopal Church
(1912), de Nimrod-bewcging voor de volbloed Negers (1918) en de
Neger Christenen of het vierde koninkrijk van het Christendom van
Rev. Ryts (1827). Deze gemeenten ontstonden in de kreoolse groep
en streefden bewust naar zelfstandigheid en onafhankelijkheid. De
bewustwording van de Negers in Amerika door het werk van Booker
Washington en Marcus Garvey, had ook invloed in Suriname, zodat de
Negers zich bewust afzetten tegen de Europese kuituur en de officiële
Europese kerken (59). Het zal duidelijk zijn dat de erkende gemeenten zich door de opkomst van de nieuwe gemeenten bedreigd voelden. Het aantal lidmaten van de nieuwe Surinaamse gemeenten is
echtfT nooit groot geweest zodat de invloed op godsdienstig gebied
erg beperkt bleef.
Traditioneel werd Suriname als een christelijke kolonie beschouwd.
Maar door de komst van een groot aantal immigranten veranderde dit
beeld. De kreoolse groep was kleiner dan de groepen van de Hindostanene en Javanen samen (60):
1910
1925
1930

52.369 Kreolen
58.531
"
59.673
"

en
"
"

27.577 Hindostanen + Javanen
54.734
"
+
66.259
"
+

Hoewel het Hindoefsme en de Islam meer aanhangers hadden dan het
christendom, was er in het openbare leven weinig aandacht voor deze
religies. Artikel 142 van het regeringsreglement sprak van " e r k e n d e "
kerkgenootschappen en daar vielen alleen de vier christelijke gemeenten onder. Van de kant van de Christenen genoten deze religies
nauwelijks of geen belangstelling omdat zij vanwege het rniet-christelijk karakter als heidens en verwerpelijk werden beschouwd. De christenen uit de hindostaanse en Javaanse groep introduceerden het christendom in de groepen. De Hindoes en Moslim bestreden het christend o m met uitzondering van de aktie van Bharat Oeday tijdens de
schoolkwestie van 1927, niet, maar verbonden het wel met de kreool83

se groep.
De katholieke gemeente verbood het lidmaatschap van de forestery,
de vrijmetselarij en de orde van de Mechanics aan haar leden. Deze
genootschappen gunden van hun kant bestaansrecht aan de gemeente
en ondernamen geen akties tegen de gemeente.
Aan het einde van de tweede periode blijkt dat de
katholieke
gemeente geen weerstanden meer bij de maatschappelijke groeperingen opriep. De gemeente had zich op vele terreinen gepresenteerd
en de niet-kathohcken vonden geen redenen meer om zich tegen de
gemeente te kanten. De gemeente van haar kant zocht geen kontakt
met de andere gemeenten of groepen Zij zonderde zich in haar
partikularisme af. De vele scholen, verenigingen en het sterk gegroeid
aantal leden riepen bij vele burgers de vrees voor verroomsing van de
maatschappij op. De gemeente had in 1890 een bescheiden plaats in
de maatschappij Nu vreesde men soms haar invloed.
SAMENVATTING.
Wanneer wij deze tweede periode vergelijken met die van 1866 1890, dan vallen ons de volgende punten o p .
De gemeente groeide sterk wat personeel, ledental en werkterrein
betreft. Doordat de gemeente op vele terreinen van de maatschappij
en dan vooral in de stad werkzaam was, kreeg zij steeds meer vaste
voet, zodat de gemeente zich definitief in de Surinaamse samenleving
vestigde. Daarbij werd de fase van de konfrontatie afgesloten. De
verhouding met het gouvernement en de andere gemeenten normaliseerde. Via de emancipatie op het gebied van onderwijs, opvoeding en
gemeenschapsvorming kreeg de gemeente stabiliteit.
De gemeente veranderde haar leer en liturgie niet. Op levensbeschouwelijk vlak benaderde de gemeente de mens vanuit een buitenlandse
optiek. Zij trad de Surinamer dan ook juist m zijn religiositeit met
tegemoet. Voor de leden golden de volgende twaalf regels:
1.
Bid ledere dag uw morgengebed.
2.
Woon dikwijls de H. Mis bij.
3.
Ga dikwijls, zo mogelijk dagelijks te k o m m u m e .
4.
Biecht minstens om de twee weken.
5.
Bid altijd, en eerbiedig voor en na het eten.
6.
Vervul ijverig uw'plichten, thuis, in de Kerk, op school, op het
werk en op straat.
7.
Let goed op met wie je omgaat. Vermijd vooral alle vuilpraters.
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8
Denk steeds: God ziet mij.
9. Denk dikwijls aan de hemel.
10. Doe uw best om nooit iets te doen, wat in strijd is met de
Heilige Deugd van zuiverheid. Wees voorzichtig! Wees eerlijk
tegenover uw biechtvader.
11. Ga nooit slapen zonder de Drie Weesgegroeten te bidden ter ere
van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria.
12. Denk iedere avond even na over hetgeen in die dag is gebeurd,
en bid eerbiedig, met aandacht uw acte van berouw" (61).
De leiding van de gemeente begon de methode van de indirekte
benadering van de mensen te hanteren. De gemeente wilde via de
goodwill de mensen tot het doopsel brengen. Daarom werd het
diakonale werk sterk uitgebreid. Vooral de sektor onderwijs kreeg
daarbij de hoofdaandacht. Het buitenlands missiepersoneel werd
daarvoor gerekruteerd. De vraag naar het doopsel werd nu gemakkelijk
gesteld omdat de gedoopte in aanmerking zou komen voor de
sociale zorg van de gemeente.
De gemeente segmenteerde het kerkelijke zielzorgwerk naar de bevolkingsgroepen. Zij stond tussen de kwesties van groepsidentiteit en
integratie niet wij, omdat zij sterk gebonden was aan de kreoolse
groep en een Europees karakter droeg. De groepsvorming onder de
leden werd bemoeilijkt door het feit dat de niet-kreoolse lidmaten
bang waren voor kreolisering en europei'sering. Later zou de gemeente het verwijt krijgen dat zij de groepen bewust van elkaar gescheiden
hield.
De waardering van de kant van de mensen groeide naar gelang de
gemeente zich meer op maatschappelijk vlak bewoog. Velen werkten
in dienst van de gemeente, waardoor steeds meer Surinamers bij het
gemeentewerk betrokken werden. Mannen en vrouwen traden toe tot
de religieuze gemeenschappen. De gemeente werkte niet alleen in de
stad maar ook in de distrikten en het verre binnenland. De gemeente
manifesteerde zich op vele terreinen en vele plaatsen en de bevolking
aanvaardde dit.
Hierdoor werden de idealen en normen van de katholieke gemeente
steeds meer gemeengoed in de maatschappij. De instituten en verenigingen getuigden daarvan. De katholieke gemeente kreeg dus een
Surinaamser gezicht. Dit proces kwam echter niet op gang op het vlak
van de religie. De mens die katholiek werd, hield vast aan zijn oude
normen en gebruiken en plaatste het christendom ernaast. Het kerkelijk werk sprak de Surinamer aan maar de leer en de verkondiging van
het Evangelie vonden moeilijk ingang.
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INSTITUTIONALISERINGSFASE (1930 -1958)

HOOFDSTUK IV
De nu te behandelen periode van het kerkelijk leven van de katholieke gemeente van Suriname hebben wij de titel van institutionaliseringsfase gegeven. Het valt in deze periode op dat de gemeente
voortbo t op hetgeen zij in de vorige fase tot stand heeft gebracht.
Het personeelsbestand verandert niet opvallend. De terreinen van de
diakonie blijven dezelfde. De leer en liturgie behouden dezelfde uitgangspunten en vormen. Na 1946 laat de gemeente zich in met de
politieke vorming in het land, waardoor zij zich nog duidelijker in de
maatschappij manifesteert. We laten de periode eindigen in 1958
omdat dan het vikariaat tot bisdom wordt verheven en er een andere
periode intreedt. Wij noemen de te behandelen fase vanwege de
konsolidering van de verworpen positie in de samenleving, de institutionaliseringsfase. Ook de buitenwereld veranderde haar positie ten
opzichte van de katholieke gemeente niet, zodat de gemeente alle rust
had om de ingeslagen weg te vervolgen.

SURINAME.
Op staatkundig gebied begonnen de wrijvingen tussen het koloniaal
bestuur en de Koloniale Staten als de vertegenwoordiging van de
Surinaamse gemeenschap, steeds grotere vormen aan te nemen. De
polarisatie ontstond vanwege de aard van het koloniaal systeem. In
Suriname groeide de behoefte aan zelfstandigheid. Onder invloed van
de algemene tendens in de wereld, versterkt door de oorlogssituatie
en de problematiek in Oost-Indié" kondigde koningin Wilhelmina op 7
december 1942 voor het Amerikaans Congres, komende veranderingen
aan. Vlak na de afloop van de oorlog werd een kommissie ter
bestudering van de staatkundige hervormingen ingesteld (1), en in
1947 werd het eerste ontwerp van wet tot wijziging van de staatsrege86

ling aan de volksvertegenwoordigers voorgelegd. Via zeer moeizame
onderhandelingen bereikten Nederland, de Nederlandse Antillen en
Suriname een akkoord, zodat op 15 december 1954 de plechtige
afkondiging van het Statuut plaats kon hebben (2).
Met de veranderingen o p staatkundig gebied kwam de politieke bewustwording van de burgers ook op gang. Waren er vroeger reeds
kiesverenigingen voor de leden van de Koloniale Staten, nu stuurden
de leiders tot partijvorming aan. In 1946 werden de eerste partijen
opgericht op basis van religie en bevolkingsgroep. Een priester richtte
de Progressieve Surinaamse Volkspartij op. Daarnaast werd de Nationale Partij Suriname gesteld. Deze partij had haar leden vooral uit de
evangelische broeder gemeente. Naast deze twee kreoolse partijen
kwamen de Verenigde Hinsostaanse Partij en de Moslim Partij. Alle
partijen streefden naar lotsverbetering, politieke bewustwording, demokratie en autonomie.
De deplorabele sociaal-ekonomische toestanden waren een bron van
voortdurende zorg. Na een onderzoek kwam op 1 augustus 1947 de
Wet op het Welvaartsfonds Suriname tot stand, om een start aan
betere tijden te geven. Een eerste werkplan van het Welvaartsfonds
kwam in 1948 tot stand en in 1950 werd een Coördinatie College
ingesteld om een allesomvattend plan voor de welvaart op te stellen.
Dit plan werd na wijzigingen en aanvullingen in 1954 door de Regering aangenomen en legde de nadruk o p :
de versterking van de sociale samenhang;
de Kulturele en nationale bewustwording,
het inhalen van de achterstand op het gebied van de sociale
voorzieningen;
het scheppen van betere omstandigheden voor de geestelijke en
lichamelijke gezondheid;
het bevorderen van Sociaal-wetenschappelijk onderzoek.
De oorzaken van de slechte sociaal-ekonomische toestand kwamen
volgens de deskundigen voort uit het labiele evenwicht van de overheidsfinanciën, de disharmonische samenstelling van de nationale produktie, de zwakte van de middenklasse en de eenzijdige oriëntatie op
het Westen. Het allesomvattende Tienjarenplan beoogde de ekonomische zelfstandigheid en een sluitende betalingsbalans, zodat de
bevolking zowel fysiek als geestelijk tot ontwikkeling kon komen. Het
plan wilde de middenstands- en kleinlandbouw bevorderen. De
scheepvaart en visserij moesten uitgebreid worden. Woningbouwplan87

nen werden opgesteld. Er groeide een algemeen ont wikke lings- en
financieringsplan. De opvoeding van de jeugd kreeg bijzondere aandacht. Het Bureau Landelijke Opbouw was voor de uitvoering verantwoordelijk. In 1958 werd dit instituut door een ministerie van Opbouw vervangen.
De bevolkingssamenstelling veranderde in deze periode met meer. In
1931 hield de immigratie van de Javanen op. Na de oorlog werden
besprekingen gevoerd met de Freeland League for Jewish Territorial
Colonisation. Suriname stond een aanzienlijke bevolkmgsaanwas voor
maar vreesde voor verstoring van het evenwicht wanneer zij moest
ingaan op de eisen van eigen kultuurcentra, het gebruik van het
jiddisch op de scholen, belastingvrijdom en de invoering van de
sabbathdag (3).
De bevolkingspolitiek van de overheid was gericht op de versterking
van het groepsbewustzijn. Hoewel het nederlands de officiële taal was,
hield de overheid steeds rekening met het gebruik van de talen van de
immigranten. De groepen konden hun eigen nationale en religieuze
feesten vieren. De kulturele kontakten met het moederland konden
aangehouden worden. Zo zond gouverneur Kielstra bij rondschrijven
van 14 april 1934 n o . 1170 ter kennis van de Distriktskommissarissen
de: Leidraad ter vervordering van de versterking van de sociale band
onder de verschillende,
buiten de stad Paramaribo gevestigde
bevolkingsgroepen
(4). Hierin stelde hij voor meer gemeenschapsvoorzieningen in de bevolkingscentra te scheppen. Hij wilde het koöperatiesysteem grondig doorvoeren en plaatselijke leiders aanstellen.
In
1940 voerde dezelfde gouverneur een aparte huwehjkwet voor de
Hindoes en Moslim door om tegemoet te komen aan de eigenheid van
de diverse groepen in de samenleving.
Toch groeide daartussen de behoefte aan "eenheid in veelheid".
Hoewel de maatschappij gesegmenteerd was, nam de idee van natievorming een steeds belangrijker plaats in tijdens diskussies over de
toekomst van het land. Dit werd nog versterkt door de regeling van
het Statuut, waardoor het land een grotere autonomie verwierf. Het
proces van nationale bewustwording werd versneld door het onderwijs
en de ekonomische groei. Daardoor werd het isolement van de vestigingsplaatsen m de distnkten opgeheven. Voor de immigranten betekende dit dat zij steeds meer bij de nationale belangen werden
betrokken. Oberg verrichtte een onderzoek naar de kulturele beïnvloeding en interaktie en meende dat het resultaat van deze veranderingen
zou zijn. "it may well bring about a shift from a western to an
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eastern cultural orienation" (5). De nationale bewustwording richtte
de aandacht van het volk meer op het Caraibisch gebied. In 1940 was
Suriname betrokken bij de oprichting van de Inter American Caribbean Union. In 1945 werd deze organisatie vervangen door de Caraibische Commissie, waarin de Verenigde Staten, Frankrijk, Engeland
en Nederland samenkwamen. Het doel was de problemen van gezondheid, werkgelegenheid, industrie en onderwijs gezamenlijk te bestuderen en op te lossen. Van Surinaamse zijde werd aan de studiebijeenkomsten deelgenomen. Bovendien hadden de Pan Amerikaanse Konferenties invloed in de regio. In de bijeenkomsten van deze organisatie
werd telkens het verschil tussen Europa en Amerika onderstreept. Het
Europese kolonialisme in de Caribbean werd veroordeeld. De publicitietsmedia in Suriname besteedden veel aandacht aan het werk van
deze organisaties zodat de aandacht van het volk voor de regionale
problemen groeide.
Tegen de achtergrond van de ekonomische problemen, de staatkundige verschuivingen, de spanningen tussen de bevolkingsgroepen en
de grotere oriëntatie op de Caribbean, schreef L. Lichtveld zijn boek:
Geboorte van een nieuw Volk, waarin hij stelde: "Uit deze gegevens
over een gebied dat voor meer dan de helft nog totaal onbekend is,
grotendeels met oerwouden is bedekt en in zijn geheel nog niet eens
behoorlijk in kaart werd gebracht, kunnen gemakkelijk de vele moeilijkheden worden afgeleid, die het in de naaste toekomst voor zich
heeft. Beide culmineren in de ene opgraaf: de heterogene bevolking
samen te smelten tot een volk, dat eensgezind zijn plaats tracht te
verwerven onder de vele volkeren der aarde" (6).

DE LEER.
De katholieke gemeente veranderde haar leer omtrent zichzelf en de
wereld niet opvallend in deze derde periode. Zij zag de gemeente als
een venegenwoordigster van de universele Kerk. die de eer van God
en de zaligheid der zielen nastreefde.
Het kerkelijk werk op-meer maatschappelijk vlak kreeg grotere aandacht. "Het lichamelijk goed" bracht de mens ook geestelijk vooruit.
De leiding van de gemeente hield in de vastenbrieven, de instrukties
en de gelegenheidsbrieven de normen en idealen aan de gemeente
voor. De Kerk presenteerde zich als behoedster van de goede zeden
op de terreinen van huwelijk en gezin. Tegenover het athefsme ρ laat s89

te de Kerk het ware christendom en het heilig geloof. Zij stelde het
moderne ongeloof aan de kaolín deze periode werd vaker benadrukt dat de katholieke gemeente
naar zelfstandigheid moest streven. De gemeente moest meer eigenlandse klerus opleiden, zodat zij geen missiegebied met buitenlandse
personeel behoefde te blijven. Vooral de opvolger van Mgr. van
Roosmalen, Mgr. Kuypers kwam in zijn brieven aan de gelovigen vaak
op dit onderwerp terug.
Deze tendens naar zelfstandigheid van de missiegebieden werd reeds
lang door de Congregatie van de Propaganda Fide gestimuleerd. De
planting van de Kerk in een vreemd land moest gebaseerd zijn op
eigen personeel, eigen hiërarchie en eigen financiën.
Paus Pius XII besteedde zijn aandacht aan de missie in zijn encyklieken Mediator Dei et Hominum (20 november 1947). Evangelii
Praecones (2 juni 1951), en Fidei Donum (21 april 1957). het hemels
licht van het geloof moest onder de volken worden gebracht en de
beschaving van de mens en de maatschappij diende krachtig bevorderd
te worden. Hij spoorde vooral in Mediator Dei et Hominum aan tot
aanpassing van de liturgie aan de plaatselijke omstandigheden. De
volkstaal moest meer gebruik worden en het nut van de moderne
muziek moest onderzocht worden.
De katholieke gemeente van Suriname volgde deze opvattingen en
zocht naar wegen om deze te verwerkelijken. In vergelijking met de
eerste periode valt op dat de gemeente meer aandacht krijgt voor de
eigen situatie. Voorheen stelde zij de katholieke leer lijnrecht tegenover de opvattingen van het volk. De gemeente krijgt oog voor de
mogelijkheden en moeilijkheden binnen de Surinaamse situatie, zodat
het universele kerkmodel gedifferentieerd moet worden. Wij zullen in
de volgende periode zien dat deze gedachten verdergegroeid zijn in de
theologie.

DE PRAKTIJK.
De behandeling van de praktijk zal ons laten zien dat de gemeente
voortbouwde op de gelegde fundamenten. Aan het einde van de
periode neigde zij steeds meer naar de eigen situatie, die haar eigen
problemen had. Er groeide langzaam een behoefte aan verandering.
Enerzijds hield de gemeente vast aan de oude standpunten, anderzijds
dwongen de omstandigheden tot vernieuwing. Wij zien dan ook dat
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de gemeente haar werkzaamheden voortzette en haar posities konsolideerde. Aan het einde zien wij een langzame verschuiving naar autochtonisering en surinamisering naar voren komen.
Liturgie. Op het vlak van de liturgie vallen de volgende zaken op. In
deze periode werden enkele kerkboekjes speciaal voor de jeugd uitge
geven. Was er vroeger geen bijzondere aandacht voor deze gioep
lidmaten, nu wilde de leiding van de gemeente via speciale kerk
diensten de jeugd anders dan de volwassenen benaderen. De jeugd
diensten vonden vooral in schoolverband plaats. Dit is te verklaren uit
het feit dat de gemeente de school als een gelegenheid tot versprei
ding van de Boodschap zag. Bovendien bood de school de beste
gelegenheid de jeugd in het kerkelijk leven in te leiden. Vandaar dat
de behoefte aan vieringen in schoolverband groeide. Naast de
eucharistie en de biecht kreeg vooral de viering van de eerste kommunie aandacht (7).
Voor de vieringen van de Sakramenten kwam steeds meer materiaal in
de negerengelse taal ter beschikking. Bij bijzondere gelegenheden
werden eigen formulieren gebruikt (8). De priesters kwamen op het
gebied van de liturgie tot grotere werkzaamheid. Zij konden niet
zomaar alle materiaal uit Holland in de gemeente gebruiken. Dit
dwong hen tot aanpassing aan de lokale situatie.
De kerkelijke vieringen op basis van devotie of vroomheid hadden
zoals voorheen, zowel van de kanfvan de priesters als van die van de
leken veel aandacht. Naast de wekelijkse of maandelijkse bijeen
komsten van de godsdienstige verenigingen of broederschappen, had
den er nog andere godsdienstoefeningen plaats. Meestal hadden deze
samenkomsten het karakter van het Lof, waarbij gebed, zang en
uitstelling van de H. Hostie de onderdelen waren. De liederen en
gebeden waren vaak in het lat ij η en het verloop van de kerkdienst
was gebaseerd op het romeinse patroon. De vieringen hadden betrek
king op de feesten van het kerkelijk jaar of op de verering van de
verschillende heiligen zoals Maria, Antonius, Alfonsus, Gerardus,
Cecilia. Bovendien kwamen thema's als de dood, het geloof, de doop,
de dankbaarheid en de zaligheid aan de orde.
Een speciale plaats in het godsdienstig leven kreeg de verering van
de H. Antonius. ledere week komt een groot aantal lidmaten in de
Rosakerk samen om in zang, gebed en prediking uiting te geven aan
de verering voor de heilige. De noveen ter ere van de heilige wordt
intensief gevierd en op het feest wordt er voedsel aan de mensen
uitgereikt.
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De verering van de H. Filomena, een meisje dat in de tweede eeuw
omwille van haar katholiek geloof zou zijn vermoord, kwam in de
oorlogsjarenop. In de Alfonskerk werd er een beeld van haar g e 
plaatst. Er werden liederen gemaakt en een gebedenboekje gedrukt.
Tevens werd er een broederschap van de H. Filomena opgericht. Deze
geestelijke vereniging bestond uit afdelingen van telkens vijftien per
sonen. Op donderdag werden de leden in de eucharistie verwacht en
's avonds was er nog een aparte oefening. In de zestiger jaren is de
viering snel afgenomen temeer omdat uit historisch onderzoek bleek
dat het bestaan van de H. Filomena aan twijfel onderhevig was (10).
Groots was ook de verering voor O.L. Vrouw van Fatima. In 1950 werd
haar beeld van Canada naar Suriname gebracht. Het werd door de
stad en de distrikten rondgedragen. Er werden openbare manifestaties
gehouden en de belangstelling van katholieke en niet-katholieke zijde
was groot. Voor de gebedsoefeningen werden boekjes gedrukt en
tevens verschenen er artikelen om informatie te verschaffen (11).
Er was ook een verering voor P. Donders gegroeid. Zijn leven in het
melaatsenetablissement te Batavia aan de Coppename dwong bewon
dering af. In 1921 waren zijn stoffelijke resten in de kathedraal
geplaatst en daar werden regelmatig gebedssamenkomsten gehouden.
In Holland en Suriname werden pogingen gedaan om het proces van
zalig- en heiligverklaring te versnellen. Het klein-seminarie dat in 1961
werd geopend, werd аал de eerbiedwaardige toegewijd.
Naast de officiële liturgie kende het volk haar eigen gebruiken. Wij
willen daarvan een voorbeeld geven. Onder het volk bestond de
gewoonte om de rouw na acht dagen, zes weken en een jaar te vieren.
De familie, de buren en de vrienden kwamen samen (dede oso) om
gedurende de avond geestelijke liederen te zingen en daarna te eten
en te drinken. De christenen en ook de katholieken onder hen
handhaafden deze gewoonte en zongen bij die gelegenheden de liederen van zowel de protestantse als van de katholieke gemeente,
omdat het publiek gemengd godsdienstig was. Deze samenkomsten
stonden onder leiding van het belangrijkste familielid en hadden een
ongedwongen en improvisorisch karakter.
De priesters woonden deze vieringen, die thuis plaats vonden, nooit
bij. In latere tijd zal deze tradì .ie door de leiding van de gemeente
gehonoreerd worden, waardoor ook de priesters erbij aanwezig kunnen zijn. In deze derde periode is wat de liturgie betreft, nog weinig
sprake van aanpassing. De algemene normen van de Romeinse liturgie
waren richtinggevend en werden nageleefd.
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Kerugma. De priesters en katechisten die met de verkondiging van het
Evangelie waren belast, hadden voor de zondagse kerkdiensten een
leidraad in de lezingencyklus van het Missale Romanum. Omdat dit
systeem niet veranderde konden de priesters jaren lang van eenmaal
gemaakte preken gebruik maken.
De retraites voor het missiepersoneel, de onderwijskrachten en de
jeugd van de scholen boden gelegenheid om het Evangelie onder de
mensen te brengen. Meestal hadden deze retraites de bedoeling om de
mensen tot een intensiever geloofsleven aan te sporen. Vaak viel de
nadruk ook op een verbetering van het morele leven en werden de
kerkelijke voorschriften voorgehouden.
Bij de verkondiging had men minder aandacht voor een goed verstaan
van de bijbelse boodschap. Het geloofsgoed werd in de terminologie
van de kerkelijke leer gebracht en daarbij lag de nadruk op de morele
idealen. Bij de katechese zijn dezelfde kenmerken te konstateren. Op
de scholen werden de katechismussen uit Holland gebruikt en bij een
nieuwe uitgifte in 1953 schreef de apostolische vikaris in het voorwoord: "De kennis der Geloofswaarheden is voor de mens de meest
nuttige en de meest noodzakelijke van alle wetenschappen; zij leert
ons God en het Goddelijke kennen en beminnen; zij leer ons onze
verplichtingen tegenover God, onszelf en de evenmens" (12).
Het zondagsblad De Katholieke Waarschuwer, waarvan de naam in
1934 werd veranderd in
De Katholiek, behandelde in haar afleveringen voor de volwassenen de vragen van de katechismus. Onder een
kerkdienst op zondag moest de priester een Instruktie geven aan de
hand van de vragen en antwoorden van de katechismus die op de
lagere school werd gebruikt.
Het godsdienstonderricht op de scholen voldeed niet altijd even goed.
Kort vóár 1940 wilde de leiding van de missie speciale aandacht aan
de godsdienstige kennis van het lekenpersoreel wijden. Daartoe
werden retraites gegeven, bijeenkomsten gehouden en pamfletten over
opvoeding en godsdienstigheid verspreid (13).
De behandeling van de katechismus uit Holland werd bemoeilijkt
door het feit dat de godsdienstige en kerkelijke situatie in Suriname
anders was. Zoals de behoefte aan aanpassing bij de liturgie werd
gevoeld, zo groeide die ook op het terrein van de geloofsoverdracht.
Bovendien werd het als een nadeel aangevoeld dat de godsdienstige
opvoeding vaak beperkt bleef tot kennisoverdracht. In 1946 startte
De Katholiek met de rubriek Weekpunt. Het Weekpunt behandelde
voor de jeugd en de volwassenen een geloofsthema. De bedoeling was
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dat het Weekpunt tot deugdenbeoefening zou oproepen. Bovendien
werd er een gebedsintentie voor de week bijgevoegd. Men hoopte zo
de ouders meer te betrekken bij de katechese en te voorkomen dat de
katechese een leren zonder doen zou worden. De serie heeft ongeveer
een jaar geduurd. Omdat de methode weinig zichtbare vruchten afwierp, werd zij gestopt.
Voor de verschillende bevolkingsgroepen werd de katechismus in de
eigen taal gebruikt (14), Hiermee was men reeds in de vorige periode
begonnen. Er waa çeen; behoefte de katechese aan de bijzondere
omstandigheden van; jgJere p o e p aan te passen. Die 'behoefte leefde
niet bij de priester» en ook niet bij de mensen zelf. De katholieke
gemeente had zich vanouds gepresenteerd als een instituut dat geheel
andere normen, en idealen, dan de hunne nastreefde. Dir werd nog
versterkt door het europese karakter van de missie vanwege haar
personeel en institutiei. Voor de mensen was het vanzelfsprekend dat
de gemeente iets nieuws kwam brengen, omdat zij door de jaren heen
geleerd hadden om hun eigen kuituur en religie als minderwaardig in
vergelijking met de Europese kuituur en religie, te beschouwen. Het
bewustwordingsproces zal hierin verandering aanbrengen.
Diakonie. Het werkterrein van de gemeente veranderde niet in deze
periode. Op het gebied van onderwijs, opvoeding en ziekenverpleging
was sprake van een normale verdere groer. Daarbij bleef het hoofdaksent op het onderwijs liggen, omdat de katholieke school als het
meest probate indirekte wervingsmiddel tot de doop werd gehandteerd. De katholieke scholen telden een groot aantal niet-katholieke
leerlingen, die via het godsdienstonderricht, dat door de parochiepastoor werd geregeld, met het christendom in aanraking kwamen en
gemakkelijk tot de doop gebracht konden worden. In 1955 lagen de
verhoudingen als volgt (15):
groepen
Negers/Mulatten/Blanken
Hindostanen
Chinezen
Indianen
Bosnegers
Javanen
Totaal
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katholieken
6503
728
786
320
129
149
8615

niet-katholieken totaal
383
6886
5465
6193
26
812
5
325
134
5
916
1065
6800
15415

In de stad Paramaribo telden de katholieke scholen (zonder de kleuterscholen) 9.267 leerlingen en in de distrikten 6.148 leerlingen. In de
distrikten was meer dan de helft van de leerlingen niet-katholiek.
Deze situatie riep problemen op. In 1954 verscheen een studie over:
Missiescholen in heidense Centra (16). Het"was een reaktieop een godsdienst-onderwijsplan voor de distriktsscholen. Het plan stelde voor de
kinderen een algemene godsdienstige vorming te geven zodat de kinderen later sociaal bruikbare mensen zouden zijn. De onderwerpen
voor de godsdienstlessen zouden dan moeten zijn: het Godsbcstaan,
zijn opperheerschappij, de tien geboden, overtreding en straf, het
gebed en recht en wetgeving. De schrijver van Missiescholen in heidense Centra deed het voorstel om met deze indirekte wervingsmethode te breken. Het zou voor de ouders goed zijn te weten dat de
kinderen die zij op de katholieke scholen plaatsten, de katholieke leer
goed zouden leren kennen. Het katholiek geloof en het kerkelijk
leven zou hen volledig uitgelegd moeten worden.
Het is duidelijk dat hier de school nauw bij het kerkelijk leven werd
betrokken en dat de gemeente niet bereid was de niet-katholieke
leerling tot op zijn levensvisie tegemoet te gaan om vandaaruit verder
te vertrekken. Deze studie heeft echter geen vervolg gehad, zodat de
situatie van ambivalentie bleef bestaan. Enerzijds richtte de gemeente
scholen in niet-katholieke wooncentra op maar anderzijds waren de
scholen weer niet zo katholiek dat de katholieke leer uitgebreid aan
de leerlingen werd geleerd, ook niet aan de katholieke leerlingen.
Wat het lager onderwijs betreft, waren de cijfers in 1955 als )
volgt (17):

openbaar onderwijs
katholiek onderwijs
herrnhutter onderwijs
andere

scholen
68
50
34
9

leerlingen
15.792
15.390
12.029
2.378

leerkrachten
516
531
394
91

Het katholiek onderwijs kreeg enkele differentiaties. Op 3 november
1946 begon de gemeente met een school voor gehoorgestoorde
kinderen. De school begon met vijf leerlingen en groeide aanzieilijk
uit. Later kreeg de school een eigen opleiding tot verzorging van het
gehoorgestoorde kind.
In 1949 werd de gemeente gevraagd te participeren in de oprichting
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van een partikuhere kweekschool. De leiding stelde als eis dat de
vakken pedagogiek, geschiedenis, biologie en letterkunde door katholieke onderwijskrachten gegeven moesten worden. De evangelische
broeder gemeente had dezelfde opvatting. Het plan is vanwege organisatorische moeilijkheden met doorgegaan. Uit de eis van de gemeente
blijkt dat zij nog angst voor de buitenwereld had. Het onderwijs
funktioneerde nog steeds als een manier om de katholieke leer te
verspreiden en de leerlingen sterk te maken tegen de ideeën en
invloed van andere groeperingen.
In het bosland had de gemeente in 1955 een zeventiental zogenaamde
boslandscholen. Deze scholen boden geen normaal onderwijs, maar
stonden op een lager niveau. De boslandonderwyzer kon van staatswege een diploma krijgen, zodat hij in aanmerking voor salaris kon
komen De scholen zelf werden niet door de overheid gesubsidieerd.
Toen in de tweede wereldoorlog de geldelijke steun uit Holland sterk
afnam, nepen enkele leken de Petrus Donders Stichting in het leven
om gelden in te zamelen om het onderwijs in het binnenland gaande
te houden. Deze stichting kreeg veel medewerking van de bevolking
zodat de groei niet noemenswaard werd gestagneerd.
*• Op het terrein van de diakome zette de gemeente haar begonnen
werk voort. Met veel steun uit Holland konden onderwijs, melaatsenzorg en internaatswerk voortgang vinden. De gemeente probeerde ook
nieuwe projekten. Zo richtte zij in 1934 een katholieke woningbouwvereniging op. Zij trachtte de jeugd voor de landbouw te interesseren door de stichting van een landbouwprojekt aan de Rijsdijkweg
in 1937. Voor de Indianen van Powakka ondernam zij van 1937 tot
1940 een veetceltproef.
De resultaten van deze nieuwe richtingen in het kerkelijk werk waren
miniem. Er was gebrek aan goede voorbereiding en leiding. De belangstelling zijdens de bevolking was zeer gering.
Pater Weidmann, die vanaf 1928 als missionaris in de zielzorg werkzaam was, richtte een politieke partij op. Onder de kop koinome
zullen wij daar aandacht aan besteden. In 1948 verenigde hij de katholieke arbeiders in de Progiessieve Werknemers Organisatie. Deze vakcentrale verrichtte goed werk bij de totstandkoming van de arbeidswetgeving en begon tevens een spaarfonds voor de leden.
Het diakonaal werk van de gemeente behield haar stramien. De werken
van barmhartigheid zoals opvoeding en ziekenzorg hadden de meeste
aandacht. De buitenlandse missionarissen! waren op die terreinen
werkzaam en deskundig. De gemeente deed geen moeite om experts
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o p andere terreinen aan te trekken of m het diakunaal werk te
betrekken.
Koinonie.
De groepsvorming die in de vorige periode zo sterk was
benadrukt, zette zich in deze periode voort. Opvallend is echter dat
er steeds meer aandacht voor de positie van de leken groeit. Er
werden enkele gespreksgroepen geformeerd om de thema's van geloof
en kerk aan de orde te stellen. Deze groepen - Katholiek Leven
(1940), Club zonder Naam (1955) en Gesprekcentrum (1956) - boden
de gevormde katholieken de gelegenheid elkaar te o n t m o e t e n en zich
te verdiepen in de kerkelijke problemen. De uitwisseling van ideeën
had echter nog geen invloed op het beleid van de leiding van de
gemeente (18).
De groepsvorming onder de jeugd werd niet alleen gestimuleerd door
de centralisering van het jeugdwerk in de Katholieke Jeugd Centrale
van 1938, maar o o k door de uitgifte van twee katholieke maandbladen Het Spectrum en Opbouw. De eerste aflevering van Het Spectrum zegt dat het blad h o o p t een bijdrage te leveren " t o t heil van
onze jongeren en tot o p b o u w van onze eigen kultuur, die een onderdeel is van de kuituur van Groot Nederland" ( 1 9 ) . Het Spectrum
speelde een belangrijke rol in de politieke bewustwording van de
katholieke jongeren. Het blad Opbouw richtte zich speciaal o p de
katholieke gezinnen.
De katholieke groep heeft in de pclitieke partijvorming een belangrijke plaats ingenomen. In Suriname kwamen berichten over de oprichting van een katholieke politieke partij op Curaçao door. In
Nederland was er reeds een katholieke politieke pai tij. . Het
Spectrum
besteedde in een artikelenreeks aandaern aan deze kwestie en stelde
de vraag of een dergelijke politieke partij ook niet in Suriname
opgericht kon worden.
De eerste voorbereidingen daartoe begonnen o p 11 augustus 1946 een
bijeenkomst voor vooral oudleerlingen van de Paulus Muloschool werd
georganiseerd. Op die vergadering werd voorlichting over de vorming
van de partij op Curaqao gegeven en pater Weidmann hield een lezing
over het onderwerp: Politiek en Godsdienst. Hij stelde dat de politiek
de wet van het Evangelie moest opvolgen en de christelijke moraal als
grondslag diende te hebben. Wanneer dat het geval zou zijn, dan
zouden de gezinnen, de jeugd en de arbeiders in Suriname een goed
leven hebben (20).
Op 24 augustus werd de oprichtingsvergadering in theater Luxor
gehouden en de belangstelling van de kant van de katholieke jongeren
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was groot. De nieuwe Progressieve Surinaamse Volkspartij stond open
voor iedere burger van welke bevolkingsgroep of religie ook. Wel was
het geloof in het bestaan van een almachtige God als voorwaarde
gesteld.
In feite werd de P.S.V. een katholieke kreoolse party. Pater
Weidmann was de leider en dit benadrukte nog eens het katholiek
karakter. In het kader van de groepsvorming en de afzonderingspohtiek werd de politieke partij volledig met de katholieke gemeente
geassocieerd. Dit werd nadelig voor een gezonde groei van de partij,
omdat zij bij het publiek als een verlengstuk van de missie gold.
Daardoor bleef het aantal met-kathoheke leden en met-Kreolen zeer
gering. Bovendien waren niet alle katholieken in de P.S. V. verenigd.
De leiding van de gemeente oefende geen druk uit op de leden om lid
te worden van de katholieke partij. Daarom had de nationale Partij
Suriname en de Verenigde Hindostaanse Partij ook katholieke leden.
De gemeente deed veel moeite de leden bijeen te houden. Toch
groeide de behoefte aan bredere kontakten. De leiding van de ge
meente kon niet verhinderen dat steeds meer lidmaten zich bij andere
verenigingen aansloten, omdat het katholieke kader te eng werd be
vonden Hierdoor werd de gemeente gedwongen zich meei voor de
problemen van de gehele maatschappij te interesseren. Dit zou pas
laat op gang komen.
Pastoraal. Aangaande de zielzorg door de priesters kan gezegd worden
dat er in deze periode meer planning en overleg plaats vonden. Op
praktische gronden, zoals de koordinatie van het werk en de naleving
van de kerkelijke bepalingen, ging de leiding van de gemeente ertoe
over de priesters bijeen te brengen om tot overleg te komen.
Vanaf 1938 vonden er regelmatig pastoorsvergaderingen plaats en vanaf
1942 kwamen de zogenaamde plantagepaters op geregelde tijden bij
een. De laatste groep zielzorgers bestond uit die paters die volgens het
waka-kerki-systeem regelmatig de katholieke centra aan de grote ri
vieren bezochten. En ook de paters die onder de Hindostanen en
Javanen werkten, vielen onder deze kategone.
De vergaderingen behandelden merendeels praktische raken. Zo
kwamen op de vergadering van 1445 de volgende punten ter sprake:
a. de exkommunikatie vanwege een huwelijk voor een andere dan
katholieke bedienaar van de godsdienst, b. hoe te werken op plaatsen
waar geen onderwijzcr-kat-'chist is; с een methode van zielzorg onder
Hindostanen en Javanen (21). Wat dit laatste punt betreft waren
sommige priesters van mening dat de katholieke Hmdostanen in het
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parochieverband moesten worden opgenomen. Andere priesters waren
de mening toegedaan dat de opname in de parochie met goed zou
zijn, omdat de missie dan vooruit zou lopen op de assirr. latie van de
bevolkingsgroepen. En het hmdostaanse volk wilde die assimilatie nog
niet. De vergadering besloot daaiop Rajpur als centrum voor de
katholieke Hindostanen aan te houden, omdat de priesters van
mening waren dat de integratie niet langs de weg van de zielzorg
bevorderd behoefde te worden. De gemeente onderkende het probleem van het groepsantagonisme in de samenleving. Zij voelde zich
vanwege haar traditie van gesegmenteerde kategonale zielzorg niet
geroepen om bewust op integratie aan te sturen. Ook het argument
dirt het geloof ëên maakt hield zoals voorheen geen aansporing m de
katholieken uit de verschillende bevolkingsgroepen te verenigen. De
gemeente zetten haar zielzorgwerk op de oude voet voort.
De vergadering van 1948 besteedde aandacht aan de kwestie van
missiecentra m een heidense omgeving. Sommige priesters waren voor
uitbreiding van het werkterrein, wanneer er weer personeel zou zijn.
Anderen wilden meer de nadruk op de verdieping van het geloof
leggen. Het was voor de priesters een reden tot bezorgheid dat er wel
velón gedoopt werden, maar dat zij weinig aandacht aan het kerkelijk
leven besteedden. Volgens de mening van sommige priesters zou het
goed zijn meer de nadruk op de kwaliteit dan op de kwantiteit te
leggen. De kriteria voor de kwaliteit waren dan: het kerkbezoek, de
deelname aan het kerkelijk leven, het monogame huwelijk, het gebruik van wettelijk voorgeschreven geneesmiddelen en de normen van
een christelijk familieleven. Voor de gedoopt^n die slechts enkele
malen per jaar met de priester in aanraking kwamen, was het buitengewoon moeilijk de eigen zeden en gebruiken vaarwel te zeggen en de
normen van de katholieke gemeente te onderhouden. Zo zij die al
kenden, hadden zij de weerstand van de sociale omgeving te overwinnen. De vergadering het de keuze voor de beide standpunten meer christenen of betere christenen - onbeslist zodat het kerkelijk
werk op beide terreinen werd voortgezet.
In de zielzorg werd sterk de nadruk op het verbod van gemengde
huwelijken gelegd. Toch ontkwam de gemeente er niet aan hierin
milder te handelen. Zij had reeds veel moeite de mensen tot een
huwelijk aan te sporen. De meeste kinderen werden uit een onwettige
samenleving geboren, zoals de volgende staat laat zien (22)·
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1890
1916
1941
1964

