
Laveren tussen hemel en aarde
over klopjes in de zeventiende en achttiende eeuw

Imelda van der Linden

Portret van een klopje in officiële klopjesdracht
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…De straatjes en steegjes van het zeven-
tiende eeuwse Hollandse stadje liggen er 
verlaten bij. Een enkele figuur haast  zich 
door de miezerige regen naar huis. Maar, 
bijna onzichtbaar vanwege haar zwarte kle-
ding, beweegt zich in de vallende duisternis 
nog langzaam een vrouw voort. Bij sommige 
huizen staat zij stil, klopt aan en geeft zacht-
jes een boodschap door. Ze vervolgt haar 
weg naar een ander adres en fluistert weer 
wat tegen de bewoners.
Aan welke deuren klopt deze vrouw? En wat 
voor een boodschap geeft zij door?
Deze vrouw is een zogenaamd ‘klopje’ en 
klopt uitsluitend aan op adressen waar ka-
tholieken wonen. Zij geeft door op welke 
geheime plaats er een eredienst gehouden 
zal worden omdat het verboden is naar de 
katholieke kerk te gaan…

Zo maar een stukje dat uit een geschiedenisboekje van 
de Katholieke lagere school van vijftig jaar geleden had 
kunnen komen. Spannende verhalen waren het die diepe 
indruk maakten op de leerlingen. 

Een hernieuwde ontmoeting met ‘klopjes’ in de lite-
ratuur over de Goudse geschiedenis was aanleiding om 
eens meer te weten te komen over deze blijkbaar zo bij-

zondere vrouwen. En dat heeft geleid tot verrassende 
ontdekkingen op internet, in bibliotheek en archief over 
een manier van leven en werken die veel meer omvatte 
en van veel groter belang is geweest dan enkel maar het 
‘kloppen’ aan deuren.
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Klopje, kwezel of geestelijke maagd?

De naam klopjes (clopjes) of cloppenzusters werd vanaf 
de zestiende eeuw gebruikt voor vrouwen die een vorm 
van leven leidden dat verwantschap vertoonde met het 
kloosterleven maar die zich, in tegenstelling tot het le-
ven als kloosterling, niet buiten de wereld plaatsten maar 
zich ten dienste stelden van kerk en samenleving. In veel 
steden in de Nederlanden van de zeventiende en acht-
tiende eeuw leefden klopjes, ook in Gouda. Zij hebben 
een belangrijke rol gespeeld in de wederopbouw van de 
Katholieke kerk na de reformatie.

‘Klopje’ was niet de enige benaming voor deze vrou-
wen. In de zuidelijke delen van het land werd gesproken 
over ‘kwezels ‘ of ‘quesels’ en een algemeen gebruikte 
term was ook ‘geestelijke dochter’of ‘geestelijke maagd’ 
(devota filia). Daarnaast werden ze ook Jezuïtessen, pa-
tersklopje, klopbagijnen, clarissen, devotessen of terti-
arissen genoemd. De al sinds eeuwen voorkomende ver-
schillende benamingen voor deze vrouwen zijn tekenend 
voor de onduidelijkheid als het gaat over de precieze 
herkomst en de inhoudelijke betekenis van het feno-
meen klopje.

De vraag waar de naam ‘klopje’ vandaan komt is nog niet 
definitief opgehelderd. Wel is de theorie achterhaald 
als zou hun activiteit als heimelijk aankloppende bood-
schapster er aan ten grondslag liggen. Uit het begin van 
de zestiende eeuw zijn er namelijk al teksten bekend 
waarin over cloppenzusters wordt gesproken en toen 
was er nog geen sprake van een verbod op de Katholieke 
godsdienst.50

Eugenie Theissing vraagt zich in haar proefschrift Over 
klopjes en kwezels af: “Werden in die tijd met de naam 
‘clop’ alle vrouwen bedoeld die buiten echt klooster-
verband een vroom leven leidden?”51 En recent veron-
derstelt Evelyne Verheggen in haar proefschrift Beelden 
van passie en hartstocht dat het motief op vele devotie-
prenten van Christus die klopt op de deur van het hart 
van een vrouw, wel eens de sleutel zou kunnen zijn tot 
de oplossing. Onder een van die prentjes staat een tekst 
afkomstig uit het Hooglied: “Doe open mijn zuster, mijn 

vriendin en ontvangt mijn leeringe der volmaakte deug-
den in uw binnenste”.52 Met zijn ‘klopje’ spoort Christus 
de vrouw aan hem in haar hart te ontvangen en te leven 
naar zijn leer en voorschriften.

