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In de Thalys naar Parijs met m’n tienerdochter. Klaar 
voor een midweek highlights, shoppen en voor mij 
hopelijk nog een museum. 
In Antwerpen staat de trein plotseling stil. Poli-
tiecontrole. Net nadat ik zo blij dacht dat we de 
tergend lange vliegtuigcontroles zo mooi hadden 
omzeild. 
Alle bagage moet in het gangpad. Iedereen knijpt 
hem, maar gedraagt zich uiterst beheerst, vriende-
lijk en behulpzaam. Als een speurhond de bagage 
rond mijn benen besnuffelt, vraag ik de agent waar 
de hond naar zoekt. “Explosieven,” fluistert de agent 
in het kogelvrije vest terug. “Helaas niet naar Belgi-
sche pralines.’’ Ik lach ongemakkelijk mee. 
“Standaardcontrole of vanwege een melding?’’ 
vraag ik door. “Een melding,’’ fluistert de agent. 
Dat houd ik stil voor mijn dochter, maar die voelt 
meteen aan dat er iets is. “Ik ben bang,’’ zegt ze met 

In de boezem van de oorspronkelijke parochie van de Heilige Maria Minor in Utrecht spreken vrou-
wen in de vijftiger en zestiger jaren tussen het breiwerk en de koffie over de vanzelfsprekendheid dat 
de tijd meer dan rijp is voor de toelating van de vrouw tot het ambt. Vrouwen als Maartje Mulder-Vis,  
An Bink-van der Steen, Mien Patist-van der Steen lopen voor de troepen der mannen uit. Suze van 
Kleef-Hillesum plaveit - samen met haar man en latere bisschop van Haarlem, Geert van Kleef - het 
pad voor de vrouw in de dienst van lector.  
In 1999 wordt Grete Verheij als eerste vrouw in onze kerk tot priester gewijd. We vieren deze twintig 
jaar vrouw in het ambt met impressies van vijf vrouwen die priester gewijd zijn; of spreken we van 
priesters die vrouw zijn? Eén van de vragen aan de priesters: Wat heb je met Maria? Maria komt  
bescheiden aan het woord in de Bijbel. Haar bescheiden aanwezigheid in Bijbelse verhalen is in  
tweeduizend jaar op velerlei wijzen ingekleurd als maagd, als gebruikte vrouw en als inspiratiebron 
voor componisten, schilders, kunstenaars. Maar ook voor vrouwen (en mannen?) voor nu: Maria als 
spiegel, als de vrouw tot wie je bidt: ‘Ave Maria’, ‘Wees gegroet, Maria’. Zijn er oud-katholieken die dit 
‘Wees gegroet’ nog bidden? Zal Maria een stem in het kapittel hebben nu de Utrechtse kerk voor de 
keuze van een nieuwe aartsbisschop staat? Staat het ambt van bisschop ook open voor de vrouw? 
Voor nu wenst de redactie u veel leesplezier toe. Laat de redactie weten of u geraakt, geroerd bent.  
We wensen u een driewerf ‘Zalig’ toe voor de Kerst, het uiteinde en het nieuwe begin! 

grote ogen. Ze pakt mijn hand. “Wil je met me bid-
den?’’ Ik twijfel, want ik merk aan mezelf dat ik niet 
geloof dat het zal helpen, maar ik wil haar ook niet 
teleurstellen.
Ik bid toch zachtjes met haar, hoop en merk dat het 
rust brengt. Was het daardoor dat wagon 15 na drie 
kwartier vergeefs doorzoeken, mocht doorrijden? 
We zullen het nooit weten. Wel dat ze ons vast 
niet zouden laten rijden als er een bom zou liggen. 
Daarmee stel ik mijn dochter, en mijzelf, gerust. We 
geven ons maar over aan de autoriteiten.
In mijn opvoeding leerde ik dat geen mus van het 
dak valt ‘buiten jullie Vader om’. Het treinvoorval 
deed mij realiseren dat ik die naïviteit helaas verlo-
ren heb, door het leven. Als we íets leren van het 
Bijbelverhaal Job, is het dat onheil je net zo goed 
treft als je aardig en rechtvaardig bent, net zoals 
Job was en zoals we onszelf stiekem ook vinden. 

Hij verloor vrouw, kinderen, rijkdom en gezondheid. 
We vinden dat oneerlijk, maar ik leerde dat dat 
misschien juist het meest eerlijk is: zonder aanzien 
des persoons.
Die verloren illusie stemt mij gek genoeg niet ho-
peloos. Later die midweek krijg ik toch mijn portie 
kunst, in het Louvre met de vele piëta’s: moeder 
Maria met de gestorven Jezus op haar schoot. Als 
oud-evangelicaal heb ik minder met haar als moe-
der Gods, dan als lotgenoot, zuster in het lijden. 
In dat gezamenlijke mens-zijn, vinden we elkaar, 
vind ik bodem. Daar waar we elkaars koffers in het 
gangpad zetten, elkaar vasthouden, al is het in een 
ritueel, wordt het lijden misschien niet voorkomen, 
wel lichter.

