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Geachte relatie,
Bovenstaande titel is onlangs op aanschafinformatie aangeboden aan de openbare bibliotheken.
Hieronder vindt u de recensietekst, zoals die door NBD Biblion is gepubliceerd.
God zÐ met ons Suriname : religie als vloek en zegen / Herman VuÐsje. - Zutphen : WalburgPers, [2019]. 238 pagina's ; 20 cm.
Socioloog Herman Vuijsje bezocht Suriname in 1969 voor een scriptie over religie in het land, en hij is er na
vijftig jaar teruggekeerd om een nieuwe balans op te maken. Godsdienst doordringt alle lagen van de
samenleving: politiek, economie, dagelijkse omgang. De auteur bezocht Paramaribo, de districten en het
binnenland en sprak met priesters, dominees, pandits, joodse en islamitische voorgangers en
winti-bonumans. Hij concludeert dat er over het algemeen een grote tolerantie is tegenover elkaar en dat de
verschillende kerken met groot gemak gebruiken van elkaar tolereren of zelfs overnemen. Alles gaat tamelijk
relaxt, behalve bij de strakke Volle Evangelie Gemeenten. Tegelijkertijd ziet Vuijsje ook hoezeer mensen
leven in de schaduw van de angst en het onderlinge wantrouwen, erfenis van de koloniale tijd. De auteur
schrijft levendig, met oog voor sprekende details en sappige uitspraken. Met een verklarende woordenlijst en
een bronnenoverzicht. Helaas geen foto's. Voor een zeer ruim publiek.
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