
Rumoer in de Herenstraat 

De Utrechtse augustijnenstatie 

A. K. de Meijer O.S.A. 

Wie van de Nieuwe Gracht komend de Herenstraat inloopt, ziet tamelijk 
vooraan ter linkerzijde de langgerekte voorgevel van het St. Gregoriushuis. 
Op deze plaats stond vroeger de aan St. Maarten toegewijde schuilkerk van 
de jezuieten 1). Iets verder staat aan dezelfde kant op nr. 36 de kerk van de 
Baptistengemeente, ook wel bekend als het gebouw Silo. In de gemoderni
seerde gevel is de oorspronkelijke uit 1822 daterende ingang met de zuilen 
nog bewaard. Dit was eertijds de kerk van de augustijnen, de voorloper van 
de St. Augustinuskerk aan de Oude Gracht, die in 1839 werd gebouwd. Aan
vankelijk lag het kerkgebouw achter de huizen van de Herenstraat en was via 
een nu nog aanwezige poortgang halverwege de Jerusalemstraat te bereiken 
2). 
Om deze twee kerken gaat het rumoer in de Herenstraat. Het scenario draait 
op het einde van de 18e eeuw. 

Voorgeschiedenis 

Zoals bekend was sedert de Hervorming in de Noordelijke Nederlanden de 
uitoefening van de katholieke godsdienst verboden. In de zeventiende eeuw 
werd de houding van de stadsregeringen wat soepeler en ontstonden er in par
ticuliere huizen zgn. schuilkerken, die ofwel tot de wereldgeestelijkheid be
hoorden of tot een kloosterorde, de regulieren. In tegenstelling tot de eersten 
kwamen de regulieren meestal uit de in de Zuidelijke Nederlanden gelegen 
kloosters. Noord-Nederland werd door de kerkelijke autoriteiten te Rome als 
een missiegebied beschouwd, aangezien na de Reformatie voor hen de Ne
derlandse bisdommen hadden opgehouden te bestaan. De huiskerken werden 

1) De kerk, waarvan ons niets meer rest, bereikte men via de poort van het huis Loenersloot, 
Nieuwe Gracht 20. Boven de poort is later de gevelsteen van St. Maarten aangebracht, zie A. van 
Hulzen, Utrecht op oude foto's, III: Van Plompetoren naar Servaas ('s-Gravenhage, 1979) 136-137. 
2) Op de plattegrond van Utrecht van 1838, zie A. van Hulzen, Utrecht bij gaslicht ('s-Gravenha-
ge, 1976) 56, is de situatie van beide kerken duidelijk te zien. In 1822 was een nieuwe kerk ge
bouwd met de ingang in de Herenstraat. Toen deze in 1840 door de augustijnen werd verlaten, 
trok de gemeente van de Dorstige Hartsteeg erin en wijdde de kerk toe aan St. Willibrord. Deze 
gemeente verhuisde in 1877 naar de nieuw gebouwde St. Willibrorduskerk in de Minderbroeder
straat, zie A. van Rooyen, 'Silo', de vroegere 'St. Willibrorduskerk', Utrechtsch Jaarboekje, 1912. 
XX1II-XXXV. A. J. Rientjes schreef in de Officiëele Kerklijst van Utrecht, 1918 een serie artikelen 
over de 'Geschiedenis der St. Augustinuskerk aan de Oude Gracht', waarin hij ruim aandacht 
besteedde aan de statie in de Jerusalemstraat. 
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daarom ook wel missiestaties genoemd. Ook de volgelingen van St. Augusti
nus waren in het begin van de zeventiende eeuw naar het Noorden getrokken 
om zich als missionarissen te vestigen o.a. in Amsterdam, Groningen, Nijme
gen en Utrecht. 

In de stad Utrecht waren de augustijnen op twee plaatsen aanwezig, zoals 
blijkt uit een lijst van „Mispristers" uit 1664-1665. Pater Dirck de Roy soon van 
de schout van den Dom woont aan de N. Gracht over de brug van Paushuysse 3). 
Hij was ingetreden in het augustijnenklooster te Aken en na zijn priesterwij
ding rond 1630 in zijn vaderstad teruggekeerd. In zijn ouderlijk huis nabij 
Paushuize kerkte hij tot aan zijn dood. Omdat De Roy eigener beweging zijn 
statie was begonnen, had de apostolisch vicaris Jacobus de la Torre, op ver
zoek van provinciaal Ignatius de Dijckere, Dirck de Roy omstreeks 1655 als 
echte missionaris erkend, maar zonder recht van opvolging. Dat was de reden 
waarom de statie ophield te bestaan toen pater De Roy, 82 jaar oud, op 21 juli 
1679 overleed en in de Buurkerk werd begraven. 
De andere statie bevond zich niet ver daar vandaan, waar nu het Hierony-
musplantsoen is. In de genoemde lijst lezen we P. Joan van Hoven, August, 
munnik, woont in 't Hieron. steechjen, 2 à 3 deuren van D. Teeckmannus. Het 
Hieronymussteegje was de verbinding van de Kromme Nieuwe Gracht met 
de stadswal. 
Pater Van Hove, afkomstig uit het klooster te Mechelen, was niet de eerste 
die de statie in het steegje bediende. Dat was Leonardus Brems. Hij behoorde 
tot het klooster te Brussel en werd in 1636, een jaar na de officiële erkenning 
van de Hollandse augustijnenmissie 4) door de Congregatie van de Propagan
da Fide op 23 april 1635, door de provinciale overste Michael Paludanus naar 
Utrecht gezonden. Hij had dus een officiële opdracht. Leonard Brems over
leed op 11 januari 1648 5) en werd opgevolgd door Petrus de Vos, geboren te 
Schiedam in 1596, die op 19 februari 1658 kwam te overlijden. Zijn opvolger, 
de Antwerpenaar Jan Baptist van Wamel, keerde vijfjaar later naar zijn con
vent terug. Toen werd Joannes Hieronymus van Hove naar Utrecht gezonden 
waar hij op 19 januari 1663 arriveerde. Van Hove was geboren op 27 decem
ber 1619 en op 21 februari 1644 tot priester gewijd 6). Hij overleed te Utrecht 
op 11 juni 1689 en werd in de Catharijnekerk begraven. 
Zijn opvolger was Joannes Matthei, geboren te Pelt en behorende tot het na
burige klooster van Bree in Belgisch Limburg. Matthei verplaatste in 1690 de 
statie van het Hieronymussteegje naarde Jerusalemsteeg. Hij kerkte aanvan
kelijk in het huis boven de poortgang en bouwde later in de tuin een nieuwe 
kerk met pastorie. Om deze kerk en pastorie gaan een eeuw later de moeilijk
heden. 

3) J .H . Hofman, ed., 'Allerlei, betreffende de stad Utrecht', Archief voor de Geschiedenis van het 
Aartsbisdom Utrecht (AAU), V (1878) 180-238, hier 189. 
4) Voor de geschiedenis E. Ypma, 'De Augustijnen in de Hollandse Missie', Augustiniana, II 
(1952) 61-70 en III (1953) 107-127. 
5) N. Teeuwen, ed., 'Het obituarium van het Augustijnenklooster te Brussel', Augustiniana, III 
(1953)271. 
6) Prov. archief O.S.A. Utrecht, Statiearchief De Star te Amsterdam, I, 1: Annales, seu Regis-
trum Ord. FF. Eremitarum S. P. Augustini Amstelodami, I (1664-1678) 21. 
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Plakkaat en resolutie 

Tot nu toe was het met de Utrechtse statie rustig en goed verlopen. Onrust 
kwam er echter toen Matthei in februari 1720 was overleden. In de Hollandse 
Missie was intussen het een en ander gebeurd. De apostolisch vicaris en titu
lair aartsbisschop van Sebaste, Petrus Codde, was op verdenking van janse-
nistische tendenties na een langdurig verhoor te Rome door de kerkelijke in
stanties aldaar in 1702 gesuspendeerd en in 1704 van zijn functies ontheven 7). 
Dit binnenkerkelijk conflict had ook politieke gevolgen. De staten van Hol
land en Westfriesland vaardigden op 17 augustus 1702 een plakkaat uit waarin 
o.a. bepaald werd, dat voortaan geen nieuwe regulieren in de Hollandse Mis
sie mochten worden toegelaten 8). 
De kracht van deze bepaling deed zich in 1720 gevoelen. Met de opdracht 
Matthei's nalatenschap te regelen stuurde provinciaal Philip Tax pater Cra-
beels naar Utrecht en benoemde hem tot pastoor aldaar. De magistraat stond 
dit echter niet toe. Ook de daarna in zijn plaats benoemde Nicolaas van den 
Reijdt werd niet geadmitteerd. De stadsregering verklaarde het bedehuis in 
de Jerusalemsteeg voor gesloten. Eerst in augustus 1720 gelukte het de prior 
van het Maastrichtse klooster, Joannes de Munck, in Utrecht geadmitteerd te 
worden en mocht de kerk weer open 9). 
Pater De Munck overleed in 1747 en werd in de Buurkerk begraven. In 1742 
was de Gentenaar Lucas van Crombrugghe als kapelaan (socius) van De 
Munck naar Utrecht gezonden, wat waarschijnlijk door de magistraat was 
goed bevonden, want zonder moeilijkheden kon hij in 1747 zijn pastoor op
volgen. Dit zou tevens de laatste keer zijn. Intussen hadden namelijk de span
ningen tussen jansenisten en anti-jansenisten hun hoogtepunt bereikt. De 
moeilijkheden rond de opvolging van de afgezette Codde hadden in 1723 ge
leid tot de keuze van een bisschop op St. Willibrords zetel buiten Rome om. 
Daarmee was het schisma formeel. De burgerlijke overheid zag in deze los
van-Rome-beweging haar kans schoon om bij het toelaten van priesters voor
waarden te stellen. De Staten Generaal gingen hierin voor in 1730-1731 en de 
gewestelijke Staten volgden 10). De regulieren werden van deze maatregelen 
de dupe. De meesten van hen kwamen immers van buiten de Republiek en 
waren door hun gecentraliseerde bestuursvorm sterk met de pauselijke curie 
verbonden. 

De resolutie die de staten van Utrecht op 15 oktober 1764 uitvaardigden, be
vatte o.a. de volgende bepalingen: geen priester mag zijn functie uitoefenen 
zonder schriftelijke admissieverklaring. Om die te verkrijgen zal hij op zijn 
gezag als priester bij wijze van eed schriftelijk verklaren niet te houden, dat 

7) A. H. M. van Schaik, ' 'Salva conscientia'. De Nederlandse aartsbisschop Petrus Codde en 
het formulier van Alexander VII (1688-1710)', Archief voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk 
in Nederland(AGKKN), XX (1978) 198-272. 
8) P. Polman, ed., Romeinse bronnen voor de kerkelijke toestand der Nederlanden onder de Apostoli
sche Vicarissen 1592-1727, III: 1686-1705, Rijks Geschiedk. Publ., gr. serie XCIV ('s-Gravenhage, 
1952)609 (= nr. 791). 
9) Ibidem, IV: 1706-1727, Rijks Geschiedk. Publ. gr. serie XCVII ('s-Gravenhage. 1955) 445 (= 
nr. 587). 
10) P. Polman, Katholiek Nederland in de achttiende eeuw (3 dln; Hilversum, 1968) III, register 
s.v. Plakkaten. 
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de paus onderdanen van hun eed van trouw aan de burgerlijke overheid kan 
ontslaan; hij mag op geen enkele manier de inwoners van de provincie 
Utrecht er toe bewegen in een of andere vorm schenkingen te doen aan 
kloosters, colleges, kerken of seminaries; binnen een maand moeten alle in 
functie zijnde priesters op straffe van uitwijzing de bedoelde verklaring afleg
gen 11). De resolutie was er op gericht de regulieren alhier te doen uitsterven. 
De Utrechtse maatregel kwam zelfs in Rome gevoelig aan, zo erg, dat paus 
Clemens XIII in 1766 keizerin Maria Theresia verzocht te willen bewerken 
dat de resolutie tegen de regulieren herroepen of opgeschort zou worden. Zij 
vond de maatregel echter niet van dien aard, dat haar tussenkomst enig suc
ces zou boeken 12). 
In de lijst van priesters die tussen 18 december 1764 en 24 februari 1794 de re
solutie ondertekenden treffen wij Lucas van Crombrugghe aan, die zijn hand
tekening zet op 15 januari 1765 dis, pastor in de Jerusalemsteeg. Met hem te
kent die dag eveneens Ludovicus Loodts capellaan ook in de Jerusalemsteeg 

11) P. Polman, ed., Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der R.K. Kerk in Nederland 1727-
1853. II: 1754-1795, Rijks Geschiedk. PubL gr. serie CX ('s-Gravenhage, 1963) 238 (= nr. 229, 
noot 1), in het vervolg RB. II. 
12) Ibidem, 258-260 (= nr. 252-253). 
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13). Vier dagen eerder hadden de jezuïeten uit de Herenstraat de resolutie ge
signeerd, Laurentius van der Leepen als pastoor en Carolus van Dijk als zijn 
kapelaan. De jezuieten zouden hetzelfde jaar reeds de gevolgen ondervinden. 
Toen pastoor Van der Leepen op 2 december 1765 overleed, mocht Van Dijk 
hem niet opvolgen en werd de statie gesloten 14). 
Hoeveel mensen beide kerken frequenteerden is bekend uit de missieversla-
gen die door seculiere zowel als reguliere oversten op gezette tijden naar 
Rome werden gezonden. In het gedetailleerde verslag over de Hollandse Mis
sie dat de Brusselse nuntius in 1758 naar de Propaganda stuurde, telde de au
gustijnenstatie 947 15), die van de jezuieten 700 communicanten 16). In het 
volgende algemene verslag, waarvan de gegevens verzameld werden tussen 
1763-1775, wordt de jezuietenstatie als gesloten opgegeven, waardoor het 
aantal communicanten dat in de Jerusalemsteeg samenkomt is opgelopen tot 
1903 17). 

De rollen omgekeerd 

Het in twintig jaar verdubbelde aantal gelovigen van de augustijnenstatie zal 
de twee paters meer dan voldoende werk gegeven hebben, omdat zij in feite 
in een eigenlijk te kleine ruimte twee kerkgemeenten verzorgden. Deze om
standigheid wordt een nijpende kwestie wanneer op 12 oktober 1777 pastoor 
Van Crombrugghe op 64-jarige leeftijd overlijdt en in de Catharijnekerk is be
graven. Pater Loodts die hem zou moeten opvolgen, kan het niet alleen af. 
Maar ook de dreiging dat hij het veld zal moeten ruimen, zoals in 1765 zijn 
buurman pater Van Dijk SJ, en de Utrechtse magistraat ook deze kerk gaat 
sluiten, hangt loodzwaar boven de Jerusalemsteeg. Van augustijnse zijde kan 
de zaak niet geklaard worden, daarom komt de aartspriester van Utrecht in 
het getouw. Henricus Berendtzen, sinds juli 1768 pastoor te Maarssen en 
daarvoor herder van de gemeente buiten de Wittevrouwenpoort, stuurt in ok
tober 1777 aan de burgemeesters en oud-burgemeesters van de stad een me
morie ter overweging. Zijns inziens moeten er drie dingen gebeuren. 
Vooreerst is er de resolutie van 1764. Berendtzen neemt op zich een seculier 
priester in de statie aan te stellen die aan de eisen in de resolutie gesteld vol
doet. Ten tweede de algemeene rust onder de Burgery, en dat alles zonder Eclat en 
opschudding geschiede. Daarom verzoekt hij de magistraat dat Loodts, die 
reeds 21 jaar daar is en officieel geadmitteerd, voor zijn leven in de Jerusa
lemsteeg mag blijven. Er zijn over hem geen klachten en hij wordt gelyk een 
geestelyke Vader bemind. Zou Loodts onverhoopt moeten vertrekken dan ziet 
de aartspriester ter wereld geen kans aldaar eenig ander Priester te kunnen zen-

13) Hofman,'Allerlei', 203. 
14) F. van Hoek, Schets van de geschiedenis der Jezuieten in Nederland (Nijmegen, 1940) 74. 
15) A. van Lommei, ed., 'Missionis Batavae Status - a Bartholomaeo Sofïredini - expositus Ao 
1758', AAU, VIII (1881) 303-407, hier 357. 
16) RB. II, 123 (=nr. 115 b). 
17) A. van Lommei, ed., 'Relatio status missionis Batavae ab a 1763 ad a° 1775'. AAU. VIII 
(1881) 110-162, hier 136. Tussen deze verslagen zijn er twee lijsten van de augustijnen in de Hol
landse Missie. In die van 1766, dus vlak na de sluiting van de jezuietenstatie, worden voor Utrecht 
opgegeven 1006 communicanten. In 1769 telde de Utrechtse statie 1802 communicanten, RB. II, 
260 (=nr. 254). 
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den, waarvan in de Gemeente, bestaande in 2000 Ledemaate, eenige vergenoeging 
zou te verwagte zyn. Verder behoren tot de gemeente van de Jerusalemsteeg 
veel arme mensen die van de paters grote steun kregen in de vorm van brood, 
kleding en brandstof. Die zouden wel eens in rep en roer kunnen komen als 
Loodts het terrein moet verlaten. Er zal ook byzondere rust en eendragt in de 
huyshouding aldaar nodig zijn. Berendtzen zal daarvoor persoonlijk zorg dra
gen 18). 
Wat Loodts betreft, de aartspriester slaagde er in hem voor de statie te be
houden. Hij is er tot zijn dood gebleven. Minder snel gelukte het echter een 
pastoor te krijgen. Berendtzen had meer dan een maand nodig om de candi-
daat die hij op het oog had te bewegen deze taak op zich te nemen. Eindelijk 
op 10 december 1777 kon hij aan de president van het college van burgemees
ters, Van Asch van Wijck, schrijven dat Joannes van Engelen zijn tegenstrij
digheid tegen den burgerlijken ommegang, voortkomende uit zijne natuurlijke 
blooheid en timiditeyt had overwonnen 19). Van Engelen, geboortig van Bunnik 
waar Berendtzen als pastoor had gestaan (1762-1766), had evenals deze aan 
de universiteit van Dowaai gestudeerd en was kapelaan van de statie Mij-
drecht-Wilnis toen hem de pastoorspost in Utrecht werd aangeboden. Hij zou 
in 1797 Berendtzen opvolgen als pastoor te Maarssen en aartspriester van 
Utrecht 20). 
Uit het feit dat Van Engelen op 12 december 1777 de resolutie tekent als pas
toor in de Jerusalemsteeg kunnen wij opmaken, dat hij op die dag door de 
Utrechtse magistraat werd geadmitteerd zijn functie aldaar uit te oefenen. 
De rollen zijn nu omgekeerd. Pater Loodts, die normaliter Van Crombrugghe 
als pastoor zou hebben opgevolgd, bleef kapelaan en de nieuwkomer Van En
gelen was de pastoor. Een goed jaar slechts is hij er gebleven; hij kon zig aan 
het stads leven niet wel gewennen 21). Berendtzen had hem beloofd in dat geval 
een andere statie aan te bieden. Begin 1779 kwam door het vertrek van pas
toor Hooft van Huisduinen naar Amersfoort de statie Mijdrecht-Wilnis vrij 
en vroeg Van Engelen weer naar zijn vroegere pastorie te mogen terugkeren. 
Hoewel Berendtzen liever had gezien dat hij verkozen had zijn geheele leven daar 
te blijven, liet hij hem, zijn gegeven woord gestand, uit de Jerusalemsteeg ver
trekken. Pater Loodts zat weer alleen. 