Portret van een kwezel of quesel. Uit: Theissing, E. Over klopjes en kwe-
zels. 1935. (Utrecht. Oud Katholiek museum. Foto H. Kleef )
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50. E. Theissing, Over klopjes en kwezels, Utrecht, 1935, p.35.
51. Theissing (1935), p.36.
52. E. Verheggen, Beelden van passie en hartstocht. Zutphen, 2006. 
p.99.
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De naam ‘kwezel’ was indertijd in de zuidelijke Neder-
landen een positief gebruikt begrip voor een verfijnde, 
devote vrouw die als klopje leefde. Later kreeg het de 
betekenis van overdreven vrome, maar desondanks on-
aangename vrouw. Gezegden als ‘Kwezels, ezels en no-
tenbomen moeten alle drie slaag hebben’ en ‘Een kwezel 
is een heilige in de kerk, een klappei op straat en een 
duivel in huis’ verwijzen daar nog naar.53 

Klopjes versus andere religieuze gemeenschappen

Een vergelijking van de klopjesbeweging met andere reli-
gieuze gemeenschappen gaat maar ten dele op. Het was 
geen kloosterorde hoewel het er wel elementen van be-
vatte. Het waren ook geen begijntjes want deze stonden 
een andere levenswijze voor. Ook was het geen tertiaire 
orde, een wereldse- of lekentak van een kloosterorde. 
Het kloppenleven komt nog het dichtst bij dat van de 
Moderne Devotie, de beweging die Geert Grote in de 
veertiende eeuw oprichtte. In die beweging leefden le-
ken, net als de klopjes, in zogenaamde ‘vergaderingen’ 
bij elkaar en streefden een eigen, op het zuivere geloof 
gebaseerde levenswijze na. Rome heeft de klopjes altijd 
gezien als een lekenstroming zonder enige religieuze 
status.

Kiezen voor een leven als klop

In de periode na de hervorming kwamen er steeds meer 
klopjes en zij gingen in toenemende mate een rol spelen 
in de inmiddels verboden Katholieke kerk. De redenen 
waarom voor een leven als klop werd gekozen hadden 
niet altijd te maken met die specifieke rol maar waren 
divers. Na de hervorming was het bijvoorbeeld niet meer 
mogelijk om het klooster in te gaan, kloosters waren ver-
boden. Als alternatief koos men daarom voor een leven 

als klop. Een andere reden voor de keuze kon zijn dat 
de vrouw het leven als echtgenote en moeder niet zag 
zitten, want dat betekende meestal een moeizaam be-
staan. Ook was de status van weduwe reden om klop-
zuster te worden.

Tenslotte bood het leven als klop voor sociaal bewo-
gen en voor die tijd geëmancipeerde vrouwen kansen 
die in een andere maatschappelijke context niet mo-
gelijk waren. Klopjes waren tot op zekere hoogte zelf-
standig, droegen eigen verantwoordelijkheid en konden 
initiatieven nemen. Sommigen gaven leiding als overste 
in een klopjesgemeenschap en allemaal konden ze in-
vloed uitoefenen op anderen via hun (pastorale) werk. 
Als groep konden ze zich ook een min of meer rebelse 
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53. P. van Beek, ‘Wat was eigenlijk een kwezel?’, in Nieuwsblad van 
het Zuiden. 17-02-1971 (www.cubra.nl/tilburgsdialect/pierrevanbeek/
heemkunde)

Prent uit handschrift uit ‘de Hoeck’ te Haarlem, ca. 1627. Tulp in besloten 
tuin met daarop Christus die klopt aan een hart. (Museum Catharijne 
Convent, Utrecht)
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houding permitteren tegen de heersende overheid als 
het ging om de (religieuze) taken waar ze voor stonden. 
Met name Goudse klopjes stonden daarom bekend zoals 
later uit dit artikel nog zal blijken.

Het bestaan als klop begon voor elke vrouw of meisje met 
de persoonlijke beslissing haar leven in dienst te willen 
stellen van God. Die beslissing werd soms al genomen 
door twaalfjarigen, waarbij er, gezien de leeftijd, moge-
lijk sprake zal zijn geweest van beïnvloeding door familie 
of geestelijke. Echter, op die jeugdige leeftijd konden zij 
nog niet officieel opgenomen worden in de kloppenge-
meenschap maar deden alleen een belofte, de ‘propoost’ 

waarmee hun voornemen werd aangegeven. Vanaf hun 
zestiende jaar konden ze definitief kiezen om de status 
van klop aan te nemen. De officiële intrede binnen de 
gemeenschap vond meestal plaats op een speciale heili-
gendag of kerkelijke feestdag en werd in de loop der tijd 
een hele plechtigheid. Tijdens een pontificale mis werd 
de nieuwe zuster ingehaald. Het belangrijkste intrede-
motief was het in haar hart aanvaarden van Christus als 
bruidegom, met als vervanger op aarde haar geestelijk 
leidsman of biechtvader. Het betrof een mystiek huwe-
lijk waarbij de maagd tijdens de ceremonie namens de 
bruidegom soms ook de symbolen die daarvoor staan, 
een maagdenkroon en een ring kreeg aangereikt.

Laveren tussen hemel en aarde

Het leven van een geestelijke maagd was niet eenvoudig 
of makkelijk te noemen. Hun status betekende dat zij 
volgens een streng regime leefden, waarbij niet alleen 
zuiverheid, dienstbaarheid, bescheidenheid etc. van hen 
werd verwacht, maar ook dat zij veel tijd besteedden aan 
bidden, lezen van stichtelijke werken, meditatie en kerk-
gang en dat alles naast de gewone ‘aardse’ werkzaamhe-
den om in het eigen levensonderhoud te voorzien.

