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Inleiding 

Vandaag de dag is Anton de Kom een grote naam in Suriname. Hij staat voor veel Surinamers 

symbool voor het Surinaamse en zwarte bewustwordingsproces. Als vrijheidsstrijder zette hij 

zich in voor de Surinaamse arbeider, ongeacht diens etniciteit. Aangezien er veel armoede en 

werkeloosheid heerste onder de bevolking van Suriname, werd het volgens De Kom tijd dat 

de Surinaamse bevolking zich bewust werd van haar geschiedenis, zichzelf en de  situatie 

waarin zij zich in de jaren dertig bevond. Door lezingen te geven en de massa te organiseren 

hoopte De Kom invloed uit te kunnen oefenen op de overheid om zo voorzieningen te treffen 

voor de arbeiders.1 

 In Suriname bleek De Kom veel steun te krijgen van de Javanen en de Hindostanen 

die hij gemakkelijk leek te mobiliseren. Op 1 februari 1933 werd De Kom gearresteerd 

vanwege opruiing en poging tot aanslag op de regeringsvorm van Suriname. Als reactie 

hierop stroomden duizenden mensen uit verschillende delen van Suriname Paramaribo binnen 

om zijn vrijheid op te eisen. Na verwarring over de datum van zijn vrijlating drong de massa 

zich verder op, waardoor de procureur-generaal F.L.J. van Haaren de politie het bevel gaf het 

vuur te openen op de massa.
2
 Tijdens deze opstand op het Gouvernementsplein in Paramaribo 

vielen  twee doden en 22 gewonden. Onder de gewonden bevonden zich net zoveel Javanen 

als Creolen. De Kom bleef uiteindelijk drie maanden lang, zonder enige vorm van proces, 

vastzitten op Fort Zeelandia.3
 Door de koloniale regering werd hij als een gevaar gezien, 

waardoor De Kom gedwongen werd het land op 10 mei 1933, samen met zijn gezin, te 

verlaten.4 

 Er is veel geschreven over de Anton de Kom en de opstand in Suriname door 

schrijvers als Hans Buddingh, Sandew Hira en Ben Scholten. In hun werken wordt Anton de 

Kom als een onderdeel gezien van de arbeidersopstanden die in 1932-1933 plaats hebben 

gevonden. Het proces werd al op gang gezet door vakbondsleiders zoals Louis Doedel en 

Theo de Sanders. Ook al is het belangrijk om te erkennen dat De Kom zijn activiteiten in 

Paramaribo niet volbracht zou kunnen hebben, als de juiste omstandigheden in 1931-1932 al 

niet gecreëerd zouden zijn, moet er ook aandacht worden besteed aan De Kom zelf en zijn 

unieke manier om de Surinaamse volk te benaderen.  

 Uit de reactie van de koloniale regering op De Kom blijkt dat er reden was om bang te 

zijn voor Anton de Kom en de invloed die hij uit kon oefenen op de Surinaamse arbeiders, 

                                                           
1
 Rob Woortman en Alice Boots, Anton de Kom (2009 Amsterdam) 112-119. 

2
 Archie Sumter, K’ranti! De Surinaamse pers 1774-2008 (Amsterdam 2008) 86. 

3
 Ibidem, 128-129. 

4
Ibidem, 175-176.  
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met name op de contractarbeiders. Het is daarom interessant om onderzoek te gaan doen naar 

zijn invloed op de Javaanse en Hindostaanse contractarbeiders. Hierover is nog weinig 

bekend. Mijn vraagstelling luidt als volgt: 

Op welke manier probeerde Anton de Kom de Surinaamse contractarbeiders voor zich te 

winnen in zijn strijd voor een verenigd en onafhankelijk Suriname? 

Ik heb gekozen om mij specifiek op de invloed van De Kom op de Hindostaanse en 

Javaanse contractarbeiders te richten, omdat hier nog niet zoveel over geschreven is. Hoewel 

De Kom weinig direct contact had met de contractarbeiders, was hij in staat deze 

contractarbeiders achter zich te scharen. De verklaring hiervoor zou gezocht kunnen worden 

bij Anton de Kom zelf, die als charismatisch leider de Surinaamse arbeiders kon mobiliseren. 

Het is echter ook belangrijk om te kijken naar de ontwikkelingen in Suriname zelf. In de jaren 

dertig was een arbeidersbeweging actief in Suriname waardoor er al een proces naar meer 

zelfstandigheid in gang werd gezet. De Surinaamse bevolking begon in deze jaren een eigen 

identiteit te creëren die los kwam te staan van de koloniale overheerser. Hoe moeten we naar 

deze ontwikkeling kijken en welke rol speelde Anton de Kom hierin? 

 In het eerste hoofdstuk zal ik een korte geschiedenis van Suriname geven tot 1930. Ik 

zal mij hierbij voornamelijk richten op de ontwikkelingen van de verschillende 

bevolkingsgroepen in de maatschappij en de (burger)rechten die zij bezaten. Daarnaast is het 

van belang om te kijken naar het arbeidsleven in Suriname. Ook is het belangrijk om aandacht 

te besteden aan het onderwerp religie. In de klassieke opvatting van de natiestaat, die voor 

Anton de Kom een uiteindelijk doel was, is religie ondergeschikt aan de natie.  

In het tweede hoofdstuk ga ik in op Anton de Kom en zijn achtergrond. Moeten we 

hem zien als een communist of een verzetsstrijder? Welke aspecten van zijn identiteit bracht 

hij naar buiten in zijn boek Wij slaven van Suriname, zijn toespraken en tijdens zijn verblijf in 

Suriname? Hoe zag zijn netwerk in Suriname en Nederland eruit? 

In het derde hoofdstuk zal ik aandacht besteden aan de toenmalige ontwikkelingen  in 

Curaçao en Guyana. Welke invloed hadden de ontwikkelingen in de buurlanden op de 

ontwikkeling en opstanden in Suriname? Op welke manier manifesteerden de arbeiders zich 

en in hoeverre beïnvloedden arbeiders uit de verschillende landen elkaar? 

In het vierde hoofdstuk staan de Javaanse en Hindostaanse contractarbeiders centraal. 

Hoe zagen hun levensomstandigheden eruit in de jaren twintig en dertig? Op welke manier 

verenigden zij zich en hoe stond het met de identiteitsvorming?  
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In het vijfde hoofdstuk zal ik mij richten op de komst van Anton de Kom in Suriname. 

Wat bracht dit teweeg bij de Surinaamse bevolking en op welke manier had zijn komst 

invloed op de vele andere arbeidersbewegingen in de jaren dertig? 

In het laatste hoofdstuk zal ik aandacht besteden aan de gevolgen en de nasleep, de 

herinnering aan Anton de Kom in Suriname en Nederland. Een belangrijk onderdeel hiervan 

is de Javaanse kwestie. Anton de Kom kreeg veel steun van de Javaanse contractarbeiders die 

hem als een soort “Messias” zagen die hen terug kon brengen naar het vaderland, Java. Het is 

interessant om te zoeken naar verklaringen voor de Javaanse steun. Hun terugverlangen naar 

het vaderland  beïnvloedde hun positie in de maatschappij. Wilden zij geen onderdeel 

uitmaken van het nieuwe Suriname dat Anton de Kom voor ogen had? Ten slotte zal ik in de 

conclusie een antwoord formuleren op mijn vraagstelling. 

In 2009 kwam de eerste biografie van Anton de Kom uit waarin zijn levensverhaal 

werd gereconstrueerd.5 In dit boek vertellen de schrijvers over zijn jeugd in Paramaribo, zijn 

vertrek naar Nederland en over zijn afkeer van het Nederlands kolonialisme en het 

imperialisme. Hier heeft hij zijn boek Wij slaven van Suriname over geschreven.6 Tijdens de 

Tweede Wereldoorlog was hij actief in het verzet, werd hij gearresteerd en kwam hij om in 

een Duits concentratiekamp. Ook al heerst er veel onduidelijkheid over de laatste maanden 

van zijn leven, toch hebben de schrijvers ook deze periode geprobeerd te reconstrueren. 

 Naast de biografie van De Kom heb ik ook gebruik gemaakt van enkele archieven, 

zoals het archief Ministerie van Koloniën, geheim verbaal archief in het Nationaal Archief in 

Den Haag. In dit archief zijn enkele documenten van de Inlichtingendienst te vinden over de 

besloten bijeenkomsten waar ook Anton de Kom toespraken heeft gehouden. In het 

Rijksarchief van Utrecht ben ik in het archief van het Zeister Zendingsgenootschap op zoek 

gegaan naar documenten over De Kom. Dit heeft geleid tot de vondst van een jaarverslag uit 

1933 waarin gesproken wordt over de komst van De Kom en zijn invloed op de Javanen. 

Ook heb ik, met het oog op de Javaanse contractarbeiders, een vrouw geïnterviewd 

wier grootouders Javaanse contractarbeiders waren.
7
 Haar grootmoeder werd als klein meisje 

uit Java ontvoerd en vervolgens als contractarbeider in Suriname tewerkgesteld.  

 Tijdens mijn onderzoek stuitte ik op enkele problemen. Het archief van de  

Gouverneur van Suriname was niet beschikbaar, omdat het gedigitaliseerd werd in Groningen. 

Ik kreeg uiteindelijk de mogelijkheid om het te raadplegen in het Groninger Rijksarchief. 

                                                           
5
 Rob Woortman en Alice Boots, Anton de Kom (Amsterdam 2009). 

6
 Anton de Kom, Wij Slaven van Suriname (Amsterdam 1934). 

7
 Interview met Joyce Soekhan over de ontvoering van haar grootmoeder uit Java naar Suriname, 17 juli 2012. 
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Daarnaast heb ik geprobeerd toegang te verkrijgen tot het AIVD-archief van Anton de Kom. 

Hier had ik echter de toestemming van een familielid voor nodig. Na enige mailcontact is 

mijn streven echter vruchteloos gebleven.  

 Ten slotte wil ik wijzen op het gebruik van het begrip „slaaf‟ in mijn scriptie.  

Er is in de laatste jaren een discussie ontstaan over de vraag of het juist is het begrip slaaf te 

gebruiken.
8
 Men wordt namelijk niet als slaaf geboren, maar tot slaaf gemaakt. Daarom zal ik 

in mijn scriptie het begrip „slaaf‟ vervangen met de term „tot slaaf gemaakte‟. 

  

De Surinaamse plantage-economie tot 1930 

Slavernij 

In 1667 kreeg de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden de kolonie Suriname in 

handen. Zestien jaar later werd Suriname eigendom van de Geoctroyeerde Sociëteit van 

Suriname. De macht werd gedeeld door de rijke edelman Cornelis van Aerssen van 

Sommelsdijck, de stad Amsterdam en de West-Indische Compagnie. De WIC kwam er echter 

snel achter dat de kolonie niet winstgevend was. Er diende eerst te worden geïnvesteerd om 

na verloop van tijd te kunnen profiteren van de vruchten van de arbeid. Omdat er een enorm 

tekort was aan werkkrachten, besloot de WIC zich te richten op de handel in tot slaaf 

gemaakte Afrikanen. De tot slaaf gemaakten werden vervolgens ingezet om de plantages te 

bewerken.9 

 De tot slaaf gemaakten in Suriname waren voor de wet niet meer dan een rechtsobject. 

Zij waren geen personen in de zin van de wet, maar behoorden tot de bezittingen van hun 

eigenaren en konden daarom geen eigen bezit hebben, niet getuigen in een rechtszaak of in 

het huwelijk treden. Naar schatting hebben Nederlandse kooplieden in de hele koloniale 

periode meer dan 200.000 tot slaaf gemaakten naar Suriname gebracht.10 Het aantal tot slaaf 

gemaakten in Suriname was in de tweede helft van de achttiende eeuw het tienvoud van het 

aantal blanken. Daarom werd de superioriteit van de blanken op “subtiele” wijze overgebracht 

aan de tot slaaf gemaakten. Zij moesten het meesterschap van de planter als iets natuurlijks 

ervaren. Ook moest er afstand worden gehouden tussen blanken en tot slaaf gemaakten. De 

praktijk was minder subtiel: de koloniale orde werd gehandhaafd met harde hand, en met een 

arsenaal aan straffen en wapens.11  

 

                                                           
8
 http://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/25315/slaven.html (februari 2013). 

9
 Hans Buddingh, De geschiedenis van Suriname (Amsterdam 2012) 15-25. 

10
 Ibidem, 82. 

11
 Ibidem, 92-93. 
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Tot slaaf gemaakte bevolking in Suriname per sector (1752-1862) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Hans Buddingh’, De geschiedenis van Suriname (Amsterdam 2012) 85. 

 

 

In het begin van de negentiende eeuw kwam de abolitionistische  beweging op in Groot-

Brittannië. De beweging slaagde erin het slavenhandel af te schaffen in 1807. Willem I 

tekende ten slotte in 1814 een verdrag tegen de slavenhandel namens Nederland. Dit verklaart 

de terugloop van het aantal tot slaaf gemaakten vanaf het begin van de negentiende eeuw.
12

 

Tegelijkertijd was er een toename in het aantal tot slaaf gemaakten op de suikerplantages, in 

tegenstelling tot het aantal tot slaaf gemaakten op de koffieplantages. De suiker- en 

koffieplantages waren namelijk de voornaamste bron van inkomsten voor Suriname.
13

 Hier 

was voortdurend behoefte aan arbeidskrachten die nu herverdeeld moesten worden, naar 

aanleiding van de anti-slavernijbeweging in Europa. 

Er ontwikkelde zich in Suriname in de loop der tijd een eigen “slavencultuur” en dit 

werd het duidelijkst geïllustreerd in het Sranantongo, een eigen taal waarin veel Engelse, 

Afrikaanse, Nederlandse en Portugese invloeden waren terug te vinden. Daarnaast uitten de 

tot slaaf gemaakten zich uitbundig in zang, dans en muziek. In de geschiedschrijving is het 

moeilijk de stem van de tot slaaf gemaakten te laten doorklinken, en dat maakt dat de kennis 

van deze culturele uitingen van bijzonder belang is. Sommige liederen bevatten een, al dan 

niet verhuld, protest tegen de behandeling door de slavenmeester.14
 

 

Een susa-lied, jaartal onbekend 

Basjat aki pondo doro, De Basja zegt dat de boot is aangekomen, 

Ma njanjan no kon. Maar heeft geen eten gebracht. 

Katibo Nengre o (…) Wel, negers in slavernij (…) 

Pondo doro ma njanjan no kon. De boot is gekomen maar zonder voedsel. 

O katibo sonde, Wat slavernij op zondag 

O kati sonde. Slavernij op zondag.
15

 

 
Bron: Hans Buddingh’, De geschiedenis van Suriname (Amsterdam 2012) 105. 

                                                           
12

 Johannes Postma, The Dutch in the Atlantic Slave Trade, 1600-1815 (Cambridge 1990) 290-291. 
13

 http://www.kb.nl/dossiers/geschiedenis/afschaffing-slavernij-1863 (februari 2013). 
14

 Ibidem, 104-105. 
15

 Dit lied dat in de jaren zeventig nog onder ouderen in Para bekend bleek, was een protest tegen de gebrekkige 

voedselvoorzieningen en de zondagarbeid. 

Jaar Suiker Koffie Katoen Overige (op 

hout- en 
kostengronden) 

Paramaribo 
(huis-, 
ambachts-, of 

veldslaven) 

Totaal 

1752 19.008 16.029 - 534 2264 37.835 

1774 16.584 37.179 - 3071 3089 59.923 

1795 12.232 26.710 4209 2204 2800 48.155 

1813 10.108 21.968 5692 3717 2559 44.084 

1836 17.659 12.942 6545 2590 7143 46.879 

1854 17.884 5584 4550 4396 6401 38.545 

1862 19.789 3892 2551 4714 5538 36.484 
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De autoriteiten probeerden deze culturele manifestaties van de tot slaaf gemaakten te 

onderdrukken. Zulk gedrag paste namelijk niet in een koloniale samenleving die volledig door 

de blanken werd gedomineerd. De dans, zang en muziek was bij de tot slaaf gemaakten echter 

nauw verweven met religie en het werd gebruikt om het bovennatuurlijke aan te roepen. Alle 

goden uit de verschillende gebieden van west Afrika werden verenigd en op deze wijze 

ontstond in Suriname de Afro-Amerikaanse wintigodsdienst.16 

 

De Marrons 

Vanaf het einde van de zestiende eeuw werden weggelopen tot slaaf gemaakten aangeduid 

met de term Marron.17 Pas wanneer enkele groepen weggelopen tot slaaf gemaakten zich bij 

elkaar voegden, kon er een echte Marrongemeenschap ontstaan. In het achterland van de 

Surinaamse plantages groeiden deze gemeenschappen. Door de aanleg van kostgronden 

slaagden zij erin zichzelf van voedsel te voorzien. Als reactie op de toename van weggelopen 

tot slaaf gemaakten, werden weglopers zwaar bestraft door hun meester. Ook werden er 

expedities naar de Marrongemeenschappen ondernomen. Vanuit Nederland werden militairen 

naar Suriname verscheept om gevluchte tot slaaf gemaakten op te sporen. De meeste 

expedities waren echter niet succesvol door de zware bepakking die de jagers op de tot slaaf 

gemaakten met zich mee droegen, en door het ontoegankelijke en verraderlijke terrein.18 

 In 1757 braken er op zes plantages enorme opstanden uit waarbij 1500 tot 1600 tot 

slaaf gemaakten de bossen invluchtten en zich bij de Marrongemeenschappen voegden. Zowel 

de kolonisten, als de Marrons, beseften dat vrede tussen hen noodzakelijk was. De Ndyuka en 

de Saramakaners waren bereid afgezanten te ontvangen en te sturen om de 

vredesbetrekkingen te bespreken. Deze verliepen uiteindelijk gunstig voor de Marrons, omdat 

zij als „vrije lieden‟ werden erkend en hun woonplaatsen mochten behouden.19 

 De Surinaamse Marronstammen hadden een eigen cultureel karakter ontwikkeld. 