doop
volwassenen kinderen
wettig
onwettig
208
102
398
250
391
589
77
502
828
210
2387
1479

huwelijk
niet gemengd
143
143
86
172

gemengd
21
21
35
115

De gemeente had haar normen en idealen, maar in het kerkelijk leven
vonden deze slechts zeer langzaam een weg. De invloed van de
afrikaanse kuituur, de slavernij en de ekonomische situatie strekte
zich ook t i t op het vlak van het gezin en de man-vrouwverhouding.
De gegroeide matriarchale gezinsstruktuur maakte dat de alleenstaande vrouw het hoofd werd van het gezin, waarmee de man zwak
verbonden was. De leiding van de gemeente had begrip voor deze
situatie en zag als het ware veel door de vingers. Zij h o o p t e dat op de
duur de christelijke princiepen volledig ingang zouden vinden. Daaron
had de gemeente veel geduld.
Zending. Eenzelfde houding groeide wat betreft het kerkelijk werk in
het binnenland bij de Bosnegers en in mindere mate bij de Indianen.
Bovendien had de gemeente te maken met de moeilijkheden die
voortvloeiden uit de opzet van het kerkelijk werk op basis van de
bevolkingsgroepen.
De oppervlakkige bekeringen en de snelle doopbedieningen waren er
de oorzaak van dat de mensen niet met de oude gewoonten konden
breken. Nu h o o p t e de missie door langduriger en intensiever kontakt
de situatie te veranderen. De strenge houding werd afgezwakt zodat
de priesters de dansen, de liederen, de eigen doodsrituelen het gebruik
van eigen geneesmiddelen niet meer veroordeelden. Het princiep van
de aanpassing aan de gebruiken van het volk werd om praktische
redenen toegepast. In latere tijd zou deze houding uitgroeien tot een
waardering voor de idealen en normen van die groepen.
De Chinezenmissie werd in deze periode nieuw leven ingeblazen. In
1954 begon de evangelische broeder gemeente bijzondere aandacht aan
de Chinezen van de stad te besteden en stichtte een kleine gemeente.
Nu waren er vele katholieken onder de Chinezen, maar de leiding van
de gemeente vreesde dat een aantal lidmaten zou overgaan naar de
broeder gemeente. Er werd een leken-komite' gevormd o m de mogelijkheden van apart kerkelijk werk onder de Chinezen te onderzoeken.
Het komité was van mening dat de onderlinge band van de Chinese
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katholieken verstevigd moest worden. Dit zou kunnen door de oprichting van verenigingen, door het houden van aparte kerkdiensten en
door goede volwassenen- en kinderkatechese. Om dit te kunnen verwerkelijken, werd kontakt met een Chinese priester in Hongkong
gezocht om hem naar Suriname te laten overkomen. In 1957 kwam
een Chinese priester in Suriname aan en begon zijn zielzorgwerk
onder de Chinese groep. In latere jaren kwam er een tweede Chmc:c
priester uit Hongkong over (23).
De Javanenmissie had Copieweg als centrum. Een gemengd landbouwen veeteeltbedrijf zorgde voor werkgelegenheid. Een school en internaat boden de jeugd gelegenheid voor opvoeding en onderwijs. Om de
groep beter te kunnen helpen in de zielzorg, specialiseerde een
priester zich en maakte een studie in Indonesia. Later zou een tweede
priester eveneens een speciale opleiding in Indonesia genieten. Deze
zogenaamde Javanenpaters werkten niet zoals de Hindostanenpaters,
naar een centrum toe. Zij integreerden de katholieke Javanen meer in
normale zielzorg. Bovendien probeerden zij te vermijden dat individuele personen katholiek werden. Voorop stond dat het millieu enigszins christelijk moest zijn, zodat de familie, het gezin en de buurt een
veilige plaats voor de gedoopten zouden zijn.
De Hindostanenmissie groeide uit en het centrum Rajpur trok steeds
meer jeugd. Via de internaten kwamen steeds meer Hindostanen met
de katholieke gemeente in kontakt en zo ontstond er een basis van
goodwill. De drie of vier paters die belast waren met de zielzorg voor
de Hindostanen, spoorden de mensen aan de kinderen naar de katholieke scholen te sturen. Bovendien wisten zij door geldelijke steun
vele vrienden te maken.
De priesters gingen het als bezwaarlijk aanvoelen dat de k o n t a k t e n
met de Hindostaanse groep bijna uitsluitend via het lagere school-onderwijs liepen. Zij wilden meer voor de volwassenen doen. Daarom
richtten zij voor de katholieke Hindostanen in 1933 de vereniging
R o m a n Bharat Ronhi op en artikel 3 van het reglement zegt dat het
doel was dat er een eigen zieken- en begrafenisfonds zou worden
gesticht en dat er een eigen spaarvereniging, een verbruikskooperatie
en arbeidsbeurs zouden worden opgezet. Bovendien zou de Indische
kuituur bestudeerd en bevorderd worden (24). AUetn Hindostaanse
mannen en vrouwen vanaf 17 jaar en katholiek zijnde, konden tot de
vereniging toetreden. In 1948 werd de vereniging wegens bestuursmoeilijkheden opgeheven. De priesters wilden de katholieken binnen de
Hindostaanse groep bijeenbrengen om voordeel van de binding te
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hebben. Tegelijk sloten zij ook de katholieke Hindostancn van de
andere leden van de gemeente af. Stond bij het begin van de HindostanenrniÏSie de langzame invoeging in de Surinaamse maatschappij
voor ogen, nu kwam er grotere nadruk op de Indische eigenheid te
l'ggen.
Op 1 juli 1948 werd de vereniging Katholik Ocpkariek Sabha opgc
richt en het doel ervan was om de godsdienstige, zedelijke, maat
schappelijke, stoffelijke en politieke belangen van de leden te behar
tigeii door onderlinge steun volgens de beginselen van de katholieke
kerk. De niet-kathohcke Hmdostanen konden als buitengewone leden
worden aangenomen. De Hir.dostanenmissie deed geen pogingen om
de katholieken in de eenheid van de gemeente te betrekken
Voor de ongeveer 1500 Hindostaanse katholieken in de stad ел de
650 in de distrikten werd vanaf 18 november 1955 een Katholiek
Hindostaans Weekblad Rajpur uitgegeven. De redakteur zei in de
eerste aflevering dat het doel van het weekblad was om de katho
lieken dieper te laten doordringen in de grote geheimen van het
katholieke geloof en de met-katholieken kennis te laten maken met
het christelijk geloof. In de aflevering van 13 januari 1956 werd
gesteld: "Leren we van onze niet-kathoheke volksgenoten een grote
gehechtheid aan onze eigen godsdienstige gebruiken Daarmee zal
onze Hindostaanse missie reeds veel gewonnen hebben." De zielzirg
onder de Hindostaanse katholieken leed onder de te snelle bekeringen
en doopsels. Voor de niet-kathoheke Hmdostanen had de katholieke
groep geen aantrekkingskracht en de katholieke groep werkte met als
een desem, zoals steeds door de priesters werd gehoopt. De hindostanenmissie ging echter door met haar kategoriaal kerkelijk werk en
richtte in 1956 een kerkje te Nyssenweg en in 1958 een te Biauw
grond op. Beide plaatsen waren woonce-itra van Hmdostanen. In de
prospekvus van 1958 voor het edukandaat Rajpur werd medegedeeld
dat alleen kinderen wier beide ouders Hmdostanen zijn, op het
internaat konden worden toegelaten. De priesters sloten zich aan bij
dr leiders van de Hindostaanse bevolkingsgroep, die een bewuste
assimilatie en integratie met de andere bevolkingsgroepen vermeden.
In de Planning voor de Hmdostanen Missie van het jaar 1959 werd
voorgesteld om op Rajpur een jonge elite te vormen. Rajpur moest
een centrum voor de jeugd van de scholen rondom Paramaribo
worden en een eigen mulo-school krijgen. De leiding van de gemeente
vond deze centralisatie met goed m verband met het gevaar van een
te groot exklusivisme (25). Wel stemde zij erin toe dat de hindosta102

nenpriesters bij kerkelijke plechtigeheden, zoals huwelijk en begrafenis
hindostaanse gebruiken in de liturgie zouden opnemen (26), zodat
Rajpur als een "eigen gebied" voor de Hindostanen fungeerde.
Het Katholiek Hindostaans Weekblad Rajpur werd in 1956 reeds
opgeheven, maar in 1957 begon het blad AKAR (gestalte). In de
negende aflevering wordt omtrent de doop gezegd: "We zouden het
aldus kunnen formuleren; zolang de vraag om het doopsel moet
worden aangemerkt als een gevolg van toevallige en tijdelijke gunstige
situatie,, en niet als een diep bezonken en ter dege beproefde behoefte van een godzoekende ziel, zolang is op die vraag afwijzend te
antwoorden. En dit geval doet zich bijna altijd voor als kinderen van
niet-katholieke ouders in hun schooljaren om het doopsel vragen"
(27). Hiermee werd het falen van de rekrutering via de katholieke
scholen erkend. De hindostanenmissie die als een lastige en zeer
moeilijke missie gold, had te kampen met het gebrek aan een krachtige groep katholieken binnen de hindostaanse bevolkingsgroep. Was
de methode van het onderwijs als minder geslaagd erkend, nu wilde
men de katholieke volwassenen als een zuurdesem laten werken. Maar
dit wierp ook weinig vruchten af. Een andere moeilijkheid was dat de
groep katholieken hindostaans wilde blijven zodat de priesters zich
moesten aanpassen aan de zeden en gebruiken van de bevolkingsgroep. Hierdoor benadrukten zij een keer te meer dat de Surinaamse
maatschappij gesegmenteerd was. Voor de katholieke Hindostanen
was de aanpassing van de Kerk aan bepaalde kultuurelementen van de
Hindostanen aanstootgevend omdat zij zich met moeite afgewend
hadden van de eigen kuituur en zich gekonformeerd hadden met de
christelijk-europese kuituur.
De priesters bleven de nadruk op de eigenheid van de bevolkingsgroep
leggen en richtte op 10 februari 1959 de vereniging Naya Jiwan
Sabha op met de doelstellingen van onderling kontakt, aandacht voor
eigen identiteit en werderzijdse steun. De Planning voor de Hindostanen· Missie van 1960 hield nogmaals een pleidooi voor een eigen
muloschool te Rajpur, een nieuwe afdeling voor de grotere jeugd, een
eigen lagere school in de stad, een eigen opleidingskursus voor de
vierde (laagste) rang onderw ijsbevoegheid. De priesters die de planning
opstelden, konkludeerden aan het einde: "Zo niet, dan is het een
verder langzaam doodbloeden, en dan zou het beter zijn de weinige
getrouwen maar "over te doen" aan de bestaande parochies en de
zaak te sluiten" (28). De leiding van de gemeente was echter van
mening dat dit exklusivisme te sterk in ging tegen de behoefte aan
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integratie, die bij het kreoolse deel van de bevolking leefde en
waarmee de gemeente instemde.
Zo vonden de plannen van de Hindostanenmissie geen doorgang. De
Hindostanenmissie werd met opgeheven maar ging met haar zielzorgwerk door, Dit bestond vooral in de sakramentenbedienmg en het
aanhouden van de vrienschapsbanden. Deze sektor van het kerkelijk
werk kwam op basis van de vele moeilijkheden bij het kerkelijk werk
tot de bevinding· "Uit het verleden is gebleken dat het van veel meer
belang geacht moet worden christelijke geest en moraal te brengen,
dan de christelijke godsdienst op te leggen aan nog onvoldoende
gevormden of aan "onzelfstandigen" , die later in eigen milieu terugkeren" (29).
Een belangrijke sektor van het kerkelijk werk - de pastoraal en
zending - was kategonaal op basis van bevolkingsgroepen georganiseerd, zoals dat bij de evangelische broeder gemeente ook het geval
was. Beide gemeenten wilden de mensen m de eigen taal en kuituur
tegemoet treden Zij volgden daarbij het Surinaamse gesegmenteerde
maatschappelijke patroon. In de loop der jaren groeide de idee dat
het belangrijker was de nadruk te leggen op de eenheid van een
goeiend volk dan op verscheidenheid. Voor beide gemeenten bleef de
keuze moeilijk en zo werd het kerkelijk werk op hetzelfde patroon
voorgezet

ORGANISATIE.
In deze fase van het kerkelijk leven van de gemeente traden enkele
lichte verschuivingen op. De orgamsatiestruktuur bleef hetzelfde, het
personeelsbestand werd uitgebreid om dezelfde taken als voorheen te
vervullen; de gemeente groeide wat ledenbestand betreft normaal
verder. Wel werd er een groter aksent op Surinaamse personeel gelegd.
Wij zullen tevens zien dat de gemeente meer zelfstandigheid kreeg en
de leken steeds meer bij het kerkelijk werk werden betrokken.
In 1958 werd het apostolisch vikanaat tot bisdorn verheven. Zoals de
staatkundige verhoudingen de richting van de zelfstandigheid opgingen, zo vond dat ook op het gebied van de kerkelijke administratie
plaats. De gemeente was tot dan toe een missiegebied, dat onder de
Congregatie van de Propaganda Fide te Rome stond. In 1958 verkreeg
de gemeente meer zelfstandigheid. Zij werd rijp genoeg geacht om
zelfstandig de leiding te hebben en een plaats te hebben binnen de
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universele Kerk. Hoewel het personeel merendeels uit het buitenland
kwam en de kerkelijke normen en praktijken een Europese signatuur
droegen, gaf Rome de gemeente m^ei unathankelijkheid. Zij kreeg
daarbij als taak de gemeente tot een volledig zelfstandige gemeente te
maken.
Mgr. Kuypers zei dan ook bij de verheffing van het apostolisch
vikariaat tot bisdom: "En de vrucht van ons aller inspanning, en het
bewijs van ons groeiend geloofsleven zal vooral hierin bestaan, dat het
bisdom Paramaribo langzamerhand komt tot kerkelijke autonomie,
dat de katholieke kerk van Suriname kan zorgen voor priesters en
kloosterlingen uit eigen volk" (30). De nadruk, die hier op eigen
personeel en hiérarchie wordt gelegd, kwam voort uit de idee dat een
apostolisch vikariaat pas als volgroeid en zelfstandig kon worden
beschouwd wanneer de kerkelijke organisatie en administratie aan
mensen uit het missiegebied konden worden overgedragen.
De verheffing tot bisdom had pas aan het einde van deze derde
periode plaats. De situatie veranderde dus in de periode nauwelijks.
De gemeente volgde het stramien van de vorige fase.
Wat het personeel betreft valt een grotere surmamisermg op. De
leiding stichtte een Surinaamse vrouwelijke kloostergemeenschap en
beklemtoonde de zorg voor priesterschap en kloosterleven. De gemeente had meer personeel nodig om haar gestelde taken te kunnen
volbrengen, maar wilde dat personeel surmamiseren om te voldoen
aan de verlangens van de Propaganda Fide, die steeds de nadruk legde
op de opleiding van inlands; personeel en de stichting van inlandse
religieuze instituten.
In 1932 stichtte de apostolische vikaris een Surmaamse religieuze
vrouwenkongregatie. Tot dan toe waren meerdere vrouwen toegetreden tot de Hollandse kongregaties, die in de missie werkzaam
waren.
Enkele zusters van de kongregatie van Roosendaal begonnen de
nieuwe stichting die de naam kreeg van Congregatie der Dochters van
Mana Onbevlekt Ontvangen. Aanvankelijk woonde de nieuwe gemeenschap in het klooster van de zusters van Roosendaal.
Het algemeen doel van de kongregatie was: de eer van God er de
heiliging van de leden te bevorderen door de beoefenmg van de
religieuze volmaaktheid. Het bijzondere doel werd omschreven in de
punten:
a.
de opvoeding en het onderwijs van de jeugd in de scholen en
internaten;
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b.
с

het godsdienstonderricht als hulp van de geestelijkheid;
de verpleging van zieken in ziekenhuizen en inrichtingen volgens
het oordeel van de Oversten;
d.
alle liefdewerken, waarvoor zij door de pastoor met goed
vinden van de Ordinarius gevraagd worden (31).
De gemeenschap groeide langzaam uit en wijdde zich aan onderwijs,
opvoeding en bejaardenzorg.
In 1948 kwamen enkele vrouwen van de Graal het missiepersoneel
aanvullen. Deze groep (pia unió) bestond uit vrouwen die zich voor
het leven bonden om voor het Rijk Gods te werken. Deze internationale organisatie die 1921 door P. van Ginneken te Haarlem werd
gesticht, werkte in Suriname in de verpleging, huishoudvoorlichting,
lektuurvoorziening en buitengewoon onderwijs (32).
In 1949 kwamen ook de paters en fraters Oblaten naar Suriname.
Deze religieuzen waren leden van de Kongregatie van Missionarissen
Oblaten van de Onbevlekte Maagd Maria, die in 1816 door de wereldpriester E. de Mazenod in Marseille werd gesticht. Het doel ervan was
om het Evangelie aan de meest verlaten mensen te brengen. Vanuit
Frakrijk breidde de Kongregatie zich uit naar België en Holland, waar
in 1948 een zelfstandige provincie werd opgericht (33). De apostolische vikaris had met de Kongregatie kontakt gezocht omdat hij het
missiepersoneel wilde uitbreiden, aangezien het aantal lidmaten, vooral in de stad, sterk groeide. De Oblaten namen dan ook op zich, zich
te wijden aan het parochiewerk.
De opleiding van eigen personeel had voortdurend de aandacht. De
fraters van Tilburg namen de opleiding van de katechisten op zich. De
kandidaten voor het priesterschap werden naar Holland gezonden om
daar een middelbare opleiding te volgen. In de jaren vijftig werden de
jongens naar het regionale klein-seminarie te Trinidad gezonden. De
resultaten waren zeer gering. In 1958 was er e'en Surinaamse redemptorist in het bisdom werkzaam. Twee Surinaamse priesters wijdden
zich aan de zielzorg in Brazilië terwijl een priester benediktijn en een
trappist elders woonden.
Wij willen hier ook aandacht besteden aan Wensie, een Bosneger die
op een merkwaardige wijze de kathoheke gemeente wilde steunen.
J.v.d. Linde rekent hem samen met Paulus Anake, Johannes King,
Colin en Atjarimikoele onder de boslandprofeten (34).
In de jaren twintig en dertig breidde het werk van de missie en
zending zich onder de Bosnegers van de Marowijne steeds meer uit.
Scholen werden geopend, kerkjes gebouwd en internaten opgezet. De
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missie had haar centra o.a. te Langatabbetje en het verst te Ligorio
De bosland- katechist Melcherts die in die tijd aan de Tapanahony
werkzaam was, maakte voortdurend verslagen en zodoende kunnen
wij ons een beeld vormen over de gang van zaken (35). Over de
geboorte en jeugdjaren van Wensie is weinig bekend. Hij groeide op
aan de Tapanahony en werkte op de houtvrachtvaart met zijn o o m
Dominiki. Van hem leerde hij veel over de oude tijden en de gods
dienstige rituelen en ceremonies. De eerste berichten over Wensie of
Awensie dateren uit het jaar 1 9 3 3 . Op het dorp Sabendocmi organiseerde hij op
21 juni een grote danspartij ter ere van de God
Kromanti, die uit Afrika met de slaven was meegekomen. De trom
werd bespeeld, een groot vuur aangelegd en daarin plaatste Wensie
een bijl en een houwer (groot mes-machete). Een groep dansers trad
aan en smeerde zich in met een mengsel van kruiden. Enkelen waren
met witte linten om de armen en voeten versierd. De dansers gaven
o p een vreemde wijze de aanwezigen een handdruk. Na enige tijd
werden de belletjes geluid ten teken dat de gado's (de goden of
geesten) verwelkomd konden worden. Daarop dansten de zestien
mannen in het vuur, spraken met elkaar in een onbekende taal en
begonnen elkaar met de gloeiende bijl en houwer te slaan Wensie zelf
danste in het vuur, ging met zijn voeten op de gloeiende bijl en
houwer staan en maakte allerlei bewegingen. Toen het vuur uitging,
verdwenen ook de dansers
Wensie deed dit vaker op de dorpen en kreeg langzaam bij zijn stam
naam op dit gebied. In 1936 werd hij door een herrnhutter l e n m a n
(katechist) uitgenodigd om op een dorp de kwade geest weg te
werken (poeroe wisi). Wensie liet de mensen zich met kromantiwater
wassen om bevrijd te worden van wisi (zwarte magie).
Langzaam ging Wensie zich van zijn macht en invloed bewust worden
en wdde het tegen de granman, die hoofd en hogepriester van de
Bosnegers Djoeka's was, opnemen. Wensie trok prekend rond en b o n d
de strijd aan tegen de slavernijbrengende bijgelovigheden van het
religieuze centrum van de Djoeka's, onder de leiding van de granman.
Hij velde de k a n k a n t n e b o o m , die door de Djoeka's werd vereerd. Hij
vernietigde m het openbaar de obia's en tappoes (soort fetisjen).
Wensie zei dat zijn geest Amafoe hem opdroeg o m te zorgen dat de
Djoeka's het christendom zouden aannemen door de obia's te verwijderen en scholen o p te richten
Wensie kende het christendom van de evangelische broeder gemeente
en van de paters te Albina. Hij wilde de pater helpen en wist de
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ouders m de C o m e a te bewegen om de kinderen naar het katholieke
internaat te Tamarin te zenden Hij wilde voor de missie een schooltje
te Langahoekoe oprichten. Bovendien maakte hij plannen voor een
eigen school te Goddohollo. De leiding van de katholieke gemeente
wilde alleen met Wensic onderhandelen wanneer de granman erin
gehoord werd om te vermijden dat wederzijdse rechten zouden worden geschonden.
In 1937 kwam Wensic in een kroctoe (vergadering) met de dienstdoende priester, de nieuwe granman Matodja en de ondenvijzerkatechist
Melcherts over zijn werkzaamheden te spreken en zei. "Ik heb drie
dingen of punten die ik ten uitvoer wil brengen, en ik zal ze ook ten
uitvoer brengen, wanneer de tijd gekomen is, of in een andere
bespreking zal ik ze te berde brengen. Maar dan moet men ook
oppassen, om niet te zeggen dat Wensie een bedrieger is, want alles
wat ik wil doen, komt van God. Jullie zeggen dat er goden zijn en
dat er ook een god hier is waarmede jullie kunnen spreken, maar ik
zeg het, er is maar één
G o d en die kunnen wij niet zien, maar toch
blijft hij in ons midden. Wanneer iemand in de mening is dat ik
afgodise dingen zal blijven doen om de reden daar ik het een en
andere afgodise ding gedaan heb, en dit door zal blijven doen, dan
bedriegt hij zichzelfs, want ik zal er niet meer aan doen. Ik ben een
Djoeka gelijk jullie en ik weet hoe de Djoeka aangepakt moet word e n " (36). Bij die gelegenheid beloofde Wensie nauw met de katholieke gemeente samen te werken. Wensie kon de mensen moeilijk overtuigen dat hij zijn merkwaardige praktijken vanuit een geheel ander
oogpunt dan voorheen deed. Hij wilde de mensen overreden en hen
wijzen op het feit dat de God de geest Amafoe naar hem had
gezonden om het heidendom te vernietigen. Hoewel hijzelf geen
lidmaat van de katholieke gemeente was - dat werd hij pas aan het
einde van zijn leven -, leerde hij de mensen dat zij hun religie
moesten opgeven en geen nieuw heidendom moesten beginnen. In plaats
van het heidendom moesten zij het katholicisme volgen. Onderwijl
bevrijdde hij mensen van de duivel met een enkel woord. Amafoe
leerde hem de kruiden te gebruiken om iemand van het kwaad te
bevrijden. Hij verstond de kunst om in het vuur te dansen. Hij was
bestand tegen hagelschoten en bleef ongedeerd wanneer hij zich met
een scherp voorwerp wilde snijden.
Zoals bij Afaka speelde het verschd tussen de Blanken en de Bosnegers een rol. De geest Amafoe verscheen hem eens en toonde Wensie
een kruis en boven het kruis was een duif. Die duif zei: "Wat voor d e
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blanken is, zal ook voor de Blanken blijven 't Gene wat aan de negers
toebehoort zal ook voor hen blijven. Maar de negers moeten ook
weten dat zij heel veel aan dit kruis verschuldigd zijn. Daarom moet
je ervoor zorgen dat het bekend zal gemaakt worden onder de
negers".
Wensie kreeg regelmatig bezoek van de geest Amafoe, die hem steeds
weer aanspoorde o m het heidendom te vernietigen. Wensie trok langs
de dorpen van de rivier en herhaalde telkens zijn merkwaardige
praktijken. Het is goed te begijpen dat de missionaris en de katechist
niet goed wisten wat zij met de medewerking van Wensie moesten
doen. Hij kwam o p voor de katholieke gemeente en maakte propaganda voor de scholen en internaten, dwong de mensen soms om de
kinderen te laten d o p e n . Zijn toespraken en praktijken waren zulke
ongewone zaken binnen de gemeente dat de leiding uiterst voorzichtig
en waakzaam bleef. Zij wilde Wensie enige ruimte geven, maar ook
alles vermijden wat de goodwill tussen de granman en de gemeente te
niet zou doen gaan (37). .
Wensie werkte ongeveer tien jaar onder zijn volk. Na zijn glorietijd
vestigde hij zich o p het dorp Langahoekoe. Hij was bijna blind en hij
sleet zijn dagen in de hangmat. Nu pas vroeg hij het doopsel. Hij
beloofde te zullen breken met alle bijgelovige praktijken en daarop
werd hem het doopsel toegediend (38).
Wensie werd erg ziek en stierf na voorzien te zijn van de laatste
Sakramenten op 24 mei 1947. De onderwijzer katechist Halfhide had
goede kontakten met hem en Wensie sprak voor hem twee dagen voor
zijn dood, zijn laatste wil uit. Hij zei dat het volk christen moest
worden en dat zijn werk voortgezet moest worden. Na zijn d o o d
moest de afgoderij uitsterven en alle bijgelovige zaken moesten vernietigd worden. De goede G o d , die in hem was, zou verder voor de
mensen zorgen. De mensen moesten ophouden met hun begrafenispraktijken. Hij verbood de sexuele samenleving met familieleden en
spoorde de mensen aan om verder weg een levensgezel te zoeken. Het
volk moest veel vertrouwen stellen in God en moest tot Hem bidden
dat Hij alles wat hij verkeerd had gedaan, zou vergeven.
Wensie propageerde een nieuwe leer voor zijn volk en wilde zijn volk
door het onderwijs emanciperen. Daarmee ging een ondoorgrondelijke
levenswijze gepaard. De beweging die door zijn toedoen ontstond, had
echter weinig invloed en weinig aanhangers.. Hij zegde een nieuwe
tijd aan en wilde de normen en waarden omkeren. Dit alles had de
religie als basis. Daarom zouden wij hem een profeet k u n n e n noemen.
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Zijn werk en leven vertoont ongeveer eenzelfde beeld als dat van
Afaka. Ook hij wilde de normen van een maatschappelijk hoger
gewaardeerde groep, in dit geval de westers-christelijke levenswijze,
overnemen en onder zijn volk realiseren.
De mecaí betrouwbare getallen omtrent het aantal lidmaten zijn
afkomstig van de volkstelling van maart 1964. Daaruit blijkt dat de
gemeente verhoudingsgewijs met de bevolking is meegegroeid en veruit de grootste christelijke groepering vormde.
Volgens de volkstelling van 1964 waren de lidamten van de katholieke gemeente als volgt onder de bevolkingsgroepen verspreid (39):
Kreool
47.658
Chinees
3.456
Hindostaan
4.021
Europeaan
1.166
Indonesier
1.668
Overige
1.242
Indiaan
5.889
Onbekend
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Bosneger
5.275
Totaal
71.166
De godsdienstige differentiatie zag er als volgt uit:
Islamiet
Ned. Hervormd
11.977
63.809
Confuciaan
Hindoe
87.575
147
Katholiek
Overigen
71.166
3.680
Evang. Broeder gem.
54.392
Onbekend
8.932
Lutheraan
4.764
Heiden Indiaan
960
Heiden Bosneger
16.875
Onder kategorie, Overigen, vallen de Joden en de nieuwere christelijke
gemeenten zoals, de IPilgrim Church , De Vrije Evangelisatie, de
Surinaamse Methodisten Gemeente, de Baptisten, het Leger Des Heils,
de Jehova's Getuigen, de Waalse Gemeente, Stromen van Kracht, de
Adventisten, de First Assembly of God en de Volle Evangelie Beweging.
Het bleek dat Suriname niet overwegend christelijk was en dat de
overheid ook de andere religies dan de christelijke moest erkennen en
evenwaardig behandelen.
De katholieke gemeente behield haar sterk kreools karakter terwijl de
Indianen en de Chinezen voor het grootste gedeelte ook katholiek
waren. In de vorige eeuw behoorden de meeste katholieken tot de
lagere sociale laag. Via onderwijs, opvoeding en werkgelegenheid was
de groep opgeklommen tot de middenlaag. Velen uit de volksklasse
lieten zich dopen, wellicht ook om langs dezelfde weg sociaal op te
klimmen. Zo werd voor velen de toelating tot de scholen van de
katholieke gemeente als een voldoende reden gezien om de kinderen
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te laten dopen.
Het ledenbestand uit de hindostaanse en Javaanse groep bleef laag.
Een faktor daarvoor moet gezocht worden in het feit dat de priesters
die voor deze groepen moesten zorgen, met zo gemakkelijk tot
doopbediening overgingen. Hoewel er geen vast systeem van katechumenaat werd gehanteerd, eisten de priesters een langdurige voorbereiding.

