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Klopjes (of geestelijk maagden) waren 
Noord-Nederlandse katholieke vrouwen die 
gedurende de zeventiende en achttiende 
eeuw een geestelijk leven in de wereld leid-
den.1 Veelal is deze groep vrouwen als zedig, 
sober en uiterst gehoorzaam omschreven. 
Ook zouden kloppen alleen maar zwarte kle-
ding dragen en niet met de mode meegaan. 
Daarnaast hebben diverse (kunst)historici 
beweerd dat geestelijk maagden zich uit 
bescheidenheid nooit zouden hebben laten 
portretteren. In dit artikel zal naar aanleiding 
van enkele Goudse voorbeelden blijken, dat 
kloppen zich wel degelijk lieten schilderen. 
Bovendien kunnen er uit deze zogenaamde 
kloppenportretten enkele andere opmerke-
lijke conclusies over het Goudse kloppenle-
ven worden getrokken.

Kloppenboeken en het ideaalbeeld

Vorig jaar verscheen in de Tidinge een artikel van Imelda 
van der Linden over Goudse klopjes. Het artikel geeft een 
interessante kijk op het kloppenleven en de activiteiten 
die de maagden voor de Goudse kerk en samenleving 
verrichtten. Klopjes in Gouda leefden zelfstandig of in 
kleine groepjes bij elkaar. De vrouwen stonden allemaal 

‘Klopjes Verbeeld’
drie zeventiende-eeuwse kloppenportretten uit gouda

Marieke A.W.L.M. Abels

Tekening van klopje voor altaar, Anoniem, zeventiende-eeuws, inge-
kleurde tekening op perkament.  
Onderschrift: ‘O Jesus soet mijnen beminden, laet mijn siel u altijdt 
vinden’ (Collectie Catharijne Convent)
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onder bescherming van een priester, die ook wel gees-
telijk vader of biechtvader werd genoemd. Deze vaders 
waren van groot belang voor de maagden. Zij fungeerden 
namelijk als religieus leidsman en stelden de morele ka-
ders waarbinnen de kloppen leefden, geloofden en werk-
ten.2 Verschillende biechtvaders schreven speciale regels 
om hun geestelijk dochters goed te kunnen begeleiden. 
Deze werden opgetekend in zogenaamde kloppenboe-
ken. In de boeken stonden leef- en geloofsregels voor 
de vrouwen beschreven. Deze regels werden gekenmerkt 
door striktheid en soberheid. Kloppen dienden altijd hun 
biechtvader te gehoorzamen en zich zeer volgzaam op te 
stellen. IJdelheid en overdadigheid waren taboe. In het 
kloppenboek Het leven der maegden staat bijvoorbeeld 
geschreven: ‘Men moet niet lachen als met een groote 

gematigheyt’, want overdaad past niet bij een klop.3 De 
ideale maagd hoorde haar leven bovendien geheel in het 
teken van God te stellen en zich sober en zwart te kleden. 
In het kloppenboek De weg der suyverheyt van Wilhelm 
Schoenius staat dat klopjes een ‘swart kleedt (..) na uwe 
middelen en geestelicke staet gestichtelijck’ dienden te 
dragen.4  Sieraden waren voor kloppen eveneens uit den 
boze. Daarnaast mochten de maagden niet bevriend zijn 
met ‘wulpse weelderige dogters’ met krullende haren, 
modieuze kleding en mooie sieraden.5 Ook werd van een 
klopje verwacht dat zij streng was voor zichzelf. In het 
boekje Maagde pligt staat dat een maagd ‘alle weken 
enige lichamelijke penitency’ diende te ondergaan, zoals 
‘een haren kleed of het vasten’. 6 

Waarschijnlijk hebben zowel kloppen als priesters ge-
bruik gemaakt van de kloppenboeken. Vooral kloppen 
uit gegoede families waren in staat om te lezen; som-
mige van deze vrouwen konden zelfs Latijn. De armere 
– en soms ook analfabete – maagden kregen mogelijk 
gesproken leefregels van hun biechtvader aangereikt.7 
De diverse herdrukken van verschillende kloppenboe-
ken doen vermoeden dat het om zeer populaire litera-
tuur ging. Het kloppenboek Lof van den maeghdelijcken 
staet, dat werd geschreven door de Antwerpse jezuïet 
Cornelius Hazart (1617-1690), werd maar liefst vijf keer 
gedrukt.8 Tussen 1517 en 1730 verschenen er in totaal 34 
verschillende Nederlandstalige kloppenboeken.9 Door 
de diverse herdrukken is het zeer waarschijnlijk dat er 
in Gouda ook gebruik is gemaakt van deze devotionele 
literatuur. 

