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In verband met het zestigjarig jubileum van ons
Bisdom voegen wij deze extra jubileumkatern
toe aan onze reguliere editie. Hierin nemen wij
enkele artikelen op, die speciaal gewijd zijn aan
de viering van dit jubileum. De artikelen zijn
zowel een terugblik als een blik op de huidige
situatie van ons Bisdom. Voor de terugblik
hebben wij de Omhoog van 60 jaar geleden
opgepakt en daaruit relevante artikelen
gehaald, die ons helpen bij een een bezinning op
het heden. De foto's die wij in dit katern hebben
opgenomen zijn als nostaligsche herinneringen
genomen uit de collectie foto's van de viering van
het gouden jubileum in 2008.
(Uit: Omhoog van 10 augustus 1958;
auteur: J. Willebrands, C.Ss.R.)
Wanneer Suriname een op zich staand bisdom
is, spreekt het vanzelf dat het moet zorgen voor
eigen priesters. Het zal de eerste tientallen jaren
altijd nodig blijken, dat er priesters van buiten
komen, maar eigen priesters moeten er ook zijn
en naarmate die er meer zullen zijn, is de kerk
hechter gegrondvest en krijgt ze in haar uiterlijke
verschijningsvorm ook meer een Surinaams
karakter.
Het woord van St. Paulus over de priester gaat
ook voor Suriname op: de priester is uit het
volk aangesteld om hen voor te gaan in hun
betrekkingen met God. De actie voor een eigen
seminarie is dus beslist noodzakelijk. Vroegere
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AANHEF VAN DE BULLE ‘CUM APOSTOLICUS’ WAARMEE HET APOSTOLISCH
VICARIAAT SURINAME WERD VERHEVEN TOT BISDOM PARAMARIBO:

“Omdat het apostolisch Vicariaat van Suriname – gelegen in het Rijksgebied
Suriname – door de ijverige zorgen en bekwame werkzaamheid van de
Congregatie van de Allerheiligste Verlosser aan wie het is toevertrouwd,
rijke vruchten van christelijk leven heeft voortgebracht;
en omdat het de Heilige Congregatie tot Voortplanting van het Geloof goed
voorkwam het tot de waardigheid van bisdom te verheffen;
en omdat vervolgens onze eerbiedwaardige broeders, de kardinalen van de
Heilige Roomse Kerk, die aan het hoofd staan van deze zelfde Congregatie
– nadat zij de raad hadden ingewonnen van onze eerbiedwaardige broeder
Rafaël Forni, titulair aartsbisschop van Egina en apostolisch nuntius van de
republiek Venezuela – van mening waren, dat deze zaak zeer terecht haar
beslag krijgt, beschouwen wij hun advies als rechtsgeldig.
Wij verheffen het apostolisch Vicariaat van Suriname tot de rang en
waardigheid van bisdom, hetwelk in de toekomst het Bisdom Paramaribo
zal heten, genoemd naar de hoofdstad. In deze stad ook zal de Bisschop zijn
zetel en verblijfplaats vestigen.

Zelfstandigheid vraagt eigen priesters
– zeer bescheiden – pogingen hiertoe zijn niet
gelukt. We zijn er toen mee opgehouden, met de
opmerking: “Het gaat nog niet in Suriname.”
Hoe het nu ook gaat, we mogen nooit meer
ophouden en bij alle moeilijkheden zullen we
weggen: “Het zal moeten in Suriname.”

Het katholieke leven wordt geleid door de
priesters. Zij dragen het H. Misoffer op en zijn de
bedienaren der andere sacramenten. Zij zijn voor
God verantwoordelijk voor het geestelijk leven
der aan hen toevertrouwde mensen. Een bisdom
dat een op zich staand deel van de kerk is, zal in
de voorziening van priesters toch zoveel mogelijk
voor zichzelf moeten zorgen.

