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Eindnoten hoofdstuk VII 
 
Voor een indruk hoe streng het regime was bij de Orde der Franciscanessen 
aan de Gravenstraat in Paramaribo een fragment uit Over nonnen en straffen 
(1989): ‘Een droom heeft mij wakker gemaakt. Ik dacht dat ik in het inter-
naat was en in de rij liep. Naast Norine. Een rozenkrans in de hand. Ik hoor-
de de stem van de Overste. Zij prevelde. Vóór mij gaven de meisjes elkaar 
duwtjes om het gebed van de soeurs belachelijk te maken. Ik was acht. Mijn 
moeder lag in het ziekenhuis. Zij zou daar jaren liggen. Aan de hand van 
mijn vader beklom ik de brede en hoge stoep van het klooster aan de Gra-
venstraat. De zon ging onder. Ik denk dat het vier uur was. Ik huilde. De 
stilte van de kloostervestibule greep mij aan. Ik voelde mij gevangen, ver van 
de spelletjes die ik zo graag deed: het vangen van aardwormpjes met lange 
grassprietjes, natgemaakt met speeksel om de soekroeboes, zoals wij de 
wormpjes noemden, aan te lokken. Ik voelde mij ver van de hangalampoe 
heiningen, de bladeren die ik doorprikte met harde doorns van de babydruif. 
(…) Tja, ik was acht toen ik kennis maakte met lange gebedsoefeningen, 
straffen, gangen, vestibules, refters, mangelkamers, koepen, zalen en biecht-
stoelen. Het Internaat van de Orde der Franciscanessen was een wereld in 
het klein, roterend door de kracht van christelijk kolonialisme. Een kleine 
wereld ook omdat alle rassen van onze samenleving dezelfde straffen onder-
gingen, dezelfde zonden beleden en dezelfde taal spraken.’ (Vianen 1989). 