Pauline Weseman

COLUMN

Illusie

“Ik ben bang”, 
zegt ze. 
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wordt dat in de zeventiende-eeuwse Republiek 
gemiddeld meer dan vijfduizend ‘geestelijke maag-
den’ of ‘geestelijke dochters’ actief waren tegen-
over ruim vierhonderd priesters. Ruim negentig 
procent van de rooms-katholieke professionals 
was dus vrouw. In de volksmond werden zij ‘klop-
jes’ genoemd. In de geest van enkele Bijbelteksten 
hadden zij immers Christus, die op de deur van 
hun hart had geklopt, toegelaten in hun leven. In 
de Zuidelijke Nederlanden – zij heetten daar ‘kwe-
zels’ – moeten het er nog veel meer zijn geweest, 
maar helaas ontbreken de cijfers. In deze periode 
van nieuwe bloei huisvestten begijnhoven duizen-
den vrouwen, naast de zusters die in de kloosters 
woonden. 

Om in hun dagelijkse levensonderhoud te voorzien 
werd over het algemeen ‘handwerk’ verricht in 
de traditie van ora et labora, zoals spinnen, naaien 
en borduren. Zo kon men werken combineren 
met bidden. Zij borduurden onder meer paramen-
ten voor de (schuil)kerken, die met name bij de 
oud-katholieken bewaard zijn gebleven. Door een 
deugdzaam leven zouden ze in de hemel – net 
als Maria – worden verenigd met hun Bruidegom 

In Amersfoort hangt in de oud-katholieke paro-
chiekerk van de H. Gregorius een schilderij uit 
1669 met de Annunciatie of Aankondiging van de 
geboorte van Christus, afkomstig uit het bezit van 
de oude schuilkerk Sint Joris op ’t Zand. Het is ge-
schilderd door Hendrick Bloemaert (1601/1602-
1672), de oudste zoon van de Utrechtse meester 
Abraham Bloemaert. Het schilderij laat zien hoe 
Maria opschrikt vanwege een engel die haar de 
blijde boodschap brengt dat zij een zoon zal baren, 
die zij de naam Jezus moet geven. De engel houdt 
een lelietak vast, symbool voor Maria’s maagdelijk-
heid. De enscenering is die van een alledaags ze-
ventiende-eeuws huiselijk tafereel: Maria geknield 
op haar bidstoel; rechts naast haar een lege stoel 
met in een rieten mandje haar handwerk, dat zij 
zojuist heeft onderbroken om te bidden met be-
hulp van het boekje dat voor haar ligt. Linksachter 
zie je de vage contouren van een bed. We kijken 
hier tegelijk óók naar een Hollandse maagd, een 
klopje, dat tijdens het bidden en werken, in een 
visioen, een engel aanschouwt. 

Maagden geïnspireerd door Bijbelse en  
heilige vrouwen
Vanaf de middeleeuwen verenigden vrouwen zich 
in verschillende gemeenschappen, zoals clarissen, 
cisterciënzers en begijnen. Ze vonden elkaar in 
de liefde voor de medemens en ze leefden kuis. 
Met toewijding, door onderwijs en zorg (caritas), 

levend in armoede en in dienst van de vrede, 
droegen zij bij aan een betere wereld. Ze woonden 
ook om veiligheidsredenen samen in een hof of in 
huizen. Deze vrouwen voorzagen in hun sobere, 
eigen levensonderhoud, waardoor zij onafhan-
kelijk konden opereren en zich studieus konden 
ontwikkelen. Hun (mystieke) huwelijksband met 
Christus gaf hun status; zij waren immers, net als 
Maria, middelares tussen Christus en de wereld. 
Maria werd naast – of in plaats van – Christus hun 
nieuwe rolmodel. Haar leven werd tot voorbeeld 
gesteld.

Maria’s apocrief opgetekende leven navolgen 
werd net zo belangrijk gevonden als de navolging 
van Christus zelf. Er zijn veel voorstellingen van 
Maria’s leven uit de zeventiende eeuw overgele-
verd, op reeksen schilderijen, (devotie)prenten en 
borduurwerk op liturgisch textiel. Behalve Maria 
figureerden ook overige vrouwen uit het Nieuwe 
Testament en vele vrouwelijke heiligen als voor-
beeld. Aan de voorstellingen van de Aanbidding 
der herders werd vaak een vrouwelijke herder 
toegevoegd, zodat de religieuze zich bij de medita-
tie met deze vrouw kon vereenzelvigen.

Kloppen en begijnen
In de contrareformatie speelden deze katholieke 
semireligieuze vrouwen een belangrijke rol in het 
maatschappelijk leven. Ze waren talrijk: geschat 

Al vanaf de Middeleeuwen spelen 
religieuze maagden een voorname rol 
in de maatschappij. Het wordt hoog tijd 
dat deze vaderlandse Maria’s een plek 
krijgen in de geschiedeniscanon, betoogt 
kunsthistorica Evelyne Verheggen.

Evelyne M.F. Verheggen

Vrouwen zijn het kloppend hart 
van het religieuze leven

Thema
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ontrukt en dat een belangrijke bijdrage levert aan 
het genderonderzoek van religieuze vrouwen in de 
vroegmoderne tijd.