Het paard van Troje 

Om de vacature op te vullen schreef aartspriester Berendtzen op 23 maart 
1779 een brief aan Adolf Tellegen, kapelaan te Vleuten 22). Van UEerw's be-

18) De minuut van de Memorie in RAU, Arch. Aartspriesters, nr. 1408. Wij danken drs. H. 
Leeuwenberg, die ons de te verschijnen inventaris van dit archief ter inzage gaf. De Memorie is 
afgedrukt in de Kerkelyke Bibliotheek (Kerk. Bibl.i, Kerknieuws, II (Amsterdam-Grave, 1795-
1796) nr. 4, 78-81. Over de Kerkelyke Bibliotheek, het eerste katholieke tijdschrift, verschenen in 
1794-1796, zie J. A. Bornewasser, 'Die Aufklärung und die Katholiken in den Niederlanden 1780-
1830', AGKKN, XXI (1979) 313-315. Voor Berendtzen (1719-1797) zie Nieuw Nederlandseh Bio
grafisch Woordenboek (NNB W), X (Leiden, 1937) 41, en C. Dekker, Odijk, van parochie tot parochie 
(Hilversum, 1964)58-59. 
19) Hofman,'Allerlei', 210-211. 
20) Zie voor hem NNBW,X, 257. 
21) Hofman,'Allerlei', 211. 
22) ibidem, 211-213. 
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quaamheid en vreedelievendheid volkomen overtuigd, als hebbende verschelde ja
ren op verschillende plaatsen de Godsdienst als Cape/laan waargenomen . . . zoo 
heeft het mij goed gedacht om UEerw. dezelve pastorij mits dezen op tedragen . . . 
als belooning voor de getrouwe diensten. Een ding wil Berendtzen hem op het 
hart binden, dat hij met Loodts in eene volmaakte harmonie fragte te leven; hier
door zal UEerw. veel stigting geven en de harten der gemeente tot zig trekken. 
Het kan nog wel enige tijd duren voor Tellegen solemneel op 't stadhuys gead-
mitteerd wordt, maar Berendtzen neemt aan, dat de Edelgrootachtbare Heren 
geen bezwaar zullen maken wanneer hij al vast met zijn taak in de Jerusalem-
steeg begint, alzoo de Heer Loots niet in staat zou zijn om j alleen te kunnen 
doen. De magistraat ging met de benoeming kennelijk spoedig accoord, want 
op 14 april 1779 tekende Teilegen de resolutie van 1764 als pastoor inde Jeru-
salemsteeg 23). Pater Loodts had weer een pastoor boven zich. Later zal blij
ken dat met Tellegen het paard van Troje in de Utrechtse augustijnenstatie 
was binnengehaald. 
Nog geen jaar later, op 10 februari 1780, stierf Ludovicus Loodts, de voorlo-

23) Ibidem. 204. Adolf Tellegen was geboren Ie Wijk bij Duurstede op 3 jan. 1747, zie L. J. van 
der Heijden, 'Parochie van de H. Willibrordus te Vleuten', Jaarboekje Oudheidk. Gen. 'Nifterlake' 
1941,7. 
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pig laatste augustijn in Utrecht 24). Hij werd in de Weeskerk, vroeger van de 
reguliere kanunniken van St. Augustinus, begraven. 

Mocht pastoor Teilegen nu gemeend hebben als rechtmatige opvolger van de 
augustijnen zijn voeten onder eigen tafel te kunnen steken, dan werd die illu
sie in de zomer van 1780 verbroken door de komst van prior provinciaal Jaco
bus Vollaerdt. Alle in kerk en pastorie aanwezige goederen werden geïnven
tariseerd. Met de gebouwen werden zij middels een door beide heren op 17 
juli 25) ondertekende overeenkomst aan Adolf Tellegen in bruikleen gegeven 
op die conditie, dat hy die alle in de Missie zal laaten. Een aparte afspraak werd 
er ten aanzien van de huisbibliotheek gemaakt. Ook deze mag Tellegen ge
bruiken, maar wanneer hij onnuttige en défectueuse boeken verkoopt, dient hij 
voor het verkregen geld nieuwe boeken aan te schaffen en die in de biblio
theek te zetten. Het huis de Missie voor hetwelk hy geen huishuur en betaalt, blyft 
ook tot zyn gebruik, op conditie dat hy hetzelve op zyn eigen kosten onderhoud, 
noch eenige merkelyke veranderingen daar aan doet zonder ons consent 26). Uit 
deze overeenkomst blijkt duidelijk, dat de augustijnen van hun eigendommen 
geen afstand deden; de statie werd dus niet aan pastoor Tellegen en zijn op
volgers in eigendom overgedragen. Blijkbaar speelde bij de onderhandelin
gen de gedachte mee, dat de tijdsomstandigheden zich zo zouden kunnen wij
zigen, dat terugkeer in Utrecht mogelijk werd. De facto gebeurde dat in 1794, 
maar of de onderhandelende provinciaal dat reeds in 1780 voorvoelde, mag 
stellig niet worden verwacht. Voordat dit geschiedde is er heel wat gebeurd. 
We weten dit uit de pennestrijd die in 1795 het hoogtepunt bereikte 27) en 
waaruit de toedracht in grote lijnen is af te lezen, al schijnt de waarheid in het 
vuur van de strijd wel enige klappen te hebben opgelopen. 

24) Hij was ca. 1720 te Relie geboren, behoorde tot het klooster te Herentals en kwam in 1756 
als socius in de statie van de Jerusalemsteeg. 
25) Kerk. B/W., II, 85. 
26) Ibidem, 81. 1 n zijn Antwoord (zie noot 27) bevestigt Tellegen op blz. 4 de ondertekening van de 
inventaris, waaraan hij toevoegt: 't overschot van de Bibliotheek, waar van men de beste werken mee-
degenoomen had. bleef ingelyks tot myn gebruik. 
27) Daar zijn, behalve de bewaarde correspondentie, het Verhaal wegens de R. C. Beedeplaats de 
Jerusalems Steegh te Utrecht, toebehoorende aan de Orde der EE. PP. Auguslynen van de Nederland-
sche Provincie, met 14 bijlagen afgedrukt in Kerk. Bibi. 11, nr. 4. 65-108. Dit werd in nr. 5 gevolgd 
door een Request, tenderende om de Eerw. Paters Augustynen uit hunnen bezittingen te stooten, met 
een Rapport van Utrechts Municipaliteit aan de Representanten 's Lands van Utrecht (15 aug. 1795), 
en een Naam- en Successielyst van de augustijnen te Utrecht van 1636 tot 1780, ibidem, nr. 5, 109-
128. Een overdruk van beide in het Statiearchief O.S.A. Utrecht; voor de overige citaten uit de 
Kerk. Bibi benutten wij het exemplaar in de Centrale Bibliotheek O.S.A. te Eindhoven. 
Tussen de twee publicaties in verscheen Brief van Burgerhart aan zyn vriend, rakende 't verzoek
schrift door eenige cappelaans van 't Sticht, op 't Landschapshuis ingelevert (Utrecht, 1795) 32 blz., 
waarvan een exemplaar in RAU, Arch. Aartspriesters, nr. 1409. 
Verder Het Bedrog ontmaskert of Grondige wederlegging van het Verhaal wegens de R.C. Bede-plaats 
in de Jerusalemsteeg te Utrecht, geplaatst in de Kerk. Bibi. II. nr. 4 (Utrecht, 1795) 28 blz. Een 
exemplaar in het Statiearchief O.S.A. Utrecht, een ander in RAU, Arch. Aartspriesters, nr. 1410. 
Vervolgens Antwoord van A. Tellegen, thans R. C. Pastoor van de R. C. Gemeente te Vleuten, aan de 
opstelders van de Kerk. Bibliotheek weegens hel Verhaal noopende de R. C. Beedeplaats in de Jerusa-
lems-steeg te Utrecht, geplaatst in no. 4 van het voornoemde Nieuwsblad (Utrecht, 1795) 26 blz. Een 
exemplaar in Statiearchief O.S.A. Utrecht. 
Dan verscheen bij J. H. Neelmetjer te Utrecht Protest van den Burger Byleveldt, Repraesentant van 
't Nederkwartier 's Volks van Utrecht, gedaan op 21 Oct. 1795. in de vergadering der Burgers Reprae-
sentanlen 's Lands van Utrecht tegens 't Advis of Rapport van 't Committé van publiek Onderwys, en 
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De nominatieve eigenaar 

Zo is er de kwestie van de gebouwen: kerk en pastorie die in 1781 van eige
naar verwisselen, zij het dan een nominatieve eigenaar. 
Het is begrijpelijk te veronderstellen, dat provinciaal Vollaerdt zich toch niet 
zo prettig gevoeld zal hebben met de gedachte dat er in het veraf gelegen 
Utrecht een kerk en huis, de orde toebehorende en aan een ander in bruik
leen gegeven, wie weet voor hoelang zonder enig toezicht stonden. We lezen 
dan ook 28), dat er maatregelen getroffen worden. Gelyktydig vont de Eerw. P. 
Provinciaal goed, het huis en kerk van nominatieve eigenaar te laaten veranderen, 
en het geheele Erf te doen overteekenen op naame van Paulus de Vrees, Burger en 
Ingezeten van Utrecht. 
Dat gebeurde op speciaal verzoek van Joseph Blommaert te Gent ten over
staan van Willem van Vloten, notaris te Utrecht, op 16 maart 1781 29). 
In de akte gaat het over de Huizinge, Erve en Hof, staande en gelegen aan de 
Noordzijde in de Heerestraat agter met een gemeene gang, uitkoomende in het Je
rusalems Steegje, die door Paulus de Vrees worden overgenomen. Zulks is ge
schied ter goeder trouwe, sonder dat den voorn. Paulus de Vrees tot de voorsz. Hui
zinge als Eigenaar eenigzints geregt igt is, als daar voor geen de minste penningen 
hebbende uitgeschoten ofte betaalt. Tussen de twee aanhalingen in vermeldt de 
akte t.a.v. de overgegeven percelen breder als bij den transporte van dato 22 
maart 1781. Dit transport is in de Kerkefyke Bibliotheek echter niet afgedrukt. 
De Vrees belooft, ook voor zijn erfgenamen, het huis met toebehoren aan 
Blommaert zijn ordre, of Successeuren te zullen transporteeren en in vollen Eigen
dom over te geeven. De lezing die pastoor Teilegen in 1795 geeft, is dat er in den 
jaare 1781 eenige reedenen waaren, die my (= Teilegen) deede besluiten, om de 
Kerk en 't huis van Nominative Eigenaar te laaten veranderen. Wylen de Heer Pau-
lus de Vrees stemde toe om het te zyn. En by die geleegentheid hebbe ik geen tegen
stand gebooden, aan 't verzoek van den Eerw. Pater Vollaerd, om een renversaal te 
maaken op sieur Blommaart, Koster der Augustynen te Gend in Vlaanderen 30). 
Tellegen doet dus voorkomen dat het initiatief van hem uitging, maar naar de 
redenen waarom dit gebeurd zou zijn, laat hij ons gissen. 
Nog merkwaardiger wordt de affaire, wanneer wij er een derde bron naast 

een Request tegens 't voorgaande Protest door ruim 2100 leden der R. C. Gemeente en Inwoonders der 
Stad Utrecht onderteekent, en ter Vergadering 's Lands Repraesentanten ingeleeverd op 5 November 
1795. Deze stukken worden gevolgd door een Extract uit de Resolutien van de Repraesentanten 's 
Lands van Utrecht (14 dec. 1795), en een Lof-dichtje aan zyn Excell. de Heer Graaf Caesar Brancado-
ro . . . ter gelegenheid van de Bediening van het H. Vormsel op 21 Juny 1792, alles bij elkaar 16 blz., 
aanwezig in het Statiearchief O.S.A. Utrecht. Op alle hier vermelde stukken komen wij uitvoerig 
terug. 
Tenslotte ook bij J. H. Neelmeijer te Utrecht Eenige noodzakelyke Aanmerkingen, door den drift 
vergeten in het bovengenoemd Request, en Beweegredenen voor en tegen de vernietiging der Resolutie 
van 1765, die door ons niet zijn nagezien. Alle pamfletten worden vermeld 'm Naamlijst van Neder-
duitsche boeken . . . gedurende de jaaren 1794-1798 in ons Vaderland, II (Amsterdam, 1799) 182-183. 
Onze dank voor verschillende gegevens gaat uit naar drs. Th. Clemens te Rijen. 
28) Kerk. Bibl, 11,68. 
29) De tekst is afgedrukt in Kerk. Bibl, II, 82, en Hofman, 'Allerlei', 219-220. Wij hebben de 
originele copie, alsook volgende stukken, ter verifiëring nagezien in het GAU, Stad, III, nr. 179. 
Deze is bijlage A bij nr. 8. Onze aanhalingen zijn uit die stukken. 
30) Antwoord, 4. 
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leggen en wel de koopakte van een huis en erf in de Herenstraat, gedagtekend 
Utrecht 15 maart 178!, dus daags voor de transactie Biommaert-De Vrees 
31). 
Twee dames, Aletta en Elisabeth van Wijck, enige erfgenamen van wijlen de 
heer doctor Van Beest, hun grootvader van moederszijde, verkopen op die 
dag aan Paulus de Vrees een Huisinge, Erve en Hoff, staande en gelegen binnen 
deze stad aan de noordzijde van de Heerenstraat, hebbende sijn ingang met een 
gang in de Heerenstraat en uitkomende met een gemeene uitgang in de Jerusalem-
steeg, belend oostwaards de Notaris J. Kelfkens en westwaards de Heer Borge
meester Berger. Huis en erf met alles wat daarin aard- en nagelvast is worden 
verkocht voor twee duijzend guldens à twintig stuivers het stuk vrijgeld. Alle aan 
de koopakte verbonden onkosten zijn voor rekening van de koper. De Juff-
vrouwen verkopersen zullen eerstdaags door derzelver gemagtigden aan den koper 
doen behoorlijk transport en opdragt van het gekogte onder belofte van vrijding en 
waring als erfkooprecht en alhier gebruikelijk is. De akte is getekend door A. 
van Wijck, E. van Wijck en Paulus de Vrees. Aldus bevestigt op 29 maart 1795 
notaris H. van Dusseldorp, na gedane collatie met het origineel getekende 
stuk. 

Gaat het hier om een ander huis of is het hetzelfde als hetgeen de volgende 
dag, 16 maart 1781, wordt overgedragen aan Paulus de Vrees als nominatieve 
eigenaar? De formuleringen van beide akten tonen overeenkomsten. Van het 
huis der gezusters Van Wijck wordt echter de ligging nader gepreciseerd: in
gang in de Herenstraat, belend door het huis van notaris Kelfkens en dat van 
burgemeester Berger. Een dergelijke precisering ontbreekt in de andere akte. 
Huize Van Wijck wordt verkocht, het augustijnse huis wordt aan De Vrees 
overgedragen zonder dat hij daarvoor betaalt. Hij is er dan ook maar de no
minatieve eigenaar van. 
We stipten boven reeds aan, dat in de transactie Blommaert-De Vrees mel
ding wordt gemaakt van de toevoeging breder als bij den transporte van dato 22 
maart 1781. 
In de koopakte van het huis der gezusters Van Wijck is ook sprake van een 
transport. Dat document is in het AA V mede afgedrukt naar een afschrift van 
notaris Van Dusseldorp, eveneens van 29 maart 1795 32). Daarin geven 
schout en schepenen van Utrecht te verstaan, dat notaris Huibert van Vloten 
in qualiteyt als speciale gemagtigde van Aletta en Elisabeth van Wijck, volgens pro
curatie den 21 Febr. j.l. voor den Notaris Willem van Vloten en getuigen binnen 
deze stadt gepasseerd verklaarde te transporteeren en in vollen en vrijen eigendom 
over te geven aan en ten behoeve van Paulus de Vrees eene huijzinge erve en 
hoff. . . Voorts bekende hij dat de beloofde kooppenningen voldaan zijn zon
der erg (= te goeder trouw). De namen van de schout en de 12 schepenen wor
den gegeven en uit aller naam tekent schepen Johan Jacob Woertman . . . d.d. 
22 maart 1781 33). 

