
‘Kom binnen, kom binnen.’ Klein, een beetje voorovergebogen. Haar ogen

helder. Zuster Gonzala schuifelt over de granieten vloer naar de woonka-

mer. Ze gaat zitten in haar stoel voor de kachel. 

‘De koffie is zo klaar. Theophila loopt even met de hond. Ja, die hond heb-

ben we voor de veiligheid, het is een groot huis hoor, met drie ingangen.’ 

Door de hoge ramen van de erker schijnt een waterig lente zonnetje binnen.

Buiten steken kinderen onder leiding van klaar-overs de straat over naar

de dorpsschool. De stoel van zuster Gonzala (81) staat strategisch gepos-

teerd. Ze ziet zuster Theophila (75) van verre aankomen.

‘Hé, hé, je bent nog niet los! Kom hier!’ Een klein harig hondje aan een

lange riem stormt de kamer binnen. Daarachter Theophila met haar jas

nog aan: ‘Goedemorgen, mag ie los? Anders zet ik hem in de bench hoor.

Niks doen, dan gaat ie vanzelf liggen.’

Gonzala: ‘Ja, we hebben haar voor de veiligheid. Het is onze derde hond.

Die andere twee hebben we moeten laten inslapen. Toen hebben we een

kleintje genomen, maar ze is heel waaks. Als er iets in de brievenbus ge-

daan wordt dan reageert ze. En als de bel gaat ook, hè?’ 

Het hondje blijft blaffen, rondrennen en opspringen. 

‘Nee! Lotje!’

Gonzala: ‘Zet hem maar even in de bench.’  

Theophila staat op en draait zich om in de deuropening: ‘Kom Lotje.’ Maar

Lotje blijft nu onbeweeglijk staan. 
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gonzala en theophila

De Duizelse zusters



Gonzala, met enige verontwaardiging in haar stem: ‘Aanwezigheid, als de

telefoon gaat, dat er dan iemand is. Wij moeten het allemaal maar weten

hoor. Het hele dorp denkt: de zusters weten het wel.’ 

Theophila knikt: ‘Bel maar naar de zusters, al is het om een breipatroon.’

Gonzala: ‘De pastoor heeft binnenkort feest en dan bellen ze ons. Voor

alles, alles alles! Maar ze zijn ook heel goed voor ons, hoor. Als er geslacht

is, komen ze vlees brengen. Biefstukken, ja eerlijk. En de volgende keer

krijgen we weer eieren, hè?’ 

Theophila: ‘Dan krijgen we weer een doos eieren. En als het zomer wordt

komen ze met groenten en aardbeien.’ 

Gonzala: ‘Aardbeien en kersen, niet één bakje maar een kist. Weet je wel

dat je gelijk jam moet maken.’

De zusters praten  geamuseerd over de dorpsbewoners. Om beurten wijzen

ze naar schilderijen aan de wand die ze hebben gekregen. Een man met

een pijp van de buurman. Een abstract schilderij in de hoek van een buur-

vrouw. Een donker schilderij uit de Oekraïne. 

Theophila, enthousiast: ‘Een keer in het jaar krijgen alle vijftig vrijwil-

ligers die in onze tuin werken van ons een feestavond in d’Ouwe Tram-

halte.’

Gonzala: ‘Mooi restaurant.’ 

Theophila: ‘Gewoon in het dorp hier. Ik begroot dat feest wel. Eerst zaten

we ergens anders, maar dat was eigenlijk niet zo leuk. Dat is nu afgebro-

ken, dus daar kunnen we toch niet meer terecht. Nu komen we om vijf

voor acht het restaurant binnen en dan hoeven we niks te doen.’

Gonzala: ‘Dan krijgen ze koffie, en vrij drinken. En een koud en warm

buffet. Rond half twaalf gaan wij meestal naar huis en dan zeggen we

tegen de eigenaar: Na twaalven niet meer schenken. Het zijn toch alle-

maal wat oudere mensen, dus om en nabij die tijd gaan ze ook naar huis.

Maar het is natuurlijk een sociaal gebeuren voor het dorp.’

Theophila: ‘Het is een hechte gemeenschap hier in Duizel. Elke straat, of

elke twee straten heeft zijn eigen buurtvereniging. Met Pasen eieren zoe-

ken voor de kinderen, of een avond voor de buurt. Een fietstocht. We doen

er niet altijd aan mee, maar we betalen wel de bijdrage.’

D U I Z E L

| 45

Vanuit de keuken klinkt haar naam opnieuw.

‘Kom eens kijken?’ 

‘Ja, ze is gek,’ mompelt Gonzala, ‘ze heeft het woordje bench gehoord.’