‘Maria’s’ in de Canon
Het wordt hoog tijd dat de vaderlandse ‘Maria’s’ 
een venster krijgen in de Canon van Nederland. 
Als representante zou Catharina Jans Oly (1585-
1651) een fraai boegbeeld kunnen zijn. Trijn werd 
geboren in Amsterdam, als dochter van vroom 
katholieke ouders. Zij was intelligent, welgesteld 
en daadkrachtig.  Als zeventienjarige trad zij in bij 
de Haarlemse vergadering van de maagden ‘in de 
Hoek’. Hier hadden zich vanaf 1582 semireligieuze 
vrouwen gevestigd onder de geestelijke leiding van 
een priester. In 1625 werd zij overste en novicen-
moeder. Waarschijnlijk heeft deze functie haar 
aangezet tot het schrijven van de De Levens der 
Maeghden. Het handschrift, drie kwartodelen van 
elk vierhonderd folio’s,  bevat necrologieën van 
tweehonderd overleden medezusters, die met hun 
deugdzame leven tot voorbeeld werden gesteld 
aan de jonge klopzusters. Het werd in 2012 uit-
gegeven en becommentarieerd door Joke Spaans. 
Trijn is als één van de weinige zusters niet anoniem 
gestorven: als eerbetoon werd haar leven na haar 
dood opgetekend door een medeklopje. Ze is 
daarmee een voorbeeld voor de vele tienduizenden 
religieuzen vóór en ná haar, die zich onbaatzuchtig 
inzetten voor de medemens en de samenleving. 
Door studie en gebed konden zij zich onafhankelijk, 
in de (religieuze) context van de tijd, intellectueel 
ontwikkelen. Zo staan zij aan de basis van een vrou-
wenemancipatie, die nu als verworvenheid van de 
twintigste  eeuw wordt aangeduid.  ■

Evelyne Verheggen studeerde kunstgeschiedenis 
in Leiden en promoveerde in 2006 aan de Radboud 
Universiteit te Nijmegen op devotiegrafiek. Zij is 
werkzaam als erfgoeddeskundige en als vrij onder-
zoeksmedewerker (geassocieerd lid) verbonden aan 
het Ruusbroecgenootschap van de Universiteit Ant-
werpen. Behalve over devotieprenten publiceerde zij 
over reliekverering en over de inrichting van kerken. 
(www.evelyneverheggen.nl). 

Godshuizen waren ontdaan van alle beelden en 
decoratie. De kloppen gingen daarentegen hun 
tempels aankleden met de mooiste en kostbaarste 
versieringen, bijvoorbeeld door ze op te luisteren 
met kerkelijke textiel met geborduurde heiligen, 
bloemen en vruchten. Het kerkgebouw kreeg zo 
het imago voorportaal te zijn van de (katholieke) 
hemel, waarbij bloemen en vruchten symbool 
stonden voor deugden en goede werken, tijdens 
het leven te verrichten: dé voorwaarde om na de 
dood in de hemel te worden opgenomen. Daar-
mee benadrukten zij extra het contrast met de 
protestanten met betrekking tot het bereiken van 
een hemels leven na de dood. Door de Synode van 
Dordrecht (1619) was immers vastgelegd dat God 
tevoren – los van de goede werken – bepaalde 
welke mensen hij had uitverkoren en welke niet: 
zie hiervoor de predestinatieleer. 

Geschiedschrijving nu door een vrouw
Indrukwekkend is het verslag dat de in Vlaanderen 
opgegroeide Spaanse kloosterzuster Cathalina del 
Spirito Sancto aan het begin van de zeventiende 
eeuw optekende over de geschiedenis van Alk-
maarse clarissen. Na hun vlucht in 1572 uit het 
klooster vonden zij na vele omzwervingen een 
thuisplek in Lissabon. Daar schonk Filips II hun 
een nieuw klooster. Onlangs werd dit verslag in 
hedendaags Nederlands vertaald en becommenta-
rieerd door Joke Spaans en Raymond Fagel onder 
de titel Nonnen verdreven door geuzen. Het boek 
beschrijft episch en nauwgezet hoe bij de beelden-
storm niet enkel kerken werden gestript, maar dat 
ook tientallen bloeiende mannen- én vrouwen-
kloosters werden geconfisqueerd, geplunderd of 
platgebrand. Bewoners ervan werden menigmaal 
gevangengenomen, gemarteld en soms gedood, 
tenzij ze  konden vluchten, maar desondanks ver-
loochenden zij over het algemeen hun religieuze 
identiteit niet. Cathalina beschrijft dit gebeuren 
door vrouwelijke ogen en vanuit háár perspectief, 
waarbij zij studieus gebruik moet hebben gemaakt 
van contemporaine boeken. Een historisch be-
langrijk werkstuk, dat nu aan de vergetelheid is 

aan de orde. De contrareformatie werd ingezet 
tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) met 
aan de basis ook godsdiensttwisten. De maagden 
verweerden zich op vreedzame wijze.
Carolina Lenarduzzi beschrijft in haar recent ver-
schenen proefschrift Katholiek in de Republiek. 
De belevingswereld van een religieuze minderheid 
1570-1750 hoe kloppen zich zonder schroom in 
de publieke arena begaven en zich daarbij openlijk 
als katholiek manifesteren. De gereformeerde 
overheid probeerde met regelgeving die activi-
teiten te verbieden, veelal zonder resultaat. Een 
uitstekend middel om zich te manifesteren vormde 
de muziek. Protestanten hadden immers de kerk-
muziek gedegradeerd tot het zingen van metrische 
psalmen, soms met orgelbegeleiding. Het resultaat 
was, vergeleken met de rijke muzikale traditie van 
de katholieken, armetierig. De hemelse feminiene 
kerkmuziek was buiten de muren van de schuil-
kerken, begijnhoven en kloppenhuizen maar al te 
goed te horen. Muziek was een medium waarmee 
zij zich extern konden onderscheiden, zowel om 
protestanten aan zich te verbinden als om zichzelf 
te profileren.