Terwijl zij zich zeer bewust waren van hun Afrikaanse afstamming, ontwikkelde hun orale 

geschiedenis zich verder toen zij van hun voormalige meester waren weggelopen. Daarnaast 

speelde de Wintireligie een belangrijke rol in hun dagelijks leven. Aan het einde van de 

                                                           
16

 Buddingh, 106-107 
17

 In Suriname werden de Marrons ook Bosnegers genoemd. 
18

 Buddingh, 124-128. 
19

 Ibidem, 131-134. 

In de tijd van de verdragen bestonden de Marronstammen Ndyuka en Saramakaners uit 2500 à 3000 mensen, het 

Matawi stam uit circa 300 mensen en de Boni‟s en Kwinti‟s uit enkele honderden mensen. 
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achttiende eeuw probeerden enkele kolonisten de Marrons tot het christendom te bekeren. Dit 

liep echter alleen succesvol af bij de Matawi.
20

 

 

De emancipatie van de tot slaaf gemaakten 

Toen aan het begin van de negentiende eeuw de Britse antislavernijbeweging ervoor zorgde 

dat er een verbod kwam op de handel in tot slaaf gemaakte Afrikanen, kwam er in Nederland 

een beweging op gang om het lot van de tot slaaf gemaakten te verbeteren. Het ging niet om 

afschaffing van de slavernij, maar om maatregelen die de gezondheid van de tot slaaf 

gemaakten bevorderden, om de hoge sterftecijfers te beperken. De eigenaren waren bezorgd 

dat de aanvoer van tot slaaf gemaakten gehinderd en beperkt werd. Hierop kregen de tot slaaf 

gemaakten het recht, na tot het christendom bekeerd te zijn, te huwen om zo de voortplanting 

te bevorderen. De tot slaaf gemaakten kregen ook voor het eerst toestemming voor een vorm 

van godsdienstonderwijs, wat volgens de planters een hulpmiddel was om de rust en orde te 

handhaven.
21

 

De emancipatie in 1833 in alle Britse koloniën, bezorgde angst bij de Surinaamse 

kolonisten. De veranderingen in Brits-Guyana werden ook door de tot slaaf gemaakten in 

Suriname opgemerkt nadat het gerucht over hun eigen emancipatie hen ter ore was 

gekomen.
22

  Direct na de Britse emancipatie werd alle communicatie tussen Nickerie en 

Berbice door het koloniaal bestuur verbroken.
23

 Op de Corantijn werd bovendien een boot 

gestationeerd om weggelopen tot slaaf gemaakten tegen te houden.
24

 

De emancipatie van de Surinaamse tot slaaf gemaakten kwam echter steeds dichterbij. 

Veel tot slaaf gemaakten vluchtten naar de bossen en Brits-Guyana. De Brits-Guyanese pers 

moedigde dit aan door de tot slaaf gemaakten uit Suriname welkom te heten. In Den Haag 

kwam hierdoor het besef dat vrijmaking van de tot slaaf gemaakten onvermijdelijk was. Op 1 

juli 1863 werd de vrijlating van ongeveer 34.000 Surinaamse tot slaaf gemaakten 

gerealiseerd.
25

 

 Uiteindelijk hadden niet alleen buitenlandse druk, economische motieven, moreel 

besef en schuldgevoel bijgedragen aan de emancipatie in Suriname. Veel tot slaaf gemaakten 

hadden zich al voor de emancipatie enige vrijheid verworven. Ook de acties van de tot slaaf 
                                                           
20

 Buddingh, 165-168. 
21

 Ibidem, 185-188. 
22

 De schoeners die het verkeer met de buurlanden onderhielden, werden door slaven bemand. Hierdoor kon 

informatie over de grenzen heen onder de slaven verspreid worden.  
23

 De regio‟s Nickerie (Suriname) en Berbice (Brits-Guyana) werden met elkaar verbonden door de rivier 

Corantijn.  
24

 Buddingh, 188-189. 
25

 Ibidem, 198-204. 



11 
 

gemaakten, zoals het weglopen, de opstanden en de strijd van de Marrons kunnen gezien 

worden als deel van de strijd naar de vrijheid. 

Toen de slavernij in 1863 officieel werd afgeschaft, werd er gezocht naar alternatieve 

werkkrachten voor de plantages in Suriname. Al snel vond de Nederlandse regering deze in 

Brits-Indië en Nederlands-Indië.
26

 De Hindostaanse en Javaanse arbeiders werden geworven, 

omdat zij goedkoop en gemakkelijk te onderwerpen waren aan de discipline van de 

plantageonderneming. Uit observaties van het buurland Guyana, waar de Britten ook gebruik 

maakten van Hindostaanse contractarbeiders, werden deze conclusies getrokken.
27

 

 In de periode 1853-1939 kwamen ongeveer 74.000 contractarbeiders naar Suriname, 

waarvan 1 procent uit Madeira, 3 procent uit China, 4 procent uit andere delen van West-

Indië, 47 procent uit Brits Indië en 44 procent uit Nederlands-Indië (Java).
28

 In de jaren 

twintig van de twintigste eeuw kwam in Suriname een ontwikkeling op gang waarin de 

verschillende bevolkingsgroepen zichzelf gingen definiëren. Met de overgang van 

grootschalige landbouw naar kleine landbouw integreerden de contractarbeiders geleidelijk in 

de Surinaamse samenleving. Zij begonnen zichzelf te ontwikkelen en zochten een eigen plek 

in de maatschappij.  

 

De sociale stratificatie 

De oude Surinaamse plantagekolonie was door de emancipatie, de daaropvolgende immigratie 

en de toenemende sociale mobiliteit veranderd in een plurale maatschappij. Elk 

bevolkingssegment onderscheidde zich door ras, taal, godsdienst en sociaaleconomische 

activiteit. De bovenlaag van de Surinaamse maatschappij bestond uit de kleine blanke groep 

waartoe uitgezonden ambtenaren behoorden. Joden en kleurlingen die het meest geassimileerd 

waren vormden de middenklasse. Een aantal zwarte volkscreolen wist als onderwijzer, 

ambtenaar of ambachtsman ook tot de middenklasse door te dringen. De grote massa van 

volkscreolen en de Hindostaanse immigranten vormden de lagere klasse. Ten slotte waren de 

Javanen de laagste groep in de samenleving.
29

 

 Uit het onderstaand tabel blijkt dat de Creoolse en Hindostaanse bevolkingsgroepen 

zich in 1930 hadden weten te ontwikkelen en verspreid waren over de verschillende beroepen, 

al waren de “hogere beroepen” voorbehouden aan de Creolen en Nederlanders. De overgrote 

                                                           
26

 De Indonesiërs werden vanaf de jaren negentig gerekruteerd. 
27

 Radjinder Bhagwanbali, De nieuwe awater van slavernij. Hindoestaanse migranten onder het indentures 

labour systeem naar Suriname, 1873-1916 (Den Haag 2010) 25-26. 
28
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deel van de Chinese bevolking hield zich bezig met de lokale handel. Het is echter 

opmerkelijk dat de Javaanse bevolking in dit tabel niet expliciet vermeld wordt, terwijl de 

Javaanse populatie in Suriname groter was dan de Chinese. Dit zou enerzijds de lage positie 

van de Javaanse bevolking kunnen bevestigen. Het kan anderzijds vertellen dat de Javaanse 

arbeiders voornamelijk in het landbouw actief waren, een beroep dat in dit tabel weg is 

gelaten. 

 

Mannelijke beroepsbeoefenaren in Paramaribo met een inkomen van meer dan Sf. 500 naar landaard in 

1930 (procenten) 
Beroep Aantal Creool Jood Hindo- 

staan 

Chinees Neder-

lander 

 

Overige 

Ambtenaar 181 58,0 12,1 2,8 2,2 21,0 3,9 

Vrij beroep (hoog) 43 46,5 18,6   34,9  

Onderwijzer 135 83,0 3.0 5,9 2,2 5,2 0,7 

Geestelijke 104 13,5 1,0 3,8  81,7  

Politie 145 85,5 0,7 3,4  9,0 1,4 

Militair 165 24,9    73,3 1,8 

Koopman/winkelier 341 12,3 7,9 6,8 60,7 5,0 7,3 

Kleinhandelaar/venter 106 24,5 2,8 56,6 8,5  7,6 

Winkelbediende 290 26,2 0,3 1,4 67,3 0,3 4,5 

Karreman 39 21,6  78,4    

Sjouwer 81 96,1  4,9    

Timmerman 195 99,0  0,5   0,5 

Schoenmaker 75 96,0 1,3   1,3 1,3 

Kleermaker 65 66,2  21,5 9,3 1,5 1,5 

Smid 64 98,4  1,6    
 

Bron: Hans Buddingh’, De geschiedenis van Suriname (Amsterdam 2012) 247. 

 

Aan het begin van de twintigste eeuw ontstond een toenemende differentiatie binnen de 

economie, hoewel het overwegend agrarisch karakter van de samenleving behouden bleef. Er 

werd in verschillende sectoren geïnvesteerd, zodat de werkgelegenheid kon groeien. Zowel bij 

de Creolen, als bij de Hindostanen, leidde deze ontwikkeling tot een groeiend zelfbewustzijn 

en werden er verschillende beroepsverenigingen opgericht. Er was echter nog geen sprake van 

vakbonden.
30

 

 In Suriname was er sprake van een duidelijke etnische arbeidsverdeling, waardoor de 

rassen- en klassenverhouding parallel liepen. Rond 1930 konden er drie groepen in de 

arbeidssector onderscheiden worden. De grootste groep werd gevormd door het agrarisch 

proletariaat (loon- en/of contractarbeiders, kleine boeren en een combinatie van beide 

groepen). De tweede groep werd gevormd door het stedelijke, deels industriële proletariaat en 

                                                           
30

 Ben Scholtens, Opkomende arbeidersbeweging in Suriname. Doedel, Liesdek, De Sanders, De Kom en de 
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de derde groep werd gevormd door het subproletariaat. De laatste groep bestond voor het 

merendeel uit werklozen en maakte deel uit van de informele sector.
31

 

  Ook op religieus gebied waren de verschillende bevolkingsgroepen in Suriname van 

elkaar gescheiden. Een groot gedeelte van de Creolen had zich bekeerd tot het christendom, 

het overgrote deel van de Hindostanen was hindoe en een kleiner gedeelte van de 

Hindostanen, evenals vrijwel alle Javanen, was islamitisch. Er werden zowel op basis van 

religie, als etniciteit, verenigingen opgericht die elke bevolkingsgroep diende te representeren. 

Al waren de verschillende bevolkingsgroepen in staat zichzelf tot in zekere mate te 

beschermen door verenigingen op te richten, toch was hun invloed op de maatschappij en 

politiek beperkt. Het actief kiesrecht was beperkt tot de blanke bevolking die tot de hoogste 

laag van de samenleving behoorde. Ook mocht de gekleurde bevolking zich niet verkiesbaar 

stellen.
32

 

 

Anton de Kom: Communist of Vrijheidsstrijder? 

Afkomst 

Anton de Kom werd in 1898 geboren in Paramaribo als zoon van een voormalige tot slaaf 

gemaakte. Zijn vader was Adolf Martin die uit een gezin kwam dat tot de onderste lagen van 

de hiërarchie van de tot slaaf gemaakten behoorde. Na de afschaffing van de slavernij bleef 

het gezin gebonden aan de kostgronden van plantage Veldwijk. Als zelfstandige boeren in de 

kleine landbouw, verbouwden zij onder andere cassave en bananen. Adolf besloot op jonge 

leeftijd om de plantage de rug toe te keren en goudzoeker te worden.
33

 Zijn activiteiten als 

gouddelver waren succesvol, waardoor hij zelfs anderen voor zich kon laten werken.
34

 

In 1889 ontmoette Adolf Judith Jacoba Dulder. Judith en haar familie behoorden tot de 

gemanumitteerden, vaak lichtgekleurde tot slaaf gemaakten, die al voor de afschaffing van de 

slavernij waren vrijgekomen en enkele rechten bezaten. Met Adolf woonde Judith ongehuwd 

samen in de Pontewerfstraat in Paramaribo. Een huwelijk werd door de familie van Judith 

afgekeurd omdat zij lichter gekleurd was en hoger op de sociale ladder stond, waardoor zij 

volgens hen betere kansen zou hebben op de huwelijksmarkt. Adolf was een donkergekleurd 

kind van gewezen een tot slaaf gemaakte en had daardoor, in de ogen van de familie, een 

lagere status. Naast het verschil in de maatschappelijke status, was er ook een geloofsverschil. 

Adolf behoorde tot de Evangelische Broedergemeente, terwijl de familie van Judith katholiek 
                                                           
31

 Ibidem, 17. 
32

 Woortman, Anton de Kom 52. 
33

 Goudwinning was kort na de afschaffing van de slavernij een rage; Suriname zou immers het eldorado zijn. 
34

 Rob Woortman en Alice Boots, Anton de Kom (2009 Amsterdam) 15-16. 
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was. Ondanks deze verschillen trouwde het paar in 1902 voor de burgerlijke stand. Om 

moeilijkheden met de katholieke kerk te vermijden, werd besloten alleen voor de burgerlijke 

stand te trouwen.
35

 

 Gedurende zijn hele leven was Anton de Kom zich bewust van deze aspecten van zijn 

afkomst. Naarmate hij ouder werd, nam zijn nieuwsgierigheid naar de slavernij en zijn eigen 

geschiedenis toe. Van jongs af aan was hij leergierig en altijd op zoek naar manieren waarop 

hij zich kon ontwikkelen. Nadat De Kom zijn mulodiploma had behaald, ging hij in dienst bij 

het administratiekantoor H.C. Cooke, waar hij zijn boekhouddiploma behaalde. Een promotie 

bij de firma bleef echter uit, volgens Woortman en Boots vanwege zijn donkere huidskleur.
36

 

Toen de toekomst in Suriname hem weinig bood, vanwege de vastgestelde 

verhoudingen in de samenleving waarin de zwarte bevolking weinig mogelijkheden had, 

besloot hij in 1920 het land te verlaten. Aanvankelijk ging hij naar Haïti, het eiland waar de 

tot slaaf gemaakten met succes tegen de Franse kolonisator in opstand waren gekomen.
37

 De 

toestand van de zwarte bevolking zou hierdoor beter moeten zijn dan elders. In werkelijkheid 

was dit niet zo. De zwarte bevolking leefde onder erbarmelijke omstandigheden. Daarnaast 

was het land bezet door de Verenigde Staten en was het bedrijfsleven in handen van 

buitenlanders.
38

 

 

Migratie 

Nadat De Kom te horen kreeg dat er geen werk voor hem was in Haïti, noch in Curaçao, 

besloot hij in het najaar van 1920 naar Nederland te emigreren. Het moederland en de mensen 

die er woonden, werden in Suriname altijd als superieur afgeschilderd. Nederland viel echter 

tegen. Volgens De Kom waren de steden groot en grauw, de samenleving was verdeeld in 

verschillende groepen, de huizen waren te dicht op elkaar gebouwd en het landschap was saai, 

vergeleken met de prachtige natuur in Suriname, aldus Woortman en Boots.
39

 

Nederland was echter welvarend. Er waren verschillende vakbondsbewegingen die streden 

voor betere arbeidsomstandigheden. De Kom wist dat in Suriname niemand opkwam voor de 

nieuwe arbeiders, de voormalige tot slaaf gemaakten en contractarbeiders. Er was ook zeer 

beperkt kiesrecht en er waren geen politieke partijen.
40
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Vanaf 1905 werden in Suriname wel enkele kiesverenigingen opgericht om de kandidaten aan 

te bevelen en informatie te leveren over hen. Door het groeiende zelfbewustzijn onder de 

Creoolse bevolking, werden 

ook vakbonden opgericht. 