DE PLAATS IN DE MAATSCHAPPIJ.
Toen de katholieke gemeente eenmaal erkend was en gelijkwaardig
werd behandeld, werden haar relaties met de niet-katholieke instanties
stabiel. De regelmatige kontakten met de overheid verliepen goed. Het
gouvernement moest rekening houden met de idealen van de gemeente. De gemeente hield rekening met de positie van de diverse niet-kathoheke instituten. Stond de gemeente m de voorgaande tijd erg
polemisch tegenover andere groeperingen, nu groeide er een sfeer van
wederzijdse waardering
De verschillende noden op sociaal-ekonomisch gebied riepen om een
maatschappelijke verandering. Voor de erkende christelijke gemeenten
betekende de slechte situatie van het land een uitdaging om in de
diakome een helpende hand te bieden. Op 23 november 1942 kwamen de leiders van de hervormde, de lutherse, de katholieke en de
evangelische broeder gemeente samen om zich intensiever met de
Surinaamse problematiek bezig te houden. De kleinere en nieuwere
gemeenten van christenen werden niet uitgenodigd, wellicht omdat zij
volgens de erkende gemeenten een randverschijnsel vormden. De vier
gemeenten wilden een komite oprichten met de doelstelling: "bevordering van belangen, die voor de kerken gemeenschappelijk zijn.
Bestudering van vraagstukken, in het bijzonder op het gebied van
individuele en gemeenschapsethiek , die de kerken op grond hunner
geloofsovertuiging belangrijk achten voor land en volk. Leiding geven
aan de openbare mening over deze vraagstukken. Medewerking aan de
practische oplossing zulker vraagstukken, indien mogelijk en gewenst
geacht" (40). Van ieder kerkgenootschap zouden twee leden zitting in
het komite hebben en ieder jaar zou er een voorzitterswisseling plaats
hebben.
Op de tweede bijeenkomst werd een inventarisatie van de urgente
problemen in de Surinaamse maatschappij gemaakt. De vergadering
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kwam tot de volgende punten: de spanning tussen de gouverneur en
de bevolking; de werkgelegenheid; de ontspanning of vrije tijdsbesteding; de kerkelijke zorg voor de sterk uitgebreide troepenmacht; de
toenemende zedenverwildering; de verhouding tussen de Surinamers
en de Hollanders; de verdieping van het nationaal besef. Men vond de
zedenverwildering en de spanning tussen de gouverneur en het volk de
twee meest urgente kwesties.
De volgende vergaderingen werden aan een nadere bestudering van
deze vraagstukken besteed en het algemeen gevoelen was dat de
wereldse, heidense kuituur en de heidense beginselen uit de Surinaamse samenleving weggedrongen dienden te worden en dat de christelijke
kuituur en godsdienst de grondslag voor de wederopbouw van de
gemeenschap moesten worden.
Het komite' Christelijke Kerken zoals de naam geworden was, trad
meer in de openbaarheid, toen het zich op de Emancipatiedag 1943
middels een oproep tot het Surinaamse volk richtte. Het komite
wenste bij de herdenking van de dag der vrijheden de bevolking van
het land Gods rijkste zegen toe en sprak de hoop uit dat het een
gedurige vrijheid volgens de richtlijnen van Christus mocht zijn (41).
In een pamflet richtte het zich tot de schutterspüchtige jongelui. In
de regelmatige vergaderingen werden concepten voor een oproep aan
de ouders, aan de militairen en de bevolking besproken. De Verklaring over Zedenverwildering handelde over de gebruikelijke tuinfeesten, het bioscoopbezoek, de verkoop van voorbehoedsmiddelen, de
zondagrust en de werkgelegenheid voor de gezinshoofden (42). Hoewel het komite' zich ook met zeer praktische zaken wilde bezig houden, legde het allereerst de nadruk op de beihvloeding van de
publieke opinie. In 1944 werd gezamenlijk een radio-bijbelkursus
gegeven en via hetzelfde medium besteedde een rubriek aandacht aan
de bespreking van ethische problemen. De vergaderingen van dat jaar
werden tevens besteed aan de bespreking van de opzet van een
kerkelijk informatiebureau, de opening van een speeltuin, de vestiging
van een cafe' zonder alkoholische dranken. Bovendien kregen de
problemen als de sociale zekerheid voor de dag- en weekloners, de
reklassering, de woningbouw, de vakopleiding en de verhouding werkgevers-werknemers voortdurende aandacht.
Na de oorlog was er sprake van enige ekonomische opbloei, waardoor
de urgentie van vele voorgestelde plannen afzwakte. Het komite had
bovendien weinig medewerking van de kant van de bevolking. Wellicht waren de idealen te hoog gestemd en werden de noden teveel
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binnenskamers besproken. De werkzaamheden van het komitë namen
dan ook af, hoewel de behoefte aan erotr™ samenwerking bleef
leven. Het komite vertegenwoordigde niet de grootste groep bevolking De Hindoes en Moslim waren sterker in aantal Hierdoor was de
invloed op de bevolking niet groof.
In latere oproepen en verklaringen kwam steeds de nadruk op de
moraal te liggen. De verklaring van 1952 signaleerde dat de publieke
zeden ontaardden en dat er geen eerbied voor eikaars persoonlijkheid
was. Het komite benadrukt dat alle mensen kinderen van God zijn,
dat het huisgezin een heiligdom moet zijn en dat iedere mens in
dienende liefde tegenover zijn medemens moet staan (43). In 1954
n e p het komite-dc katholieke gemeente deed wanwege de Progressie
vc Surinaamse Volkspartij niet mee «de bevolking op om de onterende
vertoningen op politiek vlak na te laten De politieke leiders uitten
zich nogal fel en emotioneel en schroomden niet de politieke tegenstanders met alle mogelijke middelen onschadelijk te maken.
In latere jaren gaf het komite nog wel eens verklaringen naar aanleiding van de verkiezingen of feesten uit. Tot gezamenlijke aanpak van
kerkelijke projekten hebben de a k t m t e i t e n van het komite niet geleid.
Hoewel de kerken steeds afwijzend tegenover het gemengde huwelijk
stonden, groeide het aantal gemengdgodsdienstige gezinnen sterk. In
de praktijk werd de oekumene beoefend. Het komite bracht de
samenwerking voor het publieke forum en het zien dat de standpunten uit het verleden opgegeven waren.
De houding van de niet-chnstcli]ke religies tegenover het christendom
leverde weinig problemen o p . Het feit dat de gouverneur in 1940 de
Hindoes en Moslim het recht van eigen huwelijkssluiting geldend als
burgelijk huwelijk gaf, was een teken van officiële erkenning van deze
religies. De vier christelijke gemeenten golden voor de wet echter als
de "erkende genootschappen." De Surinaamse staatsregeling van 1948
voegde er de term '"godsdienstige gemeenschappen" aan toe (44).
De christelijke kerken ondernamen geen aktiviteiten om de andere
religies gelijkgerechtigd voor de wet te krijgen. De kontakten tussen
de religies waren te zeldzaam en bovendien zagen de christelijke
kerken de Hindoes en Moslim als bekermgsobjekten. De leiders van de
Hindoes ¿n Moslim stimuleerden na de sterkere bewustwording
dezelfde a k t m t e i t e n als de christelijke kerken namelijk het onderwijs
voor de eigen groep, de oprichting van sociaal-kulturcle organisaties,
de opvoeding en de werkgelegenheid.
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Stond de katholieke gemeente aanvankelijk zeer afwijzend tegenover
de vrijmetselarij en andere meer neutrale verenigingen, nu groeide er
langzaam een houding van tolerantie. Hierdoor nam de afweerhouding
van de andere nartij af, zodat de katholieke gemeente als een partner
werd beschouwd.
Door de veranderde houding verdween veel kritiek op de gemeente.
De maatschappij waardeerde de gemeente vanwege de prestaties op de
terreinen van het onderwijs, de opvoeding, de ziekenzorg en de
sociale bijstand. De resultaten van de vorige periode bleken een goede
basis voor de kontinuering van het kerkelijk werk te zijn. De gemeente behoefde geen andere aktiviteiten te ontplooien om een plaats in
de maatschappij te veroveren of te behouden. De gemeente institutionaliseerde haar normen, idealen en aktiviteiten in die zin dat zij een
konstant beeld opriep bij de gemeenschap en haar positie konsolidcerde.
Wij hebben toch reeds gezien dat de gemeente op weg naar verandering was zowel wat haar theorie als haar praktijk betreft. De afsluiting
van deze periode hebben wij op het tijdstip van de bisdomverheffing
gesteld. De katholieke gemeente had "rijke vruchten van christelijk
leven" voortgebracht, zoals de plaatselijke bulle Cum Apostolicus (45)
zei. De volgende periode, die wij de autochtonisèringsfase noemen,
begon reeds in deze periode. Want
de aanpassing aan de lokale
situatie kwam op. Steeds meer Surinamers en leken werden bij het
kerkelijk werk betrokken. En de Europese signatuur van de gemeente
werd problematischer.
SAMENVATTING.
Het is reeds genoegzaam naar voren gebracht dat de katholieke gemeente in deze derde periode haar positie gekonsolideerd heeft en
stabiliteit kreeg. Het apostolaat vond in de stad, de distrikten en het
binnenland voortgang. Het onderwijs breidde zich gestaag uit. De
plaats in de sociale waardering bleef behouden. De kontakten met de
andere gemeenten en groepen groeiden langzaam. De katechese baseerde zich op de katechismussen uit Holland of op die van de
voorgaande periode. De liturgie werd gevierd zoals zij reeds lang werd
gevierd. De deelname aan het politieke leven bedoelde de inbreng van
het christendom op dit specifieke terrein te vergroten om, zoals
voorheen de maatschappij tot een christelijke maatschappij om te
vormen. Het kerkelijk werk droeg de sporen van de gesegmenteerde
Surinaamse samenleving. De organisatie binnen de gemeente behield
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haar hierarchisch-klerikale karakter. De doelstellingen en de methoden
van het kerkelijk werk veranderden dus nauwelijks.
Tegen het einde van de periode zien wij andere gezichtspunten naar
voren komen. Was tot voorheen het kerkelijk werk vooral op de
gemeenteleden gericht, nu groeide er langzaam een interesse voor de
wereld buiten de gemeente. De leiding van de gemeente kreeg oog
voor de specifieke lokale situatie, waardoor planning en aanpassing
vereist werden, omdat de normen en bepalingen van de universele
Kerk irreëel bleken De betrokkenheid van de Surinamers bij het
kerkelijk werk nam toe door diskussie en aktiviteiten. Hierdoor nam
de eenzijdigheid van de ontmoeting af. Want tot dan was de gemeente
g wend om alles uit Europa over te nemen. Nu kreeg de Surinamer
de gelegenheid eigen elementen naar voren te brengen.
De stabiliteit op de terreinen van de leer, de praktijk, de organisatie
en de plaats in de maatschappij liep uit op de verheffing van de
gemeente tot een bisdom. Hierdoor werd zij een volwaardige en
zelfstandige eenheid binnen de universele Kerk Nu was de gemeente
wat personeel en financiën betreft, sterk van het buitenland, met
name het moederland Nederland afhankelijk. Toch meende de kerkelijke leiding in Rome dat de gemeente voldoende aanzetten tot
zelfstandigheid had getoond. De bisdomverheffing hield dan ook een
opdracht voor de toekomst in om de ingeslagen weg te volgen.
Bij de behandeling van de volgende fase zal naar voren komen dat de
gemeente naar zelfstandigheid groeide en de opgave had zich steeds
meer in de aspiraties van de Surinaamse mens te verdiepen. Dan
zullen de problemen van natievorming, integratie, onafhankelijkheid,
ontwikkeling en sociale rechtvaardigheid in alle scherpte aan de gemeente worden voorgelegd
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AUTOCHTONISERINGSFASE (vanaf 1958)

HOOFDSTUK V
Uit het gebruikelijke mondeling en schriftelijk verslag van de apostolische vikaris konkludcerde de Congregatie van de Propaganda Fide
dat de Surinaamse gemeente voldoende gegroeid was om zelfstandig
verklaard te kunnen worden. Daar kwam nog bij dat de gemeente
nauw verbonden was met het moerdland Nederland. Nu er nieuwe
staatkundige verhoudingen waren, kon de Kerk niet achterblijven.
IP dit hoofdstuk zullen wij de verdere groei van de gemeente behandelen. Wij beginnen bij de verheffing van het apostolisch vikanaat tot
bisdom, want dat betekende een afsluiting van een groeifase. De
gemeente was rijp voor een eigen hiërarchie. Het missiewerk was zo
ver gevorderd dat de fase van missie afgesloten werd. De missie werd
kerk naar het model van de universele Kerk.
Voor de gemeente betekende de verheffing tot bisdom niet alleen een
afsluiting maar ook een opdracht voor de toekomst De gemeente
steunde sterk op het buitenland wat financien en personeel betrof.
Bovendien overheerste het Europese kerkmodcl in de leer, de liturgie
en de andere terreinen van het kerkelijk leven
In deze tijd veranderde de opvattingen omtrent missie en kerk. Het
tweede vatikaans Concilie bracht een ommekeer in de opvattingen
dienaangaande. Het begrip missie werd niet meer bepaald door geografie of door het feit dat een volk pas kort in aanraking met het geloof
was gekomen De zending werd een wezenskenmerk van de gehele
Kerk. De Surinaamse gemeente onderging de invloed van deze verschuivingen in de theologie.
Onder invloed van de nieuwe leer omtrent de zending en Kerk
probeerde de Surinaamse gemeente steeds meer zichzelf te zijn of
zichzelf te worden. De eigen situatie vroeg een eigen aanpak en
oplossing. De gemeente wilde meer steunen op het geloof van de
eigen leden. Het Europese model kon niet meer als norm gelden
Bovendien zocht de gemeente naar mogelijkheden om zoveel mogelijk Surinaams personeel m kerkelijke funkties aan te stellen.
De gemeente werd gedwongen zelf naar wegen van gemeenteopbouw
en kerk-zijn te zoeken. Zij was zichzelf ervan bewust eigen verantwoordelijkheid te moeten dragen. Daarom willen wn deze fase van
zelfstandigwording de autochtomseringsfase noemen. De nieuwe leer
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van de Kerk spoorde haar daartoe aan. Stromingen in de gemeente
vroegen erom.

SURINAME.
De tendens naar grotere onafhankelijkheid, die reeds tot de regeling
van het Statuut had geleid, groeide verder. Vooral onder invloed van
Surinaamse groeperingen in Holland werd de publieke opinie die
richting ingestuurd. De idee van natievorming werd vooral van kreoolse
zijde gestimuleerd. Rond de jaren zestig ontstond de beweging Wie
Eegie Sanie (Onze Eigen Zaak), om het Surinaamse volk ervan bewust
te maken dat de koloniale tijd voorbij moest zijn en dat iedere burger
zich op eigen land en volk moest oriënteren. Op politiek vlak speelde
dit door. In dezelfde tijd werd de Partij Nationalistische Republiek
opgericht, die o.a. de brochure De Opmars van het Nationalisme
uitgaf. De banden van het kolonialisme werden als beklemmend
aangevoeld en de jongeren eisten dat het volk en de regering het
zelfbeschikkingsrecht ten uitvoer zouden brengen (1).
De gesegmenteerde samenleving zou dus naar een Surinaamse bevolking moeten groeien. De algemene belangen van het volk zouden
voorrang moeten hebben boven de belangen van de diverse bevolkingsgroepen. Daarom moest er een nieuwe mens groeien. Van de
nieuwe Surinamer werd gezegd: "Ons land en onze geschiedenis
maken een mens in Suriname tot Surinamer. Laat hem dit bevestigd
en bekroond vinden in het Surinaamse burgerschap. Wie is dan Surinamer? Die dan het surinamerschap bezit en dit als een voorrecht
beschouwt'" (2).
De groei naar de autonomie en zelfstandigheid hield dus tevens een
groei naar één volk in. Dit proces baande zich in Holland en Suriname een weg. In 1972 werd een Koninkrijkskommissie ingesteld om de
kwestie van de afhankelijkheid en zelfstandigheid vanuit het oogpunt
van staatsrecht en volkenrecht te bestuderen. De kommissie zal haar
eindrapport aan de regeringen van de Antillen, Nederland en Suriname moeten aanbieden. Daarna kan tot wijziging van de Koninkrijksregeling worden overgegaan.
In dit verband is het vermeldingswaard dat ook binnen de christelijke
gemeenten de zelfstandigheid en natievorming aandacht kregen. Het
Comité Christelijke Kerken wijdde de vastenbrief van 1972 aan de
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kwestie van de onafhankelijkheid. In de brief werd ieder gemeentclid
opgeroepen persoonlijk een bijdrage te leveren aan de opbouw van
het land en in alle ernst te zoeken naar nieuwe wegen voor een betere
toekomst (3).
Van de zijde van de evangelische broeder gemeente was reeds een
brochure onder de titel Nationale Bewustwording verschenen. De
schrijver wilde voorlichting geven omtrent de zelfstandigheid en besteedde aandacht aan het afrikanisme en het christendom in het kader
van de groei naar één natie (4). De belangstelling van kerkelijke zijde
voor de zelfstandigheid zou doorwerken in de verschillende sektoren
van het kerkelijk leven met name bij de kwesties van de eigen
vormgeving, de integratie, de identiteit, het personeel en het management.
Het groeiend verlangen naar onafhankelijkheid bracht mee dat de
banden met de metropool Holland losser werden. Suriname richtte
zich steeds meer op het Latijnsamerikaanse kontinent en het Caraibisch gebied. Suriname werd lid van het Latijnsamerikaans Parlement
en de Chamber of Commerce of the Americas. Met de Caraibischc
handelsgemeenschap werd een liaison-verbintenis aangegaan. Steeds
meer Surinamers namen deel aan kongressen in de eigen regio. Op de
terreinen van de gezondheidszorg, de industrie, het vakbondswezen,
het onderwijs en andere sektoren wordt steeds meer naar samenwerking gezocht.
De bevolkingssamenstelling kreeg steeds meer aandacht. De wens naar
homogenisering groeide en kreeg de naam van integratie van alle
bevolkingsgroepen. De scheiding tussen de ethnische groepen en anders
gelaagde sociale eenheden wordt door de religie, de politiek, de taal,
de kleding en kuituur in stand gehouden Hoewel er dus een verzuiling
heeft plaatsgevonden, groeit het verlangen naar verbroedering, assimilatie en integratie.
Elke politieke partij en elke kulturele organisatie heeft de integratie
in het programma staan. Er wordt gestreefd naar federaties op het
vlak van de sociaal-ekonomische verenigingen. In een toespraak op de
dag van de honderdjarige herdenking van Emancipatie bracht de
minister president dit streven naar eenheid als volgt onder woorden:
"Een land, een volk! Wanneer dit bewaarheid is, dan hebben wij de
schoonste, de hoogste mijlpaal bereikt langs de weg waarop de Voorzienigheid ons gesteld heeft, - de emancipatieweg waarlangs generatie
na generatie is opgetrokken, hoger, steeds hoger, met vallen en opstaan, met pijn en met vreugde, maar onafgebroken, ouder na -ouder,
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bevolkingsgroep na bevolkingsgroep, en na vandaag verder, totdat wij
de tel zullen kwijtraken en één worden en ons volkomen één voelen"
(5).
De tienjaren- en vijfjarenplannen wilden de strukturele verbeteringen
aanbrengen om het nationaal inkomen en het welzijn van de burgers
te verhogen. De grondstelling voor de planning werd aldus geformu
leerd: "Een stabiele en evenwichtige ontwikkeling ter verkrijging van
een ideale, harmonische gemeenschap is slechts dan mogelijk wanneer
daarin aanwezig is of nagestreefd wordt een optimale spreiding in de
eigenschappen der struktuurelementen dier gemeenschap" (6). De
planning werd dan als volgt gefaseerd:
- de infrastruktuurfase van 1954 tot 1964
- de pre-industriahsatiefase van 1964 tot 1974
- de fase van de ekonomische zelfstandigheid na 1974.
De planologen hopen dat de laatste fase zo suksesvol zal zijn dat de
ontwikkeling zichzelf kan stimuleren zodat de hulp uit het buitenland
met meer nodig zal zijn. Men verwacht bovendien dat in deze laatste
fase zoveel vooruitgang gemaakt zal worden dat het land andere
landen zal kunnen helpen. Daartoe moet het land de eigen grondstof
fen kunnen verwerken en basisindustnen kunnen opzetten.
Reeds is gebleken dat het ontwikkelingsproces langzamer verloopt dan
was verwacht. Bovendien ligt de nadruk te veel op de ekonomie,
waardoor het zicht o p het welzijn van de burgers wordt verduisterd.
De samenleving schijnt te weinig doordrongen te zijn van de noodzaak tot strukturele veranderingen. De buitenlandse maatschappijen
investeren te weinig winst in het land en het land zelf heeft te weinig
financiële middelen om aan grote projekten een start te geven (7).
De problematiek van het Surmaamse volk is de laatste jaren niet
eenvoudiger o p geworden. Door de grote werkloosheid, de kostenstijgingen en de woningnood leven vele mensen een bestaansminimum. De
zorgen voor de primaire levensbehoeften zijn voor vele ouders en
vooral vele moeders zo zwaar dat het leven met verder schijnt te
k o m e n dan de inspanning voor een dagelijks portie eten voor de
kinderen en de familie. De bevolkingsexplosie en de trek naar de stad
verergeren voor vele burgers de situatie.
Hoewel steeds meer mensen deelgenoten in ontwikkeling worden, is
er toch een groeiende groep van mensen voor wie geen moeilijkheden
voor een beter leven zijn. Voor vele mensen is de situatie er een van
onderontwikkeling. Eenzelfde beeld vertonen de andere landen van
het Caraibisch gebied dat zich soms de derde wereld van de derde
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wereld n o e m t .
Om aan deze wankele, onrechtvaardige en onterende toestanden te
ontsnappen, vertrekken velen naar de metropool Holland. Op grond
van het nederlands burgerschap hebben zij daartoe alle vrijheid. De
migratie van distrikt en binnenland naar de stad Paramaribo en
vandaar naar Holland, n e e m t dergelijke afmetingen aan dat de kwestie
niet alleen voor Suriname maar ook voor Holland een probleem is
geworden. De ongunstige beeldvorming en het gebruik van stereotypieën roepen polaristatie op. Bovendien zijn de Surinamers lange
tijd na aankomst in Holland de ekonomisch zwakste groep van de
maatschappij en deze sociale gelaagdheid heeft weer gevolgen voor de
verhoudingen tussen de Hollanders en de Surinamers (8).
Het streven naar zelfstandigheid kan de eenwording van het volk
bevorderen, o m d a t de nationale doelstellingen gemeenschapsvormend
kunnen werken. De zelfstandigheid zal inhouden dat het volk eigenaar
van het gehele land wordt, zodat de nationale hulpbronnen een
gemeenschappelijk bezit zijn. Kierdoor kan er spreiding van welvaart
en welzijn plaats vinden.
De integratie zal bevorderd kunnen worden wanneer de bevolking een
zo algemeen mogelijk nationaal ideaal kan nastreven. Dit ideaal zal
gericht zijn o p de nationbuilding rond ontwikkeling en voortuitgang.
Dan zullen de sociale spanningen afnemen en zal de sociale energie
voor de nationale doelstellingen kunnen worden aangewend.

LEER.
Onze onderzoekperiode valt globaal tussen het eerste en tweede
vatikaans Concilie. De bisschop van Paramaribo nam deel aan het
tweede vatikaans Concilie .en hield vanuit R o m e de gemeente op de
hoogte. Het kerkblad Omhoog besteedde veel aandacht aan de werkstukken van de bisschoppen. Het personeel van de gemeente was ook
betrokken bij het verloop van het Concilie en bestudeerde de rapporten en verslagen. De invloed van het tweede Concilie was dus groot.
De katholieke gemeente maakte deel uit van de universele Kerk, die
te R o m e vergaderde en belangrijke beslissingen n a m . Het is daarom
goed dat wij aandacht aan enkele punten van het Concilie besteden.
In zijn radioboodschap ter voorbereiding o p het tweede vatikaans
Concilie zei paus J o a n n e s XXIII dat de allervoornaamste taak van de
Kerk was om leven te schenken, te onderrichten en te bidden (9). De
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missie beschouwde hij als een aparte sektor in het kerkelijk werk,
waarbij vooral juridische, financiële en organisatorische problemen
optraden. Tijdens het Concilie zullen deze gedachten veranderen.
De Kerk definieerde zichzelf als het Volk Gods, dat op weg is naar de
volheid der tijden. De Kerk als groep van mensen, heeft een dienende
taak voor de mensen en beschouwde zichzelf niet meer als volledig
samenvallend met het Rijk Gods. Hierdoor verliet zij haar exklusmsme en kreeg zij aandacht voor de andere christenen en religies. De
dogmatische konstitutie Lumen Gentium definieerde dan ook: "Door
haar arbeid weet de Kerk al wat er aan goeds ligt verborgen in het
hart en de geest van de mensen of in de eigen riten en culturen van
de volken, niet alleen te behouden, maar te genezen, te veredelen en
tot volmaaktheid te brengen, tot eer van God, tot beschaming van de
duivel en tot geluk van de mens" (10) Hoewel het Concilie geen
kriteria voor de waardering van de met-katholieke religies gaf, liet zij
haar openheid blijken en spoorde zij de leden aan om kontakten te
zoeken.
Het conciliedekreet Ad Gentes handelde specifiek over de missie.
Voor de eerste maal werd nu de zending van de Kerk gebaseerd op de
trinitaire werkzaamheid van God m de wereld: het plan van de Vader
en de zending van de Zoon en de Heilige Geest. In het verlengde van
dit eeuwig Heilsplan werd de Kerk geplaatst. De zending van Jezus is
op de Kerk overgegaan en zij kan dit Heilsplan verwerkelijken omdat
zij onder de H. Geest staat. Hieruit volgt dat de Kerk wezenlijk een
zendingskarakter dient te hebben. De zending is dan met langer een
zorg voor de stichting van kerken overzee en verweg. De zending als
wezenstrek houdt in dat de Kerk de dynamiek van de vernieuwing,
verandering, verbetering en uitbreiding heeft. Het houdt ook in dat de
Kerk steeds zoekt naar nieuwe vormen, kontakten en aktiviteiten. De
zending is niet beperkt tot de uitzending van personeel of overdracht
van geld. De zending moet doorklinken in de liturgie, het kerugma,
de dogmatiek en de pastoraal.
Naast deze groei naar een andere theologische fundering van de
zending zien wij een ander opvallend aspekt naar voren komen. De
encykheken Rerum Novarum en Quadragesimo Anno hadden reeds
duidelijk de beürgdheid van de Kerk voor de sociale omstandigheden
van de mensen uitgesproken. De encyklieken Mater et Magistra van
1961 enPacem in Terris van 1963 van paus Joannes en de encykliek
Populorum Progressio van 1967 van paus Paulus brengen met klem de
mondiale opdracht van de Kerk tot realisatie van het Heil naar voren.
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De derde wereld, het gebied van de jonge kerken, vraagt om vrede,
ontwikkeling en vooruitgang. De volkeren willen bevrijd worden van
sociale onrechtvaardigheid en imperialisme. De encyklieken doen een
beroep op iedere gelovige en elk weldenkend mens te helpen de
mondiale problemen op te lossen. De zending van de Kerk heeft dan
ook betrekking op de verwerkelijking van het Heil op mondiaal vlak
Voor het Concilie was het belangrijk de positie van de jonge kerken
nader te omschrijven. De universele Kerk - de Kerk streefde tot dan
toe een uniformiteit na. En deze uniformiteit droeg een latijnse
signatuur. Ten tijde van het Concilie groeide steeds meer de idee dat
de lokale omstandigheden speciale eisen stelden, waaraan de algemene
normen van de Kerk met korrespondeerden. Hierdoor ontstond de
idee dat de Kerk vele vormen kan hebben, zodat er variaties mogelijk
zijn.
De gebieden die een sociaal-kulturele eenheid vormden, kregen op
kerkelijk gebied steeds meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
toegewezen. De zogenaamde lokale kerken eisten tijdens het Concilie
deze pluriformiteit ook op. En de partikuliere kerk, als onderdeel van
de lokale kerkgemeenschap, behield de opdracht tot verkondiging,
viering en groei: "Zo moeten uit het zaad van het Woord van God
autochtone partikuhere kerken overal ter wereld voldoende worden
gevestigd en opgroeien, voorzien van eigen krachten en tot rijpheid
gekomen. Voldoende toegerust met een eigen hiërarchie, v«r»injd met
middelen die haar als het ware verwant zijn om een volledig chnste
lijk leven te leiden, moeten deze hun deel bijdragen tot het nut van
heel de Kerk" (11). De verschuiving van een theologie van de Kerk
naar een theologie van de Kerken betekende voor de lokale en
partikuhere kerken een erkenning van eigenheid en een waardering
voor de te verwachten inbreng in de unwersele Kerk Ook de Sun
naamse gemeente richtte zich naar deze vernieuwde inzichten zoals bij
de behandeling van de praktijk zal blijken.
De houding van de Kerk tegenover de mensen die geen lidmaat zijn,
zal er volgens het Concibe een van dialoog moeten zijn. De Kerk zag
m dat haar exklusivisme niet rijmde met de zending die haar opgedragen was. De verspreiding van het Evangelie zou moeten steunen op de
dialoog binnen de eigen kerken, met de andere Christenen, met de
met-chnstelijke religies en met de ongelovigen. De encykhek Gaudium
et Spes zegt dan ook. "De Kerk blijkt, krachtens haar zending om de
hele wereld met de boodschap van het Evangelie te verlichten en alle
mensen van welke nationaliteit, ras of cultuur ook in de Geest te
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verenigen, een teken te zijn van die broederlijkheid welke een open
dialoog toelaat en versterkt" (12). In de Kerk zelf moet daarom
wederzijdse achting en eendracht heersen met erkenning voor gewet
tigde verscheidenheid.
Met de broeders, met wie nog geen volledige gemeenschap is, moeten
de katholieken zich verbonden weten door de belijdenis van het
geloof en de beleving van het Evangelie. Allen die God егкечпел en
in tradities waardevolle godsdienstige elementen hebben, moeten be
naderd worden in een open gesprek, dat vruchtbaar voor de partners
zal zijn. Wat de ongelovigen betreft zegt het Concilie: "De Kerk van
haar kant belijdt ook al verwerpt zij het athéisme geheel en al, toch
oprecht dat alle mensen, gelovigen en ongelovigen, het hunne moeten
bijdragen tot de juiste uitbouw van deze wereld,
waarin zij allen
samen leven; hetgeen zeker niet kan geschieden zonder een eerlijke en
verstandige dialoog" (13). Deze benaderingswijze vinden wij dan ook
terug in de Verklaring van de Kerk ten opzichte van de Niet-Christenen en de Verklaring over de Godsdienstvrijheid (14). In beiden
wordt gepleit voor een dialogale houding met de omringende wereld
met haar diverse geestesstromingen, ideologieën en levensbeschouwingen. Door de houding van de dialoog wordt de liefde, de eerbied
en het respekt voor de vrijheid gewaarborgd. Ook de Surinaamse
gemeente verliet haar afzondenngspohtiek en zocht steeds meer naar
kontakt, zoals reeds m de vorige periode naar voren is gekomen.
Naast de aandacht voor de pluriformiteit, de mediale opdracht en de
dialoog komt nog een ander aspekt naar voren. De meeste jonge
kerken ontstaan of ontstonden in de mmderontwikkelde landen. We
hebben reeds gezien dat de problemen van vooruitgang, verandering,
sociale rechtvaardigheid en de eerlijke verdeling van de goederen van
de wereld, de aandacht van de Kerk hadden. In verband daarmee kan
de Kerk zich een taakstellen. Zij kan de volken in het veranderingsproces religieus begeleiden. Het Evangelie heeft waarden, heeft een
aanbod vpor de mensen die in een veranderingsproces staan. De Kerk
kan de mensen helpen bij het zoeken naar nieuwe samenlevingsvormen, nieuwe kulturele uitingen en nieuwe religieuze beleving. De
Kerk kan de mensen bevestigen en zekerheid geven zodat de identiteit
behouden blijft (15).
Het zal duidelijk zijn dat de veranderingen van het tweede vatikaans
Concilie met alleen van het officieel leergezag uitgingen. Vele mensen
bmnen en buiten de Kerk leverden een bijdrage tot een kritische
stellingname tegenover de uniformiteit van de Kerk. De opvattingen
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aangaande Schrift en Traditie, het primaat en het episkopaat werden
uitvoerig besproken. De publieke opini sprak zich uit over de de probleemen van het kerkelijk ambt, de sekulansatie, de kerk buiten de kerk,
het leergezag en de hermeneutiek. De media als radio, televisie en
pers zorgden voor een snelle doordringende verspreiding van de diskussies. Dit alles had tot gevolg dat de participatie van de leden en
met-leden sterk toenam. Hierdoor groeide de dcmokratiscnng binnen
de Kerk.
Na deze veranderende en veranderde inzichten wordt er minder gesproken van zelfstandige en met-zelfstandige kerken, kerken met en zonder een eigen hiërarchie, kerken met eigenlandse of buitenlandse
geestelijkheid. In de Kerk kwam meer plaats voor de begrippen als
groei, historiciteit, veranderingen en pluriformiteit. Hierdoor verdween
het uniforme en statische beeld van de Kerk en kwam het zelfverstaan onder de dynamiek van het Evangelie en de komst van het Rijk
Gods te staan (16).
Eenzelfde aanzet tot veranderingen binnen de Kerk zien wij in het
kontinent. De algemene bisschoppenkonferenties van het Latijnsamenkaanse kontinent (CELAM), begonnen in 1955 en hebben via de
organisatorische organen een mentaliteitsverandering op gang gebracht. Bovendien werd een ommekeer van werkmotieven uitgewerkt.
Een voorlopig hoogtepunt was de konferentie te Meddelm in 1968. Bij
die gelegenheid werd een poging gedaan om de Latijnsamenkaanse
problemen en de Kerk met elkaar in verband te brengen.
De gespreksthema's cirkelden dan ook rond de sociale rechtvaardigheid, het geweld, de uitbuiting, de lekenbewegingen, de liturgie, de
armoede van de Kerk en de evangelisatie (17). Allerlei groeperingen
proberen nu via politieke omvorming en sociale revolutie de zo vurig
verlangde rechtvaardigheid van vrede - het Heil - te verwerkelijken. Op
deze wijze willen vele kerkleden hun lidmaatschap beleven.
De bisschoppenkonferentie van de Antillen baseert zich op de¿elfde
inzichten. Na het tweede vatikaans Cocilie begon de konferentie in
1966 met de uitvoering van de concihekonstituties en dekreten. De
deelname van de bisschoppenkonferentie aan de Caribbean Ecumencial Consultation for Development in 1971 gegarandeert een groei
naar een grotere betrokkenheid bij de Caraibische problemen (18).
In de bisschoppelijke vastenbrieven en andere geschriften werden de
diverse inzichten van het Concilie aan de religieuzen en gelovigen
doorgegeven en voorgehouden. Merkwaardig is dat het missiedekreet
Ad Gentes nauwelijks aandacht kreeg. De gemeente was geen missie
meer sinds het vikanaat in 1958 tot bisdom werd verheven. Voor de
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gemeente werden de veranderde ideefti vooral naar de praktischorganisatorische waarde beoordeeld. De veranderingen en vernieuwingen in
het bisdom speelden zich dan ook vooral -,( op het vlak v<m de
liturgie en de juridisch-administratieve sekte.· van het kerkelijk leven.
Het kerkblad Omhoog wilde de resultaten vr,n het werk van het
Concilie zoveel mogelijk doorgeven aan de gemeente. De nadruk werd
er steeds op gelegd dat in Suriname de religie en de kuituur op elkaar
betrokken moesten zijn. Het blad probeerde duidelijk te maken dat
het Europese kultuurpatroon en het Europese kerkmodel de mensen
van de eigen levenssituatie vervreemdden. Zo kon een artikel in 1965
suggesties doen voor een Surinaamse liturgie. Ter sprake kwamen het
gi kamisa en gi pangi (wanneer de meisjes en jongens in de puberteit
komen, worden schaamdoeken en schortjes gegeven), trowe njanjan
(uitdelen van eten op rouwfeesten), gebruik van palmtakken tegen de
boze geesten en het tonen van een baby acht dagen na de geboorte
(19). Hierdoor werden de gemeentleden zich steeds meer van de
verantwoordelijkheid voor een eigen vormgeving aan het kerkelijk leven
bewust.
De veranderingen in de gemeente, die een aanzet vonden in de jaren
van het Concilie, hebben zich voortgezet op de vier terreinen van de
gemeente namelijk de leer, de praktijk, de organisatie en de plaats in
de samenleving. Wij hebben de indruk dat de veranderingen vooral
gestimuleerd werden door het buitenlandse personeel. Vanuit de Surinaamse gemeente was er nauwelijk behoefte aan. Bovendien hadden
de gemeenteleden niet geleerd zich zo betrokken te voelen bij de
theorievorming binnen de Kerk, dat zij zich geroepen voelden daartoe
een bijdrage te leveren. Ook op de andere terreinen van het gemeenteleven was de inbreng gering. Hierin manifesteerde zich het feit dat de
gemeente nauwel'jks in staat was op eigen kracht het Evangelie te
verspreiden.
Vanwege de nieuwere ideeën en leer kreeg de gemeente de kans om
een eigen groeiproces door te maken zonder zich daarbij te veel te
moeten spiegelen aan het universele kerkmodel. De behoefte aan
eigen ambtsdragers groeide. De betrokkenheid bij de nationale en
regionale problemen nam toe.
Door het Concilie werd het streven naar grotere onafhankelijkheid
gestimuleerd. Bovendien kreeg de gemeente de opdracht aan te sturen
naar zelfstandigheid. Deze grotere toewending naar zichzelf zonder
daarbij het lidmaatschap van de universele Kerk uit het oog te
verliezen, noemen wij de autochtonisering. In de leer en het zelfver125

staan kwam dit idee duidelijk naar voren.