31) GAU. Stad, III. nr. 179, nr. 9, en Hofman,'Allerlei', 214-217. 
32) Ibidem, 217-218. 
33) Dit transport ook in GAU, Stad. II, nr. 3243, deel 1780-1782, blz. 165-166. In het protocol 
van notaris W. van Vloten. 1780-1782. GAU, Not. Arch.. U 217a018, hebben wij de koopakte niet 
gevonden, wel een testament van Aletta en Elisabeth van Wijck, wonende in de Viesteeg. d.d. 6 
maart 1781, waarin dit huis echter niet voorkomt. 
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Nu zijn de akten van 15 en 16 maart 1781 opgenomen in notariële verklarin
gen van meer dan tien jaar later, wanneer de eigendom van de twee huizen, of 
hetzelfde huis dat laten we nog even in het midden, onder meer de inzet vor
men van het rumoer in de Herenstraat. In 1792 wordt de transactie Blom-
maert-De Vrees zowel in Utrecht, op 8 mei, als in authentiek afschrift (ren-
versaal) te Gent, op 7 juli, voor de notaris gebracht om te bewijzen dat er 
slechts sprake is van een nominatieve eigenaar. Het Gentse neemt de trans
actie geheel op 34). Het Utrechtse 35) eveneens, maar wanneer de uitgever, J. 
Hofman, aan de zinsnede gekomen is: „de huizinge, erve en hoff staande en 
gelegen aan de noordzijde in de Heerenstraat", voegt hij er aan toe: „(enz. als 
boven in den koopbrief)". Daarmee verwijst hij naar de transactie Van Wijck-
De Vrees. Is dat nu toch een en hetzelfde huis? Dan zou het op 15 maart 1781 
als eigendom van de gezusters Van Wijck legitiem verkocht zijn aan De Vrees 
en de volgende dagdag aan De Vrees als nominatieve eigenaar zijn overgege
ven. 

Om niet door de kronkelpaden de weg kwijt te raken, is het goed, vooruitlo
pende op de gebeurtenissen die komen, nu reeds te vermelden, dat pastoor 
Teilegen, om later aan te geven redenen, in 1792 van de stadsregering verlof 
kreeg om met zijn gemeente naar de vroegere jezuïetenkerk in de Heren
straat te verhuizen. Enkele aan de augustijnenstatie verknochte leden kwa
men daartegen in verzet, omdat als voorwaarde gesteld was die kerk in zoda
nige staat te brengen, dat zij nooit meer voor de eredienst zou kunnen dienen. 
Tegen deze achtergrond dient de vraag wie de eigenaar van het gebouw is, ge
zien te worden. 

Terug nu naar deze kwestie. In de pennestrijd van 1795 wordt pastoor Teile
gen verweten, dat hij de kerk van de Jerusalemsteeg verwaarloosd heeft. 
Daardoor is zij bouwvallig geworden. De verhuizing naar de Herenstraat 
vond hij een betere oplossing dan herstel van de oude kerk. 
Parafraserend schrijft hij in zijn Antwoord: Maar zegt men my . . . gy wist wel dat 
Paulus de Vrees niets anders, dan alleen nominative Eigenaar was, en dat er een 
renversaal was, niet op de gemeente maar op J. Blommaerd Burger van Gend: dus 
waaren (het) de P. Augustynen die gy als Eigenaars moest beschouwen. Hij ont
kent die gevolgtrekking en zegt wat het renversaal op een Burger uil Gend be
treft, ik zal niet voor reeden geeven dat dit renversaal niets beteekend voor de oog-
en der Wet: maar ik zeg dat dit renversaal nog minder recht geeft aan de Augusty-
ner Monikken tot weezentlyk eigendom of behouding dier statie, als het renversaal 
van Sr. van Beest op die Monikken zelvs, omtrent honderd jaaren te vooren 36). 
Hieruit blijkt, dat de hele kwestie hetzelfde huis betreft. Dit wordt ook ge
zegd in een aantekening bij het Verhaal van de statie: De Heer van Beest Mfedi-
cinae) D(octor) wierd terstond (in 1690) nominative eigenaar van dit huis en kerk, 
daar na by successie de Juffrouwen Aletta en Elisabeth van Wijk, deeze begeer ende 
ontslagen te zyn, is het geheele Erf getransporteerd geworden op Sieur Paulus de 

34) Kerk. Bibl. II, 83-85. 
35) Hofman,'Allerlei', 219-220. 
36) Antwoord. 11. 
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Vrees 37). Een analoog geval, waarvan een authentiek maar ongedateerd af
schrift is bewaard 38), zal de zaak duidelijk maken. Het betreft de dominika-
nenstatie in de Walsteeg onder het pastoraat van Jacobus Hanse (tl 793). 

Hoewel bij Coopcedulle voor den Notaris Jan van Dam, en zekere getuijgen in dato den . , . al
hier binnen Utrecht gepasseert, blijkt dat den Heer Johan Schade en Mej. A. G. M. Schade 
aan mijn ondergeschreeve verkogt hebben het huijs en erve staande binnen deese Stad Utrecht 
op de St. Maria plaats en uijt komende in de Walsteeg breder bij voorsz. coopconditie vermeld 
jegensvvoordig bewoond wordende bij den Eerw. pater Jacobus Hanse, voor de somma van 
twee duijsend guldens, en dat vervolgens bij de coopconditie de voor gemelde Heer Johan 
Schade en Mej. A. G. M. Schade bekenne van die voorsz. cooppenningen door mijn voldaan 
en betaald te zijn, in gevolge het Transport van het voorsz. huijs en erve voor den Ed. Achtb. 
gerechte dezer Stad Utrecht in dato den . . . ten mijnen namen en behoeve getransporteert, zoo 
verklaare ik ondergeschreeve Matthias Franciscus Banens mitsdesen, dat de gemelde coop
penningen door mijn niet en zijn voldaan nogte betaald. Bekenne deswegen voor mijn en mijn 
erfgenamen, geen het minste regt ofte eijgendom aan het voorschreve huijs en erve te hebben 
nogh oit te zullen pretendeeren, maar dat het voorsz. huijs en erve alleenich op mijn naam ten 
versoeke van den Eerw. pater Jacobus Hanse is getransporteerd . . . 
In teken der waarheijd is deese bij ons ondertekend binnen Utrecht op den . . . 

De transactie Blommaert-De Vrees zal van gelijkluidende inhoud zijn ge
weest. Voor de buitenwereld was het huis verkocht; voor intern gebruik was 
de nieuwe eigenaar slechts een nominatieve. 

Verhuisplannen 

Zo woelig het in de jaren 80 van de 18e eeuw in en om Utrecht is geweest - de 
democratische patriotten krijgen in 1786 het heft in handen, maar in septem
ber van het jaar daarop werden met behulp van Pruisische troepen het Oran
jegezag en de regentenaristocratie hersteld 39) - zo rustig is het in de Jerusa-
lemsteeg. Althans zo laat het zich bij gebrek aan gegevens aanzien. We weten 
alleen dat pastoor Tellegen toen een kapelaan had, de seculier Jacob Krom
wijk 40). 
De onrust begint als het laatste decennium van de eeuw is aangebroken. 
In de overeenkomst tussen de pastoor en de provinciaal van de augustijnen 
van 1780 had Teilegen beloofd als tegenprestatie voor het huurvrij wonen de 
gebouwen op eigen kosten te zullen onderhouden. Maar al spoedig blijkt het 
kerkgebouw niet meer zo goed in zijn voegen te steken. Reparatie zou grote 
kosten vergen. Wel had de pastoor een Laadje ingevoerd waar de Leden wel in 
gaven, maar de Kerk weinig van profiteerde 41). Teilegen antwoordt daarop: Dat 
is in het goed Hollands te zeggen, dat ik alles in myne zak stak . . . dog ieder weet 
dat ik zelv aan de laadjesgangers poneerde om zulks te verdeelen, de eene helft 
voor myne noodwendigheden en de andere helft voor de uitgaaven die men het nut-

37) Kerk. Bibl, II, 66, aant. b. 
38) Statiearchief O.S.A. Utrecht, III, 2, nr. 17. Voor de geschiedenis van de statie in de Wal
steeg zie A.J . J. Hoogland, 'De Dominicanen te Utrecht' AAU, IX (1881) 212-225. Andere voor
beelden van deze niet ongebruikelijke procedure bij A. J. v. d. Ven, 'De driehoek van Sint Marie 
te Utrecht', Jaarboekje van Oud-Utrecht, 1955, 33-80. 
39) 1. Vijlbrief, Van anti-aristocratie tot democratie (Amsterdam, 1950) 147-254. 
40) Hij wordt op 5 febr. 1782 als zodanig vermeld in een lijst van parochies en priesters, RB, II, 
440 (= nr. 444c), en op 19 dec. 1788 in een naamlijst van pastoors en kapelaans, die toen den eed 
tot maintien van de constitutie hebben afgelegd, Hofman, 'Allerlei', 213-214. 
41) Kerk. Bibl., 11,68. 
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Adolf Teilegen ( 1747-
1818) door C. Cuij-
lenburgh 1793. Rijks-
mu.sem Catharijne-
convent.ABM S.360. 

ügste zou oordeelen 42). Het nuttigste achtte hij blijkbaar niet het herstel van 
zijn kerk. Liever wilde hij uit de Jerusalemsteeg weg en met zijn gemeente 
verhuizen naar de sinds 1765 gesloten grotere jezuïetenkerk in de Heren
straat. 
Onderhandelingen daarover begon hij al vóór 1785, zoals nuntius Caesar 
Brancadoro op 19 juli 1791 naar Rome schreef 43). Van de oorspronkelijke 
eigenaars, de jezuieten, hoefde de pastoor geen moeilijkheden te vrezen. De 
Sociëteit van Jezus was in 1773 door paus Clemens XIV opgeheven. Maar ook 
deze kerk had een nominatieve eigenaar, de familie Rijkse, die zich tegen 
Tellegens plannen verzette. Aartspriester Berendtzen had volgens de zojuist 
vermelde brief aan de nuntius bericht, dat de Utrechtse magistraat de ver
plaatsing goedkeurde en de gelovigen dit verlangden. Brancadoro had daarop 
aan de verhuisplannen zijn goedkeuring gehecht op voorwaarde dat alles zon
der rumoer in zijn werk zou gaan en vroeg daarom aan de kardinaal-prefect 
van de Propaganda Fide de nodige machtiging. Rome antwoordde op 30 sep-

42) Antwoord, 16. 
43) RB, II, 781-782 (= nr. 823). 
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tember 1791 dat de nuntius er goed aan gedaan had pastoor Teilegen voor de 
verplaatsing van de statie verlof te geven 44). 
Intussen had Tellegen na veel moeite Willem Rijkse, bij successie van zijn 
overleden vader Jan Carel Rijkse nominatieve eigenaar van de Herenstraats-
kerk, overreed deze kerk aan hem en zijn gemeente ter beschikking te stellen 
45). 
Niet alle „parochianen" van de Jerusalemsteeg waren het met deze gang van 
zaken eens. Dat betreft dan niet de verhuizing op zich, maar de conditie 
waarop deze haar beslag zou krijgen. Vier vertegenwoordigers gaven in april 
1792 de burgemeesters en de vroedschap van Utrecht te kennen 46), dat zij ze
den ruim tien maanden met groote verwondering hebben vernoomen de aanhou
dende sollicitatien van den Eerw. Heer Adolf Teilegen . . . aan een gedeelte van de 
gemeente der voorzeide Bedeplaats, gedaan tot 't verbaten van voorzeide Bede
huis, en met gemelde Pastoor over te gaan, tot het Bedehuis genaamt de Heere
straat. Zij hebben voor zeker vernomen dat de pastoor, na verkregen appro
batie, de stadsregering zal verzoeken de kerk in de Jerusalemsteeg dan te slui
ten, ende te doen brengen in die staat, dat daar nimmer kerkelyke diensten meer in 
könne worden verricht. 
Dit laatste willen zij met alle kracht verhinderen, overtuigd dat het sluiten van 
gemelde Beedeplaats, en het brengen tot die staat van onbruikbaarheid, op 't ver
zoek van meergemelde Eerw. Heer Tellegen een notoir Attentat is op de eigendom
men, zo van huizing, kerk, huismeubelen en effecten. Pastoor Tellegen handelt 
daarmee tegen het contract tusschen zyn Wel Eerw. en de Eigenaars, zoo van de 
huizinge, als de Lyst der meubelen, by het aanvaarden van meermaal gemelde Pas-
tory in 't Jerusalems Steegje aangegaan. De supplianten verzoeken de magi
straat het zelve te wyzen van de hand of hun de gelegenheid te geven de kwestie 
mondeling toe te lichten. Dit verzoek, waarover de vroedschap op 16 april 
1792 besluit een advies te vragen van de burgemeesters en oud-burgemees-
ters, is ondertekend door Mart. Ouwers, J. van Cruysselbergen, Pieter de 
Vrees en C. Weyman 47). 
Gehoord het advies van burgemeesters en oud-burgemeesters, staat de vroed
schap pastoor Tellegen toe om uit de Bidplaats in de Jerusalemsteeg over te gaan 
in die van de Heerestraat. . . De bidplaats in de Jerusalemsteeg zal worden geslo
ten en geene Godsdienst in dezelve zal worden uitgeoeffend tot tyd en wyle de 
vroedschap om praegnante redenen haar daar toe moveerende anders mogte oorde
len .. . 
Zonder echter te treeden wien 't recht van eigendom van de Bidplaats in de Jerusa-
lemssteeg, met de effecten, goederen en 't geen verder tot dezelve behoort, compe
teert . . . Actum Utrecht den 4 Juny 1792 48). 
Met andere woorden: de augustijnenstatie gaat op slot, maar blijft in statu 
quo; de voormalige jezuietenstatie mag weer open. De kwestie van de eigen
dom, daarin wil de vroedschap zich niet mengen. 

44) Ibidem, 784 (= nr. 827). 
45) Kerk. Bib/..II. 70. 
46) Ibidem, 87-89. 
47) Behalve van De Vrees geeft de schrijver van Het Bedrog, 7-8, de beroepen van deze heren, 
resp. spiegelkoper, dansmeester en gewezen kleermaker. 
48) Kerk. Bib/.. 11.87. 
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Intussen was de provinciaal van de augustijnen, Ferdinand Achte, vanuit 
Utrecht op de hoogte gebracht van het dreigend onheil dat boven de statie 
hing. Pater Achte reageerde onmiddellijk door op 18 april 1792 naarNicolaas 
van der Weerden, openbaar Notaris, tot Brussele residerende, te gaan met het 
verzoek de heren Ouwers en Van Cruysselbergen te machtigen om voor hem 
ende uyt synen Naem te werken tot het openhouden van de statie gelegen in de Jeru
salems steegh binnen Utrecht, als ook om te maintineren hunnen (= der augustij
nen) eigendom van Huis en de Kerk met alle de Meubelen, dewelke daer volgens 
geschrevene Lysten en gemaakten Inventaris moesten gevonden zyn, ende in 't jaar 
seventhien hondert tachentigh den twelften July door zynen medialen voorsaet, den 
seer Eerweerdigen Pater Jacobus Vollaert aan den Eerweerdigen Heer Adolf Tei
legen gelaeten alleenelyk tot zyn gebruyk ende niet in Eigendom 49). De akte 
wordt dezelfde dag aan burgemeesters, schepenen en raad van Brussel ge
toond, die deze als wettig bekrachtigen. 

Tegelijkertijd rapporteerde de provinciaal de kwestie aan Luigi Ciamberlani, 
secretaris van nuntius Brancadoro te Luik. Deze wendt zich op 27 april 1792 
tot aartspriester Berendtzen 50). Ciamberlani is van mening dat Tellegen bui
ten zijn boekje is gegaan. Alsof hij de eigenaar van de statie was, heeft hij met 
de Utrechtse magistraat onderhandeld over de verhuizing naar de Heren
straat en de sluiting van de kerk in de Jerusalemsteeg. Berendtzen moet Tel
legen verbieden zijn plannen betreffende het laatste ten uitvoer te brengen. 
Het aantal staties mag niet verminderen, dient eerder te worden uitgebreid. 
Derhalve moeten alle goederen in de statie blijven. 
We zeiden reeds 51) dat het renversaal van de transactie Blommaert-De 
Vrees op 7 juli 1792 te Gent voor de notaris gebracht was. In dezelfde akte 
verklaarde de comparant Joseph Blommaert te committeren ende authoriseren 
de Heer Martinus Ouwens, Burger ende Insetene der stad Utrecht om het bovenge
noemde Huys ende Bedeplaats jegens de voorseyde Heer de Vrees syne Weduwe, 
heurs Successeurs te reclameren, ende 't sehe geregtiglyk te doen transporteren, 
op een persoon by hem gemagtigden de Heer Ouwens daar te benoemen, hem ge
vende volle magt ende authorisatie ten alle voorseyden effecte zoo als naer recht 
vereyscht word. Deze akte van notaris Le Maieur wordt op dezelfde dag door 
de Gentse magistraat gelegaliseerd. 
Geertruida de Vrees-Blom, die zich na de dood van haar echtgenoot de eige
naresse van de statie beschouwde, had geen bezwaar gemaakt dat pastoor 
Teilegen naar de kerk in de Herenstraat verhuisde en die in de Jerusalem
steeg aan haar bouwvallig lot werd overgelaten. Tegenover deze vrouw was er 
in Utrecht een andere, die zich het lot van laatstgenoemde kerk wel zeer aan
trok: Alberta van Soestbergen, koopvrouw in linnen en batist 52). Zij was een 
geestelijke dochter of klopje van de Augustijnenorde aidergetrouwste Lede
maat en aider cour ageuste Pleitster voor de zaak van haare Kerk, en welkers moed 
het behoud deze statie voor de Orde geweest is. Haare kennisse van zaaken, veel-