We zijn altijd gewend geweest aan buitenlandse
priesters en deze gewoonte heeft de gedachte
gewekt, dat Suriname geen eigen priesters zal
voortbrengen. Uit deze gedachte zijn we twee
jaar geleden gewekt, toen we eigen priesters in
ons midden hadden, nl. de eerw. heren Lim A Po
en Berenos, en we zullen er nog eens uit gewekt
worden als pater H. Moesai en pater A. Zichem in
ons midden gaan werken.
Vroeger zijn er al zes priesters uit Suriname
voortgekomen, nl. Joannes Lemmers, Gerardus
Dericks, J.A. Mertens, A. Mertens, N. Tyndall en
H. Rikken. Alleen deze laatste is in Suriname
werkzaam geweest. De anderen hebben
hun priesterlijke arbeid in Brazilië of elders
uitgeoefend. Naast de eerwaarde heren Lim A
po en Berenos, die ook in Brazilië werken, zijn
nog twee Surinamers in de Trappistenabdij in
Westmalle (België), de paters Goudberg. Een van
hen heeft de priesterwijding ontvangen.

Toen in Nederland het vorig jaar twee nieuwe
bisdommen werden opgericht, nl. Rotterdam en
Groningen, beiden enkele provincies omvattend,
kwam direct de verplichting ter sprake, dat zij voor
eigen klein- en grootseminaries moesten zorgen.
Daar worden immers de toekomstige leiders van
de kerk gevormd.

Plechtige intocht van bisschoppen en priesters
in het Anthony Nesty stadion voor de grootse
jubileumviering in 2008.

Zo is het nu ook in Suriname. Een eigen groot
seminarie, d.w.z. voor de filosofische, theologische,
bijbelse en historische vorming kan nog niet aan
de orde gesteld worden. Een eigen kleinseminarie,
d.w.z. dat in studie het gymnasium omvat en dat
bovendien een geestelijke vorming tot priester
geeft, is onmiddellijk noodzakelijk. Hieruit
zal immers de toekomstige leiding der kerk in
Suriname moeten voortkomen.
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Eigen priesters anno 2018
Door: P. Tjon Kiem Sang
Het artikel van pater Willebrands in de Omhoog
van 10 augustus 1958 geeft ons een handvat om
na te gaan hoe zelfstandig ons Bisdom is na zestig
jaren sinds de verheffing. Zoals in het artikel is
aangegeven, is de capaciteit om zelf te kunnen
voorzien in priesters voor de pastorale bediening,
een van de vereisten voor het verkrijgen van
zelfstandigheid. Dit betekent zowel dat het bisdom
van eigen bodem jongemannen opleidt en vormt
voor het priesterschap, en dat het bisdom in staat
is m.b.v. religieuze congregaties en/of andere
bisdommen te kunnen voorzien in het nodige
aantal priesters.

worden dat wij een van de verantwoordelijkheden
die bij een zelfstandig bisdom komt kijken wel
op ons hebben genomen. Of wij daarin succesvol
zijn geweest tot nu toe of niet, hangt af van
de wijze waarop men ernaar kijkt. Het is niet
altijd behulpzaam om te focussen op successen.
Integendeel. De stewardshipgedachte gaat daar in
ieder geval niet vanuit. De leuze van stewardship
is: Do not focus on success, but on being faithful
to your mission. Met andere woorden: focus niet
zozeer op het behalen van succes, maar op het
trouw zijn aan jouw opdracht.