DE PRjAKTijK.
Bij de behandeling van de leer in de vierde periode hebben wij gezien
dat er belangrijke verschuivingen hebben plaatsgevonden.Wij zullen nii
wij aandacht aan de praktijk besteden, zien dat ook op dit terrein
verschuivingen plaats hadden en wel op basis van de veranderingen in
de theorie. De opzet van het kerkelijk werk werd onderzocht op haar
oriëntatie op de Surinaamse situatie. Er was een groeiende aandacht
voor de mondiale problemen. De belangstelling voor de Surinaamse
kuituur nam toe.
Liturgie. Reeds voor het begin van het tweede vatikaans Concilie was
de lliturgische; vernieuwing in de gemeente op gang gekomen. Lag
vroeger het aksent meer op het geheimnisvolle en de eredienst aan
God, nu kregen het gemeenschaps- en vieringskarakter de nadruk.
Hiermee speelde men in op de nieuwere ideeën in de theologie wat
betreft de zin der Sakramenten. De aktieve deelname en de eenheid
van de gelovigen waren daarbij belangrijke uitgangspunten.
De vele manieren om het geloof tot uitdrukking te brengen, werden
afgetast. De gebruikelijke latijnse taal moest plaats maken voor het
Hollands en het negerengels. Voor de gemeente met haar Ikatcgorialc
zielzorg, betekende het gebruik van de landstaal in de liturgie tevens
dat het hindi, Javaans, chinees gebruikt werden in de vieringen,
wanneer de respektievelijke groepen als eenheid bijeen kwamen.
De negerengelse taal was reeds lang in gebruik in de prediking, de
zang en de katechese. In de stad Paramaribo was het Hollands het
meest in gebruik. Er verschenen dan ook steeds meer dienstboekjes in
de twee talen (20). Er verschenen tekstboekjes voor de zogenaamde
hoogmis (plechtige gezongen mis), de gedialoogde mis, de stille mis,
de mis met zang en de plantagemis, waarbij vooral het negcrcngels
werd gebruikt. De bedoeling van het Concilie om een liturgische
vernieuwing op gang te brengen, werd aldus in de gemeente ten
uitvoer gebracht.
Toen in 1966 «en Pastoreel Centrum werd opgericht, waarover wij
later uitvoerig zullen uitwijden, vormde de Liturgische Commissie een
van de onderafdelingen. Was de liturgieviering vóór het Concilie nauwelijks problematisch vanwege de unifomiteit van de Romeinse liturgie, nu kwam er plaats voor eigen ideeé'n, eigen materiaal en eigen
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vormgeving De Liturgische Commissie had dan ook tot taak om zorg
te dragen voor een Surinaamse liturgie De officiële romeinse uitgaven
aangaande de liturgie,de grote hoeveelheid materiaal uit Holland en de
eigen gegevens dienden gekoórdincerd te worden. De Commissie moet
dan ook richtgevend optreden Vanwege het gebruik van de nederlandse taal gingen de voorgangers er gemakkelijk toe over om het
Hollandse liturgisch materiaal te gebruiken voor de eucharistievieringen, de d o o p en huwelijksliturgiecn, de goedeweek plechtigheden en
de kerstvieringen Bovendien werden vele gezangen overgenomen.
Door deze gemakkelijke overstap op Hollands materiaal werd de
aanpassing aan de Surinaamse situatie uitgesteld.
Voor de zondagsliturgie vertaalde de kommissie de Romeinse formulieren. Zij zorgde ook voor keuzegebeden en voorbeden die op de
situatie van het land en volk waren toegespitst. De kommissie gaf in
aansluiting bij de Romeinse instanties drie jaarseries in de Nederlandse
taal uit. Bovendien vertaalde zij drie orden van dienst voor de eucharistievieringen. Later voegde zij er nog twee orden voor de vieringen
met kinderen aan toe (21). De vrijheid die iedere parochie had, werd
aangewend om ter plaatse kerkdiensten samen te stellen. Van het vele
materiaal is slechts weinig bewaard en voor langdurig gebruik bestemd
(22).
Het liturgisch materiaal bood een breed perspektief van richtingen. Er
was plaats voor devotie, indidueel geloof, overgave, dankbaarheid,
vreeze des Heren en verantwoordelijkheid voor de wereld. De participanten aan de vieringen vertoonden een even gevarieerd beeld. Ouderen en jongeren, mannen en vrouwen, zoekende en verontruste mensen
moesten tegelijk worden aangesproken in de kerkdiensten. De gemeente kende alleen de schoolmissen en kindermissen als variaties en
specifiek gerichte kerkdiensten. Het zal duidelijk zijn dat de uniformiteit van de kerkdiensten de geloofsbeleving enigszins stagneerde. Pas
aan het einde van de jaren zestig kwam de viering van de jeugdmissen
in zwang en werden de liturgische diensten met kleine groepen gehouden. Hierdoor wilde de gemeente tegemoet komen aan de grote
variëteit van religieuze behoefte en beleving.
De "sobere, doorzichtige en bewust gemeenschappelijke" vieringen,
zoals het doel van het Pastoreel Centrum was, hadden de Romeinse
instrukties tot grondslag en volgden veelal de Hollandse interpretatie.
De Liturgische Commissie, die uit leken en priesters bestond, had
geen experts en daarom moest zij wel steunen op het materiaal uit
het buitenland. Zij streefde naar uniformiteit in het bisdom maar liet
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de verantwoordelijke pastores vrij m het gebruik van het aangeboden
liturgische materiaal. Voor bijzondere gelegenheden als de Goede
Week, de eerste Kommunie, de bisschopwijding, de priesterwijdingen
en het Vormsel stelde zij eigen diensten samen (23). Dit levert het
bewijs dat de kommissie grote aktiviteiten ontplooide juist vanuit de
idee dat de gemeente in staat moest zijn haar eigen liturgie te maken.
De participatie van de gemeenteleden werd bij de liturgische vernieuwing steeds meer gestimuleerd Tijdens de kerkdiensten konden zij de
bijbellezingen doen, de prediking verzorgen en voorgaan in gebed. In
het binnenland deden de katechisten dit reeds lang Zo werd gestalte
gegeven aan de idee van algemeen priesterschap.
De zondagse liturgieviering is echter weinig in trek. Her zondagse
kerkbezoek is zeer gering en onregelmatig. De huiselijke omstandigheden laten vaak met toe dat de ouders en kinderen aan de vieringen
kunnen deelnemen. Bijzondere vieringen als Kerstmis, Goede Vrijdag
en eerste Kommunie zijn druk bezocht
De oorzaak van de geringe belangstelling voor de wekelijkse kerkdienst kan wellicht gezocht worden in de onaangepaste wijze van
viering voor de Surinaamse mens. De taal, de symboliek, het geloof
van de Bijbel en de optiek van de prediking sluiten moeilijk aan bij
de levenssituatie van de gelovige. De gemeente heeft nog geen kans
gehad om een aanspreekbare vormgeving te vinden. De gelovige is met
zoveel draden gebonden aan de met-christelijke kuituur, dat het een
onmogelijke eis zou zijn dat de leden een radikale breuk zouden
nastreven. Toch is er een tendens naar sunnamisering te onderkennen
zoals uit de voorbeelden zal blijken.
De protestantse gemeenten kennen de traditie om bij belangrijke
verjaardagen ("getallen" zoals het heet, van 30, 35, 40, 45 etc.) een
morgenzegen bij de jarige aan huis te houden. De bijeenkomst staat
onder leiding van de voorganger en omvat een lezing uit de Bijbel,
een toespraak, gebed en gezangen. De samengekomen groep bestaat uit
familieleden en buren. De dienst heeft een improvisonch en informeel
karakter en wordt daardoor wellicht in ere gehouden. Katholieke
familieleden en buren nemen er uiteraard ook aan deel. Sinds enige
tijd is het mogelijk dat ook bij katholieken deze huisdiensten worden
gehouden onder de leiding van de priester.
Wij hebben reeds de vieringen van de rouwtijd vermeld. De achtste
dag (aiti de), de avond na zes weken rouwtijd (siksi wiki) en de
afsluiting van de rouw (jaargetijde) worden op eigen wijze gevierd.
Het komt steeds meer voor dat de priesters deze bijeenkomsten
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bijwonen en deelnemen aan de feestelijkheden.
De priesters en katechisten, die onder dp Indianen en Bosneger:
werken, doen steeds meer pogingen om de tradities van de diverse
stammen te eerbiedigen en in de liturgie te gebruiken. De zegeningen
zoals van een zieke, de woonplaats, de woning en de kostgrond nemen
daarbij een belangrijke plaats in. De eigen begrafenisrituelen blijven
gehandhaafd voorzover zij niet schadelijk zijn voor de hygiëne (soms
laat men de lijken dagenlang in de open lucht staan).
In deze periode komt op het vlak van de liturgie naar voren dat de
gemeente geleerd had de uniforme romeinse liturgie te gebruiken. De
gemeenteleden waren eraan gewend geraakt. Van de andere kant
kwam naar voren dat de situatie haar eisen stelde op het vlak van de
aanpassing en aanvaarding, want de gemeente leerde dat ook eigen
gebruiken, ideeën en elementen opgenomen moesten worden in de
vieringen van het geloof. Bovendien leed de gemeente onder de
segmentering van de gemeenschap en de gemeente want zij telde
leden uit de diverse bevolkingsgroepen die telkens weer de eigen
kulturele achtergond meebrachten. Voor de gemeente was het moeilijk om deze veelzijdigheid te honoreren in de liturgie. Zij wilde van
de normale liturgieviering, die door leden van diverse ethnische grocpei
wordt bijgewoond, geen mengelmoes van kulturele uitingen maken.
Daarom bleef de oriëntatie op de romeinse liturgie overheersen.
De Liturgische Commissie bracht veranderingen aan en gaf de weg
naar een Surinaamse liturgie aan, maar kwam niet ver op de weg. Al
zijn de resultaten nog niet voldoende, de ingeslagen weg kan men niet
meer terug gaan.
Kerugma. De prediking om op te roepen tot bekering uit het heidendom en het niet-christenlijk geloof, vond nog maar' weinig plaats. In
deze periode is de prediking van het Evangelie vooral gericht op de
verlevendiging van het geloof en de beoefening van de liefde. De
houding van dialoog en eerbied maakte een einde aan het exklusivisme. Bovendien leerde de gemeente dat ook niet-katholieken recht van
spreken hadden omdat hun religie van waarde was in het Heilsplan
van God.
Via de massamedia van radio en televisie wordt het Evangelie bekend
gemaakt aan de niet-christenen. Daarbij ligt de nadruk meer op het
primaat van de liefde dan op het primaat van de leer. Het standpunt
dat de gemeente de ware leer had en de ene ware Kerk in de
Tiaatschappij was, is verlaten. Het Woord van de Kerk beoogt de
ijping van wederzijds begrip en de groei van goodwill onder de
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bevolking. Bij de presentatie van het Evangelic staan de thema's van
eenheid, dienstbaarheid, sociale rechtvaardigheid en groei naar een
nieuw volk centraal.
De verkondiging van de evangelische Boodschap oriënteert zich du*
op de specifieke Surinaamse situatie en wijst op de praktische konsckwenties voor de gelovigen en met-ge lo vige η in de eigen gemeenschap
Dit is ook de optiek van het kerkblad Omhoog dat als ondertitel
draagt: weekblad voor kerk - zijn en samen - leven in Suriname.
Hiermee speelt de gemeente in op de veranderingen die op het
Concilie zijn ingezet.
Wij zien deze grotere betrokkenheid bij de levcnsomsrandighcden van
de Surinaamse gelovige ook op het gebied van de katechese naar
voren komen. In deze periode is er op dat gebied een grote bedrijvig
heid aan de dag gelegd. De katechese in de voorgaande perioden
steunde op de katechismussen uit Holland. Dit leverde steeds meer
moeilijkheden op het vlak van de didaktiek en thematiek o p . Het
bleek duidelijk dat de Surinaamse situatie te verschillend var de
Hollandse was om alles straffeloos over te nemen en te gebruiken.
De leiding van de gemeente benoemde in 1958 een kommissie om de
mogelijkheden van een meer aangepaste katechese te bestuderen. De
kommissie adviseerde de katcchismus van het bisdom - dus de Hol
landse katcchismus - te handhaven. De katechese voor de lagere schoolkinderen behoefde met verder te gaan dan de vragen en ant
woorden van de vierde klas van de officiële katcchismus. De priester katccheten zouden Christus Tegemoet van H. Hollander als handboek
moeten gebruiken. Wat m dit handboek voor de derde klas bedoeld
was, moest in de derde en vierde klas worden behandeld. Wat voor de
vierde klas gold, was dan voor de vijfde en zesde klas bestemd. De
klasse - leerkrachten konden voor de twee laagste klassen gebruik
maken van de Hollandse katechetische methode Met Brandend
Hart.
Naast deze katechese
lessen werden ook nog hturgielessen aan de
kinderen gegeven met de bedoeling dat zij de misgebeden, de gezangen en de gebeden voor de gedialogeerde missen r o u d e r leren.
De kommissie zou ook lesschema's voor het onderwijzend personeel
en de priesters opstellen zodat er een handzaam jaarprogramma zou
kunnen worden afgewerkt. De kommissie kon dit op zich genomen
werk met volledig ten uitvoer brengen vanwege gebrek aan medewerking en tijd. Bovendien voldeed het Hollandse materiaal niet.
Al snel groeide de behoefte aan grotere veranderingen. De Hollandse
katechismus werd afgeschaft en de katcchismus die o p Curagao in
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gebruik was, werd ingevoerd. Voor iedere leerjaar was een deeltje
samengesteld en de kommissie liet sommige gebeden en begrippen in
de Surinaamse taal vertalen en eraan toevoegen.
Langzaam groeide bij de verantwoordelijke mensen het inzicht dat het
belangrijker was dat de jeugd leerde de godsdienst te beleven, dan dat
zij een pakket waarheden in zich op moest nemeruHet zou echter tijd
vragen alvorens er pogingen werden ondernomen om een aangepast
systeem uit te werken. Bovendien waren de moeilijkheden op kate
chetisch gebied niet alleen beperkt tot de katechese op de lagere
scholen. Ook op de middelbare scholen en bij het kleuteronderwijs
rezen moeilijkheden omdat er onbehagen was aangaande het beschik
bare katechetisch materiaal.
Bij gelegenheid van kerk-sociologisch onderzoek in 1965 waarover
later nog meer werd ook aandacht aan de katechese geschonken. Er
werd door de leiding van het bisdom een centrale werkgroep Kateche
se opgericht en deze kreeg als taak:
a.
"een onderzoek in te stellen naar de feitelijke gang van zaken bij
de katechese van kinderen en jeugdigen;
b.
een aantal uitgangspunten en grondlijnen vast te leggen met
betrekking tot de kinderen jeugdkatechese;
с
voorstellen te doen ter opheffing van gebreken en ter aanvulling
van de lacunes op basis van de gevonden grondlijnen en in
voortdurende confrontatie met de concrete situatie" (24).
De fundamentele problemen vloeiden voort uit het feit dat de kate
chese te intellektualistisch was en niet aansloot bij de goeisituatie van
de gemeente. De katechese was vooral op een bovennatuurlijk leven
gericht, terwijl de levenssituatie te weinig aandacht kreeg. Het gebruik
van de Bijbel, de oekumene en de aansluiting bij de fundamentele
levensbehoeften werden daarom ook als nieuwe uitgangspunten geno
men door de werkgroep. Bovendien stelde zij dat de katechese niet
opdringerig mocht zijn en moest aansluiten bij de normale opvoeding.
Tenslotte kwam zij tot de bevinding dat de katecheten in hun leven
meer betrokkenheid bij het Heilsmysterie moesten tonen, wilden de
kinderen kennis kunnen maken met de verlossing van Christus.
Met deze princiepen voor ogen organiseerde de werkgroep een en
quête over d? mensen en verlangens op katechetisch gebied onder de
leerkrachten van de lagere scholen. Er bleek grote behoefte aan
bijscholing op katechetisch- en geloofsterrein. Daartoe organiseerde de
werkgroep lezingen en trainingen. Bovendien stelde zij een experimentele methode op schrift. Deze methode werd door vier leerkrachten
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op de lagere scholen getest. Dit experiment duurde slechts een jaar
omdat familieomstandigheden en geldgebrek er een einde aan maak
ten.
De katechetische werkgroep werkte daarna voor alle leerkrachten
een programma uit. De aanpassing aan de Surinaamse situatie stond
daarbij voorop. En
het voorlopige karakter van de nieuwe
methode werd duidelijk onderstreept.
De methode stelt voor om het eerste jaar op de lagere school te
besteden aan de wereld van het kind met de nadruk op de schepping
en de religieuze feesten van het kerkelijk jaar. Voor het tweede jaar
gaat de werkgroep ervan uit dat in dat jaar de eerste kommunie zal
plaats vinden. Een eigen werkboekje voor de eerste kommunie vol
doet daarbij uitstekend. De werkgroep stelt dat een kind van de
derde klas toe is aan enig begrip en verdieping van het leven. De
verantwoordelijkheid voor de schepping, de tien geboden en het Onze
Vader worden behandeld. Voor het vierde jaar zijn de thema's gegroe
peerd rond het begrip Gods Volk Onderweg. Daarbij wordt het
familiekarakter onderstreept. Het vijfde jaar behandelt de сЬтіеІу^е
roeping en taak, de doop in de Geest, de Sakramenten en het land
waar Jezus leefde. Voor de zesde klas gelden dan als thema's: de
Bijbel, van Abraham tot Mozes, van vrijheid tot ballingschap, de
volheid der tijden, wij in Suriname.
De opzet is dat er iedere week drie lessen door de onderwijskracht
worden gegeven. Het lesmateriaal is verdeeld in verhaal- en aktiviteitslessen. De uitgewerkte lessen geven allereerst kort het doel van de les
aan en daarna worden suggesties gedaan voor verhalen, liederen en
werkbladen.
Als overgangsmethode kleven ook aan deze methode fouten. Soms
wordt nog wel eens gezegd "dat ze er ooit van gehoord hebben." De
lesschema's worden niet altijd voldoende uitgewerkt en soms wordt er
een koncessie aan verouderde opvattingen aangaande geloof en kerke
lijk leven gedaan.
Als poging voldoet de opzet en de lestekst aan het onderwijzend
personeel en de kinderen. Er worden voorbeelden uit de Surinaamse
samenleving aangehaald. De thematiek is niet meer zo moeilijk voor
de kinderen. De leerkrachten behoeven niet zelf alles uit te stippelen.
De leerlingen worden geaktiveerd. De grote verdienste van de werk
groep is dan ook dat zij op kort termijn voor zes leerjaren een
Surinaamse katechetische handleiding voor de lagere scholen wist
samen te stellen.
Zoals reeds is gezegd was het de bedoeling van de leiding van he'.
bisdom de gehele katechese onder de ioupe te nemen. In 1968 begon
een andere werkgroep met een ontwerp van katechese voor de mid»
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delbare scholen. Het doel van de katechese werd m de werkgroep als
volgt omschreven- "Het doel van de katechese is een bijdrage te
leveren aan de vermenselijking van het mviduele kind en van daaruit
van de Surinaamse gemeenschap in het geheel. Hierbij speelt een rol
het inzicht dat er een directe correlatie bestaat tussen godsdienst en
menswording. Onze bijdrage in de opvoeding tot waarachtige menselijkheid zal geïnspireerd zijn en gedragen worden door de perspectieven die worden verkondigd en bewaard in de j o o d s christelijke tradit i e " (25). Hierin k o m t naar voren dat het Heil van God verwerkelijkt
moet worden in het leven van de mens. Bovendien wordt meer de
nadruk gelegd op de bijbelse gegevens dan op de leer van de Kerk.
De methode werkt voor het eertse jaar het thema Geloven is een
Levenshouding
uit. Het tweede jaar behandelt Jezus Christus m de
Bijbelse Verhalen. H e : materiaal voor het derde jaai is gebaseerd op
het t h e m a Volk Gods Onderweg en het vierde jaar is gewijd aan de
diverse aspekten van een Levend Christendom.
Voor deze kursus voor
de Mulo's en andere middelbare scholen werden werkmappen voor de
leerlingen en de onderwijskrachten gemaakt. De bedoeling is dat de
pnester-katecheet de onderwerpen meer theoretisch behandelt en dat
de leerkracht meer kreatief met de leerlingen bezig is. De fantasierijke, lichtvoetige en aangepaste methode ondervindt waardering bij de
leerlingen en de leerkrachten. Maar ook voor deze opzet geldt dat de
kursus een eerste poging is en voor verbetering vatbaar is.
Sinds de opening van het christelijk pedagogisch instituut in 1970
ontvangen de toekomstige onderwijskrachten onderwijs in godsdienstdidaktiek. De leiding van de gemeente hoopt dan ook dat in de
naaste toekomst de katechese geheel aan het onderwijspersoneel kan
worden toevertrouwd.
Voor het kleuteronderwijs en voor de distrikts- en boslandscholen zijn
nog geen uitgewerkte kursussen voor de katechese. Ook voor de
volwassenenkatechese is er nog geen handleiding. De bedoeling is dat
het katechetisch instituut dat in 1974 werd geopend, daar aandacht
aan zal besteden. Dit instituut zal er zorg voor moeten dragen dat de
gebruikte m e t h o d e n steeds worden verbeterd en dat er steeds aangepaster lesmateriaal voorradig is voor de leerkrachten en de kerkelijke
werkers.
O p de katholieke scholen wordt de katechese ook gegeven aan de
niet-kathoheke leerlingen. De ouders weten dit en stemmen ermee in.
Langs deze weg nemen vele met-katholieken kennis van het christend o m en het Katholicisme. Dit zal niet zonder gevolgen voor de groei
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naar eenheid zijn. Zo heeft de katechese de kans de integratie via de
religie te bevorderen.
Werd de school vroeger gezien als een plaats om de kinderen voor te
bereiden op de overgang naar het katholicisme, nu heeft de gemeente
dit standpunt verlaten. De meeste kinderen zijn reeds katholiek en de
katechese gaat hiervan uit. De aanwezigheid van niet-katholieke christenen en niet-christenen is dan ook een uitdaging om de dialoog op
godsdienstig gebied op gang te brengen.
Diakonie. Op diakonaal gebied bewoog de gemeente zich vooral in de
sektoren armenzorg, wezenondersteuning, medische hulp en onderwijs. In deze periode probeerde zij enkele nieuwere projekten om
beter aan te sluiten bij de direkte noden van de mensen.
De zorg voor het maatschappelijk opbouwwerk zette de gemeente
ertoe aan om steeds meer aandacht aan het gemeenschapswerk te
besteden. Daartoe werden in de loop der jaren met steun uit het
buitenland verschillende buurttehuizen, gemeenschapscentra en internaten gebouwd. Zo verrezen Picolet, Taman Putro, De Schakel. Er
werd niet alleen gelegenheid tot sport en ontspanning geboden, maar
tevens vonden er trainingen en
voorlichtingsbijeenkomsten plaats.
Er werd bijzondere aandacht aan de opvang van de jeugd besteed en
bijzonder de jeugd uit de distriktcn en het binnenland. De opvanginternaten voor jongens en meisjes werden voor het merendeel op
ethnische basis opengesteld. Hiermee weerspiegelde het internaatswerk
de gesegmenteerde gemeente. Hoewel de gemeente voor de idee van
integratie was, oordeelde zij het beter dat de opgroeidende jeugd in
een rustige en vertrouwde omgeving zou leven. Er konden echter
altijd kinderen van andere bevolkingsgroepen toegelaten worden. Bovendien had de jeugd voldoende gelegenheid om zich te integreren via
de school, de sport en de rekreatie.
Voor de bevolking | in het binnenland werd het diakonaal werk in de
Pater Ahlbrinck Stichting gekoordineerd. Deze stichting, genoemd naar
de kenner van de bevolking van het binnenland Pater W. Albrinck,
werd in 1968 in het leven geroepen en stelde als doel "de bevordering
van de geestelijke, intellektuele, lichamelijke, maatschappelijke en
kulturele vooruitgang van het binnenland" (26). Enkele van ouds
katholieke dorpen van Indianen en Bosnegers zijn als centra uitgekozen. Met behulp van een "rijwilligerskorps van Surinamers en Europeanen richt de stichting zich op de verbetering van het onderwijs, de
medische zorg en de landbouw. Daarbij staat voorop om de mensen
deelgenoten van de ontwikkeling te maken en hen voor te bereiden
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op liet kontakt met de stad Dit werk van community development
groeit langzaam uit de experimentele fase en werpt steeds meer
vruchten af
De gemeente bevorderde ook de gedachte van de koöperatie. Het
Algemeen Verbond van Krediet Coöperaties probeert de koöperatiegedachte uit te dragen en leiding te geven bij de opzet van de afdelingen. Het verbond wil stimuleren en tevens kontroleren. Naast de
kredietkoöpcraties ontstonden bednjfs- en wijkkoöperaties. De beweging groeit over het gehele land en wil alle mensen bereiken, ongeacht
religie of ethnische afkomst
Het rooms katholiek bijzonder onderwijs breidde zich sterk uit om de
bevolkingsexplosie van de jaren vijftig te kunnen opvangen. Met
celden van het ticnjarenplan en het E.E.G. ontwikkelingsfonds kon de
scholenbouw voortgang vinden. Met steun van eigen middelen en die
van de religieuze kongregatics konden in de periode van 1953 tot
1967 in totaal 446 nieuwe schoollokalen voor gezamenlijk meer dan
drie miljoen gulden worden gebouwd. Voor de scholen in het binnenland kreeg de gemeente steun van de nederlandse regering. Vanaf
1953 tot 1967 betaalde het bisdom aan uitgaven voor internaten,
scholenbouw, onderwijswonmgen, personeelsvoorzieningen en
exploitatiekosten buiten de regermgssubsidie o m , ongeveer vijfhonderdduizend gulden (27)
]n 1970 begon de gemeente met de evangelische broeder gemeente
een christelijk pedagogisch instituut voor de opleiding van eigen
leerkrachten. Het onderwijs van beide gemeenten staat goed aangeschreven. Maar belde gemeenten hebben te kampen met moeilijkheden wat betreft het christelijk karakter van de scholen. Vaak vormt
de kwestie van de geloofsoverdracht een bron van diskussie o m d a t de
ene partij de nadruk legt op het onderwijs en de andere partij op het
christelijk karakter van de scholen. In verband met de integratiegedachte wordt de gemeenten het verwiit gemaakt dat zij de eenheid
tegenwerken door de oprichting of instandhouding van eigen scholen.
De scholen zijn echter toegankelijk voor idereen, waarbij wel gelet
wordt op het aantal met-katholieken. Voor de toekomst zal de
gemeente moeten onderzoeken in welke mate zij in dialoog wil treden
met de omringende wereld. Zìi heeft haar afzonderingspolitiek reeds
o p g e g c e n en zoekt naar diepergaande kontakten.
Een nieuwe tak van werkzaamheid is het bejaardenwtrk. Dit werk
begon in 1964 toen het melaatsenetabhssement Gerardus Majella
o n t r u i m d werd aangezien er nog slechts enkele zieken waren, die in
het gouvernemcntsetablissement konden worden opgenomen. Het geb o u w werd nu bestemd voor de bejaarden.
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worden opgenomen. Het gebouw werd nu bestemd voor de bejaarden.
Later begonnen de zusters van Paramaribo een stichting te Paramaribo
en Waldeck. In 1972 werd een geheel nieuw gebouw voor de bejaarden in gebruik genomen. Tevens kreeg het zogenaamde open bejaardenwerk steeds meer aandacht. Ook kerkelijk personeel is daarbij
betrokken.
Er is geprobeerd om het diakonale werk van de diverse parochies te
koordineren. Het interparochieel bureau Jepi Makandra (help elkaar)
bood van 1968 tot 1970 hulp aan werkzoekenden, armen, aanstaande
moeders, woningzoekenden en alleenstaanden. Vanwege financiële
moeilijkheden en gebrek aan goed personeel moest het bureau worden
gesloten. Bovendien was de hulp die geboden werd, een helpen uit de
eerste hand, omdat de sociale problemen zo geworteld zijn in de
maatschappij dat slechts op nationaal niveau strukturele verbeteringen
zouden kunnen worden aangebracht.
Het diakonale werk van de gemeente wordt de laatste jaren sterk
gesteund door de financiële hulp uit het buitenland, vooral het oude
moederland. Allerlei fondsen en medefinancieringsmogclijkheden
scheppen de gelegenheid nieuwe projekten op te zetten. Tot op heden
heeft de gemeente van die mogelijkheid gebruik gemaakt binnen het
kader van de traditionele werken van barmhartigheid en liefdadigheid,
zoals opvoeding, onderwijs, ziekenzorg en armenondersteuning.
Door de fraaie en grote gebouwen wekt de gemeente de idee dat zij
een instituut met ongekende mogelijkheden is. Het zal duidelijk zijn
dat de toestroming van buitenlands kapitaal het gevaar inhoudt dat
de gemeente wellicht "boven haar stand" leeft. De gemeenteleden zelf
worden te weinig bij de opzet en financiering van de gebouwen en
projekten betrokken. Daarom zijn er grote exploitatiemoeilijkheden
en vordert het welzijnswerk slechts zeer langzaam.
Bij het diakonale werk zien wij het volgende naar voren komen. De
gemeente richt zich minder op eigen leden en meer op iedere burger.
Het werk is vooral gebaseerd op de liefdewerken, hoewel de gemeente
pogingen doet om aandacht aan de fundamentele problemen van de
maatschappij zoals de armoede, de werkgelegenheid, de macht en de
politiek te besteden. Het diakonale werk steunt in grote mate op de
hulp van het buitenland wat personeel en geld betreft. Maar ook hier
zien we een tendens naar wijziging naar voren komen. Zowel de
leiding van de gemeente als de gemeenteleden onderstrepen de verantwoordelijkheid voor de e'gen sociale problematiek en steeds meer
Surinamers wijden zich aan het diakonale werk. Zo zien wij dat ook
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op dit vlak de gemeente aan veranderingen onderhevig is.
Koinome De nadruk die de gemeente in voorgaande tijden legde op
het groepsverband en het katholiek 0 _ienigingsleven, nam af. Door
een grotere openheid naar de omringende wereld, konden de katholieken zich gemakkelijk aansluiten bij bestaande of nieuwe met specifiek
katholieke verenigingen of groeperingen. De katholieke politieke partij
en de katholieke overkoepelende vakorganisatie hadden reeds ondervonden dat met alle katholieken geneigd waren zich onder éên banier
te verzamelen.
De katholieke jeugd groepeerde zich in de verenigingen als de Bouworde, de Gidsen, de Instuif "oor de schoolvrije jeugd, het Katholiek
Meisjes Gilde, de Katholieke Verkennen» Suriname en de katholieke
Arbeiders Jeugd In 1966 werd hiervoor een overkoepelend lichaam m
het leven geroepen. Deze katholieke Jeugdraad zou dienen als gesprekscentum voor de besturen van de aangesloten verenigingen Bovendien wilde de raad de geestelijk en materiele belangen van de
leden en van het bisdom bevorderen (28). Later is deze raad opgegaan
in de Surinaamse Jeugdgemeenschap. Ook hier werd het exklusivisme
opgegeven
De kerkelijke bladen Omhoog en Opbouw bedoelden de gelovigen te
betrekken bij het leven van de kerk en de samenleving. Telkens wordt
de verantwoordelijkheid voor land en volk onderstreept Door deze
optiek laat de gemeente haar veranderde houding blijken en geeft zij
te kennen dat zij nauw betrokken wil zijn bij het leven van het gehele
volk. De met-katholieken ontgaat dit standpunt niet, zodat er van
hun kant een groeiende behoefte aan samenwerking en begrip is.
Pastoraal Door de veranderingen omtrent her zelfverstaan van de
Kerk kwam er onder de kerkelijke ambtsdragers een diskussie op
gang Zij ondervonden steeds meer moeilijkheden bij hun werkzaamheden. De tijden waren veranderd. Het kerkbezoek nam af, de werk
methoden voldeden niet meer, er groeide een gevoel van onbehagen
ten opzichte van de leiding van de gemeente
De planmatige opzet van de ekonomie via het welvaartsfonds en het
tienjarcnplan daagde de gemeente uit om eveneens efficiënter en
doelmatiger het kerkelijk werk op te zetten. Een lezing van Ir.
Tiggelman, een technische kracht uit Holland in het kader van het
tienjarenplan, voor het kerkpersoneel gaf daartoe een eerste stoot. In
1960 hield hij een lezing over de problematiek van de Surinaamse
maatschappij en het kerkelijk handelen als antwoord daarop (29). De
bevolkingsexplosie vroeg om meer scholen, grotere jeugdzorg en nieuwe bevolkingscentra De ekonomische positie van de burger was zwak
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en vroeg om stabilisering en verheffing. Voor de katholieke gemeente
zou de nieuwe sociaal-ekonomische situatie van Suriname om een
heroriëntatie van het kerkelijk handelen vragen.
Op suggestie van hem werd een Bisschoppelijke Advies Commissie
ingesteld, die als taak kreeg op kort termijn de geestelijke overheid te
adviseren inzake het te voeren missiebeleid voor de komende tien
jaren (30). De kernvraag van de Commissie, die uit leken en religieuze, Surinamers en Hollanders bestond, was hoe en met welk uitzicht
missioneren ?
Het doel werd dan als volgt geformuleerd: "Wij zijn geneigd te
stellen, dat naar onze mening het er bij de missionering om moet
gaan een Volwaardige Kerkgemeenschap in het Surinaamse volk in te
bouwen en waarbij de kwantiteit van de gemeenschap ondergeschikt
is aan de kwaliteit" (31). De werkgroep wilde zich niet op het terrein
van de theologie begeven, maar richtte zich vooral naar de praktijk
waarvoor andere perspektieven moesten worden gezocht. De kommissie spreekt nog van missie en is van mening dat de zelfstandigheid
(volwaardigheid) nog niet voldoende uitgegroeid is. De gemeente telde
wel veel leden en had aanzienlijke instituten maar het gehalte liet te
wensen over. Het christendom had nog te weinig diepgang in de
Surinaamse mens.
Het Eerste Interim Rapport van de kommissie stelde als prenotanda
dat de raciale verzuiling van de missionering in Suriname afgewezen
diende te worden en dat de eenheid van het gehele katholieke volk
bevorderd moet worden. De opsplitsing van het kerkelijk werk in
hindostanenmissie, javanenmissie, chinezenmissie, bosnegermissie en
indianenmissie voldeed niet en riep het beeld op dat de gemeente de
bevolkingsgroepen stelselmatig van elkaar verwijderd hield.
Het rapport ontleedde de Surinaamse samenleving, de organisatie van
de missie, het onderwijs, het jeugdwerk, de internaten en de katholiek pers. Het rapport gaf tevens de konklusies en aanbevelingen van
de kommissie. Het voornaamste punt daarvan is dat de kommissie de
leiding van de gemeente oproept grotere aandacht aan de sociaal-ekonomische situatie van het volk te besteden. De werkgelegenheid, de
huisvesting de arbeidsverhoudingen en de bevolkingsexplosie moesten
ook binnen de gemeente diskussiepunten zijn. De gemeente moest
zich ook meer oriënteren op de jeugd. Bovendien zouden de regelingen en statuten van het missiepersoneel aan de Surinaamse situatie
moeten worden aangepast zodat er een grotere zelfstandigheid ten
opzichte van het moederland Holland zou kunnen groeien. Er zou
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een soort planbureau voor de gemeente moeten worden ingesteld.
Het onderwijs zou de basis voor de vorming van een volwaardige
kerkgemeenschap moeten leggen. De kommissie pleitte tenslotte voor
de afschaffing van de internaten die op raciale basis waren opengesteld. Bovendien zouden de katholieke verenigingen die bestemd
waren voor leden van een bepaalde bevolkingsgroep, moeten worden
ontbonden.
Dit Eerste Interim Rapport
bevat slechts een gedeelte van de geplande werkzaamheden want de financiële aktiviteiten waren nog niet
ter sprake gekomen. Het rapport hanteerde het begrip volwaardige
kerkgemeenschap als vanzelfsprekend en gaf geen nadere uitleg. Het
gebruik van het woord gemeenschap duidde erop dat niet uitsluitend
aan de juridische instituties van de gemeente werd gedacht. De
personen, de leden en de samenleving hadden de meeste aandacht. De
kommissie had oog voor de menselijke verhoudingen en zag de
gemeente als een zuurdesem in de maatschappij. Wanneer dit desem
in alle terreinen van het leven zou doordringen zou men van een
volwaardige kerkgemeenschap kunnen spreken. De behoefte aan intensie/ere oriëntatie op de Surinaamse samenleving en de problemen
ervan, kwam voort uit de gedachte dat de gemeente zich moest
losmaken van de algemeengeldende normen en werkwijzen van de
universele Kerk. De eigen kontekst vroeg om specifieke oplossingen
en formuleringen. Zo stond de gemeente in het veranderingsproces
dat in de gehele Kerk gaande was en zich op het Concilie duidelijk
toonde.
Het uitgangspunt van de kommissie om te breken met alle raciale
tendenzen in de katholieke gemeente, gaf aanleiding tot heftige
diskussie onder het missiepersoneel. Van de kant van de priesters die
belast waren met de sektor hindostanenmissia, werd betoogd dat zij
als zielzorgers niet voor de assimilatie en integratie konden zijn,
omdat het volk waaronder zij werkten, dit niet wilde. Zolang de
Surinaamse gemeenschap in groepen verdeeld zou zijn, zou de gemeente in groepen verdeeld zijn. De gemeente behoefde volgens die
priesters niet vooruit te lopen op hetgeen de bevolkingsgroep wilde.
De zielzorgers onderstreepten tevens dat zij nooit raciaal hebben
willen werken en nooit de mensen bewust hebben willen afzonderen.
De opzet van het specifieke werk was altijd geweest om de mensen
geleidelijk in de maatschappij in te voegen.
De leiding van de gemeente kon niet tussen de twee standpunten
kiezen. Enerzijds streefde de gemeente naar eenheid en integratie
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onder het volk. Anderzijds oordeelde zij het op methodische gronden
verantwoord om de aparte groepen in de eigen taal, kuituur en
gewoonten tegemoet te treden. Zij had daarbij de hoop dat dit werk
later zou uitlopen op de eenheid van alle burgers en alle katholieken.
Voor de kommissie was het ingenomen standpunt principieel, zodat zij
haar werkzaamheden staakte toen bleek dat de leiding niet geheel
achter het uitgangspunt ging staan.
Er bleef onder de priesters een gevoel van onbehagen leven. De oude
opzet voldeed niet meer. Nieuwe wegen zag men nog niet en de
leiding kon in deze situatie van verandering en verwarring geen
duidelijke richtingen aangeven.
In 1963 werd in de pastoorsvergadering overeengekomen dat de
pastores een monografie zouden maken van de parochie. Aan de
hand van de bestudering van de rapporten hoopte men op grotere
duidelijkheid om maatregelen voor de zielzorg te kunnen nemen.
Iedere parochie beschreef de situatie ter plaatse op het punt van de
samenstelling van de bevolking, de gezinnen, de organisaties, het
parochieleven, de katholieke organisaties, de parochiescholen, het
huisbezoek en de plannen voor de toekomst. Een
samenvattend
verslag geeft ons de mogelijkheid om kennis te nemen van de zielzorgproblematiek (32).
De pastoors kwamen tot de bevinding dat de situatie in de parochies
niet bemoedigend was. Er was een gestadige vermindering in belangstelling voor de gemeente. De pastoors zijn van mening dat het
katholiek-zijn een steeds onbelangrijker rol in het openbare leven ging
spelen. De mannen zijn uit op zinnelijke genoegens en de leden
worden meer door hun gevoel dan door hun geloof geleid. De
belangstelling voor de parochiële aktiviteiten is sterk afgenomen. Als
redenen voor dit alles geven de priesters op: de heterogene samenstelling van de parochiebevolking; de migratie in de stad; geen parochiehuizen, geen goede verenigingen; het materialisme; de sektes die
recentelijk vaste voet in Suriname hadden gekregen; te zwak personeelsbeleid.
De pastoors suggereren dat het voor de toekomst van belang zou zijn
als er meer leken bij de parochiële werkzaamheden zouden worden
ingeschakeld. Bovendien wilde iedere pastoor een parochiehuis, want
via het werk in het parochiehuis wilde men de gelovigen weer naar de
kerk krijgen.
In dit rapport komt naar voren dat de priesters zich geheel op het
kerkelijke koncentreren. De eigen instituten als de scholen, de ver140

enigingen en de zondagse participatie moesten weer nieuw leven
krijgen.
Het is waarschijnlijk dat de grote grief van de pastores namelijk dat
de belangstelling voor het kerkelijk leven afnam, voortkwam uic het
feit dat de katholieken steeds minder voor een gesloten groepsmentaliteit voelden. Ook de leiding van de gemeente legde daar niet meer
zo'n sterke nadruk op. Nu de katholieken zich steeds meer verspreid
den en zich bij andere groeperingen aansloten, nam de belangstelling
voor de katholieke organisaties af. Door de veelvuldige kontakten
met de andere religieuze en neutrale verenigingen werd de positie van
de katholieke gemeente onduidelijker en twijfelachtiger, zodat de
sterke betrokkenheid van de lidmaten afnam.
In het rapport wordt duidelijk de taak van de leek naar voren
gehaald. Het lidmaatschap van de gemeente hield meer in dan de
deelname aan de kerkdiensten, het verenigingsleven en de broederschappen. De pastoors denken dan allereerst aan taken op het vlak
van administratie en organisatie. De gedachte van ambtsdragers met
een specifieke taak in de Surinaamse gemeente, leefde nog niet. De
samenvatting van het rapport stelde dat de mensen weer terug in de
kerk moesten komen. Men greep terug op het oude vertrouwde
kerkpatroon en zag nog weinig nieuwe mogelijkheden voor een anders-geaard gemeenteleven
De behoefte aan reflektie en planning bleef groeien. De Bisschoppelijke Advies Commissie had weinig sukses evenals de studie van het
parochieleven. Toch nam de leiding van de gemeente kort erna in
1965 het besluit om een kerk-sociologisch onderzoek te laten verrichten. Het onderzoek dat onder de leiding van de Nederlandse
socioloog H. Dekkers stond, beoogde de problemen van de gemeente
te inventariseren en te katalogiseren. De voornaamste bevindingen
waren:
de zielzorg vertoont een individualistische trek;
op het vlak van de besluitvoorbereiding treft men veel lakunes
aan;
het beleid is erg incidenteel en kent geen planning;
het delegeren van gezag en funkties schijnt erg moeilijk te zijn;
er is te weinig geleding in het bestuursapparaat;
er is te weinig kontrole en geen besluitenkontrole.
Uit deze opsomming blijkt dat het onderzoek vooral oog had voor
liet management van het bisdom. De kwestie van de theologie van de
Kerk en de zending was niet aan de orde.
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Om aan de moeilijkheden het hoofd te kunnen bieden werd naar het
voorbeeld van Nederland een plan voor een Patoreel Centrum uitgewerkt. Daarmee wilde men een nieuwe organisatiestruktuur introduceren. De princiepen van demokratie, participatie van de leken en
spreiding van bevoegdheden konden daarin worden uitgewerkt.
Wat de leiding betreft leidde het onderzoek ertoe dat er een diocesane raad van priesters werd ingesteld om de bisschop terzijde te staan
bij de bepaling van het beleid. Een diocesaan tribunaal zou de
kerkrechtelijke kwesties behartigen. 'Een kollege van stadszielzorgers
stond onder de diocesane raad en de bisschop en had als taak de
beleidsbeslissingen door te voeren, maar ook vanonderaf suggesties te
doen aan de leiding.
De leiding van de gemeente veranderde niet alleen de gezagsstruktuur
van de gemeente. Zij richtte ook een Pastoreel Centrum op. Dit
instituut kreeg een kuratorium, een dagelijkse leiding, een bouwkommissie, een raad van beheer (financiën), een werkgroep katechese, een
liturgische kommissie en een publiciteitskommissie. Het was de bedoeling om zoveel mogelijk leken bij het werk van het Pastoreel Centrum
te betrekken.
Dit Pastoreel Centrum werd in 1966 voor drie jaren ad experimentum
door de bisschop goedgekeurd en kreeg als doel:
"a.
ten dienste van de zielzorg pastorele beleidsbeslissingen voor te
bereiden door overleg, studie en onderzoek en daaromtrent advies en verslag uit te brengen aan de bisschop en eventueel ook
aan andere pastorele beleidsinstanties, zowel gevraagd als ongevraagd; alsook dergelijke beleidsbeslissingen met studie en onderzoek te begeleiden en de resultaten ervan kritisch te beoordelen
(planning-follow up, onderzoek-evaluatie-onderzoek) ;
b. te fungeren als vormingsinstituut voor de diverse bij de zielzorg
actief betrokken personen en groepen, met het oog op de uitvoering van pastorele beleidsbeslissingen, vooral die waaromtrent
door het P.C. aan de diverse pastorele beleidsinstanties geadviseerd is;
с
service te bieden op het terrein van dokumentatie en oriëntatie
m.b.t. de zielzorg zowel aan priesters als aan religieuzen en
leken, voor zover actief bij de zielzorg betrokken;
d. zowel horizontaal als vertikaal de communicatie en samenwerking bevorderen tussen bisschop-priesters-gelovigen en tussen de
verschillende sectoren en vormen van zielzorg en apostolaat"
(33).
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De volgende middelen werden genoemd om het gestelde doel te
kunnen bereiken:
- studie, onderzoek en overleg,
- begeleiden en stimuleren van nieuwe vormen van zielzorg,
- kreatie van mogelijkheden van pastorele vorming,
- kontakten met de protestanten,
- kontakten met het Caraibisch gebied,
- aanpassing van vormen van organisatie en samenwerking in de
zielzorg.
Uit de doelstelling van het Pastoreel Centrum blijkt dat zielzorg en
bisdombeleid ten nauwste met elkaar in verband stonden. Dit hield in
dat andere terreinen van het kerkelijk werk aanzienlijk mmder op de
voorgrond kwamen. Het zielzorgwerk had dan ook een meerwaarde in
het geheel van het gemeenteleven. De oorzaak hiervan ligt wellicht in
het feit dat de gemeente een klerikale signatuur had. En in de
zielzorg van de priesters kwam dit het duidelijkst naar voren.
Het Pastoreel Centrum heeft een geruime tijd goed fuk tioneerd.
Enkele werkgroepen zoals de liturgische en katechetische kommissies
en de raad van beheer, leverden goed werk. Binnen het Pastoreel
Centrum was de bijdrage van de leken aanzienlijk.
Na enkele jaren waren nog slechts enkele groepen aktief. Het Pastoreel Centrum werkte niet meer tenzij in de enkele werkgroepen. Als
organisatie en instituut faalde zij want de drie bovenvermelde werkgroepen gingen langzaam een eigen leven leiden.
Als redenen voor de mislukking van het Centrum werden aangegeven:
-

de inkompetentie van hen die bij het Pastoreel waren betrokken,
de kumulatie van funkties in de diverse kommissies en lichamen;
de overlapping van taken,
te centralistisch, veel te groots en te ambitieus,
geen voldoende betrokkenheid van de gemeenteleden;