Zelf deed ik onderzoek naar een ander gebied: 
de zorg voor de aankleding van de katholieke 
schuilkerken. Door hervormden geconfisqueerde 

de Hemelvaart van haar Zoon, de kost verdiende 
met handwerk, ‘tot wiens onderwysinghe veel arme 
dochters hunnen toevlucht namen’. 

Tijd voor rehabilitatie
Ondanks hun aanzienlijke bijdrage aan het maat-
schappelijke en binnenkerkelijke leven hebben de 
kloppen en begijnen niet de aandacht en waar-
dering gekregen die ze verdienen. Nederigheid of 
‘ootmoed’ heette een belangrijke deugd en ijdelheid 
gold als een grote zonde. Misschien zijn ze daarom 
ook hoogstzelden – bij leven – geportretteerd. In de 
kerkgeschiedenis, vroeger een hoofdzakelijk door 
mannen (priesters) geschreven genre, zijn hun werk 
en inzet lange tijd veronachtzaamd. Daar is evenwel 
de laatste jaren verandering in gekomen. Er zijn 
recent belangrijke studies verschenen, die hun ge-
weldloze, maar effectieve aandeel aan de contrare-
formatie en aan de vrede in de Republiek aantonen. 
Hoe zulke vrouwen dat, binnen de gestelde deugd-
zame ‘regels’, praktiseerden, komt in deze studies 

delen verdelen: in ’t eerste deel zal zij bidden, in ’t 
tweede lezen, en in het derde werken.’ 
Om het bidden te vergemakkelijken maakten de 
vrouwen gebruik van devotieprenten, reliektuintjes 
en rozenkransen; als leesvoer werden talrijke stich-
telijke boekjes verspreid. Doordat deze catholica 
en devotionalia intensief werden gebruikt en aan 
elkaar doorgegeven, is er relatief weinig bewaard 
gebleven. Desalniettemin kunnen we aan de hand 
van materieel erfgoed, in bibliotheken, musea, ker-
ken en kloosters bewaard, hun werk en de daarmee 
samenhangende devotionele cultuur reconstrueren.
Zeldzaam zijn evenwel devotieprentjes waarop 
de kloppen zelf staan afgebeeld. In Antwerpen 
bewaart men een uniek exemplaar, waarop de re-
latie tot Maria is weergegeven. De Heilige Maagd 
toont aan twee klopjes het gebedenboek met de 
krasse tekst ‘Volmaeckte Vernietinghe’ (de zelfver-
nedering: het ter ere Gods volledig wegcijferen van 
zichzelf). Naast haar staat een mand met textiel en 
een schaar. In het onderschrift staat dat Maria, na 

Christus met wie zij een mystiek huwelijk hadden 
gesloten.
De – katholieke –  hemel werd in de zeventiende 
eeuw afgebeeld als een vierkante stad of tuin, 
geïnspireerd op het Hemels Jeruzalem, zoals be-
schreven in het Bijbelboek Openbaringen. Het 
beeld van de besloten tuin of Hortus Conclusus 
vond zijn oorsprong in het Bijbelse Hooglied een 
metaforisch liefdesgedicht over de Bruidegom 
en Zijn bruid. Deze tekst zit vol met botanische 
motieven, bloemen, planten en vruchten. Vanaf de 
middeleeuwen werd deze tuin – waarin Maria met 
het Christuskind voortleefde – beschouwd als een 
metafoor van de hemel.

Eigenzinnig en ootmoedig 
Omdat klopjes enkel de gelofte van zuiverheid 
aflegden bij de sluiting van hun mystieke huwelijk 
met Christus en zich niet gebonden voelden aan 
de traditionele kloosterregels met de geloften van 
gehoorzaamheid en armoede erbij, waren zij geen 
directe verantwoording verschuldigd aan de katho-
lieke hiërarchie. Zodoende ontwikkelde zich in het 
dagelijks leven vaak een vilein spel tussen de eigen-
zinnige maagden en hun geestelijke leidsmannen. 
aan wie zij verantwoording aflegden bij de biecht. 
De geestelijkheid wees de maagden veelvuldig op 
de deugd van nederigheid om hun ambities in te to-
men. Lichamelijke, erotische en moederlijke gevoe-
lens werden gesublimeerd in een spirituele liefde 
tot Christus: als baby (met kerst werd het kindje 
‘gewiegd’) tot aan de mystieke liefde voor de vol-
wassen, immer beeldschoon verbeelde Bruidegom, 
met wiens lichaam zij zich bij de communie – in de 
vorm van een geconsecreerde hostie – verenigden. 
Alle zintuigen werden ingezet om affectie en liefde 
‘geestelijk’ te praktiseren. 
Om deze maagden niet al te zeer te laten ontspo-
ren schreven geestelijken veel begeleidingslite-
ratuur. Zo verwoordde bijvoorbeeld een jezuïet, 
Cornelius Hazart, dit in een handleiding voor de 
maagdelijke staat: 
‘Door arbeid worden de lichamelijke genoegens 
overwonnen. Daarom zal een maagd de dag in drie 
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ontrukt en dat een belangrijke bijdrage levert aan 
het genderonderzoek van religieuze vrouwen in de 
vroegmoderne tijd.

