
Henricus Berendtzen, aartspriester van Utrecht, 
een patriot die geen Bataaf werd 

P. H. M. van Opheusden 

Dat de katholieken in de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen van het 
laatste kwart der achttiende eeuw voor het merendeel de zaak van de patriotten 
waren toegedaan, kan nauwelijks verwondering wekken. Hun positie van ach
terstelling en achterstand in aanmerking genomen mag het als vanzelfsprekend 
gelden dat de meesten van hen hun hoop op een meer volwaardige plaats in de 
samenleving verbonden aan het succes van het democratisch patriottisme dat 
een ommekeer van het maatschappelijk en politiek bestel in het vooruitzicht 
stelde. Voor de katholieken in de Republiek - en in gelijke of iets mindere mate 
voor wie behoorde tot de lutherse, de doopsgezinde of de remonstrantse kerk 
- gold een aantal beperkingen. Zo hadden zij geen toegang tot de openbare 
ambten die uitsluitend door leden van de hervormde kerk konden worden ver
vuld. Ook was de openlijke uitoefening van de katholieke eredienst niet toege
staan. De tolerante opstelling van de plaatselijke regenten schafte in dit opzicht 
raad. Weliswaar pakte die raad duur uit, waar deze tot uitdrukking kwam in 
extra financiële lasten als recognitie-, admissie- en bienvenuegelden, de prijs
kaartjes die door gewoonte en willekeur aan de oogluikende conniventie van 
de officiële beperkingen waren verbonden. 

Voor de tijdgenoot was de relatie katholieken-patriottenbeweging veelal een 
voor de hand liggende zaak. Toen de prinsgezinden in 1787 weer op het kussen 
waren gezet, legden zij voldoende politiek inzicht aan de dag om de katholieken 
niet nog verder van zich te verwijderen en voerden zij het onder patriotse druk 
opgeheven recognitiestelsel wijselijk niet opnieuw in. Maar inmiddels was de 
betrokkenheid van de katholieken bij de beweging der patriotten dermate toe
genomen dat iedere priester op voorhand van patriotse sympathieën werd ver
dacht. Dat ondervond de Amsterdamse aartspriester H. F. Ten Hulscher toen 
hij in het restauratiejaar 1787 zijn zojuist ontvangen aanstelling in die kerkelij
ke functie aan de stedelijke regering ter goedkeuring voorlegde. In zijn, overi
gens veel later samengesteld, dagboek memoreert Ten Hulscher dat de goed
keuringsprocedure meer dan de gebruikelijke tijd had gevergd 'daar meest alle 
Priesters als de Patriottische Party toegedaan geweest zynde, onder verdenking 
lagen, dat zy zig in vorige dagen eenige daden veroorlooft mochten hebben, 
die, zooals men het toen begreep, tegen de Oude Regeering strydig waren' ' . En 
in hetzelfde dagboek schrijft Ten Hulscher dat 'onder de zogenoemde Patriot
ten, die voor vryheid gestreeden hadden, veele R. Catholyken, en zelve veele 
Priesters gevonden wierden, die uyt zugt voor meerder vryheid in hunnen 
Godsdienst die Patriottische party aankleefden en sterk voorstonden'2. 

1 Rijksarchief Haarlem (RAH), Aartspriesters van Holland, nr. 61 : Overzicht van de aartspriester 
Ten Hulscher van zijn uitoefening van het aartspriesterschap 1787-1804. Anno 1787. 

2 Ibidem. 
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Wanneer de katholieken in het algemeen bij de zaak van de patriotten betrok
ken zijn geweest, en onder hen de clerus in het bijzonder, dan ligt het voor de 
hand dat men zich afvraagt hoe de opstelling is geweest van degenen die in die 
dagen aan leken en clerus leiding gaven. Voor het binnenlands echelon van lei
ding komt men dan terecht bij de aartspriesters die in de Republiek aan het 
hoofd stonden van één van de negen districten waarin het gebied kerkelijk was 
onderverdeeld. Voor M. J. van der Heijden en P. Polman o.f.m. die in het re
cent verleden de relatie katholieken-patriotten hebben bestudeerd3, fungeren 
de aartspriesters dan ook als sleutelfiguren. Dat geldt met name voor de al ge
noemde Amsterdamse aartspriester Ten Hulscher met om hem heen een kring 
van geestelijken, en voor de meer solitair optredende aartspriester van het 
Utrechtse district Henricus Berendtzen. Beide auteurs bestempelen zowel Ten 
Hulscher als Berendtzen als sympathisanten van de patriottenbeweging en 
voorstanders van een nieuwe maatschappelijke orde, met dien verstande dat zij 
ten aanzien van Berendtzen meer eenstemmigheid en een grotere mate van stel
ligheid aan de dag leggen, dan met betrekking tot diens jongere Amsterdamse 
ambtgenoot4. 

Het is de bedoeling van deze bijdrage na te gaan in hoeverre die karakteristiek 
voor de persoon en het optreden van Berendtzen kan worden volgehouden. Als 
kriteria zullen daarvoor in de eerste plaats diens eigen publikaties in druk en 
geschrift worden gehanteerd, voorzover daarin zijn standpunten met betrek
king tot de relevante gebeurtenissen en vragen van zijn tijd gestalte krijgen. Ge
durende de ruim dertig jaren dat Berentzen aartspriester van Utrecht was toon
de hij zich een bekwaam en vruchtbaar publicist. Onder de talrijke scribenten 
van zijn tijd onderscheidt hij zich door eenvoudig en daardoor steeds goed ver
staanbaar taalgebruik, door vaardigheid van uitdrukking en veelzijdigheid. Als 
onderlegd theoloog rekende hij het zich tot een taak zijn gaven aan te wenden 
tot bestrijding van het jansenisme, dat naar zijn overtuiging in de oud-
bisschoppelijke Cleresie op dreigende wijze gestalte had gekregen. Bovenal 
echter poogde hij door zijn publikaties de onder hem ressorterende geestelijken 
en leken ervan te doordringen dat de consequente toepassing van de verlichte 
ideeën van zijn tijd de maatschappij, en daarin de katholieken en hun kerk ten 
voordeel zou zijn. Dat zijn enthousiasme voor de nieuwe ideeën ook zijn gren
zen had, moge uit het verloop van deze bijdrage blijken. 

Student, priester en aartspriester in de Hollandse Zending 

Henricus Berendtzen werd als zoon van Evert Berendtzen en Henrica Cluyte 
geboren te Didam in het toenmalige graafschap Zutphen en aldaar gedoopt op 
27 december 1719. Deze informatie verschaft ons het getuigschrift dat door de 
Didamse pastoor L. Lamers op 23 maart 1738 werd afgegeven5. Uit dit getuig
schrift valt niet op te maken voor welk doel het heeft gediend; op grond van 
de leeftijd van de betrokkene, toen ruim achttien jaar, zou men het in verband 

3 M. J. M. van der Heijden, De dageraad van de emancipatie der katholieken (Nijmegen, 1947); 
P. Polman, Katholiek Nederland in de achttiende eeuw (3 dln.; Hilversum, 1968), II. 

4 Van der Heijden, Dageraad, 74 vlg.; Polman, Katholiek Nederland, II, 204. 
5 Gemeentearchief Utrecht (GAU), Stad, II, nr. 611: Brieven en getuigschriften van R.C. geestelij

ken als pastoors te Utrecht 1764-1796. 
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kunnen brengen met diens opleiding tot priester, waarvoor hij zich naar het 
buitenland moest begeven. Wââr die opleiding heeft plaats gevonden staat 
evenmin met zekerheid vast, maar er zijn goede gronden om aan te nemen dat 
dit gebeurde aan de hogeschool van Dowaai. Vooreerst is daar het feit dat de 
jongere broer van de aartspriester, de latere pastoor van 't Zand te Amersfoort 
Joannes Henricus Berendtzen, zijn opleiding in Dowaai ontving6. 
Een verdere aanwijzing is de gewoonte van de latere Utrechtse aartspriester 
zich graag te omringen met oud-leerlingen van Dowaai en de voorkeur te geven 
aan alumni van die hogeschool wanneer het ging om benoemingen op strate
gisch belangrijk geachte posten. De veronderstelling wordt verder ondersteund 
door de contacten die Berendtzen in de jaren 1790 onderhield met de Doornikse 
priester Desplancq, toen prefect van het 'Hollands' college te Dowaai en tus
senpersoon tussen Berendtzen en uit Frankrijk uitgeweken of daar ondergedo
ken priesters en religieuzen. Een zeer belangrijke aanwijzing is de houding van 
de latere aartspriester tegenover uitingen van jansenisme; onder deze noemer 
vallen in dit geval zowel diverse stromingen als gallicanisme, episcopalisme, ri-
cherisme als de aan Rome oppositionele oudbisschoppelijke Cleresie samen. 
Juist door die opstelling, die in hoge mate kenmerkend is geweest voor het op
treden van Berendtzen, deed hij zich kennen als een goed en getrouw leerling 
6 Rijksarchief Utrecht (KAU), Collectie Rijsenburg, nrs. 555-558: Aantekeningen van Joannes 

Henricus Berendtzen uit Didam, student aan het seminarie te Dowaai, 1747. 
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van Dowaai. Een enkele opmerking over die hogeschool kan een en ander wel
licht verduidelijken7. 
Binnen het grondgebied van de Republiek bestond geen opleidingsinstituut 
voor toekomstige priesters; jongelui die zich op het priesterschap wilden voor
bereiden dienden daarvoor buitenslands te gaan. Voor de oud-bisdommen 
Haarlem en Utrecht trok men daartoe traditioneel naar Keulen. In 1616 en 1685 
werden de convicten, waarin de studenten samenwoonden en van waaruit zij 
de universiteit bezochten, van Keulen naar Leuven verplaatst waar aldus de be
kende colleges Pulcheria en Alticollense (Hoge Heuvel) ontstonden. Daar was 
en werd het merendeel van de achttiende-eeuwse seculiere clerus van de Repu
bliek opgeleid. 
De universiteit van Dowaai werd in 1560 door Filips II gesticht met het oog op 
de beteugeling van de ketterij in de zuidelijke Nederlanden. In de schaduw van 
die universiteit werd rond 1660 het College van Onze Lieve Vrouw ter Voort
planting van het Geloof opgericht, voornamelijk ten behoeve van priesterstu
denten uit het aartspriesterschap Kleef-Berg. Dank zij rijkelijk beschikbare 
beurzen konden ook studenten uit Holland en Utrecht hier hun opleiding vol
gen. Tegenover de sterke jansenistisch-gallicaanse inslag die lange tijd de uni
versiteit en de colleges van Leuven kenmerkte, handhaafde Dowaai onder de 
stevige leiding van de jezuieten de Habsburgse erfenis en bleef het steeds een 
onverdacht bolwerk van aan Rome onderdanig ultramontanisme. Deze 
constant voortgezette Romeinse oriëntatie had tot resultaat dat aan de noord
grens van Frankrijk, waar aan de meeste seminaria de episcopale doctrine op
geld deed, het gallicanisme nooit stevig wortel kon schieten8. Juist in jaren dat 
Berendtzen in Dowaai verbleef zal het anti-jansenistische stempel van universi
teit en college extra nadruk hebben gekregen. Nog maar enige jaren geleden im
mers waren er aan de Leuvense zusteruniversiteit grote moeilijkheden geweest, 
waarbij zowel Pulcheria als Alticollense betrokken waren. De rector van de 
universiteit, de latere Utrechtse aartsbisschop van de Cleresie, Barchman Wuy-
tiers en een aantal jansenistische professoren waren na jarenlang touwtrekken 
en procederen door rechtzinnig geachte theologen vervangen9. Daardoor zal de 
trouw bewaarde en bewaakte orthodoxie van Dowaai met des te meer nadruk 
hebben geschitterd. Vrijwel tegelijkertijd was in de Republiek het Utrechtse 
schisma in een definitief stadium geraakt door de wijding buiten Rome om van 
de eerste bisschop der Cleresie, Cornells Steenoven. 

Voor Berendtzen moet de voorbereiding op het priesterambt door dit alles iets 
hebben meegekregen van een voorbereiding op de inzet aan de frontlijn. Gedu
rende zijn gehele leven zou een militante en onverzettelijke opstelling tegenover 
alles wat maar enigszins naar jansenisme zweemde een van de belangrijkste 
kenmerken van zijn denken en handelen blijven. 

Vermoedelijk in 1742 werd Berendtzen tot priester gewijd. Na gedurende korte 
tijd in Gelderland werkzaam te zijn geweest kwam hij in de zomer van 1743 als 
kapelaan bij de Utrechtse aartspriester Godefridus Ram van Schalkwijk te 
7 J. C. van der Loos, Vaderlandsche kerkgeschiedenis uit de zeven Noordelijke provinciën sinds 

het concilie van Trente (5 din.; Amsterdam, 1946-1950) III, 147 vlg. 
8 Timothy Tacket, Religion, revolution and regional culture in eighteenth century France. The ec

clesiastical oath of 1791, (Princeton, 1986) 106 vlg. 
9 Van der Loos, Vaderlandsche kerkgeschiedenis, III, 171-172. 
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Montfoort10. In het voorjaar van 1746 werd hij bevorderd tot pastoor te Mui
den, een functie die hij zestien jaar zou vervullen. Wel was er in 1755 sprake 
van een mogelijke overplaatsing naar Weesp, waar pastoor Nicolaus Gomez de 
inmiddels overleden Ram van Schalkwijk als aartspriester was opgevolgd en 
plannen had om naar Amsterdam te verhuizen. Uiteindelijk bleef de één in 
Weesp en de ander in Muiden, maar het is wel opvallend dat Berendtzen al in 
het begin van zijn loopbaan de aandacht van de kerkleiding blijkbaar op zich 
had gevestigd en met die leiding in nauwe relatie stond. Bij deze voorgenomen 
overplaatsing naar Weesp had Nicolaus Gomez zijn mogelijke opvolger in het 
pastoraat al aangeprezen als 'kennis hebbende van de Weesper Gemeente ende 
daar en boven seer goede gaven bezittende'. Ook in het periodiek verslag over 
de toestand in de Hollandse Zending van de nuntius Molinari uit 1758 wordt 
Berendtzen geprezen als 'Diligens et valde capax'11. 

27 September 1762 werd Berendtzen benoemd tot pastoor te Bunnik, waar hij 
bleef tot april 1766 toen hij Willem van der Steen opvolgde als pastoor van de 
Utrechtse statie buiten de Wittevrouwenpoort (aan de huidige Biltstraat) en te
vens als aartspriester van het district Utrecht. Van der Steen was al op 5 januari 
1766 overleden, maar er was weinig animo om hem op te volgen. Zoals verder
op zal worden besproken, waren de bevoegdheden van een aartspriester maar 
vaag omschreven en ontbrak het de drager van dat ambt aan voldoende gezag 
ten opzichte van de onder hem ressorterende geestelijken. Onder hen waren 
nogal wat 'jonge mannen, die het vette der aarde zochten en zich voorsprekers 
wisten te winnen onder de machtigen dezer wereld, om zoo hunne geestelijke 
overheid te nopen hen te bevorderen tot zulke plaatsen, waarop rang noch ver
dienste hun aanspraak gaven'12. Er moest dan ook de nodige overredings
kracht aan te pas komen om Berendtzen zijn benoeming te doen aanvaarden. 
De moeilijkheden lieten niet lang op zich wachten. Joan Laurens Banens die 
de overleden aartspriester Van der Steen als kapelaan had geassisteerd, wenste 
in die functie niet onder Berendtzen te dienen. Tegen de protectie van wereldlij
ke beschermers die hun invloed ten gunste van Banens inzetten, moest het gezag 
van de pasbenoemde aartspriester het afleggen. En dus werd Banens, hoewel 
naar anciënniteit gemeten nog niet in aanmerking komend voor een dergelijke 
bevordering, tot pastoor van Bunnik benoemd13. 

Op 21 april 1766 werd Berendtzen door de magistraat van Utrecht tot de uitoe
fening van de functie van r.k. pastoor in de stad toegelaten. Hij legde de daar
voor vereiste attestatie van goed en vreedzaam gedrag over, verklaarde een se
culier en geen ordesgeestelijke te zijn en ondertekende het declaratoir dat door 
de vroedschap bij resolutie van 15 oktober 1764 voor de in haar gebied werkza
me priesters was voorgeschreven14. In dit declaratoir verklaarde men een 'her-
telyke afkeer' te hebben van de leer van de pauselijke suprematie ook over we-

10 Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht (AAU), XXXII (1907) 163-168. 
11 RAU, Aartspriesters van Utrecht, nr. 2637. 
12 AAU, XXXII (1907) 166. 
13 Ibidem. 
14 GAU, Stad, II, nr. 610: Forme van het Declaratoir door de Roomsche Priesters te doen en te 

ondertekenen in conformité met de Resolutie van de Vroedschap der Stad Utrecht in dato 15 
Octo. 1764. Idem, nr. 611, waarin o.m. het attest van de Didamse pastoor L. Lamers van 23 
maart 1738 en een verklaring van Bertrand Philips graaf van Gronsveld, bailluw en dijkgraaf 
van Naarden en Gooiland, betreffende Henricus Berendtzen als pastoor te Muiden. 

226 



reldlijke overheden en van de opvatting dat men geen onderdanigheid verschul
digd zou zijn aan een niet-roomse overheid. Bovendien beloofde men zijn paro
chianen niet te zullen aanzetten tot verzet tegen de burgerlijke overheid of tot 
schenking van geld of goederen aan geestelijke instellingen. 
Dit Utrechtse declaratoir heeft nog aanleiding gegeven tot diplomatiek overleg 
op het allerhoogste niveau. Met deze verklaring wilde de vroedschap paal en 
perk stellen aan de activiteit van reguliere geestelijken die door hun afhanke
lijkheid van buitenlandse prefecten en kloosters moeilijker te controleren wa
ren en eerder van schadelijke relaties en praktijken werden verdacht dan de we
reldgeestelijken. Als model had de vroedschap de verklaring genomen die de 
Staten van Holland in 1730 in overleg met Barchman Wuytiers hadden inge
voerd met de bedoeling de draagwijdte van de pauselijke macht over de clerus 
in te dammen en de invloed van de reguliere geestelijken, met name van die van 
buitenlandse herkomst, terug te dringen. De Utrechtse aartspriester Van der 
Steen had, in de overweging dat het declaratoir enkel maar betrekking kon heb
ben op de feitelijke situatie in de Republiek, evenmin als zijn Utrechtse en Hol
landse medepriesters enig bezwaar gehad tegen ondertekening ervan. Zoals uit 
zijn functie voortvloeide bracht hij het besluit van de Utrechtse vroedschap 
echter ter kennis van de superior der Hollandse Zending, de Brusselse nuntius 
Ghilini. Deze gaf op zijn beurt de zaak door aan zijn superieuren in Rome en 
dââr bleek men de kwestie zeer hoog op te nemen. Paus Clemens XIII deed per
soonlijk een beroep op niemand minder dan keizerin Maria Theresia om via 
de diplomatieke kanalen te Brussel te interveniëren ten gunste van de opheffing 
of ten minste de opschorting van de Utrechtse resolutie15. De keizerin liet de 
paus echter weten dat naar haar oordeel één en ander niet zo dramatisch zou 
uitpakken. Volgens haar informatie had de zojuist aangetreden Utrechtse 
aartspriester Berendtzen zijn functie kunnen aanvaarden zonder zich expliciet 
te behoeven verplichten tot de volledige wering van regulieren. Zij was ervan 
overtuigd dat de overheden van de Republiek, noch die van Utrecht, extra har
de maatregelen tegen de katholieken in de zin hadden. Het Utrechts besluit 
leek haar dan ook niet van dien aard dat tussenkomst harerzijds opportuun zou 
kunnen zijn16. Het is intussen niet waarschijnlijk dat Berendtzen ooit van deze 
betrokkenheid van paus en keizerin bij de Utrechtse gebeurtenissen geweten 
heeft. Daarvoor was in de hiërarchie van de kerkelijke leiding het ambt van 
aartspriester te bescheiden. 

Met het overlijden van de Utrechtse aartsbisschop Schenk van Toutenburg was 
in 1580 een einde gekomen aan de bisschoppelijke organisatie van de katholie
ke kerk in de Republiek; van toen af waren apostolische vicarissen de hoogste 
dignitarissen. Uit dit instituut van apostolische vicariaten had zich een aartsbis
dom Utrecht kunnen herstellen; het Utrechtse vicariaat beschouwde zichzelf als 
de rechtmatige voortzetting van het kapittel van Utrecht en als zodanig be
voegd tot het kiezen van een bisschop17. Die ontwikkeling werd echter ver-
15 Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der R.K. Kerk in Nederland 1727-1853, II. 

1754-1795, P. Polman, ed., Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Grote serie nr. 110 ('s-
Gravenhage, 1975) nrs. 229, 231 en 235. 

16 Ibidem, nr. 253. 
17 De Katholieke Encyclopedie (Amsterdam, 1933-1939); L. J. Rogier en P. Polman, lemmata: 

Hollandse Zending, Apostolische vicarissen, Oud-bisschoppelijke Cleresie. 

227 



AARTSPRIÎSTfRSCHAPPIN 

I Holland, Zeeland e 
II Utrecht 
III Gelderland 
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VIII Croni ngen 
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De aartspriesterschappen in 1700. 
Tekening van H. de Lanoy Meijer naar de kaart uit: Rogier, Geschiedenis van het katholicisme 
in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw, HI, 19471 

stoord en uiteindelijk volledig gefrustreerd door de tegenstellingen tussen secu-
lieren en regulieren. Met name de jezuieten poogden de pretenties van het 
Utrechtse vicariaat te dwarsbomen en gebruikten de verdachtmaking van jan
senisme als wapen. Hun pogingen hadden succes maar tegen een wel zeer hoge 
prijs. Enerzijds maakten de Staten van Holland, Zeeland en Utrecht de voort
zetting van het apostolisch vicariaat onmogelijk door achtereenvolgens drie vi
carissen de toegang tot hun grondgebied formeel te ontzeggen. Anderzijds leid
de de cléricale binnenbrand, in zijn oorsprong niet meer dan een competentie
kwestie van kerkrechtelijke aard, tot een regelrecht schisma dat in 1723 door 
de wijding van de eerste bisschop van de oudbisschoppelijke Cleresie werd ge
formaliseerd. Sindsdien stuitte elke Nederlandse poging tot wederinvoering 
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van het bisschopsambt in Rome kansloos af op de onuitroeibare verdenking 
van jansenistische pretenties. 
Na de dood van de apostolisch vicaris Van Bijleveldt in 1729 werd de Hollandse 
Zending vanuit Brussel bestuurd door een vertegenwoordiger van de Congrega-
tio de Propaganda Fide in de persoon van een nuntius. Vanaf toen waren aarts
priesters, die ook al onder de apostolische vicarissen hadden gefungeerd, de 
hoogste binnenlandse kerkelijke functionarissen in de Hollandse Zending. De 
bevoegdheden van de aartspriester waren uitermate gering en bovendien 
vaag18. Hij trad op als administratief tussenpersoon tussen de binnenlandse 
clerus en de verre nuntius; hij was belast met de voorbereiding van benoemin
gen en verplaatsingen en had de bevoegdheid kapelaans aan te stellen en 
pastoors ter benoeming voor te dragen. Het gebied van de Hollandse Zending 
was verdeeld in negen aartspriesterschappen, te weten Holland met Zeeland en 
Westfriesland, Utrecht, Gelderland, Twente, Salland en Drente, Groningen, 
Friesland, Kleef-Berg en tenslotte het buiten het gebied van de Republiek gele
gen Lingen. Deze negen waren volkomen onafhankelijk van elkaar en zeer on
gelijk van grootte19. Door het ontbreken van iedere officiële waardigheid ston
den de aartspriesters bijzonder moeilijk tegenover hun medemissionarissen. 
Vooral benoemingen en overplaatsingen naar andere staties waren vaak aanlei
ding tot verzet. Ook kwam het voor dat staties wederrechtelijk in bezit werden 
genomen of dat pastoors, op leeftijd gekomen, hun statie verkochten of aan 
een ambtgenoot-familielid vermaakten20. Het ontbreken van voldoende kleri
kaal gezag leidde ook tot een toenemende invloed van leken, vooral op het fi
nancieel beheer van de staties en op het benoemingsbeleid. Ook Berendtzen 
kreeg met dit verschijnsel te maken. Als centrum van provinciaal en plaatselijk 
bestuur was de stad Utrecht een middelpunt voor personen die op een of andere 
manier hun macht en invloed tot gelding probeerden te brengen of die poogden 
te vergroten. In 1768 kwam de pastorie van het naburige Maarssen vrij of werd 
in overleg met de tot dan fungerende pastoor Petrus van Zuylen van Nyevelt 
met opzet vrijgemaakt21. Dat gaf Berendtzen de gelegenheid zich uit het naar 
zijn smaak storend centrum van politiek en maatschappelijk verkeer terug te 
trekken in de luwte van dit dorp aan de Vecht. 

