Anton de Kom
Anton de Kom was een vrijheidsstrijder
voor alle mensen. Hij keek over de etnische
grenzen heen om zo te vechten tegen alle
soorten onrecht. Hij werkte onder andere
samen met indonesische nationalistische
groepen en communistische organisaties om
zo in solidariteit ongelijkheid te bevechten.
Anton verzette zich tegen kolonisatie,
slavernij, racisme en kwam op voor de
rechten van de arbeiders.

is a King

Waarom Anton de Kom een ware koning is

In Nederland blijft Anton in contact met
verschillende burgerrechtenbewegingen en
bezoekt hij vele antikoloniale bijeenkomsten.
In het tijdschrift _______________ publiceert
Anton begin 1930 zo ook verschillende
opiniestukken om zo zijn boodschap te
verkondigen onder de Nederlanders.

In dienst bij de Balata Compagnie, een
rubber tapperij, wordt Anton
geconfronteerd met de uitbuiting
van de arbeiders; ‘_____________’.
Als vanzelfsprekende zette hij zich in
om met de arbeiders de contracten te
lezen en ze te wijzen op hun rechten.
Een daad van zijn betrokkenheid die
alleen maar voort zal vloeien
in zijn verdere leven.

In 1932 vertrekt de Kom met zijn gezin naar
Suriname. In Suriname wilt Anton lezingen geven
over de geschiedenis van Suriname, om zich
zo in te zetten voor het zelfbewustzijn van de
gekleurde arbeiders. Echter verbiedt de koloniale
Nederlandse overheid Anton om ook maar enige
lezingen te houden. Daarop besluit de Kom een
________ te openen, waarbij hij een luisterend oor
kan zijn voor de noden van de mensen.
Al snel kwamen mensen van verre om hun naam
en klachten te laten optekenen. De mensen waren
Anton dankbaar voor zijn steun en zodoende
kreeg hij al snel de bijnaam ‘______ De Kom’
toegewezen.

A. ‘Links Richten’ B. Papa C. minderwaardigheidsgevoel D. adviesbureau E. Wij slaven van Suriname F. ‘De Vonk’ G. De Batala Bleeders

Op 31 januari 1934 wordt
de eerste druk van het boek
‘___________________’ gepubliceerd.
Met dit boek levert de Kom een
literair meesterwerk waarin voor het
eerst de Surinaamse geschiedenis
vanuit een antikoloniaal perspectief wordt verteld. Het boek werd
gedeeltelijk geschreven als politiek
commentaar op de geschiedenis
van Suriname en is gedeeltelijk een
schreeuw om rechtvaardigheid. Zijn
boek wordt aan heden veel gelezen
omdat het de koloniale machtsstructuren begrijpelijk maakt voor velen.

Na in 1933 verbannen uit
Suriname te zijn door de
Nederlandse overheid, zet Anton
zich in Nederland weer actief in.
Tijdens de Duitse bezetting van
Nederland sluit Anton zich aan
bij het verzet. Hij schrijft onder
andere voor de Haagse (illegale)
communistische krant__________.

Anton de Kom is een inspirerend
visionair die de mensen
perspectief en hoop wilde bieden.
Al vroeg vertelt Anton over het
belang van een brede geschiedenis
kennen. Kennis van de volledige
geschiedenis is immers belangrijk
voor wederzijds begrip. In zijn boek
Wij Slaven van Suriname beschrijft
hij dan ook nadrukkelijk het
probleem van het verzwijgen van
delen van de geschiedenis.

‘Geen beter middel om het _________________ bij
een ras aan te kweken, dan dit
geschiedenisonderwijs waarbij uitsluitend de
zonen van een ander volk worden genoemd en
geprezen. Het heeft lang geduurd voor ik
mijzelf geheel van de obsessie bevrijd had, dat
een ~zwarte~ altijd en onvoorwaardelijk de
mindere zijn moest van iedere ~witte~.[...] Geen
volk kan tot volle wasdom komen, dat erfelijk met
een minderwaardigheidsgevoel belast wordt. [...]
Onze nationale welvaart zal met eigen handen
opgebouwd moeten worden.’