In een van de kloppenboeken (handleidingen voor 
klopjes) Spieghel der Maeghden werden zij omschreven 
als een soort amfibieën: “Zij laveerden tussen hemel en 
aarde, tussen toewijding aan God en dagelijkse beslom-
meringen, tussen het kerkelijke en het wereldlijke do-
mein”.54 

Hun geestelijke leven werd gevoed uit verschillende 
bronnen. In de eerste plaats door hun geestelijke va-
der. Hij was degene die persoonlijke leefregels voor het 
klopje vaststelde, aangepast aan haar specifieke situatie 
en mogelijkheden. Hij was de geestelijke leidsman, on-
voorwaardelijk. En dat kon ver gaan. Het kwam voor dat 
klopjes meeverhuisden als hun biechtvader werd over-

Het mystieke huwelijk, anoniem, gravure
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54. M. Monteiro, Geestelijke maagden; leven tussen klooster en wereld 
in Noord Nederland gedurende de zeventiende eeuw. Hilversum, 1996.
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geplaatst. Het kwam ook voor dat de leidsman het van 
hen verwachtte. Hij achtte zijn begeleiding blijkbaar van 
dermate groot belang dat hij vreesde voor het geeste-
lijke welzijn van zijn ‘dochter’ als die in andere handen 
terecht zou komen.

In die tijd was het volledig geaccepteerd dat een vrouw 
in elke sociaal verband een leidsman had. Marit Monteiro 
gaf dat met betrekking tot klopjes beeldend aan: “Een 
maagd zonder regel is als een schip zonder stuurman”. 
En die regel werd gesteld door de geestelijke vader.55 

De tweede inspiratiebron voor de klopjes vormde de 
sermoenen, de preken van de priesters. Deze werden 
regelmatig woordelijk opgeschreven om later nog eens 
te kunnen overdenken, ze beschikbaar te kunnen stellen 
aan zusters die niet aanwezig waren of om ze in tijden 

van afwezigheid van een priester nog eens te kunnen 
herlezen.

Derde bron van informatie waren de al eerder genoem-
de kloppenboeken. Dit waren handleidingen, opgesteld 
door geestelijken, met algemene richtlijnen. Het schets-
te in feite een ideaalbeeld van een leven als klopje. Het 
bevatte regels over dagindelingen, kleding, woonom-
standigheden, onderlinge verhoudingen, het doen van 
goede werken, overwegingen, kerkgang, dagelijkse ge-
beden enz. alle aspecten van het klopjesleven kwamen 
aan de orde. Van deze kloppenboeken zijn er meerdere 
bewaard gebleven.

Tenslotte waren er de devotieprenten, bidprentjes 
met daarop een afbeelding van Christus, de Maagd of 
een heilige, meestal omgeven door symbolen die hun 
leven, werk, lijden of dood memoreren. Deze prentjes 
ondersteunden de geloofsbeleving. Aan de hand van 
de voorbeelden konden de klopjes hun spirituele leven 

Geestelijke vader overhandigt leefregels aan klopje. Achttiende eeuw, 
anoniem. Tekening op perkament (Museum Catharijne Convent, 
Utrecht) 
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55. M. Monteiro, ‘Een maagd zonder regel is als een schip zonder 
stuurman’, in Trajecta, I (1992) nr. 4, pp.332-351.

‘Het is volbracht’ devotieplaatje. Ingekleurde gravure op perkament.  
Ca. 1700. J. van der Sande. (Breda’s Museum) 
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voeden door te mediteren, deugden te ontwikkelen of 
ondeugden tegen te gaan. De prentjes werden, soms 
voorzien van een opdracht, aangeboden bij een intrede 
of een herdenkingsdag daarvan. Ze werden ook onder-
ling geruild en als verzameling ingeplakt of bewaard in 
gebedenboeken. In collecties van archieven en musea 
zijn ze nog terug te vinden.

Verstervingen behoorden ook bij het leven van de klop-
jes, sommigen gingen daarin soms wat ver, bijvoorbeeld 
als zij hun toch al korte nachtrust wilden doorbrengen 
op de kale vloer, of als zij (te) weinig wilden eten. Dat 
werd hen doorgaans niet toegestaan door hun biecht-
vader. Maar kleine, zelfverzonnen verstervingen waren 
geen probleem. Zo wilde een Haags klopje haar neiging 
onderdrukken om bij het minste rumoer buitenshuis 
‘terstond aen ’t uutkijckgen’ te gaan. Daarom maakte ze 
een gordijntje met ‘wel vijftich lutskens’ zodat het niet 
gemakkelijk openschoof. Een ander wilde zich niet la-
ten beheersen door haar werk en ging bidden als ze ‘wat 
driftich’ was. En zodra het werk bijna af was liet ze het 
op een kleinigheid na, onafgemaakt.