24 Mei 1768 nam Berendtzen zijn intrek in de pastorie van Maarssen van waar
uit hij tot zijn dood de parochie en het Utrechtse aartspriesterschap zou leiden. 
Die pastorie was gevestigd in het huis Beresteyn, in 1713 voor dat doel door 
de toenmalige pastoor Van Bylevelt aangekocht van de familie Van Zuylen van 
Nyevelt. In 1751 was naast de pastorie een nieuwe kerk gebouwd ter vervanging 
van de iets verder op het gebied van Maarssenbroek gelegen bidplaats. Of
schoon de nieuwe kerk uitwendig conform de voorschriften 'op de allerminst 
opzigtelyke wyse' was uitgevoerd, had het interieur zeker enig allure: ruim zes
entwintig meter lang en zeventien meter hoog, de gaanderijen gedragen door 
18 L. J. Rogier, 'De Aartspriesterschappen van de Hollandse Zending', AAU, LXII (1938) 

129-162. 
19 A. van Lommei, 'Relatio Status Missionis Batavae ab A° 1763 ad Am 1775, AAU, VIII (1880) 

151. 
20 L. J. Rogier en N. de Rooij, In vrijheid herboren, Kerkelijk Nederland 1853-1953 ('s-

Gravenhage, 1953) 15 vlg. Een kenmerkend voorbeeld vormt de kwestie rond de Utrechtse au
gustijnenstatie, onderwerp van het artikel van A. K. de Meijer, 'Rumoer in de Herenstraat', 
Jaarboek Oud-Utrecht 1981, 276-313. 

21 AAU, XXXII (1907) 166. 
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zes kolommen van elk twee voet dik en het meubilair grotendeels nieuw. Aan 
de afwerking en de verfraaiing van de kerk was nog enkele jaren gewerkt, waar
door pastorie en kerk met elkaar een waardig geheel vormden voor de vestiging 
van het aartspriesterschap van het district Utrecht22. 

Anti-jansenist en pleitbezorger van vernieuwing 

In de jaren 1768-1778 vestigde Berendtzen zijn faam als militant opponent van 
de oudbisschoppelijke Cleresie: zijn aversie van het jansenisme groeide uit tot 
een dominerende geesteshouding die hem steeds alert deed zijn op iedere aan
wijzing of verdenking ervan. De theologische of moralistische verschil- en ge
schilpunten waren daarbij niet of nauwelijks in het geding. Alles draaide pri
mair om de kerkrechtelijke aspecten: de onderschikking aan het oppergezag 
van Rome tegenover de aanspraken van een nationale kerk onder leiding van 
haar bisschoppen. Al tijdens de studie en opleiding te Dowaai was door de jezu
ïeten de kiem gelegd voor een starre anti-jansenistische opstelling; de jongere 
broer van de aartspriester, evenals deze in Dowaai opgeleid, gaf blijk van een
zelfde manier van denken. Nog maar pas in Amersfoort als pastoor van de sta
tie aan 't Zand werkzaam, deed Joannes Berendtzen op 14 augustus 1766 zijn 
broer, sedert een paar maanden aartspriester van Utrecht, verslag van een ge
sprek met de schout van Amersfoort, jhr Joost Taets van Amerongen23. Dat 
gesprek ging over de moeilijkheden die gerezen waren rondom de aanstelling 
van een kapelaan. Joannes Berendtzen had daarvoor, evenals zijn broer, een 
zekere Van der Kroon op het oog, een oudleerling overigens van het Maria
college te Dowaai, maar de schout gaf de voorkeur aan een eigen kandidaat. 
Eerder was de voorganger van Joannes Berendtzen, pastoor Van Crimpen, bij 
de schout in ongenade gevallen en alleen zijn hoge leeftijd had hem voor ver
banning uit de stad behoed. Voor Joannes Berendtzen was het een uitgemaakte 
zaak, dat de jansenisten de zaak hadden bedorven door de schout tegen de ka
tholieken op te zetten. Aan het einde van zijn brief bekritiseert hij zijn ongeluk
kige voorganger die, slachtoffer van jansenistische intriges, zelf niet geheel van 
jansenistische smetten vrij was geweest. Niet alleen had hij algemene toestem
ming gegeven tot het lezen van de bijbel in de moedertaal, er was erger! 'De 
paters Jesuiten hebben het ongeoorlooft geägt te bidden voor afgestorven Jan
senisten, maar de heer Van Crimpen is van gevoelen geweest dat dat wel mögt 
geschieden, heimelijk dog niet publik.' 

Al bij eerdere gelegenheid had ook de aartspriester van anti-jansenistische ge
voelens blijk gegeven. In 1766 had hij zich, nog als gedesigneerd aartspriester, 
in een tweetal nota's tot de Staten van Utrecht gericht met een pleidooi ten 
gunste van de reguliere geestelijken in het gewest27. Aanleiding voor deze no
ta's was de sluiting van de statie aan de Herenstraat die door de jezuieten werd 
bediend. 
Zijn eerste nota aan de Staten was kort en zakelijk. De meeste wereldgeestelij
ken, zo betoogt hij, zijn er niet blij mee dat de staties aan de regulieren worden 
ontnomen. Wie dat beweert wordt niet bewogen door religie maar door baat-

22 J. van Veldhuizen, Een eeuw Heilig Hart parochie Maarssen, 1885-1985 (Maarssen '985) 17. 
23 AAU, XVI (1888) 152 vlg. De noten 24 t/m 26 zijn vervallen. 
27 RAU, Aartspriesters van Utrecht, nr. 1508. 
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zucht. Als aartspriester ben ik niet in staat alle staties door seculiere priesters 
te laten bedienen. De gemeenteleden hebben er belang bij dat de ordesgeestelij
ken in de stad kunnen blijven werken. De staties zullen verlopen, de gemeente
leden zullen daar de dupe van zijn en daarin zal de overheid toch geen genoegen 
scheppen. In zijn tweede nota was de aartspriester langer van stof. In een brief 
van 36 kantjes zet hij uitvoerig uiteen, hoe de heren van de Cleresie al sedert 
de dagen van Codde hun haat tegen alle regulieren en bijzonder tegen de jezuie-
ten de vrije teugel hebben gegeven. Ook nu buiten ze de situatie uit. Wij hebben 
onvoldoende ervaren seculiere priesters om alle staties te bemannen; daarin 
zien de jansenisten een kans om ons parochies te ontfutselen. Uitwijzing van 
ordesgeestelijken uit de stad zal onrust onder de bevolking tot gevolg hebben. 
Daarom doet hij een beroep op de Hoge Regering. 

Ondanks hun beperkende strekking betekenden de resoluties van 1730 en 1764 
voor de katholieken niet in elk opzicht een verslechtering; de beteugeling van 
de katholieke activiteiten in de Republiek werd er door verschoven van de 
Staten-Generaal naar de gewestelijke staten, c.q. de stedelijke magistraturen. 
De mogelijkheid voor tolerantie-in-de-praktijk werd daardoor vergroot. In het 
onderhavige geval wist Berendtzen die kans echter niet optimaal te benutten. 
Zijn pogingen de Utrechtse Staten tot een ander inzicht te brengen hadden geen 
resultaat: de kerk aan de Herenstraat bleef gesloten; maar hij oogstte wel de 
lof van de Brusselse nuntius, de superior van de Hollandse Zending die hem 
13 oktober 1766 schreef: 'Wij kunnen de alom blijkende ijver van Uwe Ampli
tudo wel bewonderen, maar niet hoog genoeg prijzen'28. 

Van 1769 tot het einde van 1777 was Berendtzen partij in een langslepende pro
cedure voor het gerecht van de stad Utrecht en in beroep voor het hof van de 
provincie. In de zomer van 1768 hadden de Cleresie-priesters Theodorus van 
Lent uit Schoonhoven en Petrus Borger uit Amsterdam zich aan Rome onder
worpen. Naar aanleiding daarvan drong zich de vraag op of hun wijding die 
destijds door een refractaire bisschop was verricht, al dan niet geldig was ge
weest. De nuntius legde die vraag voor aan Rome dat zich uitsprak ten gunste 
van de geldigheid. De Haarlemsche Courant die hierover berichtte in haar edi
tie van 12 november 1768, deed het voorkomen alsof de informatie uit Maars-
sen afkomstig was en knoopte er de conclusie aan vast dat 'alle roomsgezinden 
daaruit konden afleiden dat de wydingen en bedieningen van de inheemse bis
schoppen, en van alle door hen gewyde priesters 'bestendig' zyn'29. 
Berendtzen reageerde onmiddellijk met een publikatie bij de Utrechtse 
drukker-uitgever Cornelis Kribber, waarin hij stelde dat wijdingen door 'zoo
genaamde Janséniste bisschoppen verrigt' weliswaar geldig waren maar on
rechtmatig en heiligschennend. Dit werd het begin van een lawine van publika-
ties waarin roomsgezinden en jansenisten, al dan niet anoniem of onder schuil
naam, elkaar te lijf gingen. Uiteindelijk culmineerde die pennestrijd in een ge
rechtelijke procedure van Berendtzen en met hem de Utrechtse pastoors J. 
Groothuys (Onder de Linden), J. Stevens (Buiten de Wittevrouwenpoort) en 
Lucas van Crombrugge (Jerusalemsteeg) tegen mr Joan van Heydendaal, ad-

28 AAU, XXXII (1907) 166. De aartspriesters voerden de titel Amplitudo of Amplissimus; de Ne
derlandse aanspreektitel Uwe Wijdluftigheid komt niet vaak voor. 

2» Polman, Katholiek Nederland, II, 142-147. 

231 



vocaat te Utrecht. Deze Heydendaal had de verantwoording op zich genomen 
voor een geschrift waarin werd beweerd dat roomse priesters geen betrouwbare 
onderdanen van de staat zouden zijn. Zij zouden bij hun wijding onder ede de 
oppermacht van de paus inclusief diens suprematie over wereldlijke staten en 
regeringen erkennen en de overtuiging zijn toegedaan dat de paus ontheffing 
kon verlenen van de plicht tot gehoorzaamheid aan een ketterse overheid. Aan
gezien die priesters bij hun admissie tegenover de burgerlijke overheid op hun 
priesterlijk woord juist het tegendeel verklaarden, waren zij behalve onbe
trouwbare onderdanen ook dubbel meinedig en konden ze worden betiteld als 
'kerkelyke lorrendrayers zeylende met twee passen'. Na jaren eindigde het pro
ces op 19 december 1777 in een minnelijke schikking waarbij Heydendaal ver
klaarde dat het verwijt van dubbelzinnig gedrag en lorrendraaierij niet van toe
passing was op de vier pastoors die als eisers in het proces waren opgetreden. 
In 1778 publiceert Henricus Berendtzen, ook dan weer bij Cornelis Kribber, 
zijn Eenvoudig Verhaal van het beloop en den uitslag der Procedures over de 
getrouwigheid jegens het Vaderlandwaarin hij in 192 pagina's verslag doet van 
alle ins-and-outsvan de rechtszaak en alle argumenten nog eens op een rij zet30. 
Meer dan het eigenlijke verhaal interesseert ons op dit moment de inleiding die 
Berendtzen aan zijn boekje meegaf. Daaruit blijkt dat hij zich als apologeet van 
de katholieken in de Republiek van een nieuw argument is gaan bedienen: de 
roomsgezinden zijn betrouwbare onderdanen en goede vaderlanders. In zijn in
leiding stelt hij het aldus: 'Al is het dat de Gesintheden verschillende zijn in Ge
loofsbegrippen, dit belet nogthans niet dat ze goede Burgers en getrouwe on
derdanen kunnen zijn.' En iets verderop is sprake van 'ons Vrije Nederland, 
daar de Rooms Catholijken zedert bijna twee eeuwen lang bij alle gelegendhe-
den de onbetwistelijkste blijken van een standvastige trouw voor het Vaderland 
en desselfs Regeerders hebben gegeven'. Berendtzen toont zich hier een man 
van zijn tijd. Niet alleen in het gebruik van termen als Vaderland, goede vader
landers, Burgers, ons Vrije Nederland, maar in zijn hele gedachtengang sluit 
hij aan bij de 'progressieve' en verlichte discussie van zijn dagen. 
In de tweede helft van de achttiende eeuw groeide van verschillende kanten ver
zet tegen burgerlijke ongelijkheid op grond van iemands godsdienstige overtui
ging. Dat verzet vond een gunstige voedingsbodem in een toenemende geest van 
verdraagzaamheid, die in wezen altijd al aanwezig was bij een groot deel van 
de burgerregenten maar nu extra versterking kreeg door de veldwinnende 
ideeën van rationalisme en Verlichting. Het probleem van de religieuze toleran
tie werd overal in Europa aan de orde gesteld, waarbij met nadruk werd gesteld 
dat verdraagzaamheid tegenover andersdenkenden geen gunst was maar een 
kwestie van plicht31. In de Republiek waren het overigens niet de theologen 
maar in de eerste plaats de beoefenaren van het natuurrecht die de verdraag
zaamheid verdedigden als een uit het natuurrecht voortvloeiende plicht. In het 
spoor van dergelijke opvattingen werd de roep om burgerlijke pariteit, speciaal 
voor de katholieken, overgenomen door enige hier te lande gevestigde vreem-

30 GAU, Bibliotheek, XIII G 16: Eenvoudig verhaal van het beloop en den uitslag der Procedures 
. .. over de getrouwigheid jegens het Vaderland en deszelfs Souvereinen en Regenten .. . met 
eene bondige wederlegging van 't gene Mr. J. Heydendaal in zijne schrifturen heeft uitgebragt 
tot staving zijner beschuldigingen. Te Utrecht. Bij Cornelis Kribber, Boek en Landkaart Verko
per, agter het Stadhuis, 1778. 

31 Polman, Katholiek Nederland, II, 188. 
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delingen die een belangrijke rol speelden in de verbreiding van de patriotse 
ideologie32. Onder hen bevonden zich de in de Republiek wonende en werkende 
Franse journalist Antoine Cerisier die een eigen weekblad Le Politique Hollan
dais uitgaf en zijn collega François Bernard die eveneens met een eigen blad op
trad. Zij onderbouwden hun pleidooien voor verdraagzaamheid en gelijkbe
rechtiging vaak met historische argumenten, daarbij wijzend op de houding en 
de inbreng van katholieken in de strijd om de onafhankelijkheid. Ook het als 
'partijprogramma' van de patriottenbeweging te beschouwen werk dat in 1784 
verscheen onder de titel Grondwettige Herstelling van Nederlands Staatswezen 
pleitte behalve op praktische en juridische gronden ook op historische argu
menten voor volledige pariteit van alle gezindheden33. Door zich in zijn verde
diging van de burgerlijke betrouwbaarheid der katholieken eveneens op histori
sche argumenten te baseren knoopte Berendtzen aan bij de ideeën die de pro
gressieve krachten van zijn tijd bewogen. Zijn manier van denken en argumen
teren zal de verlichte denkers van zijn tijd stellig hebben aangesproken. 
Van de kant van zijn kerkelijke overheden oogstte hij opnieuw lof. Nuntius 
Ghilini prees hem in zijn eerder vermeld overzicht van de toestand der Holland
se Zending van 1776 als een man van zeer grote bekwaamheden, een zeer ge
leerd theoloog, buitengewoon vervuld van ijver voor de H. Stoel en diens verte
genwoordiger, nauwgezet in het geven van informatie en instructie, uitsluitend 
bedacht op de juiste vervulling van zijn ambt en vrij van partijgeest34. Men kan 
zich moeilijk onttrekken aan de neiging die laatste karakteristiek wat kritisch 
te benaderen wanneer men aan het einde van Berendtzen's Eenvoudig Verhaal 
leest: 'Ik kan ieder - ook de Jansenisten - verzekeren, dat ik niemand in 't 
minste een quaad hert toedrage; maar in tegendeel - dat ik een ieglijk - waar 
de menschlievendheid zulks vereischt mijne gedienstigheid en behulpzaamheid 
niet zal weigeren, al was 't ook een Jansenist. Nogthans hoe welmenend ik dit 
ook schrijve zo twijffele dog, of wij het met die menschen wel ooit zullen kun
nen vatten: want het schijnt dat ze plaisier scheppen in 't lasteren of altoos dat 
ze 'er geen zonde van maken.' Een zekere mate van vooringenomenheid was 
de aartspriester blijkbaar wel eigen. 

In de loop van de achttiende eeuw werden in de Republiek alom genootschap
pen opgericht die elk een eigen doelstelling nastreefden, maar naar opzet en ka
rakter belangrijke kenmerken met elkaar gemeen hadden35. Daar waren in de 
eerste plaats de grote geleerde genootschappen zoals de Hollandsche Maat
schappij der Wetenschappen van 1767 en het Provinciaal Utrechtsch Genoot
schap voor Kunsten en Wetenschappen van 1773. Hun doelstelling was de we
tenschapsbeoefening voor een bredere kring dan die van de strikte vakgeleer
den open te stellen. Ook voor de ontwikkelde burger, al las of sprak hij dan 
geen latijn, diende het terrein van de wetenschap toegankelijk te worden ge
maakt. Een andere categorie vormden de meer op lokaal niveau opererende na-

32 Van der Heijden, Dageraad, 11 vlg. 
33 Grondwettige Herstelling van Nederlands Staatswezen (2 dln.; Amsterdam, 1784-1786) I, 

380-397. 
34 Van Lommei, 'Relatio', 135. 
35 W. W. Mijnhardt, 'Het Nut en de genootschapsbeweging', W. W. Mijnhardt en A. J. Wichers 

red., Om het algemeen volksgeluk. Gedenkboek ter gelegenheid van het tweehonderdjarig 
bestaan van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (Edam, 1984) 187-220. 
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Prijspenning van het Provinciaal Utrechts Genootschap, 1786. Geslagen zilver, 0 59 mm, in afsne
de gemerkt: B.C. V.C.(alker) F. Centraal Museum Utrecht, HC 1928 nr 3805. 
Links: voorzijde. Rechts: keerzijde. 

tuurkundige en letterkundige genootschappen, de leesgezelschappen en dicht
genootschappen. Ze hadden het karakter van sociëteiten waarin de leden elkaar 
op voet van gelijkheid ontmoetten en poogden zichzelf en elkaar door discussie 
en praktische oefeningen te ontwikkelen. Anders dan de grote geleerde genoot
schappen, die in dat opzicht uitgesproken exclusief optraden, waren de plaatse
lijke genootschappen eerder bereid dissenters tot het lidmaatschap toe te laten. 
Hierdoor hebben die genootschappen en gezelschappen veel bijgedragen tot de 
emancipatie van die dissenters. Juist door het sociëteitskarakter kreeg het door 
de Verlichting gestimuleerde gevoel van burgerlijke eigenwaarde een uitdruk-
kingsmogelijkheid en gelegenheid voor verdere ontwikkeling. Ook de maat
schappelijke problemen van de tijd werden in de genootschappen bediscus
sieerd. Algemeen was het besef dat men zich in een situatie van economische 
teruggang bevond en dat de Republiek in het geheel der Europese staten aan 
betekenis en aanzien sterk had ingeboet. Zolang echter de genootschappen in 
hun ledenbestand burgergroeperingen die over weinig politieke macht beschik
ten onder eenzelfde programma verenigden met regenten die met exclusieve 
macht waren bekleed, moest men binnen een harmoniepatroon te werk gaan 
en bleven de praktische resultaten bescheiden. Het aandeel van de burger in het 
gesprek en de aanwezigheid van de dissenter in de arena waar de maatschappe
lijke discussie werd gevoerd, zouden later echter van essentiële betekenis blij
ken voor de ontwikkeling van het inzicht dat voor de verbetering van de situatie 
fundamentele politieke en maatschappelijke veranderingen noodzakelijk wa
ren. 

De Oeconomische Tak van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, 
die in 1777 als een onderdeel daarvan was opgericht, was een genootschap dat 
zich speciaal richtte op de opvijzeling van de welvaart in de Republiek. In dat
zelfde jaar 1777 wendt de Utrechtse aartspriester zich in een rondzendbrief tot 
de geestelijken in zijn district met de aanbeveling de Oeconomische Tak door 
het lidmaatschap steun te verlenen36. In die circulaire zet Berendtzen het doel 

36 RAU, Collectie Rijsenburg, nr. 385: Circulaire van Henricus Berendtzen, aartspriester van 
Utrecht, aan de geestelijkheid in zijn district tot aanbeveling van de 'Oeconomische Tak der 
Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen ' 1777. 
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en de werkwijze van het genootschap uiteen: door bevordering van de koop
handel, door oprichting van fabrieken en werkplaatsen en door de ontwikke
ling van nieuwe fabricage- en werkmethoden wil men de afhankelijkheid van 
invoer uit het buitenland verminderen en het probleem van werkloosheid en ar
moede aanpakken. Centraal in zijn betoog staat de overweging dat het niet aan
gaat dat inwoners van de Republiek wel in de voordelen van de activiteiten van 
de Oeconomische Tak delen maar niet in de kosten daarvan. Ieder dient naar 
vermogen bij te dragen en, aangezien de minimumbijdrage slechts twee duka
ten per jaar bedraagt, zal dat voor velen ook mogelijk zijn. Bovendien is er nu 
een manier waarop iedereen, van welke religie ook, aan de bloei der vaderland
se welvaart kan bijdragen, en het is passend van die gelegenheid gebruik te ma
ken. Tk heb het derhalven van mynen pligt geägt, om niet alleen voor myn per
soon deel te neemen in deze Oeconomischen Tak der Hollandsche Maatschap-
py der Wetenschappen, en 'er anderen op 't allersterkste toe te raaden maar 
heb boven dien my gaern willen belasten, om U Eerw. nevens alle andere 
Priesters van dit District, het zelve op 't hartelykste te recommandeeren, ver
trouwende dat U Eerw. nevens my gaern zal medewerken om zo een heilzaam 
stuk te bevorderen, met niet alleen zelve daar in deel te neemen, maar ook ande
ren van uw Gemeente op 't sterkste, daar toe aan te moedigen'37. Pleitte Be-
rendtzen in een eerdere publikatie al voor de erkenning van de katholieken als 
volwaardigen staatsburgers, in deze circulaire gaat hij een stap verder. Wan
neer de katholieken pretenderen betrouwbare onderdanen en goede burgers te 
zijn, dienen zij ook de daaraan verbonden verplichtingen te aanvaarden: zij 
dienen dan naar vermogen bij te dragen aan de welvaart, de kracht en het aan
zien van het algemene vaderland. De aartspriester is dus niet blijven staan bij 
de enkele acceptatie van zijn geloofsgenoten in het burgerlijk bestel, hij spoort 
die gelovigen aan ook tot integratie als verantwoordelijke burgers in de samen
leving. Voor de enthousiaste inzet waarmee Berendtzen dit middel tot burger
lijke emancipatie en integratie aan zijn geestelijken en leken-gelovigen heeft 
aangereikt valt het te betreuren dat de Oeconomische Tak, mede door de inge
bouwde belangentegenstellingen tussen de gewesten en tussen regenten en bur
gergroeperingen, maar zo kort in volle bloei stond38. Van de 3000 leden in 1778 
waren er in 1795 nog maar een paar honderd over. Niettemin lijdt het geen twij
fel dat het betoog van de aartspriester de patriotten van zijn dagen in hoge mate 
heeft aangesproken. Ook nu weer konden zij zich in de terminologie en in de 
achterliggende ideologie herkennen. 