Deze vakbonden beperkten 

zich echter tot een enkele 

stakingsactie.
41

 De 

Nederlandse bevolking was 

volgens De Kom beperkt in 

haar denken en 

bevooroordeeld over de zwarte 

gekoloniseerden.
42

 Al vanaf de 

achttiende eeuw werd de  

Een foto van de hardloopvereniging “De Trekvogels” waar Anton de Kom ook toe behoorde, 
in Amsterdam en op weg naar een sportief treffen in Duitsland,  1924 

Familiearchief Els de Kom, http://www.antondekom.humanities.uva.nl/ (2013). 

 

kolonie Suriname als minderwaardig beschouwd. De Nederlandse regering beschouwde het 

land als een „reservekolonie‟, die open moest blijven voor investeringen in het geval Indië zou 

wegvallen.
43

 Als het om het kolonialisme ging, werd in de Nederlandse scholen voornamelijk 

gesproken over Nederlands-Indië. Suriname werd, vanwege de slechte opbrengsten, 

genegeerd.
44

 

Dit bracht de drang in De Kom naar boven om te vertellen over Suriname, zijn 

geboorteland waar hij erg trots op was. Hij besloot een boek te schrijven over de geschiedenis 

van Suriname, met als doel zijn volk zelfbewustzijn bij te brengen door de geschiedenis van 

hun land te vertellen. Het boek was echter ook bedoeld voor de Nederlandse bevolking, zodat 

zij de misstappen van de Koloniale regering zouden beseffen.
45

 Zijn boek Wij slaven van 
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De eerste politieke partijen werden pas na de Tweede Wereldoorlog opgericht.  
42

 Ibidem, 37-41. 
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Suriname werd uiteindelijk in 1934, vanwege de communistische achtergrond van De Kom, 

met veel moeite uitgebracht.
46

 

In Nederland verdiepte De Kom zich in de rassenscheiding in het zuiden van de 

Verenigde Staten en de ontwikkelingen in Nederlands-Indië. Hij bezocht politieke 

bijeenkomsten van de Perhimpoenan Indonesia, een Indische studentenvereniging in 

Nederland. Tijdens deze bijeenkomsten werd gesproken over een onafhankelijk “Indonesië”.
47

 

De Kom legde hierbij automatisch een verband met de Surinaamse onafhankelijkheid, wat 

voor hem een doel werd.
48

 Hij besefte echter dat er fundamentele verschillen bestonden tussen 

Indonesië en Suriname. Indonesië had een eigen oude cultuur en er was een elitebestuur 

aanwezig dat als basis kon dienen voor de onafhankelijkheid. In Suriname moest nog een 

eigen cultuur gecreëerd worden, schreef hij.
49

 

Geen volk kan tot volle wasdom komen dat erfelijk met een minderwaardigheidsgevoel belast 

blijft. Daarom wil dit boek trachten het zelfrespect der Surinamers op te wekken en voorts de 

onjuistheid aantonen van de vredesbedoelingen der Hollanders ten tijde van de slavernij.
50

 Wij slaven van Suriname schreef Anton de Kom niet alleen voor de Surinaamse 

bevolking, maar ook voor de Nederlandse bevolking. Ook zij moesten, volgens hem, bewust 

worden van de koloniale praktijken en samenwerken in de strijd tegen het kolonialisme. 

“Misschien hebt gij, blanke lezer, op school geleerd hoe het Mauritshuis in Den Haag met 

de kostbaarste Braziliaansche houtsoorten is betimmerd. Wanneer gij dan vol bewondering 

voor die betimmering stil staat, verzoeken wij u te bedenken hoe het onze moeders waren, 

die met deze zware last op hun hoofden dag in dag uit (want de Zondag was een dag die de 

christelijke beschavers verzuimden in Suriname in te voeren), sjouwden over heuvelachtige 

terreinen, door poelen en moerassen, altijd bedreigd door de zweep die uw voorouders 

hanteerden”
51

 

 

Het communisme 

In zijn streven naar een onafhankelijk Suriname, kwam De Kom in aanraking met een 

Nederlandse communistische (politieke) partij.
52

 De Communistische Partij Holland Centraal-
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47
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Comité(CPH-CC) was aan het eind van de jaren twintig de enige politieke partij die officieel 

het standpunt innam dat de koloniën zelfstandig moesten worden. De opvattingen van 

partijleider David Wijnkoop over het koloniaal beleid van Nederland sloten naadloos aan bij 

de ideeën die De Kom zelf ook aan het ontwikkelen was. Indonesië, evenals Suriname, 

moesten niet langer uitgebuit worden, onder het mom van “de beschaving bijbrengen”.
53

 

De Kom ontmoette David Wijnkoop waarschijnlijk tijdens een bijeenkomst van de 

Liga tegen het Imperialisme en Kolonialisme dat in februari 1927 in Brussel plaatsvond.
54

 

Wijnkoop kwam uit een intellectueel milieu, was zeer belezen en fel antikoloniaal. Al snel 

raakte De Kom bevriend met Wijnkoop en kreeg hij de kans om ook Suriname op de kaart te 

zetten en hierover te schrijven. In 1929 ging hij bijdragen leveren aan De Communistische 

Gids, waarvan Wijnkoop de hoofdredacteur was.
55

 Hij schreef over het onrecht dat de 

Surinaamse bevolking werd aangedaan. De Kom hield ook regelmatig lezingen tijdens 

partijbijeenkomsten, ook al was hij geen lid van een politieke partij. Hij vertelde het publiek 

over de omstandigheden in Suriname. De bezittende klasse (de koloniale overheersers) 

onderdrukte de arbeidersklasse (de creolen en contractarbeiders) en deze arbeidersklasse kon 

zich alleen door strijd vrijmaken. Zijn activiteiten zorgden ervoor dat hij bij de Centrale 

Inlichtingen Dienst bekend kwam te staan als een communist en overal gevolgd werd.
56

 

De Kom sprak met Wijnkoop over de situatie in Suriname en dit werd door Wijnkoop 

ook opgepikt. Tijdens een bijeenkomst van de Liga op 26 februari 1930 in Amsterdam gaf 

Wijnkoop een lezing over de koloniale onderdrukking in Suriname. Hij sprak over de 

schandelijke koelie-werving in India, wat stopgezet moest worden.
57

 Daarnaast werd Anton 

de Kom ook uitgenodigd om lezingen te geven over de levensomstandigheden van de 

Surinaamse arbeiders.
58
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“(Het is) … van belang te wijzen op de schandalige koelie-werving in Indië, welke reeds 

aanleiding heeft gegeven, dat in de Amerikaanse senaat een Senator heeft aangesteld geen 

goederen meer uit Indië te betrekken”.
59

 

Het is duidelijk dat De Kom zich verbonden voelde met de communisten, omdat het 

de enige politieke groepering was die voor een vrij en onafhankelijk Suriname was. Toen hij 

in 1929 begon met het schrijven van zijn boek Wij slaven van Suriname, was hij nog een 

onervaren schrijver. De eerste versie probeerde hij te laten publiceren bij een socialistische 

uitgever De Ontwikkeling, die niet wist wat hij met het manuscript van deze onervaren 

schrijver aan moest.
60

 

Aangezien De Kom zich nooit bij een communistische politieke groep had 

aangesloten, had hij zich nooit openlijk als een communist neergezet. Wel gaf hij vaak 

lezingen tijdens de bijeenkomsten en had hij bij het afronden van zijn boek Wij slaven van 

Suriname hulp gehad uit de communistische hoek.  

 

Zijn netwerk 

Tussen het CPH-CC en de Surinaamse vakbonden werd voorzichtig contact gelegd. Langs de 

officiële weg kon geen post verstuurd worden, omdat de kans groot was dat deze brieven in de 

handen van de autoriteiten zouden vallen. Daarom werden er brieven meegegeven aan 

sympathiserende zeelieden.
61

 

 Op deze manier onderhield De Kom schriftelijk contact met Theo de Sanders, 

voorzitter van de Surinaamsche Algemeene Werkers Organisatie (SAWO). De Sanders 

verwees De Kom voor steun en advies naar David Wijnkoop die op zijn beurt ook het contact 

onderhield met de Surinaamse vakbonden.
62

 SAWO was deels een vakorganisatie en deels 

een politieke partij, die de strijd tegen het kolonialisme wilde voeren. De Sanders wilde een 

duurzame samenwerking bewerkstelligen met alle bestaande arbeidersverenigingen en 

bonden.
63

 

 Al vanaf de stichting in februari 1932 was de organisatie bezig steun van de arbeiders, 

zowel mannen als vrouwen, te krijgen door bijeenkomsten te organiseren waarin de toestand 

van de arbeidersklasse werd besproken. Om te voorkomen dat de SAWO nog verder zou 
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groeien, werd het in juli 1932 verboden omdat de organisatie “propaganda voerde tegen de 

christelijke en kolonialistische godsdienst”. Hierdoor werd de SAWO gedwongen de 

bijeenkomsten in kleine huiskamers te houden.
64

  

 Bij de publicatie van zijn boek Wij Slaven van Suriname kreeg De Kom hulp van Jef 

Last. Last behoorde tot een vereniging van revolutionaire en proletarische schrijvers. Het 

gezelschap werd bekend onder de naam Links Richten en had afdelingen opgezet door heel 

Nederland. Onder dezelfde naam werd een tijdschrift uitgebracht die zich richtte op de 

arbeiders. Wij slaven van Suriname sloot hier goed bij de vereniging, omdat de Surinaamse 

arbeiders in het boek centraal staan. Samen met Last herschreef De Kom zijn boek. Last wilde 

de politieke boodschap aanscherpen door de nadruk te verplaatsen van de aanklacht tegen de 

Hollandse slavendrijver, naar de slavernij als uitbuiting van het proletariaat door het 

kapitalisme. Dit maakte een publicatie echter alleen maar lastiger, waardoor Wij Slaven van 

Suriname pas 1934 werd gepubliceerd.
65

 

  

Wij Slaven van Suriname 

Na zijn terugkeer uit Suriname in mei 1933 bleef De Kom toespraken houden tijdens 

communistische vergaderingen. Op 5 en 6 augustus 1933 vonden er vergaderingen plaats in 

Nieuw Weerdinge en Emmer-Compascuum die ook bijgewoond werden door agenten van de 

Centrale Inlichtingendienst. Tijdens de vergaderingen vertelde De Kom over zijn belevenissen 

in Suriname. Uit bewaard gebleven verslagen van de kennelijk aanwezige inlichtingendienst 

weten we iets van wat De Kom bij deze gelegenheden vertelde. Volgens hem werd de zwarte 

man altijd klein gehouden, veracht en mishandeld: 

“Voor het idee dat negers eerbied moeten hebben voor blanken, bestond er voor kort geen 

geest van verzet. Langzamerhand is die geest gegroeid en bestaat er in Suriname een sterke 

strijdbond. Blank en zwart hebben elkaar gevonden en gezamenlijk wordt daar een strijd 

gevoerd tegen het fascisme. 

Toen ik op 4 januari jl. in Suriname aankwam, heb ik direct verschillende vergaderingen 

geleid, waarvoor ik vier maanden onschuldig in de gevangenis heb gezeten. In twintig dagen 

had ik de gehele bevolking van Suriname achter mij. Zoo moet het hier ook gebeuren, een 

eenheid moeten wij hebben.”
66
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Wij slaven van Suriname was de eerste antikoloniale tekst over Suriname die door een 

gekoloniseerde werd geschreven en vanuit dat perspectief de uitwerkingen van de slavernij en 

economische uitbuiting besprak.
67

 Het doel van Wij slaven van Suriname was om de 

Surinaamse bevolking zich bewust te maken van hun eigen geschiedenis. Alle 

bevolkingsgroepen moesten zich verenigen en een eigen identiteit creëren, een Surinaamse 

identiteit, die gelijkwaardig was aan de Nederlandse identiteit. De Kom bleef zichzelf altijd 

als een Surinamer zien en bezat veel liefde voor zijn vaderland waar hij erg trots op was. Als 

Nederlandse staatsburger werd hij gediscrimineerd en niet altijd geaccepteerd. Tot aan zijn 

dood is hij blijven dromen over een terugkeer naar Suriname.
68

 

Het verhaal van de geschiedenis van Suriname begint voor De Kom bij de tot slaaf 

gemaakten. De Kom probeerde de Surinaamse bevolking te informeren over de slavernij. Dit 

deed hij niet door enkel feiten op te noemen. Het verhaal werd persoonlijker gemaakt door te 

vertellen over individuen, tot slaaf gemaakten die geëerd hadden moeten worden vanwege 

hun heldhaftige daden, maar door de blanke overheersers verzwegen werden. Het verzet van 

deze individuen en de tragische afloop daarvan moesten herinnerd worden en ter inspiratie 

dienen.
69

 

De Kom gebruikte het boek Geschiedenis van Suriname, geschreven door J. Wolbers. 

Dit is een standaardwerk over Suriname uit 1861 waarin een liberale positie wordt ingenomen 

ten opzichte van de slavernij. Evenals Wolbers, maakte ook De Kom gebruik van de notulen 

van Gouverneurs en Raden, dagboeken van Gouverneurs en andere officiële stukken die in 

het Rijksarchief te vinden waren.
70

 Daarnaast raadpleegde De Kom de boeken Beschryving 

van Guyana, of de Wilde Kust in Zuid-America, geschreven door J.J. Hartsinck in 1770 en 

Reize in de Binnenlanden van Suriname, geschreven door John Gabriël Stedman in 1799. In 

de beschrijving van de Marronoorlogen romantiseerde De Kom door de actoren gevoelens te 

geven en hen handelingen te laten verrichten die niet terug te vinden waren in de werken van 

Wolbers, Hartsinck en Stedman.
71

 

Daarnaast verwees De Kom in zijn boek naar de Surinaamse dichter Paul François 

Roos. Roos kwam in 1769 in Suriname aan waar hij verschillende publieke functies vervulde. 
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Hij was echter ook een koloniaal schrijver die, aldus De Kom, het Vaderland Suriname een 

vrijheidsode schonk.
72

 

 
Suriname verheelijkt, P.F. Roos 

 

„Leer Uwe kinderen oprechte burgerplichten; 

Leer hen om tempelen der vrijheid op te richten! 

… 

Juigcht, mijne burgers! Juigcht! Juigcht, mijne burgeressen! 

Juigcht, echtgenooten! Juigcht met Uwe hartmeesstressen 

En telgen, om het heil, dat Suriname wacht! 

Des planters hoop ontluikt; de gulle landbouw lagcht; 

De handel, afgekwijnd, begint opnieuw te bloeijen; 

De zeevaart wakkert aan; men ziet de volken vloeijen. 

‟t Schijnt dat de voorspoed hier een nieuwen zetel vest. 

De kust van Afrika, herbouwd, gelijk voordeezen, 

Zal ons een magazijn van kloeke slaven wezen!” 
 

Bron:P.F. Roos, Surinaamse Mengelpoëzy (Amsterdam 1804) 

 

 De inheemse figuren in Wij Slaven van Suriuname werden in de eerste plaats neergezet als 

helden en leiders, en pas op de tweede plaats als tot slaaf gemaakten. Het waren opperhoofden 

die de opstandelingen wisten te verenigen om tegen de onderdrukking te vechten. Vooral de 

Marrons, de gevluchte tot slaaf gemaakten die zich in het oerwoud van Suriname hadden 

gevestigd, zouden als inspiratiebron moeten dienen. Zij wisten de blanken van zich af te 

houden en in de jaren dertig werden de nakomelingen door de Nederlandse regering als een 

onafhankelijk volk erkend.
73

 

Wanneer een wetenschappelijke expeditie het binnenland introk, moest er eerst 

toestemming worden gevraagd aan de “negerkapitein”. In deze marron-maatschappijen 

heerste tucht, orde en recht. Er waren volksdansen, volksliederen, volkskunst, volkszeden. 

Men werkte op de velden en in de bossen, maar niet langer dan noodzakelijk was om de 

lokale bevolking in hun eenvoudige en natuurlijke levensbehoeften te voorzien.
74

 De Kom 

stelde dat er een eigen cultuur aanwezig was in Suriname, terwijl de Koloniale regering zich 

richtte op een assimilatiepolitiek omdat de tot slaaf gemaakten geen eigen cultuur zouden 

hebben.  

