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EEN U I T Z O N D E R L I J K LID VAN EEN BEKEND G E S L A C H T 

In het interessante boek over Wijk bij Duurstede van de heer 
H. Hijmans wordt ook iets verteld over het leven van de katholieken 
in die stad in de 17e eeuw i ) . Hierbij duikt de naam op van pater 
Theodoras Adolf van Reede, die van 1633 tot 1674, meer of minder 
in het geheim, de katholieken van Wijk en omgeving bij elkaar 
gehouden heeft. 

Hoewel het verboden was, werd het in de 17e eeuw gewoonte dat 
de katholieken ergens in een gewoon huis godsdienstoefening hielden. 
Schouten en andere handhavers van het recht waren wel bereid 
de andere kant ui t te kijken, wanneer de katholieken bereid waren 
voor deze vriendelijkheid te betalen. Maar dat één en dezelfde 
geestelijke het zo lang kon volhouden, was toch wel iets bijzonders. 
Pater van Reede had dit voorrecht te danken aan zijn afkomst en 
aan zijn relaties, maar waarschijnlijk toch ook aan zijn persoonlijk
heid. 

De man, die als priester plechtig Theodoras heet, was (hervormd) 
gedoopt als Dirk Adolf van Reede en hij behoorde tot het bekende 
geslacht, dat in de 17e en 18e eeuw zo'n grote rol gespeeld heeft in 
het Sticht. Hij was geboren + 1600 2) als zoon van Frederik van 
Reede, heer van Amerongen uit diens huwelijk met Cornelia van 
Oostrum, die in 1600 stierf. Frederik van Reede is geen op de 
voorgrond tredende figuur geweest, maar Dirk Adolfs broer Godard 
(heer van Amerongen van 1611 — 1641) sterft in 1641 als gedeputeerde 
te velde bij het beleg van Bergen op Zoom, „voor het vaderland", 
zoals zijn wapenbord vermeldt. H u n grootvader, Goert van Reede, 

i) H. Hijmans „Wijk bij Duurstede" blz. 72 v.v. 
-) Arch, voor de gesch. van het aartsbisdom Utrecht, dl 3. blz. 281. 
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had een grote rol gespeeld in de opstand tegen Spanje, een bloed
verwant helpt mee de vrede van Munster sluiten, anderen hebben 
zitting in de staten van Utrecht. Op welke manier Dirk Adolf in 
contact is gekomen met tie orde van de jezuïeten is een open vraag. 
Of en waar hij en zijn broers gestudeerd hebben, is volslagen onbe
kend. Godard is in staat lyrische franse ontboezemingen te schrijven 
in het album amicorum van de jonge dame, die zijn vrouw zal 
worden en van Dirk Adolf wordt vernield dat hij „gedurende 6 jaar 
zijn latijnsche s tudiën volbracht" in Utrecht 3). Hij heeft in Brabant 
gewoond-4), is daar waarschijnlijk katholiek geworden en in 1624 
toegetreden tot de Societas Jesu. 

In 1633 verschijnt hij dan als priester in Wijk bij Duurstede, in de 
onmiddellijke nabijheid van zijn stamslot. Heel goed gekozen, want 
„pater Reede" zoals hij voortaan zal heten, is niet alleen verwant 
aan de heren van Amerongen, Nederhorst en Renswoude, maar door 
zijn moeder ook aan de Van Oostrums, die een grote rol spelen in 
Wijk. Zijn grootvader is er schout geweest en deze functie wordt nu , 
in 1633, uitgeoefend door Dirk Adolfs oom, Willem van Oostrum, 
die zijn voogd geweest is 5). De pater gaat wonen bij zijn „moeie", 
waarschijnlijk Margaretha van den Bongerd, weduwe van Johan van 
Oostrum, ook zelf verwant aan de Van Reede's. 
T o t + 1640 gaat alles goed en misschien was dat nog wel langer zo 
doorgegaan als Dirk Adolf meer bereid was geweest zich rustig te 
houden. Maar daar was hij de man niet naar. In 1639 sterft Willem 
van Oostrum en in 1641 Godard van Reede en na die tijd zijn de 
klachten van de predikanten niet van de lucht. Het begint met een 
verzoek aan de magistraat van Wijk om de priester een „eed van 
getrouwichheyt" te laten afleggen. Dat is een verordening van de 
stâten-generaal <>). 