Kloppenportretten

De beeltenissen van kloppen die in de moderne literatuur 
zijn gebruikt, betreffen vaak anonieme kloppenprentjes. 
Deze afbeeldingen laten vaak algemene kloppenbeelte-
nissen zien en zijn dus geen persoonlijke portretten. De 
tekening die hiernaast staat afgebeeld – en veelvuldig 
is gebruikt als illustratie in de moderne literatuur over 
kloppen – is hier een voorbeeld van. De afbeelding laat 
duidelijk een sobere, spirituele en devote maagd zien, 

1. M. Abels, Tussen sloer en heilige. Beeld en zelfbeeld van Goudse en 
Haarlemse kloppen in de zeventiende eeuw, (Utrecht 2010), 38.
Ter vergelijking Haarlem kende een zelfde aantal kloppen. In Haar-
lem woonden de meeste kloppen echter samen in een grote kloos-
terachtige kloppengemeenschap, Den Hoeck geheten. In Gouda 
leefden de vrouwen, zij het soms in kleine groepjes, verspreid door 
de stad.
2. M. Monteiro, Geestelijke maagden. Leven tussen klooster en wereld 
in Noord-Nederland gedurende de zeventiende eeuw, (Hilversum 1996), 
176.
3. J.G. Vilthierry, Het leven der maegden, oft de plichten en verbintenis-
sen der christelycke maegden. In het Fransch opghestelt door den abt 
Girard, heere van Vilthierry, (1693 Gent), 92.
4. W. Schoenius, De weg der suyverheyt van d’Hollantse Maegden, 
(Antwerpen 1685).
5. W. Kemp, Zedelessen voor de maegden, die haar zelve aen Godt opge-
dragen hebbende, trachten volgens de plichten van de maegdelijken staet 
te leven. Vergadert uit Gods Woord, en uit de Schriften der heilige vade-
ren, en tot een t’zamenspraeck tusschen Christus en een maegd, opgestelt 
door W. K.,(Antwerpen 1709), 138.
6. C. Muys, Maagde pligt ofte de ware maagd. Eerst in ’t Latijn door 
Cornelius Musius ende nu in Nederlandsche versen, (Antwerpen 1690), 
23.
7. Monteiro, Geestelijke maagden, 124-130.
8. P.C. Hazart, Lof van den maeghdelijcken staet namelyck in de werelt. 
Daer beneffens de deughden ende gheestelycke oeffeninghen ende ma-
nieren van leven voor de ghene die desen staet hebben aenveert. Alles 
ghetrocken uyt de H.H. out-vaders, (Antwerpen 1690).
9. Monteiro, Geestelijke maagden, 128. De boeken werden allemaal in 
(het voor katholieken veilige) Zuiden gedrukt.
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die door haar houding, kleding en traan op het gezicht 
(ze huilt om het lijden van Chistus) aan het ideaal uit de 
kloppenboeken voldoet. 

Maar hoe lieten de kloppen zichzelf afbeelden? In de 
historiografie is veel aandacht besteed aan het sobere 
beeld uit de kloppenboeken. Diverse historici – zoals 
Marit Monteiro en Eugenie Theissing – hebben de regel-
geving van de biechtvaders als representatief voor het 
dagelijkse kloppenleven overgenomen. Dit sobere beeld 
lijkt echter lijnrecht tegenover het fenomeen ‘kloppen-
portret’ te staan. Aan het begin van dit artikel werd reeds 
vermeld dat verschillende onderzoekers daarom ook 
menen dat kloppen zich nooit zouden hebben laten por-
tretteren. Kunsthistorica Evelyne Verheggen schrijft bij-
voorbeeld dat ijdelheid door klopjes als doodzonde werd 
beschouwd en dat de vrouwen zich daarom ook nooit 
zouden hebben laten schilderen.10 Hoewel deze bewe-
ring met het ideaalbeeld in de kloppenboeken overeen-
komt, is zij onjuist. Uit enkele Goudse voorbeelden blijkt 
namelijk dat kloppen zich wel degelijk lieten afbeelden. 
Daarbij zijn de maagden niet altijd sober geschilderd 
en lijkt ijdelheid dus zeker niet door iedere maagd als 
doodzonde te zijn beschouwd.

Met name vrouwen uit gegoede families werden ge-
portretteerd. Veelal werden portretten – of portrait his-
torié11 – in opdracht van rijke burgers vervaardigd. Door 
dit opdrachtgevende element werd een schilderij een 
persoonlijk visitekaartje voor de geportretteerde. Het 
kloppenportret laat daarmee heel duidelijk zien hoe de 
vrouwen zich naar de buitenwereld toe wilden presen-
teren. In dit artikel worden drie zeventiende-eeuwse 
Goudse schilderijen bestudeerd. Er zal worden gekeken 
hoe de geportretteerde vrouwen eruit zagen, waar zij 
vandaan kwamen en in hoeverre de beeltenissen over-
eenkomen met het strikte soberheidsideaal uit de klop-
penboeken. 