Bijzonder was ook de devotie van klopjes in Haarlem 
om ‘vijftien jaer lank te lesen dageliks hondert Pater nos-
ters en Ave Maria ter eeren de droppeltgens bloet dien 
her Salichmaker ghestort hadt”.56 

Naast hun geestelijke leven moesten de maagden ook in 
hun eigen levensonderhoud voorzien. Vermogende klop-
jes of zij die een rijke familie achter zich hadden konden 
zich bezig houden met ‘handwerk oefenen, niet om rij-
ker te worden maer om d’arme menschen te helpen, en 
om den Kerk en den Autaer te vercieren’.  Zij borduurden 
kazuifels, altaar-, en communiebankkleden maar hielden 
ook de kerk schoon, waakten bij de doden, bereidden 
hosties, gaven godsdienstlessen, verzorgden onderwijs 
en deden binnen en buiten de stad aan zendingswerk. 
Maar een groot deel van de klopjes moest betaald werk 
doen om aan de dagelijkse kost te komen, voor henzelf 
maar soms ook voor behoeftige medezusters of familie-
leden. Zij werkten als ziekenverzorgster, turfsteekster, 
huishoudster, naaister, winkelierster, dienstmeisje enz.

Groei en bloei van de klopjes-beweging

Hoe kon een beweging als die van de klopjes tot ontwik-
keling komen en bijna twee eeuwen een stempel druk-
ken op hun omgeving? 

De wereld stond na 1568 op zijn kop. Naast de oorlog 
die tegen de Spanjaarden werd gevoerd, speelde ook de 
godsdienstkwestie. Gouda koos, net als veel andere Hol-
landse steden, voor de Prins en daarmee in feite voor 
de hervorming. Als gevolg daarvan verschenen er veror-
deningen, geboden en verboden aan het adres van de 
katholieken. Kerken en kloosters werden gesloten of af-
gebroken en kloosterlingen en priesters verdwenen uit 
beeld.

In het Vaticaan besloot men dat de Nederlanden niet 
langer meer als een officiële kerkprovincie gezien kon 
worden en werd tot zendingsgebied verklaard. De kerke-
lijke organisatie werd daarop aangepast. Geen bisdom-
men en dekenaten meer, maar onder leiding van een 
apostolisch vicaris enkel nog staties, de vroegere paro-
chies.

Bij hun werk in een moeilijke tijd waarin tegenwerking 
en vervolging zeer regelmatig aan de orde waren, wer-
den de Katholieke geestelijken op allerlei terreinen ge-
holpen door de klopjes en dat was er de reden van dat 
ze, veel meer dan in voorgaande periodes, in beeld zijn 
gekomen.

Enkele cijfers tonen aan dat hun aantal indrukwekkend 
was: Eind zeventiende eeuw waren er 250 staties in de 
Noordelijke Nederlanden. Per statie waren er gemiddeld 
negentien kloppen. Totaal circa 4800 kloppen. Met de 
Zuidelijke Nederlanden erbij kwam hun totaal op zo’n 
5000.57 

Dat de klopjesbeweging juist in tijden van geloofsvervol-
ging een flinke vlucht heeft kunnen nemen komt ook door 
de flexibele organisatievorm ervan, of eigenlijk het ont-
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56. Theissing (1935), p.107.
57. Monteiro (1996), p.79.
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breken van een officiële organisatievorm. Kloppen leef-
den soms in grotere groepen, vergaderingen genoemd, 
bij elkaar (Haarlem en Utrecht), maar ze woonden net zo 
goed alleen, bij familie of samen met een paar ‘zusters’, 
als zogenaamde buitenmaagden. Het was een nogal on-
grijpbare groep waartegen de hervormde kerkelijke en 
wereldlijke overheden weinig konden beginnen.

 
Vanuit hervormd standpunt bezien betekende de klop-
penbeweging een ware plaag en indirect een serieuze 
bedreiging van de nieuwe godsdienst. Het is daarom niet 
verwonderlijk dat men hen het leven en werken moeilijk 
probeerde te maken. Te pas en te onpas werden ze ge-
controleerd op hun activiteiten, werden huiszoekingen 
gedaan en kregen ze boetes opgelegd. Zelfs verbanning 
is voorgekomen. Ook verschenen er officiële ‘plakkaten’ 
met daarop verboden voor klopjes zoals het geven van 
onderwijs, het wonen in vergaderingen, het dragen van 
klopjeskleding en zelfs het verbod om te erven. Dit om 
te voorkomen dat er geld of goederen bij de Rooms Ka-
tholieke kerk terecht zou komen. Bepaald geen vreemde 
gedachte want er werd op flinke schaal nagelaten aan en 
geïnvesteerd in de kerk.

De klopjes trokken zich over het algemeen niet veel 
aan van de verboden, lieten zich niet intimideren  en 
toonden weinig respect voor het wettig gezag. Zo lie-
ten de Goudse klopjes aan de Spieringstraat in 1640 de 
baljuw die ter controle langs kwam voor de deur staan 
met als reden dat zij ‘eerst hun middagslaapje moesten 
doen’.58 Dat kwam hen op een geldboete te staan. En 
een onderzoek dat in 1643 op verzoek van de Synode en 
in opdracht van het Hof van Holland in Gouda en omge-
ving door Sebastiaen Francken was gehouden, berichtte: 
“Ende dat d’selve cloppen ongelooffelijck stout sijn en 
meer schaede den Lande ende der Religie doen als alle 
de Paepen”.59 

Hun inzet en overtuiging, maar ook hun intelligentie, 
eigenwijsheid en eigengereidheid waren ingrediënten 

die goed van pas kwamen bij de wederopbouw van de 
Katholieke kerk. 