De opdracht van onze zelfstandigheid is dat
wij (ruimschoots) kunnen voorzien in eigen
priesters. Als er iets is dat de afgelopen zestig
Het is misschien handig om hier een vergelijking
jaren duidelijk hebben aangetoond, dan is het
te maken tussen de stand van zaken in 1958 en
wel dat de voorziening in eigen priesters een
de situatie anno 2018. Hier een overzicht van het
grote uitdaging is. Het cultiveren van de lokale
bestand van geestelijken en religieuzen van beide
geloofsgemeenschap als kweekvijver van
perioden:
roepingen is niet zo makkelijk als gedacht. Er zijn
vele factoren die hier een rol spelen
1958
2018
en waarover al veel is geschreven en
Aantal katholieken
50,594
117,261
gezegd. Wij kunnen geneigd zijn om
Paters CSSR
47
4
de resultaten ‘mager’ te noemen, maar
Paters OMI
8
4
resultaten zijn er wel geweest en niet
Seculieren
1
7
zonder profijt voor de gemeenschap.
Fraters CMM
34
0
Een andere uitdaging in de voorziening
Zusters van Roosendaal
71
0
in eigen priesters is het werven van
Zusters van Tilburg
77
0
priesters uit andere gebieden. Ook
Zusters van Oudenbosch
37
0
deze strategie heeft een uitdagend
Zusters van Paramaribo
23
2
karakter. Ten eerste omdat op vele
Paters SDS
3
andere plaatsen de trend hetzelfde
Paters CM
1
is: dalingen in de priesteraanwas.
Zusters SSVM
3
Wanneer het wel lukt om priesters van
Zusters FCH
3
elders aan te trekken komt de volgende
Permanent diakens
6
uitdaging van aanpassing aan de lokale
(kerkelijke) cultuur, tradities en taal,
waarbij het laatste voor velen een grote
De enorm grote verschillen springen meteen in het
struikelblok is.
oog: in 1958 waren er voor iets meer dan 50,000
katholieken niet minder dan 298 priesters en
Zelfstandigheid vraagt eigen priesters: deze
religieuzen beschikbaar. Terwijl in 2018 er voor de
uitspraak gold zestig jaar geleden en geldt nu
ruim 120,000 katholieken er slechts 33 priesters,
nog meer dan ooit. Er zijn weliswaar enige
religieuzen en diakens aanwezig zijn en wel met
lichtpuntjes aan de horizon, maar het zal blijvend
dien verstande dat van de 17 huidige priesters
tijd, aandacht en energie van ons vergen om
(m.u.v. de bisschop) zes daarvan reeds 75 jaar of
te werken aan de bevordering van roepingen.
ouder zijn. Later dit jaar wordt het priesterbestand De grootste inspanningen daarbij zijn in het
alsnog versterkt met een nieuwe priesters,
initiëren van een metanoia, een ‘bekering’ in onze
waardoor het aantal komt op 18. Maar dat blijft
geloofsgemeenschap, zowel bij de leken als bij de
dan nog ver van de 56 priesters die er in 1958
priesters zelf. De ene groep zal een veel positiever
waren. Bij de religieuzen is het verschil nog groter:
en realistischer beeld van het priesterschap voor
8 religieuzen in 2018 tegenover 242 in 1958.
zich moeten vormen, om de kiemen van roepingen
die her en der opspringen een kans van overleven
Er is echter wel een ander verschil dat niet
te geven. De andere groep zal zich veel meer
meteen in het oog springt, nl. dat er na 1958 wel
moeten gaan profileren als vertegenwoordigers
10 Surinaamse mannen tot priester zijn gewijd,
van een ambt waarin men werkelijk gelukkig is en
terwijl er in in 1958 zelf geen enkele was. In totaal
Priesterwijding: Naam:
zijn er sinds 1958 maar liefst 14 priesterwijdingen
geweest in ons bisdom en drie bisschopswijdingen
1955, 08 dec.
Berenos, André †
(vóór 1958 was er vanzelfsprekend geen
1955, 08 dec.
Lim A Po, Rudolf †
enkele bisschopswijding geweest en het gros
1956, 19 sep.
Moesai, Harry †
van de priesters was in het land van herkomst
1960, 14 aug.
Zichem, Aloysius †
gewijd). Voor een overzicht van de priester- en
1970, 19 juli
Wong Loi Sing, Waldi †
bisschopswijdingen, zie hiernaast:
1972, 09 juli
Hooplot, Fulgentius †
1974, 15 dec.
Wong Loi Sing, Rudi
Vermeldenswaard is ook dat er vóór 1958 ook
1984
Van Kempen, Wim
drie andere Surinaamse mannen tot priester zijn
1985, 25 mei
De Bekker, Wilhelmus
gewijd, t.w. André Berenos en Rudolf Lim A Po in
1985, 03 aug.
Choennie, Karel
1955 (gewijd in ons bisdom en daarna vertrokken
1988, 02 juli
Kross, Esteban
naar Brazilië) en pater Harry Moesai in 1956
1995, 08 juli
Koole, Patrick †
(gewijd in Nederland en daarna teruggekeerd naar
1999, 23 okt.
Weewee, Doris
Suriname).
2000, 26 aug.
Vigelandzoon, Kenneth
2007, 24 aug.
Ebonyi, Romanus
Het zijn weliswaar geen spectaculaire cijfers, maar
2015, 12 sep.
Ugwu, Ikechukwu
lokalen wijdingen zijn er wel geweest sinds 1958
2016, 10 juli
Iloka, Crescent
en bovenal dat er mannen uit eigen land priester
zijn geworden. Hiermee kan dus wel gesteld

dat het een keuze is die de moeite waard is. Maar
bovenal zijn er voorbeeldfiguren nodig, waaraan
(jonge) mannen zich kunnen vastklampen
wanneer zij twijfelen over de keuze die zij moeten
maken. Daar is waar de zelfstandigheid op de
meest essentiële wijze tot uiting komt: geheel
zelfstandig de keuze maken om te geloven in het
priesterambt en het ook als een geloofwaardige en
betrouwbare keuze uit te dragen.

