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Deze uitgave kwam tot stand met medewerking van de Stichting Anton de Kom.
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Voor je begint…

Wat je in handen hebt is een wonderlijke tekst. Deels een spannende geschiedenis, deels een woedende aanklacht die leest als een roman. In 
verscheen Wij slaven van Suriname, een
herschrijving van de geschiedenis van
Suriname. De auteur is Anton de Kom
(Paramaribo,  februari  – Kamp
Sandbostel (Duitsland),  of  april
); hij is een nakomeling van mensen die nog als slavenarbeiders op de
Surinaamse plantages te werk waren
gesteld.
Wij slaven van Suriname is de allerbelangrijkste tekst over het kolonialisme
van Nederland in ‘De West’ – het
(voormalige) Nederlands-Caraïbisch
gebied: Suriname en de NederlandsCaraïbische eilanden. De tekst inspireert generatie na generatie. Ongetwijfeld zijn er in de laatste eeuw completere geschiedenissen van Suriname
verschenen, maar geen enkel boek
heeft zoveel lezers aangesproken als dit

gepassioneerd geschreven verhaal van
De Kom. Tegelijkertijd zijn er weinig
Nederlands-Caraïbische personen geweest die voor zoveel controverses
hebben gezorgd (zie ook Nawerking,
blz. ).
De taal- en vertelachtergrond van
De Kom

Voor geen enkele Surinaamse auteur is
schrijven een kwestie van de pen oppakken en die over het papier laten
glijden of de toetsen van een computer
indrukken. Hij of zij zal eerst nadenken over de talen of taal waarin die het
verhaal wil vertellen.
Suriname telt namelijk meer dan
twintig talen. Daarnaast is er nog het
Nederlands als officiële taal en het Surinaams (Sranantongo) als moedertaal
van de Afro-Surinamers en als contacttaal tussen de verschillende bevolkingsgroepen.
Anton de Kom kende zowel het Ne-

Anton de Kom in .
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derlands als het Surinaams. Wij slaven
van Suriname schreef hij in het Nederlands, de taal waarin hij op school had
leren lezen en schrijven. Maar her en
der gebruikt hij ook een zin of een
woord in het Sranantongo.
Op school leerde De Kom de geschreven Europese literatuur kennen.
Zijn literaire achtergrond in eigen milieu bestond uit mondeling vertelde
verhalen. Slaven mochten niet naar
school en leerden dus ook niet lezen
en schrijven. Daarom was de orale traditie (vertellen) onder de creolen sterk
ontwikkeld. Ook na de afschaffing van
de slavernij was het de gewoonte
’s avonds bij elkaar te zitten en bij het

licht van een olielamp verhalen te vertellen. Op deze avonden zullen de
Anansi-verhalen niet hebben ontbroken. (Zie Anansi en de orale traditie,
blz. )

De eerste druk van Wij slaven van Suriname, met het zeldzame witte boekomslag en een
foto van De Kom door Piet Zwart.

Terminologie in dit boek
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Opbouw van dit boek

Voor Tekst in Context zijn fragmenten uit Wij slaven van Suriname gekozen
die bij elkaar de hoofdlijn van het boek
weergeven. Het tweede criterium bij
de selectie was de mogelijkheid om de
belangrijkste ideeën van De Kom en
de belangrijkste historische gebeurtenissen te kunnen toelichten. Niet-geselecteerde tekstgedeelten zijn kort samengevat.
Wij maken de keuze het werk van Anton de Kom te respecteren en daar
geen veranderingen in aan te brengen
met betrekking tot de woordkeus. De
woorden ‘neger’, ‘blanke’ en ‘slaaf’
blijven dus staan in de tekst van Wij
slaven van Suriname – we zouden anders
zelfs de titel van dit werk moeten veranderen.
Voor de begeleidende teksten hebben
we positie moeten kiezen in de huidige
discussie; daarover verderop meer
(blz. -). Wij kiezen hier voor het
woord ‘slaaf’, wat aansluit bij de visie
van wetenschappers als Ellen Neslo en
Aminata Cairo. ‘Tot slaaf gemaakten’,
dat tegenwoordig veel wordt gebruikt,
bevordert de leesbaarheid c.q. begrijpelijkheid van de tekst niet, zeker niet
in het Nederlands. Deze taal heeft al
vaak een opeenstapeling van woorden
nodig om iets uit te drukken. Het
woord ‘slaaf’ is daarnaast een begrip
dat lange tijd voor de trans-Atlantische
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slavenhandel bestond. Het wijst tot de
dag van vandaag op een maatschappelijke status van personen ongeacht hun
etnische achtergrond. Denk onder andere aan seksslaven en cacaoslaven.
Ten aanzien van de woorden ‘blank’
en ‘neger’ in de begeleidende teksten:
hierin kiezen wij voor witte mensen
en Afro-Surinaamse/zwarte mensen.
Het woord ‘neger’ heeft eeuwen een
pejoratieve (minachtende) betekenis
gehad en heeft het nog. Tot vandaag
wordt het gebruikt als scheldwoord.
‘Blank’ kreeg binnen de context van
het slavernijverleden de connotatie
(gevoelswaarde) van rein en goed. Op
basis hiervan kiezen wij daarom in de
begeleidende teksten voor de nieuwe

aanduidingen. Voor de mensen die in
de koloniale tijd hun toevlucht zochten in het binnenland van Suriname,
gebruiken wij de term ‘marrons’ zonder daarbij te pretenderen dat dit de
beste benaming is voor deze groep en
hun nakomelingen. (Meer hierover in
De woorden ‘slaaf’, ‘neger’, ‘bosneger’
en ‘blanke’, blz. -)
Verwerking van de stof

Dit boek bevat een uitgebreide bibliografie met meer literatuur over De
Kom, slavernij, dekolonisatie en aanverwante onderwerpen, en sluit af met
vragen en opdrachten. Ook vind je
een verklarende woordenlijst van begrippen.
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