En dan verdwijnt de naam van „pater Rheede" niet meer uit de 
acta van de classis Wijk van de hervormde kerk. Hij wordt beschul
digd kerkdiensten te houden in zijn eigen huis en bij anderen. 
Voortdurend wordt er bij de magistraat op aangedrongen, hem de 
eed te laten afleggen. Dan zal het afgelopen zijn, want die eed, 
behelst „sonder eenige mentale reserve" de belofte „geen priesterlijcke 
bedieninge in het werek te sullen stellen" "). 

Na gevraagd en verleend uitstel, levert Dirk Adolf tenslotte, in 
januar i 1642, een request in. Hij verklaart te zijn „een edelman deses 
Gestichts". Bovendien bezit hij een verblijfsvergunning, afgegeven 
door de staten-generaal. De magistraat antwoordt (en kan niet veel 
anders doen) dat hem toegestaan wordt in Wijk te wonen, wanneer 
hij de bewuste eed aflegt 8). Maar daarom gebeurt het nog niet. Er 

8) Idem. 
4) Acta van de classis Wijk, 22 nov. 1654. R.A. Utrecht. 
5) Huisarchief Amerongen Inv. II. 31. 
6) Acta van de classis Wijk, 16 nov. 1641. 
') ld. 16 maan 1642. 
s) Archief voor de gesch. van het aartsbisdom Utrecht, dl 38, blz. 115. 
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wordt een katholieke godsdienstoefening verstoord bij Jacob Vernooy 
op de Meerdijk, die wel wat boete oplevert, maar geen beschuldiging 
tegen de priester, want die is niet gevonden. Tevergeefs verschijnt 
ds. Bargeius op het raadhuis om de verbanning van de moedige 
pater te eisen ! ' ) . 

De volgende jaren stuurt elke classisvergadering afgevaardigden 
naar de magistraat en naar schout Johan van Isendoorn om er op 
aan te dringen de gehate geestelijke eindelijk te dwingen tot de eed, 
die in 1646 nog niet is afgelegd. De magistraat verklaart dan dat ze 
„geerne nae vermogen" zal meewerken! Nu beginnen de predikanten 
te dreigen. Als de regeerders van Wijk zo onwillig blijven, zullen 
ze zich genoodzaakt zien, zich tot de staten te wenden. Een dreige
ment dat wel niet zo heel veel indruk zal hebben gemaakt en de 
heren van de magistraat waarschijnlijk wel beledigd heeft. 

Dirk Adolf werkt intussen door. Niet alleen in Wijk zelf, ook de 
predikanten van Bunnik, Odijk, Werkhoven klagen over zijn 
„stouticheden 10). Zelfs klopjes uit de stad zijn ingeschakeld. Hij 
doopt kinderen, sluit huwelijken en baggert door onbegaanbare 
wegen naar stervenden. Of hij wel eens een bezoek brengt op het 
huis te Amerongen, waar sinds 1641 de zoon van zijn broer zetelt, 
de bekende diplomaat Godard Adriaan van Reede? 

Als er niets gebeurt tegen de „stoute insolentie" gaat cle classis over 
tot uitvoering van haar dreigement. He t is intussen 1654 geworden. 
In augustus van dat jaar verklaart burgemeester Achterhout dat de 
schout opdracht heeft „pater Rheede te insinueren dat hij sich sal 
hebben te gedragen nae het placcaet. . . . " 