Het bleek dat het Pastoreel Centrum te vroeg was opgezet. Er waren
te weinig mensen die voldoende gemotiveerd waren o m de oude gang
van zaken vaarwel te zeggen. De priesters en leken hadden bovendien
te weinig ervaring met efficiency op het vlak van administratie,
organisatie en management.
In 1968 bestond het bisdom tien jaren en de bisschop benoemde een
Comité Tien Jaar Bisdom met de bedoeling bij die gelegenheid een
evaluatie te maken en zich te bezinnen op de problematiek van de
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Surinaamse missionerende kerk. De bedoeling was dat het Comité de
leiding beleidsadviezen voor de toekomst zou aanbieden. De studie en
reflektie sinds 1960 hadden nog te weinig duidelijkheid gebracht om
konkrete veranderingen aan te brengen.
Het Comité belegde een kongres met lezingen over de sociaal-ekonomische situatie, de sociale integratie, de Surinaamse kuituur en de
Kerk van morgen. De diskussies die daarop aansloten, resulteerden in
de opstelling van een aantal proposities. De negen proposities zouden
later gekonkretiseerd worden om daarna gerealiseerd te worden.
Zij luidden als volgt:
1. De kerk moet inspirerend en aktiverend vanuit het Evangelie van
Christus meewerken aan de opbouw van de gemeenschap, in
dienstbaarheid en dus geëngageerd zijn in de problemen van die
gemeenschap.
2. De Kerk als gemeenschap zal altijd institutionele vormen kennen,
maar het karakter van het institutionele kan en moet veranderen
naar tijd en omstandigheden.
3. Het wezen van de kerk is onafhankelijk van de verschijningsvormen,
waarin zij zich manifesteert. De verschijningsvormen moeten
voortkomen uit de levende gemeenschap waarin de kerk zich
manifesteert.
4. Daar de Surinaamse gemeenschap groeien moet naar een bepaalde vorm zal de kerk deze groei vanuit het Evangelie positief
moeten bevorderen.
5. Aangezien de kerk geïntegreerd moet zijn in de bestaande gemeenschap moet er een vruchtbare wisselwerking zijn tussen die
gemeenschap en degenen die het Evangelie brengen.
6. Een levende kerkgemeenschap is alleen mogelijk wanneer elk lid
van de gemeenschap inspraak en verantwoordelijkheid heeft en
zich zijn verantwoordelijkheid bewust is.
7. De liturgie moet groeien uit de levende gemeenschap, aangezien
de gemeenschap zichzelfzoekende is, moet de liturgie ook mogelijkheden geven tot experiment.
8. De pastoraal moet meer bezielings- dan sacramentalistische pastoraal zijn. Dit kan alleen maar goed werken als het statische
doorbroken wordt door het meer dynamische karakter van de
strukturen.
9. De kerk moet het niet te doen zijn om de kwantitatieve uitbreiding als zodanig. De kwantitatieve uitbreiding moet staan in het
teken van de algehele realisering van het Rijk Gods, d.w.z. in
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het streven naar het totale heil van individu en gemeenschap (34).
Deze negen proposities spreken een nieuw begrip van de kerk uit. De
kernbegrippen zijn gemeenschap, dynar™;-!^ dienstbaarheid, engagement en verantwoordelijkheid. Op het gebied van het gemeenteleven
werden suggesties voor de zielzorg, de liturgie en de planning gedaan.
Daarbij staat voorop dat het Heil voor het individu maai ook voor de
gemeenschap moet worden gerealiseerd. De zielzorg zou zich daartoe
meer op de lokale omstandigheden moeten richten en de mensen
meer naar het Heil moeten aanzetten.
De behoefte aan veranderingen leefde, zoals blijkt, sterk in de gemeente. Allereerst waren de priesters en religieuzen erbij betrokken.
Maar via kommissiewerk en studie raakten steeds meer leken geëngageerd. Langs die weg werden mogelijkheden gezocht om de gehele
gemeente te betrekken bij de vernieuwde inzichten omtrent geloof,
kerk, Sakramenten, priesterschap en gemeenteleven.
De realisering van de suggesties verliep zeer traag. Zo werden zeer
schoorvoetend enkele veranderingen in verband met de dooppraktijk
en de eerste kommunie doorgevoerd. Om de kwaliteit prioriteit te
geven, werden door de meeste zielzorgers bepalingen getroffen om de
ouders en verzorgeers van de kinderen, die ten doop werden aangeboden, voor te berieden. Kon tot voorheen ieder kind worden opgegeven om gedoopt te worden, nu werd van de ouders gevraagd om
aanwezig te zijn bij enkele voorbereidende bijeenkomsten. Bovendien
werd de doopviering in het geheel van het gemeenteleven geplaatst
doordat de doopdiensten samen met de parochiegemeenschap werden
gevierd.
Hierdoor bleef de doop niet een aangelegenheid van de familie, maar
werd de viering liturgisch in de gemeente geplaatst.
Een zekere automatiek die in de gemeente was ontstaan bij de
gelegenheden van de eerste kommunie en het vormsel werd doorbroken. De ouders worden erbij betrokken en goed voorbereid. De
gemeenteleden worden op de hoogte gehouden en hun verantwoordelijkheid wordt onderstreept. Via de bijeenkomsten, waarin uitleg,
diskussie en voordracht plaatsvinden, heeft er een verdieping van het
geloofsleven plaats en komt het gemeenschapskarakter sterker naar
vo^en.
Een andere pastorale benadering blijkt ook uit het feit dat er steeds
meer bijeenkomsten met kleine groepen plaatsvinden. Deze samenkomsten bieden gelegenheid om samen te bidden, de Sakramenten te
vie: en en zich te bezinnen op het Evangelie. Zij bieden de gelegenheid
de religieuze taal en symboliek aan te passen. Bovendien komt het

ongedwongener karakter meer tegemoet aan de gevoelens vjn de
gemeenteleden. Het k o m t veelvuldig voor dat ook nict-gcmcentclcden
aan deze bijeenkomsten deelnemen.
Voor het gespreksgroepen-werk, dat ook. als een nieuwe vorm van
zielzorg wordt onderkend, werd in 1971 cen brochure uitgegeven met
als thema's: wan njoen moesoede (een nieuw dageraad): vrijlic'd;
zelfstandigheid; demokratie; en sekularisatic (35). Door middel van
dit werk kon de belangstelling voor en de betrokkenheid bij de
problemen van de gemeente en de samenlcveing toenemen. Bovendien
werd de gelegenheid geboden de gemeenteleden tot mondigheid te
stimuleren.
Het bisdom gaf in 1972 een brochure uit als handleiding voor
de
huwelijksgesprekken die aan de kerkelijke huwelijksviering vooraf
gaan. Het standpunt van de Kerk aangaande het monogame huweliik
wordt erin uiteengezet. Voor vele gemeenteleden gelden echter andere
normen in verband van sexualiteit en familieleven. De gemeente gaat
daar niet verder op in. Wel spreekt de brochure over gezinsplanning
en wijst methoden daartoe aan.
Hadden er vroeger aparte kerkdiensten plaats voor Chinezen, Hindostanen, Javanen, die kategoriaal werden benaderd, nu is de zielzorg
daar overheen gegroeid. De behoefte aan integratie en gemeenschap
heeft de overhand gekregen. Deze integratiegedachte blijkt ook uit
het feit dat in de katholieke kerken aandacht aan de religieuze
nationale feesten van Idul Fitr (voor de Moslim) en Holi of Phagwa
(voor de Hindoes) wordt besteed. De koö'rdinatic van het zielzorgwerk had ook de aandacht van de leiding van de gemeente en de
pastores. Er kwam plaats voor kanselruil. De priesters kwamen samen
om prekenseries uit te werken. Er werden studiedagen georganiseerd
en er werden gezamenlijke akties voor armen, zieken en bejaarden
ondernomen. Voor de zielzorgers buiten de stad Paramaribo werden
mogelijkheden geschapen om op geregelde tijden te vergaderen om
het overleg en de samenwerking te bevorderen.
Uit het bovenstaande blijkt dat de gemeente op het vlak van de
zielzorg sterk bij het veranderingsrpoces van de Kerk betrokken was.
De verandenle inzichten van het Concilie gaven daartoe aanleiding.
Maar o o k de plaatselijke omstandigheden vroegen om verandering van
optiek. De gemeente was bereid een nieuwe weg te gaan, maar vond
slechts moeizaam uitgangspunten.
Zending. Hoewel de leiding, het personeel en de leden van de gemeente nog lang bleven spreken van missie, missionarissen en missiegebied,
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vervaagde de oorspronkelijke betekenis steeds meer. Het apostolisch
vikanaat werd tot bisdom verheven, waardoor de fase van missiegebied werd afgesloten. Wij hebben er reeds op gewezen dat de kerkrechterlijke regeling waarbij de missie een zelfstandige kerk werd, de
situatie voor de gemeente niet veranderde. De afhankelijkheid van het
buitenland op het gebied van personeel,financiën en theorie was nog
even groot. Omdat de gemeente deze afhankelijk situatie kontinueerde, behield zij het beeld van een missiegebied.
De verandering van het begrip missie zoals wij dat bij de behandeling
van de leer hebben gezien, werkte ook m gemeente door. Het onderscheid tussen zielzorg en zendingswerk viel minder op. De aparte
sektoren van hindostanenmissie, chinezenmissie en javanenmissie bleven bestaan, maar werden steeds meer bij het geheel van het kerkelijk
werk betrokken. De zielzorg kreeg steeds meer de karakteristieken
van het vernieuwde begrip van missionaire kerk, zoals blijkt uit de
proposities.
De intregatiegedachte droeg ertoe bij dat er steeds meer aandacht
voor het kerkelijk werk als geheel groeide. De aparte sektoren verloren hun afzonderingskarakter. Hierdoor verdween ook de idee dat de
als het ware kreoolse kerk als officieel uitgangspunt gold waarnaast de
kerk onder de andere bevolkingsgroepen als zending werd beschouwd.

DE ORGANISATIE.
Wij hebben reeds gezien dat het beleid en de struktuur van de
gemeente een voortdurende bron van overleg en studie waren Vooral
het Pastoreel Centrum wilde veranderingen aanbrengen. Het aksent bij
het beleid werd verlegd naar kollegiahteit, samenwerking en medeverantwoordelijkheid. Het feit dat de gemeente een gemeenschap moest
zijn met leden die onder dezelfde evangelische inspiratie stonden,
leidde ertoe dat er bij de gemeenteleden steeds meer begrip kwam
voor demokratie. mondigheid en surinamisering. Bovendien kreeg de
gemeente steeds meer aandacht voor haar verantwoordelijkheid voor
de sociaal-ekonomische situatie van het volk. Zij voelde het als een
plicht zich daarvoor in te zetten met haar middelen.
Wat de beleidsstruktuur van het bisdom betreft werd na oveileg besloten tot een nieuwe struktuur over te gaan. In aprd 1971 werden
onder leiding van deskundigen van het Vervolmakmgscentrum te
Leuven in België studiedagen over het management van de gemeente
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gehouden. Het was aanvankelijk de bedoeling om de leiding van het
bisdom en de religieuze oversten daarvoor uit te nodigen. Omdat de
groep niet groot genoeg bevonden werd, kregen enkele mensen "uit
het veld", ook een uitnodiging om de studiedagen mee te maken.
Na studie en diskussie formuleerde deze groep als voorlopig doel van
het kerkelijk werk: "In onderlinge samenwerking en afhankelijk van
elkaar, willen wij - de leiding van de R.K. Gemeente in Suriname werken aan de vorming van een levende kerkgemeente, die zich inzet
krachtens de oproep van Christus voor de evangelische vrijheid en
solidariteit van alle mensen in ons land" (37). In deze werkformule is
sprake van drie groepen mensen namelijk de groep van de leiders van
de gemeente, de groep van de gemeenteleden en de groep van de
landgenoten. Voor deze drie groepen stelde de studiegroep de volgende aktiedoeleindcn op:
Voor de groep van de leiders:
onderlinge verbondenheid van de groep bevorderen;
aanvaarding van ieders persoonlijke waarde en inbreng;
werken aan een reële vertegenwoordiging van de gemeente in
deze groep;
ieders kreativiteit en vindingrijkheid op te wekken en aan te
wenden om zo een slagvaardig beleid te voeren;
Voor de gemeente:
bekommeren wij ons meer om de beleving van het Evangelie dan
om het aantal van de leden;
richten wij onze aktiviteiten meer op de bezieling van de leden
dan op het nakomen van een plichtenkode;
staan wij open voor eigen vormen van religiebeleving en ethiek;
zoeken wij naar wegen voor demokratische inspraak en inbreng
om ruimte te bieden aan ieders verantwoordelijkheid;
En wat de bevolking betreft:
willen wij in dienstbaarheid geëngageerd zijn in de problemen
van ons volk en land;
stellen wij ons positief op ten aanzien van het streven naar
zelfstandigheid van ons volk en willen daaraan aktief meewerken;
zetren wij ons in voor de groei van sociale rechtvaardigheid,
vooral voor hen die een marginaal bestaan hebben;
wijzen wij elke vorm van diskriminatie af en stimuleren wij de
integratie" (38).
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In deze formulering vinden wij de thema's van de negen proposities
terug. Het vroegere type kerk wordt vervangen door een type dat bij
het Concilie nader werd omschreven. De praktijk van de gemeente
moest worden omgebogen naar bezieling waarbij de betrokkenheid bij
de problemen van het volk, speciaal de armen, duidelijk naar voren
moest komen. De zorg voor de eigen leden maakt plaats voor de zorg
voor alle landgenoten.
De leiding van de gemeente oordeelde het als noodzakelijk dat allereerst de gemeenteleden op de hoogte werden gebracht van de resultaten van de studiedagen. Pas met de medewerking van de leden zou
men kunnen overgaan tot aktie en verandering. Dan pas zou men
kunnen spreken van een levende gemeente. Via de massamedia werd
bekendheid gegeven aan de nieuwe formulering.
Bovendien werd er een werkgroep ingesteld die vanuit de priciepen
van kollegialiteit, demokratie en surinamisering een ontwerp voor een
nieuwe beleidsstruktuur moest maken. Na
uitvoerige
studie en
informatie kwam de groep tot de struktuur van: Raad van Bestuur,
een Directorium en de Afdelingen. De Raad van Bestuur zet de
beleidslijnen uit voor de r.k. gemeente en ziet toe op de uitvoering
ervan. Het Directorium (bestaande uit de hoofden van de Afdelingen
en enkele vrijgestelden), geeft in aansluiting op de beleidslijnen van de
Raad van Bestuur, zelfstandig richtlijnen voor de diverse Afdelingen
en zorgt tevens voor de kodrdinatie. De Afdelingen (zoals de zielzorg,
de jeugdvorming, de sociale arbeid, de financiën) organiseren de
werkzaamheden in de sektoren, die de specifieke kerktaak omvatten —
(39).
In deze nieuwe opzet wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen
het opstellen van een beleidsprogramma en de uitvoering van dat
beleid. Waren tot dan toe alle beslissingen aan de bisschop en een
kleine adviesraad voorbehc uden, nu geldt het princiep dat de algemene lijnen kollegiaal worden uitgestippeld en gekontroleerd. Het Directorium dient om het werk van de sektoren (Afdelingen) te koórdineren, zodat all terreinen van het kerkelijk werk de nodige aandacht
krijgen. Het zal duidelijk zijn dat de surinamisering een belangrijke
plaats inneemt. Het is de bedoeling om de drie instanties met zoveel
mogelijk Surinamers en leken te bemannen.
Deze nieuwe opzet bedoelde een verandering wat management betreft. Dit kan plaatsvinden omdat de visie op de funktie van de
gemeente was veranderd. Anderzijds beoogde de nieuwe beleidsstruktuur een nieuw kerkbeeld naar voren te halen.
Om de gemeenteleden steeds meer bij het kerkelijk leven te betrekken

schreef de bisschop regelmatig in de vastenbrieven over de verant
woordelijkheid en christelijke opdracht. Bovendien wees hij voortdu
rend o p de plicht o m gezamenlijk te zorgen voor priesters en kloosterlingen. In 1961 was daartoe het klem-seminarie, toegewijd aan
Petrus Donders geopend.
Naar aanleiding van de dokumenten van het tweede vatikaans Concilie
kwam in de gemeente ook de kwestie van het herstel van het
diakonaat ter sprake De priesters dachten dan allereerst aan mcdchcl
pers in het binnenland. Zij waren van mening dat de dienstdoende
katechisten en kosters reeds alle werkzaamheden die aan het diako
naat verbonden waren, verrichtten. Men vreesde dat men bij de
instelling van het diakonaat strengere verplichtingen zou moeten opleggen, die moeilijk in het binnenland onderhouden konden worden.
Het priesterkorps dacht nog niet aan de mogelijkheid om naast de
priesters andere ambtsdragers in de pernéente aan te stellen
Het ambt van katechist droeg geen officieel karakter en er had geen
liturgische aanstelling door de bisschop plaats. Omdat de katechisten
ver in het binnenland wonen wordt er weinig van hun werk in de stad
bekend. Hierdoor leiden -nj wat hun kerkelijke funktie aangaat een
marginaal bestaan.Toch is hun taak belangrijk en onderkennen zij hun
verantwoordelijkheid voor de verspreiding van het Evangelie en de
verwerkelijking van het Heil. Hun taak werd als volgt omschreven dat
de katechist de verantwoordelijke
pastor ter plaatse assisteert of
vervangt, dat hl] regelmatig bezoeken aflegt aan de dorpen van гцп
ressort en aandacht besteedt aan onderricht voor doopsel, vormsel,
eerste k o m m u m e en huwelijk. Tevens zal hij de begi-kerki diensten
moeten houden op de zon- en feestdagen, de stervenden bijstaan en
begraven; rouwdiensten organiseren; het bezoek van de pastor voorbe
reiden; samenwerken met de overige aanwezige kerkelijke werkers van
het bisdom en regelmatig verslag uitbrengen van zijn werkzaamheden
op godsdienstig gebied (40).
Toen Mgr. Kuypers een verzoek t o t aftreden bij de Romeinse instan
ties deed, werd hieraan gevolg gegeven en werd in 1969 de eerste
Surinaamse bisschop benoemd. Hierdoor werd de ijver voor eigenlandse ambtsdragers,waarvan de bisschop zo vaak blijk had gegeven, be
kroond. Want de aanpassing en Surinamisering zou pas goed mogelijk
zijn wanneer de gemeente gedragen werd door eigen mensen.
De Surinaamse bisschop wijst dan o o k in zijn brieven aan de gemeen
teleden op hun taak o m intens betrokken te zijn bij de ontwikkelin
gen in de kerk en het land (41). In zijn eerste brief aan de paters,
fraters en zusters schreef hij: " D e Kerk zal zich, naar mijn mening,
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veel meer moeten presenteren als helpster bij de n a f o n a l e o p b o u w .
T r o u w aan de zending, die zij van Christus heeft ontvangen, treedt ze
dan op als degene die onze landgenoten in hun streven naar zelfstandigheid en "welvaart voor iedereen" blijft herinneren aan de diepe
grondslagen van iedere gezonde samenleving "liefde en gerechtigheid"
(42).
Door de grotere zelfstandigheid van het bisdom nam haar oriëntatie
op Holland en Europa af Zij moest nu relaties aanknopen met de
kerken in de eigen regio. Na het Concilie sloot het bisdom Paramaribo zich aan bij de Antilles Bishops Conference,
die reeds enkele
jaren bestond en waarin de engelssprekende landen van de Caribbean
samenkwamen. De bisschopppenkonferentie omvat twee kerkprovincies namelijk de provincie van Port of Spain (het aartsbisdom Port of
Spain te Trinidad en de bisdommen St. Lucia, Guyana, Suriname,
Dominica, Grenada, de Nederlandse Antillen en Barbados) en die van
Kingston (het aartsbisdom Kingston van Jamaica en de bisdommen
Montego Bay, de Bermuda, de Bahamas en Belize.) Als waarnemers
op de konfcrentie zijn de kerkprovincies van de franssprekende eilanden aanwezig
Suriname en de Nederlandse Antillen hebben in de konferentic een
eigen plaats. Ex officio zal de bisschop van Paramaribo of Willemstad
lid zijn van het Permanent Board. Dit ex officio geldt ook voor de
aartsbisschoppen van Port of Spain en die van Kingston (43). Deze
regeling berust op de aparte positie van de nederlandssprekende gebieden in de regio en wil voorkomen dat de engelssprekende landen
eenzijdige standpunten zouden innemen.
De konfercntie heeft verschillende kommissies waaronder die voor de
leer, de seminaries, de geestelijkheid, de liturgie, de pastoraal en het
gezinsleven. Hoewel de staatkundige, ekonomische, kulturele en sociale karakteristieken van de diverse Caraibische landen gelijkenissen
vertonen en eenzelfde historische groei hebben doorgemaakt, hebben
zij toch ook weer allen een specifieke signatuur. De samenwerking
op kerkelijk terrein zal de landen helpen de koloniale banden los te
laten en in zelfvertrouwen zelf de geschiedenis te maken. De kontakten worden verstevigd door de bijeenkomsten van de Associatie van
Katholieke Onderwijzers, de Priesterraden, de pnesterkonferentie van
de lokale sekuliere priesters en de konferentie van hogere religieuze
oversten.
De lokale katholieke kerk nam ook deel aan de belangrijke Caribbean
Ecumenical Consultation for Development van 1 9 7 1 , die op Trinidad
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plaatsvond (44). De kwesties die naar voren werden gebracht cirkelden rond de betrokkenheid van de kerken bij de sociale veranderingen
in de regio. De herwaardering voor de Caraibische kuituur, de psychologische en strukturele bevrijding en bewustwording, de rechtvaardigheid en gerechtigheid vormden de basisgegevens voor de resoluties.
In eenzelfde geest werd in november 1973 de Caribbean Conference
of Churches te Jamaica opgericht: "conscious of our burden to carry
the gospel of witness and development dynamic on behalf of the
Caribbean Conference of Churches; mindful of the complexity of
Christian challenge that exists in the region; committed to the reality
of one people serving one God; confident in the power of the right
hand of God; reject
the traditional barriers of distance, history,
language circumstance; and affirm
our intention to build on these
past years a new and vibrant Caribbean Conference of Churches"
(45).
De Surinaamse gemeente was nauw bij deze (kerkelijke aktiviteiten in
de regio betrokken. Daardoor leerde de gemeente een weg in de eigen
omgeving te vinden. Bovendien was zij van gevoelen dat zij een
bijdrage aan de verwerkelijking van het Evangelie in de regio moest
leveren.
De beleidsstruktuur veranderde en de surinamisering van personeel
nam toe. Bovendien raakte de gemeente steeds meer geëngageerd bij
de eigen problemen. De inbreng en betrokkenheid van de gemeenteleden werden steeds belangrijker. Het klerikalisme en Européisme namen daardoor af. Het beeld van de kerkelijke organisatie zoals dat in
de eerste periode naar voren kwam, veranderde dus in vele opzichten
naar aanleiding van de vernieuwde ideeën binnen de universele Kerk
maar ook naar aanleiding van een groeiende bewustwording van de
gemeenteleden. Want in eigen gelederen groeide de behoefte aan
medeverantwoordelijkheid, inspraak en surinamisering.
Wij kunnen de organisatie van het bisdom met de verschillende
werkterreinen en facetten als volgt in getallen weergeven:
personeel:
2 bisschoppen (de afgetreden bisschop is in Suriname blijven wonen)
50 priesters (waaronder 3 Surinamers)
33 fraters
136 religieuze zusters
een katechistenopleHine en een
klein-seminarie.
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organisatie:

paro chies:

bissche f/ jjciijke interim raad (in afwachting van de nieuwe beleidsstruktuur)
bisschoppelijk curie en raad van beheer
katechetische, liturgische en theologische kommissie
vereniging van religieuze oversten.
in de stad 9 parochies en 3 staties; .
in de distrikten en het binnenland 8
vaste staties waarbij het bosland vanuit de vaste staties Tamarin, Abadoekondre, Albina, Billiton, Nickerie,
Groningen en Paramaribo worden bediend. In de stad plm. 50.000 leden.
In de distrikten
en het binnenland
plm. 30.000 leden op een bevolking
van plm. 380. 000.

Onderwijs:
5 muloscholen
4 uloscholen
61 gewoon lager onderwijs scholen
waarvan 23 in de stad
44 kleuterscholen
19 boslandscholen
1 school voor buitengewoon onderwijs

2323 leerlingen
1425 leerlingen
24531
5334
940
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leerlingen
leerlingen
leerlingen
leerlingen

1070 leerkrachten in dienst van het
Rooms Katholiek Bijzonder Onderwijs;
3 modevakscholen; een vormingsinstituut; vakonderwijs en meubelmakerij;
drukkerij; smederij en timmerij; verpleeg- en ziekenverzorgstersoplriding;
2 mietoscholen (opleiding voor ziekenverzorgsters, lichte administratieveen winkel werkzaamheden); opleiding
voor de vierde rang onderwijsakte;
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opleiding voor boslandpermit-onderwijsakte.
Opvoeding
Chnstoforus
Maria C o r e t t i
Taman Putro
Maria
Rajpur
Bomface
Kennedyschool
De Voorzienigheid
Groningen
Tamarin
Abadoekondre
Potnbo
Penmica Moffo
Nason
Co pie weg

-

voor de boslandjeugd in de stad
voor meisjes in de stad
voor javaanse jongens in de stad
voor hindostaansc meisjes in de stad
voor hindostaansc meisjes en jongens
studie konvikt in de stad
voor gehoorgestoorde kinderen
meisjes in de stad
vooral hindostaansc jeugd
bosnegerjeugd
bosnegerjeugd
bosneger en indiaanse jeugd
bosnegerjeugd
bosnegerjeugd
Javaanse meisjes

88
58
119
68
170
35
105
60
100
150
130
60
69
81
45

bedd

medische zorg:

Sint Vincentiusziekenhuis (180

godsdienstige verenigingen.

en 60 babybedden) poliklinieken te
Santo Boma, Nason en op de
Ahlbnnck-Stichting projekten,
Wit Gele Kruis met 7 konsultatiesbureaus,
2 bejaardencentra,
H. Familie in 5 parochies
Derde orde van St. Franciscus
Fatima-vereniging in 2 parochies
Petrus Donders Stichting, Roepingenkomite, Kerkenbouwfonds, parochiesraden, zangkoren, gebedsverenigingen,
Begrafenisfondsen en de armenkomi-

té's.
jeugdwerk:

Ι*Υ

De Gidsen (meisjes)
Surinaamse Meisjes Cdde
Scouting Suriname
jeugdwerk in Patronaat, De Schakel,
Stibula, Picolet, Rosa,

maatschappelijk werk:

pers:

de Bouworde
Ziekenfonds
wezenzorg
Algemeen Verbond van Krediet Coöperaties
Progressieve Werknemers OrganisatieSpaarfonds
Inkoopcentrale
Pater Ahlbrinck Stichting
St. Jozef Volksbond
Gemengd Bedrijf Copieweg
Katholieke Onderwijzers Bond
R.K. Militaire bond St. Martinus
Omhoog; De Bonte Vlinder (kalender
met historische gegevens en spreuken);
Penanggalan (Javaanse kalender); parochiebladen
Boekhandel De Hoeksteen en St.
Rafael.

DE PLAATS IN DE MAATSCHAPPIJ.
De houding van de gemeente tegenover de andere genootschappen en
groeperingen veranderde. De gemeente was van mening dat samenwerking en eenheid nagestreefd dienden te worden, omdat andere genootschappen en groeperingen ook hun bijdrage aan de verwerkelijking
van het Heil leverden. Tevens groeide de gedachte van natievorming.
Het was belangrijker de eenheid te bevorderen dan voor eigen belangen te werken. Wij zullen aan de hand van enkele voorbeelden zien
hoe de diverse instituten in Suriname de oude houding van exklusivisme en partikularisme aflegden en de voorkeur aan dialoog en eenheid
gaven.
Omhoog van 1966 stelde de vraag hoe een katholiek tegenover de
veelheid van christelijke groeperingen moest staan en het antwoord
luidde: "Mogen zij, geïnspireerd door het dagelijks leven van alle
gelovigen, zich altijd vernieuwen om hun oude jongheid te bewaren.
Dan zullen zij een gist zijn van God in het leven van de Kerk. Een
oproep voor allen om in eigentijdse vorm de bereidheid en de vreugde
te beleven van de eerste gemeente in Jerusalem" (46). De vroegere
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positie die leidde tot polemiek en apologetiek, werd verlaten en de
gemeente volgde de lijn van het tweede vatikaans Concilie: "het
goede dat wij in andere godsdiensten zien, zien wij als lichtstralen van
God. Waar het goede is, daar is God en daaraan mogen wij onze
waardering niet o n t h o u d e n " (47).
In het Comité Christelijke Kerken, waartoe in 1973 de Gereformeerde
Kerk en het Leger des Heils als geassocieerde leden toetraden, is
plaats voor overleg en samenwerking tussen de traditionele christelijke
kerken.
•
De grote verscheidenheid van andere christelijke genootschappen als de
Baptistengemeente, Stromen van Kracht, de Volle Evangelisatie, de
Adventskerk, De West Indies Mission, de Pinksterzending en de Wesley aanse gemeente, deed de behoefte aan een overkoepelend lichaam
groeien. Aan het einde van 1969 begonnen de eerste vergaderingen
over de oprichting van een Raad van Kerken. De beraadslagingen over
de grondslag, de taak en de werkwijze van deze Raad zijn nog steeds
niet afgerond. De verdeeldheid der christenen wordt als een schuld
gevoeld en de leiders vinden dit schadelijk voor de voorbereiding van het
Evangelie. De kerkelijke
leiders willen de kerkelijke taken
die
vanwege de verdeeldheid gebrekkig of geheel niet aan bod komen, op
zich nemen en zich bezinnen op de positie en opdracht van de kerken
temidder van de problematiek van de samenleving in de verandtrde
wereld (48)
De groeiende ockumene kwam vooral naar voren in de kwesties van
het gemengd huwelijk, de gezamenlijke kerkdiensten en de oprcihting
van de christelijke kweekschool.
Het Handboek
van 1967 van de evangelische broeder gemeente zegt
dat huwelijken met niet christenen niet door de broeder gemeente
worden ingezegend en dat huwelijken met roomskatholicken ten zeerste worden afgeraden en dan nog alleen wanneer de katholieke partij
" o v e r k o m t " (49). De praktijk van de broeder gemeente was echter
niet zo streng als in het Handboek was geformuleerd. De katholieke
gemeente was ook altijd tegen gemengde huwelijken geweest maar was
op praktische gronden nooit zo streng. De maatschappij was klein en
bood weinig gclgcnhcid tot keuze. De strenge wetten leverden bovendien geen resultaten o p .
In 1970 schreef de bisschop naar aanleiding van bepalingen vanuit
R o m e omtrent het gemengde huwelijk, het volgende voor.
1. " d e katholieke partij zal verklaren, dat zij bereid is om alle gevaren
tot afval van het geloof te vermijden en dat zij naar best vermogen zal
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streven alle kinderen uit dit huwelijk in de r.k. kerk te laten dopen
en opvoeden;
2. de niet-katholieke partij zal in tegenwoordigheid van de pastoor
kennis nemen van deze belofte van zijn echtgeno(o)t(e);
3. het wordt aan de bisschoppenkonferentie overgelaten om voor haar
territoria te bepalen hoe (mondeling of schriftelijk) deze beloften
en verklaringen zullen worden gegeven" (50).
Het gemengde huwelijk is een normaal verschijnsel in de gemeenten
geworden. De inzegening geschiedt na overleg met de voorgangers in
de protestantse of katholieke kerk, waarbij de bedienaars van beide
gemeenten voorgaan.
Voor de gezamenlijke kerkdiensten stelde de bisschop aan de hand
van het directorium van het Secretariaat voor de Eenheid der Christenen van 1967 een samenvatting samen. Hij maakt een onderscheid
tussen gezamenlijke kerkdiensten en kerkdiensten die eigen zijn aan
de kerkgenootschappen. Aangaande de bijwoning van begrafenissen
worden geen bepalingen getroffen. Katholieke mensen kunnen bij
huwelijkssluitingen als officiële getuigen optreden, echter niet als een
van de partijen gescheiden is of wanneer de katholieke partij tegen de
wetten van de kerk trouwt. Katholieken mogen niet preken of de
Schriftlezingen doen bij de voornaamste diensten van de andere kerkgenootschappen. Om die bij te wonen moet de katholiek verlof van
de bisschop hebben. Niet-katholieken kunnen geen peter of meter bij
het doopsel van een katholiek zijn; ze mogen wel getuigen zijn. En
omgekeerd mag geen katholiek geen peter of meter bij de doop van
een niet-katholiek zijn. Niet-katholieken kunnen niet worden toegelaten tot de kommunie, zoals zij ook niet de lezingen mogen verzorgen
of mogen preken bij de normale eucharistievieringen (51).
In 1967 kwamen de leiders van de evangelisch-lutherse , de katholieke, de hervormde en de evangelische broeder gemeente en de
gereformeerde kerk tot het besluit eikaars doop te erkennen. Daarmee
werd elke vorm van overdopen bij gelegenheid van verandering van
gemeente of genootschap afgeschaft. Ook ten opzichte van de andere
christelijke groeperingen kon vandanaf de oude praktijk van overdopen niet zomaar gehandhaafd blijven.
De oekumenische samenwerking leidde ertoe dat in 1970 een christelijk pedagogisch instituut werd geopend. Het doel ervan is: "het
opleiden tot onderwijzer die in staat is, de hem toe te vertrouwen
jeugd de wettelijk voorgeschreven en de fundamenteel Christelijke
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schoolkennis bij te brengen en haar te vormen tot getuigende christenen en d?ardoor tot burgers met waardering voor de verschillende
bevolkingsgroepen en culturen" (52). Het instituut is een gezamenlijk
projekt van de evangelische broeder gemeente en de katholieke kerk.
De statuten bepalen dat ook niet-cnnstehjke leerlingen tot het instituut kunnen worden toegelaten. Hierin zien wij een opening naar de
oekumene met de andere religies, met name het Hindoeïsme en de Islam.
De Week der Gebeden (samenvallend met de Internationale Bidweek),
de Surinaamse Predikanten en Presters Sociëteit, de gezamenlijke
Kerstavondviering, de uitnodigingen bij feesten en jubilea, zijn momenten waarin de oekumene der christelijke gemeenten en groeperingen kan groeien.
De houding van de gemeente ten opzichte van het Hindoe'isme en de
Islam veranderde in de loop der jaren. Aanvankelijk vonden de zendelingen en missionarissen dat de belijders van deze religies bekeerd
moesten worden. Want hoewel de lehgies niet gelijk gesteld konden
worden met het heidendom, waren zij toch verwerpelijk voor de
mens.
De innige werwevcnheid van de religie in het kultureel patroon van
de Hindostanen en Javanen leidde ertoe dat de Christenen met alleen
eerbied kregen voor de kuituur maar ook voor de religie van deze
bevolkingsgroepen. De idee van natievorming en integratie van de
groepen stimuleerde de dialoog en de waardering.
Van de kant van de Christenen kwam er geen pricipicel verweer tegen
de huwelijkswetgeving voor Hindoes en Moslim, toen gouverneur
Kielstra die in 1940 invoerde. Deze aziatische huwelijkwetgeving bepaalde dat een huwelijk, dat volgens de religieuze gebruiken van de
Hindoes of Moslim werd gesloten, als e n wettig burgerlijk huwelijk
gold. Voor de Christenen gold dat het zogenaamde kerkelijk huwelijk
pas na het huwelijk op de burgerlijke stand mocht plaats vinden en
geen enkel wettelijke konsekwentie had. De gouverneur haalde met
zijn regeling een stuk rechtsongelijkheid binnen. Toch gunden de
Christenen de Hindoes en Moslim deze eigen regeling.
Wel kwam er kritiek op details als de gebrekkige administratie van de
huwelijken, het recht van verstoting door de moslim-man en het
bedrog dat de huwehjksbeambten pleegden. Voor de Hindostanen en
Javanen die Christenen waren geworden, gingen deze aparte huwelijksregelmgen niet op. Toch vroegen sommigen van hen om hun kerkelijk
huwelijk als wettig te erkennen. Zij verschoven de gunstige beschikking voor de Hindoes en Moslim dus naar de bevolkingsgroepen der
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Hindostanen en Javanen. Als de regering aan hun verzoek zou voldoen dan zouden de Indianen, de Bosnegers en de Chinezen met
evenveel recht om een eigen huwelijkswetgeving kunnen vragen.
In de loop der jaren werd de rechtsongelijkheid voor de regering
problematisch. Zij had de keuze tussen afschaffing van de aparte
wetten of handhaving voor de Aziaten en uitbreiding tot de andere
bevolkingsgroepen. Op verzoek van een studiekommissie van het Ministerie van Justitie en Politie stelden de katholieke en evangelische
broeder gemeente in 1968 een Memorandum over deze kwestie samen
(53). Het Memorandum stelt dat bij de handhaving van de wetgeving
het religieus huwelijk van de gedoopte Hindostanen of Javanen als
wettig erkend zou moeten worden. Ook de gemeenten trokken de
aparte regelingen in het kader van de bevolkingsgroep en niet in dat
van de religies. De gemeenten zijn tevens van oordeel dat wanneer de
regering van mening is dat de handhaving van de wetten een langzame
invoeging in het westerse kultuurpatroon bedoelen, zij deze regeling,
met nog meer redenen voor de Indianen en Bosnegers moet invoeren.
Het Memorandum liet de beslissing over afschaffing geheel aan de
regering over en nam geen standpunt in.
In 1973 kreeg de kwestie een vervolg. De regering keurde een wetsontwerp goed, waarbij alle religieuze genootschappen en groeperingen
in de gelegenheid werden gesteld om eigen huwelijkambtenaren aan te
stellen om in overeenstemming met de eigen leer, regelementen en
gebruiken een religieus huwelijk te sluiten dat dan tegelijk als wettig
huwelijk zou gelden. Hiermee werden de aparte regelingen voor de
Hindoes en Moslim een wet voor iedere burger en voor alle godsdienstige gemeenschappen.
Het wetsontwerp werd door het bisdom in zijn algemeenheid onderschreven. De evangelische broeder gemeente deed dit ook. In verband
met de komplexe gesegmenteerde samenleving wilden zij de Hindoes
en Moslim tegemoet komen. De Hindostanen pousseerden de nieuwe
regeling sterk en de christelijke gemeenten, die vooral een kreoolse
signatuur dragen, wilden geen belemmeringen opwerpen.
Bij de beoordeling van het wetsontwerp had de gemeente alleen
aandacht voor de juiste wettelijke regeling. Het sakramentele aspekt
van het huwelijk kwam niet ter sprake, zodat het kerkelijk huwelijk
nog in de sfeer van juridische regelingen bleef.
Tot op heden hebben de christelijke gemeenten geen gebruik gemaakt
van de nieuwe huwelijkswet. Voor de Hindoes en Moslim betekende
de wet voor een groot gedeelte een voortzetting van de bij hen
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gangbare praktijk.
In deze kwestie was er geen overleg tussen de voorgangtrs van de.
christelijke kerken en de pandits en molvis, als de religieuze leiders
van de Hindoes en Moslim. Hiermee ging een kans voorbij om de
dialoog tussen de verschillende religies in de samenleving op gang te
brengen (54). Een eerste poging daartoe deed in 1971 het Comité
Christelijke Kerken.
Zij vergaderde met het C o m t e Hindoe en
Moslim Gemeenten en beiden onderstreepten de betrokkenheid bij de
gezamenlijke belangen bij de opbouw van een rechtvaandge en vreedzame samenleving. De behoefte aan regelmatig kontakt is groeiende.
maar heeft tot heden nog geen konkrete resultaten voor de dialoog
opgeleverd.
In 1964 waren bij de volksstelling de volgende cijfers naar voren
gekomen aangaande het aantal christenen onder de Aziaten4021
963
1668
1121
3456
543

r.k. Hindostanen op een totaal van 112 633
e.b.g.
r.k. Javanen op een totaal van 4 8 . 4 6 3
ebg
r.k. Chinezen op een totaal van 6200
e.b.g.