Het jongerenkoor zingt uit volle borst tijdens de
viering in de sporthal.
Vervolg van pagina 1:
Het is geen kwestie van nationalisme, dat er eigen
priesters moeten zijn en een eigen kerkelijke
leiding. De kerk van Christus is universeel, d.w.z.
niet gebonden aan landsgrenzen. De kerk strekt
zich uit over heel de wereld. Toch verstaat zich een
gezond nationalisme heel goed met het karakter
van algemeenheid van de kerk. Dit nationalisme
zit ons in het bloed en zal, als er geen overdrijving
bijkomt, het geloofsleven in de natie ten goede
komen.

Bij de vorming van de bisdommen wordt met de
loop der landsgrenzen rekening gehouden. De kerk
krijgt in verschillende landen en landstreken een
eigen karakter, dat samenhangt met de leefwijze
en opvattingen van het volk. Zo heeft de kerk over
heel de wereld een grote verscheidenheid van
uiterlijkheden, terwijl ze toch één is in leer, één in
prediking, één in opvatting over de sacramenten,
één in gebed. Dit alles is de erfenis van Christus.
Suriname neemt nu zijn kans waar om ook tot een
eigen ontwikkeling te komen, waardoor de kerk
ook hier in uiterlijkheden kan afwijken van de
kerk in andere bisdommen. De kerk zal meer en
meer iets eigens van het volk krijgen en toch in
leer, in prediking, in sacramenten, kortom in de
erfenis van Christus één blijven met de universele
katholieke kerk.
Moge het eigen Surinaamse karakteristiek de
beleving van Christus’ leer ten goede komen. De
priester uit het eigen volk zal hier uiteraard de
beste leiding aan kunnen geven.

Afkomst:

Bijzonderheden:

Suriname
Suriname
Suriname
Suriname
Suriname
Suriname
Suriname
Nederland
Nederland
Suriname
Suriname
Suriname
Suriname
Suriname
Nigeria
Nigeria
Nigeria

Gewijd te Brazilië
Gewijd te Brazilië
Gewijd te Nederland
Gewijd tot bisschop 1970
Uitgetreden

Gewijd tot bisschop 2005
Gewijd tot bisschop 2016

Vertrokken
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Zelfstandigheid eist geestelijke kracht
(Uit: Omhoog van 17 augustus 1958;
auteur: J. Willebrands, C.Ss.R.)
Dat Suriname van apostolisch vicariaat tot bisdom
verheven wordt is een zaak, die bisschop en
gelovigen raakt. De bisschop, omdat hij voortaan
in eigen naam katholiek Suriname bestuurt en
niet meer slechts als vertegenwoordiger van
het kerkelijk gezag in een missiegebied; voor de
gelovigen omdat de gelovigen het bisdom zijn,
waarover de bisschop de leiding heeft.

De zelfstandigheid is niet gebaseerd op de
kracht van een bisschop, maar op de kracht van
de gelovigen. En de kracht van de gelovigen ten
opzichte van de kerk zal zich veelzijdig openbaren.
Ze zullen economisch voor het kerkelijk leven
instaan. Sinds de oorlog is er in Suriname zeer
veel aan nieuwbouw gepresteerd en kon dus, voor
wat het uiterlijk betreft, het godsdienstig leven in
bloei toenemen. Veel offers zijn hiervoor van de
gelovigen gevraagd en door hen ook opgebracht.
Om een paar tastbare feiten te noemen: in de
sectie kerkenbouw verrezen de Fatimakerk, de
kerk aan de Schietbaanweg en de grote kerk van
Zorg en Hoop. In het district kregen: Vierkinderen,
Lelydorp en Bernharddorp een stenen kerkje. De
kosten van dit alles zijn voor het overgrote deel
verhaald op de eigen bevolking.

