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Religie als vloek en zegen
Herman Vuijsje

Bij uitgeverij Walburg Pers verschijnt op 11 december God zij met ons Suriname. Religie als
vloek en zegen, geschreven door journalist/socioloog Herman Vuijsje. Op 20 december 2019
wordt het boek gepresenteerd in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, gecombineerd met een
bezoek aan de Grote Suriname-tentoonstelling.
Tolerantie is de trots van Suriname: allerlei etnische en religieuze groepen leven er in vrede samen. Een opmerkelijke prestatie in een wereld vol religieuze conflicten. Hoe krijgen de Surinamers dat voor elkaar? Vijftig jaar geleden onderzocht Herman Vuijsje die vraag tijdens zijn stage
als student. Vorig jaar ging hij terug voor een hernieuwde ontdekkingsreis naar multireligieus
Suriname.
In God zij met ons Suriname beschrijft hij zijn bevindingen met
een sociologische blik, in de vorm van een soepel geschreven
reisverslag. Het is het eerste boek waarin de invloed van die
veelkleurige vroomheid over de hele linie wordt bekeken.
In veel opzichten is de alomtegenwoordigheid van religie
een zegen voor het land. En een voorbeeld voor Nederland,
waar we elkaar in de haren vliegen over de vreugden of
verschrikkingen van een ‘multiculturele samenleving’. Maar
naarmate hij zich in het onderwerp verdiepte, kreeg Vuijsje
ook meer oog voor schaduwzijden. Religie kan in Suriname
ook een vloek zijn, vooral door het geloof in geesten en
zwarte magie.
Wat is het verband van deze religieuze leefwereld met de
gevoelens van angst en wantrouwen die in Suriname wijdverbreid zijn en die bijdragen tot de stagnatie van het land? Die
vraag ligt gevoelig, zeker als een ‘bakra’, een witte Hollander,
hem stelt. Het ‘bijgeloof’’ werd door de koloniale machthebbers immers al uit alle macht bestreden. Maar nu groeit ook
onder Surinaamse onderzoekers de bereidheid om mogelijke negatieve kanten van dit geloof te bestuderen. Ook zij
beginnen zich af te vragen of er een verband is met het verdriet van Suriname.
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