Gonzala: ‘Wij wonen hier 22 jaar, of wordt het 22 jaar? Vanaf 1988.’

Theophila: ‘November.’ 

Gonzala: ‘December. We zijn begonnen met nog een zuster, maar die is in-

middels overleden. De pastorie stond leeg, omdat er natuurlijk minder

priesters zijn. De toenmalige pastoor woonde bij zijn huishoudster in een

gewoon huis. De Rabobank heeft er nog ingezeten toen ze aan het verbou-

wen waren.’

Theophila: ‘Toen hebben er nog boerenmensen ingewoond, want hun be-

drijf was afgebrand. En daarna zijn wij gekomen.’

Gonzala: ‘Leonarda, die andere zuster, zat in het kerkbestuur. Samen met

de directeur van de bank,  zij wilden er het liefst zusters in, die ook wat

voor de parochie konden doen.’

Een kanarie achter in de kamer fluit een vinnige melodie. In de keuken

doet Lotje er het zwijgen toe. 

Gonzala: ‘Nee, we hadden elkaar nog nooit gezien. We zijn hier met zijn

drieën begonnen en dan moet je toch een weg zoeken, natuurlijk.’ 

Theophila: ‘Maar het klikte eigenlijk meteen, hè?’ 

Gonzala stellig: ‘Ja, in ieder huis is er wel eens wat.’ 

De zusters kijken elkaar aan. Duidelijk is dat ze aan hetzelfde denken.

Een besmuikt lachen en dan zegt Theophila: ‘We hebben alleen een keer

ruzie gehad over een hond. Wij waren het eens, maar die andere zuster

wilde de hond kwijt. Wij zeiden als die hond weg gaat, dan gaan wij ook.’

Gonzala: ‘En de hond bleef.’

Ondanks lichamelijke ongemakken is de geest van zuster Gonzala nog  hel-

der. Zij is van de details, de data, de vele herinneringen.

‘En de mensen kunnen ons niet missen, zeggen ze. Ze zijn blij dat we er

zijn.’ Ze kijkt erbij alsof het de gewoonste zaak van de wereld is.

Theophila: ‘Weet je wat ze zeggen? Jullie hoeven niets te doen, als jullie

er maar zijn.’
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Vriendin Gods. Die moet je nemen. En dat heb ik maar gedaan.’

Gonzala, berustend: ‘Ik had niet zo’n voorkeur. Mijn naam is een verbas-

tering van een heilige: Aloysius Gonzaga. Die waren er ook al, Aloysius

en Gonzaga, en dan gaan ze dat verbasteren tot Gonzala. We hebben ook

een tijd gehad, dan mocht je je eigen naam weer terug nemen.’ 

Onderbroken door Theophila: ‘Maar dat heb ik niet gedaan.’

Gonzala: ‘Ik dacht laat zitten, dat gedoe!’ 

Theophila besluit: ‘We houden maar

wat we hebben.’

‘Ja, ik weet wel dat we bij de Acht Za-

ligheden horen, dat wel.’ Theophila

neemt een hap van haar koekje. 

‘Acht selligheden. Uit de bijbel’, voegt

Gonzala er aan toe. 

Dan vallen ze nagenoeg stil, voor het

eerst deze ochtend. Ze lijken niet on-

der de indruk van de oorsprong van de naam en het verhaal daar omheen. 

Daarop vervolgt Theophila: ‘Ja, selligheden dat zei ik al.’

Gonzala, ineens vanuit de stilte: ‘Reusel, Hulsel, Knegsel, Eersel, Steensel.

Ik heb ze, denk ik, hè?’ 

Theophila: ‘Ik dacht dat vroeger Bladel erbij gehoord had?’ 

Gonzala: ‘Nee.’ 

Theophila houdt vol: ‘Heel vroeger, Blaadsel, zeiden ze toen.’ 

Gonzala: ‘Nee, die hoort er niet bij.’ 

Theophila, wat aarzelend nu: ‘Nee, maar daar heb ik toch ooit wel van ge-

hoord. Eigenlijk vreemd dat die er niet bij hoort. Want het zijn allemaal

dorpjes die aan elkaar grenzen. Vroeger werd het Blaadsel genoemd, het

zou misschien kunnen dat het er wel bij hoort? Ik zou eens in het boek

kunnen zoeken.’

Gonzala heeft in deze het laatste woord: ‘Dat is altijd al zo geweest. Kort

geleden hebben ze een beetje ruzie gehad. Dat Bladel er bij wilde en toen

hebben ze ergens een steen geplaatst, geloof ik. Nou ja, ze zijn er nog altijd

over bezig!’
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‘Wat mij heeft doen besluiten zuster te worden?’ Gonzala aarzelt, zoekt

naar de juiste woorden. ‘Ik denk dat het hetzelfde is als met een huwelijk:

dat kun je niet exact zeggen. Dat moet je doen, je moet het gewoon doen,

daar kom je niet vanaf. Je kunt je verzetten maar het komt terug. Het is

een gedrevenheid. Ik was eenentwintig.’