Lees je buiten deze grote activiteiten nog de
kerklijsten van de pastoors, dan merk je dat ze
allemaal geld nodig hebben en merkwaardig
genoeg dit ook krijgen. Opvallend is hierbij, dat de
pastoors wel schrijven en de noden bekend maken,
maar dat heren- of damescomités hun krachten
inzetten om desnoods huis aan huis geld te vragen.
Zij doen dit zonder eigen baat uit liefde voor het
huis Gods.

Met deze werkelijkheid voor ogen is de
verheffing tot zelfstandig bisdom geen waagstuk
maar de bekroning van een eigen katholiek
verantwoordelijkheidsgevoel. De kracht van de
gelovigen moet nog op een andere wijze tot uiting
komen en wel op een veel verhevener wijze, nl. in
de geloofsbeleving. Wat hebben we aan kerken met
een al te matige bezetting? De zelfstandigheid van
katholiek Suriname eist geestelijke kracht bij de
katholieken. Die kracht is te putten in het geloof en
in de sacramenten. In het leven met de ker, in de
godsdienstuitoefening komt het geloof tot uiting en
tot bloei.
Er is in Paramaribo een krachtige kern van enige
duizenden mensen, die in nauwe verbondenheid
met de kerk leven. Zij leven mee met de
godsdienstige activiteiten in de parochie; zij
vieren de zondag door het bijwonen van het
misoffer en zij ontvangen de sacramenten. Op
hen is het zelfstandig bisdom gebouwd. Zij zijn

Geloof en geld
Door: Paul Tjon Kiem Sang
Het artikel ‘Zelfstandigheid eist geestelijke
kracht’ van pater J. Willebrands wijst naar de
enorme financiële bijdragen uit de gemeenschap,
die aantonen dat de zelfstandigheid groeiend
was in die tijd. In heel veel opzichten geldt
financiële onafhankelijkheid als het bewijs van
zelfstandigheid. Een kind, dat een baan heeft
en daardoor een eigen inkomen om zichzelf te
onderhouden, om een eigen huis te kopen, etc.
wordt op dat moment zelfstandig genoemd, omdat
het niet meer afhankelijk is van de ouders voor
financiële ondersteuning of onderdak. In het
bedrijfsleven geldt dit vanzelfsprekend uitermate.

Een kerkgemeenschap die financieel haar eigen
boontjes kan doppen heeft inderdaad een grote
mate van zelfstandigheid bereikt. Als wij ons
eigen bisdom in ogenschouw nemen, dan mogen
we met enige trots wel zeggen dat het in ons in het
afgelopen decennium aardig gelukt is om een grote
mate van financiële zelfstandigheid te bereiken
door onze inkomstenbronnen te vergroten. Waar
wij in het verleden financieel voor 80% afhankelijk
waren buitenlandse fondsen, is dat nu veranderd
naar 80% zelf onze financiële lasten kunnen
dekken. De afgelopen jaren is hier een zekere
neerwaartse beweging gekomen, vanwege het feit
dat wij als kerk op financieel gebied erg kwetsbaar

verantwoordelijk voor het zuiver katholieke leven,
zoals het in het evangelie staat aangegeven en
uit het verleden in aangepaste vormen tot ons
is gekomen. We mogen hopen, dat de trots der
zelfstandigheid ook mag veroorzaken, dat een
steeds groeiende katholieke kern de trots van de
kerk in Suriname mag zijn.

Een groeiende kern, want het aantal goed
praktiserenden moet steeds toenemen. Er zijn
een paar duizend, die aan de periferie van het
christendom leven, dat wil zeggen die zo nu en dan
de kerk van binnen zien. Dan nog een paar duizen
voor wie alleen Kerstmis en Goede Vrijdag iets
zeggen. Op hen kan men toch moeilijk een kerk
bouwen, ofschoon we ervan overtuigd zijn dat er
veel mensen van-goede-wil tussen zitten, maar dan
toch van slappe krachten!
Zelfstandigheid eist geestelijke kracht. We mogen
met optimisme de toekomst tegemoet zien. De
ijver voor de kerk in Suriname neemt toe, zeker
voor zover deze op de materiële kant betrekking
heeft en daar beantwoordt toch zeker geestelijks
iets aan. Meer en meer kan de kern der mensen
toenemen, die echte liefde voor het godsdienstig
leven opbrengen. Nu de kerk meer en meer aan
onze eigen krachten is toevertrouwd, zal zij ook
steeds meer op meeleven en aanhankelijkheid
moeten kunnen rekenen.

zijn voor kenteringen in de financieel-economische
situatie van het land zelf. Wij allen ervaren aan
den lijve hoe ons land sedert 2015 financieeleconomisch drastisch achteruit is gegaan. De
gevolgen voor ons bisdom blijven dan niet uit.