Na het overlijden van Maria Theresia in 1780 was de politiek van haar opvolger 
Jozef II erop gericht een einde te maken aan de aanwezigheid van de Republiek 
in de Zuidelijke Nederlanden. In november 1781 bezette hij zonder slag of stoot 
de barrièrevestingen en daarna eiste hij de heropening van de sedert 1585 door 
de Republiek gesloten Schelde. Overtuigd van de geringe militaire kracht van 
de Republiek zette hij twee jaar later die eis kracht bij door de verdrijving van 
de staatse troepen uit een drietal versterkingen bij Sluis. In de Republiek, waar 
een verdere opmars van de Oostenrijkse troepen gevreesd werd, leidde dit tot 
paniekstemming. Vrijwel alle gewestelijke staten riepen op tot mobilisering van 
de weerbare mannen ten plattelande, om bij een mogelijke doorbraak van vij-
37 Idem, 7. 
38 Mijnhardt, 'Het Nut en de genootschapsbeweging', 196. 
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andelijke legers aan de grenzen de binnenlandse verdediging te verzekeren. Dit 
was volkswapening in de geest der patriotten die de oproep van Joan Derk van 
der Capellen 'Wapent Ulieden' in hun exercitiegenootschappen en vrijkorpsen 
geestdriftig gestalte gaven. Het enthousiasme van de meeste boeren was even
wel belangrijk minder: zij waren van oordeel dat het voldoende was voor de 
verdediging belasting te betalen en zij voelden er weinig voor zich ook nog voor 
het land te laten doodschieten39. Deze houding strookte allerminst met de op
vattingen van burgerplicht zoals die bij de patriotten leefden en die blijkbaar 
ook de Utrechtse aartspriester huldigde. Over het algemeen beijverden de ka
tholieke geestelijken zich hun gemeenteleden tot deelname aan de praktische 
wapenoefening op te wekken en zij werden daarvoor in de patriotse pers uit
bundig geprezen. 

Op 17 december 1784 vaardigde Berendtzen een Circulaire Brief uit aan de 
pastoors in het kerkdistrict Utrecht, waarin hij hen opriep hun gemeenteleden 
aan te sporen tot oefening in de wapenhandel. Ook deze publikatie verscheen 
bij Cornelis Kribber40. In deze rondzendbrief prijst de aartspriester het wijs en 
vaderlijk besluit van de Staten het volk te wapenen tegen de legers van de kei
zer, die al maanden in gereedheid worden gebracht om het land binnen te mar
cheren. Het zijn barbaren, Croaten, Pandoeren, Ulaanen en Hoezaren, moor
denaars van professie en vrouwenschenners uit genoegen. Laat de verdediging 
niet over aan alleen de soldaten van de Staten; iedere inwoner is verplicht goed 
en bloed veil te hebben voor de verdediging van het 'Gemene Land' en in het 
bijzonder ter verdediging van vrouw, kinderen en mede-ingezetenen. Wie on
willig staat tegenover de hoge noodzaak van de wapenhandel, gedraagt zich als 
een doodzieke die het enig middel dat hem kan genezen weigert in te nemen. 
'Dat U Eerw. niet ophoud van hen aantemoedigen tot de Wapenoeffening; al
dus zal U Eerw. hen goed doen zelfs tegen hunnen dank en teffens hen doen 
volbrengen hunne verplichtingen, die ze hebben tot hunne Hooge Overigheden, 
tot hun zelven en tot hunnen medemensch.' 

Dit was een opvatting en een taal die de patriotten konden waarderen. De Post 
van den Neder-Rhijn, spreekbuis van de patriotse voorman Pieter 't Hoen, rea
geerde met de meeste instemming op de aanbeveling van de aartspriester. 'Met 
het uiterste genoegen hebben wy gezien, dat de braave eerwaardige Grysaard, 
den Heer Berendtzen, pastoor te Maarssen, als het hoofd der hem onderhorige 
Geestelyken, dezelven door eenen circulairen brief, op de ernstigste wyze aan
beveelt, om hunne gemeentens ten platte lande tot de oefening der wapenen 
aantesporen, en dus aan het heilzaam oogmerk van den Souverain te voldoen. 
Het Vaderland heeft aan hem en zyne medeyveraars voor de behoudenis onzer 
onschatbare Vryheid, de grootste verpligting; hoogstwenschelyk is het, dat alle 
braave Geestelyken, van alle gezintens, het spoor van deezen zeer eerwaardigen 
Vryheidsvriend drukken!'41. 

De volkswapening ten plattelande, bevorderd en opgelegd van regeringszijde 
onder de dreiging van een Oostenrijkse inval, sloot aan bij het streven van de 
39 Van der Heijden, Dageraad, 67. 
40 RAU, Collectie Rijsenburg, nr. 386: Circulaire Brief aan de Roomsch Catholijke Pastoors in 

de Provincie en District van Utrecht ten Platte Lande, om hunne respective Gemeentens aante
moedigen tot de Oef jening in den Wapenhandel. DoorH. Berendtzen, Aartspriester en Pastoor 
te Maarssen. Te Utrecht, bij Cornelis Kribber, Boekverkooper agter het Stadhuys, 1784. 

41 De Post van den Neder-Rhijn, VI, nr. 292, 1227. 
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Het uniform van een schutter 
van het Utrechtse exercitiege
nootschap Pro Patria et Li-
bertate. 
Gravure zonder naam (eind 
18e eeuw). 
RAU, Atlas Coenen van 's-
Gravensloot 9-93-3. 

patriotten naar volkswapening dat in de praktijk tot uitdrukking kwam in de 
schutterijen, exercitiegenootschappen en vrijkorpsen. Veel katholieken, 
geestelijken zowel als leken, schaarden zich ook openlijk achter de patriotse 
idealen van deze corporaties. Zo genoot het exercitiegenootschap van de 
Utrechtse patriotten Pro Patria et Libertate de actieve belangstelling van de 
plaatselijke katholieke geestelijkheid. Een in het jaar 1784 gepubliceerde leden
lijst van Pro Patria onderscheidt de categorieën officieren, gewone, honoraire 
en contribuerende leden42. In de laatstgenoemde categorie, sympathisanten die 
maandelijks een contributie betaalden gelijk aan die van de gewone exerceren
de leden, treft men de namen aan van een aantal Utrechtse pastoors. Het gaat 
om Ad. van Tellegen (Jerusalemsteeg), J. Hansen (Walsteeg), J. Grootenhuys 
(Achtertwijnstraat), A. Idama (Onder de Linden), F. A. Wils (Dorstige 
Hartsteeg) en L. van den Heuvel, kapelaan in de Walsteeg; verder A. Werkho
ven, pastoor van de Cleresie in de statie Buiten de Weerd, en A. Noey, pastoor 
te Jutfaas. 

42 GAU, Bibliotheek, XX B 204: Naamen der tegenwoordige Leden van het Genootschap tot be
oeffening en aanmoediging van den Burger- Wapenhandel onder de Zinspreuk Pro Patria et Li
bertate te Utrecht. Voor den Jaare 1884. 
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Ook van buiten de provincie Utrecht zijn voorbeelden aan te halen van katho
lieken en meer speciaal van katholieke geestelijken die bij de volkswapening, 
de exercitiegenootschappen en bij de patriottenbeweging als zodanig waren be
trokken. De patriotse pers van die dagen schreef daarover met grote regelmaat 
en in diverse toonaarden door nu eens tot politieke bewustwording en partici
patie op te roepen43, dan weer door gebeurtenissen en publikaties die van zo'n 
betrokkenheid blijk gaven met instemming te vermelden en er dieper op in te 
gaan. De Post van den Neder-Rhijn suggereerde dat zo goed als 'alle braave 
Geestelijken op het zelve Vaderlandsche aanbeeld slaan; dat thans zoo veel als 
ooit Roomschgezinden met ons voor Vaderland en Vrijheid ijveren'44. En de 
Amsterdamse pastoor Johan Cramer zou een tiental jaren later, in 1794, aan 
de prefekt van de Congregatio de Propaganda Fide, kardinaal Antonelli, ver
klaren dat het in deze tijd nauwelijks mogelijk was goed katholiek te zijn zon
der de patriotse partij aan te hangen45. Inderdaad was de situatie zo dat de ka
tholieken in de verwezenlijking van de maatschappijke en politieke idealen der 
patriotten de enige reële mogelijkheid hadden hun verlangens naar grotere vrij
heid voor kerkelijke organisatie en religiebeleving binnen afzienbare tijd geho
noreerd te krijgen. In die zin waren zij op het succes van de patriottenbeweging 
aangewezen. Voor velen onder hen zullen de politieke aspecten van het pro
gramma der patriotten minder zwaar hebben gewogen dan de maatschappelij
ke mogelijkheden die de verwezenlijking van dat programma voor hen inhield. 
De Amsterdamse aartspriester Ten Hulscher zou er later van zeggen dat zij 
door 'zugt voor meerder vryheid in hunnen Godsdienst' gedreven werden46. 
Wellicht is menigeen zich in de praktijk van alledag van een verstrengeling van 
politieke en religieus-maatschappelijke aspecten niet of nauwelijks bewust ge
weest en kwam een afweging van die aspecten tegen elkaar dan ook niet aan 
de orde. 

Een voorbeeld van hoe men maatschappelijke verlangens aan politieke moge
lijkheden verbond, vindt men in het rekest van de plaatselijke pastoors aan de 
Utrechtse vroedschap van 1784. 
Op grond van het regeringsreglement dat in 1674 bij het herstel van de stadhou
derlijke macht was ingevoerd, kon de stadhouder een vrijwel onbeperkte in
vloed uitoefenen op de samenstelling van de Utrechtse Staten en de stedelijke 
vroedschappen. Het verzet tegen deze stadhouderlijke overmacht had regenten 
en burgerpatriotten bijeengehouden in een politiek verbond waarbij beide par
tijen voordeel voor de eigen groepering behaalden. In het begin van 1784 was 
het tot een formele breuk gekomen tussen de stad Utrecht en Willem V en 
moest de dringende vraag aan de orde komen hoe de machtsverhoudingen nu 
verder dienden te worden geregeld. Daarover waren regenten en burgerpatriot
ten het veel minder eens dan over hun gezamenlijke afkeer van de overheersen
de macht van de stadhouder. Hun verbond viel uiteen en de voormalige bond
genoten werden partijen tegenover elkaar47. Het voornaamste punt waarover 

43 Illustratief is het gedicht 'Aan de Nederlandsche Roomschgezinde Landslieden', De Post van 
den Neder-Rhijn, VI, nr. 300, 1250-1252. 

44 Post van den Neder-Rhijn, VI, nr. 292, 1187. 
45 AAU, XXXVI (1920) 324-327. 
46 Zie noot 1. 
47 I. Vijlbrief, Van anti-aristocratie tot democratie. Een bijdrage tot de politieke en sociale ge

schiedenis der stad Utrecht (Amsterdam, 1950) 179-236. 
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zij het oneens waren, gold de opstelling van een nieuw regeringsreglement 
waarin de spelregels voor benoemingsprocedures en invloed op het bestuur 
dienden te worden vastgelegd. In een poging de daarover gerezen discussie in 
overzichtelijke banen te leiden, besloot de vroedschap op 13 april 1784 iedere 
burger en inwoner in de gelegenheid te stellen zijn wettige bezwaren tegen het 
regeringsreglement van 1674 en voorstellen tot verandering daarvan binnen een 
termijn van vijf weken in te dienen. De vroedschap ontving op 21 en 22 mei 
een twaalftal bezwaarschriften die de partijen echter niet dichter bij elkaar 
brachten, maar integendeel tot verdere verwijdering aanleiding gaven48. Bij de
ze twaalf bezwaarschriften die in het Utrechtse gemeente-archief bewaard zijn 
gebleven, bevindt zich een stuk dat werd ingediend door de Utrechtse r.k. 
pastoors en armmeesters49. 
De opstellers beginnen met zich nadrukkelijk te distantiëren van elke politieke 
intentie 'als zulks aan staatkundigen overlaatende'. Herinnerend aan het goede 
vaderlanderschap der roomsgezinden waarvan de historie zoveel bewijzen 
draagt, beroepen zij zich op hun inspanningen ten gunste van de oefening in 
de wapenhandel en hun zorg voor een voortdurend stil gedrag hunner geloofs
genoten. In die sfeer van bescheidenheid en onderdanigheid leggen zij de vroed
schap een vijftal wensen voor, gericht op een grotere maatschappelijke gelijk
heid voor de roomsgezinden en meer vrijheid in de uitoefening van hun gods
dienst. Voorop gaat de wens één of meer armenscholen en zo mogelijk ook een 
school voor meer gegoeden te mogen oprichten. De tweede wens betreft een rui
mere juridische armslag voor katholieke weduwen en volwassen ongehuwde 
vrouwen door hun toe te staan zowel bij leven als bij testament zelf het beheer 
over hun financieel vermogen te voeren. Voorts vragen de indieners van het re
kest om soepeler toepassing van de regels voor gemengde huwelijken, zoals ge
dwongen oversluiting van het huwelijk, overdopen van kinderen en gedwongen 
opvoeding in de protestantse leer. Vervolgens pleit men voor de mogelijkheid 
van bijstand door een rooms-katholieke geestelijke in gevangenissen, prove-
niershuizen en 'aan den ter dood gecondemneerde (in stilte) te verrigten'. De 
vierde wens houdt in dat het de roomsgezinden 'geoorloft zij om met goedvin
ding van Heeren regenten in proveniershuizen, ongehinderd zijnde in hunne ge
loofsbegrippen, hunne kost te koopen of gratis te worden geaccepteerd'. Als 
laatste wens dringt men omzichtig aan op een gunstige beslissing in alle nog lo
pende kwesties over benoeming van katholieken in openbare ambten50. Met 
nadruk wordt erop gewezen dat het enkel gaat om zulke ambten die 'geen 
staats- stadt- of kerkbediening raaken' en die door katholieken dan ook 'zon
der aanstoot' kunnen worden bediend. Aan het slot van het rekest nemen de 
opstellers nogmaals afstand van iedere revolutionaire aspiratie met de verzeke
ring dat noch zij noch degenen die zij vertegenwoordigen 'eenig ander oogmerk 
hebben als voor zoo ver zulks met onze welgefundeerde regeeringsconstitutie 
kan worden over een gebragt'. Behalve de Utrechtse aartspriester Berendtzen 

48 A. van Hulzen, Utrecht in de Patriottentijd (Zaltbommel, 1966) 91-102. 
49 GAU, Stad, II, nr. 79-5: Ingeleverde bezwaren door de burgerij krachtens de publicatie van de 

vroedschap d.d. 17 april 1784. 
50 In december 1783 had de Utrechtse vroedschap besloten de zogeheten lagere ambten voor alle 

christelijke gezindten open te stellen; bij die gelegenheid was de katholieke Jan de Schoenlapper 
benoemd tot stadsklepperman. 
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hebben de zeven toen in de stad fungerende rooms-katholieke pastoors en vijf 
armmeesters het verzoekschrift ondertekend. 
Ook in andere steden in de Republiek kregen de katholieken in en rond 1784 
gelegenheid hun wensen kenbaar te maken, maar overal waar zij van die gele
genheid gebruik maakten, bleven hun wensen bescheiden en van echt politieke 
eisen was nergens sprake51. Verwonderlijk is dat allerminst: wanneer al de ka
tholieken de eerste stappen durfden zetten op de weg naar volledige pariteit, 
gebeurde dat onder aanmoediging en protectie van een vernieuwingsbeweging 
die zelf nog maar pas de politieke arena had betreden en het stond nog te bezien 
in hoeverre die beweging blijvend succes zou behalen. Het gevaar zich te com
promitteren was niet denkbeeldig. Bovendien stond de hoogste kerkelijke lei
ding niet onverdeeld sympathiek tegenover de ontwikkelingen in de Republiek. 
Nog maar een halfjaar geleden had de Brusselse nuntius Ignazio Busca een 
exemplaar van Le Politique Hollandais naar de kardinaal-staatssecretaris te 
Rome gestuurd met de kanttekening dat het de kardinaal en de paus deugd zou 
doen te zien hoe goed het de katholieken in dit protestantse land ging dank zij 
de geest van tolerantie. De nuntius ontving daarop het ontnuchterende ant
woord dat de paus niet zo enthousiast was over het geschrijf in dat blad. Welis
waar kregen de katholieken in Holland meer vrijheid maar dat was de vrucht 
van beginselen die in feite misvattingen waren en onaanvaardbaar, zoals de ge
lijkberechtiging van alle godsdiensten en de redelijkheid van tolerantie52! 
Maar afgezien van deze bescheiden opstelling houdt het rekest der Utrechtse 
pastoors elementen in die nadere aandacht verdienen. De eerste wens die zij 
naar voren brachten gold de mogelijkheid tot het oprichten van scholen, speci
aal voor de arme jeugd. Zij verklaarden tot die wens te zijn gekomen 'uit aan
merking dat bij gebrek van nodig onderwijz in het leezen schrijven en reekenen, 
de arme kinderen van den roomschen godsdienst nimmer in staat kunnen wor
den gesteld, om eenig ambagt kunst of weetenschap met succes te expereeren, 
en dus meestal ten laste zijn en blijven van den armen, zonder eenig nut aan 
de maatschappije te kunnen toebrengen'. Deze 'aanmerking' sluit geheel aan 
bij de opvattingen en idealen die kenmerkend waren voor de verlichte kringen 
waar men onderwijs, opvoeding, verhoging van de welvaart, nuttigheid voor 
de samenleving hoog in het vaandel schreef en nauw met elkaar verbonden 
achtte. Het waren dezelfde overwegingen die Jan Nieuwenhuyzen, als doopsge
zind vermaner eveneens een dissenter, in 1784 deden besluiten tot de oprichting 
van de Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen, die tot vandaag de dag het 
volksonderwijs als haar taak is blijven zien53. 

Evenals eerder in zijn aanbeveling van de Oeconomische Tak toont Berendtzen 
zich in het rekest van de Utrechtse pastoors, nu samen met zijn medewerkers, 
een man van zijn tijd, wellicht de voorkeur gevend aan een wat voorzichtige 
koers, maar op de hoogte van en geïnspireerd door idealen van Verlichting en 
progressiviteit. 

Polman, Katholiek Nederland, II, 195; Van der Heijden, Dageraad, 57. 
Polman, Katholiek Nederland, II, 198. 

53 Om het algemeen volksgeluk, 9. 
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Het kerend tij van de Restauratie 

Katholieken die hun streven naar burgerlijke emancipatie hadden verbonden 
aan een succesvolle doorbraak van de patriottenbeweging, hadden alle reden 
de toekomst somber in te zien toen de prinsgezinden in 1787 onder dekking van 
buitenlandse militaire interventie de macht teruggrepen. Een ogenblik leek het 
erop dat de positieverbeteringen die zij in de voorafgaande jaren hadden ver
worven, zoals de afschaffing van de recognitiegelden, de benoembaarheid in 
lagere ambten, de versoepeling van bepalingen omtrent kerkenbouw, in één 
slag ongedaan zouden worden gemaakt. Vertegenwoordigers van de prédomi
nante hervormde kerk, die zich steeds gekant hadden tegen de tolerante opstel
ling der regenten, maakten van de Oranjerestauratie gebruik om te trachten het 
geleden terreinverlies te herwinnen. Een voorstel van de afvaardiging van 
Schoonhoven in de Staten van Holland tot herroeping van alle resoluties die 
tijdens de periode der democratische overheersing genomen waren contrarie de 
oude beginselen haalde het echter niet54. Al vond deze antikatholieke stroming 
geen absolute bijval in de kringen der magistraten en evenmin bij de stadhouder 
zelf, dit kon niet verhinderen dat de katholieken overal waar zij het tot een 
bestuurlijke functie hadden gebracht, moesten terugtreden en dat zij in heel 
wat gevallen materiële overlast ondervonden. Dit laatste heeft zich in de stad 
Utrecht, toch een bolwerk van patriotse revolutionaire activiteit, vergeleken 
met elders in opvallend geringe mate voorgedaan. Een enkele, op zichzelf niet 
eens absoluut overtuigende verwijzing naar iets als een plundering geeft de 
pastoor van de statie in de Jerusalemsteeg, Adolf Teilegen, wanneer hij in een 
verantwoording over zijn beheer van de kerkinventaris in 1793 vermeldt dat in 
1787 uit zijn kerk drie 'stukken' en al het zilver werden gestolen, daaraan toe
voegend: ' 't is genoeg bekend bij wat gelegendheid'55. 
Van diverse steden elders in het land is het bekend dat de restauratie er gepaard 
ging met kerksluitingen, ontzetting uit de burgerrechten en molestaties van per
sonen en eigendommen56, en wel in die mate dat de kardinaal-staatssecretaris 
Boncampagni er aanleiding in zag zich op 13 oktober 1787 tot de Brusselse nun
tius Antonio Zondadari te wenden met de raad, een beroep te doen op de her
tog van Brunswijk, de commandant van het Pruisische leger, ten einde het lot 
te verzachten van katholieken die te lijden hadden onder het herstel van 
Oranje57. Dat het er in het toch zo revolutionaire Utrecht in dit opzicht zo ge
matigd aan toe ging, vindt wellicht verklaring in het feit dat het aandeel van 
de katholieken in de patriottenbeweging hier als relatief bescheiden moet wor
den gekenmerkt. Dat spreekt te meer wanneer men vergelijkingen maakt met 
andere plaatsen en men bovendien in aanmerking neemt dat de katholieken in 
Utrecht met 30% van de bevolking een zeer grote minderheid vormden. Onder 
de echte voormannen van de lokale democratische beweging kwamen ze even
wel niet voor. Van de zestien gecommitteerden uit de schutterscompagnieën die 
in 1786 werden gekozen om de acceptatie van een nieuw stedelijk regeringsreg-

54 W . P . C . Knuttel, De toestand der Nederlandsche katholieken ten tijde der republiek, (2 dln. ; 
's-Gravenhage, 1892-1894) II, 268. 

55 Kerkelyke bibliotheek voornamelyk voor de Roomsch-Catholyken in Nederland (Amsterdam-
Grave, 1794-1795) Nieuws, II, 137; De Meijer, 'Rumoer in de Herenstraat', 294. 

56 Van der Heijden, Dageraad, 11 vlg. 
57 Romeinse bescheiden, II, nr. 360. 
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(_*") Catubitmui, ( t ) Dt Unit van Viricb:, 

lement te verzekeren, waren alleen Pieter Haanebrink en Johan Kreylkamp 
katholiek5 8. Hun optreden toonde aan dat ook in Utrecht katholieken als verte
genwoordigers van het volk konden optreden, maar hun echte invloed reikte 
niet ver. Het nieuwe regeringsreglement van 1786 reserveerde de plaatsen in de 
vroedschap uitdrukkelijk voor belijders van de 'waare Gereformeerde Christe-
58 Van Hulzen, Patriottentijd, 214. Onder de overige veertien gecommitteerden bevond zich één 

arminiaan en één mennist. 
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lijke Religie' en hield dus in dit opzicht geen rekening met mogelijke aspiraties 
van dissenters. Ook de eedsformule, uitgesproken bij de plechtige beëdiging 
van de Neuderaden op 28 augustus 1786, toch een hoogtepunt in de Utrechtse 
revolutionaire beweging, legde zeer nadrukkelijk het accent op het streven bij 
alle verandering de prédominante kerk in haar bevoorrechte positie te 
handhaven59. Eerder heeft Vijlbrief er de aandacht op gevestigd dat de 
Utrechtse patriottenbeweging de neiging had de bevoorrechte officiële kerk 
haar plaats te doen behouden60. Naar zijn mening heeft de grote omvang van 
de katholieke minderheid daarmee te maken gehad: de protestanten zouden 
bang zijn geweest door de dissenters te worden overvleugeld. Daarbij kwam 
dan nog de grote invloed van de Utrechtse universiteit, vanouds een bolwerk 
van Dordtse orthodoxie. Het aandeel van de academische kringen in de patriot
tenbeweging was verhoudingsgewijs van beperkte omvang. Van de twintig 
hoogleraren, rond de jaren 1780 in functie, waren er maar twee de patriottenbe
weging toegedaan en van die twee had Van Hamelsveld zijn aanstelling nog 
rechtstreeks aan de patriotten te danken61. Inmiddels was de vreugde onder 
Utrechtse protestanten om de herstelde orde er niet minder om: in diverse ker
ken werden dankdiensten gehouden waarbij psalm 118 uitdrukking gaf aan de 
blijdschap om de onbloedige afloop van wat zich zo dreigend had laten 
aanzien62: 

Dit werk is door Gods Alvermogen 
Door 's Heeren hand alleen geschied. 
Het is een wonder in onze oogen, 
Wij zien het, maar doorgronden 't niet. 

