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Toen in 1578 Amsterdam - na een
beleg van meerdere jaren - door
de geuzen werd ingenomen en de
stadsraad vervangen door calvinis-
tische bestuurders, betekende dit
de doodsklap voor de bloeiende
middeleeuwse religieuze cultuur
van de stad. De kerken werden
overgenomen door de gerefor-
meerden, kloosters werden geslo-
ten, priesters en monniken doken
onder of werden per boot uit de
stad vervoerd. Nonnen en zusters
mochten dan wel blijven, maar hun
gemeenschappen mochten geen
jonge novices meer opnemen, zij
stierven uit. Katholieke scholen
waren verboden, het hele paro-
chiestelsel was verdwenen en er
mochten zich in het hele land geen
bisschoppen meer vestigen. De
kerkelijke infrastructuur was weg-
gevallen, een grote institutionele
organisatie veranderde met een
klap in een onherkenbare privéor-
ganisatie.

Anders dan in Engeland echter wer-
den katholieken in Nederland niet
met de dood bedreigd. Katholieke
kerkdiensten werden gedoogd
mits niets van hen te zien en te ho-
ren was op straat, mits zij zo werden
gevierd als of ze niet bestonden. Er
ontstonden schuilkerken, in het
begin waren dat als het ware huis-
kamerkerken. Particulieren stelden
hun huiskamers ter beschikking
voor kerkdiensten voor familie en
buren. Plek voor meer gelovigen
was er niet. Al snel ontstond er een
katholiek netwerk, de Hollandse
Zending, die contact onderhield
met de katholieke bevolking.
Priesters reisden undercover door
het land, verkleed als boeren of
timmerlui. Waar zij opdoken wer-
den stiekem kerkdiensten geor-
ganiseerd en de meest dringende
casualia uitgevoerd: dopen, huwe-
lijken, vormsels. Dan werd de hele

dag een mis na de ander gevierd,
meer dan 15-20 mensen pasten im-
mers niet in een keer in een huis-
kamer. Het was dus zaak zo veel
diensten als mogelijk achter elkaar
te draaien zonder dat de schouten
of hun knechten erachter kwamen.
Want dan was het mis, dan moes-
ten flinke geldboetes worden be-
taald en dreigde opsluiting.

Toch waren er een paar eilanden
in de woeste zee: de begijnhoven.
Begijnen waren vrome vrouwen die
geen geloftes aflegden zoals kloos-
terzusters, maar beloofden voor
de tijd dat ze begijn waren kuis te
leven en gehoorzaam te zijn aan
de statuten en hun'meestersei Zij
woonden bij elkaar in begijnhui-
zen en begijnhoven. Ze mochten
privéeigendom hebben en waren
vaak eigenaressen van hun huizen
of van hun kamer, een reden waar-
om begijnhoven niet konden wor-
den onteigend.

Het begijnhof in Amsterdam was
rond 1600 een katholieke oase
waar het stadsbestuur weinig grip
op had. Maar hun kerk werd hen
ontnomen en aan de Engelse Pres-

byterianen gegeven. Tot vandaag
heet zij daarom de Engelse kerk.
Ook de begijnen kerkten in huiska-
merkerken, ook zij moesten vrezen
dat de schouten hen betrapten op
kerkdiensten. Daarom werden er
meer dan eenmaal steekpenningen
betaald aan de knechten van de
schout. Pas een kleine 100 jaar na de
Alteratie, in 1671, werd een nieuwe
begijn hofka pel gewijd.



Uit het begin van de 17e eeuw is
een bijzonder boek overgeleverd:
een liturgisch muziekboek dat
werd gebruikt tijdens de huiska-
merdiensten op het begijnhof in
Amsterdam. Het bevat voorname-
lijk gregoriaanse gezangen voor
vesperdiensten, een paar misge-
zangen en een- en meerstemmige
geestelijke liederen in het Latijn en
in het Nederlands. Volgens de sta-
tuten moesten de bewoonsters van
het begijnhof de vespers gezamen-
lijk vieren.
Opvallend is het feit dat er meer-
stemmig werd gezongen. Wie deed
dat? ln de traditionele katholieke
kerk deed dat het koor, bestaand
uit scholieren en priesters. Maar
katholieke scholen bestonden niet
meer, en priesters waren onderge-
doken.
Een ander boeiend boek uit deze
tijd, uit Haarlem, geeft hier nader
uitsluitsel. Het bevat meer dan 200
levensbeschrijvingen van geeste-
lijke maagden, ook kloppen ge-
noemd.

Uit deze viten wordt duidelijk, dat

in Nederland de katholieke kerk
van vlak na de Reformatie een
vrouwenkerk was.
Alle kerkelijke ambten en functies,
met uitzondering van het pries-
terambt, werden door vrouwen
ingevuld. Zij vormden de schakel
tussen de Hollandse Zending en
de gelovigen. Zij organiseerden
bijeenkomsten en stelden hun
woonkamers voor kerkdiensten ter
beschikking, zij betaalden steek-
penningen en zongen in kerkdien-
sten de gregoriaanse liturgie. Zij
beheerden het katholieke netwerk
van gelovigen met behulp van hun
privé netwerk. Ongehoord vond
dat de paus in Rome. Maar hij kon
er niets aan doen.

Kloppen konden thuis wonen,
maar woonden vaak ook op het
begijnhof, samen met voormalige
kloosterzusters die hun kloosters
waren kwijtgeraakt, en jonge mei-
den die bij de begijnen op school
zaten. Ook de begijnhoven in Am-
sterdam en in Haarlem werden
rond 1600 door verschillende groe-
pen vrouwen bewoond.
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Maar hadden ze ook een heus
koor? Begijnenkoren bestonden
al in de middeleeuwen. Bijzonder
muzikale begijnen mochten na een
strenge opnameprocedure koor-
begijn worden en werden voor hun
muzikale diensten ook betaald.

Ook in Amsterdam kan dus een
koor hebben bestaan van bewoon-
sters van het begijnhoí ook al heb-
ben we hier behalve het muziek-
boek verder geen informatie over.
Over de Haarlemse kloppen weten
we meer. Hier vonden wekelijks
repetities plaats in de huiskamer
van de voorzangeres: ongeveer 20
vrouwen zongen dicht op elkaar
gepropt zachtjes Iiturgische liede-
ren omdat de zang op straat niet
mocht worden gehoord. Ook het
raam mocht niet open vanwege het
geluid. Vooral in de zomer was het
daardoor vreselijk warm en konden
zangeressen ook onwel worden.
Ook in de kerkdiensten moest heel
zachtjes worden gezongen om niet
de aandacht te trekken van calvi-
nisten op straat.

Muziekinstrumenten werden ge-
bruikt als ze er waren. Er waren rijke
vrouwen die een klein portatiefje
of een klavecimbel in hun woonka-
mer hadden staan, daar werd dan
gebruik van gemaakt. Ook werd er
graag op de viool gespeeld om de
bovenste stem van het koor te on-
dersteunen. Omdat het koor alleen
uit vrouwen bestond, werd voor-
namelijk de driestemmige muziek
vrij hoog gei'ntoneerd zodat de bas
door lage alten kon worden gezon-
9en.
Kennelijk hadden de sopranen dan
graag de steun van een viool als
de muziek de hoogte in ging - be-
grijpelijk als ze alleen heel zachtjes
konden zingen. Het was zingen'in
een trubbele tijti maar desondanks
met hart en ziel. l:r3