De verhalen over belangrijke “inheemse” individuen lieten ook zien dat de Surinaamse 

bevolking wel degelijk in staat was om leiderschap op zich te nemen. Anton de Kom wilde 

dat het bestuursapparaat in Suriname ook toegankelijk werd voor de gekleurde bevolking. De 

zwarte bevolking werd hiertoe echter niet in staat geacht. Dit idee bleek echter ongegrond, 
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aangezien de Surinaamse bevolking al eeuwenlang leiders had die in staat waren om 

gemeenschappen te leiden.
75

 

Met de titel van het boek Wij slaven van Suriname, bedoelde De Kom in de eerste 

plaats de creoolse bevolkingsgroep in Suriname, de afstammelingen van de tot slaaf 

gemaakten. Zij waren daar tenslotte eeuwenlang gevestigd. Vanaf het einde van de 

negentiende eeuw kwamen ook de contractarbeiders naar Suriname. In de jaren dertig had het 

grootste gedeelte van deze groep zich blijvend in Suriname gevestigd. De contractarbeid was 

volgens de Kom niet beter geweest dan de slavernij. Hij schreef over de slechte 

levensomstandigheden van de Creolen, Hindostanen en Javanen onder de contractarbeid. De 

onderdrukking van deze groepen door de blanke Koloniale overheerser, leek een bindende 

factor te zijn. Door de onderdrukking kwamen de arbeiders van Suriname samen en leken zij 

de Surinaamse bevolking te vormen.
76

 

Naast het boek Wij slaven van Suriname, schreef Anton de Kom ook veel gedichten 

die voornamelijk over de slavernij gingen. Deze gedichten waren bedoeld voor zowel het 

Surinaams publiek, als het Nederlands publiek. In veel van zijn gedichten stond de tot slaaf 

gemaakte Afrikaan centraal en de verhouding tussen blank en zwart. Na zijn bezoek aan 

Suriname, schreef hij het gedicht De Balatableeder waarin hij zich niet alleen op de tot slaaf 

gemaakte, maar ook op de contractarbeider richtte.
77

 Ze werden geronseld en soms 

onvrijwillig meegenomen uit India of Indonesië. Ze kregen een armzalig loon, terwijl de 

blanke overheersers grof geld verdienden aan de arbeid van de contractanten. Wanneer een 

arbeider doodging, maakte het niets uit. Hij kon tenslotte gemakkelijk vervangen worden door 

een ander. 

 

De Balatableeder 

 

De mooie dagen zijn voorbij 

Koelie, bleeder, slaaf vierde zijn goedkope feesten 

Werkloos slenterend aan de gouden kusten 

Ronselaars ronselt zijn beesten 

Zoveel als de burgers maar lusten 

 

Ten overstaan van een blanke ambtenaar 

Contract gesloten, duim afgedrukt 

Voorschotje aan slaaf, goed geld aan ronselaar 

Contractant ziet zijn plan mislukt 

Voor vrouw en kind zorgen kan hij niet 
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Diep in ‟t binnenland te midden van woud 

Ondoordringbaar schoon vol van romantiek 

Moeras, ellende, giftige slangen tussen ‟t hout 

Slaaf worstelt, vecht soms wordt hij ziek 

Hoge rekening, waarvan hij niets verstaat 

 

Na negen maanden betaalt de Compagnie uit 

Vanaf 3
e
-4

e
-5

e
-6

e
 kwaliteit 

Neemt je hongerloon, houd je muil 

Spreek niet over kwaliteit 

Slechts de onderneming krijgt gelijk 

 

In het oerbos tussen de schone varens 

Een werker sterft, een proleet minder 

Wat deert dat als het niet is een grote 

Een zwarte, een kleurling, geen hinder 

De bleeder weet, hij heeft de klewang in handen 

 
Bron: Anton de Kom, Strijden ga ik! (Uitgegeven door de Stichting tot behoud en stimulatie van Surinaamse Kunst, Kultuur en 

Wetenschap 1969) 11. 

 

De strijdlustigheid van de Kom komt het meest in uiting in het gedicht Vaarwel Akoeba, 

Vaarwel! Waarin hij in feite zegt dat er nu een einde moet komen aan de onderdrukking. Hij 

gaat hier de strijd aan met de blanke overheersers en komt pas terug na een overwinning. Het 

lijkt de ultieme oproep te zijn aan de Surinaamse bevolking om in opstand te komen en te 

strijden voor hun eer, gezin en vrijheid. 

 

Vaarwel, Akoeba, Vaarwel! 

 

Vaarwel, Akoeba, mijn vrouw, mijn schat, vaarwel! 

Strijden ga ik! Eerst ná d‟overwinning 

kom ik terug…. 

Lang heel lang heeft men ons getart 

Eerst gekocht en verkocht en dan geslagen 

Op ons beider gezicht staat het merk gebrand 

Van des meesters naam, ten eeuwigen dage 

 

Vaarwel, Akoeba, mijn vrouw, mijn schat, vaarwel! 

Strijden ga ik! Eerst ná d‟overwinning 

kom ik terug…. 

‟t Was op de plantage, dat ik jou vond 

Je had nog een moeder, waar is die gebleven? 

En je broeders en zusters? Zij rusten in den grond, 

men heeft ze allen den dood gedreven 

 

Vaarwel, Akoeba, mijn vrouw, mijn schat, vaarwel! 

Strijden ga ik! Eerst ná d‟overwinning  

kom ik terug…. 

Weet je nog van dien avond, vrouw, 

dat ik je met mij had meegenomen? 

De meester was dronken, hij brulde en wou  

dat je bij dien smeerlap in ‟t nest was gekomen 

 

Vaarwel, Akoeba, mijn vrouw, mijn schat, vaarwel! 

Strijden ga ik! Eerst ná d‟overwinning  
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kom ik terug…. 

Nu sta je hier voor mij, jij dappere vrouw! 

Beproef me, „k ben sterk en sterk ga ik henen 

„k ben dubbel zo moedig, Akoeba, door joú 

Zie, deze vuisten zijn hard als steenen 

 

Vaarwel, Akoeba, mijn vrouw, mijn schat, vaarwel! 

Strijden ga ik! Eerst ná d‟overwinning  

kom ik terug…. 

Hoor je het blanke volk al? Hun heir 

spreekt als de talloze bladren der boomen 

Voor ze verslagen zijn keer ik niet weer 

Kus mij!....de witte soldaten komen 

 
Bron: Anton de Kom, Strijden ga ik! (Uitgegeven door de Stichting tot behoud en stimulatie van Surinaamse Kunst, Kultuur en 

Wetenschap 1969) 21.  
 

De Kom bevond zich in Nederland in communistische kringen, maar behield hier toch ook 

wat afstand toe. Hij bleef  zijn eigen doel voor ogen houden, en was niet betrokken in 

discussies over  de communistische politiek. Hij bleef zich steeds op Suriname richten en 

wilde in de eerste plaats zowel de Surinaamse, als de Nederlandse bevolking informeren over 

de koloniale praktijken in zijn land. Hij had het doel om verandering te brengen in de situatie 

in Suriname en de arbeiders te helpen. Het uiteindelijke doel was om Suriname gelijkwaardig 

te maken aan Nederland, waardoor uiteindelijk onafhankelijkheid zou komen. Dit maakt van 

De Kom een vrijheidsstrijder. Het communisme in Nederland bood De Kom hulp om zijn 

doelen te bereiken. 

 Gezien de nauwe betrokkenheid van Jef Last en jurist Gilles Pieter de Neve wordt 

door Boots en Woortman verondersteld dat het Wij Slaven van Suriname sterk gecensureerd 

is. Volgens de schrijvers van zijn biografie was de manuscript in 1931 een beschrijving van 

de geschiedenis van Suriname en een aanklacht tegen de Hollandse slavendrijver. Het was 

Last die de politieke boodschap erin wilde verwerken en de nadruk legde op de slavernij als 

de uitbuiting van de proletariaat.
78

 

 Daarnaast verwijzen Boots en Woortman ook naar het woordgebruik van Anton de 

Kom in het artikel genaamd „Onze Helden‟ dat begin mei 1933 in het communistische 

dagblad De Tribune verscheen. Het gebruik van de woorden proletariër, kapitalisme 

solidariteit en uitbuiter is volgens hen ongebruikelijk voor Anton de Kom, aangezien hij nooit 

naar de revolutionaire voormannen van de Sovjet-Unie verwijst.
79

 Zo kan logischerwijs ook 

vraagtekens gezet worden bij het boek Wij Slaven van Suriname waarin deze begrippen 

veelvuldig voorkomen. 
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 Aan de hand van toespraken die Anton de Kom gehouden heeft, zou zijn woordkeuze 

onderzocht kunnen worden. Helaas bestaan er maar enkele (verslagen van) toespraken van 

Anton de Kom. Wellicht maakte Anton de Kom aanvankelijk geen gebruik van deze 

begrippen. Louis Doedel, de Surinaamse vakbondsleider waar De Kom nauw contact mee 

had, sprak in 1931 in Suriname wel over de arbeidersklasse, de bezittende klasse, 

klassenbewustzijn en Karl Marx.
80

 In zijn toespraken na zijn de terugkeer uit Suriname sprak 

De Kom ook over de vereniging van de arbeiders, blank en zwart, en de strijd tegen het 

fascisme. Hieruit blijkt dat De Kom niet schroomde politieke begrippen te gebruiken.
81

 

 Boots en Woortman gaan er op deze manier van uit dat de communistische invloed op 

Anton de Kom alleen vanuit Nederland kwam. In Suriname kwamen er echter ook 

communistische ideologieën op die de Surinaamse arbeiders beïnvloedden, waaronder de 

voormannen Louis Doedel en Theo de Sanders.
82

 Ook met deze mensen had Anton de Kom 

contact en dus ook de mogelijkheid om hun ideeën en woordgebruik over te nemen, zonder 

expliciet te verwijzen naar de Sovjet-leiders. Deze leiders, die overigens ook niet vermeld 

werden in Wij Slaven van Suriname, stonden tenslotte niet speelden, in tegenstelling tot in 

Europa, geen grote rol in de Surinaamse strijd naar vrijheid. 

 

Arbeidsbeweging in Curaçao en Guyana 

De zwakte van de Surinaamse economie lag in de interne structuur. De belangrijkste 

productiefactoren, arbeid en kapitaal, moesten van buiten worden aangetrokken. De 

economische crisis zorgde ervoor dat het nog slechter ging met Suriname. In 1930 werd 20% 

van de arbeiders op de plantages ontslagen. Bovendien kregen de planters toestemming om de 

lonen te verlagen.
83

 

 Als gevolg van de economische crisis moesten honderden Surinamers in 1930-1931 

uit Curaçao en Guyana terugkeren, nadat ze er twintig jaar vooral in de olie- en staalindustrie 

goed betaald werk hadden gevonden. Daar waren zij in aanraking gekomen met moderne 

ideeën over vakbeweging, socialisme en nationalisme. De sociale ellende in Suriname vormde 

een scherp contrast met de betrekkelijke welvaart die zij op Curaçao en Guyana gewend 
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waren. Sommige arbeiders wierpen zich daarom op als leiders van sociale 

protestbewegingen.
84

 

In het begin van de jaren dertig ontstonden er een aantal arbeidersorganisaties in 

Suriname, die zich inzetten voor de belangen van de werklozen, arbeiders en kleine boeren. 

Het voortouw bij deze organisaties werd genomen door remigranten die uit Curaçao, Brits-

Guyana en Nederland kwamen. De belangrijkste voormannen waren Louis Doedel, Theo de 

Sanders, Anton de Kom en Heinrich Liesdek. De laatste voorman werd pas na de komst van 

De Kom actief bij de bewegingen.
85

 

 

Louis Doedel in Curaçao en Suriname 

Louis Alfred Gerardus Doedel werd in 1905 geboren in Paramaribo. In mei 1928 vertrok hij 

naar Curaçao, vanwege de beperkte ontplooiingsmogelijkheden in Suriname. In Curaçao was 

hij werkzaam als hulpkommissies van de belastingen. Na enkele jaren werd hij echter ook 

politiek actief. Zo bracht hij in januari 1931 in de, onder zijn redactie verschenen 

Nieuwjaarskrant, „Heil den Lezer‟ een artikel uit waarin hij uithaalde naar de het bestuur van 

Suriname.
86

 

 In verband met zijn politieke activiteiten werd Doedel door het Bestuur van Curaçao 

ontslagen. Hij zou “zeer lui en eigenwijs” zijn geweest en het zou gebleken zijn dat hij “een 

zeer ongunstige invloed uitoefende op andere te Willemstad vertoevende Surinamers door het 

zaaien van ontevredenheid en het opzetten tegen het wettig gezag”. Ook kreeg hij een 

aanvaring met de politie vanwege een verkeersovertreding. Hierop werd Doedel verzocht 

vrijwillig het land te verlaten. Toen hij dit echter weigerde, werd hij op 12 april het land 

uitgezet.
87

 

 Uit een brief van de minister van koloniën De Graaff, blijkt dat deze beslissing na 

overleg met de Tweede Kamer is genomen. In de brief die op 3 mei 1932 geschreven werd en 

geadresseerd was aan de Gouverneur van Curaçao stond echter dat de Gouverneur 

zorgvuldiger om moest gaan met de uitzetting van politieke activisten die onrust 

veroorzaakten: “Ik vind in de onderhavige aangelegenheid aanleiding Uwe Excellentie te 

verzoeken, in den vervolge, niet in de laatste plaats met het oog op de eventueele  politieke 

                                                           
84

 Ibidem, 243-244. 
85

 Ben Scholtens, Louis Doedel, Surinaams vakbondsleider van het eerste uur (Paramaribo 1987) 11-12. 
86

 Ibidem, 15. 
87

 Nationaal Archief: 2.10.18 Gouverneur van Suriname, geheim verbaal archief, 23, Brief van de minister van 

Koloniën De Graaff aan de Gouverneur van Curaçao 2 oktober 1931. 



27 
 

consequenties daarvan hier te lande, zooveel mogelijk terughoudendheid te willen betrachten 

ten aanzien van de uitzetting van Nederlanders en Nederlandsche onderdanen”.
88

  

Doedel had in deze periode al heel wat aangericht in Suriname. Curaçao was een 

eiland waar mensen uit de verschillende omringende landen, met hun eigen ideeën, kwamen 

werken. De Nederlandse regering wilde de verspreiding van communistische ideeën zoveel 

mogelijk inperken. Tijdens de Kamervergaderingen van 16 april 1932 kwam dit tijdens een 

toespraak van minister De Graaff duidelijk naar voren: 

“Mijnheer de Voorzitter, …, maar men moet wel in het oog houden, dat op Curaçao 

eigenaardige toestanden bestaan. Dat eiland heeft het twijfelachtig voorrecht doorlopend een 

kolonie te huisvesten van personen, afkomstig uit de naburige Zuid-Amerikaansche landen, 

die ten deele maar al te zeer geneigd zijn om van elke verstoring van de rust … die zich op het 

eiland voordoet, gebruik te maken”.
89

 

 In Suriname woonde Doedel bijeenkomsten bij die voornamelijk bezocht werden door 

remigranten uit Curaçao die geen werk konden vinden of ontevreden waren over hun 

arbeidsomstandigheden. Tijdens een vergadering op 8 juni 1931 werd een Comité van Actie, 

het Surinaams Werklozen Comité (SWC) opgericht, met Doedel als voorzitter. Het SWC had 

een uitgewerkt eisenpakket voor het koloniale bestuur, zoals de instelling van een 

arbeidsbeurs, tewerkstelling bij toerbeurt van werklozen, beschikbaarstelling van land voor 

gouddelving en gratis voedsel voor ondervoede schoolkinderen.
90

  

Op 17 juni volgde de eerste grote werklozendemonstratie van Suriname, met succes. 

