
Maandblad van Oud-Utrecht 1968 DE DOMKERK TE UTRECHT IN 1672 Op Donderdag 13 Juni 1672 trok het Franse leger de stad Utrecht bin-nen en het bleef er tot Donderdag 13 November 1673. Die periode wordtbeschreven als een aaneenschakeling van zorgen en lasten voor de bur-gerij. De stadsregering was blijven bestaan, maar het Franse bewind deel-de de lakens uit. Bij elke onaangename maatregel, bij elke nieuwe schat-ting kon men wat tegenstribbelen, maar meer ook niet. Aanvankelijk gingde bezetter (ook deze!) zeer gematigd te werk, maar lang heeft dat nietgeduurd. De uitvoering moge anders geweest zijn dan in onze tijd, deervaringen waren dezelfde. Er is evenwel ook een verschil met onzeopvattingen. De kerkelijke overheid werkte met de Franse bezetter medeen zij deed dat op een wijze, die naar onze maatstaf uit de laatste wereld-oorlog bedenkelijk veel op ongeoorloofde collaboratie gelijken zou.

Menschijnt dat toen niet zo te hebben gevoeld en een bewijs hiervoor is wel,dat het na het vertrek der Fransen niet tot noemenswaardige represaillesgekomen is 1). Al spoedig na de komst der Franse autoriteiten te Utrecht heeft deapostolische vicaris Johannes van Neercassel, die tevoren te Amsterdamwoonde, zich naar Utrecht begeven. Men kon in die tijd blijkbaargemakkelijker dan in de onze van onbezet naar bezet gebied vertrekken.In deze stad heeft hij het bisschoppelijk gezag openlijk uitgeoefend en hetmoet hem een voldoening geweest zijn om wederom dienst te kunnendoen in de kerk, die vele eeuwen de kathedraal van het bisdom wasgeweest: de Dom te Utrecht. Reeds 29 Juni, toen de beide burgemeestersontboden waren op Paushuize, waar de gouverneur zijn intrek had, ont-vingen zij van de kardinaal de Bouillon de mededeling, dat hij speciaalin de stad gekomen was om de Dom weder voor de katholieken

ingebruik te nemen, en reeds de volgende dag werd de kerk door de kar-dinaal opnieuw gewijd. Wij kennen een brief van Van Neercassel aanpaus Clemens X, waarin hij een beschrijving geeft van de gebeurtenissen,die toen plaats vonden. De Utrechtse geestelijkheid ging in kerkelijkegewaden gekleed, naar Paushuize om de kardinaal af te halen. Naar deschatting van de apostolische vicaris hebben meer dan zestienduizendmensen de plechtigheden bijgewoond. Sommigen van hen stortten tranenvan vreugde, dat aan de katholieken het erfdeel hunner vaderen terugge-geven werd, anderen weenden wegens het verlies van wat zij ten onrechte(naar katholieke opvatting althans) verkregen hadden. Van Neercasselprijst de eenvoud en de devotie, waarmede de kardinaal de wijdings-plechtigheden verrichtte. De pracht er van werd nog verhoogd door hetgetal aanzienlijke bezoekers, onder wie de bisschop van Straatsburg.

Nadat de Dom dus opnieuw voor de katholieke eredienst gewijd was,werd de kerk door klopjes schoongemaakt en gewit. Volgens een anderbericht werden de stoelen verwijderd en volgens Van Neercassel was hetgebouw dan ook geheel leeg. Men bedenke hierbij, dat het thans niet ') Vgl. L. J. Rogier, Neercassel en het vaderland in 1672. In: Verslag alg. verg.Hist. Genootschap op 31 octob. 1949. Utr. 1950, blz. 7-60. 45