‘Maria’s’ in de Canon
Het wordt hoog tijd dat de vaderlandse ‘Maria’s’ 
een venster krijgen in de Canon van Nederland. 
Als representante zou Catharina Jans Oly (1585-
1651) een fraai boegbeeld kunnen zijn. Trijn werd 
geboren in Amsterdam, als dochter van vroom 
katholieke ouders. Zij was intelligent, welgesteld 
en daadkrachtig.  Als zeventienjarige trad zij in bij 
de Haarlemse vergadering van de maagden ‘in de 
Hoek’. Hier hadden zich vanaf 1582 semireligieuze 
vrouwen gevestigd onder de geestelijke leiding van 
een priester. In 1625 werd zij overste en novicen-
moeder. Waarschijnlijk heeft deze functie haar 
aangezet tot het schrijven van de De Levens der 
Maeghden. Het handschrift, drie kwartodelen van 
elk vierhonderd folio’s,  bevat necrologieën van 
tweehonderd overleden medezusters, die met hun 
deugdzame leven tot voorbeeld werden gesteld 
aan de jonge klopzusters. Het werd in 2012 uit-
gegeven en becommentarieerd door Joke Spaans. 
Trijn is als één van de weinige zusters niet anoniem 
gestorven: als eerbetoon werd haar leven na haar 
dood opgetekend door een medeklopje. Ze is 
daarmee een voorbeeld voor de vele tienduizenden 
religieuzen vóór en ná haar, die zich onbaatzuchtig 
inzetten voor de medemens en de samenleving. 
Door studie en gebed konden zij zich onafhankelijk, 
in de (religieuze) context van de tijd, intellectueel 
ontwikkelen. Zo staan zij aan de basis van een vrou-
wenemancipatie, die nu als verworvenheid van de 
twintigste  eeuw wordt aangeduid.  ■

Evelyne Verheggen studeerde kunstgeschiedenis 
in Leiden en promoveerde in 2006 aan de Radboud 
Universiteit te Nijmegen op devotiegrafiek. Zij is 
werkzaam als erfgoeddeskundige en als vrij onder-
zoeksmedewerker (geassocieerd lid) verbonden aan 
het Ruusbroecgenootschap van de Universiteit Ant-
werpen. Behalve over devotieprenten publiceerde zij 
over reliekverering en over de inrichting van kerken. 
(www.evelyneverheggen.nl). 

Godshuizen waren ontdaan van alle beelden en 
decoratie. De kloppen gingen daarentegen hun 
tempels aankleden met de mooiste en kostbaarste 
versieringen, bijvoorbeeld door ze op te luisteren 
met kerkelijke textiel met geborduurde heiligen, 
bloemen en vruchten. Het kerkgebouw kreeg zo 
het imago voorportaal te zijn van de (katholieke) 
hemel, waarbij bloemen en vruchten symbool 
stonden voor deugden en goede werken, tijdens 
het leven te verrichten: dé voorwaarde om na de 
dood in de hemel te worden opgenomen. Daar-
mee benadrukten zij extra het contrast met de 
protestanten met betrekking tot het bereiken van 
een hemels leven na de dood. Door de Synode van 
Dordrecht (1619) was immers vastgelegd dat God 
tevoren – los van de goede werken – bepaalde 
welke mensen hij had uitverkoren en welke niet: 
zie hiervoor de predestinatieleer. 

Geschiedschrijving nu door een vrouw
Indrukwekkend is het verslag dat de in Vlaanderen 
opgegroeide Spaanse kloosterzuster Cathalina del 
Spirito Sancto aan het begin van de zeventiende 
eeuw optekende over de geschiedenis van Alk-
maarse clarissen. Na hun vlucht in 1572 uit het 
klooster vonden zij na vele omzwervingen een 
thuisplek in Lissabon. Daar schonk Filips II hun 
een nieuw klooster. Onlangs werd dit verslag in 
hedendaags Nederlands vertaald en becommenta-
rieerd door Joke Spaans en Raymond Fagel onder 
de titel Nonnen verdreven door geuzen. Het boek 
beschrijft episch en nauwgezet hoe bij de beelden-
storm niet enkel kerken werden gestript, maar dat 
ook tientallen bloeiende mannen- én vrouwen-
kloosters werden geconfisqueerd, geplunderd of 
platgebrand. Bewoners ervan werden menigmaal 
gevangengenomen, gemarteld en soms gedood, 
tenzij ze  konden vluchten, maar desondanks ver-
loochenden zij over het algemeen hun religieuze 
identiteit niet. Cathalina beschrijft dit gebeuren 
door vrouwelijke ogen en vanuit háár perspectief, 
waarbij zij studieus gebruik moet hebben gemaakt 
van contemporaine boeken. Een historisch be-
langrijk werkstuk, dat nu aan de vergetelheid is 

aan de orde. De contrareformatie werd ingezet 
tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) met 
aan de basis ook godsdiensttwisten. De maagden 
verweerden zich op vreedzame wijze.
Carolina Lenarduzzi beschrijft in haar recent ver-
schenen proefschrift Katholiek in de Republiek. 
De belevingswereld van een religieuze minderheid 
1570-1750 hoe kloppen zich zonder schroom in 
de publieke arena begaven en zich daarbij openlijk 
als katholiek manifesteren. De gereformeerde 
overheid probeerde met regelgeving die activi-
teiten te verbieden, veelal zonder resultaat. Een 
uitstekend middel om zich te manifesteren vormde 
de muziek. Protestanten hadden immers de kerk-
muziek gedegradeerd tot het zingen van metrische 
psalmen, soms met orgelbegeleiding. Het resultaat 
was, vergeleken met de rijke muzikale traditie van 
de katholieken, armetierig. De hemelse feminiene 
kerkmuziek was buiten de muren van de schuil-
kerken, begijnhoven en kloppenhuizen maar al te 
goed te horen. Muziek was een medium waarmee 
zij zich extern konden onderscheiden, zowel om 
protestanten aan zich te verbinden als om zichzelf 
te profileren.

