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LITERAIR

De koningin van Paramaribo beleeft 33e druk
Bericht van Liesbeth Accord

De cover van de 33e druk is in een nieuw jasje gestoken. Behouden is
wat krachtig is: de foto van Sarina Voorn, waarvan Clark Make-up &
Styling heeft gedaan, het lettertype en de kleur is aangepast. Wat echt
nieuw is, is een grote foto van Clark op de achterflap. De cover is
prachtig in mooi geel. Krachtig, sterk, jong en fris voor een nieuw
(jong) publiek.

Commentaar erven Accord
Het commentaar van de erven werd als volgt door zus Irma samengevat. ‘Wat indruk op ons heeft gemaakt, is dat beide schrijfsters heel
veel bewondering hebben voor de manier waarop Clark het leven van
Maxi Linder in De Koningin van Paramaribo heeft weergegeven. Vooral haar veerkracht spreekt tot hun verbeelding, maar ook het fenomeen hoer en motyo brengt een hele interessante en waardevolle dialoog tussen de schrijfsters tot stand. Beiden zijn zeer onder de indruk
van het seksueel misbruik dat Maxi Linder heeft meegemaakt en de
manier waarop Clark middels de beschrijving van deze ervaring een
monument van Maxi heeft gemaakt. Opvallend is dat beide schrijfsters
ervoor pleiten om De Koningin van Paramaribo op de middelbare
scholen en het hoger onderwijs verplicht te stellen. Ook omdat Clark
een bijzondere periode namelijk, de Tweede Wereldoorlog (Noot
redactie: zie artikel Jerry Dewnarain en het fragment) en de ‘Guyaba
Tin’ uit onze geschiedenis beschrijft.

Voorwoord erven Accord

Visie en missie Clark Accord

Dit jaar nemen twee belangrijke agendapunten ons leven in beslag,
te weten de herdenking van de tiende sterfdag van Clark op 11 mei
a.s. en de heruitgave van de 33e druk van de debuutroman van
De koningin van Paramaribo. In deze bijdrage voor de Ware Tijd
Literair zal ik kort iets vertellen over de totstandkoming van de
33e druk. Namens de erven ben ik met de uitgever van Clark, Nijgh &
Van Ditmar, aan de slag gegaan met de cover en het voorwoord.

De nieuwe cover

Bij leven ging Clark persoonlijk bij scholen in Suriname langs. Ook in
Nederland ging hij na het lezen over het fragment van seksueel misbruik van Maxi uit De Koningin met jongeren in gesprek. Dat Astrid
Roemer het boek net voor de verschijning van de 33e druk voor de
eerste keer heeft gelezen, terwijl Clark voor het schrijven van De
Koningin bij haar voor advies is geweest, maakt dit voorwoord ook
bijzonder. Vooral omdat ze tijdens het schrijven de prijs der Nederlandse Letteren ontving. De cirkel is rond. Esther Duysker die eveneens net na het schrijven een New Yorkse prijs ontving voor haar film
Bulado, las het boek op haar 15e.

Met het voorwoord voor de 33e druk zijn we helemaal losgegaan. Het
voorwoord van de 32e druk is geschreven door de familie. Het was de
eerste druk die na het overlijden van Clark verscheen. Dat stuk is
behouden en heeft achter in het boek een mooie plek gekregen. Zodat
het nieuwe voorwoord van de 33e een volwaardige plaats kan innemen.

Schrijfproces opnieuw voorwoord

De grote vraag was wie het voorwoord voor de 33e druk zou schrijven. Volgens de uitgever moest het iemand zijn met literaire statuur.
Iemand die iets zinnigs kan zeggen over het boek, het belang ervan
echt kan duiden en het in een bredere context kan plaatsen. Dat leek
de uitgever een goede insteek voor een jubileumeditie. De erven konden zich helemaal vinden in deze visie. Zij wezen echter ook op het
belang van de connectie met de nieuwe generatie makers en schrijvers, een belangrijke doelstelling van de Clark Accord Foundation. Het
werd niet één persoon, maar het werden er twee, met wie wij deze
reis met betrekking tot het voorwoord aangingen.
Astrid H. Roemer en Esther Duysker werden voorgedragen voor deze
eervolle taak. Beiden aanvaardden deze opdracht. Zij zijn vereerd te
mogen bijdragen aan het voorwoord van de 33e heruitgave van De
koningin van Paramaribo. De literaire vorm die door de uitgever werd
aanbevolen om het voorwoord door beide dames tot een geheel te
maken, was middels een briefwisseling. Als twee penvriendinnen gingen de dames ongeveer een maand lang aan de slag om het voorwoord te schrijven. Met de opdracht: wat betekent het boek voor jou
en welk belang kan het boek dienen in de toekomst?
Als contactpersoon, vertegenwoordiger van de erven, voor de uitge-