Uit deze getallen blijkt dat het aantal gemeenteleden uit deze groepen
niet aanzienlijk was. Toch heeft de evangcliscrmg en missionering
reeds lang veel zorg en moeite aan deze groepen besteed. Velen zijn
dan ook via onderwijs, sociale zorg of opvoeding met het christendom
in aanraking komen. Daarbij maakte de gemeente
nauwelijks
onderscheid tussen Christenen en met-Christenen. Daarom zal de
christelijke invloed sterker zijn dan aan de getallen is af te meten
De Hindoeïstische en Islamitsche religies kregen steeds meer recht van
bestaan in de Surinaamse samenleving. Naast de aparte huwelijkwctgeving hebben de aanhangers van deze religies een eigen regeling bij de
eedaflegging. Sinds een aantal jaren is lijkverbranden toegestaan In
1971 werden de religieuze feesten Hoh (of Phagwa) en IduI Fitr als
nationale feesten aangekondigd. Van de kant van de Christenen was
hiertegen enig verzet, maar de kerkelijke leiders ondersteunden het
initiatief van de regering, omdat het met meer dan rechtvaardig was
dat de Hindoes en Moslim ook hun eigen feesten hadden zoals de
Christenen.
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De leiding van de Hindoes en Moslim volgt het voorbeeld van de
christelijke gemeenten en richten scholen, internaten en eigen sociaalkulturele verenigingen op. Zij besteedt aandacht aan jeugdzorg en
bejaardenwerk.
Hoewel het aantal Hindoes en Moslim het getal Christenen verre
overtreft, heeft de samenleving nog een overwegend christelijke signatuur. De christelijke jaartelling, de belangrijke feesten en de religieuze
aktiviteiten van de Christenen hebben hun plaats in het levenspatroon
van de maatschappij behouden. Het streven van de leiders is erop
gericht dat iedere burger eerbied en achting heeft voor de religie van
de medeburger zodat de godsdienstvrijheid gewaarborgd is.
Er zijn geen tekenen te noemen die erop wijzen dat het Hindoeisme
en de Islam het Christendom in Suriname hebben beïnvloed. Daarvoor
hebben de groepen te ver van elkaar gestaan. En de tijd van openheid
en kontakt is pas aangebroken. Tot een systematische voorlichting en
kennisoverdracht via diskussies en studie zijn tot heden weinig initiatieven genomen. Het voordeel, dat de religieuze verbondenheid de
groei naar eenheid en zelfstandigheid bevordert, wordt niet in brede
kringen onderkend.
De houding van de katholieke gemeente ten opzichte van de Afrikaanse en Indiaanse religies is ambivalent. Enerzijds keurt de gemeente op grond van haar vroegere houding diverse riten en praktijken van
de religies niet goed. Anderzijds is er een tolerante houding, die
voortkomt uit het besef dat ook deze religies hun waarde hebben.
Vooral de Christenen der Bosnegers en Indianen leven in deze ambivalente houding. Zij kunnen dan ook in alle ernst twee religies belijden.
De christelijke gemeenten willen eerbied en achting opbrengen, maar
weten daaraan nog geen vorm te geven.
Stond de gemeente vroeger zeer afwijzend tegenover de vrijmetselarij,
de forestery en de orde van de Mechanics, nu worden de gemeenteleden geheel vrijgelaten om tot die groeperingen toe te treden. In dat
verband schreef de bisschop in 1966 aan de priesters dat zij via de
weg van een voorzichtige pastoraal de katholieke leden van deze
verenigingen moesten helpen om in de verenigingen de veranderde
houding van de gemeente duidelijk te maken. Omdat de gemeente
geen tegenwerking hunnerzijds ondervond, wilde zij toleranter zijn.
De vroegere strenge verbodsbepalingen werden ingetrokken. De katholieke leden konden hun kerkelijke plichten weer doen en mochten op
de wijze van de eigen vereniging op de katholieke begraafplaats
worden begraven (55).
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Groeide de verbondheid tussen allerlei fimktionele groepen in de
Surinaamse samenleving, van de andere kant kwam er een aanzet tot
kritiek naar voren. Nieuwe groepen en aktiekomite's, die zich bezig
houden met de problematiek van neo-kolonialisme, onderontwikkeling
en arnioede, verwijten de bestaande instituten, dus ook de katholieke
gemeente, dat zij er niet in geslaagd zijn de strukturele problemen van
de maatschappij op te lossen. De bijdrage van de gemeente aan de
sociale vooruitgang wordt erkend, maar de jongeren wijzen er tevens
op dat de huidige belangrijke instituten in de Surinaamse samenleving
de handhavers van de bestaande orde zijn. De gemeente wordt dan
ook uitgedaagd zich intensiever met de sociale problematiek bezig te
houden.
De gemeente had niet alleen binnen de eigen groep invloed, maar ook
de niet-leden hadden veel kontakten met haar en leefden binnen de
katholieke invloedssfeer. Van de kant van de gemeente werden pogingen gedaan om zoveel mensen binnen het werk van de gemeente te
betrekken. Anderzijds was er een beweging vanuit de maatschappij die
een beroep op de gemeente deed zich meer dan voorheen met de
belangrijkste maatschappelijke problemen in te laten. Daarbij werd
gedacht aan de problemen van misbruik van politieke macht, imperialisme, korruptie binnen het regeringsapparaat, en de wanverhouding
van rijk en arm. Wij kunnen zeggen dat de gemeente alles aanwendde
om zich op de Surinaamse maatschappij te oriënteren en dat de
maatschappij zelf de gemeente ondervroeg over haar engagement
met de werkelijk nationale problemen. De gemeente wilde uit zichzelf
maatschappelijk relevant zijn en de jongere groeperingen vroegen de
gemeente om een grotere maatschappelijke relevantie, Hiermee erkende zij de kracht van de gemeente. En de gemeente was bereid de
uitdaging te aanvaarden en is de weg van een heroriftitatie gegaan wat
blijkt uit de negen proposities van 1969 en de nieuwe formulering
van de doelstelling en aktiedoeleinden in 1971.

SAMENVATTING.
Onder invloed van het tweede vatikaans Concilie groeide de gemeente
naar een ander zelfverstaan. De geschiedenis had de gemeente geleerd
dat de Kerk universeel kon zijn zonder dat de lokale en partikuliere
kerken uniform zouden zijn. De pluriformiteit beantwoordde aan het
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idee dat het Evangelie en de Kerk pas konden groeien vanuit de eigen
wortels en mogelijkheden van de plaatselijke Kerk. Dit bood de
gemeente de gelegenheid zich meer op de Surinaamse maatschappij te
richten. Het kerkelijk leven zocht in liturgie, kerugma, diakome,
pastoraal en zending de Surinaamse mens op en toonde steeds meer
waardering voor de eigen maatschappelijke en gelovige situatie. Het
spreekt vanzelf dat de gemeente er niet altijd in slaagde de weg van
de dialoog konsekwent te gaan. Zij was sterk aan het verleden
gebonden en h a d weinig uitzicht op de toekomst.
De thema's van gemeenschap, Volk Gods en volwaardige geloofsgemeenschap openden perspektieven om in de eigen situatie de nadruk
te leggen op de eenheid van het volk, de dialoog met de andere
religies en het engagement met de nationale problemen.
Onder invloed van de groei van de nationale gedachte, richtte de
gemeente zich steeds meer op de totale Surinaamse mens Zij surinamiseerde het personeel. Zij kreeg steeds meer belangstelling voor de
algemene belangen, waaraan haar partikuhere belangen ondergeschikt
waren. De werkverdeling naar de bevolkingsgroepen werd langzaam
afgeschaft en de leiding streefde nu eens krachtig dan weer traag de
integratie na. Want ook de gemeente wilde bijdragen aan de natievorming en verbroedering. De vroegere kritena van groei namelijk het
aantal lidmaten en deelname aan de kerkelijke diensten, werden
minder belangrijk geacht De gemeente legde de nadruk op de kwaliteit, die moest blijken uit gemeenschapszin, dienstbaarheid, engagement en verantwoordelijkheid
De goede relaties met andere funktionele groepen in de maatschappij
kwamen voort uit de behoefte om de exklusiviteit op te geven. De
gemeente werd zodoende steeds minder buitenlands en steeds meer
Surinaams, omdat het romeins-europees karakter van de gemeente
vager werd. De ideeën omtrent efficiency en planning leiden ertoe dat
de gemeente zich steeds meer ervan bewust werd dat zij pas na een
analyse van de eigen situatie beleidslijnen zou kunnen uitzetten. De
opdracht tot grotere zelfstandigheid, die de gemeente bij de verheffing tot bisdom had gekregen, werd in het kader van vergaderingen,
overleg, studie en reflektie afgetast. Dit bracht de gemeente ertoe het
management te onderzoeken en te verbeteren. Zij kon dit slechts op
eigen kracht m e t inschakeling van de gelovigen. Hierdoor ontstond
voor de Surinamer de gelegenheid zich het Evangelie steeds meer toe
te eigenen.
Bij de opkomst van de belangstelling voor problemen als onderont163

wikkeling, totale maatschappij-verandering en politieke herstrukturering kwam naar voren dat de gemeente op deze punten onervaren
was. De jongere generatie ondervroeg haar over haar engagement. Was
tot dan toe de situatie zo, dat de gemeente steeds een aanbod had
voor de Surinaamse mens op het vlak van de religie, de diakonie, de
zielzorg en de liturgie, nu werd van de gemeente gevraagd haar
inspiratie, kracht en kennis aan te wenden voor de verbetering van de
sociaal-ekonomische situatie.
In deze vierde periode werd de gemeente tot een zelfstandige gemeente verklaard. Zij probeerde dan ook zoveel als mogelijk aan te sluiten
bij de Surinaamse situatie en past zich vaak aan de lokale omstandigheden aan. Kon de gemeente tot voorheen een Europese signatuur
hebben wat betreft personeel, ideeSn en vormgeving, nu zal zij de
Surinaamse identiteit moeten onderkennen en ernaar streven dat zij in
al haar facetten een Surinaamse signatuur draagt.
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SLOTBESCHOUWING

Nu wij het gemeenteleven vanaf 1866 aan een onderzoek onderworpen hebben, is het goed hier een korte samenvatting te geven.
Wij willen eerst aandacht besteden aan de karakteristieken die aangaande de universele Kerk naar voren zijn gekomen. Wij stellen dan
de standpunten en ideeën verscherpt tegenover elkaar om de verschuivingen duidelijker te kunnen signaleren. Wij zullen dan de specifieke
missie- opvattingen schetsen om in het licht van de veranderingen
binnen de Kerk de situatie van de Surinaamse gemeente te schilderen.
Wij zullen dan zien dat een kerk in de zendingssituatie met bijzondere
problemen heeft te maken. Wij sluiten deze beschouwing af met
enkele gedachten over de toekomst van de gemeente.

DE UNIVERSELE KERK.
De Kerk veranderde in de periode tussen het eerste en tweede
vatikaans Concilie op vele punten. Ook de gemeente van Suriname
was bij deze verschuivingen betrokken, want de gemeente was een
representant van de universele Kerk. De gemeente konformeerde zich
aan het model van de Kerk. Hieronder willen wij de meest opvallende
veranderingen op het gebied van de leer, de praktijk, de organisatie en
de plaats in de maatschappij aangeven. Wij willen vooraf benadrukken
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dat de diverse karakteristieken met elkaar verband houden, elkaar
beïnvloeden en elkaar verduidelijken (1).
Heil uitdelen-Heil verwerkelijken.
De Kerk wist zich de bezitster van
het Heil dat Jezus Christus voor de mensen had verworven door zijn
lijden, sterven en verrijzen. Op grond van de Bijbel en de Traditie
beschouwde de Kerk zich als de ene ware Kerk, die het Heil aan de
mensen kon uitdelen. Zn deed dat door haar oproep tot geloof en
door de viering van de Sakramenten.
Deze opvatting (ex opere operato) zal in de loop der jaren verschuiven naar de idee dat de Kerk het Heil tot stand brengt, verwerkelijkt.
De Kerk heeft de zending om het Heil van Godswege in haar leer en
praktijk te verwezenlijken. Dit betekent niet dat G o d en de mensen
eikaars konkurrenten zijn geworden. De Kerk zal evenals God
scheppend in de wereld werkzaam zijn (ex opere oparantis).
Hemels en aards Heil. De Kerk legde aanvankelijk veel nadruk op het
zieleheil, op het geestelijk heil. In feite hielp de Kerk de behoeftige
mens in de diakonie maar dit werk onder inspiratie van het Evangc bc
betekende een mogelijkhied om heilig te worden. De eer van God en
de zaligheid van de zielen richtten de aandacht van de mens voornamelijk o p God en het geestelijke.
Het tweede vatikaans Concilie bracht een evenwicht in deze kwestie
en onderstreepte het belang van het aardse Heil. Gods verlossing en
Heil zullen op aarde in verband gebracht moeten worden met de
zieke, de arme en de machteloze mens. De Kerk kan zich niet meer
veroorloven om het geestelijk Heil de voorrang te geven. De vervolmaking van de wereld betekent de verlossing voor de mens, die m n o o d
verkeert en naar het Hed verlangt.
Uniforme en pluriforme Kerk. Bij het eerste vatikaans Concilie werd
<* eenheid en eenvormigheid van de universele Kerk zeer sterk onder.»eept. De Kerk was over bijna de gehele wereld verspreid en had
overal dezelfde kenmerken, hoewel er kleine variaties mogelijk waren.
De bewustwording van de tot dan toe onbekende volken kwam op
gang toen de Europese macht en kuituur gebreken gingen vertonen.
De volken die onder de koloniale overheersing hadden geleefd, wilden
onafhanktlijk zijn en zelfstandig zich ontwikkelen volgens hun eigen
kuituur en tradities. Dit proces k w a m bij de katholieken in bepaalde
missiegebieden o p het gebied van de kerkelijke organisatie en vormgeving o p gang.
Het tweede vatikaans Concilie erkende het recht op eigenheid en
stimuleerde de jongere kerken zich te o n i n t e r e n op de voorgegevens
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uit hun eigen geschiedenis. De Kerk maakte plaats voor een veelvormigheid en ontwikkelde de idee dat de eenheid van de Kerk vanuit
de verscheidenheid kon groeien.
Autokratie
en demokratie.
De Kerk was streng hiërarchisch
opgebouwd en kende een meerwaarde toe aan het bijzondere priesterschap. Naar analogie van de wereldse gezagdragers plaatsten de hoogste
ambtsdienaren steeds meer hun funkties in de sfeer van maent en
gezag. Zodoende was de Kerk op basis van de gezagsfunkties geleed.
Door de jaren heen zal dit beeld vervagen. Het algemeen priesterschap, de verantwoordelijkheid van iedere gelovige en de betrokkenheid bij het kerkelijk leven werden steeds meer benadrukt. De inbreng
van de gelovige die niet in een ambtelijke funktie staat, moet even
hoog gewaardeerd worden als die van een kerkelijke funktionaris. Er
wordt steeds meer een beroep op iedere gelovige gedaan om mee te
denken, mee te inspireren en mee te helpen. Door deze verandering
van standpunt in zake gezag en macht is er plaats voor mondigheid en
inspraak gekomen. Daarom geven wij deze verschuiving de naam van
een beweging van autokratie naar demokratie.
Exklusiviteit en inklusiviteit. De Kerk was bezorgd voor het Heil van
de eigen lidmaten. De eigen instituties en organisaties moesten groeien, desnoods ten koste van η hetgeen de andere kerken wilden opbou
wen.
De bezinning op het wezen van het Christendom en de betere studie
van de Bijbel brachten de thema's van eenheid, verbondenheid en
samenwerking naar voren. Het kerkelijk werk bedoelde het Heil voor
allen te bewerken. Het Heil en de Verlossing waren voor alle mensen
bedoeld. Had de Kerk haar werkterrein versmald tot de eigen leden,
nu wilde zij het Heil voor alle mensen die onder Gods genade leven.
Vroeger had zij veel aandacht voor ir haar eigen groei, aanzien en
uitbreiding. Nu kregen de mondiale problemen als armoede, uitbui
ting, onderdrukking en geweld steeds meer aandacht.
Monoloog en dialoog. Met het bovenstaande valt de verschuiving van
monoloog naar dialoog samen. De Kerk was gewend geraakt aan de
situatie om binnen haar eigen gezichtsveld te denken en handelen. Zij
duldde geen beïnvloeding van buiten en had nauwelijks kontakten
met instituties tmiten haar.
In latere tijden zou deze positie veranderen. Er kwam plaats voor een
dialoog binnen de eigen gelederen, met de andere christenen, met de
niet-christelijke gelovigen en de ongelovigen. Hierdoor konden kontakten die voor beide partijen vruchtbaar waren, groeien. In plaats van
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afzondering en eenzijdigheid gingen samenwerking, overleg en diskus-sie een belangrijke rol spelen. Zo groeide de oekumene en bracht de
Kerk het Heil naderbij.
Hiermee hebben wij kort enkele opvallende karakeristieken van een
nieuw kerkelijk leven geschetst. Het is hier niet de plaats om er
uitvoerig g o p in te gaan. De veranderingen binnen de Kerk staan niet
los van die in de wereld. Er is sprake van een gelijktijdig proces en
het is niet meer dan waarschijnlijk dat beide gebieden op elkaar
hebben ingewerkt, omdat de gelovigen de veranderingen op beide
terreinen stimuleerden of ondergingen. De demokratic, de socialisering, de sekularisatie, de mondialiteit en andere stromingen kwamen
in de twintigste eeuw sterk op de voorgrond. Binnen en buiten de
Kerk vonden deze thema's voor- en tegenstanders. Via studie en
diskussie werden de nieuwe ideeën binnen en buiten de Kerk bekend.
Ook de Surinaamse samenleving, die sterk de invloed van het Westen
onderging, kreeg met de moderne stromingen te maken en eigende
zich de idecbn toe.
Op het specifieke vlak van de missie zijn ook enkele opvallende
verschuivingen te konstateren. Wij hebben die reeds bij de behandeling van de vier perioden gezien. Wij willen hier in enkele punten een
globale samenvatting geven.
Heil binnen en buiten de Kerk. Bij de behandeling van de kenmerken
van de universele Kerk is reeds naar voren gebracht dat de Kerk de
mening was toegedaan dat het Heil van God slechts aan de katholieke
Kerk was toevertrouwd. De Kerk was de bewaardster en uitdeclster.
Daarom stelde de Kerk dan ook als voorwaarde voor participatie aan
het Heil dat de mens lid moest zijn van de katholieke Kerk. Buiten
de Kerk was er geen Heil.
Een beter begrip van de bijbelse gegevens leerde echter dat dit
standpunt niet houdbaar was. Het tweede vatikaans Concilie stelde
nadrukkelijk dat ook de andere christenen en de andere religies
waarde hadden. In het licht van het Evangelie moest iedere Ikatholiek.
waardering voor de niet-katholieke gelovigen hebben. Hiermee gaf de
Kerk haar exklusivisme o p . De weg voor erkenning, samenwerking en
dialoog kwam daarmee open.
Het zal duidelijk zijn dat deze verandering van opvatting van zeer
groot belang voor de missietheologie is omdat de mensen in de
zending specifiek met de andere religies te doen hebben.
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Tijdelijke en essentiële missie. Het begrip missie werd bepaald door
een kombinatie van juridische regelingen "ardrijkskundige aanduiding
en tijdelijkheid. Missie betekende vaak dat mensen naar verre landen
werden gezonden om het Evangelie te verbreiden en de Kerk te
planten. Zolang de nieuwe stichting nog afhankelijk was van de
Propaganda Fide, die verantwoordelijk voor het missiewerk in de
universele Kerk was, heette het gebied missiegebied. Bij de verheffing
tot bisdom kwam dan ook de naam missie te vervallen. Missie bedoelde een bepaalde fase van een gemeente aan te geven.
Later volgde een verandering van opvattingen. Op basis van nieuwe
gegevens van de theologie kreeg het begrip missie een geheel andere
inhoud. Nu betekent missie een eigenschap van de Kerk. ledere kerk
waar ter wereld ook, moet zo gestruktureerd zijn dat zij de kenmerken van zending heeft. ledere Kerk staat in een groeiproces, moet
naar nieuwe vormen zoeken, zal nieuwe samenwerkingsverbanden
moeten leggen. Iedere Kerk zal bereid moeten zijn de onbekende weg
van de dialoog met de omringende wereld te gaan. Iedere Kerk zal
telkens nieuwe terreinen moeten aftasten omdat de Zending van de
Zoon en de Geest niet gebonden is aan de beperking van
rechtsregelingen, geografie en instituties.
Daarom zal iedere kerkgemeenschap in wezen missionair moeten zijn
en zich steeds bewust moeten zijn dat de verwerkelijking van het Heil
voortdurend om vervolmaking vraagt. Wij kunnen dus de opvattin«
van de tijdelijke zending plaatsen naast t de idee van de essentiële zending.
Direkte en indirekte methode. Wij zien aangaande het missiewerk een
verandering van methodiek. De missionarissen waren gewoon de mensen rechtstreeks over de boodschap van het Evangelie aan te spreken.
De ongelovigen - de heidenen - werden direkt met het Evangelie
gekonfronteerd. Meestal deden de missionarissen dat door middel van
de prediking. De bedoeling was dat de mensen onmiddellijk bij de
eerste ontmoeting kennis zouden nemen van het wezen van de evangelische Boodschap, zoals dat in de. kerkelijke^terminologie vieta
uitgelegd.
De missiepraktijk leerde dat deze methode zeer moeizaam resultaten
opleverde. Er was een soort pedagogie nodig om de mensen de
gelegenheid te geven naar het Evangelie toe te groeien. De Kerk
onderkende dat de bekering om een groeiproces vroeg. De individuele of kollektieve religieuze bekering hing samen met de veranderingen op de vele andere terreinen van het menselijk leven. Daarom
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leerde de Kerk te denken in termen van groei, ontwikkeling en
fasering
Comprehensive
approach. In aansluiting op de kwestie "an de direkte
en indirekte m e . h o d c kan het volgende worden gezegd. De missions
rissen e n t d e k t e n dat de mens, wilde hij tot een religieuze bekering
komen, op vele terreinen e^n verandering van ideeën en gedragingen
moest ondergaan. Zo bepaalden de levensomstandigheden, de ekono
mibchc situatie en de politiek voor een groot gedeelte het leven. De
mens is met vele draden aan de normen en wetten van deze levensgc
bieden gebonden. Daarom zou er pas van verandering sprake kunnen
zijn vianneer er een verandering in die gebondenheid mogelijk zou
zijn.
De missionarissen kwamen tevens tot het inzicht dat de boodschap
van het Evangelie met beperkt kon blijven tot de prediking Het
Evangelie moest ook gepresenteerd worden in de liturgie, de diakonie,
de koinonie en de pastoraal, want de Boodschap betekende de verwerkelijking van het Heil aan de mens.
De missionarissen moesten de mens in zijn totaliteit benaderen. Zij
moesten zich o p de vele terreinen van het menselijk leven begeven.
Bovendien moesten zij de mensen omvattender trachten aan te spreken. De nieuwe benadering honoreerde daarmee de pogingen van vele
missionarissen van vroeger die reeds in die richting hadden gewerkt.
Deze benadering, die op de idee van de komplexiteit van het mense
lijk leven is gebaseerd noemen wij de comprehensive approach
Universele en partikuhere
Kerk In de negentiende eeuw was de Kerk
van R o m e over bijna de gehele wereld Verspreid Zij telde vele
apostolische prefekturen en vikariaten. Vele bisdommen werden opge
n c h t . En vele missionarissen werden uitgezonden om het Evangelie
onder de volken te verspreiden. Tevens moesten zi] overal de Kerk
planten. Overal werd hetzelfde kerkmodcl gehanteerd, zodat overal
dezelfde hierarchische struktuur ontstond. Alle Kerken oriënteerden
zich op R o m e en stonden onder het gezag van de p a j s van R o m e
O p het tweede vatikaans Concilie bleek duidelijk d-it deze uniformiteit en centralisatie vele problemen opriepen. Hoewel er altijd variaties
mogelijk geweest waren, voelden de Kerken over de wereld het als
een belemme-ing voor de groei, wanneer de normen en wetten van de
Kerk van Romc^umform gehandhaafd dienden te worden.
O p het Concilie werd het belang van de inbreng van de partikulicre
en Іокяіс kerken onderstreept. Vele kerkelijke leiders hielden een
pleidooi voor decentralisatie. De struKtuur veranderde dan o o k . De
bisschoppcnkonferenties en de leiding van de partikuhere kerken
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kreçcn steeds meer bevoegdheden.
Iedere Kerk kreeg de opdracht tot verantwoordehjkh id voor
bestuur en opzet.
Kwantiteit
en kwaliteit. De doelstelling van de uitzending van missionarissen was om zo snel als mogelijk een goede organratie op te zetten
zodat het nieuwe russiegebied zelfstandig verder kon leven. Bij het
werk stonden Je kerkelijke werkers onder de dwang van snelle voor
uitgang. Zij probeerden dan ook snel grote aantallen gemeenteleden te
werven en scholen, hospitalen en andere instituten op te richten.
Daarbij viel vanzelfsprekend minder het aksent op de kwaliteit van
het kerkelijk werk, hoewel wij niet kunnen zeggen dat de aandacht
daarvoor aanzienlijk minder dan voor de kwantiteit was. Toch leerde
de geschiedenis dat de Kerk het wellicht te veel gezocht had in grote
gebouwen, aanzienlijke projekten en uitgebreid personeel Daarom
groeide de idee dat de kwaliteit even grote aandacht verdiende. De
mi sionanssen vroegen zich af of de gemeenteleden het Evangelie in
het leven integreerden, of het Heil wel alle mensen bereikte, of de
ßhjde Boodschap de invloed van geweld, korruptic en onderontwikkeling had gebroken. Hiermee manifestt,erde zich het konstante probleem van het evenwicht tussen kwantiteit en kwaliteit.
Kerk en missie. Wij hebben reeds gezien dat het begrip missie betekende dat een gebied nog niet zelfstandig ter plaatse bestuurd werd
De nieuwe gemeente stond onder het gezag /an de Propaganda Fide.
Wanneer er voldoende garantie:, voor stabiliteit waren, werd een
missiegebied tot bisdom en dus tot kerk veranderd Zo was het
streven van de leiding van de missiegebieden erop gericht om snel een
kerk te worden, zodat de fase van missie afgesloten kon worden
Het tweede vatikaans Concilie omschreef het begrip missie anders. Nu
was er geen sprake meer van tijdelijkheid of juridische regelingen.
ledere Kerk moest essentieel missionair zijn. De tegenstelling tussen
missie en kerk viel weg, want iedere nieuwe gemeente is een kerk die
missionair moet zijn.
Al deze veranderingen in de missietheologie, die wij aangescherpt
hebben weergegeven, speelden ook door in het kerkelijk leven van de
Surinaamse gemeente. Binnen het raam van de uniforme theologie
was er toch plaats voor aandacht voor de specifieke problemen van
een kerk in de zendingssuuatie.Voor de Surinramse gemeente betekende dit dat zij enigermate haar liturgic^kerugma en de andere sektoren
van het kerkelijk >werk surinarmseerde. De Kerk bood gelegenheid tot
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verandering en groei zodat er ondanks de uniformiteit toch altijd
v;iriatie mogelijk was.
Oc veranderingen van standpunten en ideeé'n drongen zeer langzaam
de gemeente van Suriname binnen. Er was geen sprake van een breuk
'iiet het verleden. Vele elementen van het kerkmodel van het eerste
vatikaans Concilie bleven bewaard, terwijl er tevens vele nieuwe elementen werden ingebracht, die aansloten bij het kerkmodel van het
tweede vatikaans Concilie.
Bovendien had de Surinaamse gemeentz haar eigen kenmerken. Wat
het wezen van het christendom betreft kunnen wij zeggen dat de
gemeente naar leer en theorie geheel op de theologie uit het buitenland stoelde. In de eigen gelederen was er geen behoefte om te
zoeken naar aangepaste formuleringen. Hierdoor bleef de evangelische
Boodschap een boodschap van buiten. De gemeente besteedde wel
veel aandacht aan de verspreiding van het Ev.Evangelie, maar vroeg
niet
naar de zin en betekenis van deze Boodscl· ι voor de Suri
naamse mens. Er was geen plaats voor een eigen theologie.
Hoewel de kerkelijke wetten streng gehandhaafd dienden te worden,
kon de Surinaamse gemeente toch een eigen staiidpunt dienaangaande
ontwikkelen. De leiding van de gemeente spoorde regelmatig aan tot
• Ie onderhouding van de kerkelijke geboden. Toch was de nadruk
.\чег niet ") srimgent dat er strenge maatregelen werden cnomen
wanneer geiiieenteleden m gebreke bleven. De toetredin
tot de
katholieke K<_rk hield in dat het nieuwe lid radikaal met de oude
.•e ligie mot 5Г b u k e n . Wij hebben reeds gezien dat de nieuwe gemeente
ni.g vele voi men van de o u a c religie bewaarde, zodat vele gcmeentelck n twee rJigii-s heb "чі. De leiding van de gemeente onderkende dit
M t maar n u n er nooit afdoende maatregelen tegen.
l)e kcrkeh|ke wet was erg ge ka ' tegen gemengde huwelijken. Lang/.a.im grocidi. Ί ' Suiinaamsc gem enten een gewoonte dienaangaande
he het geuien^de huwelijk als een vanzelfsprekende zaak beschouwde.
''evens leerde de gemeente om te gaan met andere dan katholieke
i orinen aangaanci. -uwelijk en scxuahteit. Het konkubinaat en het
ijtrum ha it eisten
ι de gemeente dat zij in de Surinaamse situatie
de katholieke n o n n e n niet al te streng moest handhaven.
v'i] hebben de^e voorbeelden aangehaald om aan te tonen dat de
gemeente zich oriënteerde op de normen en idealen van de universele
Keik, maar daarbi| rekening hield met de eigen omstandigheden. Zo
^unnambeerde de gemeente, want zij inkorporeerdc het Europese
n.-del in het raam van de eigen mo ;ehikhedcn.
172

Dat de gemeente gesticht werd vanuit de universele Kerk had het voordeel dat de missionarissen reeds een werkmethode hadden. Zij konden
als het ware een voorgegeven model in de Surinaamse maatschappij
uitwerken. Door het lidmaptschap van de universele Kerk had de
gemeente het voordeel met instituten buiten de grenzen van het
kleine land verbonden te zijn. Bovendien leverden de k o n t a k t e n zowel
financiële als materiele steun o p .
Het lidmaatschap leverde ook nadelen o p . De inbreng vanuit hc··
buitenland was zo dominant dat de aandacht voor de eigen siruatie
een problematiek maar weinig aan b o d kon к о т е л . De o c . n ^ n t r ·
stond onder het centrale kerkelijke gezag en і т к - i t de algemene
bepalingen t n regelingen handhaven. Hierdoor werd problematiek van
de lokale en partikuliere kerken geniveUeerd. De gemeente bleef in
een afhankelijke positie ten opzichte van een buitenlandse instantie.
Daardoor kon zij niet op haar eigefi fundamenten groeien. De ge
meente zelf had geen inbreng in de universele Kerk, zodat het
zelfrespekt niet kon groeien, want zij had als Surinaamse gemeente
niets te bieden.
Nu wij het ecclesiologisch-missionair karakter van de Kerk naar voren
hebben gehaald kunnen wij de geschiedenis van de Surinaamse ge
meente darrin plaatsen. Wij doen dat o o k hier weer met enkele
aangescherpte karkateristieken naar voren te halen.
DE SURINAAMSE GEMEENTE.
Leer. De gemeente heeft zicb wat haar h o r betreft sterk geonènteen 1
op de universele Kerk hr was geen behoefte aan e' η andere opstel
ling, onidat de gemeente zich de vertegenwoordigster van de universe
le Kerk wist. Hierdoor kreeg tij het karakter van een afhankelijke
volgzame gemeente, die het de universele Kerk nooit lastig maakte.
Inhoudelijk zien wij een verschuiving wat de leer betreft. Het wezen
van het christendom werd in termen van geloof en leer naar voren
gebracht. Het geloof in G o d en de aanvaarding van de ware leer van
de ware Kerk z o u d e n de mensen het aangezegde Heil brengen. Dit
Heil bedoelde het geestelijke Heil voor de mensen t o t stand te
brengen.
Later verschoof het primaat van het geloof naar het primaat van de
liefde. Het Heilshandelen van God werd in de sfeer van de lirfi'r
geplaatst. De mens moest dit Heil d o o r de liefde verwerkehjkeii in άι
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Het Evangelie dienden aanvankelijk als middel om het geloof te
wekken. Later werd het gehanteerd l als oproep tot liefde, niet alleen
tot God maar ook tot de medemens en vooral de medemens in nood
en verdrukking.
De Surinaamse mens leerde de gemeente kennen als een gemeenschap
waar macht, gezag en gehoorzaamheid een grote rol speelden. De
gemeente droeg ook de kenmerken van liefde, dienstbaarheid, liefdadigheid en hulpvaardigheid. De gemeente pbitte op grond van het
Evangelie voor beschaving, ontwikkeling, vooruitgang en integratie. De
samenleving leerde de gemeente kennen als een instituut dat zich
sterk afzette tegen andere religies en groeperingen. De gemeente
beschouwde zich als de vertegenwooidigster van de ene ware Kerk.
Later zou dit standpunt worden verlaten en groeien de kontakten met
de andere religies en verenigingen. De gemeente leerde dat de andere
religies 'waarde
hadden, zodat zij naar een dialoog met deze
religies ging zoeken.
De gemeente was niet altijd konsekwent aangaande theorie en praktijk. Hoewel de leer van de Kerk nog lang bleef spreken van het
verderfelijke van de andere christelijke groeperinge.., had de gemeente
reeds lang kontakten met vertegenwoordigers van die gemeenten.
Moest de gemeente steeds de katholieke moraal verdedigen, toch
stond zij voor de gemeenteleden toe dan zij volgens andere normen
leefden. Was de theorie aangaande de Indiaanse en Bosnegerreligies
nog gebaseerd op de begrippen heidendom en afgoderij, toch zag de
gemeente diverse eigen gebruiken en rituelen door de vingers.
Wij zien aangaande de theorie drie belangrijke punten naar voren
komen. De leer van de Kerk kwam uit het buitenland en uit Europa.
De leer kon aanzienlijke veranderingen ondergaan. En de gemeenhield zich niet altijd aan de leer.
Praktijk. De gemeente legde aanvankelijk veel nadruk op de leer en
kennisoverdracht. De missionarissen spanden zich in om de mensen
kennis te laten maken met het Evangelie en de leer van de katholieke
Kerk. Toch kwam reeds snel de behoefte naar voren zich in te zetten
voor onderwijs, medische zorg en andere maatschappelijke problemen.
De gemeente kwam de mensen tegemoet op het gebied van de
primaire levensbehoeften als behuizing, werkgelegenheid, wezenzorg
en weduwenondersteuning. Zij deed dat voor de eigen leden. Bovendien zette zij zich in voor onderwijs en maatschappelijke zekerheid.
En op het gebied van kuituur en gemeenschapsopbouw besteedde de
gemeente aandacht aan studie, standsorganisatie, vakbondswezen en
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politieke partijvorming. De gemeenteleden werden zowel materieel als
spiritueel geholpen.
Later zou de lotsverbetering van de niet-leden steeds meer op de
voorgrond komen. De hulp en het aanbod hadden vooral plaats in het
kader van de liefdewerken als ziekenzorg, melaatscnverplegmg, jeugdwerk, ontspanning en internaatswerk.
Pas aan het einde van de ondcrzoekperiodc kwam de belangstelling
voor de maatschappelijke problemen als armoede, onderonwikkehng,
afhankelijkheiden
imperialisme naar voren. Hierdoor kreeg de gemeente ook belangstelling voor de problemen die buiten haar specifieke gebied lagen en waarbij de leden en niet-leden waren betrokken.
Was het kerkelijk werk er aanvankelijk op gerient om de mensen tot
de d o o p te brengen, om de gemeente naar aantal te laten groeien,
later werd dit motief minder belangrijk. Want het lidmaatschap van
de gemeente was niet allesbepalend voor de participatie aan het Heil
van God en echt Heil was niet alleen bedoeld voor de gemeenteleden,
maar voor alle mensen op aarde.
De praktijk van de gemeente was erop gericht de mensen met God en
het Heil in kontakt te brengen, om geluk en zaligheid te brengen. De
behandeling van het kerkelijk leven in de laatste eeuw laat zien dat de
gemeente niet altijd kon voldoen aan de eisen van het Evangelie. De
gemeente bleef in gebreke door ondeskundigheid, oppervlakkigheid,
en eenzijdigheid.
Organisatie. Wat de organisatie van de gemcenre betreft kunnen wij
zeggen dat het aanvankelijke Europees-klerikale kader langzaam ver
vaagde. De gemeente oriënteerde zich steeds meer op de eigen situatie. Het personeel kwam uit de plaatselijke gemeente voort en de
gemeente deed pogingen om eigen personeel op te leiden. Bovendien
kregen steeds meer leken de kans om via inspraak en overleg de gang
van zaken in de gemeente mee te bepalen.