Zelf deed ik onderzoek naar een ander gebied: 
de zorg voor de aankleding van de katholieke 
schuilkerken. Door hervormden geconfisqueerde 

de Hemelvaart van haar Zoon, de kost verdiende 
met handwerk, ‘tot wiens onderwysinghe veel arme 
dochters hunnen toevlucht namen’. 

Tijd voor rehabilitatie
Ondanks hun aanzienlijke bijdrage aan het maat-
schappelijke en binnenkerkelijke leven hebben de 
kloppen en begijnen niet de aandacht en waar-
dering gekregen die ze verdienen. Nederigheid of 
‘ootmoed’ heette een belangrijke deugd en ijdelheid 
gold als een grote zonde. Misschien zijn ze daarom 
ook hoogstzelden – bij leven – geportretteerd. In de 
kerkgeschiedenis, vroeger een hoofdzakelijk door 
mannen (priesters) geschreven genre, zijn hun werk 
en inzet lange tijd veronachtzaamd. Daar is evenwel 
de laatste jaren verandering in gekomen. Er zijn 
recent belangrijke studies verschenen, die hun ge-
weldloze, maar effectieve aandeel aan de contrare-
formatie en aan de vrede in de Republiek aantonen. 
Hoe zulke vrouwen dat, binnen de gestelde deugd-
zame ‘regels’, praktiseerden, komt in deze studies 

delen verdelen: in ’t eerste deel zal zij bidden, in ’t 
tweede lezen, en in het derde werken.’ 
Om het bidden te vergemakkelijken maakten de 
vrouwen gebruik van devotieprenten, reliektuintjes 
en rozenkransen; als leesvoer werden talrijke stich-
telijke boekjes verspreid. Doordat deze catholica 
en devotionalia intensief werden gebruikt en aan 
elkaar doorgegeven, is er relatief weinig bewaard 
gebleven. Desalniettemin kunnen we aan de hand 
van materieel erfgoed, in bibliotheken, musea, ker-
ken en kloosters bewaard, hun werk en de daarmee 
samenhangende devotionele cultuur reconstrueren.
Zeldzaam zijn evenwel devotieprentjes waarop 
de kloppen zelf staan afgebeeld. In Antwerpen 
bewaart men een uniek exemplaar, waarop de re-
latie tot Maria is weergegeven. De Heilige Maagd 
toont aan twee klopjes het gebedenboek met de 
krasse tekst ‘Volmaeckte Vernietinghe’ (de zelfver-
nedering: het ter ere Gods volledig wegcijferen van 
zichzelf). Naast haar staat een mand met textiel en 
een schaar. In het onderschrift staat dat Maria, na 

Christus met wie zij een mystiek huwelijk hadden 
gesloten.
De – katholieke –  hemel werd in de zeventiende 
eeuw afgebeeld als een vierkante stad of tuin, 
geïnspireerd op het Hemels Jeruzalem, zoals be-
schreven in het Bijbelboek Openbaringen. Het 
beeld van de besloten tuin of Hortus Conclusus 
vond zijn oorsprong in het Bijbelse Hooglied een 
metaforisch liefdesgedicht over de Bruidegom 
en Zijn bruid. Deze tekst zit vol met botanische 
motieven, bloemen, planten en vruchten. Vanaf de 
middeleeuwen werd deze tuin – waarin Maria met 
het Christuskind voortleefde – beschouwd als een 
metafoor van de hemel.

Eigenzinnig en ootmoedig 
Omdat klopjes enkel de gelofte van zuiverheid 
aflegden bij de sluiting van hun mystieke huwelijk 
met Christus en zich niet gebonden voelden aan 
de traditionele kloosterregels met de geloften van 
gehoorzaamheid en armoede erbij, waren zij geen 
directe verantwoording verschuldigd aan de katho-
lieke hiërarchie. Zodoende ontwikkelde zich in het 
dagelijks leven vaak een vilein spel tussen de eigen-
zinnige maagden en hun geestelijke leidsmannen. 
aan wie zij verantwoording aflegden bij de biecht. 
De geestelijkheid wees de maagden veelvuldig op 
de deugd van nederigheid om hun ambities in te to-
men. Lichamelijke, erotische en moederlijke gevoe-
lens werden gesublimeerd in een spirituele liefde 
tot Christus: als baby (met kerst werd het kindje 
‘gewiegd’) tot aan de mystieke liefde voor de vol-
wassen, immer beeldschoon verbeelde Bruidegom, 
met wiens lichaam zij zich bij de communie – in de 
vorm van een geconsecreerde hostie – verenigden. 
Alle zintuigen werden ingezet om affectie en liefde 
‘geestelijk’ te praktiseren. 
Om deze maagden niet al te zeer te laten ontspo-
ren schreven geestelijken veel begeleidingslite-
ratuur. Zo verwoordde bijvoorbeeld een jezuïet, 
Cornelius Hazart, dit in een handleiding voor de 
maagdelijke staat: 
‘Door arbeid worden de lichamelijke genoegens 
overwonnen. Daarom zal een maagd de dag in drie 
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Officiële berichten
De Aartsbisschop van Utrecht heeft:
•  Met ingang van 1 juli 2019 de heer D. Noordzij herbe-

noemd tot lector van het Aartsbisdom Utrecht voor een 
periode van vier jaren. 