Dezelfde psalm en hetzelfde vers zouden binnen tien jaren opnieuw worden 
aangeheven, in dankstonden bij de omwenteling van 1795; bij die gelegenheid 
zouden ook de katholieken, en vooral zij, ermee instemmen. 
Al spoedig na de Oranjestorm die de restauratie van 1787 had begeleid en na 
de uittocht van de meest gecompromitteerde patriotten kreeg de traditionele 
realistische regentenopvatting over het nut en de noodzaak van tolerantie weer 
kansen. Dit was vooral te danken aan de nieuwbenoemde Hollandse raadpen
sionaris Laurens Pieter van de Spiegel die de gevaren van een exodus van de 
meest principiële en meest ondernemende patriotten doorzag en daarom pleitte 
voor een amnestieregeling zonder beperkingen. De stadhouder en diens gema
lin stonden echter op een radicale zuivering van alle bestuurscolleges en wisten 
die eis door te drijven63. Tegelijk groeide echter het inzicht dat de herstelde 
maar zwakke regering alleen maar aan kracht kon winnen door de katholieken 
en andere dissenters, van wier politieke stellingname in een crisissituatie, zoals 
de ervaring had geleerd, zoveel kon afhangen, voor zich te winnen. Het stelsel 
der recognitiegelden bleef afgeschaft maar met betrekking tot de geestelijken 
die al te duidelijk van hun patriotse sympathieën hadden blijk gegeven, diende 
orde op zaken te worden gesteld. Het Hof van Holland adviseerde daartoe van 
59 Idem, 230. 
60 Vijlbrief, Anti-aristocratie, 154 vlg. 
61 Van Hulzen, Patriottentijd, 160; Vijlbrief, Anti-aristocratie, 157. 
62 Van Hulzen, Patriottentijd, 298. 
63 L. J. Rogier, Eenheid en scheiding (Utrecht, 1968) 216. 

243 



ANTONIUS FELIX p S > g g 3 9 Z ü N D A D A R l 
EX MARCHIONIBUS l ^ j S f i K ? s- QUIRICI 

DEI ET APOSTOLIC* Ä 'W$M\K SEI>1S GRATIA 
ARCH1EPISCOPUS f ï ^ f ^ f f A D A N E N S I S 

ABBAS COMMANDATARÏUS S. ANTHIMI. J ï Û L ' Ki Mjk SS" D N" PAV^ PILATUS DOMESTIf ;| , 
POST1F1CIO SOLIO ASS1STENS, ET . J ^ » , , 5 § W EJt'SDEM SANCT1TATIS SU* ET S. SIDES 
AFOSTOL. IN BSLGIO, AC BURGUNDY COMITATE! CUM FACULTAT1BUS 

L E G A T I A L AT ERE 

NUNTIUS APOSTOLICUS. 
M1SSI0NUM MACS* BRITTAM* SUPERIOR, FT AD REGIMEN MISSIONUM HOLLAND!* 

AS EODEM Si. DOMINO SPECIALITER DÈPUTATÜS . 

> W ' . Itrg *«)&. >!<.,./-.&.& 

a 

.4 ':f- Atktt. 

jt <L t 4/»t~Xti ,'i—,.,< OL. »... / / . . „ / . , ' 
( ) * -,,*?•''£— . SUl<~ / i ) , * „ . ; „ , y 

Met dit schrijven kreeg aartspriester Berendtzen in 1787 toestemming van de nuntius A. F. Zonda-
dari om meerdere missen op één dag te lezen. 
RAU, archieven van de aartspriesters van de Hollandse zending, 1141. 

amnestie uit te zonderen 'alle zoodanige predikanten en geestelijken . . . van 
welke gezindte ook . . . welk hunnen invloed op derzelver gemeente misbruikt 
hebben, door zich te beijveren dezelve van de gevestigde constitutie en het huis 
van Oranje afkerig te maken en op te wekken, om ter verandering van de 
constitutie mede te werken'. Uiteindelijk viel de definitieve regeling die 15 fe
bruari 1788 voor Holland van kracht werd en spoedig daarna in andere ge
westen werd overgenomen, veel milder uit en bleven van amnestie alleen uit
gesloten die geestelijken 'welke als exercerende leden van genootschappen voor 
wapenhandel zijn uitgetrokken, of welke bij feitelijke remotie van wettige re
genten in persoon hebben geadsisteerd64'. Voor de katholieke clerus in de Re
publiek betekende de toepassing van deze clausule in de praktijk dat de toela
tingsprocedures bij benoemingen in een kerkelijke functie werden verscherpt 
en dat hier en daar de aanstelling tot pastoor of de handhaving in die functie 
door de burgerlijke overheid werd geweigerd. 
Ook Berendtzen zag zich in zijn Utrechtse district geconfronteerd met moeilijk
heden rondom pastoors. Waarschijnlijk doelde de nuntius Zondadari daarop 
toen hij in zijn brief van 31 december 1787 aan de kardinaal-prefect van de Pro
paganda Fide schreef: 'Een paar dagen geleden kreeg ik bericht dat de Utrecht
se magistraat twee pastoors uit die provincie heeft gesuspendeerd; ik kreeg daar 
geen verdere toelichting bij, maar de verklaring zal wel zijn dat ze worden her
kend als begunstigers van de Patriotten. Wanneer ze er niet in slagen zich te 
rechtvaardigen, zal ik ze ter handhaving van de rust moeten overplaatsen65.' 
Van de twee gevallen waarmee Berendtzen te maken kreeg, had het eerste be-
64 Van der Heijden, Dageraad, 84. 
65 Romeinse bescheiden, II nr. 643. 

244 



trekking op de weigering door burgemeesteren van de stad Utrecht van Theo
doras Mulder als pastoor aan de Catharijnesteeg, waarvoor hij begin 1788 door 
de kerkelijke overheid was voorgedragen. Het stadsbestuur gaf de voorkeur 
aan een eigen kandidaat in de persoon van Johan Dadelbeek die noch door de 
aartspriester noch door de nuntius voor deze post was voorgesteld. Dat het 
daarbij ging om een politieke kwestie, de patriotse gezindheid van Mulder, 
wordt duidelijk uit de memorie waarin argumenten te zijner verdediging wer
den aangedragen66. De memorie, zoals men er vandaag de dag kennis van kan 
nemen, is een afschrift en vermeldt geen ondertekenaar(s). Zowel uit de keuze 
van de argumenten als uit de betoogtrant spreekt echter duidelijk de directe be
trokkenheid van de aartspriester en het ligt ook voor de hand dat hij als de 
hoogste kerkelijke functionaris ter plaatse de eerste aangewezene was om het 
voor zijn eigen kandidaat op te nemen. Ofschoon de politieke implicaties van 
de zaak pas in de tweede helft van de memorie aan de orde komen, is het van 
belang hier ook aan de eerste helft aandacht te schenken omdat juist daarin een 
duidelijke aanwijzing kan worden gevonden voor de directe betrokkenheid van 
Berendtzen. Na enige quasi-terloops gemaakte opmerkingen die op de formele 
aspecten van de zaak betrekking hebben, wordt een meer fundamentele kwestie 
aangesneden. Aan heren burgemeesteren komt het recht toe, de door de pro
testantse en katholieke kerkelijke overheid genomineerde of beroepen bediena
ren toe te laten of te weigeren. In het geval van Dadelbeek, die door burge
meesteren is voorgedragen en eventueel door burgemeesteren zal worden toege
laten, doet zich de situatie voor dat de burgerlijke overheid dan zowel de nomi
natie als de approbatie in handen zou hebben. Daartegen verzet zich de leer van 
het 'Roomsch Geloov' dat geen aanstelling wettig is dan die door de wettige 
kerkelijke overheid is geschied. Rechtzinnig katholieke gelovigen zouden een 
aldus onwettig aangestelde nooit mogen accepteren en zij zouden eerder ver
plicht zijn 'hunne Haven en Goederen te verlaten, als zig te laten bedienen door 
een Priester die door een andere als deze Deur is ingegaan'. Hier wordt duide
lijk gezinspeeld op de praktijk van de bisschoppelijke Cleresie die in de persoon 
van Berendtzen een nimmer aflatend bestrijder had gevonden. Ook nu kan hij 
geen weerstand bieden aan de gelegenheid, de Utrechtse kerk in discrediet te 
brengen door er als waarschuwend voorbeeld naar te verwijzen. Hij gaat zelfs 
nog een stap verder en gebruikt als argument eenzelfde beschuldiging als weleer 
door de Cleresie tegen de rooms-orthodoxe clerus werd ingebracht67: 'Hoe 
kunnen . . . wereldse Overheden staat maken op de Getrouwheyd en gehoor-
zaamheyd van zodanige Geestelijken, die ontrouw en ongehoorzaam aan hun
nen Godsdienst en Geestelijke overheden zijn?' 

Meer echter dan deze inleidende overwegingen interesseert ons het kernpunt 
van de kwestie, de politieke achtergrond van Mulder, waarin de magistraat 
blijkbaar voldoende aanleiding had gevonden om hem zijn aanstelling te weige
ren. De memorie laat ons daarover niet in het ongewisse: 'Mulder is een patriot 
geweest', maar een die het goed meende met zijn vaderland, die zijn gemeente
leden steeds de plicht tot gehoorzaamheid aan de wereldlijke overheden heeft 

66 GAU, Stad, II, nr. 613: Memorie over de weigering van Burgemeesteren en Oud-
burgemeesteren tot admissie van den als patriot bekenden Theod. Mulder als pastoor in de Ca
tharijnesteeg, 1788. 

67 De beschuldiging als zouden roomse priesters geen betrouwbare onderdanen zijn. 
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voorgehouden, hen vermaand heeft zich stil en vreedzaam te gedragen en hen 
leerde bidden dat de erf stadhouder, de Staten en magistraten en het volk van 
Nederland mocht toekomen waarop zij recht hadden. 'Tot omkeering van de 
Constitutie des Lands en van deszelfs Regeering had hij nooit meegewerkt of 
zou zulks hebben willen doen.' In zijn standplaats Cabauw stond Mulder voor 
een moeilijke opgave: hij had er te maken met drie soorten parochianen: onder
danen van Holland, onderdanen van Utrecht en van het prinselijk domein. Hij 
kon zich nooit zo opstellen dat hij het ieder naar de zin maakte. Hij werd gehaat 
door prinsgezinden, maar dat waren domme lieden die de erfstadhouder aan 
de Republiek als souverein wilden opdringen. Hier appelleert de memorie aan 
het beginsel van de souvereiniteit der Staten, een appel dat bij heren regenten 
geredelijk weerklank kon vinden. Mulder werd echter ook gehaat door bepaal
de heethoofdige patriotten 'omdat hij niet gek genoeg was zijn Oranje en geel 
gecouleurde bloemen uit zijne langs den Weg leggende Bloem-Thuyn te roijen, 
en niet naliet met zijne met Oranje couleur gevoejerde predikmuts in zijn bedie
ningen voor het aanzien der Patriotten bij aanhoudendheyd te verschijnen'. 
Mulder is in 1787 gevlucht, maar voor het geweld en niet voor het recht waarop 
hij thans juist een beroep doet. Hij valt volledig onder de amnestieregeling van 
Holland en Utrecht en wenst als geboren burger van Utrecht niet zonder ver
hoord te zijn door de burgervaderen te worden veroordeeld en geschandvlekt. 
Uiteindelijk veroordeelden burgemeesteren van Utrecht Mulder in zekere zin 
wel: zij volhardden in hun weigering maar zagen tegelijkertijd af van hun kan
didaat Dadelbeek68. In die zin vonden partijen elkaar in een compromis. De 
statie in de Catharijnesteeg werd uiteindelijk vergeven aan Petrus Klutz, een 
'prinskensman', tot dan pastoor in Hoogland. Mulder volgde hem daar op en 
stierf er in 179869. 

Eerder dan in Utrecht waren na het Oranjeherstel in Amersfoort moeilijkheden 
ontstaan voor leden van de plaatselijke katholieke clerus in verband met be
trokkenheid bij de politieke activiteiten der patriotten70. Volgens een besluit 
van de stedelijke magistraat, al op 8 oktober 1787 genomen, dienden alle 
roomsgezinde geestelijken die zich tot bediening der religie in de stad wilden 
vestigen, de raad vooraf om toestemming daartoe te vragen. Reeds in Amers
foort gevestigde geestelijken moesten binnen zes weken na de publikatie van 
het raadsbesluit verlof vragen voor de voortzetting van dat verblijf, welk ver
zoek verder jaarlijks diende te worden herhaald71. 
Samen met zijn kapelaan Johannes van Oostveen vroeg ook pastoor Joannes 
Henricus Berendtzen, broer van de aartspriester en sinds 1766 pastoor van de 
statie op 't Zand, verlenging van zijn verblijfsvergunning aan. In antwoord 
daarop werd hem te kennen gegeven dat de raad zijn verzoek tot nader overleg 
en advies in beraad hield en dat hij zich, hangende het onderzoek, van zijn 
priesterlijke bediening diende te onthouden. Kortom, pastoor Berendtzen was 

AAU, V (1878) 205. 
AAU, I (1875) 152. 
Zie voor de rol van de katholieken tijdens de patriottenbeweging in Amersfoort: C. A. van Kal-
veen, De statie van de Kromme Elleboog te Amersfoort (1638-1963), ms. Gemeentearchief 
Amersfoort, 33-37. 
W. F. van Rootselaar, 'De parochie van den H. Franciscus Xaverius ('t Zand)', AAU, XIII 
(1885) 441. 
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door de burgerlijke overheid geschorst op verdenking van patriotse activitei
ten. Enige vooraanstaande katholieke leken uit Amersfoort72 richtten daarop 
een verzoekschrift tot de raad, waarin zij de betrokkenheid van Joannes Be-
rendtzen bij de patriottenbeweging niet met zoveel woorden ontkenden, maar 
op clementie aandrongen. Het valt daarbij op dat in het verzoekschrift enkel 
wordt ontkend dat pastoor Berendtzen zich in de uitoefening van zijn priester
lijke functie aan patriotse activiteiten zou hebben schuldig gemaakt en dan nog 
slechts voorzover de supplianten daar kennis van droegen. Over de wijze waar
op Berendtzen zich als burger zou hebben geuit of gedragen, wordt niet gerept. 
Niettemin heeft de Amersfoortse magistraat er genoegen mee genomen: in de 
ordinaris vergadering van de Raad van 3 december 1787 besloot het stads
bestuur, de eerder opgelegde schorsing op te heffen en Joannes Berendtzen toe
stemming tot verblijf en uitoefening van zijn bediening te verlenen tot 1 januari 
1789. Voor de pastoor van 't Zand golden daardoor geen andere beperkingen 
meer dan voor zijn Amersfoortse confraters. In hoeverre de stadsregering van 
Amersfoort zich door het verzoekschrift tot clementie heeft laten overhalen, 
valt achteraf moeilijk vast te stellen. Wel lijkt het vermoeden gewettigd dat de 
betrokkenheid van Joannes Berendtzen bij de patriottenbeweging diepgaander 
is geweest dan de supplianten van 1787 suggereerden. Op 13 februari 1795 pu
bliceerde het nieuwe Bataafse stadsbestuur een stuk waarin pastoor Berendtzen 
grote lof wordt toegezwaaid voor zijn patriotse gevoelens en ijver in 1785. De 
resolutie van 8 oktober 1787 werd ongedaan gemaakt. Er was geen reden ge
weest voor de schorsing van Berendtzen; de geestelijken, en vooral hij, waren 
goede vaderlanders, het vertrouwen van de regering waardig en zij werden 
daarom alsnog geëerd. 

Er zijn geen aanwijzingen dat de aartspriester zich persoonlijk in de Amers
foortse kwestie heeft gemengd. Ongetwijfeld is hij en als naaste familielid van 
de betrokken pastoor en als zijn directe geestelijke chef ervan op de hoogte ge
weest. Het mag daarom wel uitgesloten worden geacht dat hij zijn invloed niet 
ten gunste van zijn broer en ondergeschikte zal hebben doen gelden. De veron
derstelling dat men de bewijzen daarvoor opzettelijk heeft laten verdwijnen, is 
minder gezocht dan op het eerste gezicht lijkt: het geval zou namelijk niet op 
zichzelf staan. Het archief van de Utrechtse aartspriesters bevat voor de afzon
derlijke staties in stad en provincie nagenoeg geen stukken uit de periode 
1775-179573. Ook voor de centrale bestuurspost van het aartspriesterschap zijn 
de lacunes groot en met name voor de periode dat Berendtzen in functie was 
zijn de gegevens schaars. De bewerkers van de inventaris verklaren deze man
co's ten dele uit de omstandigheid dat niet alle aartspriesters het belang van een 
goede archivering inzagen74. Mogelijk heeft ook Berendtzen dit belang niet on
derkend. Of hij ook opzettelijk stukken heeft laten verdwijnen kan zonder na
dere aanwijzingen niet worden aangenomen. Van der Heijden stelt voor de pa
triottentijd zonder meer vast dat veel verloren is gegaan doordat men compro
mitterende stukken bewust vernietigde en verwijst daarbij naar 1787! Polman 

72 Het verzoekschrift werd ondertekend door W. F. van der Merwede van Muylwyck, Arnoldus 
Bor, Justus Hooft van Huysduynen, F. van Lillaar en Hendrik Gerard Bor. 

73 RAU, Aartspriesters van Utrecht: Correspondentie met de staties. 
74 H. L. Ph. Leeuwenberg en A. M. A. van Geloven, Inventaris van de Archieven van de aarts

priesters van de Hollandse Zending 1727-1863 (1867) (Utrecht, 1982) 10. 
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Het handschrift van aartspriester Henricus Berendtzen. 
RA U, archieven van de aartspriesters van de Hollandse zending, 1164. 

sluit zich bij die mening aan75. Het is dan ook geenszins denkbeeldig dat Be
rendtzen de gegevens omtrent de moeilijkheden waarin zijn broer was verzeild 
en die ten nauwste met diens politieke handel en wandel samenhingen, welbe
wust heeft doen verdwijnen. 

75 Van der Heijden, Dageraad, 56; Polman, Katholiek Nederland, II, 203. 
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Veranderd uitzicht - veranderd inzicht 

In de jaren 1787-1795, de periode tussen de patriotse revolutie en de Bataafse, 
publiceerde Berendtzen een drietal verhandelingen, die elk voor zich en met el
kaar van belang zijn voor de beoordeling van zijn houding tegenover de maat
schappelijke en politieke ontwikkelingen van zijn tijd. De eerste daarvan is in 
handschrift bewaard en draagt de datering 3 april 179276. Het tijdschrift De 
Kerkelyke Bibliotheek van 1794 bevat een recensie van een geschrift dat in 1792 
te Kortrijk werd gedrukt en dat, beoordeeld naar de titel en de inhoud van de 
recensie, identiek is aan het genoemde manuscript77. De verhandeling is gego
ten in de vorm van een gefingeerde brief van een onbekende aan een eveneens 
onbekende, geschreven naar aanleiding van de afkondiging door de Staten-
Generaal van een openbare dank-, vasten- en biddag zoals die al sedert de be
ginjaren van de Republiek regelmatig door de burgerlijke overheid werden uit
geschreven. Dit instituut van openbare bededagen onderstreepte nadrukkelijk 
de nauwe banden tussen de burgerlijke overheid en de officiële kerk. Uit
gesproken tegen dit aspect kwam Berendtzen nu in verweer. 
Hij richt zich niet tegen de intentie van Hunne Hoogmogenden om een algeme
ne biddag uit te schrijven. Berendtzen is misnoegd over het feit dat naast de 
hervormde kerk niet ook de rooms-katholieke in de aankondiging werd betrok
ken. Aangezien alle ingezetenen hun deel hebben in de zegeningen van de aller
hoogste, aangezien ook 'alle zonden en overtreedingen van een iegelyk der In
gezetenen kunnen mede werken om Gods gramschap te verwekken', aangezien 
verder iedere ingezetene belang heeft in Gods zegen over het gemene land, 'zo 
vinde ik 't allerbillykst dat ook alle Ingezetenen eenparig den Goddelyken wel
doener danken en . . . door waare bekeering tragten af te wenden de publieke 
straffen', waartoe toch allen door hun overtredingen aanleiding kunnen zijn. 
Waarom richt de Hoge Overheid zich dan enkel tot de bedienaars van de offi
ciële kerk en ontvangen de priesters van de roomse kerk geen directe bekend
making? Waarschijnlijk, zo veronderstelt de aartspriester, gebeurt dat op 
grond van het verouderd denkbeeld dat 'onze Protestantse mede-Christenen 
hebben van eene gewaande afgodery der Roomschgezinden, waar door men 
vreest dat deezen meer kwaad dan goed aan 't algemeen gebed mogten toebren
gen". Het past echter niet meer in onze tijd van redelijkheid de roomse kerk 
te blijven voorstellen als een kerkgenootschap dat afgoderij beoefent. 
De aartspriester zet zich dan aan een breed uitgesponnen apologetische uiteen
zetting waarom noch de roomse mis noch de heiligenverering als afgoderij kun
nen worden aangemerkt. Hij besluit zijn verhandeling met een ernstig vermaan 
aan het adres van de predikanten. Wanneer zij al menen zich bezorgd te moeten 
maken, laten zij hun bezorgdheid dan niet richten op socinianen of roomsge
zinden, die hier en daar een plakkaat overtreden, maar op de 'deïsten, materia
listen en naturalisten' die de geopenbaarde godsdienst stelselmatig ondermij
nen. Nog onlangs werd in een werk, door Teyler's Godgeleerd Genootschap te 
Haarlem notabene bekroond, de zogeheten natuurlijke godsdienst openlijk 

76 RAU, Aartspriesters van Utrecht, nr. 1626: Verhandeling over de uitschrijving van een algeme
ne dank-, vasten- en bededag in de Republiek 1792. 

77 Kerkelyke bibliotheek, Uittrekzels en beoordelingen, I, nr. 4, 62 vlg.: Brief van N.N. aan den 
Heer N.N. op den 3 April dezes Jaars 1792 geschreven. 
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geprezen78 ! Dagelijks wordt in ons land de geopenbaarde godsdienst ondergra
ven, maar dat laat de predikanten blijkbaar onbewogen: 'heele classes, heele 
synodens zien het aan en ik heb niet gehoord dat zedert 1781 een enkel zig daar
tegen heeft verzet.' 
Bovenstaand betoog van Berendtzen is in meer dan één opzicht opmerkelijk. 
Wanneer hij met betrekking tot de afkondiging van een nationale biddag een 
gelijke benadering van predikanten en priesters bepleit, omdat Gods toorn of 
zegen over het gemeenschappelijk vaderland protestanten en katholieken in ge
lijke mate aangaat, vertolkt hij een opvatting die de ijveraars voor meer tole
rantie en pariteit al jaren daarvoor lieten horen. Tot dan toe had de aarts
priester tegenover de burgerlijke overheid steeds het 'stil gedrag' der katholie
ken benadrukt: zij willen hun religie zonder aanstoot uitoefenen. Wanneer hij 
nu echter een pleidooi houdt voor de religieuze pariteit van protestant en katho
liek, vindt dat wellicht een verklaring in de uiterst welwillende houding waar
mee de regeringsinstanties in Den Haag sedert 1787 de gezagsdragers in de Hol
landse Zending tegemoet traden. Deze klimaatverandering zal hierna nog ter 
sprake komen. Opmerkelijker echter is zijn oproep aan de predikanten geza
menlijk front te maken tegen de oprukkende stromingen van deïsme, natura
lisme en materialisme. Berendtzen manifesteert zich daarmee als een adept van 
de Nederlandse verlichting die, anders dan bijvoorbeeld die van de Franse den
kers, als een 'christelijke' verlichting kan worden gekarakteriseerd79. In de op
vatting van de Nederlandse verlichters, die zich vooral door Engelse wijsgeren 
als John Locke en Newton lieten inspireren, zouden christelijke openbaring en 
rede nooit strijdig met elkaar blijken: rede en geloof waren tot eikaars voordeel 
juist met elkaar verbonden. Daarentegen beschouwden zij de opkomst van ra
dicaler stromingen in de Europese verlichting, waarbij er naast de alleenheer-
sende rede geen plaats meer was voor de geopenbaarde waarheid, als een gevaar 
voor de godsdienst. Buiten de eigen kerk werd Berendtzen met die radicalise
ring geconfronteerd in de door hem gewraakte verhandeling van Cras en 
Brown, die een volstrekte onverschilligheid van de staat tegenover de religie 
voorstonden. Binnen de eigen kerk: in de denkbeelden van bijvoorbeeld de Pa
rij se curé Charles de Moy. Diens democratische kerk was volledig van het open
bare maatschappelijke en politieke leven afgescheiden en trad niet buiten de 
ommuring van de eigen tempel. De rustdag zal geen religieus karakter dragen; 
de talrijke godsdienstige feestdagen zijn een te zware belasting voor de econo
mie en dienen te worden afgeschaft80. Groeide bij een deel van de katholieke 
clerus, beducht voor een veldwinnend atheïsme, een aversie van de denkbeel
den van een radicaliserende verlichting, zoals die vooral uit Frankrijk kwam 
opzetten, van de eigen katholieke verlichting die zich tezelfder tijd in Duitsland 
ontwikkelde had die clerus nauwelijks weet. In de ultramontaanse en anti-
jansenistische ambiance van de Hollandse Zending werkte het weinige dat men 

78 Gedoeld wordt op de antwoorden van de hoogleraren H. C. Cras en W. L. Brown op de door 
Teylers Godgeleerd Genootschap in 1790 uitgeschreven prijsvraag 'In welken zin kunnen de 
menschen gezegd worden gelijk te zijn? en welke zijn de regten en pligten die uit deze gelijkheid 
voortvloeien?' 