Op dit eerste paneel is de Goudse klop Maria of Mae-
ritge Gerrits Vermeij afgebeeld. Het portret bevindt zich 
momenteel in een onbekende privécollectie. Maeritge 
kwam uit een vooraanstaande katholieke familie en stond 

10. E.M.F., Verheggen, Beelden van passie en hartstocht. Bid en devo-
tieprenten in de Noordelijke Nederlanden, 17e en 18e eeuw, (Zutphen 
2006), 85.
11. Kunstwerken met centraal een grote Bijbelse, mythologische, 
hagiografische of historische voorstelling.
12. samh: Notarieel archief Gouda, Inv. nr. 94, (d.d. 13 juni 1615), fol. 
15.
13. X. van Eck, Kunst, twist en devotie. Goudse katholieke schuilkerken 
1572-1795, (Delft 1994), 32. 
14. Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie: www.rkd.nl. 
15. In 1573 werd er door de Noord-Nederlandse gereformeerde 
overheid een verbod uitgevaardigd op het openbaar uitoefenen van 
de katholieke religie. Kerkgebouwen werden door de overheid ge-
confisqueerd, waardoor katholieken genoodzaakt werden huisker-
ken of schuilkerken op te richtten. Door deze veranderingen ver-
vielen de rechten en inkomsten die aan de oude parochies waren 
verbonden. In plaats van de oude parochies werden er zogenaamde 
missiestaties opgericht. Deze staties werden ingericht rondom een 

Maeritge Vermeij door Ludolf de Jongh, 1643, olieverf op paneel, 
72 x 62 cm. 
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ingeschreven als poorter in Gouda.12 Over haar leven is 
redelijk veel bekend. Het portret is geschilderd door de 
Rotterdammer Ludolf de Jongh (1616-1679) en werd in 
1643 vervaardigd. Wellicht onderhield De Jongh goed 
contact met Goudse katholieken, want in 1652 schilder-
de hij eveneens een portret van Willem de Swaen (ca. 
1607-1674), de biechtvader van Maeritge.13 De Swaen en 
Vermeij hadden een bijzondere band met elkaar; ze wa-
ren namelijk ook neef en nicht en woonden in hetzelfde 
huis.14 De Swaen was aanvankelijk assistent van pastoor 
Petrus Purmerent maar richtte in 1634 een eigen statie 
op.15 Deze werd gewijd aan St. Willibrordus.16 De kerk 
was gevestigd aan de Gouwe en had ‘bancken, stoelen, 
altaeren en een silver crusifix’.17   

De Swaen droeg niet alleen missen op in zijn kerk aan de 
Gouwe, maar ook in het huis van zijn oom Gerrit Vermeij. 
Dit was de vader van Maeritge. Nadat Gerrit was over-
leden werd Maeritge eigenaresse van het pand.18 In een 
onderzoek van het Hof van Holland naar Goudse kloppen 
en priesters uit 1643 staat geschreven dat ten ‘huijse van 
Maeritge Gerrits Vermeij, op het kerkhoff aen de Noort-
sijde’ een huiskerkje was gevestigd. In de kerk werd ge-
preekt door ‘Heer Willem de Swaen. Die seer scheldt op 
de geusen [gereformeerden] ende sich selven verdoemt, 
indien hij niet de waerheyt leert’.19 De Swaen en Maerit-
ge hebben waarschijnlijk enkele jaren in dit pand achter 
het kerkhof samengewoond. In oktober 1641 werden er 
door baljuw Van der Wolf namelijk invallen bij verschil-
lende Goudse priesters thuis gedaan. De Swaen woonde 
op dat moment bij ene Maria Gerrits Vermeij in huis. Dit 
zal ongetwijfeld zijn nicht zijn geweest.20 

Maeritge was waarschijnlijk een vermogende vrouw. 
Ze liet zich niet alleen portretteren, maar kon ook een 
kerk in haar eigen huis houden. Bovendien was ze erf-
gename van verschillende rijke familieleden. In een no-
tariële acte uit 1615 staat geschreven dat Maeritge een 
vierde deel van de erfenis van haar overleden oom Jacob 
Hendricks Letmaet zou krijgen. Daarnaast had ze enkele 
jaren daarvoor het beheer gekregen over de goederen 
van een andere oom, Michiel Letmaet. Maeritge was via 
moederszijde verwant aan de rijke familie Letmaet. On-

Willem de Swaen door Ludolf de Jongh, olieverf op 
panel, 36 x 28 cm, 1652.