Theophila giechelt. ‘Ik moest nog achttien worden. Ik had al een vriend

gehad, die ik in de steek had gelaten. Aan mijn moeder vroeg ik of ik het

klooster in mocht. Want ik

werkte hier in Eersel op het

klooster als huishoudelijke

hulp. Zij zei: Dat moet je aan

ons pa vragen, want ik vind

dat het niet kan. Mijn vader

zei: Je kunt gaan, maar eerst

ga je een jaar naar de siga-

renfabriek. Hij dacht: dan

gaat het wel over! In de siga-

renfabriek moest ik opschrijven wat de meisjes achter de machines aan

het doen waren. Ik dacht: nee, dit is het toch ook niet. Na een jaar bracht

mijn vader mij naar het klooster. Hij zei: Ik druk nu op de bel. Theophila

drukt met haar wijsvinger op een denkbeeldige bel in de lucht: Nu kun je

nog mee terug, maar als ik op de bel gedrukt heb, is het over. Nou, zei ik,

druk maar op die bel. Toen wist hij, het is goed. Het was ook goed, anders

zou ik niet bijna zestig jaar in het klooster zitten.’ 

En zo ziet Theophila er ook uit, alsof ze blij is dat ze al zo lang in het kloos-

ter zit.

Gonzala: ‘Vroeger kreeg je een andere naam wanneer je in het klooster

ging. Om de wereld de rug toe te keren, zeiden ze. Je mocht een nieuwe

naam uitzoeken.’ 

Theophila knikt een beetje verontwaardigd: ‘Ja, je mocht er zelf wel een

uitzoeken, maar dikwijls waren ze er al. Ik wilde graag Jacoba Maria naar

mijn vader en moeder, maar die waren er al. Toen zei de rector: Ik heb een

hele mooie naam voor jou. Theophila, dat is een Griekse naam, die betekent
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“Vroeger kreeg je een andere 

naam als je in het klooster

ging. ‘Om de wereld de rug

toe te keren,’ zeiden ze.”



Zuster Theophila wijst ver voorbij de tuin. ‘Als je boven in die toren staat,

dan klinken die klokken! Er hangen drie klokken in de toren en die bedien

ik vanuit de sacristie. Als er iemand overlijdt, hoef ik maar op een knopje

te drukken. Als er een man sterft, druk ik op de zware klok. Is het een

vrouw, dan druk ik op de middenklok. Wanneer er een kind overlijdt, dan

druk ik op de kleine klok. We worden gebeld dat er iemand is overleden en

dan vragen we of ze het fijn zouden vinden dat we de klokken luiden.

Dan ga ik naar de sacristie en daar rommel ik nog wat, want je moet toch

even luiden. En dan krijgen we de vraag: Wie is er dood? Wie is er dood?

Mensen zijn ook nieuwsgierig.’

De pastorie is statig. Hoge kamers met zacht tapijt. Granieten gang met

glas-in-loodramen.  In de woonkamer staan veel vaasjes gevuld met anjers.

Op de eettafel liggen knip en plakspullen op een Perzisch kleedje. Theo-

phila maakt graag kaarten. 

‘Zolang als we kunnen, blijven we hier zitten. En zo lang we mogen. Want

ja, de vraag is wat doen ze met zo’n pastorie?’ 

Gonzala: ‘Op den duur.’

Theophila: ‘Op den duur.’

Gonzala: ‘Maar dat is nog niet aan de orde hoor, dat maken wij niet meer

mee.’

Theophila: ‘De pastorie mag niet verkocht worden van Den Bosch. Maar

als ze hem op willen knappen hebben ze echt veel geld nodig. De verf be-

neden is nog netjes, maar als je het boven ziet!’

Gonzala: ‘Ja, er is al die tijd niet veel aan gedaan.’

Theophila schudt haar hoofd: ‘Ik laat het niet verven. Ik heb pas allemaal

nieuwe gordijnen gehangen boven. Ze zijn van het bestuur ook komen

kijken, maar ze wachten op antwoord van Den Bosch.’

Gonzala, haar hoofd een beetje schuin: ‘Heb je dat boek gelezen van Geert

Mak, Hoe God verdween uit Jorwerd? Zo’n dorp zijn wij. Ik dacht  dat kon Duizel

wel zijn! Eerst de kruidenier en de bakker, dan de slager en het café, het

verdwijnt.’

Voor de tweede keer deze morgen valt er een stilte.
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