49) Ibidem, 85-86. 
50) J. C. van der Loos, 'Eenige brieven van Ciamberlani', AAU, LXII (1938) 162-192, hier 165-
166. 
51) Zieblz. 286. 
52) Het Bedrog. 7. 
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vuldig schryvens, en haare herhaalde pogingen by Burgemeesters, by Vroedschap
pen, by Municipaliteiten, zyn er de bewyzen af 53). 
Op 13 juni 1792 bericht pastoor Teilegen aan pater Henricus Kleijn te Am
sterdam, dat hij daags tevoren de toestemming van de gemeenteraad had ont
vangen om naar de Herenstraat te verhuizen 54). Hij denkt over vier weken 
de kerk te kunnen openen en nog eens vier weken nodig te hebben om zijn 
nieuwe huis te kunnen betrekken. Hij verzoekt Kleijn een afschrift te sturen 
van de destijds gemaakte inventarissen om alles bijtijds te kunnen regelen. Hij 
sluit een brief in voor provinciaal Achte met het verzoek die te willen door
sturen, daar hij niet weet waar deze zich bevindt. 
Dit laatste moet Kleijn spoedig gedaan hebben, want nog geen maand later 
staat p. Achte in de Jerusalemsteeg. Van zijn bevindingen stuurt hij Kleijn op 
9 juli een verslag 55). De provinciaal was op 7 juli aan de statie geweest maar 
vond de pastoor niet thuis. Aan de kapelaan 56) beloofde hij de volgende dag 
te zullen terugkomen. Dezelfde avond echter liet Tellegen ten huize van Al
berta van Soestbergen, waar Achte met zijn secretaris logeerde, een niet zo 
vriendelijke brief (ejus qualitate parum dignas) brengen. Een afschrift stuurde 
Achte naar Kleijn, dat echter niet is bewaard. 
De volgende dag vervoegt de secretaris zich aan de pastorie en weet Tellegen 
te bewegen met de provinciaal een gesprek te hebben. Dat gesprek gaat even
wel niet door, want Achte zit met een opgezwollen voet. Hij besluit de zaken 
met Tellegen schriftelijk af te werken en laat hem weten, dat diens brief hem 
zeer gekrenkt heeft. Niettemin zal hij een copie van de inventarislijst, waar 
Tellegen om vroeg, opsturen. De provinciaal laat Kleijn weten, dat hij de 
Utrechtse vrienden niet langer tot last wil zijn en op 10 juli naar Nijmegen zal 
doorreizen. Voor zijn vertrek zal hij nog naar mevr. De Vrees gaan om haar te 
bewegen het contract De Vrees-Blommaert af te geven. Tenslotte, schrijft 
Achte, heeft Alberta van Soestbergen gevraagd aan Kleijn mede te delen, dat 
pastoor Tellegen, die al bezig is zijn nieuwe kerk te vergroten, zijn gelovigen 
voorspiegelt dat de kerk in de Herenstraat zo groot wordt, dat zij de hele ge
meente gemakkelijk kan bevatten. Hij wil er ook een kapelaan bij hebben die 
de H. Mis van 9 uur kan lezen. Zo is het niet nodig dat onze kerk open blijft. 
Vervolgens zegt Tellegen: hoe meer kerken, hoe meer armen. Alsof, meent 
Achte, met het vermeerderen van kerken het aantal armen toeneemt! Maar 
van de armen heeft hij geen last; die stuurt hij met een briefje naar de Armen-

53) Kerk, Bib/., II, 73. De niet onbemiddelde Alberta, die nuntius Brancadoro in 1794 te Zeist 
een diner aanbood (zie blz. 304), overleed op 24 febr. 1810. In 1811 stichtte het R. K. Armbestuur 
te Utrecht drie eeuwige misfundaties, een voor Alberta, een voor haar moeder Johanna de Vrees-
Mulder en een voor haar stiefvader Petrus de Vrees, Parochiearch. S. Augustinus Utrecht, Regi
strant Memoriale, cap. V; Fundationes missarum, nr. 3-5. 
54) Statiearchief O.S.A. Utrecht, III, 2, nr. 1 (origineel). Henricus Kleijn (1750-1814), geboren 
te Maastricht, was in 1780 in de Amsterdamse augustijnenstatie De Star gekomen als socius van 
Joseph Cuypers, die hij in 1796 als pastoor opvolgde. In zijn laatste jaren liet Cuypers, vicaris van 
de provinciaal voor de Hollandse augustijnenmissie, om gezondheidsredenen de te regelen zaken 
over aan Kleijn. Aan Kleijn danken wij de stukken betreffende de Utrechtse statie in origineel of 
afschrift. 
55) Statiearchief O.S.A. Utrecht, III, 2, nr. 2 (origineel in het latijn). 
56) Henricus Christiaan van Heeck tekende op 4 juli 1791 de resolutie van 1764 als kapelaan bij 
Adolph Tellegen in de Jerusalemsteeg, Hofman, 'Allerlei', 205. 
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kamer. Meer kerken betekent volgens de pastoor ook een grotere belasting 
voor het volk, maar wat gaat hem dat aan? Ieder is toch vrij om naar die kerk 
te gaan die hij of zij verkiest. Tenslotte traineert hij het opknappen van zijn 
nieuwe statie zozeer, dat hij de onze niet voor de winter zal verlaten. Zodoen
de is er voor onze beschermers geen gelegenheid onze kerk te laten restaure
ren. 

Alsof het besluit van de Utrechtse vroedschap, dat de kerk in de Jerusalem-
steeg gesloten zal worden zodra Tellegen met zijn gemeente de voormalige je
zuïetenkerk binnentrekt, niet bestond, blijven zowel de augustijnen als de hun 
goedgezinde Utrechters bezig naar middelen te zoeken om de kerk op een of 
andere manier in bedrijf te houden. 

Wanneer nuntius Brancadoro in de maand juni 1792 in Amsterdam en 
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Utrecht het vormsel komt toedienen 57), wordt hij in beide plaatsen over deze 
kwestie benaderd. In Luik teruggekeerd zet hij dat in een brief van 20 juli aan 
de kardinaal-prefect van de Propaganda uiteen 58). Er is twist ontstaan, zo 
schrijft hij, tussen pastoor Teilegen en provinciaal Achte over de meubels van 
de pastorie die Tellegen binnenkort gaat verlaten. De augustijnen verlangen 
dat hun kerk na de verhuizing van de statie niet gesloten, maar aan hen terug
gegeven wordt. Er is een weldoener die de kerk wil laten restaureren. De pa
ters willen dat er dan weer een augustijn tot pastoor wordt benoemd. Dit 
heeft een augustijnse missionaris te Amsterdam (waarschijnlijk Kleijn) hem 
verteld. Brancadoro heeft er met aartspriester Berendtzen over gesproken, 
die er voor noch tegen is, maar wel van mening, dat men niet overhaast te 
werk moet gaan. Het aantrekken van „parochianen" mag pastoor Tellegen 
geen schade berokkenen. Van zijn kant is Brancadoro wel voor uitbreiding 
van het aantal staties. Bovendien doen de regulieren in de Hollandse Missie 
zeer goed werk. Met de niet-katholieke hoofdschout van Utrecht 59) heeft de 
nuntius over het herstel van de augustijnenstatie gesproken, die zijns inziens 
daartoe zeer genegen is. Voordat Brancadoro echter een beslissing neemt, wil 
hij eerst de mening van Rome horen. 

Kardinaal Antonelli, prefect van de Propaganda, antwoordt Brancadoro op 8 
september 1792 60): 

Wat u mij schrijft over het heropenen van een kerk te Utrecht is inderdaad een kwestie om 
goed over na te denken. Het is goed dat u daarover de mening van de aartspriester heeft ge
vraagd. Hoewel deze het noch goed- noch afkeurt, dat de augustijnen in deze statie geplaatst 
worden, ben ik er, wegens de gemaakte opmerking dat het weghalen van parochianen voor 
pastoor Tellegen nadelig zal zijn, eerder op tegen dat het plan doorgaat. Natuurlijk is het goed 
een nieuwe kerk te openen, maar nog belangrijker onenigheid tussen seculieren en regulieren 
te vermijden. De superieuren in de Hollandse Missie hebben steeds een evenwicht tussen bei
den nagestreefd ofschoon zij, evenals de Congregatie van de Propaganda Fide, meer voelen 
voor de seculieren dan voor de regulieren. Weliswaar kunnen de paters, omdat zij meer pries
ters in hun staties hebben, gemakkelijker aan de verlangens van de gelovigen voldoen. Van de 
andere kant zijn zij in ijver, afhankelijkheid en kennis de minderen van de wereldheren. Daar
om zou ik willen weten of het wel nodig is een nieuwe kerk te openen. Mocht dat inderdaad het 
geval zijn, dan zou ik er liever een seculier benoemen dan een regulier. Voor de niet-katholieke 
magistraat zal dat niets uitmaken. Het enig noodzakelijke is een weldoener te vinden die bij
draagt in de restauratiekosten. Maar als u deze zienswijze aan de aartspriester meedeelt, kan 
hij daarvoor wel enige vrome lieden vinden. Dit lijkt me de juiste weg en dan hoeven de regu
lieren zich niet te beklagen. Tot nu toe is de statie bediend door een wereldheer, en wat er ook 
in het verleden geweest is, het feit dat een seculier de laatste eigenaar was, moet gehandhaafd 
blijven. Ik wacht dus op nadere gegevens voordat de Congregatie een beslissing neemt". 

Nadere gegevens heeft Brancadoro echter niet gegeven. Op 5 oktober 1792 
antwoordt hij de zaak van de augustijnenkerk te Utrecht te zullen behandelen 
overeenkomstig hetgeen de kardinaal hem geschreven heeft 61). Misschien 
heeft hij er geen heil in gezien het in dit geval voor de regulieren op te nemen 

57) Een verslag van deze vormreis bij P. J. van Kessel, ed., 'Romeinse bescheiden in het huisar
chief Brancadoro', AGKKN, VIII (1966), 162-221, hier 168-171, en, wat Amsterdam betreft, bij 
J. C. van der Loos. Geschiedenis van de voormalige Catharinakerk te Amsterdam (Amsterdam, 1936) 
78. Brancadoro vormde in De Star op 14 juni 1792. 
58) RB, II, 800 (= nr. 846), 
59) Frederik Willem van Reede-Ginckel, graaf van Athlone, (1766-1810), zie NNBW, III (Lei
den. 1914) 1016. Zie ook blz. 296. 
60) RB, II, 803-806 (= nr. 852). 
61) Ibidem, II, 808 (= nr. 857). 
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62). Ietwat kribbig lijkt het te klinken als hij de kardinaal schrijft er met grote 
zorg voor te zullen waken, dat in zijn missiegebied geen onenigheid tussen se-
culieren en regulieren ontstaat. Maar die was er intussen wel. Ook zegt hij de 
wereldheren veelvuldig zijn genegenheid te hebben getoond. Desondanks 
blijft b.v. pastoor J. Cramer uit Amsterdam boze brieven naar dezelfde kardi
naal schrijven over Brancadoro's voorkeur voor de regulieren en zijn voort
durend passeren van de sec ulieren, die hij onderdrukte, uitschold en met sus
pensie dreigde 63). Op 9 oktober 1792 schrijft Cramer dat Brancadoro eerst 
alle moeite heeft gedaan om voor de kerk in de Jerusalemsteeg, die leeg 
komt, een augustijn, door vijf of zes malcontenten voorgesteld, tot pastoor te 
benoemen, maar de Staten willen geen regulier toelaten. Nu wil hij daar een 
seculier aanstellen, maar dat is weer tegen de zin van de aartspriester en de 
pastoors van de stad, die deze kerk gesloten willen houden of een andere be
stemming geven, daar er genoeg kerken zijn 64). 

De kerk in de Herenstraat gaat open 

Pastoor Teilegen had aanvankelijk gedacht binnen een paar weken de vroe
gere jezuïetenkerk zover opgeknapt te hebben, dat zij klaar was om zijn ge
meente er in te ontvangen. Dat viel echter tegen, ook al omdat hij de kerk 
wilde vergroten met de intentie, dat de kerk in de Jerusalemsteeg daardoor 
overbodig werd. Daarmee liepen de onkosten op tot ƒ 11.045,— 65). 
Maar in het begin van het volgend jaar was de zaak geklaard en wy gingen over 
op den 14e January 1793, schrijft Tellegen in zijn Antwoord 66). 

Ik liet in de Jerusalems Steeg alle meubelen, tafel en keukengereedschappen, die my ten ge
bruik gegeeven waaren, volgens de inventaris van den jaare 1780. En in de Kerk liet ik zelvs 
meer als ik er in gevonden had by de dood van de Eerw. Pater Loods, uitgezondert drie stuk
ken die in den jaare 1787 met al myn zilver gestoolen zyn: 't is genoeg bekend by wat gelegend-
heid 67). De Eerw. Heeren Pastoors Reael en Kluts wierden benoemd, om alles na te zien, en 
ik zorgde dat er iemand dag en nacht by die goederen bleef tot dat ze in het Roomsch Catholyk 
Kinderhuis overgebracht waaren. 

Hoe braaf dit ook moge klinken, de beschuldigingen die de tegenpartij en 
zelfs de nuntius tegen de handelwijze van pastoor Teilegen inbrachten, geven 
te verstaan dat er nog wat meer gebeurd is. Daar wordt gezegd: 

De tyd naderende dat de Eerw. Heer Pastoor tot zyne nieuwe Kerk verhuizen zoude, wilde, 
ofschoon hy in eene van ryke Kerkcieraden weivoorziene Kerk trad, echter die van de Jerusa-

62) Bv. Tellegen in zijn Memorie aan de stadsregering (zie blz. 301): Nu dient nog lol aanmerking, 
dal men nimmer grooter dienst aan den Nuntius Brancadoro zal doen als monniken hier Ie admilleren, 
van wie zijn ED een voorstaander is. De Memorie in GAU, Stad, III, nr. 179, nr. 10; afschrift in Sta
tiearchief O.S.A. Utrecht, III, 2, nr. 13. 
63) AGKKN, VIII (1966) 171. Over de verhoudingvan Brancadoro tot Cramer en Ten Hulscher, 
Polman, Katholiek Nederland, II, 246-254. Voor de laatste biografie van Brancadoro (1755-1837) 
zie P. J. van Kessel in Nationaal Biografisch Woordenboek (uitgeg. door de) Koninklijke Acade
miën van België, VIII (Brussel, 1979) 96-105. Brancadoro werd in de zomer van 1795 als secreta
ris van de Propaganda Fide naar Rome geroepen. Op 6 juli 1800 werd hij geadfilieerd aan de au
gustijnenorde, Generaal Archief O.S.A. Rome, Dd 241, 79. In 1801 tot kardinaal gecreëerd, 
kreeg hij in 1820 de S. Augustinuskerk aldaar als titelkerk toegewezen. 
64) AGKKN, VlU ([966) \79. 
65) Tellegen in zijn Memorie (vgl. noot 62). Hofman, 'Allerlei', 233. 
66) Antwoord, 6. 
67) Over deze diefstal hebben wij geen bericht kunnen vinden. 
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lemssteegs Kerk ook medeneemen, en de oude en versleetene prullen van meubelen, met de 
boeken der Bibliotheek (die hy zeide geen dubbeltje waard te zyn) aan de Orde der PP. Augus-
tynen weder geven. Hier kwam groote oppositie, de getrouwe en aan de Jerusalemssteegs Kerk 
verknogte Leden verzetteden zich tegen deezen stap 68). 

Deze groep onder aanvoering van Alberta van Soestbergen en Martinus Ou-
wers stelden zich tegen my (= Teilegen) in de bres, schreeuwden door de Stad, 
schreeven na buiten, zonden smeekschriften na den Nuntius, leverden Requesten in 
by de Magistraat 69). 
Pater Kleijn had Tellegen op 12 januari daarover een brief geschreven, die 
omdat ze een ongepaste vermaning bevatte, de pastoor niet waard vond te be
antwoorden. 
Kleijn schreef de 29e januari een nieuwe brief om voor 't laatst in 't vriendelijke 
mijne sentimenten over onze zaak aan UE's begrip bloot te leggen: 

Noit hebbe ik in eenige canonike rechten gelesen, noch in wat diocese ik gewoont hebbe oit in 
practijk gezien, dat een pastor van d'eene kerk in eene andere verplaats wordende recht heeft, 
om de kerk welke hij verlaat, van haare besittingen te beroven, of om onder zijne custodie te 
houden 't gene aan die kerk toebehoort. Noch ongehoorder is het dat eenen zodanigen priester 
zou werken ter vernitiging van eene zodanige kerk. Voorwaar eene spikspelder nieuwe leering, 
die mij zou voorkomen onmogelijk te zijn om aanhangers te vinden, indien men, tot verwonde
ring van al wie 't hoort, eenen zodanigen in UE. perzoon niet ontmoetede. 
UEerwaarde weet dat 't huijs en kerk in de Jerusalems-steegh ons toekomen; dat onze voorou
ders die erven met hun ijge geld gekocht en betaalt hebben, waar alles wel terdege op de Regis
ters van onze provincie aangetekent staat; dat alle kerkcieraaden en huijsmeubelen als ook de 
bibliotheek door de godsvrugt, vleijt en zorg van onze paters zijn aangelegt. UE. heeft het zelfs 
erkent bij 't opneemen en teekenen der inventarissen. Men heeft aan UEerw. gratis het ge-
bruijk van alles gelaaten, daar men echter Recht had om huurpenningen te doen verwoonen; 
men heeft alles aan een discrete gebruijk overgelaaten, onder belofte nochtans van alles be
hoorlijk te zullen onderhouden, en men heeft tot waarborg van dit alle niets anders genomen 
dan bloot UEerwaardes conscientie. 

De inventarislijsten, waarom Tellegen op 13 juni 1792 had gevraagd, had 
Kleijn hem laten bezorgen en de provinciaal was in Utrecht geweest. 

Met dit alle doet UE. niet anders dan draalen, en laat door de veelvuldigheid van omwegen 
blijken dat d'intentie niet suijver is . . . 
Daarom, noch eens, ziet van alle ambages en omwegen af, gaat recht door zee, geeft getrouwe
lijk de sleutels en alles volgens inventaris aan d'Heer M. Ouwers over, die uijt onzen naam de 
zaak waarneemt, en daartoe behoorlijk gekwalificeert is. UE. zal er niet aan misdoen, ik repon-
dere voor dien, werkt steeds mede, zoals UEerwaardes en mijne plicht vergt, tot behoud van 
vreede. Overgaande tot de nieuwe statie treed UE. in een recht 't gene wij niet beknibbelen, 
maar tracht ook niet andermans recht te verminken 70). 

