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Inleiding 

Eind 2020 vroeg de Tweede Kamer middels een motie aan de regering om eerherstel voor 

de Surinaamse schrijver, activist en verzetsheld Anton de Kom. (Het Parool, 18-12-2020) In 

januari 2021 liet minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken weten te werken aan een 

“ruiterlijk gebaar”, waarop de nabestaanden van De Kom verheugd reageerden. (Het Parool, 

30-01-2021) Het eerherstel voor De Kom, die door de Nederlandse koloniale overheid in 

Suriname en Nederland gelijk zwaar gedwarsboomd werd bij het verwezenlijken van zijn 

dromen en het leven van zijn leven, is een al heel lang lopende zaak. Het begon allemaal 

met een groep studenten in het Leiden van 1969, die van de familie toestemming kreeg om 

werken van De Kom zelf te verspreiden. Die werken worden u in deze uitgave opnieuw 

gepresenteerd, precies zoals ze destijds gestencild zijn, teneinde de meer dan vijftigjarige 

geschiedenis van de rehabilitatie van Anton de Kom recht te doen. 

In 1969 legde de Surinaamse Studenten Unie (SSU) te Leiden de basis voor het 

eerherstel van de grote Surinamer Anton de Kom, strijder voor een rechtvaardige 

sociale orde in een vrij Suriname. 

 

SSU Leiden en Anton de Kom 

De SSU was voortgekomen uit de Surinaamse Studenten Vereniging (SSV). In tegenstelling 

tot de SSV hield de SSU zich ook bezig met de politieke vorming van studenten en het 

werken naar een rechtvaardig, onafhankelijk Suriname, los van de kolonisator Nederland. 

In 1969 besloot de SSU dat de tijd rijp was om Cornelis Gerhard Anton de Kom, auteur van 

Wij slaven van Suriname (1933) activist in WO II te rehabiliteren. De activiteiten rond Anton 

de Kom brachten grote geestelijke veranderingen onder de burgers in Suriname en 

Nederland teweeg. De Koms analyse zorgde voor de onderbouwing van latere argumenten 

tegen zwarte piet en het Nederlandse slavernijverleden. Het terugdringen van het 

neokolonialisme in Suriname was ook een gevolg van het bewustzijn dat De Kom zaaide. 

Rubia Zschüschen († 2002, 58 jaar, Leiden) en andere SSU-leden, bezochten begin 1969 de 

weduwe van Anton de Kom, mevrouw Petronella De Kom-Borsboom, een paar keer in Den 

Haag. In verband met de communistische achtergrond van haar man wilde ze in eerste 

instantie niet meewerken. Mogelijk wilde mevrouw De Kom en haar vier kinderen niet 

geassocieerd worden met de communistische ideologie van hun vader. Echter wisten 

Zschüschen en anderen hen te overtuigen van de goede bedoelingen van de SSU, om 

Anton de Kom ten behoeve van de miskende gemeenschap te rehabiliteren. 

Hierna ontving de SSU van de nabestaanden van Anton de Kom, zonder een wederdienst en 

belangeloos, bijna al zijn manuscripten en ook toestemming deze te publiceren. Daartussen 

bevonden zich ook de dichtbundel Strijden ga ik en het bekende werk Wij slaven van 

Suriname.  

Vanaf dit moment organiseerde de SSU een scala aan activiteiten rond De Kom, om de 

gevolgen van het Nederlandse kolonialisme op Suriname en de Surinamers volledig in beeld 

te brengen en bespreekbaar te maken.  
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Ook rond de eeuwwisseling was er aandacht voor de roep om rehabilitatie voor Anton de Kom 

van 1969. Robby Braam en Rubia Zschüschen waren bestuursleden van de SSU. 