De socialistische invloed op de protestbeweging was onmiskenbaar. Tijdens een demonstratie 

van zo‟n 3000 werklozen werden borden meegedragen met teksten als „Surin. Socialisten‟. De 

werklozenbeweging kenmerkte zich echter door de gematigde opstelling waardoor ze tot een 

zekere hoogte steun vonden in de Koloniale regering. Rutgers, de Gouverneur van Suriname, 

nam in augustus een aantal maatregelen ter bestrijding van de werkloosheid. Hierna werd het 

SWC ontbonden.
91

 

In het Comité speelden de remigranten uit zowel Curaçao, als Brits-Guyana een grote 

rol. Zo kreeg Doedel steun van Marinus Jacques Leo Lepelblad. Lepelblad vetrok in 1925 van 

Suriname naar Curaçao om werk te vinden. Daarnaast was Jacques M. van Eer ook een 
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belangrijk man binnen de SWC. Hij  verbleef in de jaren twintig in Brits-Guyana waar hij 

aanraking kwam met het vakbondswezen.
92

 

 In augustus werd de Surinaamsche Volksbond (SVB) opgericht, met wederom Doedel 

als voorzitter, om voor de verdere belangen van de arbeiders te strijden. Doedel was 

ontevreden met de manier waarop de overheid de crisis bestreed en woedend over het feit dat 

de regering zich niet aan haar beloftes hield. Onder de SVB vond in oktober een vergadering 

plaats waarbij ongeveer 1000 mensen aanwezig waren. De vergadering liep echter uit de hand 

en veranderde in een opstand waarbij plunderingen plaatsvonden.
93

  

De massa gaf zich over aan vernielingen en het plunderen van broodbakkerijen en 

kleinere winkels. Twee dagen lang bleef het „hongeroproer‟ aanhouden. De strijd van de 

werklozen werd overgenomen door arbeiders uit verschillende sectoren. De delvers die bij de 

kabelaanleg van een elektriciteitscentrale werkzaam waren, gingen in staking. De arbeiders bij 

de straatverbetering legden eveneens hun werk neer. Ook Brits-Indische boeren raakten slaags 

met de grondeigenaren. Omdat de telefoonverbinding met de stad werd verbroken, besloten 

honderdvijftig boeren samen naar de stad te trekken en ook te protesteren tegen de hoge pacht 

die zij moesten betalen.
94

 

 Het lukte de politie en de militairen om uiteindelijk de massa uit elkaar te slaan. De 

Volksbond mocht echter geen openbare vergaderingen meer houden en was dus in feite 

illegaal verklaard door het koloniaal bestuur. De arbeidersklasse had echter nog steeds de 

behoefte om zich te organiseren. Daarom werd op 4 oktober 1931 de Surinaamsche 

Algemeene Werkers Organisatie (SAWO) opgericht.
95

  

Deze organisatie had een strijdbaarder opstelling dan de SVB en had naast voorzitter 

Theo de Sanders, Louis Doedel als de tweede man. De SAWO hield zich meer met de politiek 

bezig en wilde zelfs bij de Nederlandse SDAP aansluiten. De organisatie wilde mensen in de 

Koloniale Staten verkozen krijgen, keerde zich fel tegen de kerken en richtte zich 

nadrukkelijk op alle bevolkingsgroepen.
96

 

Tijdens de rede, die op 1 mei door secretaris Louis Doedel werd gehouden, werd de 

nadruk gelegd op het socialistische karakter van de vereniging: 

“Welk een verschil: vroeger en thans. Eertijds moesten de arbeiders ruim zestien uur per dag 

zich uitsloven om een hongerloon te verkrijgen van de bezittende klasse. Vrouwen zowel als 
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kinderen werden ingespannen voor de winstwagen van de kapitalist… Naarmate het 

klassebewustzijn bij de arbeiders wakker werd, naarmate ook gingen zij inzien, dat de kracht 

van de arbeider enkel en alleen in hechte organisatie te zoeken is en nergens anders. Had 

Karl Marx niet tot hen het verlossende woord gesproken: “Arbeiders aller landen verenigt 

U”? Deze boodschap van Karl Marx bleek geen ijdele klank te zijn.”
97

 

Het politieke karakter van de vereniging zag het koloniale bestuur als een gevaar. 

Gouverneur Rutgers sprak in zijn rapporten over het opdoemend gevaar van communisme in 

Suriname. Er heerste de angst dat de kolonie zich los van het moederland zou maken. Om dit 

te voorkomen moest de verdere groei en ontplooiing van de SAWO gestopt worden. Met het 

argument dat de SAWO tegen de christelijke en kolonialistische godsdienst propaganda 

voerde, werd op 15 juli haar rechtspersoonlijkheid vervallen verklaard en werd ze dus in feite 

verboden.
98

 

Het bestuur van de SAWO probeerde echter om huiskamervergaderingen te 

organiseren waar de antikoloniale propaganda werd voortgezet. Deze vergaderingen werden 

niet op publieke plaatsen gehouden, waardoor de massa niet meer georganiseerd kon worden, 

zoals voorheen. Het verbod op de SAWO maakte zeker geen einde aan de sociale onrust. De 

ontevredenheid over het koloniale bestuur beperkte zich bovendien niet tot de socialistisch 

gezinde arbeiders en werklozen. Er kwam ook kritiek van de zeer gematigde rooms-

katholieke Volksbond St. Jozef. Daarnaast werden in de tweede helft van 1932 nog twee 

verenigingen opgericht die de taak van de SAWO overnamen, Het Surinaamsch Arbeiders 

Verbond (SAV) en het Surinaamsch Werkloozen Strijd Comité (SWSC).
99

 

 

Guyana in de jaren twintig en dertig 

In het buurland Brits-Guyana ging het in de periode 1850-1921 goed met de economie. 

Door de hoeveelheid arbeidskracht en de bevolkingsgroei nam de productie in het land toe. 

Door de massale import van contractarbeiders uit India werd de basis van de plantage-

economie gelegd.100 Van alle arbeiders, verdienden de contractarbeiders het minst. Gemiddeld 

verdienden zij 44 cent per dag, voor vijf dagen in de week.101 

 Er werd een duidelijke onderscheid gemaakt tussen de Indiase en de Creoolse 

arbeiders. De Creolen deden relatief zwaar werk op het landgoed, waardoor hun productiviteit 
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hoger lag. Het overgrote deel van het fabriekswerk werd gedaan door de Creoolse arbeiders. 

Desalniettemin ontvingen ook zij erg lage lonen, en hadden zij slechte huisvesting en 

gezondheidszorg. Daarnaast moesten vooral de contractarbeiders rekening houden met de 

arbeidswetten die ervoor zorgden dat zij elk moment van hun leven gecontroleerd werden. Zo 

moest een contractarbeider zich te allen tijde kunnen melden bij de plantage-eigenaar. 

Wanneer deze ontevreden was over de contractarbeider, had hij het recht hem te straffen.102 

 In India werd in het begin van de twintigste eeuw, onder invloed van Gandhi, de 

contractarbeid ter discussie gesteld. De regering van India was in 1917 gedwongen verdere 

immigratie onder dit systeem te verbieden.
103

 Na 1917 kwam er een proces van ontwikkeling 

op gang. De toevoer van ongeschoolde en niet-vrije arbeiders werd stopgezet en de plantage-

industrie werd aan het eind van de jaren twintig geïnstitutionaliseerd, waardoor de productie 

toenam. Dit was vooral het geval in de suikerindustrie waar veel contractarbeiders gingen 

werken.
104

 Het aantal arbeiders, dat op de plantages werkten, nam in de jaren twintig 

aanzienlijk af. Het onderstaand tabel laat een groei van de stedelijke bevolking in de jaren 

twintig zien. Tegelijkertijd nam de populatie op de landgoederen, dorpen en boerderijen af. In 

de jaren dertig bleef echter meer dan de helft van de bevolking woonachtig in dorpen en op 

boerderijen. 

 

Tabel 3: de distributie van de bevolking, per gebied in Guyana. 1851-1931 

Jaar Stad 

 

Landgoed Dorpen en boerderijen 

1851 23,6% 30,8% 45,6% 

1861 22,8 37,2 40,0 

1871 21,7 35,1 43,2 

1891 22,9 33,2 43,9 

1911 22.4 24,0 53,7 

1921 22,8 22,2 54,9 

1931 25,0 21,7 50,5 
Bron: Guy Standing, Population and labour policies programme. Semi-feudalism, migration and the state in Guyana (1979) 15. 
 

Ook in Guyana werd een vereniging opgezet die opkwam voor de rechten van de Aziatische 

contractarbeiders. In 1916 werd de East Indian National Association opgericht, een 

vereniging die opkwam voor de rechten van de Aziatische contractarbeiders.
105

 Het is 

opmerkelijk dat in 1897 in Trinidad al dezelfde vereniging al opgericht.
 
Dit duidt op 

communicatie tussen de arbeiders die in deze landen woonden. 
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Desalniettemin kregen de contractarbeiders in Guyana minder kansen om zichzelf te 

ontwikkelen. Terwijl het in Suriname de contractarbeiders toegestaan was door de planters om 

plantagewinkels te houden, was dit in Guyana en Trinidad verboden. In de plantagewinkels 

werkten contractarbeiders die zo de mogelijkheid kregen om vaardigheden op te doen en zo 

hoger op de sociale ladder te komen.
106

 

 De opkomst van socialistische bewegingen in Brits-Guyana begon volgens Franz J.T. 

Lee in de jaren dertig. Door de diverse vormen van onderdrukking en verzet kwam het Brits 

kolonialisme tegenover het ar5beidersverzet te staan. In 1931 werd de British Guiana Workers 

League opgezet en de organisatie vond steun bij diverse bevolkingsgroepen. Het feit dat de 

arbeiders in staat waren om de raciale verschillen te negeren en zich te verenigen tegen de 

koloniale overheerser, is volgens Lee de basis van het socialisme in de kolonie.
107

 

 Gedurende de jaren dertig vonden er opstanden plaats die de regering tegen probeerde 

te houden door op zoek te gaan naar mogelijke sociale hervormingen. Tegelijkertijd probeerde 

de regering communistische, fascistische en nationaal-socialistische invloeden van buiten  

tegen te gaan.
108

 

 Uit de periode van de contractarbeid in Brits Guyana kwamen liederen voort die 

vandaag de dag nog steeds bekend zijn in het land. De inhoud van deze liederen ging over het 

leed van de contractarbeiders. De muziek was vrijwel altijd Indiaas en de taal varieerde tussen 

de verschillende dialecten in India.
109

 

Oh recruiter, your heart is deceitful, 

Your speech is full of lies! 

Tender may be your voice, articulate and seemingly logical, 

But it is all used to defame and destroy 

The good names of people 
 

When we reached Calcutta, our miseries increased, 

We were stripped of all our beautiful clothes, 

Rosary beads and sacred threads, 

Bengali rags decorated us now. 
 

They beat us with a cane, lifting us over their heads 

They threw us on the floor; 

In abusive language they called us sala and other names. 
 

“What sins have we committed, oh Lord, 

That thou hast given us these miseries?” 

Repenting in their hearts they called for mother and father, 

Blaming their fate, their karma, or even the Lord Himself. 
 

Bron: Ved Prakash Vatuk, “Protest Songs of East Indians in British Giuana” in: The Journal of American Folklore 77, 305 (1964) 224- 

225. 
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De organisaties die in Suriname ontstonden werden met de tijd steeds strijdbaarder van 

karakter. Terwijl het aanvankelijke doel de werkloosheidbestrijding was, veranderde het in 

een zelfbeschikkingsstrijd waarin openlijk kritiek werd geuit op het koloniaal regime. Deze 

ontwikkeling vond niet alleen in Suriname plaats. Er was een wisselwerking tussen de 

omringende landen en Suriname. De opstanden die in de landen plaatsvonden hadden weer 

invloed op de opstanden in de andere landen. Het begon in alle landen in het begin van de 

jaren dertig, als reactie op de economische crisis, en de opstanden werden steeds heviger. 

De Gouverneur van Curaçao schreef in een rapport dat op 15 juli 1933, twee maanden 

na de uitzetting van De Kom, werd uitgebracht over een incident dat tijdens de viering van de 

verjaardag van Willem van Oranje plaatsvond.
110

 

“Wederom is gebleken dat een deel der gekleurde bevolking zeer gevoelig is wat betreft de 

positie die het inneemt. Vooral onder de jongeren is een geest van zelfbewustheid vaardig. 

Teneinde te voorkomen dat de bevolking onder den invloed geraakt van uit het buitenland 

afkomstige propagandisten voor linksche denkbeelden, doe ik op de actie van dergelijke 

elementen nauwlettend toezien. Door het tijdig verwijderen van onruststokers, zijn pogingen 

om tot een organisatie op linkschen grondslag te geraken, reeds eenigen malen verijdeld”.
111

 

 

De Surinaamse contractarbeiders in de jaren twintig en dertig 

Hindostaanse contractarbeiders 

Nadat de Nederlandse regering hoop had verkregen uit de verhalen van de planters in het 

buurland Brits-Guyana, werd besloten om ook immigranten uit Brits-Indië, de zogenoemde 

koelies, naar Suriname te halen. Deze Hindostaanse contractarbeiders, stonden als onderdanen 

van het Britse Rijk, onder bescherming van de Britse regering.  

 De Britten hadden al een infrastructuur opgezet voor de werving, de verzameling, het 

vervoer en de werkverschaffing van de arbeiders. Nederland kon hier gemakkelijk gebruik 

van maken. In 1870 sloten de Nederlandse en Britse regering het “koelietraktaat”, een 

overeenkomst die Nederland het recht gaf in Brits-Indië mensen te werven voor de 

contractarbeid in Suriname.
112

 

In het “koelietraktaat‟ werd vastgesteld dat de Nederlandse regering verantwoordelijk 

was voor het welzijn van de Indiase arbeiders die op de plantages in Suriname tewerkgesteld 
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zouden worden. De arbeiders zouden een vijfjarig contract krijgen en wanneer ze deze 

probleemloos zouden hebben uitgediend, kregen ze het recht op een gratis terugreis naar hun 

thuisland. Uiteraard hoopte de Nederlandse regering dat de arbeiders langer bleven werken. 

Daarom kreeg vrijwel elke contractarbeider aan het einde van het contract een verlenging 

aangeboden.
113

 

De Britse regering bleef toezicht houden op de Indiase contractarbeiders in Suriname. 

Zo stuurden zij Britse commissarissen naar Suriname om de levensomstandigheden op de 

plantages te controleren. In 1913 werden McNeill en Chimman Lal door de Britse regering 

naar de Britse koloniën Trinidad, Brits Guyana, Jamaica en Fiji, en de Nederlandse kolonie 

Suriname gestuurd. Over hun bevindingen hebben deze twee commissarissen een rapport 

geschreven.  

In het rapport keken McNeill en Chimman Lal naar verschillende onderwerpen die een 

rol speelden in het leven van de contractarbeiders, zoals arbeidsomstandigheden, huisvesting, 

werkdagen, loon, gezondheidszorg, rechtspraak, godsdienstvrijheid en remigratie. Ze 

concludeerden dat de levensomstandigheden van de arbeiders niet slecht waren. Vergeleken 

met hun leven in India, was het leven in Suriname zelfs een vooruitgang.
114

 

Over de manier waarop het arbeidssysteem functioneerde en in hoeverre dit systeem 

gunstig was voor de Surinaamse contractarbeiders zijn vele meningen gevormd. Tegenover 

McNeill en Chimman Lal staat Radjinder Bhagwanbali, een Nederlands Hindostaanse 

historicus. Bhagwanbali die stelt dat de Hindostaanse contractarbeiders het heel slecht hadden 

in Suriname en dat hun positie zelfs vergeleken kan worden met de positie van de tot slaaf 

gemaakten.
115

  

Volgens hem was de werving van de Hindostanen gebaseerd op bedrog en misleiding. 

De wetten uit het koelietraktaat werden in de praktijk niet toegepast. Mishandeling, 

verkrachting, vernedering en racisme kwamen vaak voor. Deze aspecten maakten de 

contractarbeid, volgens Bhagwanbali, niet minder erg dan de slavernij. 

Volgens artikel 9 van het immigratietraktaat hadden de contractarbeiders na vijf jaar 

recht op de vrije terugtocht naar het thuisland, op kosten van de Nederlandse regering. Veel 

immigranten tekenden echter voor een tweede contract en ontvingen zo een extra premie van 

honderd gulden. De Nederlandse regering deed haar best om de Hindostanen na afloop van 
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hun vijfjarig contract te behouden. Naast de beschikking over ingepolderde en op lozing 

gebrachte terreinen kreeg men een premie van honderd gulden. Hierdoor raakten de 

contractarbeiders hun recht op terugkeer kwijt.
116

 

Van de circa 34.000 Hindostaanse immigranten die naar Suriname kwamen, heeft 

ruim een derde gebruik gemaakt van hun recht op terugkeer. Uit de onderstaande tabel blijkt 

dat niet elk jaar immigranten aankwamen. Ook bij de terugkeer naar India zien we dat niet elk 

jaar immigranten naar hun geboorteland terugkeerden.
117

 

 

Aangekomen en teruggekeerde Hindostaanse immigranten van 1873-1912 

Jaar Aangekomen Teruggekeerd Jaar Aangekomen Teruggekeerd 

1873 2449  1894 1206  

1874 1384  1895 1615 605 

1877 327  1896 1169  

1878 700 436 1897  213 

1879  333 1898 616 743 

1880 775  1899 614 214 

1881 450  1900  229 

1882 484  1902 1331  

1883 855  1903 654 318 

1884 2061 537 1904 252 265 

1885 533  1905 173 734 

1886  623 1906 632  

1887 356 480 1907 1674 231 

1889 1728 587 1908 1867  

1890 1262 570 1909 1424 501 

1891 608 601 1910 478  

1892 1280  1911  603 

1893 1092  1912 1204  

      
Bron: Chan E.S. Choenni, Hindostanen. Van Brits-Indische Emigranten via Suriname tot Burgers van Nederland (Den Haag 2003) 42. 