Pastoor Tellegen is behoorlijk in de kuif gepikt en schrijft de volgende dag, 30 
januari 1793 heet van de naald: 

UEerw's laaste brief vervult met onwaarheedens en ligtvaardige uijtdrukkingen verdiende zee-
ker ook geen antwoord . . . Hoeveel UEerw. ook mag geleezen hebben in canonike rechten, 
vertrouwe echter UEerw. die niet alle in haare eijndens en omstandigheeden heeft doorgront, 
en dat UEerw. weijnig kennis draagt van 't geene in andere diocesen doorgeleerdtste en braaf
ste mannen is in het werk gesteld. 
Hetgeene mij nu voornaamentlijk beweegt UEerw. te andtwoorden, is het weijnig denckbeeld, 
dat UEerw. schijnt te hebben van de moeijlijkheijd van met een gemeijnte over te gaan tot een 
ander beedehuijs . . . Deeze moeijlijkheijd verzoeke te overweegen, en vervolgens UEerw's 

68) Kerk.Bibl.,\\,l\. 
69) Antwoord, 5. 
70) Statiearchief O.S.A. Utrecht, III, 2, nr. 4 (minuut). 
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ligtvaardige vermoedens en uijtdrukkingen te vermijden . . . en zoo niet hoog te spreeken van 
gerechtigheijd en regtzinnigheijd, als men niet ontziet de naam en inborst van zijn meede-
mensch zoo ligtvaardig als liefdeloos te verdencken en te bezwalken 71). 

Op Kleijn's raad de nuntius onverwijld te gehoorzamen antwoordt de pastoor 
dat hij zich nooit aan die gehoorzaamheid heeft onttrokken. Maar de nuntius 
dacht over Tellegens gehoorzaamheid toch wel enigszins anders. Eerst ver
zoekt hij burgemeester Van Westrenen pastoor Tellegen te bevelen aan Ou-
wers de sleutels van de kerk in de Jerusalemsteeg te overhandigen, opdat aan 
de kerk, die door bouwvalligheid een bedreiging vormt voor de omwonenden, 
de nodige reparaties uitgevoerd kunnen worden 72). 

Vervolgens schrijft Brancadoro aan de graaf van Athlone 73) over de insubor
dinatie en het niet willen luisteren van pastoor Teilegen, die zijn herhaald ge
dane bevelen niet opvolgt. Hij vraagt de hoofdschout eveneens te willen be
middelen: 

Le euré Tellegen a quitté comme vous savez son ancienne station qui appartenoit aux pères 
Augustins. Je lui ai ordonné de rendre à ces pères les clefs de leur ancienne église avec tout ce 
qui leur appartenoit, mais infecté de la rrïaledie qui s'est emparée de toutes les têtes pour notre 
malheur, possédé de l'esprit d'insubordination et de désobéissance, il refuse opiniâtrement de 
le faire malgré mes ordres réitérés. C'est pourquoi je vous prie de me faire la grace, de concert 
avec la respectable régence, d'obligé ce curé de m'obeir en ce point, étant trop juste qu'il ren
de ce qui ne lui appartient pas, et tout à fait odieux qu'il cherche par de prétextes frivoles et de-
raisonables de le retenir contre la justice, et contre les ordres de celui à qui il a juré obéissance. 
Je suis vraiment confus de recourir à vous pour me faire obéir de mes prêtres, mais telle est 
l'extrémité à la quelle nous sommes réduits de nos jours. 

Hier is duidelijk de grafelijke prelaat van het ancienne régime aan het woord. 
Hij interpreteert Tellegens houding als zou deze geïnfecteerd zijn door de re
volutionaire ideeën van zijn dagen, die alle hoofden op hol heeft gebracht. Na 
een uiteenzetting van wat de gehoorzaamheid moet inhouden zowel in we
reldlijke als geestelijke aangelegenheid beveelt de nuntius hem deze zaak 
dringend aan. 

De wereldlijke overheid schijnt op pastoor Tellegen rechtstreeks druk uitge
oefend te hebben 74). Burgemeesters en oud-burgemeesters van Utrecht heb
ben goedgevonden, schrijft aartspriester Berendtzen aan de regenten van het 
R. C. Kinderhuis, dat de goederen uit kerk en pastorie van de Jerusalemsteeg 
daar tijdelijk worden opgeslagen en dat de pastoors Kluts en Reael daarop 
toezicht zullen houden 75). Dit hield in dat Tellegen de sleutels aan Ouwers 
moest afgeven. 
Toen deze de deur ontsloten had vond men het Huis en de Kerk allerdesolaatst, 

71) Idem. nr. 5 (origineel). 
72) Düsseldorf, 26 febr. 1793 (afschrift), Idem. nr. 6. 
73) Düsseldorf, 4 maart 1793 (afschrift), Idem, nr. 7. Vgl. noot 59. 
74) Kleijn spreekt van dwanck van de sleutels te moeten afgeven, vgl. blz. 312. terwijl Tellegen in 
zijn Antwoord schrijft de geweldige rukking der sleutelen uit mme handen en uil die ran Meju/j. de 
Wed. van Paulus de Vrees (blz. 18). 
75) Statiearchief O.S.A. Utrecht, 111,2, nr. 3 (afschrift). De brief is niet gedateerd, maar wij ne
men aan dat hij in deze tijd is geschreven. Petrus Kluts bediende de voormalige jezuietenstatie in 
de Catharijnesteeg; Joannes Reael de voormalige dominikanenstatie in de Dorstige Hartsteeg. 
Het R. K. Kindertehuis was gevestigd in huize Zoudenbalch in de Donkerstraat. 
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alles uit zyn plaats geschoven veel zaaken gescheurd, gebroken, het halfvergruisde 
Orgel pronkte met dit opschrift: Requiescant in pace en de deur van 't Choor met 
Amen 76). De gebouwen bleken in zulk een slechte staat te zijn, dat onmid
dellijke reparatie nodig was. Ouwers, gecommitteerd zynde van zyne meede Di
recteuren van de Roomsch Catholyke Armekamer, vergaderende in de Donker
straat binnen deeze Stad, schrijft dan ook de burgemeesters en de vroedschap 
bevonden te hebben dat het muurwerk op verscheide plaatzen uitgezet en verzakt 
is en de zeimuur ten eenemaal is ontrampeneerd. . . Reparatie is noodzakelijk 
ter voorkoming van ongelukken temeer, alzo de naastgeleegene buuren bereids 
daarover een en andermaal lastig en klagtig zyn gevallen 77). Hij verzoekt de 
raad als van den wezentlyken eigenaar der voorschrevene huizinge gekwalificeerd 
om de nodige reparaties te mogen laten doen. 

Op 1 juli 1793 vraagt de raad advies aan de Gecommitteerden van Stads Fi-
nantie Kamer. Wanneer dit binnen is, geeft de vroedschap twee weken later 
aan de suppliant permissie tot voorkoming van ongelukken de reparaties uit 
te voeren unvermindert nogtans der Vroedschaps Resolutie van den 15 Juny 1792 
omtrent opgenoemde Bidplaats genoomen, welke by deeze in zyn volle kragt en 
waarde gehouden word 78). 
Nu Ouwers en de zijnen de sleutels in handen hebben, laten zij het echter niet 
enkel bij het repareren van de gebouwen. Terstond ging men de kerkcieraaden, 
altaars en priesterlyke gewaaden in staat van gebruikelykheid stellen, waarin de 
godsvrugt van den Heer Martinus Ouwers en Mejuffrouw Alberta van Soestbergen 
by uitstek uitgeblonken heeft 79). Dat was tegen de bedoeling van de vroed
schapsresolutie van 1792, maar eenmaal de eerste stappen op de weg naar het 
herstel gezet, vertrouwen zij er op, dat de rest ook wel zou gelukken. De Kerk 
nu tot staat van gebruiklykheid gebracht zynde, gaven zich de gekwalificeerde Bur
gers alle moeite by de Regeering, om te verkrygen dat er wederom een P. Augustyn 
in hunne Kerk defunctien mögt verrichten 80). Begrijpelijk, dat deze demarches 
de woede van pastoor Tel legen opwekten. Het waaren de reparatien niet, zo 
schrijft hij in zijn Antwoord 81), die ses maanden daarna gedaan wierden aan die 
Kerk, die onze aandacht opwekten, neen het waaren de aanhoudende demarches 
die steeds gebezigd wierden, om het 2e lid der Wet van den Raad van den 4e Juny 
1792 te doen vervallen, om die statie wederom te openen. 

Een bezoek aan IYlaarssen 

Pater Kleijn was intussen van mening, dat hij maar eens moest gaan praten 
met aartspriester Berendtzen. Samen met Adam Beckers, ex-jezuiet en pas
toor van De Krijtberg te Amsterdam 82), gaat hij naar Maarssen en heeft daar 

76) Kerk. Bibl, II, 72. 
77) Ibidem, 89-90. 
78) Ibidem. 
79) Ibidem, 72-73. 
80) Ibidem, 73. 
81) Antwoord, 6. 
82) Beckers kwam in jan. 1787 in de voormalige jezuietenstatie De Krijtberg, maar kreeg van 
aartspriester A. Meylink, en na diens dood van H. ten Hulscher, geen verlof daar werkzaam te 
zijn. Hij wist met behulp van enige notabelen, die de kerk kochten, van de magistraat het burger-
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op 8 oktober 1793 met de oude heer een gesprek, waarvan hij een verslag 
maakte 83). 
Berendtzen blijkt de regulieren niet ongenegen te zijn, maar wanneer Kleijn 
hem vraagt de augustijnse zaak met de magistraat te willen bespreken, wijst 
hij dit meteen af. De protestantse bestuurderen zullen hem daartoe geen gele
genheid willen geven. De aartspriester vertelt, dat hij bij toeval een gesprek 
had met burgemeester Van Musschenbroek, waaruit duidelijk bleek dat deze 
tegen de heropening van de kerk was. 
Nuntius Brancadoro is te goedgelovig in de medewerking van hoofdschout 
Athlone om de resolutie van 1764 ingetrokken te krijgen. Zijn brief over de 
ongehoorzaamheid van Teilegen is uitgelekt en heeft kwaad bloed gezet. Be
rendtzen geeft Kleijn daarom de raad te wachten tot na 12 oktober, wanneer 
een nieuwe stadsregering gevormd is. 
Interessant is zijn mededeling over de aanleiding tot de resolutie van 1764, 
zoekende de schuld daarvan teneenenmaal op de jansenisten te schuijven. Op het 
eind van het gesprek roert Kleijn de eigendomskwestie van de statie nog even 
aan. Teilegen int namelijk de rente van drie obligaties die op naam van de 
kerk staan. Berendtzen vindt dat juist, omdat de pastoor er de lasten van 
draagt. Maar Kleijn is het daarmee geheel oneens. Er zijn geen lasten aan ver
bonden, omdat de rentebrieven door pater Van Crombrugghe als geldbeleg
ging gekocht zijn. Dat was Berendtzen niet bekend. Als de zaak zo is, ant
woordt hij, dan behoren ze u toe. 
Over de gemelde rentebrieven of obligaties 84) heeft Berendtzen bij Tellegen 
informaties ingewonnen. Diens antwoord neemt de aartspriester geheel op in 
zijn latijnse brief van 5 december 1793 aan Kleijn 85). 
De kwestie is er niet duidelijker door geworden en Berendtzen raadt Kleijn 
daarom aan er voortaan maar rechtstreeks over naar Tellegen te schrijven. 

schap te verkrijgen en zijn admissie. De door de regering gesloten kerk mocht weer voor de ere
dienst opengesteld worden. Dit veroorzaakte nogal wat deining en moeilijkheden onder de cle
rus, zie Van Hoeck, Jezuïeten in Nederland, 284-285, en RB, II, passim lussen blz. 594-849. De 
„successen" van Beckers t.a.v. zijn kerk zullen Kleijn ertoe gebracht hebben hem naar Maarssen 
mee te nemen, maar Berendtzen lijkt met zijn aanwezigheid niet zo ingenomen te zijn. Voor Bec
kers zieNNBW, III (Leiden, 1914)75-76. 
83) Statiearchief O.S.A. Utrecht, III, 2, nr. 8 (origineel). Wij geven dit gesprek in zijn geheel als 
bijlage, niet alleen omdat het een smeuïg verhaal is, maar ook omdat het veel achtergrondinfor
matie bevat. 
84) GAU. Stad, III, nr. 179, nr. 8 bevat een door De Carnoncle geschreven, maar door Alberta 
van Soestbergen en Martinus Ouwers ondertekende Memorie door 't welk bewezen wordt, dat den 
eygendom van 't bedehuis van de Jerusalemsteeg niet is aan de gemeente van d'Heer Tellegen, met de 
twee bijlagen afgedrukt in Hofman, 'Allerlei', 218-221. In bijlage B Copie van 't gegeven renversaal 
door den Eerw. Heer Tellegen (24 juli 1793), waarvan ook een afschrift in Statiearchief O.S.A. 
Utrecht, III, 2, nr. 9, wordt gesproken van drie nieuwe i.p.v. vermiste obligaties, elk groot 
ƒ 500,-, staande op naam van de R. C. Kerk in de Jerusalemsteeg. De eerste is een obligatie van 
de provincie Utrecht, de tweede geconverteert van Emilia Hochepied in dato 28 maart 1715, de der
de staande ten naame van Anna Eel in dato 28 maart 1715. Tellegen verklaart, dat zij hem niet in ei
gendom toebehoren, maar dat hij wel de rente ontvangt voor de daarvoor verrichte kerkelijke 
diensten. Hij zal ze afgeven, als de kerk in de Jerusalemsteeg geopend mocht worden. 
Bijlage A is een authentieke copie van de transactie Blommaert-De Vrees van 16 maart 1781, af
gegeven door notaris Jan Jacob Kruyder te Utrecht op 8 mei 1792, vgl. noot 29. 
85) Statiearchief O.S.A. Utrecht, III, 2, nr. 10 (origineel). 
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Het jaar van de omwenteling 

Zo zijn we dan beland in 1794, een jaar dat nieuwe ontwikkelingen brengt 
voor beide kerken. In februari krijgt pastoor Teilegen een nieuwe kapelaan, 
die zijn opvolger zal worden, Gijsbert van Bennekom 86) en een halfjaar later 
komt er weer een augustijn in de Jerusalemsteeg. 
Het lijkt niet onwaarschijnlijk, dat er vanuit Utrecht of Amsterdam aan de 
provinciaal van de augustijnen bericht is, dat Martinus Ouwers de sleutels van 
kerk en pastorie in handen had en de nodige reparaties gedaan waren om de 
gebouwen voor instorten te behoeden. Daarbij zou ook wel eens gesugge
reerd kunnen zijn het er maar eens op te wagen een pater naar Utrecht te stu
ren, minstens om Kleijn van zijn Utrechtse besognes te ontlasten. Het Verhaal 
doet iets in die richting vermoeden: Daarom vond de Wel Eerw. P. Provinciaal 
der Augustynen Joannes Petrus van de Winckel, goed om de Eerw. Pater J. F. J. de 
Carnoncle tot Utrechts Statie te stuuren, om de tegenkantingen beter ontwaar te 
worden, en dezelve gemakkelyker te können opruimen 87). Drie dagen na de 
overwinning van de Fransen onder Jourdan op de geallieerde troepen bij 
Fleurus (26 juni 1794) vertrok De Carnoncle uit het klooster te Mechelen met 
een door zijn prior getekend bewijs van goed gedrag 88) naar het Noorden. 
Via Amsterdam, waar hij enkele weken bleef, komt hij in Utrecht, meldt zich 
bij Alberta van Soestbergen 89) en vestigt zich in augustus 1794 in de Jerusa
lemsteeg. 

Toen nuntius Brancadoro in de maand daarop te Utrecht weer het vormsel 
kwam toedienen gafhy kennis van zyne zending, wierd geaggreëert en behoorlyk 
gemunieert 90). Via de augustijnse vrienden verzocht hy by de Regeering het Bur
ger recht, 't geene illico 91)/« de gewoone form vergund wierd en verkreeg de per
missie, om in stilte in zyne Statie te mogen Misse leesen, daar hy terstond gebruik 
van maakte 92). De opgeslagen kerk- en huismeubelen werden, onder protest 
van de pastoors Kluts en Reael, uit het R. C. Kindertehuis naar de Jerusalem
steeg teruggebracht en toen de afgezette stadhouder Willem V in het najaar 
Utrecht bezocht, heeft De Carnoncle s ig aan hem gepresenteert en geaddres-
seert ten eynde dit bedehuys als voor heen te mogen gebruyken tot een R. C. Kerk. 
In deze opzet is hij echter niet geslaagd 93). 
Intussen rukten de Franse legers naar het Noorden op. In december 1794 
trokken zij o.l.v. Pichegru over de bevroren rivieren en op 16 januari 1795 be
zetten zij de stad Utrecht. Van deze „gelukkige omwenteling" 94) gebruik 

86) Hofman, 'Allerlei', 205. Of Van Heeck (zie noot 56) dan nog in de statie werkt, weten we niet. 
Hij wordt in 1795 vermeld als pastoor te Bakhuizen, B. H. Pel, 'Het kerspel Ankeveen', AAU 
XXIV (1897) 290-291. 
87) Kerk. Bibl., II, 74. Johannes Franciscus Josephus de Carnoncle (1756/7-1815) was afkomstig 
uit Enghien (Edingen). 
88) Prov. Archief O.S.A. Utrecht, Dossier De Carnoncle. 
89) Het Bedrog. 9. 
90) Kerk. Bibl, 11,74-75. 
91) Onmiddellijk, d.w.z. in okt. 1794, vgl. Hofman, 'Allerlei', 223. 
92) Kerk. Bibl.. II, 75. 
93) Hofman,'Allerlei', 223. 
94) De bezetting van Noord Nederland door de Fransen werd door de katholieken geprezen als 
een gelukkige omwenteling. Alle onderdrukte kerkgenootschappen werden gelijkgesteld met de 
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Doodsprentje Johannes de Carnoncle OSA (1756-1815)Prov. Arch. OSA. 

makende wordt er aan de Municipaliteit van Utrecht een request gezonden 
95). In dit document geven de Roomsch Catholyke Gemeenten deezer Stad - dat 
zal wel niet geheel en al juist zijn - te kennen dat er altijd acht kerken te hun
ner beschikking waren, waarvan tot hun leetweezen en smerte eene geslooten is 
geworden en hun Gemeente veel groot er geworden zynde, hunne Godsdienst niet na 
behooren kunnen waarneemen. Om niet onderden blooten hemel hunne plichten te 
moeten doen, verzoeken zij de regering dat de Roomsch Catholyke Kerk in de Je
rusalems Steeg, die thans in staat is, om er de Godsdienst pligten in te kunnen ver-
rigten en waar in J. F. J. de Carnoncle, Roomsch Priester en Burger deezer Stad, 
Lidt van 't order aan welk de kerk en huizing behoort, geopent mag worden, en den 
zelven Priester de Carnoncle mag worden gepermitteert. . . omme in deeze gun
stige Vryheid, die wy thans mogen genieten, aldaar in voorschreve Kerk den dienst 
te mogen verrigten. 