Was de oriëntatie vooral o p Europa en Rome gericht, later zou deze
keuze veranderen. Er werd aansluiting bij de kerken van de Caribbean
en van Latijns Amerika gezocht. De nadruk o p de verantwoordelijkheid van de partikuliere kerk leidde ertoe dat de gemeente zich van
haar afhankelijke positie bewust werd en naar wegen tot zelfstandigheid ging zoeken.
Vanwege de keuze voor het onderwijs kreeg de Kerk de naam een
instituut voor onderwijs te zijn. De gemeente werd geassocieerd met
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onderwijs en kinderen, zodat wij van een school en kinderkerk
zouden kunnen spreken De gemeente ging ervan uit dat er een
nieuwe generatie mensen moest komen om de christelijke wetten en
normen volledig tot hun recht te laten komen De gemeente roept
nog steeds dit beeld op
Dt gemeente begon in Suriname met een vaststaand model, dat als
idcaa' voor de groei van de gemeente gold. Later zou blijken dat dit
ideaal van zelfstandige kerk niet meer zo stringent was. Het einddoel
van de gemeente werd in het r a i m van veivolrnaking, groei en tpekomst geplaatst Er ontwikkelde zich een eschatologisch pcrspektief,
waardoor het statische ideaal plaats maal· te voor een meer dvnamisch
model.
De organisatie kende harde regels en wetten De priesters deden veel
moei'e om deze reglementering op te leggen aan de gemeenteleden.
Maar de geschiedenis leerde dat de voorschriften soepel |gehanteerd
moesten worden, omdat de plaatselijke situatie dat eiste.
In de eerste fase stelde de katholieke gemeente zich scherp op
tegenover de andere christelijke gemeenten en de staat Zij moest het
katholieke geloof en de leer van de katholieke Kerk verdedigen.
Hierdoor kreeg zij weinig kans om de gemeente systematisch op te
bouwen. De werkmethoden kwamen vanuit Holland en de normen en
idealen waren vreemd voor de Surinaamse mens. De gemeente hield
vast aan de hiërarchische struktuur en de romeinse vormen van
ambtsbediening Hierdoor kon het gemeenteleven zich niet harmonisch ontwikkelen.
De gemeente groeide naar de fase waarin zij eigenstandig moet zijn.
Het buitenlands personeel neemt sterk af. De vraag om sunnamisering
neemt toe. Daartoe zal zij de fase van sterke afhankelijkheid moeten
afsluiten en op eigen verantwoordelijkheid naar wegen van gemeenteleven moeten zoeken.
Plaats in de maatschappij. De gemeente stelde zich in de aanvang zeer
polemisch en partikularistisch op, omdat zij ervjn overtuigd was de
ware leer te hebben en de ware Kerk te vertegenwoordigen. De
afzondermgspolitiek
en
konkurrentie
maakten
plaats
voor
samenwerking en partnership op de terreinen van de lotsverbetenng,
de zorg voor de opbouw van het land en de realisering van de sociale
rechtvaardigheid. De dialoog op het gebied van de leer en theorie
kwam moeizamer o p gang.
De gemeentes gedroeg zich partikubristisch. Zij bouwde haar eigen
instituten op en wilde voor de eigen leden de diakenie beoefenen.
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Hierdoor zonderde zij zich af en zocht zij geen kontakten met de
regering en andere funktionele groepen in Hf maatschappij Later zou
deze stellingnamc worden verlaten. De zorg voor het algemeen belang
groeide De nadruk op de groepsgebondenheid nam af. De groeiende
samenwerking strekte zich uit tot de christelijke groeperingen, de
niet christelijke religieuze organisaties en de neutrale verenigingen Zo
kon de oekumene wederzijds groeien.
De gemeente streefde na een harde leerschool steeds meer naar de
integratie van de bevolkingsgroepen. Het pastoraal werk was gescg
menteerd naar de leden van de diverse groepen Nu zoekt de gemeen
te naar wegen om de eenheid van de gemeenteleden en daardoor de
eenheid van de gehele Surinaamse gemeenschap te bevorderen
De gemeente verwierf invloed in de samenleving. De kleine maat
schappij onderging de invloed van het Evangelie en de katholieke leer.
En de gemeenschap aanvaardde voor een gedeelte het werk van de
gemeente Deze meegaandheid van de bevolking blijkt ook uit het feit
dat er nooit sprake is geweest van een langdurige en intensieve
protesthouding ten opzichte van de katholieke gemeente. De kritiek
van de laatste jaren heeft niet de bedoeling om de gemeente uit de
maatschappij te elimineren. Zij wd de gemeente op andere taken
wijzen. De gemeente wekte bij de bevolking verwachtingen, die zij zal
moeten proberen in te lossen.
De gemeente vereenzelvigde zich met de kreoolse groep, die zij
europeiseerde. De benaderingswijze van de andere groepen verliep
anders . De gemeente besteedde voor deze groep mensen veel aan
dacht aan de eigenheid en het kulturele verleden. Daarom werd het
met Kreolen moeilijk om lid van de gemeente te worden want dat
zou betekenen dat zij moesten kreohseren en europeiseren.
Groei. Wij hebben de onderzoekpenode in vieren gedeeld en daarvoor
de namen konfrontatie, vestiging, institutionalisering en autochtonisering gebruikt. Deze vier termen geven de groei van de gemeente aan,
specifiek op het vlak van haar institutie. De gemeente had voor 1866
een marginaal bestaan in de maatschappij. Via onderwijs en prediking
ging zij in de konfrontatie met de omringende wereld aan. Hier won zij
de strijd en vestigde zich op een lijn met de andere gemeenten Deze
positie konsolideerde zij. Maar om haar positie in de maatschappij te
behouden zal zij naar zelfstandigheid moeten streven, omdat haar
afhankelijke positie niet in overeenstemming is met de algemene
tendens in de samenleving, die naar onafhankelijkheid, zelfstandigheid
en eigen identiteit streeft.
De ontwikkeling in de leer, de praktijk, de organisatie en de plaats in
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de maatschappij hebben sterk onder de invloed van buiten gestaan.
De aanvankelijke doelstellingen leverden geen resultaten op. De
aanvaarding van de Blijde Boodschap verliep zeer langzaam. De onderhouding van de kerkelijke plichten liet te wensen over. De katholieke
moraal, speciaal op het vlak van familieleven en sexualiteit, vond zeer
moeizaam navolging. De kerkelijke a m b t e n waren niet zo aantrekkelijk dat velen zich aanboden om in de gemeente werkzaam te zijn.
Het patroon van de universele Kerk, dat de leiding van de gemeente
hanteerde voldeed nauwelijks in de Surinaamse situatie.
Intern moest de gemeente haar bakens verzetten. Zij moest de leer
aanpassen; de liturgie aanspreekbaarder maken; het zielzorg-werk o p
een andere leest schoeien; de niet-christenen anders benaderen; de
organisatiestruktuur verbeteren en haar relaties met andere groepen
herzien. T o c h bleef zij maatschappelijk relevant en groeide zelfs o p dit
vlak, o m d a t zij meer dan de andere gemeenten meeging met de groei
van de maatschappij.
Wij hebben de groei van de gemeente genoemd naar de terminologie
van haar maatschappelijke relevantie. Wij doen dat niet zozeer o m d a t
de doelstelling van de gemeente was een stevige plaats in de maatschappij te veroveren. Het resultaat van de verkondiging van de leer,de
kerkelijke praktijken, het organisatieleven en d de ; ' groei van de
relaties met andere groeperingen, was dat de gemeente groeide en
aanzien kreeg. Deze twee elementen wist zij te behouden zodat zij
ondanks en dankzij de veranderingen op de vele terreinen van het
kerkelijk leven, van betekenis bleef voor de Surinaamse mens. De
gemeente, vanuit het buitenland begonnen, wist zich in de maatschappij te vestigen en groeide naar een vorm, die haar definitief als
instituut in de samenleving plaatste. En deze positie zal zij weten te
behouden als zij zich bewust is van de maatschappelijke situatie van het
volk. Daartoe zal zij de tekenen des tijds m o e t e n verstaan om in het licht
van het Evangelie Heil te brengen.
Gemeente. Analoog aan het woordengebruik bij de protestanten werd
de nieuwe missie in Suriname door de regering officieel gemeente
genoemd. Ook later toen de nieuwe kerk zich uitbreidde en meerdere
kerken had bleef de term rooms katholieke gemeente gehandhaafd.
Hierdoor had er een bepaalde mate van uniformering in de gemeenschap plaats. Wat een parochie deed, deed de gehele gemeente; wat
een bedienaar deed, deed de gehele gemeente. Binnen en buiten de
gemeente was er zodoende weinig ruimte voor differentiatie.
De term gemeente, die dus eigenlijk meerdere parochies of gemeenten
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omsloot, bedoelde de verscheidenheid van de christelijke gemeenten
aan te geven. De katholieke kerk had een plaats naast of tegenover de
hervormde, de lutherse en de evangelische broeder gemeente En later
kwamen de nieuwere christelijke gemeenten daarb'j
De leiding van de gemeente streefde ernaar om haar verantwoordelijk
heid voor de uitbreiding van het Evangelie en de Kerk gestalte te
geven in de prediking en het ekrkehjk werk Daarbij werden het
Evangelie, het geloof, het gemeenschapsleven en het Heil van God
altijd binnen het kader van de Kerk plaatst Pas in de laatste tijd na
het tweede vatikaans Concilie, groeide de idee dat het Heil ook
buiten de Kerk verwerkelijkt werd. Het verschil tussen geloof en
kerklidmaatschap, tussen Heil binnen en buiten de Kerk, is aan de
orde gesteld maar heeft nog geen konsekwenties voor het gemeente
leven gebracht.
De r o o m s katholieke gemeente heeft zich lange tijd tegenover de
andere gemeenten en andere religieuze groeperingen opgesteld Zij
zonderde zich af en wilde haar eigen leven leiden. Wij zien echter ook
de tendena naar voren komen dat de gemeente de kontakten die
nodig zijn voor eenheid en gemeenschap, Wil intensiveren. De gemeente wil de oorspronkelijke betekenis van de term katholiek naar voren
halen en verwerkelijken.
Het gebruik van het woord gemeente heeft het voordeel dat duidelijk
naar voren k o m t dat het gaat over een groep mensen die een gemeenschap zijn of moeten zijn en gemeenschappelijke kenmerken hebben.
De term maakt ook duidelijk dat de gemeente een onderdeel van een
groter geheel is. Zij valt niet samen met de universele Kerk maar is er
wel organisch mee verbonden.

ZENDINGSGEMEENTE.
Voordat de priesters zich met de slaven mochten inlaten, was de
katholieke gemeente een parochie voor de katholieke kolonisten.
Later zou het begrip missie - naar een vreemd land, naar een vreemd
volk, de opdracht o m de oude religie uit te bannen; - op de kerkelijke
situatie van de gemeente van toepassing worden. In 1958 werd de
tase van missie afgesloten. De gemeente werd een zelfstandig bisdom.
De behandeling van het gemeenteleven van de laatste honderd jaren
hebben enkele gegevens naar voren gebracht die wij als karakteristieken voor een zendingsgemeente kunnen beschouwen. De beginfase
van een gemeente, een fase die kort en lang kan duren, zal vooral met
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start, de verandering, de institutie, de assistentie, de identiteit en de
universaliteit te maken hebben. Wij willen er hier kort aandacht aan
besteden.
Begin. Het is van belang dat de zending, die een groep mensen of een
genootschap begint, een zo gunstig mogelijke start heeft. Uit het
verleden weten wij dat de zending vaak met de handel en de kolonisatie meekwam en daaronder te lijden had. Wij kennen uit de geschiedenis de voorbeelden van opdringerigheid en ongepastheid. Meestal bewandelde de zending/ zijpaden om toch maar vaste voet te krijgen.
Daartoe werden koncessies aan het Evangelie gedaan en vereenzelvigde
de mensen, naar wie de zending uitging, haar met elementen uit de
samenleving, die vaak geen evangelische bijdrage leverden.
De meest ideale start is dat op verzoek van de mensen met de
zending onder hen wordt begonnen. Het begin zal zo eerlijk en open
mogelijk moeten zijn. Het zal goed zijn wanneer de mensen vanaf het
begin meeleven en beseffen dat het hun eigen zaak is. Des te eerder
zal het vreemde van de zending verdwijnen en zullen de mensen niet
het slachtoffer van een vervreemdingsproces worden.
Verandering. De religieuze term voor verandering is bekering. De
zending zal gericht zijn op een verandering van levensoriëntatie. Het
Evangelie roept daartoe op. Wij hebben reeds gezien dat de idee van
comprehensive approach naar voren is gekomen. De planning van de
verandering zal de totale mens voor ogen hebben. Zij zal een onderscheid maken tussen de veranderingen op het gebied van de religie, de
sociaalekonomische omstandigheden en de politiek. Zij zal de mens
als individu en als deel van de gemeenschap benaderen. De veranderingen kunnen betrekking hebben op het vlak van de primaire levensbehoeften, op het vlak van werkgelegenheid en onderwijs, en op het
vlak van kuituur en politiek. De verandering kan bedoeld zijn voor de
groep, de samenleving en de gehele wereld. Bovendien kan de verandering de ommekeer van normen, de strukturen of de dagelijkse
gewoonten voor ogen hebben (2).
Wanneer de zending begint zal zij zich intensief met de verandering
moeten bezig houden. Daarbij zal zij zich richten op de vernieuwing.
Op basis van het Evangelie heeft zij de opdracht het leven nieuw te
maken. Het zal dan ook zaak zijn dat zij zich bezint op de vernieuwing van de mens en de maatschappij (maieutiek). Het kan ook niet
de bedoeling zijn eeuwenoude tradities en normen overtte nemen. De
dynamiek van Gods Heilshandelen in de wereld eist van de mens dat
hij op zoek gaat naar het nieuwere en betere. De verandering zal dan
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ook de ontwikkeling tot uitgangspunt hebben. De geschiedenis heeft
geleerd dat de m e t h o d e van konfrontatie weinig vruchten afleverde en
een slepend proces veroorzaakte. Studie en reflektie hebben geleerd
dat het geloof, het gemeenteleven en de diakonie pas kunnen groeien
o p de fundamenten van het volk zelf. De zending zal dan ook meer
denken in de terminologie van evolutie.
De verandering is niet bedoeld om alleen een technische en materiële
groei tot stand te brengen. De oprichting van scholen, kerken en
andere instituten geeft een beeld van de kwantitatieve groei. De
aanvaarding van het Evangelie, de liefde en gerechtigheid, de verantwoordelijkheid en de toewijding aan de christelijke roeping zijn de
kriteria voor de verandering van levensoriëntatie in de geest van het
Evangelie. Het ideaal van de verandering of bekering is gebaseerd o p
een dynamisch en niet op een statisch model.
De veranderingen zullen moeten uitgaan van een studie van de tekenen des tijds in de plaatselijke situatie, wil de zending haar fundament in de mens en maatschappij hebben. De verschillen tussen rijke
en arme landen, tussen ontwikkelde en onderontwikkelde volken en
tussen afhankelijke en onafhankelijke naties dagen de zending tor
aktie uit. Dan zal ook naar voren komen welke middelen de gemeente
ten dienste staan om haar doel te verwerkelijken.
De institutie.
Het zendingswerk zal vaste voet krijgen en uitgroeien.
Het aantrekkelijke van het nieuwe, vreemde en andere zal verdwijnen
en er zal stabiliteit optreden. Dan heeft de zending de taak om
waakzaam te zijn. Zij kan vastgroeien aan eenmaal ingekomen standpunten en normen.
Op grond van de princiepen van verandering, vernieuwing ig en
maieutiek zal de gemeente steeds uit zijn op nieuwe kontakten,
nieuwe projekten, nieuwe ambten en taken. De dienstbaarheid aan
het Evangelie staat daarbij voorop en dat brengt mee dat invloed,
aanzien en gezag ondergeschikt zijn aan de eisen van de evangelische
Boodschap.
De reaktie of het antwoord van de mensen op de zending kan er een
van weigering of afweer zijn. De aanvankelijke meegaandheid kan
omslaan in protest en verweer. De zending zal stabiliseren en institutionaliseren wanneer de mensen in de evangelische Boodschap een weg
naar zelfverwerkelijking herkennen. Het Evangelie dat tegemoet k o m t
aan de fundamentele levensvragen, vindt dan ingang bij de mensen en
zal een vast gegeven in het leven worden.
Assistentie. Een gemeente zal in de beginfase aangewezen zijn op hulp
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ал buiten. Het gevaar van teveel buitenlands personeel en hulp zal
vervreemdend werken en zal de groei van de gemeente stagneren. De
gemeenteleden mag geen werk uit handen worden genomen. Zij zullen
eigen verantwoordelijkheid zo snel als mogelijk op zich nemen. De
banden met de moedergemeente kunnen dan steeds losser worden
zodat de gemeente een zelfstandige positie kan innemen.
Het verleden heeft geleerd dat nieuwe kerken te lijden hebben gehad
van het feit dat afzonderlijke groepen of genootschappen de zending
op zich hadden genomen. Hierdoor groeide er rivaliteit tussen groe
pen. Partikularisme en tendenzen tot afzonderling kwamen naar vo
ren.
De verantwoordelijkheid voor de verspreiding van het Evangelie berust
op de gehele Kerk zodat iedere zending in een groter kader staat.
ledere groep die de opdracht tot zending uitvoert, zal dus streven
naar kontakten met andere groepen om te leren, om ervaringen uit te
wisselen, om elkaar te vervangen. Dan wordt de verantwoordelijkheid
gedeeld.
Identiteit. Er is reeds naar voren gebracht dat de zending voortbouwt
op de fundamenten van het volk. Ondanks de veranderingen zal het
volk dat in aanraking met het Evangelie komt, haar identiteit moeten
behouden. Het volk kan niet onder de dwang van het buitenland
staan. De mensen moeten uitgedaagd worden om in hun eigen situatie
naar nieuwe vormen van religie, kuituur, politiek en sociaalekonomisch leven te zoeken. Hierbij kunnen zij door de ervaring van
anderen worden geholpen.
Om deze identiteit te behouden of te hervinden kan de nieuwe
groeiende gemeente te rade gaan bij de buurtgemeenten van de
partikuliere of lokale kerk. Hierdoor zal de pluriformiteit in de
universele Kerk zichbaar worden en een teken zijn van Gods aanwe
zigheid, war ook ter wereld.
Universaliteit. Iedere nieuwe gemeente zal vanwege de eigen achter
gronden en situatie specifieke antwoorden op de Boodschap geven.
De nieuwe vormgeving en verwoording 'brengen nieuwe elementen
binnen in de universele Kerk. De ervaring van de nieuwe gemeente is
de moeite waard om er kennis van te nemen. Daarom zullen de
anc;re kerken gemteresseerd zijn in het leven van de nieuwe gemeen
te. De kennisname van nieuwe elementen zal de stellingname van de
andere kerken beihvloeden. De andere kerken leren van de nieuwe
gemeente.
De band tussen de oude en de nieuwe gemeenten zal niet alleen
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gebaseerd zijn op de wederzijdse beïnvloeding wat leer en vormgeving
betreft. De gemeenten zijn op elkaar aangewezen, omdat de Kerk de
eenheid in Christus zichtbaar moet maken. Dan zal de
universaliteit niet alleen een juridisch-organisatorisch karakteristiek zijn, maar
de kerkelijke liefdesband betekenen.

SURINAAMSE GEMEENTE.
Bij de behandeling van de laatste periode hebben wij gezien dat de
Surinaamse gemeente naar zelfstandigheid streeft. Op de verschillende
terreinen van het kerkelijk leven zoekt de gemeente naar haar eigen
identiteit.. Zij weet zich daarbij verbonden met de andere christelijke
gemeenten, die eveneens naar een nieuw kerkbeeld zoeken. Op regionaal vlak is er in de Caribbean eenzelfde beweging in de kerken
gaande.
Wij zijn niet bevoegd om aan het slot van ons onderzoek een blauwdruk voor de toekomst te geven. Wellicht zouden wij ons dan schuldig maken aan opdringerigheid. Wanner wij hier kort enkele opmerkingen maken dan is dat slechts bedoeld om de gemeente attent te
maken op zaken die onder de kategorie "tekenen des tijds" vallen.
Wij geven dan ook geen suggesties voor de gemeente wat de leer, de
praktijk, de organisatie en de plaats in de maatschappij betreft. Wij
verwachten dat de tendenzen die wij gesignaleerd hebben, zich zullen
voortzetten. Bovendien zal de gehele gemeente bewust de eigen situatie onder ogen moeten zien, om daarna een planning voor de toekomst op te stellen.

BEVRIJDING
Het Latijnsamerikaans kontinent en ook de Caribbean dragen een
verleden, dat diepe sporen in de mensen heeft achtergelaten. Wij
behoeven slechts te herinneren aan de grootscheepse kolonisatie, de
slavenhandel, de slavernij, het imperialisme, de onderdrukking, de
machtswellust en de uitbuiting.
In de kerken worden deze littekens steeds meer gevoeld. Een reflektie
op de situatie in het kontinent heeft een eigen verwoording gevonden
in de theologie van de bevrijding.
G. Guttierrcz zegt in zijn studie over de geschiedenis, de politiek en
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het Heil het volgende: "Theology as reflection on historical praxis is
a liberating theology, a theology of the liberating tansformation of
the history of mankind and also therefore that part of mankind gathered into ecclesia - which openly confesses Christ. This is a
theology which does not stop with reflecting on the world, but rather
tries to be part of the process through which the world is
transformed. It is a theology which is open - in the protest against
trampled human dignity, in the struggle against the plunder of the
vast majority of people, in liberating love, and in the building of a
new, just, and fraternal society - to the gift of the Kingdom of God"
(3).
De Surinaamse mens zal zich hierin kunnen herkennen en zal als
gemeentelid een standpunt moeten bepalen nu hij steeds meer met de
bevrijdingsbeweging in kontakt komt.
Voor de volken in de Caribbean geldt dan nog een specifieke benadering van de bevrijding. Het doel van deze theologie is om de bevrijdende kracht van het Evangelie aan de door blanken onderdrukte
zwarten te brengen. De slavernij en rassendiskriminatie hebben de
negers of kleurlingen in een getto gedreven, waar geen sprake is van
zelfbeschikking en identiteit. Ook de kerken hebben hierin een rol
gespeeld (4).
Daarom kon R. Moore aangaande a Caribbean Theology schrijven:
".... the task of Caribbean theology, which is in one sense a theology
of exploration. Exploration is a continuous process of interaction
between two things: the increasing knowledge the explorer has of the
phenomenon and the increasing knowledge has of himself" (5). Wij
hopen dat ons onderzoek daartoe zal bijdragen.
De grote problemen van het kontinent en de regio zijn in de Surinaamse maatschappij te onderkennen. De gemeente zal het Heil van
God zichtbaar moeten maken, wil zij aan haar doelstelling beantwoorden. Daarom zal een planning voor de toekomst gericht zijn op de
realisatie van vrijheid, gerechtigheid, rechtvaardigheid en vreugde. Dan
zal de Kerk het Sakrament van de wereld zijn (6).

THEOLOGIE VAN DE GODSDIENSTEN.

De Surinaamse gemeente heeft rondom zich vele andere gemeenten en
andere religies. De geringe bevolking telt aanhangers van de belangrijke religies als christendom, jodendom, hindoeïsme, islam en konfu184

siauisme. Bovendien hebben de Bosnegers hun religie uit Afrika voor
een groot gedeelte behouden en hebben «^c Indianen hun eigen reh
gieus systeem.
Deze veelheid van religies was vroeger voor de gemeente geen pro
bleem. Zij beschouwde zich als de ene ware Kerk met de ene ware
leer. De tijd veranderde
deze inzichten, zodat de gemeente nu een
andere houding heeft ten opzichte van de overige religies.
Nu de gemeente de overtuiging heeft dat het Heil van God niet geheel
met de gemeente samenvalt en dat de andere religies dus ook Heil
verwerkelijken, heeft zij de taak om de verdeeldheid op te heffen en
een dialoog met de anderen aan te gaan. De gemeente heeft een
unieke gelegenheid om een bijdrage te leveren aan de theologie van de
godsdiensten. Zij kan een rijke ervaring opbouwen. Zij kan de andere kcr
ken een weg wijzen bij een standpuntbepaling aangaande de leer en prak
tiik van de andere religies.
De gemeente moet ook samen met de andere religies zorg dragen voor
haar specifieke sektor van het menselijk leven. Het sekulansaticproces
heeft zich reeds lang geleden m de Surinaamse maatschappij gemanifesteerd, zoals is aangetoond door J. van Raalte (7). De emancipatie,
de urbanisatie, de segmentatie, de ontwikkeling, de dekolonisatie en
de chnstiamsenng hebben de Surinaamse mens steeds mondiger en
onafhankelijker gemaakt. De sakrale voogdij is verdwenen. Dit proces
heeft met alleen onder de Christenen plaats gehad, maar ook bij de
belijders van de andere religies. De gemeente zal zorg dragen dat de
mens met afglijdt naar het sekulansme waarbij de mens zijn eigen
maatstaf en norm is.
Daarom zal de dialoog met de andere godsdiensten de eigen maatschappij ten goede komen, wanneer de gemeente erin slaagt de gemeenschap open te houden voor het mysterie van God en het Heil.
De kerkelijke praktijk zal veel gegevens kunnen aandragen om een
theologie van de godsdiensten voor Suriname te kunnen formuleren
De
gezamenlijke
aanpak
van
de
problemen
van
sociale
rechtvaardigheid, zelfstandigheid, verbroedering en natievorming zullen tot studie, overleg en koherente formuleringen leiden.

IDENTITEIT.
Een sleutelbegrip voor de volken van de regio is de idee van identiteit. De kleine landen en eilanden hebben nog geen kans gehad
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zichzelf te zijn. De politieke onafhankelijkheid heeft een stoot in de
goede richting gegeven. Maar ook op de terreinen van ekonomie,
handel, kuituur en religie streven de volken naar zelfstandigheid om
te kunnen ontkomen aan uitbuiting, overheersing en bevoogding.
De kerken zullen een bijdrage moeten leveren om dit identiteitsproces
te versnellen. Daarbij zullen zij niet teruggrijpen naar anachronistische kulturele uitingen, maar zich krachtig op de toekomst richten.
De groei van onderling begrip, eenheid, saamhorigheid en integratie
zal nieuwe vormen van kuituur scheppen. De kerken zullen de vrijheid en vreugde zichtbaar en tastbaar moeten maken in de vieringen,
de prediking, de diakonie en de andere sektoren van het kerkelijk
leven. Het zal duidelijk zijn dat dit proces door de mensen van de
regio zal moeten worden gedragen.
Op deze manier zal de gemeente de kenmerken van een missionaire
kerk dragen. De gemeente zal zich erop toeleggen steeds opnieuw
naar wegen tot dialoog te zoeken. Zij zal trachten steeds opnieuw het
Evangelie te verwoorden en te verduidelijken. Zij zal zich ervan
bewust zijn in cengroeiproces te staan zodat zij geen enkele groeifase
zal verabsoluteren. Het primaat van de liefde en dienstbaarheid zal
haar aanzetten zich voor elk lidmaat en iedere naaste in te zetten
Daarom zal zij weerstand bieden tegen machten die de mens willen
kleineren en onmondig Wouden. Zij zal de mens steeds tot bekering
oproepen, zodat de vernieuwing doorgaat.
Deze voortdurende verandering zal steeds meer Heil brengen, zodat
Gods aanwezigheid in de wereld onder de mensen zichtbaar wordt.
Dan zal het volk een volk Gods zijn.
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SUMMARY.
After the abolition of slavery many things were changing rapidly in
Sunnam in the sphere of politics, economics and the sections of
population. Abo the state of the Church is changing From that
time on we can divide m four terms the growth of the catholic
congregation which has the task to make known the Gospel and to
build the Church.
The first term is characterised by the fact that the mam stress of
religious actions is on the doctrme and this happens on a double
level. The Gospel is made known to the Surinam people by means
of sermons, preaching, writings and translations, with the stress on
the truth, the only truth of the Catholic Church Then the young
Church paid almost exclusively attention to the education of youth.
So the congregation aimed at a confrontation with the protestant
Churches and the secular society.
The next period we can consider as a term of establishing the Church
in the Sunnam society. Up to now the catholic community had only
a marginal existence, but now she had formed a staunch group of
christians by the extension of education, medical care and social
interest. She has gained a place between the other christian churches
and an established place in social life and got an equal place with the
other christian churches and neutral organisations.
The third term can be considered as a continuing term of the second.
The reached position gained by much pams is consolidated by means
of preaching, education, medical and social care and inprovement of
one's lot. Non-catholics stick to the idea they have formed of the
catholic Church with reference to her words and deeds of the second
term. In this period is slowly growing a shift to declencahsing and a
trend to nationalism owmg to the influence of the laity and the
stress to stimulate Sunnam priest-vocations.
The fourth period can be characterised as a period of autochtomsing.
To become more mdependent in political matters has its influence on
the congregation. The vicariate becomes a diocese. The first Surinam
born bishop has been appointed. Λ minor semmary was established.
The preaching and liturgy
were adapted
moro and more to the
local situation. The connection with Europe is getting looser also the
colon'al status. This is noticable m the government, management, statf
and personal of the catholic Church.
Now the Roman Catholic Mission has become more and more the
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Church that is to say an independe^ part of the universal Church.
She is able to pay attention to the local Church of the Caribbean
area to bear the responsibility in the regio for the extension of the
Kingdom of God.
The members of the catholic community must shoW.lheir enthusiasm
to support the idea to get their own identity, a continuous renewal
and enthusiasm, cooperation with the other christian communities
and groups, mutual responsibility with other religions for the salvation
of christians and non-chnstians.
They can do so when they will be able to achieve a fruitful cooperation
between the special theory and practice, through which they perhaps
can inspire and stimulate other communities of the universal Church.
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BRONNEN.
Archief Bisdom Paramaribo (vroeger Archief Vicariaat Suriname
geheten)
Archief Redemptoristen Amsterdam
Archief Redemptoristen Paramaribo
Centraal Archief Paramaribo
Surinaams Museum Paramaribo
Archieven van de pastorieën, kloosters en stichtingen in Suriname

AFKORTINGEN,
Bijdragen T.L.V. = Bijdragen Taal-, Land en Volkenkunde (Den Haag)
G.A.B. = Gouvernements Advertentie Blad (Paramaribo)
G.B. = Gouvernements Blad (Paramaribo)
Gisra = The Guyana Institute for Social Research and Action
(Georgetown)
N.W.I.G. = Nieuwe West Indische Gids (Den Haag)
W.I.G. = West Indische Gids (Den Haag)
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LITURGIE
(С. van Coll)

Den les nanga den Evangeli disi den lesi na d.i S. Mis
na ini da Roomsoc kerki soleki den de ii,\ in; d.i
Roomsoc bockoc. R K. Priester poti den 11,1 Sr.in.iii
tongo (tweede druk van Masker en Meurkens' bock
van 1863, dat onvindbaar is). Amsterdam 1904 -

(W. Luyben)

Epistel en Evangeli na tappoe alla Son en Feesti dei
foe da heli j a n . Gulpen 1889

(W. Luyben)

S]atoe Tori toe da ouwroc en njoen 'TVsumeiHi.
G u l p e n . 1890. Tweede druk o.g. van Mgr. v.in Roos
malen. Steyl 2 z.j.

Looft den Heer. z.p. 1912. Tweede uitgave van N. Govers. Amer^foni t
1919. Verdere uitgaven Steyl 1930 en 1936
Liber Orationum quae in ccclcsiis Surinamensibus cantari ас dici ¡.оісчг
in usum Cleri Surinamensis editus. Paramaribo 1923
Enige Neger-Engelschc Liederen. Paramaribo 1929
Gezangen der H. Missa ι de Angclis. Paramaribo

1944

Programma voor het feest van de H. Filumcna. Paramaribo 1 944

St. Filumcnalicdcrcn. Alfonskerk. Paramaribo z.j.
Git Sangrah. 13 Liederen. Paramaribo z.j.
Misgebeden voor kinderen. Paramaribo 1946
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Gezangen voor de Godsdienstoefeningen in het vicariaat van Suriname
(de gezangen zijn overgenomen uit Looft den Heer en de gebeden van
het gebedenboek van N. Govers: Bid Goed). Paramaribo 1949
Voorbereiding op de komst van Christus onze Heer. Tekst en Gezangen. Parochie St. Boniface, Advent 1953. Stencil.
Ordo Sepeliendi Adultos et Párvulos. Latijn - nederlands - negerengels. Paramaribo 1955 Gebeden en Gezangen onder de H. Mis.
Paramaribo 1955
Noveen ter ere van St. Rosa van Lima. Paramaribo z.j.
Ritus celebrandi matrinomii Sacramentum in vicariatu Apostolico
Surinamensi (ex indulto S.C. de Propaganda Fide 10 december 1957).
Latijn-nederlands. Paramaribo 1958
Communio Infìrmorum et Ordo ministrandi sacramentum extremae
unctionis. Nederlands-negerengels. Paramaribo 1959
Ordo baptizandi Párvulos juxta Rituale Romanum. Nederlands-negerengels. Paramaribo 1959
Gemeenschapsmis. Paramaribo 1960
Katholieke Onderwijzers Bond: Kerstmis (8 kerstliederen) Paramaribo
z.j. Stencil
Palmlied. Paramaribo 1960
Gemeenschapsmis en zang. Paramaribo 1960
Misgezangen (teksten van P. Wennekens). Paramaribo z.j. Stencil
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Palmzondag. Paramaribo z.j. Stencil
H. Mis in de openlucht. St. Boniface kerk op zondag 20 augustus
1961. Paramaribo 1961 Stencil
Gebeden en Gezangen onder de H. Mis. Ie. 2e en 3c Mis. Paramaribo
1962
Palmzondag. Paramaribo z.j. Stencil
Mis. 1910 In het negerengels. Paramaribo z.j Stencil
H. Mis (samenstelling van R.Lampe). Paramaribo 1962
Santa Mis-siengi. Paramaribo z.j.
Na Santa Mis. Paramaribo z.j.
De Viering van de H. Eucharistie. Paramaribo 1964
Eerste H Mis. Paramaribo z.j Stencil
Chrisneti-siengi. 6 Liederen. Paramaribo z.j. Stencil
Santa Mis. Paramaribo 1965
Plechtige Hernieuwing der Doopbeloften. Paramaribo ζ j .
Liturgische gezangen in de Surinaamse Taal door A. de Groot.
Paramaribo 1966
Opname van een christen in de katholieke kerk. Paramaribo 1967
Stencil
Doop. Paramaribo 1967. Stencil
Eucharistieviering. Uitgave van de Diocesane Liturgische Commissie.
3 orden van dienst. Paramaribo 1970. Stencil
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Eucharistieviering voor de kinderen. Uitgave van de Diocesane Liturgische Commissie. Paramaribo 1970. Stencil.
Gezangen bij een dienst voor overledenen. Paramaribo 1970. Stencil
Bisschopswijding van Pater Aloys Zichem op 8 februari 1970.
Engels-nederlands. Paramaribo 1970. Stencil
Priesterwijding van Waldi Wong Loi Sing. Paramaribo 1970 Stencil
Santa Mis-singi. Paramaribo z.j.
Tieners zingen Gods lof. Paramaribo z.j.
Kerstliederen. 10 Nederlandse liederen. Paramaribo z.j.
Missen in de Boniface-kerk. Gele, oranje en grijze boekjes. Paramaribo 1971. Stencil
De Eerste Keer. Eeerste Heilige Communie op zondag 9 mei 1971.
Paramaribo 1971 Stencil
Eucharistieviering. Gele käft bevat gezangen voor het eerste halfjaar
en grijze kaft bevat gezangen voor het tweede halfjaar van het
kerkelijk jaar. Paramaribo 1971 Stencil
Orde van dienst der doop. Paramaribo 1971 Stencil
Gezangen voor het Klemensfcest. Surinaamse liederen op Surinaamse muziek. Paramaribo 1972 Stencil
Priesterwijding van Fulgentius Hooplot. Paramaribo 1972 Stencil
Begi-Kerki-teksten voor het binnenland. Paramaribo z.j. Stencil
Goede Vrijdag. Gebeden en gezangen bij de plechtige herdenking
van Christus begrafenis en nederdaling ter helle. z.p. z.j.