 

De kinderen van de immigranten die in Suriname waren geboren wilden zelden terugkeren 

naar India. Als gevolg hiervan bleven bepaalde immigranten, die wel terug wilden keren, toch 

in Suriname vanwege hun kinderen. Nog een reden om te blijven was de al reeds genoemde 

premie en het stuk land dat de immigranten ontvingen wanneer zij hun recht op terugkeer 

opgaven. De redenen om toch te emigreren was meestal heimwee naar het thuisland en de 

familieleden die daar woonden.
118

 Daarnaast werd de terugkeer door de Nederlandse regering 

betaald. Het was een recht van de contractarbeider die vijf jaar dienst had verleend.
119

 

 Mcneill en Chimman Lal schetsten een positief beeld van de levens- en 

arbeidsomstandigheden waarin de Hindostaanse contractarbeiders zich bevonden. Er waren 

zaken, zoals de gezondheidszorg en sanitaire voorzieningen die verbeterd konden worden. De 
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contractarbeiders hadden echter ook de mogelijkheid een leven op te bouwen naast de arbeid. 

Een belangrijk aspect hiervan was het sluiten van een huwelijk en het stichten van een gezin. 

Het huwelijk vond meestal in de privésfeer plaats, en niet in het publieke.
120

 

“The British Consul informed us that that marriages may be registered free of cost on one day 

in each week at Paramaribo. Both Hindus and Musalmans in the Colony marry according to 

their own religious rites and ignore the registry offices”.
121

 

 

Javaanse contractarbeiders 

Naast Brits-Indië, rekruteerden de Nederlanders ook contractarbeiders uit Java. Tussen 1890 

en 1940 kwamen 33000 Indonesiërs aan in Paramaribo waar zij tewerk werden gesteld op de 

plantages. Volgens Yvette Kopijn ontstond in Suriname een collectief verhaal van betovering 

en ontgoocheling vanuit de behoefte om een uitlaatklep te vinden voor de gevoelens die na 

aankomst in Suriname ontstonden.
122

 

 Al op de boot die hen naar Suriname bracht, zouden de Javanen hebben terugverlangd 

naar hun geliefde Java, zo luidt het collectieve verhaal. Het zou nooit hun bedoeling zijn 

geweest Java te verlaten, omdat zij daarvoor veel te gehecht waren aan hun geboortegrond en 

familie. Hun vertrek zou daarom enkel te verklaren zijn uit tovenaarspraktijken van de 

ronselaars, die hen meelokten met mooie beloftes en rijkdom.
123

 

 Bij zowel de Hindostaanse, als Javaanse contractarbeiders kwamen ook verhalen van 

ontvoeringen voor. Als kinderen werden sommige arbeiders ontvoerd en op het schip gezet 

naar Suriname. In India vond dwang bij slechts enkele immigranten plaats, vanwege de 

strenge controle van het Britse overheidsapparaat.
124

 Bij de Javanen was er echter geen 

controle van een ander bestuur. Volgens Kopijn horen deze verhalen bij de collectieve mythe. 

Er komen echter ook verhalen voor over gruwelijke ontvoeringen: 

“Mijn grootmoeder liep als klein kind op de markt toen ze werd benaderd door een man. Ze 

werd door haar ouders weer thuis verwacht, maar werd door de man naar een schip 

gebracht. Vervolgens voer het schip weg naar Suriname, terwijl ze met haar boodschappen op 

het schip zat … Ze heeft het er altijd moeilijk mee gehad en kon niet accepteren dat ze op zo’n 

afschuwelijke manier van haar ouders was gescheiden.”
125
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 Het feit dat er in de situatie van de Javaanse contractarbeiders geen traktaat was 

afgesloten en er geen toezicht was, bepaalde de ondergeschikte positie van de Javanen. Zo 

werd door McNeill en Chimman Lal geconcludeerd dat de Javaanse contractarbeiders vaker 

gestraft werden dan de Hindostaanse contractarbeiders. 

“The percentage of complaints against Javanese indentured labourers who are Dutch subjects 

has always been higher than against Indians, ranging from 16 to 20 per cent”.
126

 

In Suriname golden voor de Javaanse contractarbeiders dezelfde regels. Ook zij kregen 

een vijfjarig contract waarin vastgesteld stond dat zij niet meer dan acht tot tien uur per dag 

hoefden te werken. Zij moesten zes dagen per week werken voor een dagelijks loon van 60 

cent voor de mannen en 40 cent voor de vrouwen. De contractarbeiders kregen een vrije 

huisvesting op of dichtbij de plantages en gratis medische zorg. Daarnaast hadden ze het recht 

op een vrije terugtocht naar Indonesië wanneer ze hun contractperiode hadden afgerond.
127

 

De contractarbeiders die besloten om in Suriname te blijven, kregen een stuk land 

waardoor ze boeren werden. Daarnaast kregen zij een vergoeding van 100 gulden als zij 

zouden afzien van hun vrije terugtocht. Veel Indonesiërs die in Suriname een gezin hadden 

gesticht, hadden tijdens hun contractperiode schulden opgelopen, waardoor ze besloten om te 

blijven.
128

 

Het overgrote deel van de Indonesische contractarbeiders werd door deze 

omstandigheden gedwongen om zich tegen hun zin in Suriname te vestigen. Vooral bij de 

oudere immigranten heerste de behoefte om zoveel mogelijk volgens de adat in het nieuwe 

land te leven.
129

 Ook bleven zij hun taal spreken en zetten zij de tradities van wayang 

(Javaanse schaduwspel en theater) en gamelan (Javaanse xylofoon) in Suriname voort. De 

latere generaties merkten dat met deze tradities door de andere Surinaamse 

bevolkingsgroepen, de spot werd gedreven, aldus Van der Kroef.
130

 

Doordat de Indonesische bevolkingsgroep in Suriname zo klein en besloten was, 

zorgde dit voor discriminatie. Volgens van der Kroef behoorden zij informeel tot de laagste 

klasse van de samenleving, nog onder de Hindostanen.
131

 Daarnaast waren de Indonesiërs de 
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minst onderwezen bevolkingsgroep van Suriname. De strikte scheiding tussen de 

bevolkingsgroepen bleef bestaan, omdat de Creolen, Hindostanen en Indonesiërs veelal 

binnen hun eigen raciale groep bleven trouwen. Naar gemengde huwelijken werd raar 

gekeken.
132

 

 Het Zeister Zendingsgenootschap, de grootste Nederlandse zendingsorganisatie in 

Suriname, richtte in zijn zendingswerk ook op de contractarbeiders. Een gedeelte van de 

bevolking was in de jaren dertig echter nog steeds onbereikbaar.
133

 Er werd getracht de 

bevolking scholing te geven en op te vangen. Hier was echter geld voor nodig dat aan de 

Nederlandse bevolking werd gevraagd 

“Om het groote liefdewerk in Suriname met zijn vele vertakkingen: Boschlandzending, 

Stadszending, Zending onder de Javanen en Britsch-Indiërs, Schoolarbeid, Internaten en 

kinderhuizen in stand te houden, heeft men f. 10.000 per maand nodig, en zoveel werd reeds 

gedurende geruimen tijd niet ontvangen. Gevolg: dat slechts met groote moeite het werk op 

hetzelfde peil kan worden gehouden‟.
134

 

 

De Ontwikkeling vanaf de jaren twintig 

In de jaren twintig kwam er in Suriname een ontwikkeling op gang waarin de verschillende 

bevolkingsgroepen zichzelf gingen definiëren. Met de overgang van de grote landbouw naar 

de kleine landbouw integreerden de contractarbeiders geleidelijk in de Surinaamse 

samenleving. Zij begonnen zichzelf te ontwikkelen en zochten een eigen plek in de 

maatschappij. Er ontstond de behoefte om de eigen identiteit te ontwikkelen door diverse 

verenigingen op te richten.
135

 

In 1922 werd de belangenorganisatie Bharat Oeday opgericht, die als bemiddelaar 

tussen de Hindostaanse immigranten en de overheid optrad.
136

 In hetzelfde jaar werd de 

Surinaamsche Britsch-Indiërs Bond opgericht. Deze vond dat er onvoldoende door de 

overheid werd opgetreden bij tegenslagen in de landbouw. In 1924 werd door een aantal 

intellectuelen de Nawa Yuga Oeday opgericht. Deze organisatie wilde de sociale belangen van 

de Hindostanen behartigen en betere contacten leggen met andere bevolkingsgroepen. Ten 
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slotte kwamen in 1929 twee grote religieuze verenigingen op: de orthodoxe Sanatan Dharm 

en de meer vrijzinnige Arya Dewaker.
137

 

Om hun eigen nationalistische sentimenten te uiten, richtten de Javanen in 1918 hun 

eigen vereniging op, de Tjintoko Muljo. Na vijf jaar telde de vereniging ongeveer 

negenhonderd leden. Net als alle andere verenigingen, werd ook deze beïnvloed door de 

overheid, waardoor ze zich niet kon scherp kon afzetten tegen de regering en hierdoor niet 

optimaal op kon komen voor de contractarbeiders.
138

 

 Naast deze ontwikkeling, vond in de periode 1923-1957 een geweldige uitwaaiering 

van media-activiteiten plaats.
139

 Dit zorgde voor pluriformiteit die in de volgende jaren alleen 

maar toenam. Het heeft echter veel bijgedragen aan de ontplooiing van de verschillende 

bevolkingssegmenten en de versterking van groepsidentiteit, waaruit in een latere periode een 

nationale identiteit groeide.
140

 

In 1928 werd door de Minister van Koloniën verklaard dat Nederland in Suriname een 

duidelijke assimilatiepolitiek voerde. De verschillende bevolkingsgroepen moesten 

samensmelten tot één Nederlandse taal- en cultuurgemeenschap. Dit strekte zich uit tot de 

onderwijspolitiek, waarin werd vastgesteld dat alle kinderen les moesten krijgen in het 

Nederlands, in plaats van hun eigen taal. Het bleek dat het assimilatieproces meer invloed had 

op de Creoolse bevolkingsgroep, vooral bij hun middenklasse, en minder op de Hindostanen 

en Javanen. In praktijk werd op veel scholen en in kerken in de eigen taal onderwezen. 

Daarnaast hielden de geïsoleerde Javanen zich vast aan de eigen zeden en gewoonten.
141

\ 

 

Anton de Kom in Suriname 

De organisatie van de arbeiders 

Op 4 januari 1933 keerde Anton de Kom, samen met zijn gezin, terug naar Suriname. Volgens 

Sandew Hira had het koloniaal bestuur hem in een telegram aan de Gouverneur als een 

„communistische agitator voor de Antikoloniale Liga en Internationale Rode Hulp‟ 

bestempeld. In Suriname werd de Kom verwelkomd als de “zwarte Messias van het 

Surinaamse proletariaat”.
142

 Hij werd ontvangen door Louis Doedel en Theo de Sanders, de 
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voormannen van de Surinaamse arbeidersbeweging, waar de Kom tijdens zijn verblijf in 

Nederland contact mee had gehouden.
143

 

Uit een brief van de commissaris van de politie in Suriname, die gericht was aan de 

Gouverneur van Suriname op 14 januari 1933, blijkt dat de politie zich al aan het 

voorbereiden was op de komst van De Kom en de eventuele problemen die hij zou 

veroorzaken in Suriname. Men wist echter niet zo goed wat ze van hem konden verwachten. 

De Koloniale Overheid vreesde dat hij de communistische beweging die al in Suriname 

aanwezig was, zou versterken. 

“Eindelijk kwam de geweldige, de communist De Kom en ook hem voorspel ik niet veel 

succes. De gegevens omtrent hem door den Centrale-Inlichtingendienst te ’s Gravenhage 

verstrekt, leeren wel dat hij in de gaten moet worden gehouden en uit den aard is hij als zoon 

van het land met een zekeren roep (al is die dan ook al sterk overdreven) de held van den dag. 

Veel bijzonders is het echter niet, ofschoon dergelijke menschen het der Overheid verbazend 

moeilijk kunnen maken”.
144

 

“Het is zeer waarschijnlijk, dat de gisteren alhier uit Nederland aangekomen Surinaamsche 

communist De Kom, die geruymen tijd in Rusland is opgeleid en die tot zyn vertrek in 

Nederland een zeer belangrijk aandeel heeft gehad in de communistische agitatie aldaar 

tegen het bestuur van Suriname, thans hier de leiding van de beweging op zich zal nemen”.
145

 

De Kom had het doel om de Surinaamse bevolking bewust te maken van hun 

geschiedenis en de huidige situatie door lezingen te geven. Hij besloot om zich niet primair op 

de Creoolse arbeiders te richten, vanwege de onvoldoende steun die hij van ze kreeg. Door 

ook de Javaanse en Hindostaanse (contract)arbeiders te helpen, kreeg hij voldoende steun om 

een bedreiging te vormen voor de Koloniale Regering. Zo probeerde De Kom de massa te 

organiseren en hoopte hij invloed uit te kunnen oefenen op de overheid om zo voorzieningen 

te treffen voor de arbeiders.
146

  

In tegenstelling tot zijn voorgangers, besloot De Kom zich ook specifiek op de 

contractarbeiders te richten. Omdat hij geen etnisch onderscheid maakte, creëerde De Kom 

een proletarisch eenheid binnen de Surinaamse maatschappij. Hij refereerde naar de 
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Surinaamse arbeiders met de term “mijn broeders”.
147

 Onder de term Surinamers verstond De 

Kom zowel blanken als zwarten die zich samen verenigden.
148

 Ook in zijn boek Wij Slaven 

van Suriname komt dit duidelijk naar voren wanneer De Kom naar P.F. Rood verwijst als een 

“Surinamer”. De van origine Nederlandse schrijver die zich in Suriname vestigde en vol lof 

en liefde schreef over Suriname. De Kom pleitte verder voor volledige vrijheid van 

vereniging. Er moest een eenheidsorganisatie met een duidelijke programma komen van alle 

arbeiders uit de verschillende rasgroepen. Zo zou er uiteindelijk een proletarisch eenheid 

moeten ontstaan.
149

 

De komst van De Kom werkte als een katalysator in de verwerping van de 

klassenstrijd in Suriname. De politieke situatie was zeer gespannen en De Kom werd door de 

heersende elite als een politiek gevaar 

gezien.
150

 In Suriname werd De Kom 

constant geschaduwd door de Centrale 

Inlichtingendienst. Bovendien verbood 

het Koloniaal bestuur De Kom 

vergaderingen te beleggen.  De 

bioscoophouders durfden hun zalen 

niet beschikbaar te stellen en daarnaast 

mocht hij niet spreken in de open lucht. 

Een menigte bij het huis van Anton de Kom in de Pontewerfstraat, Paramaribo, Suriname, 1933. 
Familiearchief Els de Kom, http://www.antondekom.humanities.uva.nl/activist/ 

 

 Om toch met het Surinaamse proletariaat te kunnen spreken, opende hij een advies- en 

informatiebureau op het erf bij het huis van zijn vader.
151

 Ook verspreidde hij een vlugtschrift 

met een programma. De Kom richtte zijn aandacht vooral op de Javanen en Hindostanen, 

omdat hij bij de Creolen veel minder aanhang had.
152
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Programma van de Kom in de Banier 

1. Nationale bevrijding. Volledige zelfbeschikking. Staatkundige onafhankelijkheid. Suriname en Curaçao 

los van Holland nu! 

2. Vernietiging van de voorrechten der buitenlandse imperialisten en nationalisatie van de buitenlandse 

concessies en plantages. 

3. Verlichting van de lasten der kleine landbouw en opheffing van de gewerenbelasting der Marrons. 

4. Onbeperkte vrijheid van organisatie en pers voor de arbeiders, kleine boeren, Marrons en andere 

onderdrukte volken. 