Op 2 februari 1795 wordt dit verzoek geaccordeert, onder deeze, mits: dat dezel
ve Kerk provisioneel ten dienste der Fransche Troupen zal worden gebezigt in ge
volge deRequisitie van den Franschen Commandant thans hier guarnisoen houden
de 96). 
De zondag daarop, 8 februari 1795, verrichtte pastoor De Carnoncle tot alge-

bevoorrechte publieke kerk, er komt vrijheid van godsdienstuitoefening, zie Th. Clemens, 'De 
omwenteling van 1795', Spiegel Historiael, XIII (1978) 729-735; dezelfde, "De reactie van de 
Rooms-Katholieken op de omwenteling van 1795', Documentatieblad van de Neder!. Kerkgeschie
denis van de 19e eeuw, V (april 1979) 42-50. 
95) Kerk. Bibl, II, 91-92. 
96) Ibidem. 
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meene blydschap voor de eerste maal de plechtige dienst met eene gepaste redevoe
ring. Na den dienst wierd er door de Zangers en Zangeressen een toepasselyk Cou
pletje in accord gezongen: 

Chorus 

Is ooit blyder dag gebooren, 
Barre winter dag hoe schoon, 

Doet gy ons met 's Hemels chooren, 
Zingen hier voor Godes Throon. 

Huppelt vrolyk God-verligten. 
Zingt triomph met blyden stem. 

Daar wy nu weer zien oprigten, 
't Gods-ampt in Jerusalem. 

Solo 

Lieven Jesus ziet ons knielen, 
Voor uw Opper Majesteit, 

Vreugde voedzel onzer zielen, 
Pand van onze zaligheid. 

Sterk ons dog, blyf in ons midden, 
Luister naar ons zwakke stem, 

Tot wy u volmaakt aanbidden, 
In het nieuw Jerusalem 97). 

'If money go before . . .' 

Nu de buurtgemeente van de Herenstraat bemerkt heeft, dat het gewone ker
kelijke leven in de Jerusalemsteeg weer op gang is gekomen, begint men daar 
onrustig te worden en brieven te schrijven. 
In zijn Memorie aan de stadregering 98) zet pastoor Tellegen alles nog eens op 
een rijtje: de verhuizing naar de Herenstraat en de redenen daarvan; de res
tauratiekosten die ƒ 11.045,- bedragen; de tegenwerking van vier zo mun-
nicksgezinden lieden nl. klopje Soestbergen, Mart in us Ouwers, den dansmeester 
Kruijselbergen en Weijman die tegen zijn verwachting erin geslaagd zijn de re
gering over te halen het bedehuis weer te openen. Dat was helemaal niet no
dig geweest en ook tegen de afspraak. Er zijn in Utrecht al zeven kerken, ter
wijl Delft, Dordrecht, Middelburg er maar één hebben en Rotterdam met 
viermaal zoveel katholieken slechts twee. 

Nu is het zeeker dat niemand bij het open blijven van het Beedehuijs in voorn. Steegje meerder 
schaade (gelijk nu reeds in korte tijd is ondervonden) zou lijden als ik de collectens, die in en 
buijten de kerk geschieden op zon- en feestdagen, als ook het geld der plaatse aan de kerk-
meesteren hebben afgestaan, om daar door de interessen van te betaalen. en door den tijd de 
schulde af te leggen. Wanneer nu in de naarbijheyd weder een kerk open is, dan gaan een 
groote meenigte daar naar toe, die schoon tot mijn gemeente niet behoorende, echter hier zeer 
dikwils te kerk kwaamen, waardoor de collecten alhier grootelijks vermindert. 

97) Ibidem, 75, 92. 
98) Zie noot 62, 
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Met een variant op Shakespeare 99): Als het om de centen gaat, worden er 
merkwaardige wegen bewandeld. Het is duidelijk dat Tellegen zijn inkomsten 
ziet verminderen. Hij probeert nu de stadsregering ervan te overtuigen, dat 
de vier genoemden 

uijt zugt tot munnicken . . . nimmermeer ophouden te werken voordat het voorn. Beedehuijs 
(= de kerk in de Herenstraat) eens voor altijd gesloten is, en tot een ander gebruijk is aange
legt . . . Verondersteld dat men voor toekomende tijden volstreckt nog een R. C. Beedehuijs 
nodig hadde . . . was het dan niet veel beter gevoegelijk, een gelegentheijd er toe te zoeken ont
rent de Weerdpoort voor die lieden die daar ontrent of buijten die poort woonen, en voor al
toos dan te vernietigen dien twistappel het Beedehuijs in het Jerusalem steegje. 

Verder waarschuwt hij, dat zo de tegenpartij de vreemdeling De Carnoncle 
niet zou kunnen behouden zij een andere augustijn uit het Staatengebied zul
len voordragen. 

Deze is de onrustige Pater Klijn, de 2e te Amsterdam in het Spinhuijs steegje . . . maar zoude 
zo een niet beter voegen terug te keeren naar zijn klooster, waarvoor hij geprofessiet is, als hier 
in de Stad nog onrust te komen maaken gelijk hij geduurig voorheen bij de R. partij kwam 
loopen en hier op assche-woensdag (= 18 febr.) nog openbaare dienst gedaan heeft in het Jeru-
salemsteegje. 

Al deze redenen geeft hij de heren ter overweging met de bedoeling dat zij de 
augustijnenstatie maar weer moeten sluiten. 
Ook de kerkmeesters van de R. C. Gemeente voorheen vergadert in de Jerusa-
lemssteeg in de huisinge van de wed. Paulus de Vrees, maar tans vergaderende in 
de Heerestraat op de Nieuwe Gragt uytkomende, competeerende deze huysinge aan 
defamielie Rijkse schrijven in gelijkluidende bewoordingen aan de burgers re
presentanten van Utrecht 100). De gemeente van de Jerusalemsteeg heeft on
der aan ons onbekende voorwendsels de permissie tot de openbare uytoeffening van 
den Godsdienst weeten te verkrijgen. De regering wordt verzocht de godsdienst
oefeningen aldaar te verbieden en alle kerkgoederen weer te laten terugbren
gen naar het R. K. Kindertehuis. 
Op 20 maart 1795 vraagt de vroedschap hierover advies aan het „Committé 
tot 't publiek onderwys". Dit advies gehoord hebbende verklaart de provisio
nele municipaliteit op 5 april het besluit van 2 februari 1795 betreffende het 
openen van de kerk in de Jerusalemsteeg en de door De Carnoncle te verrich
ten diensten te handhaven, en voorts het dispuit dat deeze kerk oft pastoor mögt 
worden aangedaan te verklaar en dommestiecq 101). 

Dan komen de seculiere kapelaans in het geweer. Eind april werd namens 21 
kapelaans uit Utrecht en omgeving een door 10 van hen ondertekend request 
verzonden aan de representanten van de Staten van Utrecht. Met een beroep 
op de „Rechten van den Mensch en Burger" verklaren zij, dat zij in hun recht 
en aanspraak op de pastorie van de Jerusalemsteeg beknot zijn, omdat daar 
een buitenlandse pater, staande de algemene staatsresolutie van 1764, gead-
mitteerd is. Indien nu onder praetext van vrijheid van godsdienst een ieder zig 
maar willekeurig als Pastor komt op te werpen, zouden wij weldra onze provintie 
opgepropt zien met kloostergeestelijken uit Braband en elders en is er voor de ka-

y9) 'If money go before, all ways do lie open', The merry wives of Windsor, 2, 2. 
100) GAU, Stad, III, nr. 179, nr. 3, afgedrukt in Hofman, 'Allerlei', 222-224 
101) Kerk.Bibl.,11,93. 
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pelaans weinig kans op promotie, bij gevolg geen behoorlijk bestaan. Hun ou
ders, die hen van 't zweet hunnes aanschijns met groote kosten hebben laaten sta
deeren, zullen de vrucht van hun arbeid niet kunnen smaken, als buitenlan
ders misbruik maken van de voor ons zoo gezeegende omwenteling. De resolu
tie van 1764 tegen de religieuzen dient derhalve onverkort gehandhaafd te 
blijven 102). De brief wordt op 29 april doorgestuurd naar de municipaliteit 
van de stad, die op 7 mei ook hierover aan hetzelfde comité advies vraagt. 

Vervolgens wendt een aantal kerkgangers van de Herenstraatskerk zich zowel 
tot de gemeenteraad van Utrecht als tot de Staten eveneens met een beroep 
op de resolutie van 1764, dat zij De Carnoncle verbieden nog verder zijn pas
toraat uit te oefenen en het kerkgebouw met volkomen consent van de legaale 
eigenaresse (= de zich als eigenares beschouwende wed. de Vrees-Blom) te be
stemmen tot een plaats alwaar de Roomsche Jeugd, onder het opzigt van kundige 
leermeesters, in kunsten en weetenschappen . . . zouden onderwezen worden 103). 

De gemeente van de Jerusalemsteeg, bemerkende dat die van de Herenstraat 
grof geschut in stelling gebracht hebben om hen en hun herder uit kerk en 
huis te verdrijven, verzendt een door 31 leden ondertekende brief naar de 
municipaliteit met het verzoek dat zij moghen gehoort worden over 't gene le
ghen hunnen Herder met naam J. F. J. de Carnoncle, Burger van deze Stad, door 
Request ingedient is, voor-al-eer daar over resolutie genomen word 104). Daarbij 
komt nog een brief, nu door 38 leden getekend, waarin de geschiedenis van 
de statie vanaf 1690 kort wordt vermeld met de aantekening dat zij in vorige 
requesten alles naar waarheid hebben medegedeeld over den burger de Car
noncle, lidmaat van het order aan wie de kerk en huijsing van de Jerusalemsteeg 
toebehoord 105). 

De pennestrijd bereikt zijn hoogtepunt 

Toen de kwestie dit stadium had bereikt, heeft men gemeend haar in de open
baarheid te moeten brengen en wel in de afdeling Kerk-Nieuws van de Kerke-
lyke Bibliotheek. Daar dit tijdschrift te Amsterdam werd uitgegeven, vermoe
den wij dat pater Kleijn met de redactie bekend was en voor de gegevens 
heeft gezorgd. 
Het Verhaal wegens de Roomsch-Catholyke Beedeplaats de Jerusalems Steegh, te 
Utrecht, toebehoorende aan de Orde der EE. PP. Augustynen, van de Nederland-
sche Provincie met 14 bijlagen is anoniem gepubliceerd in deel II, nr. 4, waar
schijnlijk in mei-juni 1795 106). 
In het Voorbericht wordt gesteld'. 

Reeds lang waaren wy begeerig, om onzen Leezeren het voorgevallene op de Utrechtsche Mis
sie mede te deelen, edog wy hebben hier in met alle naauwkeurigheid willen te werk gaan, en 

102) GAU, Stad, III, nr. 179, nr. 4, afgedrukt in Kerk. Bibl, 11,94-99. 
103) GAU, Stad, III, nr. 179, nr. 5, afgedrukt in Kerk. Bibl., II, 99-104. 
104) GAU, Stad, III, nr. 179, nr. 2, geschreven door De Carnoncle, afgedrukt in Kerk. Bibl., II, 
104-105, die slechts 28 namen geeft. 
105) GAU, Stad, III, nr. 179, nr. 6, afgedrukt in Kerk. Bibl., II, 106-108. 
106) Kerk. Bibl., II, 65-108. De laatstgenoemde datum in het Verhaal is 7 mei 1795. 
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er dus 't verhaal van uitgesteld, tot dat wy alle de nodige berichten des wegens hadden inge
wonnen. Wy hebben boven dien ten blyke van eene strikte onzydigheid, de stukken geheel en 
al met de aanmerkingen, zodanig zy ons van verscheide kanten toegezonden zyn, willen plaat
sen, zonder daar in eenige bekorting of verandering te maken . . . 

Het eerst gedrukte pamflet tegen de gang van zaken in de Jerusalemsteeg ver
scheen onder een pseudoniem op 20 juli 1795 te Utrecht bij de Wed. Wan
naar, getiteld: Brief van Burgerhart aan zyn vriend 107). Een smaadschrift van 
patriottische zijde tegen de bevoordeling van vreemde regulieren boven in
heemse seculieren, die door de Nisibiaansche majesteit (= Brancadoro) en de 
Maarsensche Kerkvoogd (= Berendtzen) op dorpspastorietjes geplaatst wor
den, terwijl buitenlandse monniken de „vetste" stadsstaties krijgen. Ook al 
maken de augustijnen er aanspraak op dat de kerk hun eigendom is, volgt 
daar nog niet uit het recht er de pastorele bedieningen te doen. Bovendien 
verdwijnen de collectes naar de kloosters in het Zuiden. Ook klopje Van 
Soestbergen krijgt er van langs. Zij richtte een cierlijke maaltijd aan in 't hart-
verlustende Dorp van Zeist ten vermaake van Graaf Brancadoro, om hem alzo tot 
't geven der Zending van De Carnoncle overtehaalen. Berendtzen kende de zaak 
van Tellegen goed, maar heeft zich toch achter de benoeming van De Car
noncle gesteld. Dat de kapelaans hiertegen opkomen stempelt hen tot echte 
vaderlanders. 

De Carnoncle stuurt het geschrift op 21 juli naar Berendtzen met een begelei
dend briefje. Misschien is de aartspriester in staat de schrijvers te achterhalen 
108). 
In augustus 1795 kwam een scherpe, eveneens anonieme, reactie op het Ver
haal van de pers: Het bedrog ontmaskert 109). Het boekje werd met een Brief 
van Jan den Onbekende, die zich de schrijver van het pamflet noemt, ter opna
me naar de Kerkelyke Bibliotheek gezonden. Maar, schrijft de redactie, onze 
Bibliotheek is niet aangelegd tot plaatsing van stukken, die, in den volsten zin geno
men, vuilaardige Pasquillen zyn 110). 
Pastoor Tellegen zette zich ook aan het schrijven. In september 1795 gaf de 
Wed. D. Wannaar te Utrecht uit het Antwoord van A. Tellegen, thans R. C. Pas
toor van de R. C. Gemeente te Vleuten 111). 
Het eerste wat opvalt is, dat Tellegen pastoor is te Vleuten. Daar was op 20 
mei Paulus van Bijleveld overleden. In zijn Antwoord zegt Tellegen, dat hij 
Bijleveld op 31 juli opvolgde 112). Hoe die opvolging tot stand is gekomen, of 
het een verzoek van Tellegen was naar zijn vroegere parochie te mogen terug
keren, dan wel dat hij door zijn superieuren werd weggepromoveerd, hebben 

107) Zie noot 27. 
108) RAU, Arch. Aartspriesters, nr. 1409. 
109) In de Weeklyksche Saturdagsche Stichtsche Courant van 22 aug. 1795 wordt het voor het 
eerst gemeld bij de nieuwe boeken, zie noot 27. Het is besproken in de Kerk. Bibl, Uittrekzels en 
Beoordeelingen, II, nr. 5, 149-152. 
110) Kerk. Bibl.ll, nr. 6, 167. 
111) Als nieuw verschenen boek wordt het Antwoord voor het eerst vermeld in de Stichtsche 
Courant van 2 okt. 1795, zie ook noot 27. 
112) Antwoord, 9: Den 5Ie Julii laatsleeden, opvolgende den Eerw. Heer Byleveld waereldlyk Priester 
en Pastoor, in de Pastorie van Vleuten, vond ik een Kerk, een Huis met zyne toebehooren, Eigendom
men der gemeente, van welke ik in bezit gesteld wierd op den zelve tytel als myn voorzaat den Eerw. 
Heer Byleveld. 

304 



Interieur St. Willi-
brorduskerk {voorma
lige St. Augustinus-
kerkj. GAU Top. At
las, cat. nr. Kb 5, 1. 

wij niet kunnen achterhalen. In de Herenstraat volgde Gijsbert van Benne-
kom als pastoor op. 

Tellegen bood zijn geschrift eveneens ter opname in de Kerkelyke Bibliotheek 
aan. Dit gebeurde, evenwel met een inleidend woord van de redactie, die 
haar verontwaardiging uitte over 

de zydelingsche beleediging, die gy ons aandoet. Thans daar uw Antwoord of verdeedigschrift, 
reeds eer gy ons ooit de gelegenheid gaf om het te plaatsen, het ligt ziet, en by de Wed. D. 
Wannaar te Utrecht is gedrukt, zouden wy behoudens de striktste onpartydigheid uw verzoek 
als ontydig kunnen afslaan, dog uit eene overmaat van onzydigheid plaatsen wy dat stuk, en 
hoopen, dat uwe verdeediging zo zeer voldoen zal aan de inspraaken van een Christelyk ge-
weeten, als aan de zugt die gy betoont om uw gedrag voor de waereld te regtvaardigen 113). 