•  Met ingang van 1 oktober 2019 de heer P.T. van Hes herbe-
noemd als kerkmeester van de Statie Friesland, toegewijd 
aan de H. Theresia van Avila, voor een periode van twee 
jaren. 

•  Met ingang van 1 oktober 2019 mevrouw R.M. Bekkers-van 
Putten benoemd als kerkmeester van de parochie van de H. 
Johannes de Doper te Gouda, voor een periode van twee 
jaren.

•  Met ingang van 1 oktober 2019 de heer A.A. Miedema be-
noemd tot lid van het bestuur van de Stichting Oudewater 
OK (O2K), voor een periode van vier jaren. 

•  Met ingang van 1 november 2019 de heer D. Noordzij 
herbenoemd als kerkmeester van de parochie van de H. 
Georgius te Amersfoort, voor een periode van vier jaren.

De Bisschop van Haarlem heeft:
•  Met ingang van 1 juli 2019 de zeereerwaarde heer H. 

Münch herbenoemd als deservitor van de parochie van de 
H.H. Nicolaus en Maria Magdalena te Krommenie, tot en 
met 31 december 2019. 

•  Met ingang van 1 november 2019 de heer J.P.W. Beneken 
Kolmer herbenoemd als kerkmeester van de parochie van 
de H.H. Anna en Maria te Haarlem, voor een periode van 
vier jaren. 

Het Collegiaal Bestuur heeft:
•  Met ingang van 1 maart 2019 mevrouw J.J. Horstman 

eervol ontslag verleend als lid van de Commissie Financiën 
en Materieel (CFM). Per diezelfde datum is de heer W.H. 
Horstman herbenoemd als lid, voor de periode van vier 
jaren.

•  Met ingang van 1 november 2019 de zeereerwaarde heer 
drs. R.W. Frede herbenoemd als lid van de redactie van De 
Oud-Katholiek, voor een periode van vier jaren.

•  Met ingang van 1 november 2019 eervol ontslag verleend 
aan de leden van de Werkgroep Vorming en Toerusting: de 
zeereerwaarde vrouwe drs. J. Kolkman, de zeereerwaarde 
heer H. Münch, de zeereerwaarde heer E.Th.F.M. Cort-
vriendt, mevrouw H. Witters en de heer E.A. Koren.  

 
Namens het Collegiaal Bestuur,

M. Konings-Roobol, secretaris

De Oud-Katholiek wordt zesmaal per jaar 
aan ieder oud-katholiek adres in Nederland 
verstuurd. Het is belangrijk voor de redactie 
om te weten wat u van het magazine vindt: 
zonder die input vaar je wellicht een koers 
zonder te weten wat de lezer wil lezen. Om-
dat het laatste lezersonderzoek zeven jaar 
geleden werd gehouden, was het hoog tijd 
een nieuwe peiling te doen. Er is immers 
het een en ander gewijzigd, zoals de redac-
tiesamenstelling. Op basis van de reacties 
op de enquête willen wij bekijken hoe we De 
Oud-Katholiek kunnen vormgeven.

Methodologie
Vrijwel de gehele maand september - van 3 tot 
en met 30 september – konden lezers via de 
landelijke website van de Oud-Katholieke Kerk 
antwoorden op onze vragen invullen. 190 mensen 
reageerden, wat betekent dat de steekproef tech-
nisch representatief is. (Voor de kenners: we zijn 
uitgegaan van een foutenmarge van 7% en een 
betrouwbaarheidsniveau van 95% bij een onder-
zoekspopulatie van 4.000 lezers.)

Trouwe oud-katholieke lezers
Onder de 190 respondenten zijn iets meer man-
nen dan vrouwen (56 vs. 44%) en vooral leden of 
gastleden van de Oud-Katholieke Kerk (94% zegt 
oud-katholiek te zijn, 12% gastlid). Van de ‘niet 
oud-katholieken’ gaven 15 mensen aan rooms-ka-
tholiek en 7 van protestantse huize te zijn.
Het blad wordt vooral door ouderen gelezen: 85% 
is ouder dan 50. Iets meer dan een derde is zelfs 
ouder dan 70. 15% van de lezers is jonger dan 50 
jaar (en daarvan geeft slechts 3% aan jonger dan 
30 jaar oud te zijn). 
Uit het onderzoek blijkt dat we trouwe lezers heb-
ben: 4 op de 5 leest De Oud-Katholiek langer dan 4 
jaar. Misschien zijn dat er zelfs meer, want 7% van 

de respondenten gaf aan niet meer te weten hoe 
lang ze dit blad lezen.
Driekwart van de lezers vindt het blad over het 
algemeen toegankelijk; 1 op de 7 vindt de artike-
len te moeilijk en 1 op de 20 te oppervlakkig. Een 
derde van de respondenten leest De Oud-Katholiek 
helemaal, 39% grotendeels.

Binnenkerkelijk
De Oud-Katholiek – de naam wijst daar al op – is 
volgens de lezers een magazine voor de eigen 
achterban. Dat blijkt niet alleen uit de achtergrond 
van de lezers, maar ook uit het bereik dat het blad 
heeft. De meeste lezers houden De Oud-Katholiek 
voor zichzelf: 55% geeft het eigen exemplaar niet 
door, 44% geeft het aan één ander persoon te le-
zen (vermoedelijk een partner of huisgenoot). Met 
een huidige oplage van 2.800 betekent dit dat het 
bereik van het blad rond de 4.000 lezers ligt. 