5. Het bevorderen van vakorganisaties, invoering van de achturige werkdag; verbod op kinderarbeid, 

loonsverhoging, opheffing van contract- en dwangarbeid, productief werk of vol loon voor de 

werklozen, behoorlijke arbeiderswoningen, verbeterde hygiënische toestanden en geneeskundige 

verzorging. 

6. Scheiding van kerk en staat, opheffing van het bijzonder onderwijs en verplicht kosteloos openbaar 

onderwijs. 

7. Irrigatie en goede land- en waterverbindingen. 

8. Bevordering van de economische, politieke en culturele verheffing van de onderdrukte klassen en 

rassen en gelijke rechten voor man en vrouw. 

9. Een eenheidsorganisatie voor alle arbeiders en boeren en samenwerking met de Hollandse, 

Indonesische, Sovjet- en internationale bewegingen. 
Bron: Scholtens, Ben, Opkomende arbeidersbeweging in Suriname (Den Haag 1986) 79-80. 
 

Het koloniale bestuur benaderde verschillende migrantenverenigingen om met hun invloed de 

Hindostanen en Javanen uit De Koms invloedsfeer te houden. De Hindostanen waren gevoelig 

voor het waarschuwen van de migrantenverenigingen. De Javanen trokken zich er echter niets 

van aan, omdat zij vaak onder erbarmelijke omstandigheden en tegen extreem lage lonen op 

de plantages werkten. 
153

 

 De koloniale autoriteit besloot uiteindelijk echter in te grijpen door op 1 februari 1933 

openbare vergaderingen op het erf van De Koms vader te verbieden. Hierop ging De Kom uit 

protest naar het Gouverneurspaleis, waar zich honderden aanhangers hadden verzameld. De 

Kom werd echter door de politie gearresteerd vanwege opruiing en poging tot aanslag op de 

regeringsvorm van Suriname. Als reactie hierop stroomden “duizenden” mensen Paramaribo 

binnen om zijn vrijheid op te eisen.
154

 Na verwarring over de datum van zijn vrijlating drong 

de massa zich verder op, waardoor de procureur-generaal het bevel gaf het vuur te openen op 

de massa. Hierbij vielen twee doden en 22 gewonden. De Kom blijft uiteindelijk drie 

maanden lang, zonder enige vorm van proces, vastzitten op Fort Zeelandia. Het koloniaal 

bestuur besloot op 10 mei De Kom vrij te laten en nog op dezelfde dag met zijn gezin op een 

schip naar Nederland te zetten.155 We weten uit de verslagen van beambten van de 

inlichtingendienst wat De Kom hier zelf over heeft gezegd in toespraken later in Nederland. 

Over dit voorval vertelde De Kom het volgende: 
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“Duizenden Indiërs, zowel uit Suriname als uit Britsche en Fransche Bezittingen, kwamen om 

bij mij advies te halen. En ik gaf het hen ook. Ook dat werd verboden, Op den dag van mijn 

arrestatie kwamen duizenden personen, om mij te hooren, want ik was besloten te spreken. 

Toen ik echter de gewapende politie en militairen zag, bereid om op de massa te vuren, ben ik 

weer naar het paleis van den gouverneur-generaal gereden. Omdat geen audiëntie werd 

verleend, werd ik naar een bureau van de politie verwezen. Na eenige uren kwam de 

gouverneur-generaal aldaar en deze gelastte mij te arresteeren. De massa protesteerde 

daartegen en haar werd medegedeeld dat ik op Dinsdag zou worden losgelaten. Daarop ging 

men rustig uiteen. Ik werd in een cel gestopt. Deze was geheel vervuild. Duizendpooten, 

wandluizen en ander ongedierte huisde daarin. Des Dinsdags werd ik niet losgelaten. De 

massa zou mij bevrijden, doch de politie en de militairen schoten zonder waarschuwing op de 

opgewonden menigte, welke voor de overmacht terug deinsde. Toen ik den volgenden ochtend 

bij het opkomen der zon op de straat keek door het glas in mijn cel aangebracht, zag ik het 

bloed van mijn broeders op straat liggen”.
156

  

Uit een rapport van de Gouverneur van Suriname blijkt dat De Kom verdacht werd 

van het misdrijf ´aanslag ondernomen met het oogmerk om den wettigen regeringsvorm van 

Suriname te vernietigen‟, althans de strafbare poging daartoe of van opruiing (artikelen 47, 

101 en 137 Wetboek van Suriname). De Kom bleef net zolang vastzitten totdat de Surinaamse 

bevolking tot rust was gekomen en er geen gevaar bestond voor herhaling. Meteen na zijn 

vrijlating moest De Kom van de Koloniale regering het land verlaten. De angst heerste dat als 

De Kom vrije toegang zou krijgen tot de straten van Paramaribo, hij de bevolking weer kon 

mobiliseren. Om zo min mogelijk aandacht op De Kom te vestigen, kregen hij en zijn vrouw 

de gelegenheid elkaar meteen na de vrijlating te ontmoeten in de directeurskamer, om zo een 

dramatisch effect aan boord, in het bijzijn van toeschouwers, te vermijden.
157

  

 

De Javaanse kwestie 

Anton de Kom zag in Suriname het sterke verlangen van de Javanen om terug te keren naar 

Indonesië en beloofde hen een schip (dat hij vanuit Nederland zou regelen) dat hen een vrije 

terugtocht naar het thuisland zou brengen. De contractarbeiders reisden naar Paramaribo om 

advies te vragen aan De Kom, die vervolgens de contracten van de Javanen bestudeerde en 
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hen vertelde dat zij recht hadden op f. 350, - scheepsgeld. Diegenen die naar Indië terug 

wilden keren, konden door bemiddeling van De Kom binnen vier maanden daartoe in de 

gelegenheid worden gebracht. Daarnaast stelde De Kom dat iedereen, ongeacht of hij onder 

een contract stond of niet, terug kon keren naar Indië, ook de immigranten die hun 100 gulden 

scheepsgeld hadden ontvangen. De Kom was van plan om de kolonie te verlaten. Hij zou 

echter binnen vier maanden terugkeren en een schip charteren die de immigranten terug naar 

Indië zou voeren.
158

 

 De komst van Anton de Kom werd ook opgemerkt door het Zeister 

Zendingsgenootschap, een Nederlandse zendingsorganisatie, in Suriname. Zij zagen De Kom, 

net als het Koloniale regering, als een herrieschopper die de bevolking kwam ophitsen. Hier 

hebben zij in hun rapport over de zending onder de Javanen in 1933 uitgebreid verslag van 

gedaan.
159

 

“In der surinamischen Geschichte des Jahres 1933 haben die Javanen eine Zeitlang eine 

besondere, tragische Rolle gespielt. Selbst Holland wurde einen Augenblick auf dieses traurig 

ernste Spiel aufmerksam, dessen Verlauf wir tagenlang mit bangem Herzen beobachteten und 

dessen Ausgang eine Katastrophe für ganz Suriname hätte werden können… Getreulich und 

nachdrücklich hat sie das ganze Jahr 1933 auch die Javanen gerufen … Mit wehem Herzen 

sahen wir dagegen hundert und aber hundert Javanen dem Ruf des Vatere der Lügen 

folgen.
160

 

Anton De Kom had een grote indruk achtergelaten op de Surinaamse bevolking, 

alsmede op de buitenlandse organisaties die daar werkzaam waren. Het feit dat De Kom 

uitgebreid behandeld wordt in het rapport, laat blijken dat zijn invloed op de bevolking groot 

was. Honderden Javanen trokken in januari en februari, vanuit verschillende delen van het 

land, naar Paramaribo om daar De Kom te ontmoeten en om na de arrestatie zijn vrijlating te 

eisen.
161

 

“In jenen Tagen war es besonders schwer, das Wort Gottes zu verkündigen. Die Leute waren 

wie von einer unsichtbaren, dämonischen Kraft besessen, die sie ins Verderben zog. Um einer 

Lüge willen, zunihrem eigenen Schade verliessen sie gerne Haus und Hof, strömten von Nah 

und fern nach Paramaribo und liessen sich hier niederschiessen. Paramaribo glich in jenem 
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Tagen einem Jerusalem, das sich mehr und mehr mit Wallfahrern füllte. Der Teufel hatte 

durch seinen Spielleiter de Kom ein Feuer angezündet, das in kürzester Zeit die fernste 

javanische Hütte erreichte und verzehrte”.
162

 

 De Kom werd, volgens zichzelf, al snel door de Surinaamse arbeiders als een “zwarte 

Messias” gezien die naar hen gestuurd was om ze te redden en hun levensomstandigheden te 

verbeteren. De bevolking dacht oprecht dat dit door het optreden van De Kom mogelijk 

was.
163

 Aangezien dit een religieuze term was, had de zendingsorganisatie hier moeite mee. 

Zij stelden dat dit niet het geval was, aangezien maar weinig Javanen de term “Messias” 

kende.
164

 Het is echter belangrijk om op te merken dat de islam een soortgelijke term kent, de 

Mahdi, en de kans daarom groot is dat de Javanen bekend waren met de betekenis van het 

begrip. 

“Dass de Kom als der Messias angesehen worden ware, habe ich nie feststellen können. 

Schon das Wort: el-mesih, durften nur sehr sehr wenige kennen. Von vielen wurde er als 

Goesti Amat oder Ahmad bezeichnet; sie denken dabei an einen javanischen Fürst, der im 

vergangenen Jahrhundert nach Ambon verbannt gewesen sein soll und nun gekommen ware, 

um seinen Volk zu helfen”.
165

 

Ook na de arrestatie van De Kom, werd hij nog herinnerd door de Surinaamse 

Javaanse bevolking. Men had nog steeds de hoop dat hij hen zou helpen om terug te keren 

naar Java. 

“De Kom lebt noch unter den Leuten … Als ich am 30. April, dem Geburtstag der Prinzessin 

Juliana, von einer Dienstreise zurückkehrte, kam ich an der Fahrbrücke Meerzorg mit einigen 

jav, Marktfrauen in Gespräch. Plötzlich wiesen sie nach dem Flaggenschmuck der Stadt und 

sagten: “Das ist doch sicher zu Ehren von de Kom!” Gegen Ende des Jahres behaupteten 

einige Leute in unserer Nähe, dass de Kom jetzt bald mit einem roten Auto aus der Luft 

herabkommen würde um den Javanen zu helfen.”
166
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 K. Maas, de schrijver van het jaarverslag kreeg voor het eerst het gerucht over de 

terugkeer te horen, nadat een Javaan hem had gevraagd of hij iets wist over een schip naar 

Java.  

“Ich sagte ihm, dass ich noch nichts von dem Abgang eines Schiffes nach Java gehört hätte. 

Darauf erzählte er mir, wie er mit anderen Javanen zusammen nach der Stelle gekommen 

ware, wo gezeichnet werden sollte. Beim Anblick des Hauses (von de Kom) hatte er gedacht: 

Na, das ist aber ein merkwürdiges Verwaltungsgebäude … Drin waren zwei Surinamer 

gewesen, die die vielen Menschen abgefertigt hätten. Der eine hätte gesagt, dass de Kom 

ihnen helfen würde. Es sollte ein Schiff kommen und sie sollten Arbeit und Essen bekommen 

und es gut haben, nur müssten sie gehorsam sein und bereitstehen, wenn sie gerufen 

würden.”
167

 

Veel immigranten besloten met het oog op hun vertrek naar Java of India al hun 

spullen te verkopen. Het vertrek van De Kom zorgde daarom ook voor veel teleurstelling bij 

de Javanen die hadden gehoopt terug te kunnen keren naar Indonesië en al hun spullen hadden 

verkocht. Volgens Yvette Kopijn is tot op de dag van vandaag sprake van heimwee bij de 

Surinaamse Javanen in Nederland. Door hun geschiedenis van dubbele migratie zouden zij 

sterk naar een „thuis‟ verlangen. Zij hebben te maken met “twee landen van herkomst” waar 

zij zich verbonden mee voelen.
168

 

 

De gevolgen en de nasleep in Suriname en Nederland 

Suriname 

Na de februari-opstand deed de Koloniale regering er alles aan om herhaling te voorkomen. 

Op 6 februari, enkele dagen na de arrestatie van De Kom, diende de Gouverneur bij de 

Koloniale Staten vier ontwerpverordeningen in, onder de naam “anti-revolutiewetgeving”. 

Deze ontwerpen betroffen de aanvulling en wijziging van het Wetboek van Strafrecht met 

betrekking tot zaken tegen de veiligheid van de straat en de openbare orde; de uitoefening van 

het recht op vergadering; de persvrijheid en de toelating van Nederlandse drukwetten.
169

 

Een maand later nam de Gouverneur maatregelen om de onlusten in het land tegen te 

gaan. Hij kondigde de bouw aan van een complex van eenvoudige woningen voor personeel 

van het departement Openbare Werken en Verkeer, de overheidsgebouwen zouden vervroegd 

gerestaureerd worden, de voedselverstrekking aan leprozen werd uitgebreid, er werd nieuwe 

                                                           
167

 Het Utrechts Archief: 48.1, Zeister Zendingsgenootschap, 1010, Jaarverslag van de zending onder de Javanen 

in 1933, geschreven door K. Maas. 
168

 Kopijn, „Het verlies van een land dat niet meer is‟ 50. 
169

 Scholtens, Opkomende arbeidersbeweging in Suriname 88-89. 



46 
 

steun gegeven aan de koffiecultuur, er kwam een nachtasiel voor zwervers, en bonnen voor 

voedsel van volksgaarkeukens.
170

 

 Ondertussen bleef de Koloniale regering de invloed van De Kom in de gaten houden. 

“Naar aanleiding van Uw schrijven van 9 dezer maand, ZEER GEHEIM-persoonlyk, 

UHoogEdelGestrenge my mededeelt, dat Zyne Excellentie de Gouverneur, via u, gaarne zou 

vernemen of sinds Februari 11. Stakingen en/of verzetplegingen hebben plaats gevonden … In 

het district Saramacca hebben sinds Februari dj. Drie maal stakingen plaats gevonden, en 

wel één keer op plantage broederschap door contract-arbeiders (Javanen)”. 
171

  

Doedel en Liesdek bleven actief na het vertrek van De Kom en werden daarom ook 

gevolg door agenten. Uit een afschrift aan de Gouverneur van Suriname blijkt dat Doedel het 

contact behield met de Surinaamse arbeiders. Hij bleef politiek actief en plande 

bijeenkomsten die door de regering verboden waren. 

“Sprekende met Doedel met wien ik, voor zoo ver hij te vertrouwen is, op goeden voet sta, 

deelde hij mij mede, dat het volgend jaar een ernstige uitbarsting wordt verwacht … Ook 

vertelde hij mij dat de jeugd bewerkt wordt aan de scholen en dat hun lectuur wordt verstrekt, 

dat de jongelui waar hij contact mee heeft, reeds een opstandigen geest hebben”.
172

 

  In 1933 zette Doedel een “Kantoor voor Algemene Zaken” op om beter zich te krijgen 

op de omvang van de werkloosheid. Verder gaf Doedel de daaropvolgende jaren een hele 

serie pamfletten, manifesten en kranten uit, waarin hij voortdurend de aandacht vroeg voor de 

problemen van de arbeiders, kleine boeren en werklozen. Door zijn politieke activiteiten 

raakte hij regelmatig in conflict met de autoriteiten. Toen hij op 29 mei 1937 een bezoek 

wilde brengen aan de Gouverneur om een petitie aan te bieden omtrent de situatie van de 

arbeidende bevolking, werd hij gearresteerd en vervolgens overgebracht naar een 

psychiatrische inrichting.
173

 

Met zijn opname verdween Doedel van het politiek toneel en raakte hij spoedig in 

vergetelheid. Vanuit de arbeidersbeweging werd nauwelijks geprotesteerd tegen de 

uitschakeling van Doedel. Dit kwam doordat niemand de mond durfde open te doen, in 

verband met de muilkorfwetgeving.
174

 Door deze redenen werden de belangrijkste 

voormannen van de jaren dertig uitgespeeld. 
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 De naam Anton de Kom kwam in Suriname pas in het begin van de jaren zeventig 

naar boven toen Surinaamse studenten het boek Wij Slaven van Suriname in Nederland 

herontdekten. Volgens de website van de Universiteit van Leiden gebeurde dit al in de jaren 

zestig door Rubia Zschuschen, één van de leden van de Surinaamse Studenten Unie (SSU).
175

 

Het boek werd gezien als een expressie van het ware Surinaamse antikolonialisme. De Kom 

werd nu gezien als een inspiratiebron voor het Surinaams nationalisme.
176

 

 In de jaren tachtig vond in Suriname een militaire staatsgreep plaats, door een groep 

militairen waar Desi Bouterse ook toe behoorde. Dit was het begin van de dictatuur onder de 

leiding van legerleider Bouterse. Onder de militaire overheersing werd Anton de Kom 

uitgeroepen tot een nationale held. Wij Slaven van Suriname werd opnieuw gedrukt en 

uitgebracht om de anti-koloniale boodschap te verspreiden.
177

 Aangezien het militair regime 

de persvrijheid onderdrukte, maar tegelijkertijd een anti-Nederland beleid voerde, kwam dit 

goed van pas. 