79 W. W. Mijnhardt, 'De Nederlandse verlichting: een terreinverkenning', Figuren en figuraties, 
Acht opstellen aangeboden aan J. C. Boogman, (Groningen, 1979) 6, 10 vlg. 

80 Kerkelyke Bibliotheek, Uittrekzels en beoordelingen, I, nr. 4, 133: Accord de la religion et des 
cultes chez une nation libre. Overeenstemming van den Godsdienst en deszelfs vereeringen bij 
een vrij volk. Door Charles Alexander de Moy. Te Duinkerken bij Schelle en Comp. 1792. 
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'Brief van een waare Patriotse 
Vader. . .'. In dit pamflet 
komt de bezorgdheid van be
paalde christenen met betrek
king tot de vrijdenkerij duide
lijk naar voren (eind 18e 
eeuw). 
RA U, collectie Rijsenburg, 
26. 

llxxxxxxx ;̂;:; 
BRIEF VAN EEN WAARE PATRIOTSCIIE VADER 

AAN ZTNEN ZOON. 

•sim 
trt\? 

Vo 
T E D E R - G E L J E F P E Z O O N ! 

' olhard rnyn Z O O N in deugd en Chriitelyke zeden, 
Doet ieder als gy wenscht' dat z'aan u zelve deeden; 

Waar dat g'ooit Tweedragt vind, betragt den Vrede-zoen, 
En wreekt aan niemand u, ten zy mot wel te doen, 

Het dierbaarst op de aard', 'tgheen God u liet beërven, 
Is 't Godlyk Christ' Geloof: bid God bier in te fterven. 

Eer dat g'uw oordeel veld in hoe genaamd geval, 
Eerst raadpleegt dit Geloof, 't geen u verlichten zal; 

Scheid Vrygeest Hemelbreed van Braavc Patriotten; 
Laat van die huichelaars u zelven nooit bedotten, 

Die Patriotsch in fchyn, bedekt met 't momgezicht, 
Nog poogen 't puur gemoed, t'ontrooven 't Godlyk licht: 

Laat van die Lasteraars uw Godsdienst nooit beipotten, 
Die voor de Waereld wys, voor God zyn dwaas en zotten, 

D R I E - E K N - H E I D S Lochenaars, aanranders zelf van GOD: 
Verdoem! vervloek dit febuim! als Chriflen Patriot. 

Een Chriflen Patriot verbreekt wel Slaaffche-Banden, 
Maar nooit koornt in zyn hart, den Godsdienst aan te randen; 

Want alzo zeer zyn hart door Vryheids - vlammen gloeid, i 

Nog meer zyn ziel ontfonkt, als Godsdienst zuiver bloeid: < 
Misfchien die Harsfinfihim ! die fchandelyke reden: 
d'Natuur brengt alles voord, daar helpen geen Gebeden. 

Weg! Weg! geen Eerendmst kent Chriflen Patriot! 
Ais die alken is, van den traaren Zoon y an God, * 

Dit is 'tgheene, Jievc Zoon! 'k uk Vaderlyke Plicht, geoordeeld hebbe, 3 
U Ed. ce nsoogen en moeten in overweeginge geeven. 

V Ed. Teêrmimiende Vader N. N. 

®â< 
? | X 3 0 C K » 0 « O I 1 0 0 C X K X : K 3 N | 

ervan kende eerder afschrikwekkend dan uitnodigend81. De katholieke Auf
klärer kwamen immers openlijk in verzet tegen de monopoliepositie van de je-
zuieten op het gebied van opvoeding en onderwijs. Zij streefden naar een fun
damentele hervorming van de verhouding tussen de katholieke en de pro
testantse kerken en naar een meer zelfstandige relatie met Rome. De invloed 
van het jansenistisch denken was daarin duidelijk herkenbaar82. De clerus van 
de Hollandse Zending, werkend onder de bijna rechtstreekse leiding van de Ro
meinse curie en steeds beducht voor jansenistische invloeden, zag er enkel be
dreiging in. 

Aan de rondzendbrief die Berendtzen 19 februari 1793 uitvaardigde waren 
meer politieke implicaties verbonden dan men bij eerste lezing zou vermoeden. 
De brief had ook een vrij lange en gecompliceerde voorgeschiedenis gehad. Al 
in het najaar van 1792 had de toen nieuwe superior van de Hollandse Zending, 
Cesare Brancadoro, een aantal gebeden opgesteld tegen de gevaren die uit 
Frankrijk dreigden. Eind november zond hij een brief aan de aartspriesters van 
de Hollandse Zending waarin hij opdracht gaf de bewuste gebeden in de orde 
van de godsdienstoefeningen op te nemen en de gelovigen aan te sporen tot 

81 J. A. Bornewasser, 'Die Aufklärung und die Katholiken in den nördlichen Niederlanden 
1780-1830', Archief voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland (AGKKN) XXI 
(1979) 304-318. 

82 T . C . W . Blanning, 'The Enlightenment in Catholic Germany', Roy Porter and Mikolas Teich, 
eds. The Enlightenment in national context (Cambridge, 1981) 118-126. 
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trouw aan de regering en hen te waarschuwen tegen de geest van revolutie en 
onafhankelijkheid die door de vijanden van godsdienst en goede orde werd 
gepropageerd83. Een dreiging vanuit Frankrijk was niet geheel denkbeeldig. 
Door de oorlogsverklaring aan Oostenrijk en de inval in de Zuidelijke Neder
landen was die vrij reëel geworden en nog versterkt door de Franse maatregelen 
tegen de kerk, de emigraties en het bloedig geweld van de septembermoorden 
die het radicaliserend karakter van de revolutie onderlijnden. Het proces tegen 
Lodewijk XVI en diens excutie op 21 januari 1793 konden de indruk van be
dreiging en geweld alleen maar versterken. 
De Hollandsche aartspriester Ten Hulscher was evenals Berendtzen van me
ning dat de politiek getinte brief niet zonder officiële toestemming kon worden 
gepubliceerd84 en legde daarom de stukken ter goedkeuring voor aan raadpen
sionaris Van de Spiegel. Deze was van oordeel dat het niet behoorlijk zou zijn 
wanneer de roomsgezinden met hun openbare gebeden zouden vooruitlopen op 
de openbare bededag voor alle gezindten, die voor 13 februari 1793 was 
gepland85. Bovendien achtte hij de toon van de brief te scherp anti-frans. In 
nauw overleg met Berendtzen stelde Ten Hulscher nu zelf een uitschrijvings-
brief op waarin de oorspronkelijke tekst van Brancadoro werd afgezwakt. Zeer 
in het algemeen werden de rampen van de oorlog afgezet tegen de vrede en rust 
in het vaderland en voor degenen die misschien te zeer werden bekoord door 
de Franse beloften van gelijkheid en vrijheid, werden de godsdienstvrijheid en 
de bescherming van leven en goed die hier ieders recht waren, met nadruk be
licht. Voor de officiële afkondiging in hun respectieve districten gebruikten 
Ten Hulscher en Berendtzen woordelijk dezelfde tekst. Van de oorspronkelijke 
felle toon was daarin weinig overgebleven. 

'Wy beleeven thans, gelyk een iegelyk weet, die ongelukkige tyden, in welke by-
kans geheel Europa door beroeringen geslingerd word. De bitterste oorlogen 
in verscheide Landen reeds zyn uitgeborsten en meer andere Landen daar mede 
bedreigd worden. Naar dien wy evenwel hier te Lande door den Godlyken Ze
gen nog rust en vrede genieten, zoo van binnen als van buiten, die voor het wei
vaaren van ons Land zoo onontbeerlyk zyn: Naardien wy ook nog in het we-
zentlyk bezit zyn van de Voorrechten, waaraan wy ons tydelyk geluk en welzyn 
hebben toe te schryven: hebbende alle Ingezeetenen van de minste tot de meest 
Vermogende op de Wetten ter hunner bescherming een gelyke aanspraak, als 
wordende in een gelyke graad by derzelve in hunne Eigendommen, hunne Vry-
heid en veiligheid bewaard. Eindelyk naardien wy hier te Lande door Gods 
goedheid en de gunstige Permissie van 's Lands Hoge Overigheden de noodza-
kelyke vryheid van Godsdienst genieten en denzelven ongestoord volgens onze 
Conscientien kunnen beoeffenen. Om alle deeze redenen heeft onze Kerkelijke 
Overigheid goedgevonden, om algemeene Gebeeden, deels te ordonneeren, 
deels te recommandeeren86." 
Men zoekt in deze considerans op de afkondiging der openbare gebeden tever-

83 Van der Heijden, Dageraad, 117. 
84 'Het dagboek van Ten Hulscher', Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom Haarlem, LVI 

(1938) 161, 165 vlg. Blijkens aantekeningen van Ten Hulscher schreef Berendtzen tussen 1 de
cember 1792 en 26 februari 1793 zeven brieven over de kwestie van de openbare gebeden; de 
brieven zelf zijn niet bewaard. 

85 Van der Heijden, Dageraad, 118. 
86 RAH, Aartspriesters van Holland, nr. 61. 
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geefs naar een waarschuwing tegen de gevaarlijke geest van revolutie en onaf
hankelijkheid anders dan in de vermelding van 'beroeringen' of 'oorlogen'; 
ook ontbreekt iedere verwijzing naar de aanvallen die de kerk in Frankrijk te 
verduren had, naar de uittocht van priesters en religieuzen die de eed op de 
constitutie weigerden of naar de scheuring in een église constitutionelle en een 
église refractaire. Er is een bedekte toespeling op de 'rechten van de mens' 
waarvan de afkondiging ten onzent echter overbodig is, aangezien gelijkheid 
en vrijheid, ook godsdienstvrijheid, hier ieder rechtmatig toekomen. Er is zelfs 
geen duidelijke oproep tot trouw aan de regering. Brancadoro, die in het stuk 
zijn oorspronkelijk ontwerp niet kon herkennen, was dan ook verbolgen en 
deed in Rome zijn beklag over de weigering zijn gebeden af te kondigen. Zijn 
toch al slechte relatie met Ten Hulscher daalde mede door dit incident tot een 
dieptepunt en werd eigenlijk nooit meer hersteld. Het ongenoegen, tussen de 
nuntius en Berendtzen gerezen, werd snel weer opgelost: op 28 mei schreef de 
nuntius aan de kardinaal-prefect van de Propaganda dat hij met de Utrechtse 
aartspriester, die (eveneens) de gebeden niet had afgekondigd, maar daarvoor 
nederig zijn excuses aanbood, in de beste verhouding stond87. 

De circulaire van de twee aartspriesters was opmerkelijk gematigd en ingehou
den van toon. In zijn verhandeling over de algemene biddag van 1792 had Be
rendtzen een veel fellere toon aangeslagen en ook een duidelijker standpunt in
genomen. Men houde echter in het oog dat die verhandeling anoniem werd ge
publiceerd en bovendien ver van huis, in Kortrijk. De Utrechtse aartspriester 
wilde of durfde zijn naam en persoon blijkbaar nog niet verbinden aan een 
openlijke stellingname die neerkwam op een koerswijziging en die inging tegen 
de opvatting van veel geloofsgenoten. Ook in de circulaire van de aartspriesters 
bleef de persoonlijke opstelling van Berendtzen nog gecamoufleerd. Wellicht 
hebben overwegingen van opportunistische aard daarin meegespeeld: een geza
menlijke en eensluidende publikatie van twee aartspriesters kon de suggestie 
wekken van kerkelijke eensgezindheid. Bovendien was de dreiging voor de Re
publiek, formeel niet in oorlog met Frankrijk, minder direct dan in de Zuidelij
ke Nederlanden waar Brancadoro al eens de wijk had moeten nemen voor de 
binnengerukte sansculotten die in hun veranderingsdrift de kerk niet hadden 
ontzien. De Republiek had geen belang bij provocatie. 
De Ernstige Briev die Berendtzen in 1794 uitgaf, betekende op vrijwel elk van 
de zojuist genoemde punten een omslag: de aartspriester publiceerde nu onder 
eigen naam en functie, zijn brochure verscheen ditmaal niet ver van huis maar 
was blijkens de titelpagina bij meer dan twintig boekhandelaren88 in tien steden 
binnen de Republiek verkrijgbaar en ten aanzien van de stellingname van de 
auteur liet de uitvoerige titel niet veel te raden over. Deze titel luidde: Ernstige 
Briev aan alle Rooms Catholyken dezer Vereenigde Nederlanden. Waar in aan-
geweezen en betoogd word, wat zy van de hedendaagsche Franschen en 
Franschgezinden moeten denken, welke gevaaren alle Ingezetenen dezer Lan-

87 Romeinse bescheiden, II, nr. 883. 
88 Van der Heijden, Dageraad, 137, vestigt er de aandacht op dat in de rij van de op het titelblad 

vermelde boekhandelaren de namen van de bekende katholieke uitgevers, zoals Crajenschot, 
Van Tetroode e.a. ontbreken. Duidt dit er op dat de strekking van de Ernstige Briev niet aan
sloot bij het algemeen gevoelen onder de katholieken? 
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den en byzonder den Rooms Catholyken boven 't hoofd hangen, indien dezel
ve, dat God verhoede, in 't Land kwamen in te dringen, en dienvolgens, wat 
alle Ingezetenen maar byzonder den laatstgenoemden te doen staat om zulks 
te beletten. Eindelyk wat hen te doen staat, zo wanneer de aanbiddelyke Voor
zienigheid door een onnaspeurlyk oordeel mögt toelaaten, datze deze Landen 
kwamen te overrompelen door H. Berendtzen. Onder de Zynen Aarts-Priester 
van 't District van Utrecht en Pastoor te Maarssen*9. 
Aan het begin van de brief vermeldt de Utrechtse aartspriester dat hij zich ver
plicht voelt te waarschuwen tegen de gevaren die in het bijzonder voor de ka
tholieken dreigen bij een Fransen inval, ook al is hij er zich van bewust dat hij 
daardoor zich de haat van velen, zelfs van geloofsgenoten op de hals zal halen. 
Hij vindt het onbegrijpelijk dat in de Republiek zo velen, en onder hen zelfs 
priesters, naar de komst der Fransen uitzien. Blijkbaar sluiten die lieden oog, 
oor en verstand voor hetgeen ze in Frankrijk en de Zuidelijke Nederlanden 
waarnemen. Het is onmogelijk een goed christen te zijn en tegelijkertijd met 
de revolutionairen in te stemmen: men wordt dan automatisch ketter of scheur-
maker. Ketter, doordat men leerstukken aanvaardt die door paus en bisschop
pen zijn veroordeeld, scheurmaker doordat men zich niet langer voegt in de 
kerkelijke tucht en een eigen organisatie los van Rome aanhangt. Het kernpunt 
ligt in de constitution civile du clergé90 waardoor de wettige kerkelijke hiërar
chie terzijde is geschoven, eigenmachtig bisschoppen zijn aangesteld of ontsla
gen, kloosterlingen van hun geloften ontheven, geestelijken en religieuzen tot 
een huwelijk gedwongen en kerkelijke goederen geconfisceerd. De wortel van 
al dit kwaad is de ver doorgevoerde nationalisatie van de Franse kerk die volle
dig van Rome werd losgekoppeld. Wat staat de katholieken te doen wanneer 
de Fransen inderdaad het land overrompelen? God behoede ons ervoor dat zij 
met hen aanpappen; integendeel, jonge en kloeke lieden moeten ten strijde 
trekken, anderen moeten financieel bijdragen tot behoud van het vaderland91. 
Ook de protestanten dienen daaraan mee te doen, want de rampen zullen niet 
alleen de roomsgezinden treffen. Geen enkele geloofsrichting kan voor deze 
materiële rampspoeden vrijwaren, ook de deïst, de naturalist en ongodist zal 
erdoor worden getroffen. Ook in ons land zal van de katholieke priesters een 
eed op de constitutie worden gevorderd. Zij moeten die echter weigeren, ook 
al betekent dat de dood op de guillotine. Niet alleen voor de priesters, ook voor 
de leken dreigt gevaar. In alle landen wordt de komst der Fransen voorbereid 
via vergaderingen en leesgezelschappen waar giftige lectuur voor de verbreiding 
der Franse beginselen zorgt92. Wanneer straks ook van burgers een eed op de 
constitutie wordt gevergd, moet men die weigeren, ook als dat de dood zou be
tekenen. De aartspriester komt dan tot een opmerkelijke uitspraak ten aanzien 
van het onderscheid tussen de priesters die het nu met de Fransen houden en 

89 Gebruik werd gemaakt van de tweede druk (z. pi, z.j.), aanwezig in de Universiteitsbibliotheek 
van Utrecht. 

90 De Constitution civile du clergé van 24 augustus 1790 regelde de burgerlijke positie van de Fran
se clerus en de verhouding tussen kerk en staat in het algemeen. Als uiterste consequentie van 
gallicanisme leidde de Constitution tot een formeel schisma. 

" Deze aansporing van Berendtzen correspondeert met de oproep van september 1794 waarmee 
Brancadoro de proclamatie van de regering over volkswapening en vrijwillige financiële bijdra
gen ondersteunde. Romeinse bescheiden, II, nrs. 916 en 918. 

92 Mijnhardt, 'De Nederlandse verlichting', 16. 
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de priesters die destijds het patriottisme waren toegedaan. 'Ik kan hen niet an
ders houden dan als bedriegers, verleiders en blinde Leidsmannen.' Zeven jaar 
geleden lag dat anders: 'Het kwam toen op het geloov niet aan, maar thans 
komt het aan op de behoudenis der Schaapen voor de geheele eeuwigheid.' De 
brief eindigt met de oproep: 'Indien ge tegen de Franschen vecht, dan vecht ge 
niet voor het huis van Oranje, niet zozeer voor uwe wereldse overheden maar 
voor uw God en Godsdienst, voor uw Geloov, zaligheid en ziel.' Voor zichzelf 
verwachtte de 75-jarige een op voorhand vaststaand lot. 'Ghylieden begrypt 
zowel als ik, dat zo de Franschen hier komen, ik de eerste zal zyn die ze zoeken 
om aan kant te helpen. Vlugten kan en wil ik niet. Ik stel myn hoofd in open
baar perykel.' 
De Ernstige Briev die Berendtzen in 1794 in het zicht van de naderende vijand 
publiceerde, staat in scherp contrast tot zijn Aanmoediging tot oeffening in den 
wapenhandel die hij tien jaar daarvóór deed uitgaan, ook toen in de verwach
ting van een vijandelijke inval. De veronderstelling dat de gematigde Oranje
reactie van 1787 zijn sympathie voor de zaak der patriotten in één slag in het 
tegendeel heeft doen verkeren, hetgeen hem bovendien tegenover het meren
deel van de katholieke clerus en leken plaatste93, is als verklaring voor die om
slag al te gemakkelijk en onbevredigend. Bij de bespreking van de Verhande
ling over de Openbare Biddag van 1792 werd de toenemende ontkerstening en 
radicalisering van de Verlichting al genoemd als een verklaring voor de veran
derde houding van de aartspriester. De invloed daarvan heeft ongetwijfeld 
doorgewerkt en draagt zeker bij tot de verklaring van de ommezwaai die uit 
de Ernstige Briev blijkt. Er was echter meer. 

De grote ommezwaai verklaard 

Na 1787 nam, mede door de toegenomen contacten met de Franse denkwereld, 
de invloed van het christelijk getint verlichtingsdenken af en gingen natuur
rechtelijke uitgangspunten domineren. Dit leidde tot wezenlijke veranderingen 
in de wijze waarop de vernieuwers zich ten opzichte van de religie opstelden. 
Bij de formulering van de natuurlijke rechten van de mens werd aan het recht 
op vrijheid van godsdienst grote waarde gehecht94. Indien en zolang dit resul
teerde in de opvatting dat aan de vrije religie-uitoefening geen beperkingen 
mochten worden opgelegd en dat iemands godsdienstige overtuiging geen in
vloed mocht hebben op de verkiesbaarheid tot de vervulling van openbare amb
ten, konden katholieken er alleen maar heil van verwachten. Dat veranderde 
wanneer het beginsel van godsdienstvrijheid werd gekoppeld aan dat van ge
lijkheid: de daaruit voortvloeiende gelijkwaardigheid van elke godsdienst kon 
leiden tot indifferentisme. Onaanvaardbaar werd de situatie waarin alleen de 
natuurlijke godsdienst en natuurlijke deugden werden erkend en de geopen
baarde waarheid als achterhaald bijgeloof werd terzijde geschoven. 
Het is aannemelijk dat deze radicaliserende ontwikkeling heeft bijgedragen tot 
de verandering in de houding van Berendtzen tegenover de progressieve denk
beelden en stromingen van zijn tijd. Wij zagen eerder hoe hij zich te weer stelde 

93 Van der Heijden, Dageraad, 112. 
'4 W. J. Goslinga, De rechten van den mensch en burger; een overzicht der Nederlandsche ge

schriften en verklaringen ('s-Gravenhage, 1936) passim. 
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tegen de opvattingen van de hoogleraren Cras en Brown die de godsdienst be
oordeelden als 'op zijn best een onverschillig ding voor den staat, en zonder 
aanzien, zonder openbare teekens van Achtbaarheid . . . als iets opzichtigs 
voor 't oog der verlichte Waereld, dat in die oude gebouwen moest verweezen 
en opgeslooten blijven, die er nog stonden voor die er wilden gaan'95. Toen Be-
rendtzen in 1792 zijn gemoed lucht gaf over het bekroonde antwoord van Cras 
en Brown op de door Teyler's Godgeleerd Genootschap uitgeschreven prijs
vraag, kon hij nog geen kennis hebben van het pas in 1793 gepubliceerde ant
woord van Pieter Paulus, vastgelegd in diens verhandeling over de gelijkheid 
van de mensen96. Pieter Paulus baseerde de 'gelijkheid der menschen' op een 
christelijke grondslag en maakte daardoor de door hem nagestreefde politieke 
en maatschappelijke omwenteling, in tegenstelling tot de Franse, in het oog van 
veel zijner landgenoten aanvaardbaar. Zijn opvattingen zijn daarom zo belang
rijk omdat hij in 1795 één van de opstellers is geweest van de eerste Nederlandse 
proclamatie van de rechten van de mens, waarin veel uit zijn Verhandeling is 
overgenomen. Het is niet bekend hoe Berendtzen over Paulus' Verhandeling 
oordeelde. Mogelijk heeft hij getwijfeld aan de oprechtheid van de auteur en 
heeft hij zich aangesloten bij J. H. Swildens die Paulus verweet, zijn Verhande
ling uit propagandistische overwegingen 'in een Christelijk kleedje' te hebben 
gestoken97. In elk geval zal hij zich hebben geërgerd aan Paulus' beschrijving 
van de kerkelijke hiërarchie als een 'onafhankelyk lighaam van geestelyke 
dwingelanden, die eikanderen in een gedurige opvolging onderling aanstelden, 
eene schier onbegrensde magt vorderden en oefenden; en eene kerkheerschap-
py invoerden, welke allengskens eene overheersching en dwingelandy rond-
bragt, die trotscher en onbarmhartiger was, dan men vóór dezelve nog op aarde 
had gezien, en die koningen en vorsten, zowel als de volken, deed beven'98. 
Veeleer zal de aartspriester hebben ingestemd met de vernietigende kritiek die 
van verschillende kanten over de nieuwe Franse denkbeelden werd uitgestort. 
Zelf had hij in zijn Ernstige Briev de waarschuwende vinger geheven tegen de 
leesgezelschappen die alom in den lande waren opgericht en die veelal fungeer
den als verkapte vergaderplaatsen van veranderingsgezinde patriotten. Be
rendtzen brandmerkt die gezelschappen als een Franse vijfde kolonne waarin 
'emissionarissen' de komst der sansculotten voorbereidden. Want er worden 
geen schriftuurlijke teksten bediscussieerd, geen Thomas à Kempis, maar boe
ken die de beginselen van de Franse constitutie inprenten99. In dezelfde geest 
waarschuwde de Kerkelyke Bibliotheek, het eerste katholieke tijdschrift in Ne
derland, dat in de jaren 1794 en 1795 verscheen. Doordat er blijkbaar rijp en 
groen in werd opgenomen, is het moeilijk uit de inhoud van de twee jaargangen 
die het blad beleefde een consequente opstelling van de anonieme redactie te 
reconstrueren. De overheersende strekking was evenwel duidelijk anti-
jansenistisch en tegen deïsme, natuurgodsdienst en atheïsme gericht. Tegen
over de Duitse katholieke Aufklärung stelde het blad zich uiterst terughoudend 
op. Verberne karakteriseerde het blad als 'conservatief en daarom niet bestand 

95 Idem, 47. 
96 Pieter Paulus, Verhandeling over de Vrage, in welken zin kunnen de menschen gezegd worden 

gelijk te zijn? En welke zijn de regten en pligten die daaruit voortvloeien? (Haarlem, 1793). 
97 Goslinga, De rechten van den mensch, 50. 
98 Pieter Paulus, Verhandeling, 132. 
99 Ernstige Briev, 20. 
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tegen confrontatie met de nieuwe tijd. Het vond geen aansluiting bij een nieuwe 
katholieke generatie voor wie de nieuwe ideologie nauwelijks bedreiging in
hield'100. Wie kritisch kennis neemt van hetgeen Berendtzen in de jaren vlak 
vóór de Bataafse revolutie publiceerde, moet vaststellen dat wat als karakte
ristiek voor de Kerkelyke Bibliotheek werd geformuleerd, ook op hem van toe
passing kan worden gebracht. 

