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1863 - 1 juli - 2013 
Bij de viering van de Afschaffing van Slavernij door Nederland in Suriname werd de brug over de Gouw bij de Vermiljoenweg de 
naam "Anton de Kombrug gegeven  Velen waren gekomen om bij de onthulling te zijn. 
 

 
 
1863 - 1 juli - 2013 
 
Bij de viering van de Afschaffing van Slavernij door Nederland in Suriname 150 jaar geleden werd de brug over de Gouw bij de 
Vermiljoenweg de naam "Anton de Kombrug" gegeven. 
Velen waren gekomen om bij de onthulling te zijn. Temidden van hen zoon Adolf, dochter Judith en de kleinzoon van Anton de 
Kom. Met toespraken van mevrouw Corry Noom, wethouder van Zaanstad en van mevrouw Jetty Tauwnaar, en het Surinaamse 
volkslied werd gezongen. Ook Judith de Kom hield een kleine toespraak en eindigde met de tekst die haar vader Anton de Kom 
destijds in haar poëziealbum heeft geschreven. Op Surinaamse wijze werd de grond besprenkeld en de zegen over de brug 
afgeroepen, waarna het doek viel. Onder applaus van de familieleden de Kom en de overige aanwezigen.  
 

 

 

                                  
Hierna ging men weer terug naar het restaurant van zwembad de Slag voor een 
Surinaams hapje en een drankje. Met muziek en zang en gezelligheid.  
 
Vijftien jaar en vier wethouders van Zaanstad heeft het geduurd voordat deze 
naamgeving is gerealiseerd. Vooral aan Erik Schaap van het Bureau Discriminatiezaken 



en Jetty Tauwnaar van de Surinaamse gemeenschap is dit resultaat te danken. “De aanhouder wint.” 
 

Wie was Anton de Kom?  
Hoewel slavernij bij zijn geboorte was afgeschaft, zijn vader en grootmoeder waren 
geboren als slaven op plantage Mok.  
Cornelis Gerard Anton de Kom (1898-1945), pionier van het wetenschappelijk socialisme 
in Suriname, schrijver van het boek 'Wij slaven van Suriname' waarin hij de geschiedenis 
van en de strijd tegen slavernij beschrijft. 
Anton de Kom was óók een verzetsstrijder en mensenrechten-activist die zich in de 
Tweede Wereldoorlog in Nederland inzette voor vrijheid en democratie. Hij stierf in 
Concentratiekamp Neuengamme op 24 april 1945. Pas in 1960 werd zijn stoffelijk 
overschot geïdentificeerd en op de Erebegraafplaats Loenen herbegraven. In 1982 werd 
hem het verzetsherdenkingskruis toegekend. 
 
Het Anton de Kom-lied 
Hoe heeft dit ooit 
met ons kunnen gebeuren 
Zie de wervelwind 
dreigt ons mee te nemen 
Hoe heeft dit ooit 
met ons kunnen gebeuren 

Het schip rukt aan de ketting 
om deze haven te verlaten 
Weet dat dit volk in beweging is 
Ik ben een vrije geest geboren uit 
vrije voorouders, verankerd in de almacht. 
 
Breek de muren af 
die je innerlijk verdelen 
Papa Anton de Kom 
gaf de richting reeds aan 
Breek los uit de ketens 
van de geestelijke slavernij 
de weg is lang 
en wij komen van ver 
Ik ben een vrije geest geboren uit 
vrije voorouders, verankerd in de almacht. 
 
Nu ik weet wie ik ben 
nu voel ik me sterk 
Dansend en stampvoetend zal ik de 
geschiedenis een andere wending geven 
Papa Anton de Kom 
streed om ons bewust te maken: Wordt wakker! 
 
 

 
Bijschrift foto huis (Nov. 2004): 
 Belangstellenden uit Nederland bij het ouderlijk huis van Anton de Kom in Paramaribo. 
Foto GPD/ Edward Troon 
  
Voor de biografie van Anton de Kom lees: 



http://socialhistory.org/bwsa/biografie/kom 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
Anton de Kom: 
'Wij slaven van Suriname' (1934 – heruitgave 1999 en 2009 – ISDN 9025496059 – € 17.50) 
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