 In oktober 1983 werd de Universiteit van Suriname omgedoopt tot Anton de Kom 

Universiteit. De minister van Onderwijs en Wetenschappen G.B. Sankatsing zei in zijn 

openingstoespraak dat de strijd die door De Kom gevoerd was tegen de koloniale 

machthebbers uit Nederland door de “Revolutie” voortgezet zou worden. 

“Door deze naamgeving wordt aan de gehele universiteitsgemeenschap de belangrijke taak 

meegegeven om de Universiteit blijvend in te zetten voor de bevrijding van ons land en de 

opbouw van een rechtvaardige samenleving, vrij van uitbuiting en onderdrukking, zoals 

Anton de Kom zich heeft ingezet”.
178

 

 

Nederland 

In Nederland raakte Anton de Kom al snel in de vergetelheid. Nadat De Kom teruggekeerd 

was in Nederland, hield hij toespraken tijdens verschillende communistische vergaderingen 

om te vertellen over zijn ervaringen in Suriname. Samen met Jef Last probeerde hij zijn boek 

Wij Slaven van Suriname te laten publiceren. In 1934 lukte dit, maar de verkoop van  zijn 

boek leverde weinig op. Na zijn terugkeer, had De Kom ook grote moeite om werk te vinden. 

                                                           
175

 http://www.antondekom.humanities.uva.nl/symbool/, 2013. 
176

 Peter Meel, “Anton de Kom and the Formative Phase of Surinamese Decolonization” in: New West Indian 

Guide 83, 3&4 (2009) 249. 
177

 Ibidem, 250. 
178

 Eric R. Jagdew, “Anton de Kom en de februari opstand van 1933 in Suriname, een historiografische 

beschrijving, 1929-2007” in: Interactie 9 (2011) 31. 



48 
 

Zijn communistische imago werkte in zijn nadeel. Daarnaast werd hij nog steeds gevolgd 

door agenten van het Centrale Inlichtingendienst.
179

 

 Tijdens de Tweede Wereldoorlog schreef De Kom voor het Haagse blad De Vonk. De 

verzetsgroep achter het blad bestond aanvankelijk uit 150 man. In zijn stukken bracht De 

Kom het verzet in Nederland in verband met de rassendiscriminatie in Suriname. In de zomer 

van 1944 werd hij echter gearresteerd en uiteindelijk naar het grote kamp Neuengamme 

getransporteerd waar hij uiteindelijk vlak voor de bevrijding in een van de kleinere kampen in 

de buurt daarvan, het kamp Sandbostel kwam te overlijden.
180

  Na de oorlog ging de vrouw 

van De Kom op zoek naar duidelijkheid omtrent de dood van haar man. Dit kreeg ze in 1960 

toen een Franse onderzoeksteam in een massagraf nabij Sanbostel de stoffelijke resten van 

Anton de Kom identificeerde.
181

 

 Op 21 november 1962 schreef Jef Last in Het Vaderland een artikel waarin hij het 

auteurschap van Wij Slaven van Suriname claimde. Dit zorgde voor veel verdriet bij de 

familie van De Kom en zij wilden dat De Kom als auteur gerehabiliteerd zou worden. In 1967 

nam Last zijn bewering terug, maar de twijfel over het auteurschap bleef nog jarenlang 

bestaan.
182

 

 Toen Wij Slaven van Suriname herontdekt werd in de Leidse universiteitsbibliotheek, 

concludeerden de Surinaamse studenten dat het boek niet in vergetelheid mocht raken. 

Daarom besloten ze het boek te stelen, zodat ze het konden kopiëren en in andere 

universiteitssteden en Suriname konden verspreiden. Met de ontdekking van het boek, nam 

ook de interesse naar Anton de Kom en zijn familie toe. De vrouw van De Kom werd 

uitgenodigd om naar Leiden te komen en te vertellen over het leven van haar echtgenoot.
183

 

  Onder het militair regime in Suriname, vluchtte een groot aantal Surinamers in 1982 

naar Nederland waar zij zich verenigden in het verzet tegen Bouterse.
184

 De familie van De 

Kom vond het schandalig dat de naam van Anton misbruikt werd door de militairen, terwijl 

De Kom tijdens de Tweede Wereldoorlog juist in het verzet terecht was gekomen. Nu werd 

Anton de Kom  voor veel Surinamers die in verzet kwamen tegen het militaire bewind,  

opnieuw een bron van inspiratie.
185
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De Kom werd vanaf de herontdekking van zijn werk gebruikt als inspiratiebron door 

de bevolking van Suriname. Ten eerste door de studenten die een nieuwe vorm van 

nationalisme vonden door De Kom. Ten tweede door het militaire regime onder Bouterse 

waarbij De Kom als propaganda diende en ten slotte door de gevluchte Surinamers die zich 

verzetten tegen het militaire regime. Hieruit valt te concluderen dat De Kom uiteindelijk zijn 

doel, het streven naar een vrij en onafhankelijk Suriname, behaald heeft, met het werk dat hij 

geschreven heeft.  

 

 

Conclusie 

Op welke manier probeerde Anton de Kom de Surinaamse contractarbeiders voor zich te 

winnen in zijn strijd voor een verenigd en onafhankelijk Suriname? 

 

Als zoon van een tot slaaf gemaakte, was Anton de Kom van jongs af aan geïnteresseerd in de 

geschiedenis van zijn land, en in het bijzonder in de geschiedenis van de Marrons. Deze tot 

slaaf gemaakten, die erin slaagden hun heersers succesvol van zich af te werpen, dienden als 

inspiratiebron voor zijn boek Wij Slaven van Suriname.  

 Na de afschaffing van de slavernij werden onder andere Javaanse en Hindostaanse 

arbeiders uit India en Indonesië naar Suriname gehaald om als alternatieve werkkrachten op 

de plantages te werken. In de periode 1853-1939 kwamen ongeveer 74.000 contractarbeiders 

naar Suriname. Door emancipatie van de tot slaaf gemaakten en de immigratie van de 

arbeiders, nam de sociale mobiliteit toe waardoor de oude Surinaamse plantagekolonie 

veranderde in een plurale maatschappij. 

 In deze maatschappij vormde de grote massa van volkscreolen en de Hindostaanse 

immigranten de lagere klasse. De Javanen waren wellicht de laagste groep in de samenleving 

Aan het begin van de twintigste eeuw ontstond er een toenemende differentiatie binnen de 

economie. Er werd in verschillende sectoren geïnvesteerd, zodat de werkgelegenheid kon 

groeien. Zowel bij de Creolen, als bij de Hindostanen, leidde deze ontwikkeling tot een 

groeiend zelfbewustzijn en werden er verschillende beroepsverenigingen opgericht. 

Contractarbeiders die hun contract hadden afgerond konden een ander beroep gaan beoefenen. 

 In Suriname was er echter een duidelijke etnische arbeidsverdeling, waardoor de 

rassen- en klassenverhoudingen parallel liepen. Rond 1930 konden er drie groepen in de 

arbeidssector onderscheiden worden. De grootste groep werd gevormd door het agrarisch 

proletariaat (loon- en/of contractarbeiders, kleine boeren en een combinatie van beide 
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groepen). De tweede groep werd gevormd door het stedelijke, deels industriële proletariaat en 

de derde groep werd gevormd door het subproletariaat. De laatste groep bestond voor het 

merendeel uit werklozen en maakte deel uit van de informele sector. 

 Toen de toekomst in Suriname hem weinig bood, vanwege de vastgestelde 

verhoudingen in de samenleving waarin de zwarte bevolking weinig mogelijkheden had, 

besloot Anton de Kom in 1920 het land te verlaten. Nederland viel hem echter tegen. 

Vergeleken met het prachtige en kleurrijke Suriname, was Nederland grauw en saai. De 

Nederlandse bevolking was volgens De Kom beperkt in haar denken en bevooroordeeld over 

de zwarte gekoloniseerden. Dit bracht bij hem de drang naar boven om een boek te schrijven 

over zijn Suriname. Het boek moest zijn volk zelfbewustzijn bij brengen en aanmoedigen om 

zich te ontwikkelen en kansen te creëren. Hij kreeg hierbij steun vanuit communistische hoek. 

 Na de economische crisis werden in 1930 honderden Surinamers uit Curaçao en 

Guyana teruggehaald. Zij waren in aanraking gekomen met moderne ideeën over 

vakbeweging, socialisme en nationalisme in de omliggende landen en brachten deze met zich 

mee naar Suriname. 

 In de jaren dertig werden organisaties en bonden opgericht ten behoeve van de 

arbeiders en werklozen. De belangrijkste voormannen waren Surinamers die lange tijd in een 

ander land hadden gewerkt, zoals Doedel en Theo de Sanders. Hier hadden zij bepaalde 

ideeën opgedaan die zij in Suriname wilden introduceren. De organisaties die in Suriname 

ontstonden werden met de tijd steeds strijdbaarder van karakter. Terwijl het aanvankelijke 

doel de werkloosheidbestrijding was, veranderde het in een zelfbeschikkingsstrijd waarin 

openlijk kritiek werd geuit op het koloniaal regime.  

 Tegelijkertijd vond er ook een proces van identiteitsvorming plaats dat in de jaren 

twintig begonnen was en samenging met de opkomst van verschillende verenigingen die het 

doel hadden de belangen van de eigen bevolkingsgroep te behartigen. Ook vond vanaf 1923 

een geweldige uitwaaiering van media-activiteiten plaats. Dit zorgde voor pluriformiteit die in 

de volgende jaren alleen maar toenam. Deze heeft echter veel bijgedragen aan de ontplooiing 

van de verschillende bevolkingssegmenten en de versterking van groepsidentiteit, waaruit in 

een latere periode een nationale identiteit groeide. 

 Deze ontwikkelingen vonden niet alleen in Suriname plaats. Er was sprake van een 

wisselwerking tussen de omringende landen en Suriname. De opstanden en 

organisatievorming die in deze landen plaatsvonden hadden weer invloed op de opstanden en 

organisatievorming elders. De opstanden begon in alle landen in het begin van de jaren dertig, 

als reactie op de economische crisis, en de opstanden werden steeds heviger. 
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 De levensomstandigheden van de Javaanse en Hindostaanse contractarbeiders in zowel 

Suriname, als Brits-Guyana waren bepaald niet optimaal. Daarom werd in 1920 de migratie 

van contractarbeiders in India stopgezet. In Suriname werkten ze echter nog steeds, al dan niet 

op de plantages onder een contract. De Surinaamse maatschappij was al verdeeld op basis van 

etniciteit, wat weer samenhing met de economische status van de groep. 

 Toen Anton de Kom in 1933 naar Suriname ging, had hij het doel alle arbeiders van 

alle bevolkingsgroepen achter zich te scharen. In zijn boek noemde hij de contractarbeiders 

expliciet en vergeleek hij hun status met de slavernij. Volgens De Kom waren de 

overeenkomsten groot, en daarom moesten ook de contractarbeiders zich, samen met de 

nazaten van de tot slaaf gemaakten, verenigen om zo hun arbeids- en levensomstandigheden 

te kunnen verbeteren. Op deze manier werden de etnische grenzen overschreden en getracht 

een proletarisch eenheid te creëren.  

 Het was zijn plan om lezingen te geven en de massa te organiseren, zodat zij invloed 

uit zouden kunnen oefenen op de overheid. De Kom werd echter direct tegengewerkt door de 

Koloniale regering en hij werd constant geschaduwd door de Centrale Inlichtingendienst. 

Desalniettemin lukte het De Kom een indruk te maken op de contractarbeiders die van ver 

naar Paramaribo kwamen om zijn advies te vragen. Na de arrestatie van De Kom had hij nog 

niet zoveel in Suriname weten te bereiken. De februari-opstand in 1933 laat  echter wel de 

brede steun zien die De Kom van de arbeiders kreeg. Zeker 1200 arbeiders kwamen zijn 

vrijlating opeisen en wilden doorgaan met hem als leider van de nieuwe beweging.  

 Uit het jaarverslag van het Zeister Zendingsgenootschap blijkt wat voor indruk De 

Kom achtergelaten heeft bij de Javaanse contractarbeiders. Zij bleven Anton de Kom zien als 

een leider die hen verlossing kon brengen. De komst van De Kom werd uitgebreid vermeld in 

het jaarverslag, waarin hij gekarakteriseerd werd als een onruststoker die de Javaanse 

arbeiders op de verkeerde pad probeerde te brengen. 

  De Kom werd beschouwd als een reële dreiging voor de Koloniale regering. Blijkbaar 

was zijn invloed op de bevolking erg sterk en moest hij daarom volgens de regering zo snel 

mogelijk het land verlaten. De manier waarop de regering omging met opstanden, rellen en 

“onruststokers” na de februari-opstand geeft weer dat zij vonden dat herhaling absoluut 

voorkomen moest worden. 

 Anton de Kom probeerde waarschijnlijk de contractarbeiders in Suriname achter zich 

te scharen om zo zijn achterban flink te vergroten. Alleen door alle bevolkingsgroepen te 

verenigen kon er een front tegen het kolonialisme worden gevormd. Hij was charismatisch, 

een goede spreker en wist mensen te motiveren. Daarom hield hij vergaderingen en 
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bijeenkomsten voor de arbeiders. Door middel van het boek Wij Slaven van Suriname 

probeerde hij de contractarbeiders op te laten nemen in de Surinaamse bevolking. De 

Javaanse arbeiders die graag terug wilden naar Java, moesten daartoe de kans krijgen. Ook 

deze uitspraak zorgde ervoor dat hij de Javaanse contractarbeiders achter zich kreeg.  

De Kom besloot om zich niet primair op de Creoolse arbeiders te richten, omdat hij 

een grote groep arbeiders wilde verzamelen waardoor hij druk zou kunnen uitoefenen op de 

Koloniale regering. Door ook de Javaanse en Hindostaanse (contract)arbeiders te helpen, 

kreeg hij voldoende steun om een bedreiging te vormen voor de Koloniale Regering. De steun 

die De Kom van de Javaanse (contract)arbeiders kreeg, was bij zonder sterk en loyaal. De 

Creoolse en Hindostaanse achterban verschilden qua grootte nauwelijks van elkaar.  

 Het is echter zeer belangrijk om de ontwikkelingen die al gaande waren voor de komst 

van De Kom in acht te nemen. In de jaren dertig kwamen organisaties op die zich openlijk 

afzetten tegen de koloniale regering. Daarnaast hadden deze organisaties een sterke 

socialistisch karakter dat afkomstig was uit Curaçao en Brits-Guyana. Het lijkt erop dat de 

Kom op precies het juiste moment in Suriname aankwam. Hij paste goed tussen de 

opkomende socialistische leiders van Suriname. De sociale bewegingen waren na het vertrek 

van De Kom aanzienlijk minder, omdat de regering uit vrees voor herhaling strenger optrad. 

Om deze redenen blijft het van belang om te beseffen dat De Kom een zeer grote rol heeft 

gespeeld in de ontwikkeling van een sterke Surinaamse front tegen de koloniale regering. 

 Woortman en Boots gaan ervan uit dat Anton de Kom het boek Wij Slaven van 

Suriname niet geschreven zou hebben, vanwege het “communistisch” woordgebruik dat niet 

bij hem zou passen. Het is hierbij, naar mijn mening, belangrijk om ook de ontwikkelingen in 

Suriname in acht te nemen. De communistische beweging die naar aan de gang was, had ook 

invloed op Anton de Kom. Aangezien er weinig toespraken van De Kom beschikbaar zijn, is 

het lastig dit te onderzoeken. Wel is bekend dat De Kom wel degelijk politieke termen in zijn 

toespraken gebruikte. 

 Voor verdere onderzoek zou het interessant zijn om te kijken naar de 

arbeidersbewegingen in Suriname vanaf de jaren veertig. Zijn hier sporen van Anton de Kom 

in terug te vinden? Ook zou het interessant zijn om te kijken naar de studentenbeweging in 

Suriname waarin het boek Wij Slaven van Suriname herontdekt werd. Had Suriname in de 

aanloop naar de onafhankelijkheid behoefte aan een nationale held en vonden ze deze in 

Anton de Kom? 
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