(Weekkrant Suriname, redacteur Wilfred Lionarons, 19 april 2000) 

 

Door de SSU in 1969 uitgegeven werken van Anton de Kom 

In 1969 hielp ik mee met de illegale maar geautoriseerde druk van teksten van De Kom. Met 

een tweedehandse stencilmachine stonden we pagina na pagina met de hand uit te draaien 

aan de Hooigracht no. 42 in Leiden. De publicatie en verspreiding van De Koms bekendste 

boek ‘Wij slaven van Suriname’ en vele van zijn handgeschreven gedichten vonden vooral 

tijdens manifestaties in studentenkringen plaats. Dochter Judith de Kom (90 jaar in 2020) 

schakelden we in om de antikoloniale boodschap (voordracht gedichten van haar vader) op 

verschillende podia te verspreiden. De gevolgen van deze activiteiten werden in de decennia 

daarna, en zeker sinds de eeuwwisseling, steeds beter zichtbaar, al bleef een eervol en 

groots gebaar van de Nederlandse overheid tot nog toe altijd uit. 
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Eerste druk, stichting van de SSU, Leiden, 1969. 

 
Druk, Surinaamse Studenten Unie, Leiden, 1969. 
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De universiteit van Suriname is vernoemd naar Anton de Kom. In de Bijlmermeer is het plein 

bij het gemeentehuis naar hem vernoemd en daar, op het Anton de Komplein, is op 24 april 

2006 een standbeeld ter nagedachtenis aan hem geplaatst. Op 24 februari 2009 droegen de 

kinderen van Anton de Kom (dochter Judith en zonen Ad, Ton, en Cees) het literaire archief 

van hun vader over aan de Universiteit van Amsterdam. In datzelfde jaar kregen alle 

basisscholen in Amsterdam Zuidoost een lespakket over de verzetsheld en schrijver Anton 

de Kom. Stadsdeelvoorzitter Elvira Sweet, van Afro-Surinaamse afkomst overhandigde het 

eerste lespakket aan basisschool De Rozemarn. (Meershoek, 2009: 4)  

Het vorenstaande leidde ook tot de oprichting van het Nationaal instituut Nederlands 

slavernijverleden en erfenis (NinSee) en het Slavernij Monument in het Oosterpark in 

Amsterdam-Oost, waar op 1 juli de jaarlijkse herdenking van de afschaffing van de slavernij 

in Suriname plaatsvindt. 

Over de SSU Leiden 

De SSV was een gezelligheidsorganisatie die in 1966 onder leiding van Rubin Lie Pauw Sam 

overgegaan is in de Surinaamse Studenten Unie, een sociaal-maatschappelijke vereniging 

met een politieke inslag. De SSU had een socialistische grondslag. Het doel was werken aan 

de politieke bewustwording van de Surinamer in relatie tot een van kolonisator Nederland 

losgemaakte, soevereine natie. 

 
Eind augustus 1968 werd ik lid van de SSU. 

Van 1965 tot 1969 organiseerden de SVV en SSU feesten in het Stadsgehoorzaal 

(eigenares gemeente Leiden) aan de Breestraat in Leiden. De feesten trokken vele 

bezoekers uit het hele land. Eerst was er een cultureel gedeelte en daarna dansen. In het 

culturele gedeelte werden politieke zaken aangesneden. (Melkert, 1970)  

Vanaf mijn opvang in augustus 1968 door de SSU en mijn inschrijving als SSU-lid was ik 

betrokken bij activiteiten om hun doelstellingen te bereiken. De organisatie had een multi-

etnische samenstelling, uniek in die tijd. Een goed voorbeeld hiervan waren de verbaasde 

blikken van witte passagiers in de trein van Leiden naar Den Haag toen ik in 1969 samen 

met enkele andere SSU-leden onderweg naar een lezing in de coupé in het Surinaams 

discussieerde. Dit kwam vooral door de volgende samenstelling van de groep, ikzelf 

(Hindostaan), Ernst Haakmat (Afro), Sabajo (inheems), Thea van der Kuyp (Hollandse), 

Sainie (Javaanse), Roland Lie Pauw Sam (Chinees). 
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Culturele- en feestavond van de SSU in de Leidse Stadsgehoorzaal aan de Breestraat. Gitarist 

Paul Day, december 1968. (Foto: Rubia Zschüschen) 

 
Grote demonstratie van Leidse SSU-leden samen met andere studenten en Surinamers uit Den 

Haag en uit andere steden bij het kabinet van de Gevolmachtigde minister van Suriname aan 

de Alexander Gogel weg in Den Haag, 31 december 1968. Teksten ‘Jopie Sopie’ en Robby 

Braam met het zwarte spandoek ‘…praatjes vullen geen maagjes.’  
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Studentenhuis bewoond door leden van de SSU, Hooigracht 42, Leiden, zomer 1969.  