Als kerk zullen wij echter niet van het een op het
andere moment faillissement hoeven aan te vragen.
Zo erg is het lang nog niet, en bovendien zijn wij
deel van een wereldomvattend instituut dat geen
enkel lid zal laten vergaan. Maar meer dan dat nog:
het besef in de geloofsgemeenschap is sedert 1958
ook gaan groeien, dat niet alleen de bisschop of de
bisdomleiding alle verantwoordelijkheid draagt
voor het wel en wee van de kerk. De betrokkenheid
van de niet-gewijde en niet-religieuze leden is met
de jaren ook steeds meer gaan groeien. Dat blijkt
o.a. uit de inzet van zoveel leken in parochies en
kerkgemeenschappen waar nauwelijks of geen
priester meer komt. Het mooiste hierbij is, dat in
vele gevallen de mensen niet eens zijn gevraagd
maar geheel uit eigen beweging en vanuit een eigen
verantwoordelijkheidsgevoel de schouders onder
het werk hebben gezet.
Op financieel gebied mogen wij hetzelfde
verwachten. Oproepen van o.a. de bisschop
om bijdragen worden tot nu toe vrij goed
beantwoord. Belangrijk hierbij is dat wij allen
beseffen dat het niet gaat om de bisschop
persoonlijk een genoegen te doen, maar dat wij
samen de verantwoordelijkheid dragen voor
de instandhouding van onze kerk en alles wat
daar verder mee gepaard gaat. Eerlijkheidshalve
moet hierbij wel gesteld worden dat vanuit de
bisdomleiding de communicatie over het financiële
reilen en zeilen wel geoptimaliseerd moet worden.
Als allen samen bijdragen aan het doel dan hebben
allen dan ook het recht om geïnformeerd te worden
over de resultaten. Dat geldt voor het bisdom maar
ook voor elke individuele parochie.

De religieuzen doen de voorzang tijdens de vesperviering op de vooravond van het jubileumfeest in 2008. In
de afgelopen tien jaar zijn vier van de religieuzen op de foto heen gegaan.
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Met de staf en in de geest van Mgr Grooff
(Uit: Omhoog van 24 augustus 1958;
auteur: onbekend)

wachtten hem nog veel grotere moeilijkheden.

Op 21 april 1845 kwam hij met vier missionarissen
te Batavia (Oost-Indië) aan. De ontvangst was koel,
zowel van de kant van het gouvernement als van
de kant van zijn nieuwe kudde. Het gouvernement
erkende de vier missionarissen niet. De geestelijke
sfeer onder de katholieken van het vicariaat was
lauw: op geestelijk gebied was in die dagen alles
lauw in Indië. Het enige waarvoor men warm
liep was de ‘verdraagzaamheid,’ maar deze was
een karikatuur van de echte verdraagzaamheid;
het was onverschilligheid. Verdraagzaamheid
veronderstelt dat men zijn eigen overtuiging
ernstig neemt, maar een onverschillige heeft zelf
helemaal geen overtuiging.

Monseigneur Jacobus Grooff werkte als
missionaris in Suriname van 1826 tot 1852, met
een onderbreking van vier jaar, die hij doorbracht
in het tegenwoordige Indonesië. Hij is een van
de meest verdienstelijke mannen geweest die in
de missie hebben gewerkt. Hij stond als spoedig
na zijn aankomst aan het hoofd van de missie
als apostolisch prefect. Als zodanig had hij wel
de titel van monseigneur, maar had hij geen
bisschopswijding.