huiskerk waar één of meer priesters missen en sacramenten ver-
zorgden.
16. Eck, Kunst, twist en devotie, 220.
17. A. van Lommel, ‘Bouwstoffen voor de kerkelijke geschiedenis 
van verschillende parochien thans behoordende tot het bisdom 
Haarlem’, In: W. Küppers, Bijdragen voor de geschiedenis van het bis-
dom van Haarlem, vii, (Haarlem 1897), 350.
18. C.P.M. Holtkamp, ‘De Singende Swaen’, In; Lustrum Gouda (Gou-
da 1941).
19. Lommel, ‘Bouwstoffen voor de kerkelijke geschiedenis’, 351.
Dit onderzoek werd uitgevoerd op aandringen van de Zuid-Hol-
landse Synode. Verboden van de Staten-Generaal uit 1641 gericht 
tegen verschillende kloppenactiviteiten (zoals samenleven van 
kloppen en het verzorgen katholiek onderwijs) werd volgens de 
kerkvergadering namelijk onvoldoende gecontroleerd en nage-
leefd.
20. Van Eck, Kunst, twist en devotie. 128.
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Portret van een Gouds klopje, 
mogelijk Anna van Geffe 
Anoniem, ca. 1650, olieverf op 
doek, 93 x 66 cm.
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der de notariële acte uit 1615 staat een handtekening van 
Maria Gerrits Vermij.21 Maeritge kon zeer waarschijnlijk 
lezen en schrijven; haar mooie handschrift duidt name-
lijk op een goede scholing. 

Maeritge is tegen een donkere achtergrond geschilderd 
en kijkt de toeschouwer van links aan. Ze heeft haar 
handen op haar schoot gevouwen en heeft daarin een 
rozenkrans. Ze draagt een zwarte tipmuts die is dicht-
geknoopt. Onder dit zogenaamde kloppentipje komt 
een korte symmetrische pony, bestaande uit kleine krul-
letjes tevoorschijn. Het dragen van een dergelijke korte 
pony werd in de jaren veertig van de zeventiende eeuw 
als zeer modieus beschouwd.22 Ondanks de sobere klop-
pendracht keerde Maeritge zich dus niet geheel af van 
wereldse zaken, zoals haarmode. Ze draagt naast haar 
zwarte gewaad een witte rabatkraag. Het kleed lijkt van 
een dikke en dure stof te zijn gemaakt. De rabatkraag 
spant zich dicht tegen de nek aan, wat typerend was 
voor kragen uit het midden van de zeventiende eeuw. De 
kraag wordt van voren een beetje omhoog geduwd; dit 
komt omdat Maeritge een korset draagt.23 De mouwen 
van het gewaad eindigen met witte biezen. Het kruisje in 
haar handen is de enige verwijzing naar haar kloppeni-
dentiteit. Maeritge is vrij jong overleden. Op dit portret 
dat in 1643 werd geschilderd is ze waarschijnlijk rond de 
dertig jaar oud. Ongeveer twee jaar na het poseren stierf 
Maeritge. Ze werd op 12 juni 1645 begraven in de St. 
Janskerk van Gouda.24 

Raadsel rondom een Goudse klopje

Dit tweede kloppenportret hangt momenteel in de pas-
torie van de rooms-katholieke parochie van St. Anthoni-
us te Gouda. Kunsthistoricus Xander van Eck noemt het 
schilderij in zijn boek Kunst, twist en devotie, maar ver-
meldt dat er helaas maar weinig over het doek bekend 
is. Een onbekende schilder zou het klopje midden ze-
ventiende eeuw, zo rond 1660, hebben geportretteerd. 
Het schilderij hing vroeger in de Sint-Jozefkerk (thans 
Gouwekerk geheten), de negentiende-eeuwse opvolger 
van de minderbroederstatie.25  

De Zuid-Nederlandse Gregorius Hendricksz. Simpernel 
vestigde in 1634 deze statie in Gouda. Waarschijnlijk 
werd hij bij zijn missieactiviteiten vanaf het begin on-
dersteund door verschillende kloppen. In het onderzoek 
van Sebastiaan Francken uit 1643 staat namelijk dat 
Simpernel in dat jaar al dertig kloppen onder zijn hoe-
de had. Waarschijnlijk is de afgebeelde maagd - gezien 
de provenance (herkomstgeschiedenis) van het portret 
– een minderbroederklopje geweest. Vermoedelijk was 
haar biechtvader Joannes van der Elst, die Simpernel in 
1649 als hoofd van de statie opvolgde. Van der Elst heeft 
tot 1663 aan het hoofd van de minderbroederstatie ge-
staan.26 

