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Goedemiddag dames en heren. We staan vandaag bij het Anton de Kom Monument, en we gaan 

straks bloemen en kransen leggen bij dit monument. Daarbij hebben we vandaag specifiek oog voor 

het belang van inclusief herdenken. Wat is het belang van inclusief herdenken en wat zijn de 

uitdagingen? Is het belang van inclusief herdenken gelegen in het toevoegen van nieuwe helden en 

hun verhalen aan het bestaande herdenkings- en herinneringslandschap, zodat er een ruimer begrip 

over de geschiedenis van Tweede Wereldoorlog ontstaat, en een nieuwe consensus over wie onze 

nationale helden zijn? Of gaat het vooral om het cultiveren van kritische onrust, een kritische 

houding ten opzichte van hedendaagse vormen van ongelijkheid? Er is alle reden om bij 

beantwoording van die vragen dicht bij huis te blijven, en het leven en werk van Anton de Kom als 

inspiratiebron te nemen.  

Anton de Kom is vandaag de dag toegevoegd aan de canon van Nederland, en zowel zijn strijd tegen 

het kolonialisme als zijn verzetswerk worden daarbij genoemd. Dat publieke en officiële eerherstel is 

een recent fenomeen. In de decennia na de Tweede Wereldoorlog was er in de Nederlandse 

publieke sfeer nauwelijks ruimte voor Anton de Kom. Het verhaal van de Kom staat niet op zichzelf. 

Een brede groep mensen uit de verschillende kolonies was in de Tweede Wereldoorlog betrokken bij 

verzetswerk. De laatste jaren is er een iets bredere bekendheid voor deze verhalen. Mondjesmaat 

zijn er tentoonstellingen. En dit jaar zendt omroep Max de driedelige documentaireserie ‘Vergeten 

Helden’ uit, over het verzetswerk van Surinaamse, Indische en Antilliaanse Nederlanders tijdens de 

Tweede Wereldoorlog in Nederland. Maar deze initiatieven leiden niet automatisch tot een 

blijvende en zichtbare verruiming van de nationale herdenkingscultuur. In het verleden hebben 

diverse verzetsstrijders en ook sommige militairen uit de kolonies hoge onderscheidingen gekregen, 

maar ze zijn toch in de vergetelheid geraakt.  

Het is beter om te zeggen dat ze heel lang in de vergetelheid gehouden zijn. Dat heeft deels te 

maken met de blinde vlekken van de instituties, maar initiatieven om tot een inclusiever verhaal 

over de Tweede Wereldoorlog te komen, kunnen ook rekenen op actieve, rechts etno-

nationalistische backlash. Toen er, bijvoorbeeld, in 2008 een reizende tentoonstelling over de rol van 

de kolonies en burgers uit de kolonies in de Tweede Wereldoorlog in Nederland rondging, vonden 

sommigen het verhaal van de kolonies en mensen uit de kolonies niet thuishoren in het Nederlandse 

oorlogsverhaal. Die actieve ontkenning van de rol en ervaringen van burgers uit de kolonies in de 

Tweede Wereldoorlog is dus gebaseerd op een geracialiseerd idee over ‘echt Nederlanderschap’. 

Inclusief herdenken onder deze politieke condities is met andere woorden een proces is dat 

constante inzet vereist.  

Wat bij de dynamiek van vergeten en herinneren van mensen uit de kolonies een rol speelt is dat ze 

niet passen in het dominante zelfconcept over wie Nederlanders zijn en een perspectief op de 

Tweede Wereldoorlog tonen dat voor sommigen ongemakkelijk is. Ten eerste laten hun verhalen 

zien dat de wereldoorlog nooit een uitsluitend witte oorlog is geweest. De kolonies en burgers uit de 

kolonies speelden daarin een cruciale rol. Ten tweede tonen hun verhalen dat de betekenis van de 

Tweede Wereldoorlog in morele zin veel complexer is dan in de gangbare geschiedschrijving naar 

voren komt. In de dominante geschiedschrijving is de Tweede Wereldoorlog een ‘goede oorlog’ van 

geallieerden tegen het absolute kwaad van de Nazi’s. Echter, een voorlopige verkenning van 

beschikbare bronnen leert dat verzetsmensen uit de kolonies antifascisme en antikolonialisme in 

verband met elkaar brachten. Voor hen waren vrijheid voor Nederland en zelfbeschikkingsrecht voor 

de kolonies twee kanten van dezelfde medaille. Mensen uit de kolonies met dit profiel streden vol 



overtuiging tegen de Duitse bezetting en tegen het antisemitisme maar waren zich tegelijkertijd 

bewust van het onrecht aan geallieerde kant, zoals koloniale overheersing, racisme en segregatie. 

Men was nationaliteitsdrager maar was als gekoloniseerde tegelijkertijd tweederangsburger. 

Vandaag de dag moet ik in dit verband denken aan het systemisch racisme inherent aan bijvoorbeeld 

de toeslagenaffaire, de discriminatie op de arbeidsmarkt en de Europese migratiepolitiek. Oude 

patronen lijken terug te keren in een andere vorm. 

Het belang van inclusief herdenken zit hem dus in het verbreden van de morele betekenis van de 

Tweede Wereldoorlog en in het herdefiniëren van het verhaal over wie wij zijn vanuit een de-

koloniaal perspectief. Maar een de-koloniaal perspectief betekent volgens mij ook dat een inclusieve 

herdenking niet zou mogen eindigen in een nieuwe nationale beslotenheid. In alle 

herdenkingspraktijken is er een omslagpunt, waarin outsiders insiders worden en langzaam maar 

zeker erkend worden. Maar zodra we ons comfortabel gaan voelen, moeten we alert zijn. Voor mij is 

de functie van herdenken dat we stilstaan bij het verworpene, bij verhalen van mensen die niet 

gerepresenteerd worden. Dat betekent dat we kritisch moeten blijven nadenken over de kaders van 

de herdenkingsagenda, en wie daardoor buitengesloten wordt.  

Maar misschien wel de belangrijkste functie van een de-koloniale herdenkingsagenda is die van 

kritische reflectie op sociale ongelijkheid in het heden. Dat is in lijn met het leven en werk van Anton 

de Kom.  Hij zette de herinnering van zijn grootouders aan slavernij in voor een kritiek op de 

doorwerking van het slavernijverleden, en stelde de koloniale overheersing en kapitalistische 

uitbuiting van de nazaten van slaafgemaakten en van contractarbeiders na de abolitie aan de kaak. 

In Nederland was zijn herinnering aan koloniale onderdrukking en uitbuiting in Suriname inspiratie 

voor zijn verzet tegen de Duitse bezetters en het antisemitisme. Hij gaf er zich in de loop van zijn 

leven steeds rekenschap van wie op welk moment onderdrukt werd, en handelde daarnaar. Voor 

hem was herinneren een instrument voor het aankaarten van onrecht in het heden. We zullen in die 

lijn waakzaam moeten zijn voor totalitaire politieke bewegingen die ongelijke behandeling, 

zelfverheffing, ‘zuiverheid’ en afgeslotenheid, in welke vorm dan ook, als ideaal samenlevingsmodel 

voorstellen. Maar we zullen ook kritisch moeten zijn op de normalisering van onrecht door de 

politieke mainstream. Het geracialiseerde geweld van de toeslagenaffaire en de Europese 

migratiepolitiek, bijvoorbeeld, zijn ook producten van het politieke midden en het hedendaagse 

recht. 

Guno Jones, 4 mei 2022 