Goudse Klopjes 

In Gouda werd begin zeventiende eeuw de eerste Katho-
lieke statie, de opvolger van de vroegere parochie op-
gericht. In de loop van de daaropvolgende twee eeuwen 
kwamen er in totaal vijf. De pastoors van deze staties, 
met name die uit de zeventiende eeuw, hebben zich 25

58. T. Luk, ‘Historie van Katholiek Gouda afl. 2’, in Tidinge van die 
Goude. 2002 nr. 3, p. 88.
59. Theissing (1935), p.183.

Hofje van Buytenwech, Nobelstraat nabij molen de Roode Leeuw. Afge-
broken in 1958 en 1961. (Tekening van D. Hoogendoorn, 1952)



voortvarend en met succes van hun taak gekweten om de 
Rooms-katholieke kerk in Gouda weer nieuw leven in te 
blazen. Van circa 500 gelovigen begin zeventiende eeuw 
tot 6000 rond 1660, en dat was ongeveer de helft van de 
totale Goudse bevolking. Onbetwist is het belang van de 
rol die de klopjes daarbij hebben gespeeld. 

Zoals overal in de Republiek hielden de klopjes in Gou-
da zich bezig met het assisteren van de geestelijken bij 
hun werk in de staties, het geven van catechisatie en het 
doen van goede werken in de samenleving.

Er zijn geen (auto)biografische beschrijvingen bekend 
van Goudse klopjes, dit in tegenstelling tot klopjes in 
Haarlem en Utrecht. Ook ontbreken beschrijvingen van 
‘vergaderingen’ van klopjes; de in een gemeenschap sa-
menlevende klopjes.

Naast enkele bijzonderheden over individuele klopjes 
kan aan de hand van feitelijke gegevens wel een alge-
meen beeld geschetst worden van de klopjes in Gouda.

Enkele locaties in Gouda waar kloppen (samen)woon-
den:
• Maagdenhuis/Kloppenhuis aan de Spieringstraat. 
Minimaal acht kloppen;
• Molenwerf (nr 9). Diewertgen Jans met nog zeven 
klopjes;
• De Keijserskroon in de Keijserstraat. Marie Boudewijns 
met drie kloppen;
• Hofje van Buytenwech, (vanaf 1614) gelegen ten wes-
ten van de Raam vlakbij molen de Roode Leeuw, was 
bestemd voor behoeftige Rooms Katholieke vrouwen. 
Werd ook wel klopjeserf genoemd omdat een aanzien-
lijk deel van de bewoonsters, namelijk drieëntwintig 
vrouwen, klopje was. Ze waren  afkomstig uit Gouda, 
Boskoop, Huissen en Montfoort;
• Wijdstraat 2 (de Vier Heemskinderen). Geertrui en 
Elizabeth Bick;
• Westhaven 25, Cornelia de Jager.

In totaal heeft Gouda in de zeventiende en achttiende 
eeuw zo’n 300 klopjes binnen haar muren en in de nabije 
omgeving gehad. Gezien het beperkte aantal bekende 

klopjesadressen in Gouda zullen er velen als buiten-
maagd hebben geleefd, dat wil zeggen dat zij zelfstandig 
of bij familie woonden. In De Minderbroeders te Gouda 
door D. van Heel, worden zesendertig namen van Gees-
telijke dochters genoemd als ‘onderdanen der twee uyt-
gesondenen Jezuiten’(gevestigd in Haastrecht).60 

Bekend is ook dat van de 300 klopjes Willem de Swaen, 
priester in Gouda van 1634–1673 zeker vijftig klopjes on-
der zijn hoede heeft gehad en minderbroeder Simpernel, 
pastoor te Gouda van 1634–1649, dertig.61

Hotel de Keizerskroon anno 2008 in de Keizerstraat, eens klopjeshuis en 
schuilkerk. Liep door tot aan de Peperstraat.
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60. D. van Heel, De minderbroeders te Gouda. Dl.II 1633-1947, pp.68-
69.
61. Theissing (1935), p.59.
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Goudse klopjes aan het werk in de staties 

Binnen de schuilkerken verzorgden de klopjes het on-
derhoud van het interieur en voor de priesters dienden 
zij als huishoudster. Ook vergezelden zij de geestelijken 
op hun zendingstochten buiten de stad en organiseerden 
zij verblijf en onderdak voor bezoekende geestelijken of 
aankomende priesters. 

Van heel andere orde was hun huisvlijt in de vorm van 
handwerken. De kerkelijke gewaden en het altaarlinnen 
dat nog aanwezig is in de (Oud)Katholieke kerk St. Jan 
Baptist en in museum GoudA, is vermoedelijk deels door 
klopjes vervaardigd en/of geschonken.