Jongerendknst 2 juli 1972. H. Familie-parochie. Paramaribo 1972
Stencil
Driejaarse cyclus A.B. en C. voor de zondagse kerkdiensten. Uitgave van de Diocesane Liturgische Commissie. Paramaribo 1969-1972
Stencil
Enquête Goede Week. Paramaribo 1973. Stencil
Paasnachtwake. Latour 1973. Paramaribo 1973. Stencil
Kinderen van het Licht. Orde voor de doopdienst. Paramaribo
1973 Stencil

Eucharistievieringen van de religieuze groepen:
thema:

de liefde vervult de wet
amore traxit omnia
hoop
vernieuwing
ik ben zo mens'lijk in Uw midden .... kleingelovige
eenheid en vrede
zelfstandigheid in roeping
dank voor het verleden, ja zeggen tegen de toekomst
overleden familieleden

Plechtige
concelebratiedienst bij het 20 jarig verblijf van de Oblaten in Suriname 19 november 1969. Paramaribo 1969

PASTORAAL
Swinkels, J.: Apostolische Brief, inhoudende excommunicatie tegen
deelnemers aan Psalmpartijen. m.s. 1866 negerengels
Schaap, J.: Apostolische Brief: dispensatie om vlees te eten op zaterdag m.s. 1876 negerengels
Bulla "Ineffabilis": bepaling van het leerstuk der Onbevlekte Ontvan194

gems. m.s. 1978 negerengels
Schaap. J..

Homdien of Verklaring der Evangelien op al ce Zondagen
van het kerkelijk jaar. Den Bosch 1880

Wan Bnfi foe de Congregatie foc den Biskopoe nanga Regulier, gì alla
Patnarki, Primaat^ Aartsbiskopoc, nanga alle tra Granvadn, disi de tin
kerki m.s. 1889. Negerengelse vertaling
Woortoe foe wi Santa V a d n , Pausoe Leo XIII gi den (Cardinali na dei
30 j u n i 1889 m.s. negerengelsc vertaling
Meeuwissen, J.·

Omtrent de gewijzigde kerkelijke wetgeving betref
fende het huwelijk Paramaribo 1908

Perrieus, W.: Preek over het gezag. Paramaribo 1910
Roosmalen, Th.v.: Vastenbrief 1916 negerengels
Statata Vicariatos. Apostolici Surinamensis. edita ab lUmo et Rmo
Domino Th. A.L.M, van Roosmalen Paramaribo 1921
Folum S. Poenitentianae. 1933 Stencil
Leidraad bij het Doopsel. Voor verplegenden. Paramaribo z.j. Stencil
Inlichtingen omtrent het H. Sacrament des Doopsels ten behoeve van
Geneesheren, Vroedvrouwen, Verpleegsters, Gehuwden. Paramaribo
z.j.
Voor hen die in het Huwelijk gaan treden Voor gehuwden
bo z.j.

Paraman

Geheime instructie over de dagelijkse H. Communie en over de misbru
ken daarbij te vermijden. Instructie van de Congregatie der S a i r a m c r
ten. In nederlands vertaald. Paramaribo 1938
Formula Facultatum Decennahum. Paramaribo 1960
Christus' Offer (overdruk uit de "De Katholiek"). ParamanH-
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MJi.

Canoniek Onderzoek naar de Status Liber Nupturientium. Paramaribo
z.j.
Huwelijksbescheiden. Paramaribo z.j.
Gespreksstof. Voor gespreksgroepen. Paramaribo 1971
Wij wensen jullie 't allerbeste. Huwelijksbegeleiding. Paramaribo 1972

KATECHESE.
Gedeelte van de catechismus van pastoor J. Schinck. (archief Bisdom)
1811
Roomsch-catholyke Catechismus of kort begrip der Christelijke Lee
ring in de neger-engelsche taal , voor de colonie Suriname. Amsterdam
1822
Roomsch-catholyke Catechismus of kort begrip der christelijke Lee
ring in de neger-engelsche taal voor de kolonie Suriname. Amsterdam
1847
Christelijke leer of catechismus ten dienste der r.c. jeugd van Surina
me. Paramaribo 1855
Eerste onderrigt in de christelijke leer en de plichten van het christe
lijk leven ten dienste van de R.C. jeugd in Suriname. Paramaribo
1855
Catechismus. Naar het Utrechtse model. Den Bosch 1868, 1873 (de
neger-engelse vertaling is van P. Romme)
Catechismus voor het Apostolisch Vicariaat van Suriname, z.p. 1867,
Amsterdam 1879^
Pikien Katechismus foe den katholiki Pikien foe Sranam. Den Bosch
1873. Gulpen 18902, 9063
(С. van Coll) Sanimee karetaale kalienja kapoewa itoorikome catechis
mo

mus in het caraibs. Gulpen 1887
(C. van Coli) Primaria Fidei Catholicae Rudimenta
lingua. Paramaribo 1892

Arrowaccana

Catehismus in het Chinees vertaald door P. Rikken, onvindbaar
(A.Odenhoven) Den pricipari Bribitori. Paramaribo 1904
Katechismus voor Eerstbeginnenden voorgeschreven voor het vicariaat
van Suriname. Amsterdam 1910
Tweede Leerjaar. Op gezag van mgr. Meeuwissen. Paramaribo z.j.
(А. Вех) Pikien Catechismus foe den soema foe sranankondre. Para
maribo 1912,1914 2
Pikien Catechismus foe da Apostolisch Vicariaat foe Sranan. Parama
ribo 1912,19282,19373
Pati Morosi Boekoe (in het Afaka-schrift). N.W.I. Gids 1963, 1968
(J. Franssen) Katholiek Dharm ka prasmentar. Paramaribo 1924
Grote Katechismus. Paramaribo 1929
Kleine Katechismus. Paramaribo 1929
Uittreksel uit de kleine Katechismus. Paramaribo 1929
Da sjatoe Catechismus foe da Apostolisch Vicariaat foe Sranan. z.p.
1037
Instructie Godsdienst voor de onderwijzers. Paramaribo plm. 1940-45
No. 6. Wie kan God kennen zoals Hij is?
no. 8. Godsdienst en democratie.
no. 9. Waarom is de "massa" de doodsvijand van de democratie?
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Radiorede door Z.H. Paus Pius XII gehouden op den vooravond van
Kerstmis 1944 over de democratie. Paramaribo 1945
Ons Weekpunt. Januari 1946
ribo

september 1946. 40 lessen. Parama-

Katechismus of Christelijke Leer, voorgeschreven voor het Vicariaat
Suriname. Haarlem 1949, 1953 2 , 19603
Klinkhamer, K.:

Sanimjing kareta kalinja Auranda. Kleine katechismus in de caraibische taal. Paramaribo 1952

Klinkhamer, K.:

Sjoko-tikan. Kleine katechusmus in de taal van de
Arrowak-Indianen. Paramaribo 1957

Leerplan Godsdienst St. Stefanusschool. Paramaribo z.j. Stencil
Katechismus. De zesdelige katechismus van Curaçao, met begrippen
en gebeden in de negerengelse taal. Amsterdam 1962
(A. Donicie) Katechismus. Na Bribi de Jezus ben Ieri wi. 36 Lessen.
Paramaribo 1964. Stencil
Lagere school Katechese. Uitgave van de Katechetische Commissie.
Vanaf 1965. Stencil
Katechetische Cursus voor de Mulo, Lyceum en Algemene Middelbare
School. Uitgave van de Katechetische Commissie Muloscholen. Paramaribo 1970. Stencil
(E. Baneke en Leo Wong Loi Sing) Honderd jaar Woord en Daad
1866 - 1966. Katechetisch ProjektjDeel I voor de lagere scholen
Deel II voor de Ulo-scholen en
Muloscholen. Paramaribo 1967.
Stencil
Biechtcelebratie. Catechese en liturgie. Paramaribo 1968. Stencil
Hulp bij de voorbereiding op de eerste communie van de kinderen.
Uitgave van De Hoeksteen. Paramaribo z.j. Stencil
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Bosland Catechese en eertse communievoorbereiding (vertaling van cursus van Haïti). Paramaribo 1972 Stencil
Geloven is een levenshouding (Ie klas Mulo). Paramaribo 1973l· Jezus
uit de Bijbelse Verhalen (2e klas Mulo). Paramaribo 1973

GEBEDENBOEKJES
A.B.C, boekoe. Met godsdienstig onderricht voor R.C. kinderen in
het neger-engels. Paramaribo 1856
Joe nem moesoe de santa: Begi boekoe foe R. Katholiki Soema.
Paramaribo 1857
fi
Som begi na kroisipassi, nanga S. Mis begi, nanga wan Litani.
Paramaribo 1863
(Maskers - Meurkens) Gado Rosoe. Den Haag 1865
Boekoe foe den Lidmati foe da Congregasi foe da S. Famili Jezus,
Maria, Jozef, (van W. Luyben en G. Verbeek). Roosendaal 1870,
1909 2
Passi foe Hemel. Wan begiboekoe foe den Roomsoe Katholiki
Soema. Den Bosch 1871. Gulpen 1896 2 , Amsterdam 1915 3 , 'Steyl
У
19364
*
(W.Luyben) Mi sieli Goedoe. (vertaling van de bezoeken van St.
Alfonsus). Gulpen 1883
Aanbidding komt ter ere van het H. Hart. Paramaribo 1913

Вех, Α.: Jezus, een Toonbeeld eiken dag. Den Bosch 1921
(N. Govers) Bid Goed. Den Bosch 1924
Nederveen, Α.: Zoo wil ik tot Jezus in de kribbe gaan. Gulpen
1933

Nederveen, Α.: Een kwartier of uur van aanbidding bij Jezus in het
Heilig Sacrament. Gulpen 1933
Voor onze Kinderen. Paramaribo 1941
De trouwe vereerder van St. Antonius. Paramaribo 1941, 1954^
Door Maria tot Jezus, Gebedenboek voor de Surinaamse katholieke
jeugd. Paramaribo 1941
Biechtoefening. Paramaribo 1942
Jezus en ik. №erkboekje voor eerste Communiekantjes. Paramaribo
1944
Ons H. Offer. Kerkboek, Volkszang, Jeugdmis. Paramaribo 1944
Gebeden en Gezangen ter ere van de H. Antonius. Paramaribo z.j.
Laat Filumena heden ons steunen met gebeden. Paramaribo 1944
(W. Austerm'óller) Gloria Patri. Paramaribo 1945
Gebed steunend de beloften door D.H.J.C. geopenbaard aan de
Heilige Magaretha Maria. Paramaribo 1946
Korte Oefening van den H. Kruisweg. Paramaribo z.j.
De kleine Weg van het geestelijk kind zijn volgens het leven en de
geschriften van de Heilige Theresia van het Kind Jezus, door Mgr.
Martin. Uit het frans vertaald in het vlaams door Pater Valerius
Mahy O.F.M. Van het vlaams naar het hollands door P. Ramakers.
Paramaribo 1948
Fatima en Gij. Paramaribo 1950
Akte van overgave aan Maria. Paramaribo z.j.
Gebed op Priester-roeping-dag. Paramaribo 1951
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Sembahjangan Padinan. Dagelijkse gebeden. Paramaribo z.j. Stencil
Baneke, E.: Ik ontsla U. Gedachten en gebeden bij de Biecht.
Paramaribo 1951
Rozenkrans of kroontje ter ere van de H. Antonius. Paramaribo· z.j.
Maria-uur ter ere van de Moeder van Altijddurende Bijstand voor
de heiliging van Paramaribo. Paramaribo 1954
Gebeden en gezangen ter ere van de H. Antonius (waarin opge
nomen H. Mis van 1962). Paramaribo 1962

PETRUS DONDERS.
(J. Walle)

Stellingen en artikelen voor te stellen in de zaak der
Zalig- en Heiligverklaring van den Dienaar Gods Petrus
Donders. Paramaribo 1900

Govers, N.: Leven van den Eerw. Dienaar Gods Petrus Donders
C.s.s.R. Venlo 1915
Grinsven, M.V.:

Gebedsverhoringen door den Eerbiedw. Dienaar
Gods Petrus Donders, den Apostel der Melaatschen
en Suriname. Tilburg 1922

Grinsven, M.V.:

Naar 't Priester-ideaa). Levensschets van den Eerb.
Petrus Donders. Rotterdam 1922

Grinsven, М. .:

Petrus Donders kerkboekje. Tilburg 1924

Kronenburg, J.:

De Eerbiedw. Dienaar Gods Petrus Donders C.ss.R.
Nieuwe Levensbeschrijving. Tilburg 1925

Abbenhuis, M::

Suriname 6. Grote Mannen. De eerbiedwaardige Die
naar Gods Pater Petrus Nobertus Donders C.ss.R.
1809 - 1887. Paramaribo 19442

Abbenhuis, M.:

Strijdvragen

rondom

de

Eerbiedwaardige

Petrus
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Donders. Een a n t w o o r d op protestantse bezwaren.
Sunnamc-Seric 9. G r o t e Mannen 2. Paramaribo
1945
Heimer, H :

Een groot Nederlander in Suriname. Leven en werken
van den Eerbiedwaardige dienaar Gods Petrus Donders.
Tilburs; 1946

Govers. N

45 Jaren onder de Tropenzon. Heerlen 1946

Govers. N

Leven van den Eerbiedwaardige Petrus Donders C.ss.R.
Apostel der Indianen en Melaatsen in Suriname. Rotter
dam 1933. Heerlen 1 9 4 6 2

Petrus Donders Tijdschrift. Den Bosch/Nijmegen
Tonnian

Een sterke Man. Bewerking
Paramaribo 1972
z.j.

Gnnsveii. M.v.·

van

J.

Kronenburgs

boA.

"Pcerke D o n d e r s " . Brochurcnrceks in 20 nummers.
Tilburg vanaf 1945

Раиьеіцке dekreet over de lieldliaftigeheid der deugden. Petrus Don
ders. In Missiewerk 29 (Den Haag) 1950 p. 118
Rademaker. В :

Petrus Donders. Pelgrimage naar een melaatscndorp.
Bussum 1956

TAAL.
O d e n h o v u i . Α.:

Nedcriandsch-Sunnaamsch of Negerengclschwoordenbockje m.s. 1881

Be\. А . Het Ncgcr-Engclsch. Beknopte spraakkunst en Woordenlijst
vooral voor Nederlanders bedoeld. Paramaribo 1928
Ahlbrinck, W.: Encyclopaedic der Caraïben. Amsterdam 1931
Mols, J.:
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Ncdcrlands-Ncgcrengelsch w o o r d e n b o e k . G e t y p t .

Mols, J.- Spreekwoorden m.s.
Mols, J.: Practische handleiding voor het aanleeren van het NegerEngelsch. Paramaribo z.j Stencil
Klinkhamer, K.

Caraibische
Spraakkunst
Hoofdzakelijk
uit
Ahlbnncks Encyclopaedic. Paramaribo 1955. Stencil

Donicic, A. De Creolentaal van Suriname Spraakkunst m m.v.
W. Campagne, Ph. v. Daal t F. Landsdorf, R.Samson en
R.Sloote. Paramaribo 1954, 1959 2 , 1967 3
Pee, W.jHellinga, W. en Donicie, Α.: Opstellen over
z.p. 1953

het Surinaams.

Groot, A. de en Donicie, Α.: Ondrofeni sa Ieri ju. Vertellingen m het
neger-engels Paramaribo z.j.
Ahlbrinck, W. en Groot, A. de: Ondrofeni
1958

sa Ieri ju II. Paramaribo

Donicie, A. en Voorhoeve, J.:De Saramakkaanse Woordenschat. Am
sterdam 1963 Stencil
Voorhoeve, J. en Donicie, Α.. Bibholographie du negro-anglais du Su
rinam. Den Haag 1963
Donicie, Α.:

A lukuman-De Waarzegger. Bijlage bij Creolentaal van
Suriname. Paramaribo 1967

Donicie, Α.:

Saramakkaanse spraakkunst, m.s.

GESCHIEDENIS.
(A. Bossers)

Beknopte Geschiedenis der Katholieke Missie in Suri
name. Gulpen 1884

Kronenburg, J.:

Door Suriname. Reishennneringen uit ons Missiege
bied. Amsterdam 1897
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(Redemptorist); Twee missionarissen onder de melaatschen en Indianen van Suriname. (Handelt over Pater Donders
en Pater Romme.)Roermond z.j.
(L. Hagen): Levensschets van Z.D.H. Mgr. G.A.F. Wulfingh. Roermond 1906
Luyckx, I :

Eerste Apostolische Expeditie
Suriname. Paramaribo 1907

naar

de

Boven

Souvenir. Herinnering aan de blijde viering gehouden bij gelegenheid
van het 12'/^ jarig bestaan der Gerardus Majellastichting te Paramaribo.
Amsterdam 1908
N.N.:

Pater G.J.R. Eijsink C.ss.R. Provicaris van de Surinaamse Missie. Oldenzaal z.j.

Statuten en Huishoudelijk Reglement der St, Gerardus Majella Spaarvereeniging. Paramaribo 1911
Gedenkboekje
herinnering aan de Herdenking van het HVi jarig
Regeringsjubile door de R.K. Verenigingen in Suriname. Paramaribo
1911
N.N.: Een Halve Eeuw in Suriname. Ter dankbare Herinnering aan
het gouden jubilee van de aankomst der eerste Redemptoristen in de Missie van Suriname door eenige missionarissen
dtrzelfde missie. Paramaribo 1916
Statuta Vice Provinciae Surinamensis C.s.s.R. Paramaribo 1915, 1929
N.N. Naar de Boschnegers in de binnenlanden van Suriname. Uitgave
van de Zusters Penitenten-Recollectinen van Roosendaal. Roosendaal
1924
Reglement voor de scholen der R.K. Gemeente. Ziekteregeling, Pensioenregeling, Akte van Aanstelling voor de onderwijzers in dienst van
de R.K. Gemeente. Paramaribo 1925
(Zusters van Roosendaal): Wie geeft ons werk?Een noodkreet uit de Missie van Suriname en Curaçao. Roosendaal 1925
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Uittreksel uit de Statuten der Vice Provincie van Suriname. Paramaribo 1930
Rcglemciit van Bepalingen voor de scholen der R.K. Missie in Suriname. Paramaribo z.j.
Reglement voor de scholen der R.K. Gemeente in Suriname. Paramaribo 1933
De Redemptoristen. Feestnummer van de Volksmissionaris b.g.v. het
200 jarig bestaan der Congregatie Van de Allerheiligste Verlosser.
1732. 9 november 1932. Roermond 1932
^ •".. V-,ft;5 '-»ren Hofbaucr LiefHr-werk. Uitgave van het Secretariaat
der Surinaamse Missie. Rotterdam i94u
Statuten van de vereniging "Katholiek Leven". Paramaribo 1940
Programmaboekje bij gelegenheid van het 75 jarig verblijf der Eerw.
Paters Redemptoristen in Suriname. 1866 - 26 maart - 1941. Paramaribo 1941
Abbenhuis, M.:

Het Apostolisch Vicariaat. Serie Suriname 5. Geschiedenis 3. Paramaribo 1942

Raoul, Fr.: De Wellevendheid voor onze katholieke jongens. Paramaribo 1943
(H. Dresen):

St Gerardus Majellastichting
1895. 16 October 1945

Paramaribo

Surinam^

1945. Gouden Jubile van de R.K. Leprozerie. Paramaribo

Lampe, R.: ík \verd militair. Het leven ^ап P. Leir.men··. ¿.¿. ' ·ί47
Katholieke Verkenners Suriname 1938 - 1953. Gedenkboekje . Para
maribo 1953
Donicie, C.: 'n Korte Pauze. Gedenkboekje

b.g.v. het 100 jarig VLF205

blijf van de Zusters
Roosendaal 1956
Veiheggen, Α.:

van

Roosendaal

in

Suriname.

40 Jaar Melaatsen Verpleging. Maastricht z.j.

Constitutien van de Congregatie der Dochters van Maria Onbevlekt
Ontvangen in Suriname. Paramaribo 1956
Statuten van het R.K. Begrafenisfonds
Klein Verbond. Paramaribo 1957

genaamd Heilig Verbond en

Abbenhuis, M.:

De Katholieke Kerk in Suriname. Paramaribo 1959

Abb^nhuis, M.:

Honderd Jaar Missiewerk in Suriname door de Re
demptoristen 1866 - 1966. Paramaribo 1966. Stencil

Abbenhuis, M.:

Statistieken en Tabellen behorende bij Honderd Jaar
Missiewerk in Suriname .... Paramaribo 1966. Sten
cil

100 Jaar Woord en Daad. Redemptoristen 1867 - 1967. Paramaribo
1967
Gewijzigde en herziene Statuten en Huishoudelijk Reglement van het
Nieuw Rooms Katholiek Ziekenfonds. Paramaribo 1968

STUDIE
Coli, Cv.:

Open Brief aan Den Heer J.F.A. Catteau van
Rosevelt. Lid van den Raad van Bestuur van Neder
lands Guiana. Ridder der Orde van de Nederl.
Leeuw: en het legioen van Eerw. Paramaribo 1880

Coli, Cv.:

Zeden en Gewoonten der Indianen in onzer Nederlandsche kolonie Suriname. Gulpen 1886

Coli, Cv.:

Gegevens over land en volk van Suriname. In: Bijdra
gen v.h. Koninklijk Instituut voor Taal-, Land en Vol
kenkunde 1903 (Den Haag)

?П6

Verheyen, С : Wat de Bijbel zegt omtrent de meest bekende geschil
punten tussen Katholieken en Protestanten. Parama
4
ribo 1903,1912
Coli, Cv.:

Katholiek Verweer op Herrnhutter Aanval. Paramaribo
1903

Verheyen, C : Den 33 haksi dee taki lei. Paramaribo 1906
Coli, Cv.:
Coll, Cv.:

Matrimonia Indigenarum Surinamemsium. Anthropos
II Wien 1907
Contes et Legendes des Indiens de Suriname. An
thropos II Wien 1907/1908

Coll, Cv.:

Enkele Arowakse woorden en uitdrukkingen m.s.

Mertens, Α.:

De Hierarchie in de eerste eeuw des Christendoms.
Amsterdam 1908

Groot, H. de: Weelde. Paramaribo 1910
Verheggen, Α.: Apologie des Christendoms. Paramaribo 1910. De
tweede druk heet:Naar de Stad Gods. Amsterdam 1916
Verheggen, Α.:

Het Woningvraagstuk. Paramaribo 1910

Verheggen, Α.:

Aan onze katholieke Mannen. Bijdrage tot de katho
lieke Sociale Actie. Paramaribo 1911

Verheggen, Α.:

Beschouwinger over den economischen on financieelcn toestand der kolonie Suriname, aangeboden
door de R.K. Mannenvereniging van Paramaribo, aan
de Surinaamsche Commissie, benoemd bii K.B. van
11-3-1911 no. 45. Overdruk uit
" De Suri
namer". Paramaribo 1911

Morssink, F.:

Iets over de Boschnegers in de Boven-Marowijne.
Overdruk uit "De Surinamer". Paramaribo 1918
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Morssink, F.:

Surinaamsche Geneeskundige p L n t e n bewerkt volgens Bulletin no 13 (september 1908) der Inspecteur van de Landbouw in West-Indiè'. Paramaribo z.j.
Stencil

Вех, Α.:

Uit het Geestenrijk van Suriname. Paramaribo 1926

G r o o t , H. d e :

De Onfeilbaarheid van de Paus. Paramaribo z.j.

Abbenhuis, M.:

Suriname Volkenkunde I. Arowakken in Suriname.
Paramaribo 1940

Ruy tei', Η.:

Aan het onderwijzend pe.sonecl k.K.. St.'. ' .· ι '
Suriname. Paramaribo 1940

Abbenhuis, F r . :

Suriname Geschiedenis 2. Volksplanting. Paramaribo
1943

Hartog, J . :

De Pausen als Vredesvorst (uit Amigoe di Curacao,
met een artikel vooraf van Fr. Abbenhuis). Suri
n a m e Serie 8. Lectuur 2. Paramaribo 1944

Abbenhuis, M.:

Suriname. Verhalen en Schetsen uit de Surinaamse
Geschiedenis Deel I afl. 2. Paramaribo z.j.

N.N.: Waarin bestaat de heiligheid?Paramaribo 1945
N.N.: Wat is bovennatuurlijke Opvoeding?Paramaribo

1945

Ahlbrinck, W.:

De Indianen in Suriname: Karaiben, Wajana's, Waiarikoele's, Wama's. I De Wet der Gelijkenissen. Parain an bo 7.j.

(P.v.Oss):

Licht van het Oosten Serie I. Het katholicisme
spreekt Indie aan, door Swami B. Animanada. Uit
gave der Katholieke Hindostaanse Missie. Paramaribo
z.j.

Klerk. C.de:

Cultus en Ritueel van het O r t h o d o x e HirdoeTsme in
S'.iriname. Amsterdam 1951
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Klerk, C.de:

De Immigratie der Hindostanen in Suriname. Am
sterdam 1953

Aalders, S.:

Missie-scholen in heidense centra. Paramaribo 1954.
Stencil

Ahlbrinck, W.:

Op zoek naar de Indianen. Koninklijk Instituut van
de Tropen. Mededeling no. CXVIII Afdeling Cultu
rele en physische Anthropologie; no. 52. Amsterdam
1956

Calis, J. en Spanje, J.v.: Initiatieven tot missiologische vernieuwing in
het bisdom Paramaribo. Huis ter Heide 1968
Roest, В.:

De Kerkopvatting in het Bisdom Paramaribo in de
jaren 1965 - 1969. Nijmegen 1971. Stencil

Breda, T.:

De eerste Grondslagen zijn gelegd. Rapport over het
eerste werk van de Pater Ahlbrinck Stichting. Para
maribo 1972. Stencil

Miltenburg, В.:

Mijn Thuis en mijn werk te Nason. Paramaribo
1972. Stencil

Vernooij, J.:

Werkelijkheid en toekomstvisie van de pastorale ver
zorging van de mens in Suriname. In: Het Missie
werk 50 (Den Haag 1971) p. 72-92

Roest, B. en Vernooij, J.:

Dienst in Suriname. Paramaribo 1972

Antonissen, Α.:

Verslag over de Katechese in het Bisdom
Paramaribo. 1974 Stencil
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VARIA
Wulfipgh, W.:

Brief aan de Zclatncen en bijdragende
Hofbaucr Bond. R o e r m o n d 1891

N.N. Brief aan de Zclatncen van het Hofbauer

leden van de

Liefdewerk.
Roermond
Gulpen
Amsteram
Amsterdam
Amsterdam

Rikken, H.·

Tokosi. Paramaiibo

Rikken, H.:

Codjo, de Brandstichter. Paramsnbo

Ncdcrveen, Α.:

Naar de Indianen. Amsterdam

Nedcrveen, Α.:

Eerste Onthaal van Mgr. Meeuwisscn
Amsterdam 1907

Rikken

H.:

Ahlbnnck, W.:

1894
1896
1900
1902
1 906

1902
1903

1904
in Suriname.

Ma K a n k a n t n . Paramaribo 1907
Balataman teki mi. Paramaribo 1914

Ahlbnnck, W. en Ansclmus, Fr.: De Heilige Familie. Een oratorium. Pa
ramaribo 1918
Van de Landen Overzee. Hulde aan Hare Majesteit Konging Wilhelmina, gebracht door de katholieken uit Oost- en West Indie, ζ.p. z.j.
Lczi-boekoc di doe fo. Paramaribo z.j.
Groot, A. de:

Verkennersboekje.
Groot, A. de.
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Pax Tecum Filumena. Treurspel in 5 bedrijven. Para
maribo 1947
Paramaribo z.j.
Cannus de Honderdman. Treurspel in 5
Paramaribo z.j.

bedrijven.

Groot, A. de:

St. Agnes of de bruiloft van het Lam. Spel van Strijd
en Zegepraal. Paramaribo z.j.

Groot, A. de:

Verloren .... ?Gered .... ?Korte verhalen. Ie Serie.
Paramaribo z.j.

Groot, A. de:

Tussen Nee en Ja. Korte verhalen. 2e Serie. Paramaribo z.j.

Groot, A. de;

Drie bij drie. Korte verhalen. 3e Serie. Paramaribo
z.j.

Amstel, H.v.:
Amstel, H.v.:

De laatste der Wajarikoele's in Suriname. Bussum
1946
De Wraak van de Javaan. Den Bosch z.j.

Amstel, H.v.:

Jong Suriname op avontuur. Den Bosch z.j.

N.N.: Pater Doyle. Een aalmoezenier uit de Grote Oorlog. Vertaling.
Paramaribo 1940
Openluchtspel. Katholieke Verkenners Jongens. Paramaribo z.j.
Sebastiaan, Fr.:

Atlas van Suriname. Paramaribo z.j.

Verrijt, E:

De Surinaamsche Geschiedenis voor de hoogste klas
van de katholieke scholen. Paramaribo 1952

Voorbraak, W.:

Alamanak foe na jari 1953 nanga wan Bijbelwoortoe
foe ibri dei. Paramaribo 1953, 1954, 1955

Het Lijden van Onze Heer Jezus Christus. Teskt van A. de Groot en
de muziek van J. Arno. Paramaribo 1956
Vormingscursus; Over de vormingscursus en het internaat van de
vormingscursus; Paramaribo 1960. Stencil
Tilburg, Fr.v.:

Hoezee voor Suriname. 49 liedjes. Paramaribc 1965^
•'1969 ^Eerste druk van Hoezee is van 1940
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Groot, A.de:

Kwikstaartjes. Twaalf liedjes
I. Feestuitgave Opbouw 1963, 1 9 6 5 ^
II. Feestuitgave Opbouw 1966
III. Feestuitgave O p b o u w 1967
IV. Feestuitgave O p b o u w 1968

Ahlbrinck, W.:

Een niet alledaagse Verloving. Tijdbeeld van Suriname omtrent het jaar 1772. O p b o u w jaargang 17
(1961)

Ahlbrinck, W.:

Het Opperhoofd van Grancarbet. Hitstorisch, romantisch verhaal uit het jaar 1725 over Indianen van
Guyana's kunstgebied. Opbouw jaargang 14-16
(1958-1960) en Echo's uit de Missie 31-33 jaargang
(1962-1964)

Essers, S.:

Suriname in de Stilleestest. Paramaribo z.j.

Aalders, S.: Chitra. Ingeleid en bewerkt. Paramaribo 1971

PERIODIEKEN

- Kwai-Fa. Chinese krant 1893 - 1894
- Petrus Donders Tijdschrift 1922
- Hofbauer Liefdewerk 1920 - 1934
- De Katholieke Waarschuwer 1891 - 1934
De Bonte Vlinder 1941
- Opvoeding en Onderwijs. Orgaan van de Katholieke Onderwijzers
Bond. 1947
- De Surinamer 1894 - 1955
- De Katholiek 1 9 3 5 - 1 9 5 5
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Omhoog 1956
Spectrum van februari 1944 tot januari 1950
Opbouw 1944
AKAR (hindostaanse missie-uitgave) 1957 - 1959
De Ploeg. Oragaan van de Brutusclub 1961
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TIJDTABEL
1863
1366
1866
1869
1869
1872
1875
1889
1891
1892
1894
1894
1895

1 juli Emancipatie
26 maart Aankomst van de eerste Redemptoristen
tot 1875 Mgr. J. Swinkels Apostolisch Vikaus
eerste vatikaans Concilie
begin van missionering onder de Indianen
bouw van een weeshuis op Livorno
tot 1889 Mgr. J. Schaap Apostolische Vikans
tot 1906 Mgr. G. Wulfingh Apostolisch Vikans
1 november de eerste Kahtclieke
Waarschuwer
9 juli begin van de Chinezenmissie (in 1956 opnieuw)
konist van de Zusters van Tilburg
6 janaari de eerste De Surinamer
15 oktober opening van de Gerardus Majella Melaatseninnchting
1902 31 augustus komst van de Fraters van Tilburg
1904 begin van de Hmdostanenmissie
1907 begin van de Bosnegermissie
1907 tot 1911 Mgr. J. Meeuwissen Apostolisch Vikans
1908 Oplichting van d t spaarvereniging Gerardus Majella
1911 begin van her edukandaat Rajpur
1911 begin van de R.K. Sociale Cursus (later katholieke Sociale
Arne)
1911 12 november eerste Aloysiuspatronaat
1912 tot 1946 Mgr T. van Roosmalen Apostolisch Vikans
1914 5 november opening van de Vlechtschool
1915 stichting van het christendorp Pamarm in de Cottica
1916 opening van het St. Vincentiusziekenhuis
1920 oprichting van de St. Jozef Volksbond
1921 uitgave van de Statuta
Vicanatus
1921 20 januari begin van de Javanenrnissie
1925 11 oktober komst van de Zusters van Oudenbosch
1927
schonlkwestie
1932 stichting van d» sunnaamse Congregatie der Dochteis van
Maria Onbevlekt Ontvangen
1934 de naam van Katholieke
Waarschuwer /eranderd in De Katholiek
194(
o p r c h t i n g van de Petrus Donders Stichting
\9A > Vereniging van Katholiek Leven voor leken

1940
1942
1946
1946
1946
1948
1949
1956
1958
1960
1961
1963
1966
1966
1968
1969
1970
1972
1974

uitgave van Spectrum en Opbouw
oprichting van het Comité Christelijke Kerken
tot 1971 Mgr. S. Kuypers Apostolisch Vikaris (na 1958 Bisschop)
school voor de gehoorstoorde kinderen
24 augustus oprichting van de Progressieve Surinaamse Volkspartij
oprichting van de Progressieve Werknemers Organisatie
komst van de Oblaten
De Surinamer en De Katholiek verdwijnen - uitgave van Omhoog
28 april oprichting van het bisdom Paramaribo
instelling van de Bisschoppelijke Advies Commissie
opening van het Petrus Donders klein-seminarie
tot 1965 tweede Vatikaans Concilie
begin van het Pastoreel Centrum
aansluiting van het bisdom bij de Antilles Bishops Conference
'oprichting van de Pater Ahlbrinck Stichting
Comité Tien Jaar Bisdom
8 februari wijding van de eerste Surinaamse bisschop A.
Zichem
opening van het bejaardencentrum Gerardus Majella
6 april opening van het Catechetisch Centrum
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Abolition Bill, 17
Ad Gentes, 121
Adventisten, 110
Aerssen van Sommelsdijck
(1637-1688), 16, 20
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Akar, 103
Albina, 58; 71
Alexander VI (1430-1503), 15
Amafoc, 107-108
Antilles Bishops Conference, 151
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Eerste Vatikaans Concilie, 28
Emigratie, 119-120
Eucharistische Bond, 65
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Mediator Dei et Hominum, 90
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Oktrooi, 16
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Pace m in Terris, 121
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Stellingen bij:
Vernooij, J.: De Rooms Katholieke Gemeente van Suriname. Paramaribo 1974

STELLING 1
De missietheologie heeft tijdens het Tweede Vatikaans Concilie een
andere visie aangaande betekenis en funktie van de universele, lokale
en partikuliere kerk geformuleerd. Dit komt het sterkst naar voren in
het dekreet: Ad Gentes.

STELLING 2
De geschiedenis heeft de katholieke gemeente in Suriname een eigen
weg laten gaan. Voor een groot deel werd dit bepaald door haar
sociale gebondenheid.

STELLING 3
In verband met de geloofstoeeigening, de eigen interpretatie en personeel, is het gewenst, gezien de betekenisverandering der woorden,
niet meer te spreken van missie maar van kerk of gemeente.

STELLING 4
De Surinaamse kerkelijke situatie vraagt naar de mogelijkheid om
naast de officiële kerkelijke ambten van bisschop en priester, andere
ambtsbedieningen evenwaardig te honoreren.

STELLING 5
Voor Suriname is een geëigende theologie van de religies welkom om
de theologische en maatschappelijke relevantie der aanwezige religies
onder de aandacht der lidmaten te brengen.

STELLING 6
In verband met de aanwezigheid van de Islam, de indiaanse en
bosneger religies, het Hindoeisme en Jodendom moet de oekumene
verder reiken dan de christelijke groeperingen.

STELLING 7
In vergelijking met de volken in de Caribbean is het opvallend dat
het rmerendeel van het Surinaamse volk het gebruik van twee religies
niet synkretistisch heeft opgelost.

STELLING 8
De buitenlandse assistentie aan de kathoüeke gemeente vraagt in
verband met de eigen groei en identiteit een bezinning en zonodig
een heroriëntatie.

STELLING 9
Het lidmaatschap van de Antilles Bishops Conference biedt de Surinaamse gemeente de mogelijkheid van oriëntatie te veranderen en
zich te richten op de verwezenlijking van de local Caribbean Church.

STELLING 10
De katholieke gemeente zou een dienst aan het Surinaamse volk
bewijzen wanneer zij haar onderwijs afstemde op de lokale situatie
en de jeugd een betrokkenheid bij het Latijns-amerikaans kontinent
zou aanleren.

STELLING 11
De religieuze groeperingen zouden meer dan tot nu toe zich moeten
bezighouden met de aanstaande onafhankelijkheid en het volk en
speciaal de leden daarop voorbereiden.

STELLING 12
Het dienstwerk voor de integratie van de verschillende bevolkingsgroepen in een Surinaamse volk zou een belangrijke plaats in het
geheel van de kerkelijke taken moeten innemen.

STELLING 13
De ontwikkelingshulp en medefinancieringsmogelijkheden moeten
door de katholieke gemeente aangewend worden voor projekten binnen het kader van de algemene nationale doelstellingen, om partikularisme te voorkomen.

STELLING 14
Bevrijding moet voor het Surinaamse volk betekenen dat er plaats
komt voor eigen doelstellingen en identiteit en dat er afstand genomen kan worden van buitenlandse politieke, ekonomische en kulturele overheersing.

STELLING 15
Ab de missionarissen door hun gelofte van armoede niet verhinderd
waren geweest om air-conditioning en screen in de kloosters en pastoriè'n aan te brengen, zou het resultaat van hun kerkelijk werk anders
zijn geweest.