Op het portret staat een vrouw van middelbare leeftijd 
afgebeeld. Ze is tegen een donkere achtergrond geschil-
derd, kijkt de toeschouwer recht aan en heeft een boekje 
in haar handen. Mogelijk is het een kloppenboekje of 
bijbel, waarmee de schilder verwijst naar de religieuze 
identiteit en wijsheid van de vrouw. Het klopje is dik aan-
gekleed; wellicht werd het schilderij daarom in de winter 
gemaakt. Hoewel het een traditioneel kloppenportret 
lijkt, zijn er geen duidelijk religieuze verwijzingen zoals 
een heiligenbeeld, rozenkrans of crucifix geschilderd. 
Mogelijk was deze simpelheid gewoon voor ‘minder-
broederportretten’. Een schilderij van Gregorius Simper-
nel, dat door de Goudse schilder Jan Duif werd vervaar-
digd, vertoont namelijk een zelfde soort eenvoud. Het is 
niet waarschijnlijk dat Duif de maker is geweest van het 
kloppenportret, want hij overleed namelijk al in 1649.27  

21. samh: Notarieel archief Gouda, Inv. nr. 94, (d.d. 13 juni 1615), 
fol. 15. 
22. J.H. Kinderen-Besier, Spelevaart der mode: de kledij onzer voorou-
ders in de zeventiende eeuw, (Amsterdam 1950), 190.
23. Kinderen-Besier, Spelevaart der mode, 188-189.
24. samh: Begraafboek St. Jan, (12-06-1645).
25. Van Eck, Kunst, twist en devotie, 103.
26. Van Eck, Kunst, twist en devotie, 221.
27. Van Eck, Kunst, twist en devotie, 102.
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28. Monteiro, Geestelijk maagden, 66.
29. D. van Heel, Minderbroeders te Gouda, deel II, 1633-1947, (Gouda 
1947), 30.
30. Van Eck, Kunst, twist en devotie, 174-175.

De kleding van de vrouw is sober en komt overeen met 
regelgeving uit de kloppenboeken. Ze draagt geen sie-
raden of andere vormen van versiering. De klop heeft 
een wit korset om haar romp en draagt een zwarte rok. 
Onder de witte mouwen van haar gewaad steken zwarte 
biesjes uit. Ze heeft een witte kloppentip op haar hoofd 
met daarover een zwarte gesteven hoofddoek, die ver 
tot over haar gezicht valt. Verder draagt ze een wit kor-
set. De hoofddoek van het klopje is eveneens opmerke-
lijk; deze werd namelijk alleen buiten gedragen. In de 
privésfeer droegen de maagden meestal alleen een klop-
pentip op het hoofd, zoals op het portret van Maeritge 
te zien is.28  Mogelijk is dit portret als voorbeeld voor an-
dere maagden geschilderd: een goede klop kleedde zich 
immers kuis. Gezien de leeftijd van de maagd is het goed 
mogelijk dat ze een soort moederoverste was en dus in-
derdaad een voorbeeldfunctie vervulde. Omdat het por-

tret uit de kunstcollectie van de Gouwekerk afkomstig 
is, werd het schilderij waarschijnlijk niet in opdracht van 
klopje zelf geschilderd, maar voor de minderbroeders-
tatie. Het formaat van het schilderij doet in ieder geval 
vermoeden dat het portret voor een grote ruimte was 
bestemd. Het is zelfs denkbaar dat het schilderij pas na 
de dood van het klopje werd vervaardigd en als vorm van 
een eerbetoon – en als voorbeeld voor andere maagden 
– werd opgehangen in de kerk. Een klopje dat in deze 
periode zeer belangrijk is geweest voor de minderbroe-
derstatie in Gouda, was Anna van Geffe. Pater Dalmatius 
van Heel schreef begin twintigste eeuw de geschiedenis 
van de minderbroederstatie in Gouda en noemt daarin 
het klopje Anna. Na het overlijden van Simpernel in 
1649 zou de statie een schuld van maar liefst vierdui-
zend gulden hebben. Geestelijk dochter Anna betaalde 
deze schuld voor de statie af.29 Gelet op deze gang van 
zaken is het niet ondenkbaar, dat na het overlijden van 
deze weldoenster in opdracht van de minderbroeders 
een portret van haar is geschilderd, dat vervolgens in de 
minderbroederstatie werd opgehangen.

 Crabeth: Bernardus van Clairvaux bekeert
Willem van Aquitanië

Het derde schilderij is een altaarstuk en werd in 1641 
door de Goudse schilder Wouter Pietersz. Crabeth II (ca. 
1594 - 1644) vervaardigd. Op de rechterzijde van het stuk 
staan vier kloppen afgebeeld. Het schilderij is gesigneerd 
en heeft de titel Bernardus van Clairvaux bekeert Willem 
van Aquitanië. Uit een inventaris uit 1741 blijkt dat het 
schilderij in het bezit was van statie De Tol in Gouda. Het 
altaarstuk staat in de inventaris als volgt omschreven; 
‘Een groot schilderij, verbeelt prins Willem en Bernardus 
en meer persoone in priesterlijke gewaat.’ Van Eck kwam 