Sebastiaen Francken, onderzoeker voor het Hof van Hol-
land in 1643 naar ‘Paepsche Stoutigheden’ was bepaald 
niet te spreken over wat hij aantrof in en om Gouda. ‘De 
Katholieken hadden elf vergaderplaatsen, terwijl in en-
kele de godsdienstoefening door muziek en gezang der 
klopjes werd opgeluisterd. Verder waren er nog wel vijf-
tig (!) huizen, waar Katholieken samenkwamen als ze niet 
naar hun gewone kerkhuizen durfden gaan.’62

Die genoemde muziek en zang van klopjes kwamen 
onder andere uit de schuilkerk in de Keizerskroon in de 
Keizerstraat waar ook een positijff, oftewel een orgel-
tje aanwezig was, en in de ‘vijftig huizen’ werden de 
gebedsdiensten, bij afwezigheid van een priester, door 
klopjes georganiseerd.

Goudse klopjes in het onderwijs en de ziekenzorg

In Gouda hielden de klopjes zich, net als in ande-
re Hollandse steden actief bezig met het geven van 
(godsdienst)onderwijs. Hoewel het officieel verboden 
was om Katholiek onderwijs te verzorgen werd dat toch 
gedaan. Bekend is het schooltje van Diewertjen Jans dat 
in het Tapijthuis aan de Molenwerf was gevestigd en waar 
acht klopjes les gaven. 

Voor het pastorale werk aan volwassenen werd als 
dekmantel een naai-, brei-, of  weefscholen gebruikt.

Ondanks de onderdrukking slaagden de katholieken 
erin om naast schooltjes ook kostschooltjes op te rich-
ten. Rond 1628 werd er in Gouda, onder het gezag van 
de Jezuïeten een opgericht in het ‘Maegdenhuis aan de 
Spierinckstraat. De visitator van de Jezuïeten deelde in 
een verslag van dat jaar mee dat meer dan dertig meis-
jes, allen kinderen van aanzienlijke ouders en komend 
van alle kanten van het land, hier werden opgevoed door 
acht maagden, die zelf behoorden tot adellijke of zeer 
voorname families en die zich op uitstekende wijze van 
hun taak kweten. Opmerkelijk is dat ook gereformeerde 
ouders hun dochters graag naar deze kostschool stuur-
den en daarmee de verboden activiteiten van de klopjes 
steunden ter wille van goed onderwijs voor hun doch-
ters. 

Het genoemde Maegdenhuis lag volgens Ignatius Walvis 
aan ‘de noordzijde van het koor der groote kerk, in den 
hoek omtrent den kerkrooster’ en was door enkele na 
1572 achtergebleven Clarissen (vermoedelijk verder le-
vend als klopje) gekocht van Hendrik Souburg, voormalig 
vicaris van de St. Janskerk.63 

De ziekenzorg moet voor de klopjes en voor anderen 
die zich daarmee bezighielden een van de zwaarste ta-
ken zijn geweest. In de verschillende Goudse ziekenhui-
zen, maar ook in woonhuizen werd met zeer beperkte 
middelen, weinig kennis en zonder goede medicijnen 
voor de zieken gezorgd. Naast ‘gewone’ ziekten waren er 
ook de, in die tijd nog dodelijke en besmettelijke ziekten 
als pest, lepra en tuberculose. Hiervoor leefden men in 
grote angst en de slachtoffers werden doorgaans liever 
gemeden dan verzorgd. De klopjes waren overigens wel 
zo gedreven dat zij ook tijdens het verplegen van deze 
ernstige zieken hun geloofsovertuiging bleven uitdragen 
in de hoop zielen te redden.
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62. D. van Heel, Minderbroeders te Gouda. Dl. I. 1418-1572, Gouda 
1947, p.29.
63. Heel, Dl. II (1947), p.13.
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Klopjes als goede geefsters

Van historisch belang zijn de vele geschenken die 
Goudse klopjes van rijke komaf in de vorm van geld of 
goederen aan de kerk schonken. Vaak gebeurde dat ter 
gelegenheid van hun aanvaarding van de staat van Gees-
telijke dochter of van een herdenkingsdag daarvan.

In 1733 trad Klara Venroy in. Als telg uit een vermogen-
de Goudse familie schonk zij bij die gelegenheid aan de 
statie een zilveren lavabobekken met schenkkan met als 
inscriptie Klara Maria Theresia Venroy, 25 maart 1733.64

Inventarisboek (schuilkerk) 
Sint Jan Baptist 
zeventiende eeuw

Over de zeventiende eeuw vermeldde Ignatius Walvis, 
priester in Gouda, in zijn inventarisboek over giften en 
gaven van ‘G.D.’s’ (Geestelijke Dochters). Zo schonk Ma-

< Westhaven 25, woonplaats van klopje Cornelia Jager. (foto Tidinge) 

ria Harles, klop te Gouda, bij haar intrede als geestelijke 
dochter in 1690 een geldbedrag, en in de jaren daarna 
een waslijst aan dure kerkattributen waar onder een kelk, 
twee ampullen, een misboek, een koperen lessenaar etc.  
De stroom van schenkingen in geld en goederen van deze 
vrouw gaat gedurig door. Maar ook anderen worden ge-
noemd: ‘Emmetje Leenders G.D. heeft op den 15 janu-
ari 1692 mij in presentie van Hendric Loy etc. gegeven 
de somme van tweehonderd guldens aan geld, en nog 
daerboven het naervolgende kerkgoed: een silver kelkje, 
een alb, twee amicten, drie corporalen, een witte stool, 
tesamen gewaerdeerd op…...’