Of de heer Van Isendoorn zich al of niet van deze opdracht heeft 
gekweten, vermeldt de geschiedenis niet, maar als de classis in 
november weer bijéén is, blijkt het dat „geen inbindinge ter werelt 
was gevolgt". Pater van Reede gaat „onbeschaemt" door. Er is boven
dien nog een heel onaangename zaak te behandelen. Het verzoek 
aan de magistraat in augustus is nog dezelfde dag „ter quader 
t rouwe" overgebriefd aan enkele voorname heren uit de provincie, 
ja, zelfs aan katholieken. Met denigrerende woorden over de afge
vaardigden van de classis. Waarschijnlijk omdat ze nu zo veront
waardigd zijn, verschijnt de syndicus van Wijk om te verklaren dat 
de magistraat nu werkelijk „scherpe last" heeft gegeven aan de 
schout om op de priester te letten. De classis besluit grootmoedig 
nog zes weken te wachten, maar ze stellen wel al vast een verzoek
schrift aan de Staten op. 

De zes weken groeien uit tot maanden. Pas op 18 jun i 1656 kan 
er met voldoening melding worden gemaakt van de reactie van de 
staten op het in augustus 1655 ingeleverde request. De edelmogende 
heren hebben magistraat en schout aangeschreven, de eerste verzocht 
en de tweede gelast, de plakkaten te handhaven. En dan gebeurt 
er verder niets. 

9) ld. blz. 117. 
10) Acta van de classis Wijk, 29 maart 1647. 
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In 1658 beklagen de wijkse predikanten zich er over dat op 
sacramentsdag de stad vol vreemdelingen is geweest. Zelfs met koetsen 
en wagens zijn de katholieken komen opdagen i l ) . 

In de volgende jaren kaatsen magistraat en schout elkaar de bal 
toe. De stadsregering vindt dat het de taak van de heer Van Isendoorn 
is, de plakkaten te handhaven en de schout zegt dat hij het wel zou 
doen, als hij maar een beter omlijnde instructie had. 

T o c h schijnt Dirk Adolf van Reede niet helemaal ongemoeid te 
zijn gebleven. In 1666 voelt de schout zich althans geroepen de 
priester mee te delen „dat hij sich moet on thouden van sijne paep-
sche afgoderijen", anders moet hij hem beboeten „gelijck over een 
jaer" i 2 ) . 

In 1664 bereiken geruchten en klachten de magistraat dat de 
katholieken een kerk hebben ingericht in het huis van hun pastoor. 
De magistraat stelt naarstig een onderzoek in. Er wordt een deputat ie 
van twee leden aangewezen, de heren B. Kemp en Willem van Ree, 
om de priester te gaan verhoren. Gelukkig kunnen ze rappor teren 
dat ze niets van een kerk of van „ornamenten" ontdekt hebben. 
Waarschijnlijk is de magistraat nog altijd niet waterdicht 13). 

De laatste jaren van zijn leven krijgt de priester hu lp . Na 1670 
verschijnt de „adjunct van pater Reede" ten tonele, zonder dat er 
ook tegen hem iets wordt gedaan. De laatste keer dat Dirk Adolf van 
Reede wordt genoemd in de acta van de classis is in maart 1672. 
Drie maanden later kwamen de Fransen en kort na h u n vertrek, 22 
december 1674, is de priester gestorven en bijgezet in de kerk van 
Wijk in het familiegraf van de Van Oostrums. 

We zien het leven van Dirk Adolf van Reede eigenlijk alleen, 
weerspiegeld in de woorden en daden van zijn tegenstanders. Maar 
daarui t leren we dan ook een moedig mens kennen, wie niets kan 
worden verweten dan zijn „onbeschaemtheyt". Even doortastend als 
de besten van zijn geslacht, trouw aan zijn geloof, waarvoor hij veel 
heeft opgeofferd. Want , al werd hij beschermd, deze edelman heeft 
een hard leven geleid, zwaar, eenzaam, zonder comfort. Dat het kon, 
werpt wel een bijzonder licht op de toestanden en verhoudingen in 
onze Republiek. 

A L E I D W. VAN DE B U N T 

" ) ld. 16 juni 1638. 
12) ld. 28 nov. 1666. 

>) Archief voor de gesch. van het aartsbisdom Utrecht, dl 38, blz. 118; zie ook 
Hijmans blz. 73. 
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