Tot op de dag van vandaag wordt door menigeen de Franse revolutie niet in 
de laatste plaats geassocieerd met een systematische geloofsvervolging die dan 
meer als een kenmerkend dan als een begeleidend verschijnsel van de omwente
ling wordt beschouwd. Toch was de revolutie in oorsprong niet tegen de kerk, 
religie en clerus gericht; ook de revolutionairen die zelf geen geloof meer hecht
ten aan de geopenbaarde waarheid, waren er aanvankelijk niet op uit een cam
pagne tegen de godsdienst te beginnen101. Dat het daartoe nochtans vrij spoe
dig is gekomen, kan zowel aan het politieke overwicht van de extreem radicale 
vleugel der revolutionairen worden toegeschreven als aan de talmende reacties 
van koning en paus. Het beroep van de paus op de vijanden van Frankrijk ter 
verdediging van het geloof isoleerde de Franse katholieken, en met name de cle
rus, van de revolutie en dreef hen in het kamp der tegenstanders. Niettemin 
heeft de excessieve kerkvervolging die zich manifesteerde in verbanning, emi
gratie en terechtstellingen, de wereld die er kennis van nam, niet minder ge
schokt dan de executie van Lodewijk XVI en Marie Antoinette103. Bij velen 
voor wie de verlichte ideologie van rede, gelijkheid en vrijheid aantrekkelijk 
had geleken, deed deze ontwikkeling de nodige scepsis rijzen ten aanzien van 
de practische uitwerking van die beginselen. Ook in de Republiek werden de 
dramatische ontwikkelingen in Frankrijk op de voet gevolgd en was men op de 
hoogte van de beperkingen en beproevingen waaraan kerk en clerus zich in de 
Zuidelijke Nederlanden zagen blootgesteld nadat de Fransen zich van die ge
bieden hadden meester gemaakt. Vooral de Parijse septembermoorden van 
1792 waarbij 1400 gevangenen waaronder 220 priesters en drie bisschoppen 
zonder vorm van proces ter dood werd gebracht, maakten een verpletterende 
indruk103. De pers in de Republiek reageerde verontwaardigd en afkeurend. De 
Leydsche Courant van 14 september 1792 schreef: 'Nog is men niet bekomen 
van de vreselyke gebeurtenis welke den twee dezer het caracter der Fransche 
Natie zoo zeer bezwalkt heeft, door het ombrengen van een aantal Menschen, 
't welk men beweerd tenminste 3000 te bedragen.' En de 's-Gravenhaagsche 
Courant van 15 februari 1793 stelde: 'Jacobyn en moordenaar is sinds 2 sep
tember 1792 voor den Hollander eensluidend. Reeds door de behandeling aan 
de Geestelykheid aangedaan heeft men zich alle de Roomschen in Holland te
gengewerkt, doch de openbaare Godsverzaaking heeft aan de Sociëteit der Ja-
cobijnende haat van alle gezindheden op de hals gehaald'104. Een paar jaar la
ter nog spande de Kerkelyke Bibliotheek zich in om de herinnering aan deze 
gebeurtenis levend te houden door de publikatie van een lijst van geestelijken 

100 L. G. J. Verberne, 'Over de kerkelyke bibliotheek', Studio Catholica, XXI (1946) 185-204. 
101 L. J. Rogier, Geschiedenis van de Kerk (10 dln.; Hilversum-Antwerpen, 1964) VII, 165. 
102 Owen Chadwick, The Popes and European revolution (Oxford, 1981) 445-449 
103 John McManners, The French revolution and the church (Londen, 1969) 66-67. 
104 J. W. Berkelbach van der Sprenkel, 'De Franse revolutie in de contemporaine Hollandsche 

couranten', De Gids, CUP (1939) 323-357. 
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Grysaard, beroemd door zyne 
weldaaden, mersfchlievendheiden 
Herderlyke deugden. 

f. Gros, Pastoor van St. Nicolaas du Char dorntet. Vddr dat 
hy den doodfteck ontfing, zag 
hy onder zyne moordenaaren 
een man, aan wien hy dageiyks 
veel goed had t gedaan — Jè ken 
V, zeide hy tot hem: Ik U 
ook, antwoord e de moordenaar: 
Gy keet my zeker dikwyls reel 
goeds gedaan. — Is dit dan my-
ne belooning? — Tp'at Tal ik. 
zeggen myn heer de Pastoor, het 
is de -wil der Natie : — ik 
word er voor l/etaald. Dit ge
zegd hebbende flak hy hem del 
dolk in het hart. 

*. Grentes, Pastoor, Kanonik regulier de N. d. du Pal. 
c. Grentes, Vicaris, Broeder van-den voorigen. 

De Pastoor van St. Hipolithe. -j 
c. Twee Kloosterlingen. f De Namen 
c' De Pastoor van Niort, f onbekend. 

De Pastoor van Mormans, Bisdom van Sens, j 
f. Schmidt., Pastoor van Cardinal du moine. 

Estard, Pastoor van Char enne. 
Rofe , Pastoor van Emabille , Bisdom vsn Rouen, 

Deken van Havre, een waar
dig en deugdzaam Priester. 

Fougères, Pastoor van St. Laurens van Nevers, 
De Eerw : Pater Cuardiaar. der Franciscaanen. 
De Eerw: Pater Apollir.aris, Capucyn. 
Quenau, Pastoor in het Bisdom van Angers. 
Landry, ~) Vicarisfen van 
Marchant, y . Niort. 
Bottex,Ptistüor in höt Bisdonivan Lyon. 

die bij het bloedbad van 2 september 1792 de dood hadden gevonden. De op
somming van namen en aantallen werd daarbij 'verlevendigd' met de vermel
ding van gruwelijke details die zeer geschikt waren om de afkeer en verontwaar
dig gaande te houden105. 
Tegen de achtergrond van dergelijke gebeurtenissen en de weerklank ervan in 
de Nederlandse pers krijgen de sombere verwachtingen die Berendtzen ten aan
zien van zijn eigen toekomstig lot en dat van gelijkgezinde priesters en leken 
in zijn Ernstige Briev tot uitdrukking bracht, een dieper reliëf. Waarom zouden 
de sansculotten hem besparen wat zij anderen in dezelfde situatie hadden aan
gedaan? Hij rekende zichzelf tot hun eerste slachtoffers en maakte zich geen 
illusies over mogelijke clementie wegens zijn 'hooge jaaren of lighaamsgebre-
ken'. 
Niet alle geestelijken in de Republiek echter hadden met Berendtzen de omme
zwaai gemaakt ten aanzien van hetgeen zij van een mogelijke komst der Fran
sen meenden te kunnen verwachten. Velen van hen bleven erop rekenen dat die 
komst de voorwaarden zou scheppen voor verbeteringen van kerk en religie; 
105 Kerkelyke bibliotheek, Mengelwerk, I, nr. 8, 250. 

t. 
c. 
c. 
c. 
f. 
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zij hadden meer oog voor de voordelen welke de 'nieuwe Fransche leer' hun 
kon brengen dan voor de nadelen die er aan verbonden waren106. Hoe de 
scheidslijnen precies verliepen is, behalve ten aanzien van individuele personen, 
bij de huidige stand van het historisch onderzoek niet duidelijk. Wel staat vast 
- en daarin stemmen alle auteurs met elkaar overeen - dat de Hollandse geeste
lijkheid als groep veel positiever stond tegenover veranderingen in Franse geest 
dan de clerus van Staats-Brabant. Deze scheidslijn zou zich ook na de Bataafse 
omwenteling van 1795 aftekenen. Dat de Brabantse priesters zwaarder tilden 
aan de risico's van een verdergaande expansie van de Franse revolutie dan de 
Hollandse geestelijkheid, kan goeddeels worden verklaard uit de geografische 
situatie. Van zeer nabij konden zij gadeslaan wat zich in de door de sansculot
ten onder de voet gelopen Zuidelijke Nederlanden afspeelde. Bovendien sterk
ten de contacten met naar Brabant uitgeweken Franse en Belgische priesters 
hen in de overtuiging dat bij verdere expansie van de Revolutie de kerkvervol
ging zich ook tot de Republiek zou gaan uitstrekken107. Voor een verklaring 
van de gewijzigde opstelling van de Utrechtse aartspriester weegt de geografi
sche ligging veel minder zwaar. In een ander opzicht kwam zijn situatie echter 
wel met die van de Brabanders overeen: de nauwe persoonlijke relaties die Be-
rendtzen met uit Frankrijk en de Zuidelijke Nederlanden uitgeweken geestelij
ken onderhield, hebben ongetwijfeld tot zijn pessimistische en afwijzende hou
ding bijgedragen. 

Van de talrijke Franse priesters die weigerden zich onder ede te verbinden tot 
trouw aan de beginselen van de Franse Revolutie, week een groot deel uit naar 
het buitenland. Anderen zagen zich gedwongen in het eigen land bij vertrouwde 
burgers onder te duiken of in vermomming een zwervend bestaan te gaan lei
den; onder deze laatste catagorie bevond zich een groot aantal vooral vrouwe
lijke religieuzen die door de sluiting van hun klooster van huis en haard waren 
verdreven en niet of nauwelijks in hun onderhoud konden voorzien. Een niet 
onaanzienlijk aantal geestelijken had de wijk genomen naar de Republiek. Ook 
de stad Utrecht maakte kennis met deze priester-emigranten en niet steeds tot 
ieders voldoening. Zo beklaagde de nuntius Brancadoro er zich bij de Propa
ganda Fide over dat sommigen van de Franse emigres 'die bijna overal ergenis 
geven' in Utrecht de kerken van de jansenisten bezochten en pogingen in het 
werk stelden om de katholieken tot eenzelfde gedragslijn over te halen108. Wel
licht voelden die Fransen, komend uit de traditie van de gallicaanse kerk met 
weinig directe invloed van Rome, zich aangetrokken tot de Cleresie, waarin zij 
de sfeer van thuis herkenden. De Utrechtse aartspriester was zelf nauw betrok
ken bij de hulpverlening aan priesters en religieuzen die in Frankrijk in moei
lijkheden verkeerden. Hij onderhield daartoe schriftelijk en persoonlijk con
tact met de Doornikse priester Desplancq, president van het seminarie van Do-
waai, waar Berendtzen indertijd zelf zijn opleiding had ontvangen. Deze 
Desplancq die regelmatig in de Republiek voor het goede doel rondreisde en 
daarbij ook enige keren Berendtzen op diens pastorie te Maarssen bezocht, 
fungeerde als tussenpersoon voor de vicaris-generaal van het bisdom Atrecht, 

106 van der Heijden, Dageraad, 112. 
to? 'Proeftuin der pariteit', L. J. Rogier, Terugblik en Uitzicht, (2 dln.; Hilversum, 1964) I, 186. 
108 Romeinse bescheiden, II, nr. 912. 
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De Seyssel. Al vanaf de eerste moeilijkheden had Desplancq geweigerd zich 
naar de voorschriften van de revolutionaire instanties te voegen en naar eigen 
getuigenis niet zonder grote risico's voor vrijheid en leven. Uit de contacten tus
sen Berendtzen en Desplancq staat ons een viertal brieven aan de aartspriester 
ter beschikking109. Desplancq had de gewoonte, aan zijn correspondentie tel
kens een afschrift toe te voegen van brieven die hij op zijn beurt ontving van 
De Seyssel die naar Doornik was uitgeweken en voor wie hij als intermediair 
optrad. Op die manier ontving Berendtzen rekening en verantwoording van de 
gelden die hij ten behoeve van de noodlijdende priesters en kloosterzusters in 
Noord-Frankrijk ter beschikking stelde en bleef hij op de hoogte van hetgeen 
zich in die streken afspeelde. Aan de hand van die correspondentie kan worden 
vastgesteld dat Berendtzen tussen einde maart 1793 en half april 1794 in totaal 
1470 gulden ter beschikking heeft gesteld in bedragen van respectievelijk 400, 
130, 540 en 400 gulden. Blijkbaar gebeurde dat niet altijd in muntspecie: op 
8 november 1793 meldt Desplancq uit Amsterdam aan Berendtzen dat het goud 
540 zilveren guldens had opgebracht ('Aurum produxit argentos florenos 
540'). Het lijdt dan ook geen twijfel dat de uiterst sombere verwachtingen die 
hij ten aanzien van een toekomst onder de Fransen koesterde, voor een niet ge
ring deel door zijn contacten met de slachtoffers van de revolutie werden be
paald. 

Als een vierde factor die tot de ommekeer van de aartspriester zal hebben bijge
dragen kan de welwillende houding worden genoemd die de burgerlijke over
heid in toenemende mate aan de dag legde tegenover de katholieken, in het bij
zonder tegenover hun hoogste kerkelijke leider Brancadoro. De in 1787 herstel
de Oranjeregering kwam al spoedig tot het inzicht dat voor een succesvolle poli
tiek tegenover de bedreiging van de nieuwe staatkundige opvattingen de be
trouwbaarheid van de katholieken onontbeerlijk was. Zij vormden in verschil
lende steden en streken van de Republiek verreweg de grootste minderheid en, 
samen met de protestantse dissenters, niet zelden een meerderheid. Een eerste 
poging tot binding van deze politiek belangrijk geachte groep was de uitbrei
ding van de eed tot handhaving van de constitutie - een eed die sinds de zuive
ringen van 1787 van alle overheidsfunctionarissen werd geëist - tot de geestelij
ke bedienaren van alle kerkelijke gezindten, ook dus van de katholieke 
clerus110. In de formulering van die eed werden het erf stadhouderschap en het 
daaraan gekoppeld opperbevel over leger en vloot voor de toekomst als essen
tieel bestanddeel van de constitutie vastgelegd. In de stad Utrecht legden op 19 
december 1788 achttien katholieke geestelijken, waarvan zeven rooms-katho-
lieke pastoors en vijf kapelaans en zes priesters van de Cleresie de eed tot hand
having van de constitutie af111. 
Een ander middel om de politieke houding van de katholieken in een voor haar 
gunstige zin te beïnvloeden zocht de regering in de uitoefening van druk op de 
geestelijke overheid om door middel van rondzendbrieven hun gelovigen te ver
manen tot onderdanigheid aan stadhouder en regering en tot handhaving van-
109 RAU, Aartspriesters van Utrecht, nr. 1029. 
110 Van der Heijden, Dageraad, 92. 
111 GAU, Stad, II, nr. 162; Naamen der RoomschCatholijken Pastoors die op den 19e December 

1788 voor Heeren Burgemeesteren en Oud-Burgemeesteren den eed tot maintien van de consti
tutie hebben afgelegd. 
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Penning op de toediening van het sacrament van het vormsel te Amsterdam in 1792. Het vormsel 
werd toegediend door de nuntius Cesare Brancadoro, aartsbisschop van Nisibi. 
Geslagen zilver, 0 23 mm, in afsnede gemerkt: LA GEMA N FECIT. Koninklijk Penningkabinet 
Leiden. 
Links: voorzijde. Rechts: keerzijde. 

de algemene rust. Veel druk behoefde de overheid daarbij niet aan te wenden 
omdat zij in de persoon van Brancadoro, sinds 1790 nuntius te Brussel en supe
rior van de Hollandse Zending, een overtuigd bondgenoot had gevonden die 
zich voor de verdediging van de oude orde gevraagd en ongevraagd beschik
baar stelde. In 1792 verbleef Brancadoro tweemaal in de Republiek. De Staten-
Generaal, meer dan ooit bereid de roomsgezinden welwillend tegemoet te tre
den, hadden de nuntius gaarne toestemming gegeven voor enige dienstreizen. 
Tijdens die reizen, waarbij hij door de overheid met alle égards en voorko
mendheid werd benaderd, diende de nuntius in Den Haag aan zeshonderd per
sonen het vormsel toe en in Amsterdam aan niet minder dan dertigduizend. Na 
een verblijf van twee weken in Amsterdam arriveerde de nuntius in de stad 
Utrecht. Ook daar werd het vormsel toegediend en wel in de voormalige statie 
van Berendtzen buiten de Wittevrouwenpoort. Evenals elders kon Brancadoro 
ook in Utrecht rekenen op de voorkomendheid van de burgerlijke instanties: 
hij soupeerde er bij de hoofdofficier van Utrecht, Frederik van Reede - Ginkel, 
graaf van Athlone, waarbij ook Berendtzen aanzat112. De vormreizen van de 
Brusselse nuntius maakten veel indruk113; de Utrechtsche Courant had op 13 
juni melding gemaakt van de bediening van het vormsel in Amsterdam en be-

112 De Meijer, 'Rumoer in de Herenstraat', 311. 
113 Naar aanleiding van de gebeurtenis werden portretten verkocht van 'Zijn Excellentie de Graaf 

Cezar Brancadoro, Aartsbisschop van Nisibi, Overste der Missie e tc , die te Utrecht aan de 
Roomsen Catholijken het H. Sacrament van het Vormsel heeft toegediend'. Bovendien werd 
de uitgave van een gedenkpenning in het vooruitzicht gesteld 'verbeeldende de Kerk, staande 
buiten de Wittevrouwen-Poort, zoo als hetzelve aldaar plaats heeft gehad. Aan dit werk zal 
geen kosten gespaard worden, om het tot een waardig gedenkteken van dit Werk te doen die
nen, alzo het zedert 1697 geen plaats heeft gehad'. De herinnering werd bovendien vastgelegd 
in edel metaal, 'een Medaille op de Bediening van het H. Sacrament des Vormsels te Utrecht 
en een dito op de Bediening van hetzelve te Amsterdam'. J. W. van Campen, 'Advertenties 
uit de Utrechtsche Courant van 1792', Jaarboekje van de Vereniging 'Oud-Utrecht' 1961, 129, 
130, 136, 137, 142. 
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richtte in haar editie van 20 juni de aankomst van Brancadoro in Utrecht daar
bij aantekenend dat 'Zijn Excellentie met goedgunstige approbatie van de Ed. 
Groot Agtbaare Regeerders deezer Stadt ook hier de opgemelde plechtigheid 
zal verrichten.' Van zijn verblijf in Utrecht maakte Brancadoro gebruik om een 
lang slepende kwestie te regelen rond de statie in de Jeruzalemsteeg. De seculie-
ren die deze statie bedienden sedert het vertrek daaruit van de augustijnen in 
1777, wilden de kerk ruilen voor die in de Herenstraat, welke sinds het vertrek 
der jezuieten in 1765 buiten gebruik stond. De augustijnen echter claimden 
rechten op dat gebouw. De nuntius loste de kwestie op door beide gebouwen 
open te stellen. Hij handelde daarmee tegen de wil van de Utrechtse aarts
priester die geen behoefte aan nog een statie in Utrecht aanwezig achtte; de 
nuntius echter, voor wie de kwantiteit blijkbaar meer betekende dan de kwali
teit, stelde dat elke statie méér winst betekende voor de kerk114. Met precies 
dezelfde overwegingen had Brancadoro, eveneens tegen de wil en het belang 
van Berendtzen, die daarbij gebied van zijn eigen parochie moest afstaan, de 
afsplitsing van een statie Breukelen van die van Maarssen doorgedreven115. In 
beide gevallen moest Berendtzen zijn inzichten en belangen ondergeschikt ma
ken aan die van een opportunistisch redenerend nuntius; gezagsgetrouw als de 
aartspriester was, voegde hij zich beide keren naar de wensen van zijn superior. 
In september 1794 was Brancadoro opnieuw in Utrecht, waar hij gedurende 
twee dagen achtereen aan tallozen uit de stad en omgeving het vormsel toedien
de. Hoogtepunt van dat verblijf was de wijding op zaterdag 20 september van 
drie priesters en drie diakens. De luisterrijke plechtigheid voltrok zich in aan
wezigheid van zowel kerkelijke als wereldlijke hoogwaardigheidsbekleders. De 
nuntius schreef er over in een brief van 22 september aan kardinaal Antonelli, 
prefect van de Propaganda Fide116. 

Gebruik makend van de welwillendheid van de Staten van ook deze provincie en van Burge
meesteren van deze stad, heb ik gedurende twee dagen, van de ochtend tot de avond het sacra
ment van het vormsel toegediend aan een ontzaglijke menigte, die van de omliggende plaatsen 
was toegestroomd. Zaterdag verrichtte ik de wijdingen aan degenen die daartoe door de aarts
priesters van de onderscheiden districten waren voorgedragen. Er waren drie priesters van de 
Zending, drie diakens en twee lagere orden. Assistentie verleende de heer aartspriester en met 
hem alle pastoors en kapelaans van de stad en verschillende pastoors uit de omgeving. De kerk 
was vol volk en daaronder bevonden zich veel hoge adellijke protestantse families en rege
ringspersonen. Aan het einde van de plechtigheid heb ik in het latijn gepreekt waarbij ik ook 
gesproken heb over de Franse emigres die hier regelmatig de kerken van jansenisten bezoeken. 

Men kan het zich enigszins indenken dat de Utrechtse aartspriester, onder de 
indruk en bekoring van zoveel luister en zoveel welwillendheid van overheids
wege betoond, de veiligheid van zijn kerk ook onder de oude orde gewaarborgd 
waande. De praal waarmee het officiële optreden van Cesare Brancadoro was 
omgeven, stond intussen in schril contrast tot de weerstanden die hij bij de 
meerderheid van clerus en leken opriep. Van zijn eerste optreden af had hij 
niets nagelaten om zijn onderhorigen af te houden van sympathie voor de Fran
sen en hun geestverwanten en naarmate de successen van de Revolutie toena
men verhoogde hij zijn inspanningen. Op 15 februari 1793 vaardigde hij vanuit 
Düsseldorf, waarheen hij bij de inval van de Fransen in de Zuidelijke Nederlan-

114 Romeinse bescheiden, II, nr. 823. 
115 Idem, nr. 812. 
116 Idem, nr. 926. 
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den de wijk had genomen, een herderlijke brief uit. De inhoud daarvan behels
de een principiële veroordeling van de beginselen der Franse revolutie en een 
oproep tot trouw en aanhankelijkheid aan de wettige regering, de stadhouder 
en diens familie117. Met die brief verwierf de nuntius zich de erkentelijkheid 
van de regering welke hem via de secretaris van de Staten van Holland, A. J. 
Royer, werd overgebracht118 maar oogstte hij anderzijds scherpe kritiek van 
de zijde van de Hollandse aartspriester Ten Hulscher, die openlijk tegen de pu-
blikatie protesteerde. 
Bij de tweede inval van de Fransen in de Zuidelijke Nederlanden nam Branca-
doro opnieuw de wijk, nu naar de Republiek waar hij in Den Haag nauwe ban
den aanknoopte in de kringen van de regering. Met de Fransen aan de grens 
achtte die het gevaar van een mogelijke ontrouw der katholieken reëel en men 
koos de nuntius om dat gevaar te bezweren. Raadpensionaris Van de Spiegel 
en secretaris Royer verzochten hem namens de regering om een tweede herder
lijke brief aan welk verzoek Brancadoro bereidwillig en prompt voldeed. Op 
7 september 1794 verscheen zijn tweede herderlijk schrijven, dat buiten de 
aartspriesters om rechtstreeks aan de pastoors werd toegestuurd met de ver
plichting het van de kansel voor te lezen119. De inhoud droeg een uitgesproken 
politiek karakter en weidde breed uit over de 'vreeselyke besmetting, welke een 
koningsmoordersche natie over Europa verspreid'. De vruchten van de revolu
tie zijn enkel verderf, diefstal en moord. Bereidt u daarom voor op het offer 
van leven en goed, want vrijheid en eigendommen zullen de prooi worden van 
de Franse roversbenden en kannibalen. Geestelijken die nalaten hun gelovigen 
tegen de verderfelijke opvattingen der revolutie te waarschuwen, moeten bij de 
nuntius worden aangebracht; hij zal die verslindende wolven, als vijanden van 
de Christelijke leer, uit hun ambt ontzetten. 