Ook vermeldt Walvis giften in geldbedragen van G.D’s  
speciaal bestemd voor de geestelijke persoonlijk of  ‘ten 
behoeve van arme klopjes’.65

Een gift van een andere orde, maar wel zo opvallend 
was die van een Ana van Geffen, zij  kocht in 1649 de 
schuld van vierduizend guldens af voor de aankoop van 
een huis annex kerk door pastoor Simpernel.  

Over de achttiende eeuw meldt Xander van Eck 
in ‘Kunst, twist en devotie’ wat er zoal in die periode 
door de Geestelijke dochters in Gouda werd ingebracht: 
Diewertje Kooije, de ‘eerst aengenomene geestelijke 
maaghd’ van pastoor Wannaer schonk een paar van was 
vervaardigde engeltjes met zilveren wierookvaatjes om 
op het altaar te zetten. Maria Abel gaf zo veel geschenken 
in de loop der jaren, vanaf  haar intrededag in 1716 dat 
‘de lijst daarvan meerdere bladzijden in beslag neemt’. 

In 1720 trad Johanna Verheij in. Ook zij moest bemid-
deld zijn geweest, want zij schonk twee zilveren kande-
laars en een superplie. Op haar tienjarig jubileum schonk 
zij ‘een met rood trijp beklede preekstoel en nog later 
werd er melding gemaakt van een ‘zeer rijk uitgevoerd 
wit misstel’, een nieuwe albe, een rode fluwelen koorkap 
en nogmaals twee zilveren kandelaars. Zij diende uitein-
delijk vijfenvijftig jaar lang in een van de Goudse staties! 
Geestelijk dochter Maria Guldemont schonk een rode en 
zwarte bekleding voor het kussen van de preekstoel, een 
gordijn van hemelsblauw zijden damast en een zilveren 
bekertje. Kortom de klopjes bedolven de kerk onder 
goede gaven.66
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64. X. van Eck, Kunst, twist en devotie, Delft 1994, p.67.
65. Groenehart archief. Archief van de statie St. Jan Baptist. Archief 
van het kerkbestuur. Register van fundaties en obligaties voor de 
pastorie, de armen en de klopjesarmenbus etc. 1689-1698. folder 60 
en 61.
66. Eck (1994), p.79.
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In achtnemend dat de bijdragen van de klopjes slechts 
een deel vormden van de geschenken en aankopen van 
de Goudse katholieke schuilkerken in de zeventiende en 
achttiende eeuw, kan geconstateerd worden dat de Ka-
tholieke kerk, tegen de verdrukking in, in staat was om 
in een toepasselijk gedecoreerde omgeving en voorzien 
van fraai kerkelijk vaatwerk de erediensten te houden. In 
museumgoudA is nog een deel van de kerkelijke attribu-
ten uit die periode te zien.

Verhoudingen tussen priesters en klopjes

Het belang dat de Goudse priesters hadden bij ‘hun’ 
klopjes was groot. Zij vormden in feite een groep zeer 

gemotiveerde werkneemsters die van grote waarde wa-
ren voor de statie, letterlijk en figuurlijk. Hoe meer klop-
jes, hoe meer werk er verzet kon worden en het aanzien 
van de geestelijke werd daardoor mede bepaald. 

De keus voor een bepaalde geestelijke als leidsman 
werd door de klopjes weloverwogen en serieus gemaakt, 
maar emotionele invloeden van puur menselijke aard 
waren daarbij niet te vermijden. Er werd bij tijd en wijle 
dan ook gedweept met de geestelijke leidsmannen, of 
de maagden namen een te afhankelijke, onderdanige 
houding aan. Anderzijds waren er klopjes die zich weinig 
gelegen lieten liggen aan de adviezen van hun geestelijke 
vader en hun eigen gangetje gingen. Maar klopjes waren 
ook vrouwen onder elkaar, de onderlinge controle bin-
nen hun gemeenschap werkte corrigerend. 

De houding van de priesters ten opzichte van hun klop-
jes was ook onderwerp van voortdurende aandacht. De 
geestelijkheid kwam daarvoor zelf met regels die moes-
ten voorkomen dat er zich ongewenste situaties zouden 
voordoen. Contact onder vier ogen moest zoveel mo-
gelijk worden vermeden, evenals gezamenlijke maaltij-
den of het vertoeven onder één dak. Ook het reizen van 
geestelijken naar omliggende dorpen samen met een 
klopje werd als ongewenst beschouwd.

Ondanks de voorzorgen was er zo nu en dan sprake 
van conflicten zowel tussen priesters onderling als tus-
sen priesters en klopjes. Gerrit vanden Bosch beschreef 
de positie van de klopjes daarbij als zijnde ‘pionnen in 
een schaakspel’.67 Over en weer beschuldigden secu-
lieren (wereldheren) en regulieren (tot een kloosterorde 
behorende priesters) elkaar van ongeoorloofde praktij-
ken ten aanzien van het rekruteren en de geestelijke ver-
zorging van klopjes.