Gregorius Simpernel door Johannes Adriaensz. Duif, ca 1640, olieverf op 
paneel.
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Bernardus van Clerveaux (afgebeeld als pastoor Purmerent uit Gouda) bekeert Willem van Aquitanie. Rechts vier vrouwen waarvan zeker de middelste twee 
klopjes zijn. De priester achter Purmerent is pater Willen de Swaen. Door Wouter Pietersz. Crabeth II, 1641, olieverf op doek, 143 x 239 cm. (museumgoudA)

tot de conclusie, dat het doek daarom een episode uit 
het leven van Bernardus van Clairvaux (1090-1153) zou 
verbeelden. Bernardus was abt van een cisterciënzerk-
looster, schrijver van verschillende theologische trakta-
ten, initiator van kruistochten en bekeerde op wonder-
baarlijk wijze de rebellerende Willem van Aquitanië.30

Het schilderij bevat verschillende gehistoriseerde por-
tretten van Goudse katholieken. In dit type portretkunst 
zijn bestaande personen als bekende historische figuren 
in een mythologisch, Bijbels of hagiografisch verhaal ge-
schilderd. Biechtvader Petrus Purmerent is zeer herken-
baar als de hoofdpersoon op het altaarstuk. Hij bekeert 

als Bernardus van Clairvaux de ongelovige Willem van 
Aquitnatië. Purmerent draagt een kazuifel van de St. Jan 
Bapitist. Waarschijnlijk is het schilderij oorspronkelijk 
dan ook voor deze kerk vervaardigd. 

Het kerkelijk gewaad werd ‘naar het leven’ geschilderd. 
Het zeventiende-eeuwse kazuifel is bewaard gebleven 
en bevindt zich thans in museumgoudA. Mogelijk heb-
ben kloppen die bij de statie van St. Jan Baptist hoorden 
het gewaad gemaakt en versierd. Achter Purmerent staat 
biechtvader Willem de Swaen met een staf in zijn hand. 
De kale man met de koorkap is herkenbaar als Adrianus 
Bogaert, de derde seculiere geestelijke in Gouda en assi-
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werden geschonken door rijke gelovigen en waren be-
doeld om God te vereren en de kerk te verrijken. Meestal 
werden er portretten van de schenker (met diens fami-
lieleden) in het schilderij verwerkt.34 In het oorspronke-
lijke middeleeuwse verhaal van Bernardus van Clairvaux 
komen geen vrouwen voor; daarom is het zeer waar-
schijnlijk dat er hier dus daadwerkelijk schenksters staan 
afgebeeld. 

 

Uitsnede van het schilderij van Crabeth.

31. Van Eck, Kunst, twist en devotie, 178. 
32. P.H.A.M. Abels, ‘Van ketternest to bolwerk van rechtzinnigheid’, 
In: P.H.A.M. Abels e.a. (red.), Duizend jaar Gouda. Een stadsgeschiede-
nis, (Hilversum 2002), 417-455, aldaar: 442-443.
33. Van Lommel, ‘Bouwstoffen voor de kerkelijke geschiedenis’, 
350.
34. E. de Jongh, Portretten van echt en trouw. Huwelijk en gezin in de 
Nederlandse kunst van de zeventiende eeuw, (Zwolle/Haarlem 1986), 
15.
35. Van Eck, Kunst, twist en devotie, 178.
36. M. Prak, The Dutch Republic in the seventeenth century: The Golden 
Age, (Cambridge 2005), 213-214.
37. G. Ackermans, Recensie van Duizend jaar Gouda, in: Tijdschrift voor 
Nederlandse Kerkgeschiedenis 7, (2004) 90-91.
38. P.T.A. Swillens (ed). De groote schouburgh der Nederlantsche 
konstschilders en schilderessen. Door A. Houbraken in 1721, (Maastricht 
1953), 20.
39. Abels, ‘Tussen sloer en heilige’. Bijvoorbeeld de portretten van de 
Utrechtse gezusters Heeremans en de Arnhemse maagd Helena 
Leydeckers
40. Van Eck, Kunst, twist en devotie, 178.

stent van Purmerent.31 Hij werkte van 1630 tot 1668 voor 
statie De Braesem.32 De geschilderde priesters hadden 
ieder verschillende kloppen onder hun hoede. De Swaen, 
die tussen 1634 en 1673 pastoor was in Gouda, had de 
leiding over maar liefst vijftig klopjes.33

