
Deze dag zullen we stilstaan bij de nog bijzonder actuele lessen die 
we kunnen halen uit zijn teksten en zijn leven, die gewijd waren aan 
de strijd tegen kolonialisme en fascisme. Anton de Kom staat nu veel 
in de aandacht, aangezien hij, dankzij de strijd van de antiracistische 
beweging, in de canon van de Nederlandse geschiedenis is opgenomen. 
Echter wordt in de canon niet het hele verhaal verteld. Een van de 
belangrijkste elementen uit zijn leven was de strijd voor de emancipatie 
van de werkende klasse. Oftewel, de mensen die in loondienst zijn en 
de winsten produceren voor bedrijven waar een heel klein deel van de 
maatschappij van profiteert. In een tijd van aan de ene kant gigantische 
winsten, en aan de andere kant toenemende armoede, stijgende prijzen, 
koopkrachtdaling en groei van extreemrechtse partijen, is het tijd dat 
we de lessen begrijpen die Anton de Kom zowel aan de Nederlandse 
als Surinaamse arbeidersklasse wilde doorgeven.

Het leven van Anton de Kom is inspirerend voor iedereen die voor 
een andere wereld strijd. Zijn leven zit vol met daadkracht, strijd en 
solidariteit. Regelmatig wordt hij echter neergezet als ‘slechts’ een 
nationalist of pacifist. Anton de Kom, zoals duidelijk is voor iedereen 
die zijn werken serieus bekijkt, was een revolutionair en communist. 
Dat bleek bijvoorbeeld uit toenmalige verslagen van de Nederlandse 
inlichtingendienst waarin het al als een probleem werd gezien dat Anton 
het “rassenvraagstuk (hiermee wordt de strijd tegen racisme bedoeld) 
verbond aan de klassenstrijd.” Anton de Kom verbond de strijd tegen 
kolonialisme en tegen fascisme met de strijd tegen het kapitalisme. 

Op 24 april is het 77 jaar geleden dat Anton de Kom kwam te overlijden 
in een concentratiekamp, nadat hij door de fascistische bezetter was 
gearresteerd om zijn rol in het communistisch verzet in de Tweede 
Wereldoorlog. Daarom organiseren de NCPN en CJB een manifestatie om 
de strijdbaarheid en solidariteit die hij tijdens zijn leven heeft getoond 
te herdenken en vieren.

Herdenking anton de kom
kom ook op 24 april om 13:00 naar de 
herdenking op het anton de komplein 
in amsterdam!



Hij probeerde arbeiders te verenigen in arbeidersorganisaties. Dit 
vooral omdat Anton benadrukte dat eenheid tussen de arbeiders van 
verschillende etniciteit noodzakelijk is in de strijd tegen racisme en het 
kapitalisme.

Anno 2022 zijn de ideeën van Anton de Kom nog even actueel als 
destijds. Zijn geliefde Suriname is inmiddels onafhankelijk, maar de 
strijd tegen de imperialistische overheersing gaat door. Anton schreef 
vrij duidelijk wat de oplossing moest zijn:

“Weliswaar is mijn vaderland Suriname slechts klein en weinig bekend 
in de wereld, maar de onderdrukking van mijn rasgenoten is er even erg 
als waar ook, en het probleem van den ‘n*g*r’, dat naar mijn overtuiging 
slechts door het communisme kan worden opgelost.”

Er zullen diverse bijdragen zijn, waaronder:

- een alternatief voorwoord voor de nieuwe uitgave van “Wij Slaven 
van Suriname” 

- het belang van de strijd van de Nederlandse arbeidersbeweging tegen 
racisme en fascisme

- de overblijfselen van het Nederlandse kolonialisme, de negatieve 
uitwerking hiervan op de bevolking in de Caribische eilanden en de 
noodzaak van strijd tegen deze overblijfselen

www.voorwaarts.net

Kom ook op 24 april om 13:00 naar de herdenking op het Anton 
de Komplein in Amsterdam!