Hij heeft vooral gewerkt onder de melaatsen op
het toenmalige Batavia aan de Coppename en
onder de slaven op de plantages. Voor dit laatste
heeft hij moeten vechten, omdat de plantageeigenaren met alle geweld de invloed van het
christendom wilden weren: de slaven zouden
daardoor te zelfstandig worden en niet meer
genoeg onderdanig. Maar Grooffs naastenliefde en
zielenijver wisten te overwinnen. In 1832 moesten
op koninklijk besluit priesters en zendelingen
worden toegelaten op particuliere plantages en
in 1840 kregen ze volstrekte toegang tot slaven
van het gouvernement: ook dit had Grooff van de
regering afgedwongen.
In 1843 kwam er een grote verandering in
zijn leven. Burgerlijk vormden de Antillen met
Suriname administratief één geheel, onder de
gouverneru-generaal te Paramaribo. Dit was zo
van 1828 tot 1845. Koning Willem II, die – zoals
bekend – de katholieken terwille wilde zijn, vroeg
aan paus Gregorius XVI om de kerkelijke oversten
en de apostolische prefecten van de Nederlandse
bezittingen de bisschoppelijke waardigheid te
verlenen. Dat betekent dus dat de koning aan
Rome vroeg om ook Suriname tot apostolisch
Vervolg van pagina 3:

Het klinkt misschien nogal ‘werelds’ om als kerk
zoveel nadruk te leggen op het financiële. Het is
echter nou eenmaal het karakter van de wereld
waarin wij kerk zijn. Voor de beantwoording van
de opdracht van Christus om de Blijde Boodschap
te verkondigen, speelt geld nou eenmaal een
grote rol. Het is gelukkig niet de belangrijkste
rol. Zo lang wij ons er goed van bewust zijn
dat de financiën slechts een hulpmiddel zijn
om het grotere doel te bereiken, kunnen wij er
verantwoord mee omgaan. Het werk van de kerk
mag echter nimmer verhinderd of geleid worden
door de behoefte aan geld of het gebrek daaraan.

Jaarlijks worden katholieke gelovigen overal
ter wereld opgeroepen om te doneren voor
de Pauselijke Missiewerken (PMW). De
grootste collecte daarvoor wordt gehouden op
Wereldmissiezondag, de voorlaatste zondag van
oktober. Ieder jaar weer benadrukt het Vaticaanse
bureau van de PMW de motivering van deze
collecte: het doneren van geld is een symbolisch
gebaar van de universele solidariteit onder alle
katholieke gelovigen over heel de wereld. Wij
geven geld als de meest simpele en effectieve
vorm van hulpverlening aan elkaar. Voedsel en
goederen delen met elkaar spreekt natuurlijk
veel meer tot de verbeelding als het gaat om hulp
geven uit solidariteit. Echter komt er daar zoveel
infrastructurele en logistieke rompslomp aan te
pas, waardoor de hulpverlening aan efficiëntie en
effectiviteit vaak veel moet inboeten.
Het principe van stewardship in de kerk wil

vicariaat te verheffen. Aan het hoofd van een
vicariaat staat toch een bisschop. Rome past zich
erchter gewoonlijk aan bij de burgerlijke indeling
van een gebied of een land, wanneer het gaat om
de kerkelijke organisatie. Omdat toentertijd de
Antillen en Suriname één geheel vormden, stelde
rome maar één West-Indisch Vicariaat in onder
Mgr. Nieuwindt op Curaçao. Curaçao kreeg de
voorkeur boven Suriname omdat het het oudste
missiegebied was en het meest ontwikkeld.
Kerkelijk werd Suriname dus een onderdeel van
Curaçao.
Rome, dat de uitstekende talenten van Grooff
kende, meende dat hij nu beter elders kon
ingezet worden. In 1842 werd hij apostolisch
vicaris, dus met bisschoppelijke waardigheid,
benoemd voor het toenmalige Oost-Indië. Hij
reisde naar Nederland waar hij bisschop werd
gewijd en vertrok naar zijn nieuwe post. Had hij
het in Suriname niet gemakkelijk gehad, in Indië