Duysker schrijft:

verij, mocht ik van een afstand het schrijfproces gadeslaan. Op een
boeiende manier kreeg het voorwoord brief na brief steeds meer
gestalte. Totdat na zeven brieven het einde werd aangekondigd. Het
was op. Keba! Ik heb de schrijvers bedankt en gecomplimenteerd. In
een document werd de ruwe tekst voor de eindredactie naar de uitgever toegestuurd. En uiteraard naar de erven: Mavis, Marcel, Iwan,
Irma, Johnny en Ricardo. Geen moment kwam het in me op commentaar te geven op de tekst.
Schrijven is kunst en de kunst is van de maker. Totdat ik de tekst een
paar weken later terugzag in de proefdruk van De Koningin van Paramaribo. Toen zijn we die gaan lezen en bespreken met de erven. Ik
vind het nog even mooi als toen de briefwisseling stap voor stap
gestalte kreeg.

‘Waar Accord door het schrijven van zijn toneelstuk en het boek mijn
wereld binnenkwam en iets betekende, zouden we kunnen nadenken
over hoe wij iets voor deze kinderen zouden kunnen betekenen.
Accord liet me met zijn werk zien dat er mogelijkheden zijn wat betreft
taal en verhaal die ik in mijn leven ben gaan onderzoeken. Ik wilde
schrijven, toneelschrijven, maar dat bleek fluïde, want ook boeken en
films behoren inmiddels tot het scala. Met De koningin van Paramaribo liet hij me zien dat de sky niet enkel iets is waarnaar je kunt staren, en ook niet de limit is. Het aangereikt krijgen van een weidsere
blik, een breder toekomstperspectief, gaat verder dan een hemel.’
Tot slot, ik ben tevreden over de bijdrage van beide schrijvers.
Met dank aan uitgeverij Nijgh & Van Ditmar.
[Namens de erven Accord, Liesbeth Accord (Literair erfgename en
beschermvrouwe Clark Accord Foundation)]

[Dit fragment speelt in 1943]
Een deel van het voorwoord uit de 33e druk van
De koningin van Paramaribo
Voorwoord, mei 2021
‘Esther Duysker,
Ik las voor het eerst De koningin van Paramaribo. In twee dagen. Van vrijdag
op zaterdag en toevallig rond de sterfdatum van Clark Accord. Van kaft tot
kaft. En er is een wereld voor mij opengegaan. Als vrouw kom je er niet
onderuit dat op een kwade dag een man of een vrouw je uitmaakt voor hoer.
Motyo, zeggen ze in Paramaribo, waar ik intussen al maanden verblijf. In de
plaatselijke horeca noemen ze ook de mojito zo, de longdrink die populair is
op Cuba, vooral in Havana. De relatie tussen Cuba en Suriname heeft misschien ook iets hoerigs, maar dan in politieke zin. Niemand mag het weten
maar Havana en Paramaribo doen het al jaren met elkaar. Heb jij enig idee
wat het verschil zou kunnen zijn tussen een motyo en een hoer? Clark
Accord beschrijft meesterlijk het milieu waarin motyo’s en hoeren zich bewegen. En ik vraag me af of daarin veel verandering is gekomen na honderd
jaar...’
[Astrid Heli Roemer]