  
Naast de bekende gezichten van De Swaen, en Purme-
rent en Bogaert, zijn er vier onbekende vrouwen op het 
schilderij afgebeeld. De achterste vrouwen kijken naar 
het tafereel dat zich voor hun ogen afspeelt. De voorste 
vrouw in de gele jurk kijkt de toeschouwer daarentegen 
tamelijk brutaal aan. Mogelijk zijn deze rijkelijk en mo-
dieus geklede dames, de schenksters van het altaarstuk 
en betreft het hier dus een stichtersportret. Dergelijke 
schilderijen vonden hun oorsprong in zestiende eeuw. Ze 

Achterkant van het kazuifel van St. Jan Baptist dat mogelijk werd ge-
maakt door kloppen. Zijde, 1640. 
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Over de identiteit van de vrouwen is veel gespeculeerd. 
De vrouw die de toeschouwer recht aankijkt is moge-
lijk de hoofdsponsor van het schilderij. Ze lijkt de kij-
ker uit te nodigen om het tafereel te aanschouwen. 
Xander van Eck omschrijft drie van de vier vrouwen als 
geestelijk maagd. Hij uit echter enige twijfel over de 
kloppenidentiteit van de vrouw die vooraan staat afge-
beeld. Deze zou volgens hem te weelderig zijn gekleed 
voor een klop.35 Historicus Maarten Prak suggereert in 
zijn boek The Dutch Republic dat alle afgebeelde dames 
op het schilderij klopjes zouden zijn. Ze zijn immers di-
rect achter de priesters geschilderd. Klopjes vormden 
een grote steun voor priesters in de Republiek; volgens 
Prak zou het belang van hun positie in dit altaarstuk 
zijn uitgedrukt.36 Historicus Gian Ackerman betwijfelt 
op zijn beurt of hier daadwerkelijk geestelijk maagden 
zijn geschilderd. De dames zouden namelijk te weel-
derig zijn gekleed om kloppen te kunnen voorstellen.37   

Het is echter goed mogelijk dat maagden uit gegoede 
kring, hun hoge status - met name op portretten - niet 
graag verloochenden. Kloppen leefden immers een gees-
telijk leven in de wereld en deden daarom geen afstand 
van hun naam en familie (zoals dat in kloosters wel ge-
beurde). Bovendien behielden ze zeggenschap over hun 
eigen geld en goederen. De vrouwen stonden dus nog 
middenin de wereld en leefden bovendien in een samen-
leving waar status en afkomst van groot belang waren. 
Deze hoge maatschappelijke status kon in het dragen 
van kleding worden uitgedrukt. Bovendien was het in 
de zeventiende eeuw niet ongewoon dat een geportret-
teerde zich liet afbeelden in zijn of haar beste kleding. 
De kunstenaarsbiograaf Arnold Houbraken schreef dat 
‘gelyk men de pourtretten gemeenlyk ziet, [de mensen] 
in hun zondags pak’ zijn geschilderd.38 Bovendien zijn 
er ook diverse kloppenportretten van buiten Gouda be-
kend, waarop geestelijk maagden eveneens zeer weel-
derig staan afgebeeld.39 

De twee middelste vrouwen dragen op het hoofd een 
witte kloppentip, met daarover een zwarte doek en zijn 
dus ongetwijfeld kloppen. De tweede vrouw van voren 

draagt bovendien een kruis om haar hals dat - ondanks 
het in kloppenboeken dikwijls vermelde verbod op het 
dragen van sieraden - ook verwijst naar haar religieuze 
identiteit. Het kruis is goudkleurig en aan de uiteinden 
zijn kleine pareltjes bevestigd. Het is daarbij opvallend 
dat ze een rode jurk draagt, in plaats van een zwart klop-
pengewaad. In de kloppenboeken werd immers zwarte 
kleding voorgeschreven. Alleen de oudste maagd op het 
altaarstuk draagt volledig donkere kledij en een klop-
penkap. Om haar hals heeft ze wel een kostbare bont-
kraag gebonden. Uit een röntgenopname is gebleken dat 
de achterste vrouw met pony van origine ook een klop-
penkapje droeg.40 Deze kap werd door Crabeth om on-
bekende reden weggewerkt. Over het kapje schilderde 
hij een - in die tijd - modern kapsel. 

Het is opmerkelijk dat de twee jongste vrouwen op het 
altaarstuk zeer modieus gekleed gaan. In hun kledij en 
kapsel lijkt niets te verwijzen naar een kloppenidentiteit. 
Bovendien draagt de maagd die direct achter De Swaen 
staat - ondanks haar sobere kloppenkap - kleurrijke kle-
ding en een gouden sieraad. Deze vrouw lijkt echter iets 
ouder dan de twee maagden zonder kap. Mogelijk vonden 
vooral jonge maagden het belangrijk om uiting te geven 
aan hun maatschappelijke status. Voor jongvolwassen is 
de eigen identiteit immers nog niet geheel vastgesteld, 
daarom kon de hang naar de vertrouwde – vaak rijke 
– familie en vriendengroep wellicht groot zijn. De oudere 
maagden lijken op veel subtielere wijze uitdrukking te 
willen geven aan het milieu waaruit ze afkomstig waren. 
Maar ook deze vrouwen namen – ondanks hun keuze 
voor het veelal sober omschreven kloppenleven – niet 
geheel afscheid van hun hoge sociale positie. Ze lieten 
zich immers prominent afbeelden op het altaarstuk van 
Crabeth.