ook de gelovigen bewust maken van hun
verantwoordelijkheid om de kerk financieel te
ondersteunen. Echter ook bij stewardship wordt
geld als laatste middel genoemd. Niet omdat geld
zo onbelangrijk is, maar vooral omdat stewardship
eerst andere essentiële vormen van ondersteuning
wil bevorderen. Binnen stewardship wordt
gesproken over de drie T’s: time, talents and
treasures, oftewel tijd, talenten en tegoeden. Niet
zomaar wordt tegoeden als laatst genoemd. De
kerk vraagt ten eerste dat iedere gelovige zijn
trouw aan en verantwoordelijkheid voor de kerk
toont door persoonlijke inzet en door gebed. God
heeft elk mens begiftigd met één of meerdere
talenten, voor de verwezenlijking van het eigen
volledig menszijn en voor het welzijn van heel de
mensengemeenschap. Door tijd te besteden aan
elkaar in zorg en aandacht kunnen wij als mens
reeds heel veel bereiken in ons streven naar
algemeen welzijn. Ook kunnen wij onze talenten
gebruiken om het leven van anderen te verbeteren
of gewoonweg om anderen gelukkig te maken.
En tenslotte kunnen wij geld geven om zaken,
waarvoor er in deze wereld nou eenmaal geld voor
nodig is, te realiseren.
Stewardship vraagt dus om geestkracht. In de
tijd toen pater Willebrands zijn artikel schreef
was er nog geen sprake van stewardship zoals
wij dat nu bezigen. Maar met zijn vooruitziende
blik sprak hij reeds zestig jaar geleden over het
aankweken van “ijver voor de kerk,” niet alleen om
de zelfstandigheid van ons bisdom te bevorderen,
maar vooral om de bouw van Gods koninkrijk
verder gestalte te geven.

De nieuwe vicaris zat al spoedig volop in de
conflicten. Hij weigerde een dispensatie te
verlenen voor een gemengd huwelijk, omdat aan
de vereiste voorwaarden niet werd voldaan. Hij
weigerde in Buitenzorg de mis op te dragen in
een simultaankerk (d.i. een kerk zowel voor de
katholieke als voor de protestantse eredienst
bestemd) omdat hij in de oprichting van die
kerk eerder een bewijs van godsdienstige
onverschilligheid zag, dan van verdraagzaamheid,
wat het in zich had kunnen zijn. Dit alles
bezorgde hem de naam van een onverdraagzaam,
onkoloniaal en fanatiek man.
Toen hij enige tijd daarna zich genoodzaakt zak
drie geestelijken in hun benoeming te schorsen,
omdat ze zich minder clericaal gedroegen en er
minder orthodoxe ideëen op na hielden, brak de
storm voor goed los. Een deel van het volk stond
met het gouvernement achter de gesuspendeerde
priesters, een ander deel stond achter de
vicaris. Het werd een lange lijdensgeschiedenis
die hierop uitliep dat de gouverneur-generaal
van Oos-Indië, Rochussen, op 19 januari 1946
zijn verbanningsdecreet tekende. Grooff kreeg
aanzegging dat hij binnen veertien dagen Indië op
’s lands kosten moest verlaten.

Op 3 februari 1846 vertrok Grooff naar Nederland,
waar hij op 11 juni aankwam. In Nederland
werd hij luisterrijk ontvangen. Het conflict had
veel belangstelling, zowel bij katholieken als
protestanten. De regering in Den Haag voelde
dat ze geen goed geweten had: de directieven
die in Indië werden toegepast hoorden niet meer
thuis in het nieuwe regeringssysteem. Koning
Willem II koos de partij van Grooff tegenover de
weerspannige geestelijken en de gouverneurgeneraal. Hij trok de rechten van de weerspannige
geestelijken in.

Door de katholieken werd Grooff gehuldigd als
strijder voor de rechten van de kerk en als blijk van
waardering werd hem een prachtige bisschopsstaf
en bisschopsketen aangeboden. De bisschopsstaf
en keten en de ring zijn nog altijd het eigendom
van het Bisdom Paramaribo. Het inschrift op
de kromstaf luidt: “Bewijs van huldiging der
Nederlandsche Catholieken aan Mgr. Jacobus
Grooff, bisschop van Canea enz.”
Op zijn eigen verzoek keerde mgr Grooff naar
Suriname terug met de titel van apostolisch
visitator, maar met dezelfde volmachten en
functies als een provicaris, al droeg Suriname
nog niet de naam van vicariaat. Hij bestuurde de
missie tot aan zijn dood. Hij overleed op 29 april
1852 in het huis tegenover het tegenwoordige
Bisschopshuis in de Gravenstraat, waar nu de
Stichting Planbureau Suriname huist.

Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