Intussen waren er praegnante redenen geweest die de redactie er toe gedron
gen hadden de achter 't Slot bewaarde bewijsstukken publiek te maaken 114). Dat 
zal waarschijnlijk wel de publicatie geweest zijn van Het Bedrog ontmaskert. In 
nr. 5 van het tweede deel der Kerkelyke Bibliotheek publiceerde zij het Request 
tenderende om de Eerw. Paters Augustynen uit hunne bezittingen te stooten 115). 
Het is een lange brief van de kerkmeesters van de statie in de Herenstraat: 

113) Het geheel in Kerk. Bibi. II, nr.6, 129-167. 
114) Ibidem, nr. 4, 78 noot a. 
115) Het origineel in GAU, Stad, III, nr. 179, nr. 7, afgedrukt in Kerk. Bibi, II, nr. 5, 109-122. 
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Hendrik Linschoten, Nicolaas Staal, Gysbert Baillet en Johannes Grootjas-
per, gericht aan de Representanten 's Lands van Utrecht, die hem op 29 april 
1795 met de brief van de kapelaans 116) doorsturen naar de municipaliteit 
van de stad en waarover op 7 mei advies gevraagd wordt van het „Committé 
tot het publiek onderwys". 
De kerkmeesters slaan weer op hetzelfde aambeeld: de verhuizing van de ge
meente van de Jerusalemsteeg naar de Herenstraat in 1793 wegens de be
krompenheid en de bouwvalligheid van het gebouw, waarmee de hele ge
meente op drie mensen na het eens was en ook Geertruy Blom, weduwe van 
Paulus de Vrees als Eygenaresse dier huysinge was consenteerende. Daardoor 
was het bedehuis in de Jerusalemsteeg voor altijd gesloten. Wat van de kerk
goederen niet nodig was in de nieuwe, was naar het R. K. Kindertehuis ge
transporteerd. Dan is pater De Carnoncle uit Vlaanderen gekomen die met 
enkele leden van de kerkgemeente praetenselyk misbruyk maakende van den ti-
tul van de Gemeente uijt het Jerusalemsteeg]e gedaan kreeg, dat de kerk weer 
werd geopend. Voorts hebben die onder protest van de toezicht houdende 
pastoors Kluts en Reaal de opgeslagen goederen teruggebracht en De Car
noncle tot pastoor aangesteld. De kerkmeesters van de Herenstraat hebben 
in maart 1795 bij de stadsregering daartegen geprotesteerd, maar het heeft hun 
niet mogen gebeuren een gunstig antwoord daarop te ontfangen. Daarom wenden 
zij zich nu tot de Statenvergadering overtuigd, dat en de duijdelijkheid van hunne 
beginselen en het bewijs, dat dezelve Municipaliteit niet volleedig gequalificeerd is 
over de zaak der quaestie te oordeelen, deeze hunne handelingen volkoomen zullen 
justificeeren 117). De stadsregering heeft weliswaar de verklaring van de 
Rechten van de Mens, die vrije uitoefening van godsdienst toestaat, gerespec
teerd, maar zij heeft, misleid door het zoo praetenselijk gedaan verzoek van de 
zich noemende gemeente in de Jerusalemsteeg, tegen de algemene wetten 
van de provincie gehandeld. Aan een buitenlandse religieuze priester is het 
gebruik van een kerk toegestaan, die uit hoofde van de wet van 1764 gesloten 
was, daar de rechtmatige gemeente in 1793 verhuisde naar de kerk in de He
renstraat. Er is niet alleen bedrog gepleegd, maar men handelde ook tegen de 
wil van de „eigenaresse" van de kerk; men benadeelde de pastoor en het 
kerkbestuur van de Herenstraat door gemeenteleden naar de Jerusalemsteeg 
te trekken, waardoor de opbrengst van de collecten, nodig om de reparatie
schuld van f 11.045,— af te lossen, vermindert. Bovendien zijn er in Utrecht 
genoeg kerken, meer dan in Delft, Dordrecht, Middelburg en Rotterdam; 
twee kerken vlak bij elkaar is overbodig; er zijn 14 dienstdoende katholieke 
priesters in de stad; laten de regulieren in hun kloosters blijven, enz., enz. De 
Staten worden verzocht de wet van 1764 overminderd te handhaven, pastoor 
De Carnoncle te verbieden zijn functie uit te oefenen en de kerk in de Jerusa
lemsteeg weer te sluiten. 

Uit hetgeen wij in het voorafgaande gezien hebben wemelt het in deze brief 
van onnauwkeurigheden en valse aantijgingen. 
Dit vermaarde Request, in den zin der Requestranten al te lang ,,ad Balcas" ver-

116) Zie boven blz. 302. 
117) KerkBibl. II, nr. 5, 112. 
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schoven zynde, merd door het volgende wederom opgewarmt 118). De nieuwe 
brief 119) vat de kwestie nog eens kort samen. De Statenvergadering stuurt 
ook deze brief, op 6 augustus, voor advies door naar de gemeenteraad van 
Utrecht. De nieuwe raad, bestaande uit 25 man, was op 29 april van dat jaar 
gekozen en onder hen bevond zich de ons reeds bekende Martinus Ouwers 
120), die in deze kwestie zijn zegje wel gedaan zal hebben. Op 15 augustus 
1795 zond de raad de requesten naar de Staten van Utrecht terug met het vol
gende advies: 

Wy Medeburgers hebben ter voldoening van dit uw verzoek geen oogenblik geaarseld, dit ge
melde Request te stellen in handen van een Commissie ter fine omme daarop te rapporteeren, 
en zyn door de zelve geïnformeerd geworden: dat de zaak der Roomsch Catholyke kerk in de 
Jerusalemsteeg door de Provisioneele M unicipaliteit reeds is verklaard en beschouwd domesti
que te zyn; dat de Burger de Carnoncle thans aldaar den Godsdienst oeffenende, schoon Pries
ter der Augustynen orde, alhier 't Burgerrecht in 1794 heeft bekomen; dat de kerk in de Jeru-
salemssteeg is toebehorende aan de Augustyner orde, dewelke tot 1780 toe aldaar eenen Pastor 
heeft gezonden; dat door de vorige Staaten deezer Provincie in den jaare 1768 Pater Wilhelmus 
Sieverds uit de orde der Benedictynen te Achtivild 121) tot Pastor geadmitteerd is; en door de 
voorige stads Regeering in 1788 in de Walsteeg kerk alhier 5". Balens 122) uit de orde der Pre-
dikheeren tot Adsistent benoemt is . . . 123). 

Zij geven de Staten in overweging de resolutie van 1764 te annuleren. 
Het laatste „bewijsstuk" in de Kerkelyke Bibliotheek is de Naam- en Successie-
lyst van de augustijnen die van 1636 tot 1780 in Utrecht als missionaris-
werkt hebben 124). 

Laatste aanval en einde van het rumoer 

Tegen het voorstel van de Utrechtse gemeenteraad aan de Statenvergadering 
om de resolutie van 1764 te annuleren kwam inde vergaderingvan 21 oktober 
1795 een fel protest van burger Bylevelt, representant van het Nederkwartier 
van Utrecht 125). Hij vindt dit voorstel gevaarlijk voor de Republiek. De Oos
tenrijkse Nederlanden en het Land van Luik zijn met de Franse Republiek 
verenigd. 

Men kan niet twyfelen of dus zal de Fransche Regeringsform aldaar worden ingevoert, dus zul
len alle Corporatiën, waaronder kloosters en abdyen enz. vernietigd worden (of zyn mogelyk 
al), waar zullen dus die menigte van kloosterlingen en monniken blyven? . . . dat land verlaat-
en; en wat land flikkert hun meer in de oogen, dan deze Republicq, die aan Vreemdelingen als 
een Land van overvloed toeschynt? Wat hebben wy des te wagten, dan daar wy hun door zulk 
een Advis de deur open zetten, onze Republicq zien opgepropt met geëmigreerde Munnikken, 
ontbloot van alle bestaan, afkeerig van onze Regeringsvorm, tot last der Ingezetenen, tot na
deel der Inboorlingen en Burger Kinderen? Ja is 't niet te voorzien, dat zy niet alleen zullen 
aandringen in Pastoryen, maar dat zy zelfs Kloosters zullen oprigten tot last en uitputtingen der 
Ingezetenen? Dan zullen dit ook domestique zaaken zyn! 

118) Ibidem, 122. 
119) Ibidem, 122-125. 
120) Zie de Weeklyksche Saturdagsche Utrechtsche Courant van 2 mei 1795. 
121) Wilhelmus Siverdes O.S.B, van de abdij Abdinghof te Paderborn, pastoor te Achteveld 
1789-1796, voorheen onderkellenaar te Putten, H. W. van Soest, 'Barneveld en Achteveld',AAI], 
XXXV (1910) 201-203. 
122) Joannes Batens O. P. tekende de resolutie als cappelaan inde bidplaats bij den Heer pastoor 
Hanssen op 17 sept. 1789, Hofman, 'Allerlei', 204. 
123) Kerk. Bibi, II, nr. 5, 126. 
124) Ibidem, 127-128. 
125) De tekst ineen pamflet, verschenen bij J. J. Neelmeijerte Utrecht, 3-5. Zie ook noot 27. 
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Hij adviseert dan ook om de resolutie van 1764 niet af te schaffen. 
Het zijn weer de bekende geluiden die wij al gehoord hebben in Het Bedrog 
ontmaskert en het Antwoord van Teilegen. Niet zo verwonderlijk overigens, 
want in het Nederkwartier van Utrecht ligt Vleuten 126) en de geachte afge
vaardigde behoorde tot de vooraanstaande familie Van Bylevelt, die in de 
hervormde kerk aldaar een familiegrafkelder bezat, waarin pastoor Teilegen 
na zijn dood in 1818 wordt bijgezet 127). De verbinding Van Bylevelt-Telle-
gen is hiermee duidelijk gegeven. 

Intussen had Luigi Ciamberlani, na het vertrek van nuntius Brancadoro in de 
zomer van 1795 overste van de Hollandse Missie, op 11 oktober een brief ge
schreven aan aartspriester Berendtzen, waarin hij zich beklaagde over het 
boekje van pastoor Teilegen tegen de augustijnen. Op 27 oktober 1795 
schreef hij vanuit Münster een nieuwe brief aan Berendtzen 128). Daarin 
trekt hij fel van leer tegen de seculiere priesters, die een verderfelijk prome-
moria gezonden hebben naar de afgevaardigden van de provincie Utrecht, die 
van plan zijn de resolutie tegen de religieuzen op te heffen. Hiermee brengen 
zij niet alleen schade toe aan de augustijnen, die door de goedgunstige beslis
sing van Berendtzen in hun statie te Utrecht zijn hersteld, maar dreigen alle 
religieuzen uit de staties verdreven te worden. Wanneer een dergelijke hetze 
vanuit het kamp der filosofen en atheïsten gevoerd wordt, zal men zich daar
over niet verwonderen, maar als katholieke priesters vervolgers gaan worden, 
wie zal dan niet in toorn ontsteken? Het is genoegzaam bekend, dat de regu
lieren in de Hollandse Zending steeds van grote waarde zijn geweest. Wie 
zich tegen hen verzet, moet wel weten zich tegen de H. Stoel te keren, die wil 
dat de regulieren overal in de missies werken en hun daartoe opdracht geeft. 
Ciamberlani dringt er bij Berendtzen op aan, dat hij de pastoor van Bunnik 
129) en de kapelaan van Jutphaas 130) uit zijn naam beveelt ermee op te hou
den tegen de regulieren te ageren en hen tot zwijgen brengt. Willen zij niet ge
hoorzamen, dan staat hun de suspensio a divinis te wachten. 

In een laatste poging om de zaak van hun kerk in de Jerusalemsteeg en die 
van De Carnoncle te redden, als ook die van de overige regulieren in de stad, 
gaan de gemeenteleden de straat op. Zij verzamelen ruim 2100 handtekenin
gen onder een brief tegen het protest van Van Bylevelt en gericht aan de ver
tegenwoordigers van de provincie Utrecht ingeleverd voor de vergadering 
van 5 november 1795 131). 

126) W. A. G. Perks, 'Geschiedenis van de gemeentegrenzen in de Provincie Utrecht', Prov. Al
manak Utrecht 1962, 60. 
127) Van der Heijden, 'Parochie te Vleuten', 7. 
128) Statiearchief O.S.A. Utrecht, III, 2, nr. 14 (afschrift). 
129) Joannes Laurentius Banens, pastoor aldaar 1766-1822, Dekker, Odijk, 70-73. Berendtzen 
trof hem als kapelaan van de statie Buiten Wittevrouwen, toen hij erin 1766, komende van Bun-
nik, pastoor werd, en kreeg onmiddellijk moeilijkheden met hem. Via relaties wist Banens te be
reiken tot pastoor te Bunnik benoemd te worden, waartegen Berendtzen zich tevergeefs verzette, 
omdat Banens nog lang niet aan de beurt was om pastoor te worden, J. H. Hofman, 'De Witte 
Vrouwen te Utrecht', AAU, XXXII (1907) 165. 
130) Jacobus Sluijters, kapelaan te Jutphaas 1794-1796, A. Rientjes en J. Boeker, Het kerspel 
Jutfaas (Jutphaas, 1947) 171. 
131) De tekst in het pamflet verschenen bij Neelmeijer, 6-13. Zie ook noot 27. 
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De aanhef luidt als volgt: 
Geeven met verschuldigde eerbied te kennen de ondergeteekende roomsch Catholyken in-
wooners deezer Stad, dat zy met ontroering vernoomen hebben dat niet tegenstaande de Provi
sionele Municipaliteyt deezer Stad en vervolgens den Raad der Gemeente favorabel omtrent 
de Jerusalems-sleegs Kerk met betrekking tot het behoud van den Harder dier Gemeente De 
Carnoncle hebben gedisponeerd, egter die zaak, nadat er al meede gunstig by de Représentan
ten deezer Provintie, ten minsten voor zoo verre de meerderheid aanging, als vergaaderende in 
het aanzien van 't geheele volk, op wierd geadviseerd, het nu al weeder een object van delibe
ratie is gemaakt, om ware 't mooglyk ten faveure van eenige baatzoekende geestelyken het 
gunstig apoinctement van den Raad der gemeente deezer Stad kragteloos te maaken, en dit 
door 't voorgeevens, als blykt by een protest van eenige Leeden der Representatie van 't Over 
en Nederkwartier, zeedert eenige daagen al meede in 't aanzien en aanhooren van het volk van 
Utrecht, ter tafel van de Repraesentanten dezer Provintie gebragt, welke voorgeevens de on
dergetekenden van zich niet kunnen verkrygen voorbytegaan, maar eerder, hunnen reflectien 
ter nadere voorlichting der Repraesentanten aan te bieden. 

Verschillende punten van Bylevelts betoog worden weerlegd. Vooral vragen 
zij zich af wat voor nadeel de maatschappij ondervindt van een regulier pries
ter? Met een verwijzing naar Berendtzens memorie aan de burgemeesters van 
Utrecht in 1777 132) tonen zij aan dat vele armen kleding en steun in andere 
vorm ontvingen van de paters in de Jerusalemsteeg. Die onderhielden ook 
voor eigen rekening hun kerk en behuizing, terwijl de seculier die hen daar 
opvolgde de voor het onderhoud gegeven gelden niet voor de hoognodige re
paratie van het gebouw wilde besteden. De Carnoncle is geen vreemdeling, 
maar reeds geruime tijd bezitter van het Utrechts burgerschap, 

maar zyn die Cappellaanen op wier nadeel men zig zoo beroept, wel Burgers dezer Stad, of 
Provincie'? Ja zyn alle nog wel Burgers van de Republiek? Het tegendeel is omtrent die by het 
Protest voorgewende Burgerzoonen waar. 

Betreffende de bewering 
dat die geëmigreerde (regulieren) afkeerig van onze regeeringsvorm zouden zyn, kunnen de 
ondergeteekenden niet voorby hier op te reflecteeren, dat het zelve protest eerst die persoonen 
doet emigreeren, om dat zy wars van 't bestuur in hun Land zyn, en hen naderhand doet neer-
stellen in een Plaats daar zy afkeerig van deszelfs Regeeringsvorm zyn, iets dat teegen eikande
ren rechtsstreeks aandruischt. 

De regulieren houden zich aan hun geestelijke bediening en dringen zich niet 
in enig Staats- of Stadsbewind. 

Is zulks niet des te beter van hunne zyde, eerder dan zich zoo zwak te gedraagen als een aantal 
waerelds geestelyken, die in 1787 zulk een patriotsche rol speelden, en naderhand voor laage 
kuiperyen en voor hun patriotsche ledematen verargende gedragingen vatbaar waaren? De on
dergeteekenden betuigen opentlyk ten aanzien hunner geestelyken hun dienst veel te eerder in 
't godsdienstige te reclameeren, dan dezelve te veel aan 't politieke te zien besteeden. 

Zij verzoeken derhalve de vergadering 

dat het dezelve behaagen mag even als hunne wettige Regeering deezer Stad, de zaak van De 
Carnoncle puure domestiek te verklaaren, en de resolutien van 1764 dien aangaande te vernie
tigen, om daar door te stuiten, alle verdere onrust in de zoo groote en nimmer anders onrustige 
Gemeenten der Roomsch Catholyken dezer Stad, door weinig Geestelyken thans daargesteld, 
welke van rechtgeaarde Repraesentanten, die het heil en dus de rust des volks is aanbetrouwd 
en waardig, niet dan met afgryzen kan worden aanschouwd. 

Het verzoek van de 2100 werd ter bestudering en advies doorgegeven aan een 

132) Zie boven blz. 280. 
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gecombineerd „Committé tot publiek Onderwijs van Stad en Provincie", 
waarna.de Representanten van Utrecht op 11 december 1795 het volgende 
besluit namen: 

By Resolutie van den 11 dezer, zynde ingediend het Advis van het Committé tot publiek On-
derwys over de Provintie en Stad van Utrecht, den 5de te voren, gerequireerd op de Requeste 
van een-en-twintig honderd Leden der Roomsch Catholyke Gemeente en Inwoonders der Stad 
Utrecht, verzoekende de Resolutie van 1764, omtrent de geordende Priesters, te vernietigen; 
en daar op gedelibereerd, is dien conform goedgevonden op voorsz. Requeste te appoinctee-
ren. 
De Repraesentanten 's Lands van Utrecht, gezien het advis van het gecombineerd Committé 
tot publicq Onderwys, over de Provintie en Stad Utrecht, verklaren de Staats Resolutie van den 
19 Septemb. 1764, betreffende het niet admitteren van geordende Priesters binnen deeze Pro
vintie te annulleeren, dezelve annulleerende by deeze; mits dat de Geestelyke, van buiten inko
mende, aan Repraesentanten worden voorgesteld ter approbatie als Burgers 133). 

