








Oud-Utrecht 2003. - Dl.76 van het aartsbisdom en de ga-rantie voor het voortbestaan er-van was de bouw van het al ge-noemde grootseminarie Rijsen-burg. Dat zou de theologischeopleiding van de toekomstigepriesters gaan verzorgen enopende in 1857 zijn poorten.&quot;De kerkrechtelijk vereiste oprich-ting van een kathedraal kapittelkreeg haar beslag aan het eindvan 1858. Zwijsen had moeite ge-had om daarvoor geschikte he-ren te vinden en was verder vanmenig: 'hoe minder leden hoeliever.'^^ Het werden tenslottenegen kanunniken, met AndreasIgnatius Schaepman, die al heelwat andere functies had, alsproost (voorzitter). De taak vandit waardige college was de bis-schop op diens verzoek van vrij-blijvend advies te voorzien, en nazijn dood voor Rome een al evenvrijblijvende voordracht van driebisschopskandidaten te maken,de zogenaamde terna.Zo werd 1853 behalve het jaarvan de bisschoppen ook het jaarwaarin de organisatie van derooms-katholieke kerk in stad,bisdom en land haar beslagkreeg, waarbij aartsbisschop Jo-annes Zwijsen in het Utrechtsebij verstek als de krachtige orga-nisator optrad. Dat schiep duide-lijkheid allereerst voor de katho-lieken zelf, maar ook, soms tothun schrik, voor de niet-katholie-ken. Ze merkten dat de roomsenniet alleen nooit weg waren ge-weest, maar dat ze

zich ook nogeens publiek manifesteerden.Protestants Utrecht heeft tijd no-dig gehad om met die situatie teleren leven. Van enige opwinding over eenaartsbisschop in Utrecht is na 150jaar niets meer te merken. Reedde eerste aartsbisschop in een neaartsbisschop.9 Organisatie van bovenaf Utrecht werd niet alleen katho-liek opgewaardeerd als bisschop-pelijke residentie, ook de ge-meenschappen van katholiekegelovigen, tot dan toe 'staties'genoemd, kregen de hogere kerk-rechtelijke status van parochies.De reorganisatie aan de top hadgevolgen voor de basis. Op 10april 1854 werd een Algemeen Re-glement voor de Parochiale Kerk-besturen afgekondigd. De oude'staties'en de oude regionale in-deling van 'aartspriesterschap-pen' behoorden tot het verleden.Voortaan waren er parochies endekenaten met welomschrevengrenzen, met pastoors en dekensaan het hoofd, die in alles onderbisschoppelijk toezicht stonden.Zo werd de Utrechtse binnen-stad, met een uitloper in Witte-vrouwen, bij bisschoppelijk be-sluit van 21 augustus 1855 in zesparochies verdeeld. Dat waren: de St. Dominicus, gevestigd aande Mariaplaats, de St. Augusti-nus aan de Oudegracht, de St.Willibrordus aan de Herenstraat(vanaf 1877 aan de Minrebroe-derstraat), de St. Catharina aande Lange Nieuwstraat (vanaf1853 tevens

kathedrale kerk), deSt. Martinus aan de AchterTwijnstraat en tenslotte, buitende singels, de Onze Lieve VrouwTenhemelopneming aan de Bilt-straat.^° Voor elk van die pa-rochies kwam er een kerkbe-stuur, dat de tijdelijke en stoffe-lijke belangen voor zijn rekeningkwam. Dit college van 'kerk-meesters' stond onder het voor-zitterschap van de pastoor, diebenoemd werd door de aartsbis-schop en die in zijn parochie fei-telijk alleenheerser was. Voor dearmenzorg werd per parochieeen afzonderlijk lichaam in hetleven geroepen, het parochialearmbestuur, samengesteld uiteen aantal 'armmeesters.'De bekroning van de organisatie Het grootseminarie te Rijsenburg te Driebergen kort na de oplevering. Het complex werd in de jaren 1856-1859gebouwd naar een ontwerp van architect H.J. van den Brink. Tekening door P.l. Lutgers, lithografie door J.D. Steu- erwald, ca. 1860. HUA, Collectie Beeld. HUA, Collectie Beeld (Fo- todienst). 158 -% vereniging Oud*Utrecht november 2003