De Jezuïeten zouden volgens de seculieren alleen interes-
se hebben in jonge vrouwen van rijke komaf die hun kas 

Archief statie St. Jan Baptist. Register 1689-1698 (Streekarchief Midden 
Holland)
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67. G. vanden Bosch, Pionnen op een schaakbord? De rol van klop-
jes in de belangenstrijd tussen jezuïeten en seculiere priesters in de 
Republiek omstreeks 1609-1610’, in Trajecta, 9 (2000) afl. 3. pp.252-
283’.
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konden spekken. En, volgens Petrus Purmerent, seculier 
pastoor te Gouda ‘werden arme en besmettelijke zieken 
aan hun lot overgelaten; daar mocht de wereldheer (hij 
dus) gaan helpen. Maar met de zorg voor rijke zieken be-
lastten de Jezuïeten (regulieren) hun klopjes’.68

De achterliggende gedachte daarbij was dat het finan-
cieel voordeel zou kunnen opleveren voor de Jezuïeten 
zowel als de zieke zou genezen als dat deze zou over-
lijden.

Op hun beurt beschuldigden de Jezuïeten de seculiere 
priesters van ongeoorloofd gedrag ten aanzien van de 
klopjes waarvan zij geestelijk vader waren. Dit betrof een 

reeks beschuldigingen, van het laten afleggen van gelof-
ten van gehoorzaamheid tot seksuele intimidatie.

Het waarheidsgehalte en de omvang van bovenstaan-
de (en andere) beschuldigingen zijn nog onderwerp van 
nadere studie.

Door hun bijzondere positie hadden de geestelijke 
maagden onwillekeurig een flinke vinger in de pap in het 
reilen en zeilen van de statie. Zo vonden sommige klop-
jes het vanzelfsprekend dat zij zeggenschap hadden in 
de opvolging van een pastoor. Rond 1710 heeft de wis-
seling van pastoors in Gouda voor flink wat problemen 
gezorgd. Sommige klopjes waren het niet eens met de 
benoeming en namen rustig de ooit door hen geschon-68. Theissing (1935), pp.167-183.

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 Willem Crabeth II. (museumgoudA) 



ken kerkelijke attributen terug of ontvreemdden ker-
kelijke eigendommen. ‘Jannetje Westerhout ontfermde 
zich over de kandelaars die door haar geschonken waren 
en waarop ze recht meende te hebben. Een andere klop, 
Marij Stuijt genaamd, nam het zilveren voetstuk van de 
monstrans weg. Een derde ontvreemdde minder waar-
devolle dingen’. Ook nam Johanna Westerhout de obli-
gatie van ƒ2000,– terug die zij aanvankelijk aan de statie 
had geschonken.69 

En zo moesten de priesters op hun beurt laveren, tus-
sen enerzijds hun collegialiteit en wereldse belangen en 
anderzijds tussen hun status als geestelijke verzorger en 
‘hulpbehoevende’ pastoor.

Een wonder

Waar de andere Klopjesgemeenschappen zich niet op 
kunnen laten voorstaan, kan Gouda dat wel als het gaat 
om een wonderbaarlijke genezing waarbij een klopje be-
trokken was.

Klopje Geertrui Bick, 33 jaar oud, wonende in het pand 
de Vier Heemskinderen waar ook een schuilkerk was (nu 
Wijdstraat 2), was vanaf haar zeventiende  jaar eenzijdig 
verlamd door een ongeluk. Haar toestand verslechterde 
voortdurend en sinds februari 1647 kon zij zich helemaal 
niet meer bewegen. Artsen en medicijnen konden haar 
niet helpen.

In dat jaar vraagt zij haar biechtvader, Nicolaas de 
Jonge uit Haastrecht, om op 18 oktober een mis voor 
haar op te dragen en haar de kopie van het beeldje Onze 
Lieve Vrouwe van Foy te brengen dat sinds dat jaar in 
Haastrecht aanwezig was en waar wonderbaarlijke ei-
genschappen aan toegekend werden. Na het bezoek van 
haar biechtvader en de ontvangst van de Heilige Com-
munie valt zij in een diepe slaap. 

Die avond wordt het beeldje gebracht en haar dienst-
bode (vermoedelijk haar zus, ook klopje), legt het tegen 
haar verlamde zijde. Een uur later wordt zij wakker en is 
genezen. Zonder hulp kleed zij zich aan en gaat de 34 
traptreden op naar de kerkruimte om daar te bidden en 
te danken.70 

Het pand De Vier Heemskinderen uit 1560 anno 2008. Wijdstraat 2 (foto 
Imelda van der Linden)

Einde van het Klopjestijdperk

Net zo stilletjes als ze waren gekomen, verdwenen de 
klopjes in de loop van de negentiende eeuw langzaam 
maar zeker weer uit beeld. Hun specifieke inbreng in kerk 
en maatschappij was niet meer nodig of werd overgeno-
men door anderen. Deze bijzondere groep vrouwen had 
haar taak volbracht en raakte in de vergetelheid. Maar 
niet voorgoed, dat blijkt uit de aandacht die nog regel-
matig in studies en publicaties aan hen wordt besteed.
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69. Eck (1994), p.77.
70. www.bisdomrotterdam.nl/algemeen/bedevaartplaatsen/
haastrecht.nl
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