Al vóór de verschijningsdatum van deze tweede brief had de Hollandse clerus 
verwoede doch vruchteloze pogingen in het werk gesteld, tot in Rome toe, om 
de openbaarmaking tegen te houden. De toch al gespannen verhouding tussen 
de nuntius en de Hollandse clerus onder leiding van Ten Hulscher daalde als 
gevolg daarvan tot een welhaast absoluut dieptepunt. De verschijning van 
Brancadoro's brief wekte een storm van woede op. Het kwam tot openlijk ver
zet: op verschillende plaatsen weigerden pastoors de brief voor te lezen. 
Was de sfeer in het Hollandsche kerkdistrict tot het uiterste gespannen en in 
de septemberdagen zelfs tot openlijk verzet uitgegroeid, in het Utrechtse was 
van dat alles niets te bespeuren. Ook in de voorgaande jaren had de Utrechtse 
aartspriester zich nimmer over het optreden van de nuntius beklaagd. De enige 
rimpel in hun relatie, veroorzaakt door de weigering van Berendtzen in 1793 
de openbare gebeden af te kondigen, werd na de schielijk aangeboden excuses 
van de aartspriester, snel weer gladgestreken. Sindsdien heeft Brancadoro zich 
bij herhaling op Henricus Berendtzen beroepen als het erom ging zijn goede 
verstandhouding met de aartspriesters van de Hollandse Zending, Ten Hul-

117 Herderlyke Brief van . . . Cesar Brancadoro . . . Apostolisch Nuntius, Ende van denzelven Al-
/erheiligsten Vader tot Bestiering der Zendingen van Holland byzonderlyk afgezonden. Aan de 
Catholyken der Verenigde Nederlanden. MDCC.XCIII. 

118 Romeinse bescheiden, II, nr. 879. 
1 ' ' Herderijke Brief van . . . Cesar Brancadoro . . . Apostolisch Nuntius van Brussel. Hoofd der 

Zendingen van Holland enz. enz. aan de Roomsch Catholyken der Verenigde Nederlanden. 7 
September 1794. 
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scher uitgezonderd, aan te tonen120. Hoezeer de opvattingen van Berendtzen 
over hetgeen de katholieken in de Republiek van de komst der Fransen te ver
wachten hadden met die van de nuntius overeenstemden blijkt behalve uit zijn 
stilzwijgende instemming met diens handel en wandel bovendien uit zijn Ernsti
ge Briev. Niet alleen viel de publikatie daarvan nagenoeg samen met die van 
Brancadoro's omstreden herderlijk schrijven, ook naar de inhoud kwamen bei
de publikaties treffend met elkaar overeen. Alleen toonde Berendtzen meer 
werkelijkheidszin en gevoel voor de historische en actuele situatie van de katho
lieken in de Republiek door zich, in tegenstelling tot Brancadoro, te onthouden 
van een botte poging de roomsgezinden - met de Fransen op de drempel van 
de Republiek - te compromitteren door hen ostentatief in het prinsgezinde 
kamp te dwingen. Niettemin zal het indringende en autoritaire optreden van 
Brancadoro hebben bijgedragen tot Berendtzens visie op de Franse revolutie 
en de mogelijke uitwerking daarvan op de positie van de katholieken in de Re
publiek. Voor de gezagsgevoelige Utrechtse aartspriester was de apostolisch 
nuntius en superior van de Hollandse Zending in de eerste plaats de directe re
presentant van het Romeinse oppergezag. 

In het defensieve kamp 

De Bataafse omwenteling van 1795 en de komst van de Fransen hadden niet 
die rampzalige consequenties met zich meegebracht die Berendtzen had voor
speld: er waren vrijheidsbomen opgericht maar nergens guillotines. Evenmin 
had de aartspriester zijn verwachting dat hij tot de eerste slachtoffers zou beho
ren, bewaarheid gezien. Anders dan in Frankrijk of België, waar de kerk verwe
ven was met het ancien régime, betekende de omwenteling voor de katholieke 
kerk in de Republiek het einde van haar positie van onderschikking en achter
stelling en het begin van haar emancipatie121. Niet iedereen evenwel was op het 
moment van de omwenteling zelf even opgetogen. Velen hadden er moeite mee, 
het geschenk van volledige godsdienstvrijheid en gelijkberechtiging te accepte
ren uit de handen van aanhangers van een filosofie, die in laatste instantie was 
gebaseerd op uitgangspunten welke voor de christen veelal onaanvaardbaar 
werden geacht. Ook de Utrechtse aartspriester volgde met de grootste argwaan 
de gebeurtenissen binnen de kerk, waar het merendeel van de geestelijkheid de 
mogelijkheden van de pasverworven vrijheid met vreugde accepteerde. Daar
door ontstonden fricties tussen de aartspriester en de onder hem ressorterende 
geestelijken en raakten hij in conflict met zijn Hollandse ambtgenoot Ten Hul-
scher. Dat alles wierp een schaduw op de laatste levensjaren van deze kerklei
der, voor wie de ouderdom ook lichamelijk ongemak met zich meebracht. Men 

120 G. Brom, 'Mgr. Brancadoro in de Hollandsche Zending 1792-1795', AAU, XXXVI (1910) 
341. De goede en zelfs vertrouwelijke verstandhouding tussen Berendtzen en Brancadoro blijkt 
bovendien uit een brief van de secretaris van de nuntius, Ciamberlani, aan Berendtzen van 8 
februari 1793. Hij dankt daarin de aartspriester voor diens geldelijke steun aan Brancadoro 
die inmiddels naar Düsseldorf is uitgeweken. De nuntius wil gaarne nog meer lenen, duizend, 
tweeduizend of drieduizend gulden. Alles onder strikte geheimhouding: de nuntius zou liever 
al zijn goederen verkopen dan aan de andere priesters ook maar de geringste gunst te vragen. 
Zie J. C. van der Loos, 'Eenige brieven van Ciamberlani', AAU, LXI1 (1938) 162-192. 

121 P. J. van Kessel, 'De houding van de Romeinse curie tegenover de Franse revolutie en haar 
tegengestelde effecten in de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden', Tijdschrift voor Geschie
denis, LXXXVI (1973) 528-543. 
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Herman F. ten Hulscher (1746-1811), pastoor te Amsterdam en aartspriester van Holland. 
Doek, 1786 (?) 
Rijksmuseum het Catharijneconvent Utrecht, BMH s. 6323. 

kan zich moeilijk onttrekken aan de indruk dat zijn oude dag werd versomberd 
door een zekere verbittering, deels op rekening van lichamelijk onbehagen te 
schrijven, maar wellicht ook voortspruitend uit teleurstelling over opgegeven 
idealen en onmacht om nog verder tegen de stroom op te roeien. In scherp con
trast daarmee stond de opgetogen leerrede Ons Verlost en Juichent Vaderland 
waarmee de Alkmaarse pastoor Petrus Schouten op de eerste zondag van de 
Bataafse Vrijheid vanaf de kansel uiting gaf aan zijn gevoelens van vreugde 
over de zegenrijke omwenteling122. Zoals velen in die dagen zag hij in de plotse-
122 Ons Verlost en Juichent Vaderland, naar aanleiding deezer woorden: 'Dit is door den Heer ge

schiedt, en 't is wonderlyk in onze oogen', Psalm CXVII: vs. 23. Voorgesteld op den Eersten 
Zondag der Bataaf sehe Vrijheid, den 25 January 1795 Door den Burger P. Schouten, Roomsch 
Priester en Pastoor te Alkmaar. Te Amsterdam by P. van Buuren, Boekverkooper op 't 
Schaapseplein, in de vier Evangelisten. 
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ling ingevallen zware vorst die het de Fransen mogelijk had gemaakt over de 
bevroren rivieren binnen te trekken, de hand Gods. Het contrast kwam ook tot 
uitdrukking in de Leerrede over de Rechten van den Mensch, op 11 maart 1795 
uitgesproken door de Eerwaarde burger Bernardus Driessen, rooms-katholiek 
pastoor te Purmerend123. Driessen sprak daarbij over het vijfde artikel van de 
rechten, handelend over het recht van ieder mens 'om God zoodanig te dienen, 
als hy wil, zonder daarin op eenigerly wyze gedwongen te kunnen worden' en 
hield zijn toehoorders voor dat naar zijn overtuiging de enige bedoeling van het 
artikel was 'Allen dwang, verdrukking en vervolging om den Godsdienst uit de 
burgerlyke Maatschappy te weeren'. Berendtzen, en niet alleen hij, was ten 
aanzien van dit artikel minder optimistisch. Hij zag er een officiële beginselver
klaring in dat de godsdienst van de ingezetenen en de vraag of zij al dan niet 
een godsdienst wilden aanhangen, de staat volslagen onverschillig moest blij
ven. Hij achtte dit indifferentisme voor de religie vele malen gevaarlijker dan 
het oude systeem van een heersende staatskerk met tolerantie voor dissenters; 
want, zoals hij aan zijn Amsterdamse ambtgenoot schreef: 'Daar geen heer-
schende godsdienst erkend word, daar zit de ongodistery op den Throon'124. 
De problemen waarmee Berendtzen zich tussen 1795 en 1797 zag geconfron
teerd lagen gedeeltelijk op nationaal niveau en concentreerden zich rond een 
poging tot herstel van de kerkelijke hiërarchie en de eed op de rechten van de 
mens en burger. Voor een ander deel speelden zij in het Utrechtse district, waar 
Berendtzen, gebiologeerd door hetgeen de kerk nationaal bezig hield, van zijn 
eigen district en clerus geïsoleerd raakte. 

In maart 1795 polste de Amsterdamse aartspriester Ten Hulscher de Provisio
nele Representanten van Holland over hun standpunt inzake een herinvoering 
van de bisschoppelijke hiërarchie. Dat streven naar een meer onafhankelijke 
positie van de kerk paste in het vrijheidsdenken van die dagen maar was niet 
daaruit ontstaan. Nog in 1792 had men in Rome overwogen de buitenlandse 
superior van de Hollandsche Zending te vervangen door een autochtoon digni
taris, maar uiteindelijk had paus Pius VI persoonlijk de benoeming van Bran-
cadoro tot superior van de Hollandse Missie doorgedrukt125. De Provisionele 
Representanten antwoordden dat de burgerlijke overheid op grond van de 
rechten van de mens zich niet met kerkelijke aangelegenheden wilde bemoeien 
en dat het de katholieken dus vrij stond bisschoppen te kiezen. Pas in dit sta
dium lichtte Ten Hulscher zijn Utrechtse collega in, maar zeer oppervlakkig en 
onvolledig als gold het een nog vaag idee. Berendtzen reageerde op 18 maart. 
Zijns inziens kon de zaak van een eigen kerkbestuur niet spoedig genoeg wor
den aangepakt. Men moest echter niet vragen om bisschoppen maar om een 
apostolisch vicaris126. Ongelukkig voor Ten Hulscher lekte de zaak uit. In de 
123 Kerkelyke bibliotheek, Uittrekzels, en beoordelingen, II, 116: Leerrede over de Rechten van 

den Mensch, zoo als die door Hollandsch Provisioneele Representanten, by Publicatie van 31 
January 1795 zyn beschreven; op last van de provisioneele Representanten van Purmerende, 
na aanleiding deezer woorden van den Ecclesiasticus I, vs. 8. 'Er is maar een Allerhoogste, Al-
magtige Schepper, en vermogende zeer te Vreezen Koning, zittende op zijn Troon en 'heer-
schenden God. ' Uitgesprooken den 11 Maart 1795 door den Eerw. Burger Bernardus Driessen, 
Roomsch Catholyk Pastoor te Purmerende, te Amsterdam by P. van Buuren. 

124 RAH, Aartspriesters van Holland, nr. 7: Brief van Berendtzen aan Ten Hulscher van 24 juni 
1795. 

125 P. J. van Kessel, 'De opvolger van Zondadari: Cesare Brancadoro, protégé van Pius VI', Me
dedelingen van het Nederlands Historisch Instituut te Rome, XXXIII (1966). 

126 RAH, Aartspriesters van Holland, nr. 7: Brief van 25 maart 1795. 
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Oprechte Haarlemsche Courant en de Utrechtsche Courant van 21 maart werd 
de volledige tekst van het rekest afgedrukt. Berendtzen, die de datering ervan 
vergeleek met die van Ten Hulscher's vrijblijvende brief, was woedend en uitte 
zijn verontwaardiging in een geladen brief waarin hij wees op het 'wanstaltige 
van die handelwijze'. Hij nam het voor Brancadoro op door Ten Hulscher voor 
te houden dat hij wel met meer eerbied had mogen spreken over zijn kerkelijke 
overheid 'al valt 'er zomtijds al wat op te zeggen'. De zaak is bovendien ver
keerd aangepakt en daardoor op voorhand bedorven. Ten Hulscher had zich 
eerst tot Rome moeten wenden; däar zullen kandidaten moeten worden voor
gedragen, want kiezen door de Hollandse priesters zal Rome zeker niet 
toestaan. Het gevaar dat men uiteindelijk de jansenisten in de kaart zal spelen, 
is allerminst denkbeeldig. 'Godt bewaare onze Missie, maar mijns bedunkens 
is dit de vermeteldste en teffens gevaarlijkste stap die uw Amplissimus met de 
werelds-Priesteren van Holland had kunnen doen.' De ongelukkige poging van 
Ten Hulscher is halverwege blijven steken. Tot een formele aanvraag in Rome 
is het niet gekomen; het plan kreeg ook nergens echte bijval, niet in de omge
ving van Ten Hulscher zelf, uiteraard niet bij Brancadoro en uiteindelijk even
min in Rome. Het schrikbeeld van het Utrechtse schisma maakte in Rome elk 
verlangen naar grotere zelfstandigheid van de Hollandse Zending nog jaren
lang verdacht127. In dit opzicht heeft Berendtzen beter dan Ten Hulscher begre
pen hoe de verhoudingen en daardoor de kansen in werkelijkheid lagen. Dat 
betere begrip kostte hem wel zijn goede verstandhouding met Ten Hulscher. 
10 Juni 1795 meldde Brancadoro aan Rome dat Berendtzen hem had geschre
ven de Hollandse aartspriester schriftelijk de les te hebben gelezen wegens zijn 
actie ter verkrijging van een eigen bisschop: 'Beiden zijn nu gebrouilleerd'128. 

Op 31 januari 1795 kondigden de Provisionele Representanten van het Volk 
van Holland de 'Rechten van den Mensch en Burger' af. Deze Rechten behels
den een formulering van de grondslagen voor het politiek en maatschappelijk 
handelen in de nieuwe samenleving. De Hollandse proclamatie werd spoedig 
door de andere gewesten overgenomen en op 4 maart ook door de Staten-Gene-
raal. Vervolgens werd in Holland bij decreet van 9 maart voor alle burgerlijke 
en geestelijke ambtenaren een eed voorgeschreven op de erkenning en eerbiedi
ging van de rechten van de mens, zoals die op 31 januari waren afgekondigd, 
en op het beginsel van de volkssoevereiniteit. Tegen die eed rees onmiddellijk 
verzet zowel van de zijde van burgerlijke functionarissen129 als van de kant van 
de 'geestelijke ambtenaren', de bedienaren van de onderscheiden religieuze ge
zindten. Dezelfde dag nog mobiliseerde Ten Hulscher de Amsterdamse 
pastoors die een rekest aan de Representanten opstelden waarin werd voor
gesteld aan de formule van de eed de zinsnede 'voor zooverre dezelve niet tegen 
hunnen godsdienst strijdig is' toe te voegen. Op de verzekering van Represen
tanten dat de eed 'alleen het burgerlijke betrof', besloot Ten Hulscher het re-

127 Van Kessel, 'De houding van de romeinse curie', 528-543; J. A. Bornewasser, 'De Nederlandse 
katholieken en hun negentiende-eeuwse vaderland', Tijdschrift voor Geschiedenis, XCV 
(1982) 577-604. 

128 Romeinse bescheiden, II, nr. 958. 
129 Zo weigerde Willem Bilderdijk, advokaat bij het Hof van Holland, de eed omdat hij zich juri

disch noch godsdienstig kon verenigen met het denkbeeld der volkssoevereiniteit en hij zich ge
bonden achtte door de eed van 1787. Een en ander leidde tot zijn verbanning uit Holland. 
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kest in te trekken maar hij gaf zijn geestelijken tevens opdracht de eed niet af 
te leggen tot van kerkelijke zijde nadere toelichting zou zijn gegeven. Deson
danks legde een aanzienlijk deel van de Hollandse clerus de eed af; daaronder 
bevonden zich de bekende Alkmaarse pastoor Petrus Schouten en die van Pur-
merend , Bernardus Driessen, wiens Leerreede over de Rechten van den Mensch 
aan het begin stond van een ware lawine van verhandelingen en pamfletten die 
pro en contra de eed werden gepubliceerd. 
Inmiddels had Ten Hulscher contact opgenomen met zijn ambtgenoten, Van 
Alphen in 's-Hertogenbosch en Berendtzen in Maarssen. Ofschoon in het eigen 
district slechts in zoverre bij de kwestie betrokken dat enkele van zijn staties 
op Hollands grondgebied lagen, mengde Berendtzen zich terstond in de kwes
tie, aanvankelijk wat afstandelijk, maar gaandeweg steeds meer emotioneel er
bij betrokken. Van zijn brieven over de eedskwestie aan Ten Hulscher zijn er 
een negental bewaard gebleven, die met elkaar inzicht geven in het standpunt 
dat Berendtzen innam130. De eerste van die brievenreeks dateert van 18 maart 
1795. Berendtzen is dan blijkbaar nog niet op de hoogte van de situatie. Hij 
heeft de stellingen over de rechten van de mens nog maar oppervlakkig in de 
couranten gelezen; 'ook was ik op dien tijd wegens ziekte buiten staat om het 
te kunnen doen, en ben ik tot nog toe zeer gebrekkelijk.' Hij vervolgt dan met 
een theoretische uiteenzetting over het egaliteitsbeginsel dat hij voor het reli
gieuze niet en voor het wereldlijke ten dele aanvaardt. Tijdens het schrijven van 
de brief vernemend dat de eed inmiddels al metterdaad wordt gevorderd, wordt 
hij iets meer concreet. In de veronderstelling dat alles erop zal neerkomen dat 
'men aan niemand mag ongelijk aandoen, nog in zijn persoon, nog in zijn goe
deren, dan vinde ik geen zwarigheid in dien Eed'. Ook tegen erkenning van de 
volkssoevereiniteit die thans de facto bestaat, heeft hij geen bezwaar. Op 31 
mei is de tijd voor theoretische benadering voorbij. Berendtzen schrijft dan: 
Ik hoor, maar ik hoop dat het niet waar is, dat sommige priesters de eed hebben 
afgelegd. Dat wij ons toch niet laten verleiden door de verzekering van de Re
presentanten dat zij zich met de religie niet willen inlaten. Die praatjes sturen 
de Fransen rond. Welke uitleg men ook aan de eedsformule geeft, de letterlijke 
betekenis ervan strookt niet met het geloof. Intussen had de Bossche vicaris eni
ge theologen van de universiteit van Leuven om hun visie op de eed gevraagd. 
Dat had geresulteerd in een uitvoerige uiteenzetting over de ongeoorloofdheid 
ervan. Behalve door deze theologische bezwaren werd de opinie van Van Al
phen sterk beïnvloed door zijn, overigens onjuiste mening dat de eed die in 
Holland werd gevraagd dezelfde was als die in Frankrijk was opgelegd en door 
de paus verworpen '3 ' . Van Alphen bracht die mening gemakkelij k over op Be
rendtzen voor wie de Fransen de bron van alle kwaad waren. In zijn brief van 
10 juni gaat Berendtzen nog een stap verder. Hetgeen hij in zijn Ernstige Briev 
van vorig jaar heeft voorspeld, komt nu uit met dit verschil 'dat door onze eige 
Regeering wordt ondernomem hetgeen ik toen dagt dat door de Franschen zou 
geschieden'. 'Het schijnt mij blijkelijk, dat de toeleg is, om zig van al wat den 
Godsdienst aangaat, meester te maken en provisioneel daar toe dan gemelden 
eed te gebruiken.' Hij gaat zich nu zetten aan het schrijven van een werkje 

130 RAH, Aartspriesters van Holland, nr. 7. 
131 Van der Heijden, Dageraad, 285. 
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waaruit iedereen zal kunnen opmaken dat de katholieken de eed niet kunnen 
afleggen zonder verraad aan hun godsdienst. 
Brief van 14 juni: de Representanten van Holland persisteren bij hun besluit, 
de eed te vorderen en ik persisteer bij mijn mening dat geen rooms priester die 
kan afleggen. Ik zal mijn werkje maar afbreken en het in druk geven zover als 
het nu is. 'Ik zal er mijnen naam opentlijk voorzetten, en mij andermaal aan 
't gevaar blootstellen.' Berendtzen slaagde er overigens niet in zijn werkje in 
druk te doen verschijnen. In zijn brief van 18 juni deelde hij mee, dat zijn boek
verkoper de zaak niet aandurfde uit vrees de Hollandse Representanten te bele
digen. Hij was nu van plan het geschrift in Amsterdam anoniem te laten druk
ken voor rekening van hemzelf, de vicaris van Den Bosch en de Amsterdamse 
aartspriester. Pas op 23 juni stuurde hij de kopij naar Ten Hulscher, met de 
opmerking dat een borstkwaal die hem op bed hield en hem niet toestond lang 
te schrijven, eerdere afwerking had tegenhouden. Hij hoopte dat alles nog op 
tijd gereed zou komen. Daags daarna, op 24 juni - de kwestie zit hem hoog en 
houdt hem blijkbaar rusteloos bezig - schrijft hij dat hij weinig heil meer ziet 
in verdere vertogen nu blijkbaar zoveel priesters tot de eed bereid zijn. 'Als nu 
in Holland de koppen reeds voorgegaan zijn met de Eed te doen, dan zullen 
de halzen welhaast volgen, dus heb ik geöordeelt best te zijn van mijne betogen 
maar t'huys te houden: want die doorbraak is daar reeds zo wijd, dat ik daar 
den stroom niet kan keeren.' En verder heet het: Tk ben zo verdrietig, dat ik 
geen rust nog duur kan hebben. Men heeft zommigen der Representanten reeds 
horen spreeken van bijgelovigheden af te schaffen, wat moet men daar van ver-
wagten? Dit kan uw Amplissimus ontwijffelbaar vaststellen: daar geen heer-
schende Godsdienst erkend word, daar zit de ongodistery op den Throon.' Op 
dezelfde 24 juni: Alles is het werk der Fransen. De gewaande rechten van de 
mens zijn in Frankrijk uitgebroed door 'nieuwmodische Philosophen'. 'Een 
grotere poort om de ongodistery in ons land in te voeren is niet denkbaar.' Wat 
ik vorig jaar voorspelde, wordt thans letterlijk vervuld. 
Inmiddels had Ten Hulscher het manuscript ter lezing gegeven aan de Haarlem
se kapitteldeken J. Stafford die over de inhoud een even vernietigend als bitter 
oordeel velde. Naar zijn mening kon Berendtzen zijn geleerde pen beter laten 
rusten dan met zulke beuzelpraat aan te komen. Stafford was geporteerd voor 
het afleggen van de eed en het lijkt niet uitgesloten dat zijn opstelling heeft bij
gedragen tot de moedeloosheid van de Utrechtse aartspriester. Door dat al 
bleef het werkje van Berendtzen onuitgegeven en raakte in handschrift tussen 
de papieren van Ten Hulscher verzeild132. Op diezelfde 24e juni had in Maars-
sen een ontmoeting plaats tussen de twee exponenten van het Brabantse en 
Utrechtse verzet, Van Alphen en Berendtzen. Het is waarschijnlijk bij die gele
genheid dat Berendtzen alsnog besloot tot de anonieme publikatie van een Ge
moedelijke Briev, die zonder plaatsaanduiding of jaartal verscheen133. Het 
werd één van de vele pamfletten vóór en tegen de eed maar valt in die reeks niet 
op. In zijn brief van 8 juli verwijt Berendtzen de Representanten onduidelijk
heid. Wat willen zij eigenlijk erkend zien en wat bezworen? Wanneer het, zoals 