Ten slotte is het nog interessant om te vermelden dat de 
klop achter Willem de Swaen, de vrouw met het gouden 
kruis om haar nek, mogelijk geïdentificeerd kan worden 
als Maeritge Vermeij. Zoals eerder bleek waren Willem en 
Maeritge neef en nicht en woonden ze bij elkaar in huis. 
Het is goed mogelijk dat Crabeth deze bijzondere band 
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in het schilderij heeft willen laten doorschemeren, door 
Maeritge direct achter Willem de Swaen te schilderen. 
Het altaarstuk werd in 1641 geschilderd, twee jaar voor-
dat het soloportret van Maeritge werd vervaardigd. De 
gelijkenissen tussen de twee portretten zijn treffend: de 
donkere ogen, de naar boven stekende onderlip en de 
lange neus zijn vrijwel identiek. Waarschijnlijk gaat het 
hier dan ook om dezelfde vrouw. 

Tot slot

In dit artikel zijn drie soorten kloppenportretten be-
schreven. In het schilderij van Anna van Geffe en het so-
loportret van Maeritge Vermeij zijn geestelijk maagden 
geschilderd in sobere kleding, waarin duidelijk het ideaal 
uit de kloppenboeken naar voren komt. Door de religieu-
ze attributen (zoals de rozenkrans en kloppenboekje of 
Bijbel) wordt de devote houding en spiritualiteit van deze 
maagden nog eens extra onderstreept. De tweede groep 
portretten bestaat uit afbeeldingen van vrouwen die hun 
kloppenleven én hoge sociale status in het portret wil-
den laten doorschemeren. Deze vrouwen gingen gekleed 
als sobere klop, maar lieten ook kostbare sieraden en 
kledingstukken afbeelden. De vrouwen met de kloppen-
kappen op het altaarstuk van Crabeth vallen binnen deze 
categorie. De derde groep portretten is zeer opmerkelijk 
en wordt gevormd door maagden die zich louter weelde-
rig en werelds lieten schilderen, zonder enige verwijzing 
naar de kloppenidentiteit. De twee buitenste maagden 
op het schilderij van Crabeth zijn hier voorbeelden van. 
Waarschijnlijk was het voor deze selecte groep maagden 
belangrijker om in een portret uitdrukking te geven aan 
sociale status, dan aan hun kloppenbestaan. Deze maag-
den waren zeer vermogend en door hun offervaardigheid 
van groot belang voor de onderdrukte katholieke kerk. 
Wellicht kregen zij van hun biechtvaders daarom veel 
vrijheid en dus weinig kritiek.  
 
Monteiro schreef dat klopjes constant moesten laveren 
tussen de kerkelijke activiteiten die bij een geestelijk le-
ven hoorden en een sober volgzaam leven als bruid van 
Christus. Daardoor leidden veel kloppen een semi-religi-

eus bestaan.41  Doordat veel kloppen ook taken vervul-
den die in omringende landen alleen door de mannelijke 
clerus werden uitgevoerd, konden de vrouwen zich ook 
een echte (erkende) geestelijke gaan voelen. Er zijn tal-
loze portretten bekend van de mannelijke clerus. Het is 
goed mogelijk dat kloppen het gevoel hadden deel uit 
te maken van de ‘echte geestelijkheid’ en zich daarom 
ook - net als de mannelijke geestelijken - lieten portret-
teren. 

Ten slotte moet het traditionele beeld uit de kloppen-
boeken van de arme en sobere klop – die geheel afstand 
deed van de wereld – aan het einde van dit artikel wor-
den bijgesteld. Het spirituele leven van de vrouwen sloot 
wereldlijke geneugten, zoals het dragen van dure kleding 
en het laten vervaardigen van portretten, blijkbaar niet 
per definitie uit. De manier waarop een (rijke) maagd uit 
Gouda invulling aan haar leven gaf, kon zij - blijkens de 
schilderijen - in grote mate zelf bepalen. 

41. J. Spaans, ‘Recensie Geestelijke Maagden in Trajecta’, in: Trajecta: 
Tijdschrift voor de geschiedenis van het katholieke leven in de Nederlan-
den. Jaargang VI, deel 4, (Nijmegen 1997), 295-296.

Uitsnede van het schilderij van Crabeth. Mogelijk is dit Maeritge Ver-
meij. Ter vergelijking haar portret van Ludolf de Jongh.
 