Wordt de kleurrijke Surinaamse klassieker
‘De koningin van Paramaribo’ (nog) gelezen?
Er is nog weinig concreet onderzoek verricht in Suriname naar de stimulerende of remmende factoren bij leerlingen van de middelbare school, die
voor hun docent boeken voor hun leeslijst moeten lezen. Inzicht in deze factoren is van essentieel belang om het leesbevorderingsbeleid in goede banen
te leiden. Jerry Dewnarain verrichtte in 2019 onderzoek onder 690 leerlingen
van negen middelbare scholen in Suriname: een in Nickerie (havo/vwo), een
in Saramacca (havo/vwo), een in Commewijne (havo/vwo), drie in Wanica
(havo/vwo) en de rest in Paramaribo (havo/vwo). Drie voornaamste
aspecten, te weten leesmotivatie, leesgedrag/- attitude en literaire competentie werden onderzocht. Eén van de vragen uit de vragenlijst die de leerlingen
moesten beantwoorden, was welk boek zij een eerste plaats toekennen.
De onderstaande tabel geeft het resultaat.
Surinaamse boeken door de leerlingen als favoriet gekozen (N=690)

Ik vond het interessant hen de vraag voor te
leggen, omdat ik wilde weten of de Surinaamse
klassiekers zoals Albert Helman, Bea Vianen,
Edgar Cairo of Astrid Roemer nog
worden gelezen (in het kader van
de literaire canonvorming). Verrassend waren voor mij de bovenstaande resultaten. Het blijkt dat
het boek Hoe duur was de suiker
(eerste druk 1987) van Cynthia
McLeod op nummer 1 staat. Let
wel: 169 leerlingen kiezen een
boek van Cynthia McLeod: 109
kiezen Hoe duur was de suiker als
nummer 1 boek, 42 kiezen voor
Herinneringen aan Mariënburg en
18 kiezen voor Vaarwel Merodia.
Het volgende populaire boek op
nummer 3 is De koningin van Paramaribo van de inmiddels overleden
schrijver Clark Accord. De conclusie die getrokken kan worden, is
dat behalve de boeken van Cynthia McLeod, de debuutroman van Clark
Accord erg populair is onder middelbare studenten. Clark Accord werd met
zijn debuut De koningin van Paramaribo (1999) in razend tempo populair als
schrijver. Ook onder de scholieren: er was een boek verschenen over een
hoer. Dat was taboedoorbrekend! Leerlingen waren nieuwsgierig naar de
inhoud. Er werden 60.000 exemplaren van de roman verkocht, en die werd
vervolgens vertaald in het Duits, Spaans en Fins en bewerkt tot een toneelmonoloog en een musical. De receptie van het boek was lovend, maar er
was ook kritiek. Nu verschijnt de 33e druk van zijn debuutroman. Accord is
een uitstekende observator: levensecht verbeeldt hij de hoofdfiguur en haar
collega’s en klanten. Het reilen en zeilen van deze mensen, hun gesprekken,
hun problemen, hun relaties, dat zijn de aspecten die de inhoud van De
koningin van Paramaribo vormen.
Maar wat menigeen vergeet, is dat Accord ons ook de sfeer van de Tweede
Wereldoorlog in Suriname laat proeven. Zijn debuutroman is niet een boek
dat louter alleen over een prostituee gaat. Er zit nog meer in. Het thema
Tweede Wereldoorlog in de Surinaamse literatuur kun je op deze pagina (zie
fragment uit de roman) duidelijk beleven. Vooral in de meimaand geeft dat
een extra meerwaarde, want in mei 1945 kwam er een einde aan de deze
wrede oorlog, die genocide, hongersnood, verwoestingen en nog veel meer
gewelddadigheid met zich meebracht.