Pater De Carnoncle kreeg op 14 december van de resolutie een copie toege
stuurd 134), waarvan hij een Latijnse vertaling maakte 135). 
Na een strijd van vier jaar was de Utrechtse augustijnenstatie weer volledig in 
handen van de rechtmatige eigenaar en was voorgoed een einde gekomen aan 
het rumoer in de Herenstraat. 

133) De tekst, gelijkluidend aan de copie (zie volgende noot), is mogelijk door De Carnoncle 
aan Neelmeijer gegeven ter opname in het pamflet, blz. 14. 
134) Statiearchief O.S.A. Utrecht, III, 2, nr. 15. Bovenaan staat: Extract uit de Resolutien van de 
Repraesentanten 's Lands van Utrecht, Lunae 14 December 1795. Onderaan: Pastor De Carnoncle c.s. 
Op de achterzijde van de hand van Kleijn: Appointement van vernietiging der Resolutie van 19 Sep. 
1764 t'Utrecht. 
135) Statiearchief O.S.A. Utrecht, III, 2, nr. 16. 
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BIJLAGE 

Conferentie gehouden met d'Eerw. Heer Amplissimus Berentzen tot Maars-
sen, op 8 oct. 1793 ter presentie van d'Eerw. Heer A. Beckers* 

Aan zijn amplitudo betuigd hebbende, dat mijne intentie al over lang geweest was, om in confe
rentie over onze Utrechtsche zaak te treeden, maar zulks niet hebbende derven te doen, uyt vree-
ze van misnoeging aan zijn Excellentie d'Heer nuntius Brancadoro te geven, die de zaak op zich 
genomen had, en daar uijt eene redens van mistrouwing zoude hebben kunnen opmaaken, wierd 
dit compliment met veel gratie aangenomen, doch met eenen wenkenden blijk van vriendelijk
heid, dat dezen stap wel wat eerder had meugen gebeuren. 
Ik avanceerde dat in alle zaaken een zeker orde is, waar voor ik ben om 't zelve te volgen, en uijt 
dien hoofde van d'Heer Nuntius permissie gevraagt had, om deze conferentie met zijn Eerw. aan 
te leggen. Deze gekregen hebbende konde ik niet afzien, mij op 't spoedigste bij zijn amplitudo te 
vervoegen, hoopende zijn Eerw. ten opzichte van onze zaak niet ongunstig zoude denken. 
Waarop hij repliceerde: niet contrarie aan ons oogmerk te zijn, integendeel hij steeds voor de Re-
ligieusen genegen was. Tot bewijs van zijne genegenheid haalde hij twee voorbeelden aan, een 
van over 20 jaaren met d'Eerw. P. Benthuijsen tot Woerden ten opzigte van een socius onder 
d'Heer nuntius Gelini 1), 't ander ten opzigte van d'Eerw. pater Huberti tot Cuijlenburg, toen 
over zeven jaaren d'Eerw. P. Pathus dreigde naar d'Eeuwigheid te gaan 2). Daarenboven zijne 
medewerking om, naar 't overlijden van d'Eerw. P. Crombruggen, d'Eerw. P. Loots in de statie te 
laaten blijven 3). 
Ik zegde: daar zijn Eerw. genegenheid zo groot voor ons is, zoude 't onze zaak faciliteeren indien 
hij beliefde mede te werken, en Utrechts magistraat t'onderrechten. Maar dit was faut. Neen dat 
niet, was 't antwoord, dit vermag ik niet te doen, doch indien iemand der magistraaten mij requi-
reerde, dan zou ik er mijne sentimenten over uijtteren. 
D'Heer B. zegde: P. Kleijn slaat de wegen in. die ik in mijne zaak hebbe willen inslaan, en waar
om ik dikwerf bij onsen amplissimus ben geweest, om zijn Eerw. te verzoeken van zijne tegenwer
king te stuijten, en liefst mede te vallen, want de zaak toch gebeuren zou, maar heeft noit willen 
gehoor geven. 
De schouders optrekkende en eens hoestende zegde zijn amplitudo: ik hebbe zo dikwerf verzogt 
om die luijden van Utrecht te meugen spreken, 't hun zelfs laten weeten, maar zij hebben niet ge
wild. Zelfs zijn er verschijde vreemde praatjes en leugens ten mijner opzichte omgegaan. Ik zeg
de: die zijn wij ontwassen om ons daar aan te stooren. Hoeveel honderde leugens zijn in die dagen 
op den kerf van d'Heer Beckers niet gesneeden? 
Eens tussen bij hoestende zegde d'oude Heer: de nuntius vertrouwt te veel op de protestantise 
magistraaten. Zij zijn polijtik, en ofschoon zij zomtijts voor de R. Catholieken schijnen gunstig te 
zijn, men moet steeds in 't oog houden dat zij protestanten zijn. Wanneer hun dunkt de R. Catho
lieken nodig te hebben, dan zijn zij toegevende, maar wanneer hun dit niet meer en dunkt, dan is 
ook al dat gunstige over. De nuntius voorledene jaar t'Utrecht vormende, en bij d'hoofdschout 
de grave Athlone souperende, heeft over u zaak gesproken 4). Athlone zegde daar toe wel gene
gen te zijn, maar dat de Resolutie hem in de weg was. De nuntius repliceerde (kloppende met zijn 
hand op de schouder van Athlone): wat wilt die resolutie zeggen? Die ze gemaakt heeft, kan 
z'ook wegnemen, en dat kunt gij mon compte wel doen. Waarop Athlone grimlachende stil
zweeg. Hier uijt beloofde zich de nuntius veel, niet kennende wat moeijte het kost om eens eene 
genomene Staatsresolutie in te trekken. 
Ik antwoordede: de moeijelijkheid daarvan gemakkelijk te kunnen begrijpen, maar de Resolutie 
ook laatende blijven, is 't evenwel niet moeijelijk aan d'Heeren Regenten, interpretatie er aan te 
geven, en zelfs z'over het hoofd te zien, gelijk in 't geval van P. van den Heuvel geschiet is 5). 

*) Zie blz. 297-298. 
1) Theodorus van Delden O.F.M, was in 1772 socius bij Bernardus Benthuizen te Woerden, C. 
Sloots, 'Drie eeuwen franciscaanse zielzorg te Woerden'. Bijdr. Gesch. Minderbroeders in de Ne
derlanden, XIII (1953)25. 
2) Nicolaas Pathuis S.J., pastoor te Culemborg 1767-1800: Michael Huberti S.J. was vanaf 1771 
socius en 1800-1815 pastoor aldar, Van Hoeck, Jezuieten in Nederland, 81, 283; Geschiedkundig 
overzicht van katholiek Culemborg (2e verm, dr.; Culemborg, 1978) 30, 57. 
3) Zie blz. 280. 
4) Zie blz. 293. 
5) Lambertus van den Heuvel O.P. tekent met zijn pastoor Jacobus Hanse op 8 jan. 1765 de re
solutie. Hofman, 'Allerlei', 202, en op 19 dec. 1788 de eed tot maintien, ibidem. 214. Na de dood 
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Al wederom eens hoestende kwam er uijt: pater van den Heuvel heeft een gelukkig tijdstip ge
troffen. De Regenten hadden toen de R. Catholieken nodig, hij is maar geadmitteert tot zolang 
niemant over hem klaagd, maar zo haast als maar een mensch over hem klaagt, dan moet hij 
wech. 
Is 't niet hart, zegde ik, zonder rede zo moeten vervolgd te worden? 
Ja (de schouderen ophaalende) wat zal men zeggen? was 't antwoord van d'ouden heer, de nunti
us heeft die zaak verargerd. Want in 't voorjaar heeft hij eenen Brief aan de grave Athlone ge
schreven 6), welken aan Burgemeesteren gecommuniceert is, en wiens inhoud ik met verwonde
ring gehoort hebbe, aan veele leken bekend is. Deze Brief spreekt wat sterk over de gehoorzaam
heid der priesteren aan hunne geestelijke overheid, hetwelk bij de Regeering eene opmerkzaam
heid baart, als kunnende onder die gehoorzaamheid zaaken bevolen worden, die niet al t'aange-
naam aan de Regenten zoude kunnen zijn. Daarom indien ik U Eerwaarde raad mag geven: laat 
de zaak stil sitten voor 't tegenwoordige. Wagt gunstiger tijden af, tegens den 12 dezer maand 
word de Regeering veranderd 7), en ziet dan hoe 't wild. Ik ben deze zomer (dus vervolgde zijn 
amplitudo) bij Pastor Tellegen aan huijs geweest. Daar zijnde, kwam d'Heer Burgemeester Mus-
senbroek 8) te voet wandelende, de pastoor eens goeden dag zeggen. Hoorende dat ik daar was 
kwam zijn Ed. binnen. Ik begon van de zaaken van de Jerusalemssteegs kerk op te halen, bevond 
hem heel contrarie aan Ulide. Ik hebbe de grootste moeijte van de wareld gedaan om zijne Ed. te 
doen begrijpen dat de meubelen en huijsraaden de paters Augustijnen toekomt, en dat hij met de
zelve op te houden den pastor Tellegen in verdenking zoude brengen, net al of die Heer zich iet 
zoude willen aanmaatigen wat hem niet toe behoort. Daarom wees ik zijn Ed. eenen weg aan om 
de zaak wel te schikken, te weten dat men de meubelen aan UEerw. zoude toezenden, en de 
kerkgoederen ivers sequestreeren, tot dat wegens het al of niet openen van de kerk zoude uitge
sproken zijn, in geval van ja, dan de kerkgoederen wederom daar na toe gebragt, in geval van 
neen, dan verder zien wat er mede gedaan. Maar ik konde hem (met nadruk sprekende) om den 
duijvel daar toe niet krijgen, dat hij UEerw. de meubelen zoude doen geworden 9). 
Indien d'Heer nuntius (repliceerde ik er op) de zaak dan door zijnen Brief zo verärgert heeft, en 
de magistraat zo ongunstig voor ons denkt, dan is 't wonder dat zedert het voorjaar ons alles zo 
gunstig is toegestaan, en dat men ons geen afjagt gegeven heeft, wanneer wij bij de Regering ver
zogt hebben om te meugen restaureren (Nota Bene: ik wilde niet aanhalen het voorkomen van 
d'uijtbreking van orgel en preekstoel, noch den dwank van de sleutels te moeten afgeven, om 
geene Rede van offensie te geven). 

Het antwoord van den Eerw. grijsaard was: restauratie moest geschieden, de buuren begonnen te 
klagen en vreesde voor onheil in eene zo holle woning indien er nimant in woonde. 
Een wijnigje poosende, zegde ik, zijn Excellentie heeft 't tegenswoordig druk met de commissie 
voor de Restauratie der cloosters in Braband, waarin hij van de majesteit benoemd is 10). Hier 
sprak d'oude heer over heen, en wende terstont 't discours tot het pension voor jonge juffrouwen 
't gene te Bokhoven in de Meijerij van s'Hertogenbosch staat opgeregt te worden 11), en nam 
daar door gelegenheid om van landsplacaaten te spreken. Hij zegde dat er twee menschen bij 
hem waaren geweest om daar kennisse van te geven, en te hooren of door heel de provinciën bij 

van Hanse op 12 jan. 1793 volgt hij hem op als pastoor, Hoogland, 'De Dominicanen te Utrecht', 
220. 
6) Zie blz. 296. 
7) 12 oktober, datum van de jaarlijkse regeringsverandering, Vijlbrief, Van anti-aristocratie, 223. 
8) Jan Willem van Musschenbroek was meermalen burgemeester en president-burgemeester 
van Utrecht, Ibidem, Index. 
9) Een oplossing werd gevonden door de meubels op te slaan in het R.K. Kindertehuis, zie blz. 
296. 
10) Hierover hebben wij geen gegevens kunnen vinden. Het zal wel samenhangen met het tijde
lijk herstel van het Oostenrijks gezag in de Zuidelijke Nederlanden na de overwinning op de 
Fransen bij Neerwinden 18 maart 1973. Brancadoro was toen eindelijk in staat zijn residentie in 
Brussel te vestigen, RB, II, 816 (= nr. 874). Het was slechts van korte duur. Bij de tweede inval 
van de Fransen moet hij op 4 juli 1794 uit Brussel naar het Noorden gevlucht zijn, Ibidem, 835 (= 
nr. 909). 
11) Ook over dit plan is ons niets bekend, wel dat de heer van Bokhoven een aantal Franse 
vluchtelingen in zijn heerlijkheid heeft opgenomen, o.a. de familie De Montmorency en de aarts
bisschop van Lyon, Yves-Alexandre de Marbeuf, L. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Her-
togenbosch, III (St. Michielsgestel, 1872), 303; A. van den Hurk, 'Bokhoven: vrijheid aan de 
Maas', Met gansen trou. XIX (1969) 92. In het onder Bokhoven horende Engelen wordt pas in 
1826 een pensionaat voor meisjes opgericht door de zusters van J. M. J., Schutjes, Bisdom 's-Her-
togenbosch, III, 595. 
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goetkeuring van de Heere Staaten eene collecte daar toe zoude kunnen aangelegd worden. Hij 
zegde zijne sentimenten daar over aan hun geuit te hebben, doch nadat zij wech waaren, was hem 
eene reflexie ingevallen, die de zaak moeijelijk zou maken, wanneer d'Heeren er op reflecteeren 
te weten: het placaat van geen geld naar collégien, seminarien, of geestelijke gestichten te stuu-
ren 12). 
Hieruijt nam d'Eerw. H. Beckers gelegenheid om over de beschuldigingen die men de Religieu-
sen aanvrijft, te spreeken, zeggende al op eene vrijaartige manier: met zulke beuselingen is men 
gewoon de Religieusen te beschuldigen, maar als men die eens omkeerde, dan zou 't heel anders 
uijtkomen. 
Hierop ging den ouden Heer aan 't vertellen hoe 't placaat tegens de Religieusen in de wareld ge
komen is, zoekende de schuld daarvan teneenenmaal op de Jansenisten te schuijven. T'Amers-
foort, zegde hij, zou pater van Krimpen 13), jesuit eene beaarding doen, waar bij verschijde Jans-
senisten wilden assisteeren. De pater wilde dezelve weeren, en met rede, omdat zij uijt zodanige 
gedoentens of toelatingen steeds zoeken bewijsen te haaien dat zij van de R. Catholieke Kerk 
niet gesepareerd zijn. Deze Janssenisten hierover gestommacheert, hebben hunne klagten bij den 
Hoofdschout gaan brengen met eene zodanige vuijlaartigheid, dat hij allergroottelijks op de pa
ters verbittert wierd en niet anders dan hunnen verwijdering zogt. Alwat d'oudste pater, die ech
ter altijt goed vriend van de hoofdschout was geweest, dede, hij kunde zijne indignatie van hem 
en zijn confrater niet afweeren. Veel ingang hebbende bij mevrouw van d'Heer Hoofdschout, 
zogt hij haar intercessie door een goudbeursje te kopen. Maar d'Heer hoofdschout dit gewaar 
wordende wierd zijne gramschap onversettelijk, en studeerde niets anders dan hunne verjaging te 
bewerken, die ook doorging, naar 't overlijden van pater . . . 14) moest den anderen wech, en 
men vond onder zijn nalatenschap eenen notitie van 't gene hij aan collégien gestuurt had. Deze 
notitie diende tot Bewijs van 't gene waarover de Religieuse zendelingen beschuldigd wierden, en 
men vond daarop goed eene staatelijke Resolutie te maaken van voortaan geene meer te zullen 
admitteeren. Te Wijk was meerder moeijte om deze Resolutie teweg te brengen, zij is maar met 
de meerderheid van eene stem doorgedrongen 15). 
Hier begon ik van de gebrande Rentebrieven te spreeken. Den Amplissimus segde: dat pastor 
Teilegen de vrugten daarvan moest trekken, omdat hij er de lasten voor droeg, en dat hij ze zou 
teruggeven zodra de kerk in 't Jerusalemssteegje weder open ging. Wat lasten, vraagde ik"? De 
verbrenging van missen waar voor zij gefondeerd zijn, was 't antwoord. Ik repliceerde, dat er gee
ne lasten aan annex zijn. dat p. Crombrugge ze voor zijn eijge geld gekogt had, bloot en alleen om 
zijn geld te beleggen. Dat is wat anders (zegde hij gelijk als in eene verwondering), dat heb ik niet 
geweten, dan komen z'u toe, en dit herhaalde hij tot drie rijsen toe. 
Ik hebbe gezegt die zaak noch eens wat nader t'examineeren, en er hem te zullen over schrijven. 
En tevens verzogt om verder communicatif over zaaken te zullen handelen. Dewijl hij zegt niet 
tegens de Religieusen te zijn, hij 't ook niet kwalijk kan nemen dat een ijder voor 't zijne opkomt. 

12) De resolutie van 1764, zie blz. 278-279. 
13) Er is een vergissing in het spel. De hier bedoelde pater is waarschijnlijk Ignatius Bequart, 
socius van Herman van den Clooster, de laatste jezuietenpastoor in de Amersfoortse statie, over
leden 18 juli 1762. Twee weken na diens dood werd de seculier Jacob van Crimpen tot pastoor 
aangesteld, Van Hoeck, Jezuïeten in Nederland, 76. 
14) De naam is niet ingevuld, maar moet Herman van den Clooster zijn. Daags na zijn dood 
kwam de schout, Joost Taets van Amerongen, het besluit van de Staten mededelen, dat geen je
zuïet meer in de stad mocht blijven. Met de ander is dus Ignatius Bequart bedoeld. Ibidem. 76. 
15) In Wijk bij Duurstede moest na de dood van Joannes WijnandtsS.J., 4 april 1764, zijn kape
laan Carolus Wils op 12 dec. van dat jaar de statie verlaten als gevolg van de resolutie. De secu
lier Joannes du Tromp werd er tot pastoor benoemd, Ibidem, 11. 

313 