Uitgifte van Studentenblad Opo Kondreman  

De SSU gaf ook een blad uit. Inhoudelijk richtten de auteurs zich op het beleid van de 

Nederlandse autoriteiten aangaande hun voormalige koloniën overzee en de gevolgen voor 

de bewoners, jong en oud. 
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De SSU had een duidelijke antikoloniale boodschap die was verankerd in de 

oprichtingsstatuten 
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Statutair was de SSU een legitieme organisatie om de belangen van de Surinaamse student te 

mogen behartigen. 

Leden van de SSU werd onder meer hulp geboden bij persoonlijke en maatschappelijke 

vraagstukken. Ook konden ze gebruikmaken van studiebegeleiding door andere kameraden. 

 
Logo SSU op speld en vlag. (1968) 



10 
 

SSU-ers in Suriname 

De betogen van de charismatische SSU-voorzitter en geneeskundestudent Rubin Lam Tjien 

Lie Pauw Sam hadden op mij en anderen een inspirerende werking en niet geringe invloed. 

Na bestudering van literatuur betreffende het westerse kolonialisme in de Derde Wereld 

werden intensieve debatten hierover doorgetrokken tot de Russische en Chinese revoluties. 

In 1970 vertrok Rubin Lie Pauw Sam (met zijn vrouw Carla Oedayrajsingh Varma) naar 

Suriname. (Hirschland, 1995) In zijn beginjaren in Suriname was Lie Pauw Sam actief als 

huisarts:  

 

Begin jaren zeventig richtte hij met andere voormalige SSU-leden de Volkspartij op.  

 
Rubin Lie Pauw Sam, voorzitter SSU-Leiden. (Foto: Volkspartij) 

SSU-bestuurslid drs. Eddy Jharap: Staatsolie 

Een ander, later voor Suriname zeer verdienstelijk SSU-bestuurslid was Eddy Jharap, 

student geologie. Hij woonde in dezelfde SOHSS-woning aan de Hooigracht als ik, onze 

kamer lagen naast elkaar. Vaak ging hij met zijn vriendin Greetje op zijn motorfiets naar 

Spanje om stenen te verzamelen voor zijn studie. 

In discussies was hij zeer rustig en koos met zachte stem voorzichtig zijn woorden om de 

ander niet te kwetsen. Later zou hij de oprichter worden van het miljoenen bedrijf Staatsolie 

Suriname. 

Srirampersad Eduard (Eddy) Jharap (1944) kwam in 1964 naar Leiden voor de studie 

geologie. Dit werd hem mogelijk gemaakt met een studiebeurs van het bauxietbedrijf 

Suralco. Hij kwam uit een arm gezin van negentien broers en zusters wonende ver buiten 
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(boitiejongen) Paramaribo op het platteland (Bomapolder). Zonder de studiebeurs van 

Suralco zou het zijn arme ouders onmogelijk geweest zijn Eddy voor verdere studie naar 

Nederland te sturen. Hij werd door dit mijnbouwbedrijf gekandideerd voor de studie geologie.  

Eddy Jharaps studie in Nederland (1964-1970) voltrok zich in Leiden. Als arme 

districtsjongen ontbeerde hij kranten en tijdschriften, maar als student in Leiden tussen 

andere medestudenten kon hij de informatieachterstand inhalen en zich maatschappelijk 

beter oriënteren. Samen met Lie Pauw Sam stond Jharap in de jaren zeventig aan de wieg 

van de Volkspartij in Suriname. 

 
Kameraad Eddy Jharap, geoloog en grondlegger van de olie-industrie in Suriname. Marius 

Roosburg, vakbondsactivist woonde bij mij in de buurt in Abra Broki. 

 
Eddy Jharap, bestuurslid SSU en zijn vrouw Greetje op een ‘Kwakoefestival’ in de 

Amsterdamse Bijlmermeer (waarschijnlijk 2010).  