Speciale Clark Accord schrijfwedstrijd voor jongeren in
Suriname en Nederland
In het kader van de tiende sterfdag van Clark Accord op 11 mei 2021 heeft
de Clark Accord Foundation Suriname een schrijfwedstrijd georganiseerd
voor jongeren tussen de vijftien en dertig jaar jong. De uitslag wordt op 11
mei 2021 bekendgemaakt door een sterk team van juryleden onder wie een
voorzitter die internationaal hoog als schrijver staat aangeschreven. Er zijn
achtenvijftig inzendingen ontvangen uit eigen land én uit Nederland. Hieruit
worden er twintig geselecteerd en deze worden aan de grand jury voorgelegd
ter beoordeling. Uit deze inzendingen worden uiteindelijk de drie beste verhalen gekozen. De prijzen worden op 11 mei a.s. in de Congreshal aan de
drie winnaars uitgereikt door de onderwijsminister drs. M. Levens (wijzigingen voorbehouden i.v.m. de coronapandemie). Dit evenement zal eveneens
via GOV TV (kanaal 8.3) via livestreaming te volgen zijn. In Nederland zal op
dezelfde dag het Memre Clark Accord Event in de Openbare Bibliotheek van
Amsterdam (OBA) worden gehouden.
[Jerry Dewnarain]
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Voorafgaand aan de arrestatie van de prostituees
waren hem [Marius van de schutterij] de verschillende artikelen in de kranten opgevallen waarin er
werd geklaagd over de overlast die er door hen werd
veroorzaakt. Ook de commandant van de
Amerikaanse troepen had om maatregelen verzocht,
alleen al vanwege het hoge percentage geslachtsziekten onder zijn manschappen. De komst van de militairen had de vraag naar motjo’s zo doen oplopen dat
grote groepen vrouwen van het platteland en de
plantages de stad overspoelden om een graantje mee
te pikken van de dollars waarmee de Amerikanen zo
rijkelijk strooiden. Met name de gegoede bevolking
van de stad klaagde steen en been. [...]
De aankondiging in de dagbladen van het gouvernementsbesluit dat er opgetreden zou worden tegen
personen die de openbare orde verstoorden en de
gezondheid van de troepenmacht in gevaar brachten,
effende het pad voor de grootste razzia in Suriname
aller tijden. Overal in de stad werden vrouwen
opgepakt, zonder enige vorm van proces. Ook
arresteerde men een groot aantal pooiers. Verder
werden de leden van verschillende gangs van hun
bed gelicht, zoals de ‘Black Out Gang’ en de ‘Zorro
Gang’, die tot plunderen overgingen als tijdens het
luchtalarm de lichten werden gedoofd.
Maar werkelijk niemand had verwacht dat ook Maxi
zou worden gearresteerd. Voor Marius kwam haar
arrestatie in elk geval als een complete verrassing. Er
deden echter geruchten de ronde dat haar arrestatie
het gevolg was van de druk die een paar Amerikanen
die nog een appeltje met haar te schillen hadden, op
bepaalde figuren van het koloniale gouvernement
hadden uitgeoefend.
De afschuwelijke taferelen die plaatsvonden bij de
Plattebrug waar de vrouwen waren samengedreven
voor de reis naar Fort Nieuw-Amsterdam zou Marius niet snel vergeten. Binnen afzienbare tijd had zich
een flinke menigte rond de groep vrouwen verzameld. Een ring gevormd door schutters en politie
moest voorkomen dat de vrouwen werden
aangevallen.
De meeste hoeren waren geen onbekenden voor de
omstanders -ze maakten deel uit van het straatbeeld.
De obsceniteiten die hen naar het hoofd gesmeten
werden waren niet van de lucht.
‘Gooi ze in de rivier! Dan zijn we voor eens en voor
altijd van die ziektekiemen verlost!’ riep een vrouw.
Een daverend lachsalvo was haar deel.
‘Godzijdank! Eindelijk zal de rust weerkeren in de
stad!’ De oude vrouw die met krasse stem had
gesproken bekeek het ellendige groepje alsof hier
voor haar neus het grootste uitschot van de aarde
stond.
‘U heeft gelijk, to hell with them! Hoeven we ons
voorlopig geen zorgen meer te maken om onze mannen!’ riep een ander. Vreemd dat de meest venijnige
opmerkingen door vrouwen werden gemaakt.
Een jonge vrouw priemde met haar vinger in de
richting van Maxi. ‘Kijk, zelfs Maxi Linder ontkomt
niet aan de grote schoonmaak!’ [...]
Tegen het eind van de middag werd besloten de
vrouwen per truck naar Katwijk te brengen, uit angst
dat ze overboord zouden springen (pp. 171-173).
[Clark Accord]

Bijdragen deze week: Erven Accord, Liesbeth Accord, Astrid Heli Roemer, Jerry Dewnarain

