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De Surinaams-Nederlandse schrijver Clark Accord heeft zaterdag 7 mei in het Onze 

Lieve Vrouwengasthuis in Amsterdam een hoge onderscheiding ontvangen. Die is hem 

toegekend door de Surinaamse president Bouterse. De Ere-Orde van de Gele Ster is 

Accord opgespeld door de Surinaamse ambassadeur in Nederland. 

De besloten plechtigheid vond plaats in het ziekenhuis omdat Accord zeer ernstig ziek is. Hij 

lijdt aan maag- en darmkanker. Omdat Accord niet naar Suriname kan reizen, is besloten om 

de onderscheiding in Paramaribo aan zijn broer Marcel te overhandigen. Die reisde afgelopen 

donderdag met het lintje naar Amsterdam. De Ere-Orde van de Gele Ster is een hoge 

onderscheiding die wordt toegekend voor verdiensten aan staat en volk van de Republiek 

Suriname. 

Koningin van Paramaribo 
Diezelfde zaterdagavond 7 mei was de laatste voorstelling van dit seizoen van 'De Koningin 

van Paramaribo' naar het gelijknamige boek van Accord. Hij schreef het verhaal over de 

Surinaamse prostituee Maxi Linder in 1999; het werd een bestseller waarvan er ruim 120 

duizend exemplaren over de toonbank gingen.  

Emotionele voorstelling 
De muzikale bewerking van 'De Koningin' ging afgelopen januari in première in Amsterdam. 

Clark Accord schitterde toen door afwezigheid en bracht die nacht in het ziekenhuis door. Dat 

vertelt goede vriendin Anousha Nzume, met wie Accord 'Stichting Sunshiptree' oprichtte. "De 

laatste voorstelling gister in het Bijlmerparktheater was erg emotioneel. Clark's familie was 

aanwezig en ik heb het publiek toegesproken namens de familie en Stichting Sunshiptree."  

Cast 
De voorstelling was al weken uitverkocht en kreeg door de omstandigheden rond Clark een 

bijzondere lading. "Ook voor de cast was het emotioneel om De Koningin te spelen. We zijn 

allemaal heel close." Nzume vertelt dat Clark vanwege zijn ziekte de voorstelling nooit in zijn 

geheel heeft kunnen zien. Ze hoopt dat de voorstelling volgend seizoen weer op de planken 

staat. Plannen om ermee naar Suriname te gaan staan voorlopig even in de ijskast. 
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