Onderwerpen
Gevraagd naar onderwerpen die de redactie meer 
voor het voetlicht zou kunnen brengen kregen 
we uiteenlopende suggesties. Een op de vijf res-
pondenten doet geen suggesties want is tevreden 
over de onderwerpen die de redactie selecteert. 
De top 3 van onderwerpen die anderen noemen, 
zijn oud-katholieke geschiedenis (38%), levens-
vragen (38%) en spiritualiteit (32%), gevolgd door 
oecumene, maatschappij en duurzaamheid. Som-
migen vinden de thematische opzet niet meer van 
deze tijd. Slechts een klein aantal respondenten 
wil terug naar de oude situatie, waarin nieuws 
uit lokale parochies in De Oud-Katholiek werd ge-
bracht. 

Stellingen
Ook legden we u enkele stellingen voor. Wij 
wilden bijvoorbeeld weten of u vindt dat De 
Oud-Katholiek bijdraagt aan uw geloofsverdieping. 
Dat neigt naar een ‘ja’: een derde is daar positief 

tot zeer positief over, 2/5e is neutraal. Men vindt 
daarbij dat het blad bijdraagt aan een positief 
imago van de Oud-Katholieke Kerk (63%) en dat 
het blad op een professionele manier het oud-ka-
tholieke gedachtegoed vertolkt (58%). U vindt het 
blad allerminst saai (slechts 5%), maar ook niet 
missionair (3%). 
Een aandachtspunt voor de redactie is dat maar 
een krappe meerderheid De Oud-Katholiek rele-
vant vindt (51%). Daar lijkt werk aan de winkel te 
zijn. 
De Oud-Katholiek wordt gratis verspreid, waarbij 
gevraagd wordt om een gift. Van de trouwe lezers 
geeft 43% ieder jaar een gift en een kwart nooit. 
Of dat met de relevantie van het blad te maken 
heeft, is niet te zeggen, maar het moet wel de 
aandacht van de redactie krijgen. Als mensen geld 
geven, vindt de helft dat een bedrag tussen de 20 
en 30 euro per jaar alleszins redelijk is.

Vrije reacties
De vrije reacties, tot slot, lopen uiteen. Boeiend, 
maar soms lastig te om eruit te concluderen wat 
je ermee kunt als redactie omdat het reacties 
van enkelingen zijn. De een vindt de vormgeving 
mooi, de ander volstrekt niet. De een pleit voor 
een ander papierformaat, de ander vindt het goed 
zo. Lezers vinden dat de inhoud ‘soms zo ver af 
staat van de huidige maatschappij’ of ‘niet leefbaar 
genoeg (is) voor jongeren’ waarbij het ‘voor mij als 
gastlid te veel een ons-kent-ons-sfeertje’ ademt 
en ‘gemaakt (lijkt te zijn) voor vrienden en kennis-
sen van de redactieleden, maar niet voor de kerk-
gangers’. Het moet ‘meer een magazine en minder 
een kerkblad’ worden. 
Anderen zijn ‘altijd blij als het blad in de brieven-
bus ligt’ waarbij ‘ik meestal de bijdragen heel le-
zenswaardig vindt’, ze vinden het een blad dat ‘fijn, 
mooi, verrassend en inspirerend’ is, waarbij ‘grote 
waardering voor de redactieleden’ wordt uitge-
sproken. ‘Dank aan degenen die het maken’. 

Service

Uitkomsten lezersonderzoek De Oud-Katholiek

Een tendens lijkt te zijn dat de artikelen korter, 
meer journalistiek en minder naar binnen ge-
keerd moeten zijn. ‘Kijk naar andere bladen, die 
veel frisser en toegankelijker zijn’ en ‘probeer 
hoogdravende theologische verhandelingen te 
vermijden’. 

Wat gaan we doen?
We willen alle 190 lezers bedanken voor de 
moeite die ze genomen hebben om ons feedback 
te geven over het blad. We wilden een steek-
proef doen om een beeld te krijgen van wat u van 
De Oud-Katholiek vindt. De uitkomsten van het 
onderzoek hebben we als redactie al besproken 
en dat heeft ideeën opgeleverd om de inhoud te 
verrijken. We hopen dat u dat de komende tijd 
gaat merken.   ■

En dan nog dit...
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De Oud-Katholiek is een periodieke uitgave van de Oud- 
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Bloemaert; • pag. 21: Verheggen OKM; • pag. 22: Verheggen 
Zaandam OKK; • pag. 23: Verheggen Krommenie OKK; 
• pag. 28: Verheggen Krommenie OKK 

Vacature
Taal en verbeelding
Heb jij gevoel voor taal en verbeelding? 
Werk je graag samen? Ken jij mensen die 
mooi kunnen schrijven over geloof, hoop 
en liefde, over kerk, kunst en politiek, over 
bezinnen, bedenken en bezielen?
Dan zouden we het leuk vinden als je samen 
met ons het magazine De Oud-Katholiek 
wilt maken. Als redactielid bedenk je on-
derwerpen, benader en begeleid je auteurs, 
redigeer je teksten en denk je mee over 
beeldmateriaal en vormgeving.
Aangezien de huidige redactie door een  
samenloop van omstandigheden nu bestaat 
uit vier theologen (van wie drie geestelijken), 
zoeken we nu bij voorkeur niet-theologen. 
Heb je interesse of wil je meer weten? Of 
ken je iemand die heel geschikt zou zijn? 
Mail ons dan op redactie@okkn.nl of neem 
contact op met een redactielid.



 Zalig kerstfeest