133 

RAH, Aartspriesters van Holland, nr. 7: Bijlage bij de brief van 24 juni 1795. 
Gemoedelyke briev van een burger aan zyn Medeburger over den eed die thans in Holland 
geëischt word van allen die in eenige publieke bediening gesteld zyn. By de meeste boekverko
pers in de buytensteden te bekomen (z.pl., z.j.). 
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Monseigneur Cesare Brancadoro (1755-1837), pauselijk gezant te Brussel, superior van de Hol
landse Zending. 
Potloodtekening, ontw. A. de Lelie, (eind 18e eeuw). 
Rijksmuseum het Catharijneconvent Utrecht, BMH tek. 192. 

zij beweren, enkel aankomt op 'getrouwigheid', waarom betrekt men er dan 
de rechten van de mens bij? Later in het jaar zou aan deze kritiek van de 
Utrechtse aartspriester worden tegemoetgekomen. De Representanten publi
ceerden op 11 december 1795 een nieuw eedsformulier dat neerkwam op een 
eenvoudige eed van trouw aan het Volk 'als eenige wettigen Souverain, aan des-
zelf s gekozene Representanten en aan de wet'. Sindsdien werd van katholieke 
zijde geen bezwaar meer tegen de eed uitgebracht. 
De scheiding tussen voor- en tegenstanders van de eed toont opnieuw de tegen
stelling tussen de Hollandse clerus en de Utrechts-Brabantse groepering, die nu 
steun ontving uit Leuven. Men zou daarin een doorwerking kunnen zien van 
de Nederlandse Verlichting, die vanuit een optimistische toekomstverwachting 
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de nieuwe op het natuurrecht gebaseerde ideologie met het christelijk openba-
ringsgeloof verenigbaar achtte134. Deze Verlichtingstraditie was in Staats-
Brabant uiteraard minder werkzaam geweest dan in Holland en Berendtzen, 
die er lange tijd door werd geïnspireerd, had er zich van afgewend toen zijn 
vrees voor de toekomst sterker werd dan zijn optimisme. 
Tegenover de sterke bewogenheid waarmee Berendtzen zich mengde in de 
kwestie rondom de eed in Holland, hoewel daarbij maar voor een paar dorpen 
persoonlijk betrokken, steekt de rust in het eigen Utrechts kerkdistrict opmer
kelijk af. Dat geldt ook voor Brabant. Op 1 oktober 1795 verklaarden de Provi
sionele Representanten van het volk van Bataafs-Brabant geen burgereed te 
zullen vorderen van 'Pastooren, nog van Capellaanen, nog van andere Geeste-
lyke Personen of Waereldlyke Amptenaaren', omdat zij vonden dat een 
burgereed niet strookte met het beginsel van burgerlijke vrijheid135. In de pro
vincie Utrecht kwam de mogelijkheid tot invoering van een verklaring voor 
geestelijken - een echte eed zoals in Holland lag hier niet in de bedoeling - pas 
in 1797 ter sprake. Op 11 januari van dat jaar werd Berendtzen door de volksre
presentant J. Steenbeek op de hoogte gebracht van het voornemen der repre
sentanten van de bedienaren der onderscheiden religies een verklaring te 
vragen136. Steenbeek had met veel moeite kunnen bereiken dat de tenuitvoer
legging van het voornemen acht dagen werd opgeschort, waardoor de aarts
priester de gelegenheid kreeg te reageren. Bij de brief was een afschrift van de 
verklaring gevoegd, gebaseerd op de volkssoevereiniteit, en de belofte daarte
gen niets te zullen ondernemen. Of Berendtzen nog heeft gereageerd op de in
formatie van de volksrepresentant is door het ontbreken van verdere cor
respondentie niet te achterhalen. Van der Heijden veronderstelt dat 'wij uit dit 
stilzwijgen en uit vroegere uitlatingen van Berendtzen, die de volkssoevereini
teit als feit niet afwees, mogen concluderen, dat hij de verklaring zal hebben 
goedgekeurd'137. Mogelijk hebben ook zijn hoge leeftijd en zijn verslechterde 
gezondheidstoestand tot een berustende houding bijgedragen. Misschien speel
de ook het schrijnende bewustzijn mee dat de onder hem ressorterende geeste
lijken niet meer bereid waren zijn richtlijnen, voorzover die de actuele politieke 
vraagstukken raakten, te volgen. Tot die ervaring was Berendtzen al in begin 
1795 gekomen bij de moeilijkheden rond de uitschrijving van een algemene bid-
dag. 

De Utrechtse apotheker Hendrik Keetell, die de gebeurtenissen in de stad 
Utrecht tussen januari 1793 en september 1816 in dagboekvorm vastlegde138, 
noteerde voor 25 februari 1795: 'De eene godsdienst had in geenen deele eenig 
voorrecht meer als de andere. De Rooms Catholyke zelfs niet uitgesloten. Er 
was ook alreets aan alle kerkgenootschappen een eensluidend formulier van ge
bed toegezonden en op deez dag een biddagsbrief om op den eerstvolgende 
Zondag, zijnde de eersten Maart in alle de kerken openlijk voorgelezen te wor
den.' En voor 1 maart: 'Aan den Zondag, op welke de biddagsbrief in alle de 
134 Bornewasser, 'De Nederlandse katholieken', passim. 
135 RAH, Aartspriesters van Holland, nr. 9: Ingekomen stukken van de wereldlijke overheid. 
136 RAU, Aartspriesters van Utrecht, nr. 1031. 
137 Van der Heijden, Dageraad, 315. 
138 GAU, Bibliotheek, IX A40, 1464 XXXX: Hendrik Keetell, Dagverhaal van de voornaamste 

gebeurtenissen binnen Utrecht van 1 januari 1793 tot 31 augustus 1816. 
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kerken moest voorgelezen worden. Dat dit geschiedde in de kerken van alle On-
catholyken dat was gewoonte, maar bij de R. Catholyken was dit een gansch 
ongewoon wonderbaarlijk verschijnsel.' Wie van deze informatie kennis 
neemt, zou menen te mogen veronderstellen dat Berendtzen met de gang van 
zaken bijzonder ingenomen is geweest. Had hij immers niet zichzelf en zijn 
kerkgenootschap gepasseerd gevoeld toen in 1792 de uitschrijvingsbrief voor 
de biddag niet naar de roomsgezinden was uitgegaan? Het tegendeel is echter 
waar: ook nu was hij het oneens met de gevolgde procedure. In zijn brief van 
20 maart 1795 aan Ten Hulscher deed hij uitvoerig verslag van hetgeen naar 
aanleiding van de openbare bededag was voorgevallen. 
Dinsdag 24 februari werd hem vanwege de Provisioneele Representanten van 
het Volk 's Lands van Utrecht de uitschrijvingsbrief voor een algemene biddag 
thuisbezorgd. Na lezing was hij van oordeel dat hij niet kon voldoen aan de 
opdracht de brief op 1 maart van de kansel voor te lezen. De volgende ochtend 
al schreef hij een 'remonstantie' die hij aan één van zijn pastoors in Utrecht 
liet bezorgen 'met ordre om dezelve nevens mij te tekenen en door alle de 
Pastooren van de stadt te doen tekenen, en dan aan de Vergadering der Volks 
Representanten in te leveren'33

9. Daags daarna kreeg hij te horen dat geen der 
Utrechtse pastoors kwaad in de brief zag; niemand wilde de remonstrantie on
dertekenen en Berendtzen werd verzocht van iedere actie af te zien. Vrijdag 27 
februari waagde de aartspriester nog een poging. Opnieuw schreef hij zijn 
pastoors aan, nu met vermelding van hetgeen hem in de brief als onaanvaard
baar voorkwam. Inmiddels speelde zijn slechte gezondheid hem weer parten: 
'Zelf kon ik in Utrecht niet komen: want op mijn eene been kon ik niet staan, 
omdat mij de ziekte 'er was ingeslagen, en kwam niet als van 't bedde bij de 
kagchel en van daar wederomme op 't bedde.' In de vroege zondagmorgen van 
1 maart werd hem namens alle Utrechtse pastoors medegedeeld dat zij bij hun 
standpunt bleven. In arren moede besloot Berendtzen toen de brief ook in zijn 
eigen kerk te laten voorlezen, zij het met enige aanpassingen van de tekst. Na 
de vaststelling dat deze nederlaag tegenover zijn pastoors bij de zelf zo gezags
getrouwe aartspriester bijzonder hard moet zijn aangekomen - blijft de vraag 
wat hem in de uitschrijvingsbrief van de volksrepresentanten zo onaanvaard
baar voorkwam. Die brief, eigenlijk een circulaire ter gelegenheid van het her
stel der vrijheid na zeven jaar onderdrukking, appelleerde aan de religieuze sen
timenten van de lezers, c.q. toehoorders in de kerk140. Na een hooggestemde 
lofzang op Gods Hand die voor de Fransen een effen pad baande over de be
vroren rivieren, volgde een betoog over het belang van de godsdienst. In het 
vervolg daarvan drongen de representanten aan op verdraagzaamheid en broe
derschap tussen de verschillende gezindheden met uitbanning van alle onderlin
ge vooroordelen en vroegen zij om gebed voor allen die met onderwijs, gods
dienstige leiding en opvoeding der jonge burgers in welke vorm dan ook waren 
belast. Uit de brief van Berendtzen aan Ten Hulscher blijkt dat hij de aanspo
ring tot 'broederschap in het geestelijke' en verdraagzaamheid tussen de gods
diensten interpreteerde als een pleidooi voor een indifferentisme ten aanzien 
van de godsdienst, waardoor naar zijn overtuiging 'de ongodistery op den 
Throon' werd gezet. Van dit bezwaar durfde hij in zijn remonstrantie echter 

139 RAU, Aartspriesters van Utrecht, nr. 1048. 
140 Idem, nr. 1031. 
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geen melding maken 'om onze tegenpartij in de vergadering, die tog de tal
rijkste zijn, geen vuur te doen vatten zonder noodzakelijkheid'. In plaats daar
van bestreed hij de bevoegdheid van de burgerlijke overheid, en dus ook van 
de representanten, aan priesters voorschriften te geven, die direct of indirect 
het geloof betreffen. Daarom kunnen de ondergetekenden geen voorschrift, 
dat het christelijk geloof raakt en dat is opgesteld door het volk of de represen
tanten van het volk, accepteren om het aan hun gemeenten voor te lezen. De 
remonstrantie van de aartspriester heeft de Provisionele Representanten van 
het volk van Utrecht nooit bereikt. Achteraf valt onmogelijk vast te stellen of 
door de eensgezinde weigering van de Utrechtse pastoors een enerverende en 
langdurige controverse, zoals die in 1795 de gemoederen in Holland bezig 
hield, is voorkomen. Als zeker kunnen wij aannemen dat deze affaire Berendt-
zen heeft geïsoleerd van de onder hem ressorterende priesters. De buitenwereld 
bleef van dit alles onkundig. De Utrechtse apotheker Keetell, die voor zondag 
1 maart 1795 de afkondiging van de bededag bij de roomsgezinden als de meest 
opmerkelijke gebeurtenis memoreerde, was zich niet bewust van het feit dat 
daarvoor een kleine cléricale paleisrevolutie nodig was geweest. 

Een patriot die geen Bataaf werd 

10 Juni 1795 meldde Brancadoro aan de prefect van de Congregatio de Propa
ganda Fide dat Henricus Berendtzen hem had verzocht om een coadjutor met 
recht van opvolging en als zodanig had voorgedragen Joannes van Engelen, op 
dat moment pastoor van Vinkeveen141. Het jaartal 1795 is hier zeker niet zon
der betekenis. De Bataafse omwenteling waarvan Berendtzen geen enkel heil 
verwachtte, en de komst van de Fransen die hij beschouwde als de onverzoenlij
ke vijanden van kerk en clerus, hadden hem van elk optimisme omtrent een 
werkbare toekomst beroofd. De wijze waarop het merendeel der katholieken, 
geestelijken zowel als leken, de nieuwe politieke en maatschappelijke constella
tie had verwelkomd, kon hem in die sombere verwachting alleen maar sterken. 
Dat de Utrechtse stadspastoors en bloc hadden geweigerd zijn remonstrantie 
tegen de volksrepresentanten mede te ondertekenen, had hem op pijnlijke wijze 
duidelijk gemaakt dat zijn directe achterban zijn opvattingen op het zachtst ge
zegd niet ten volle deelde. Als zeer belangrijke factor kwam daarbij nog de ge
zondheidstoestand van de aartspriester, die naar zijn herhaalde eigen getuige
nis steeds meer te wensen overliet. 
Op 29 juni ontving Berendtzen uit Rome de mededeling dat hem werd toege
staan Van Engelen te kiezen als coadjutor en opvolger als aartspriester en 
pastoor van Maarssen142. Uit de carrière van Van Engelen blijkt zo al niet een 
zekere protectie van de kant van Berendtzen dan toch zeker een bewuste bege
leiding. Afkomstig van Bunnik, waar Berendtzen van 1766 tot zijn benoeming 
tot aartspriester als pastoor had gestaan, had ook hij gestudeerd aan de univer
siteit van Dowaai. In 1777 werd hij door Berendtzen voorgedragen als pastoor 
van de statie aan de Jerusalemsteeg, bij welke gelegenheid de aartspriester hoog 
opgaf van de kwaliteiten van zijn kandidaat. Twee jaar later vertrok Van Enge
len naar Mijdrecht-Vinkeveen, in de onmiddellijke nabijheid van Berendtzen. 
141 Romeinse bescheiden, II, nr. 965. 
142 Idem, nr. 969. 
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De pastorie waar Berendtzen in 1768 zijn intrek nam als pastoor van de statie Maarssen. De daar
achter gelegen in 1751 gebouwde kerk was van buitenaf nauwelijks als zodanig kenbaar. 
Gravure zonder naam, uit: Bulthuis en Bendorp, Vaderlandsche Gezichten (1788). 
RAU, Top. Atlas 874. 

Niet lang na zijn benoeming vestigde hij zich als pastoor te Weesp, dat met 
Muiden op Hollands gebied gelegen was maar kerkelijk ressorteerde onder het 
aartspriesterschap Utrecht. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat Berendtzen, die 
in het begin van zijn loopbaan jarenlang in dezelfde contreien werkzaam was 
geweest, de aanwezigheid van een vertrouwd medewerker juist op die post van 
groot belang achtte. Voor de Utrechtse aartspriester was deze exclave op Hol
lands territoir van strategisch belang met het oog op de tegenstellingen tussen 
kerkelijk Holland en Utrecht ten aanzien van de nieuwe denkbeelden en hun 
consequenties voor de kerkelijke praktijk143. 
Wat de Utrechtse aartspriester in de hem nog resterende levensjaren bezig hield 
werd hiervoor al belicht. Daaraan zou nog kunnen worden toegevoegd dat een 
zekere democratisering, die ook in kerkelijke aangelegenheden in toenemende 
mate zichtbaar werd, tot zijn zorg en verwarring heeft bijgedragen. Deze demo
cratische tendensen kwamen onder meer tot uiting in een grotere invloed van 
kapelaans op pastoorsbenoemingen144. Ten slotte was er nog een gerechtelijke 
procedure rondom door Berendtzen al te eigenmachtig genomen besluiten om
trent de armenzorg in de tegen zijn zin van Maarssen afgescheiden statie Breu-
kelen; deze procedure werd pas jaren na het overlijden van Berendtzen afgeslo
ten waarbij de statie Maarssen alsnog in het ongelijk werd gesteld145. Het is niet 

143 J. C. van der Loos, 'Eenige brieven van Ciamberlani', AAU, LXII (1938) 162-192. 
144 GAU, Stad, III, nr. 179-4; Kerkelyke Bibliotheek, Nieuws, II, 94-99. 
145 Van Veldhuizen, 'Een eeuw parochie Maarssen', 19 vlg. 
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bekend of Berendtzen overwogen heeft zich bij leven uit het aartspriesterschap 
terug te trekken ten gunste van zijn coadjutor. Hij overleed plotseling op palm
zondag 9 april 1797 en werd op goede vrijdag daarna begraven in de hervormde 
kerk van Maarssen waar hij werd bijgezet in de grafkelder van jhr Antonie van 
Zuylen van Nyevelt, waar ook zijn voorganger als pastoor, Petrus van Zuylen 
van Nyevelt, en zijn opvolger Van Engelen werden begraven. Minder dan een 
maand vóór zijn overlijden ontving Berendtzen een brief van de vice-superior 
der Hollandse Zending, Luigi Ciamberlani, waarin deze diens plaats en functie 
schetste in de tegenstellingen over de acceptatie van de nieuwe beginselen146. 
In die brief klonk door hoeveel waarde de kerkelijke overheid toekende aan de 
behoudende opstelling van de aartspriester. 

'Het was nuttig en noodzakelijk aan de grenzen van het Hollandse district over een man te kun
nen beschikken, meer dan iemand toegewijd aan de H. Stoel en gekant tegen de moderne stro
mingen, waar de priesters van dat district, al te zeer onder de bekoring van de voordelen die 
de huidige omstandigheden lijken te bieden, te lichtvaardig geneigd waren de nieuwe orde aan 
te hangen.' 

De suggestie dringt zich op dat Berendtzen er ook zelf aan heeft gehecht op de 
grens van het Hollandse district over een betrouwbare wachter te beschikken. 
De aanstelling van zijn coadjutor-opvolger als pastoor in het Hollandse Weesp 
laat zich in die zin verklaren. Zowel in hun behoudende opstelling als in hun 
strategische methoden zouden aldus de superiores van de Hollandse Zending 
en de aartspriester van Utrecht dezelfde lijn hebben gevolgd. Ook bij eerdere 
gelegenheid had Ciamberlani de instemming van de hoogste kerkelijke leiding 
met de conservatieve houding van Berendtzen overgebracht. In de dagen van 
de beroering rond de Hollandse eed had de curie van Rome zich van openlijke 
stellingname onthouden. Een officiële uitspraak zou uiteraard één der partijen 
in het ongelijk stellen en de tweespalt zou daardoor alleen maar worden ver
groot. Niettemin mocht Berendtzen op 23 mei 1796 in een persoonlijke brief 
van Ciamberlani vernemen dat zijn afwijzende houding in de eedskwestie de 
goedkeuring wegdroeg van de paus en de Congregatio de Propaganda Fide147. 
Door op de ingeslagen weg voort te gaan zou de aartspriester in het voetspoor 
treden van die kerkvaders en geloofsverdedigers die de politieke machthebbers 
van hun tijd hadden duidelijk gemaakt dat de katholieken, in gehoorzaamheid 
aan de paus de voorschriften van hun kerk opvolgend, tegelijkertijd goede en 
getrouwe onderdanen van de staat waren. Vooral die laatste zinsnede zal Be
rendtzen voldoening hebben gegeven; aan het einde van zijn leven mocht hij 
ervaren dat ook zijn inzet voor de burgerlijke pariteit der katholieken in de Re
publiek, waarvoor hij al in de eerste jaren van zijn aartspriesterschap had geij
verd, door Rome was begrepen en gewaardeerd. Men doet Berendtzen evenwel 
onrecht aan door het licht van de beoordeling al te nadrukkelijk op alleen zijn 
behoudende opstelling te laten schijnen. Het staat buiten kijf dat hij zich in zijn 
latere jaren zo goed als uitsluitend manifesteerde als een tegenstander van de 
vernieuwing die zich overigens onstuitbaar baanbrak, ook onder zijn geloofs
genoten. Dat mag ons echter niet doen voorbijgaan aan het feit dat hij zich in 
de eerste twee decennia van zijn aartspriesterschap energiek heeft ingezet voor 
de doorwerking van de ideeën van vooruitgang en verlichting in de samenle-

146 RAU, Aartspriesters van Utrecht, 1018, nr. 8. 
14 ' Idem, nr. 12. 
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ving. Anders dan bijvoorbeeld een pastoor Witbols, die op zeker moment het 
lidmaatschap van de Nationale Vergadering hoger stelde dan de continuering 
van zijn pastoraat, was Berendtzen niet in de eerste plaats een politieke figuur. 
Zijn primaire zorg gold het welzijn van de katholieken en hun kerk in de Repu
bliek en wij kunnen hem rekenen tot degenen van wie Ten Hulscher stelde dat 
zij 'uyt zugt voor meerder vryheid in hunnen Godsdienst die Patriottische party 
aankleefden'. Want dat Berendtzen de patriottenbeweging was toegedaan is 
boven elke twijfel verheven. Wanneer zijn publikaties van vóór 1787 daarover 
onvoldoende zekerheid zouden verschaffen, staat ons een opmerkelijk getuige
nis ter beschikking uit de periode dat de patriottenbeweging in Utrecht op haar 
hoogtepunt verkeerde. In een brief van 26 september 1784 schrijft de patriots-
gezinde Maximiliaan Louis d'Yvoy in verband met de voor het nieuwe rege
ringsreglement in te dienen opmerkingen en de rol die de r.k. pastoors ten plat
telande daarin zouden kunnen spelen: 'Et conformément avec les nostres chac-
que Pasteur a un exemplaire de nostre Concept-Reglement, et leurs superieur, 
qui demeure a Maarssen, homme tres éclairé et savant, bon patriotte, est un 
de nos plus grands confident dans ce ci, et il fait beaucoup de bien dans les af
faires d'aujourdhui'148. Maar ook zonder dit getuigenis staat het wel vast dat 
bij meer dan één gelegenheid de veranderingsgezinde kringen van zijn tijd veel 
van hun denkbeelden en idealen in de publikaties van Berendtzen hebben terug
gevonden. Zo bijvoorbeeld in het betoog in zijn Eenvoudig Verhaal dat de 
roomsgezinde ingezetenen van de Republiek ondanks hun kerkelijke gehoor
zaamheid toegewijde vaderlanders en betrouwbare onderdanen waren. Nog 
sterker wellicht in de opwekking aan zijn pastoors door participatie in de Oeco-
nomische Tak de consequenties van het volwaardig staatsburgerschap te aan
vaarden. Zijn aansporing tot oefening van landlieden in de wapenhandel werd 
in de patriotse pers uitbundig geprezen, en nog in 1792 verzette hij zich, met 
een beroep op de gelijkwaardigheid van katholieken en protestanten, tegen de 
ongelijke behandeling door de overheid van de officiële kerk en de getolereerde 
roomse religie. Omstreeks die tijd had zich echter al een fundamentele verande
ring voltrokken in de opstelling van de aartspriester. Die veranderde opstelling 
bracht hem in conflict met de Hollandse clerus die het wel aandurfde de eman
cipatie van de kerk te accepteren uit de handen van aanhangers van een in we
zen niet-christelijke levensbeschouwing. In tegenstelling tot hen kon Berendt
zen niet inzien dat de beginselen van gelijkheid en vrijheid in de Republiek op 
een volkomen andere manier zouden uitwerken dan in Frankrijk en de Zuidelij
ke Nederlanden, waar de katholieke kerk een essentieel onderdeel was geweest 
van het ancien régime. Daardoor ontging hem één van de kenmerkende ver
schillen waardoor de Bataafse revolutie zich van de Franse onderscheidde en 
werd het hem belet van patriot tot Bataaf uit te groeien. 

148 Kroniek van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht, XXX (1874) 271. 
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