
Houding en lot van een gereformeerd predikant in de patriottentijd* 
door dr. J. Haitsma 

Twee Oranjepreken 
In het prachtig uitgevoerde werk Goejanverwellesluis van drs. W.A. Knoops en drs. F.Ch. Meijer1 

lezen we op pagina 10: „Voorts kreeg de stadhouder steun van de hervormde (toendertijd nog veelal 
„gereformeerde" genoemd, J.H.) predikanten, die in hem de beschermer zagen van de „Ware 
Religie", die vertegenwoordigd werd door de geprivilegeerde Gereformeerde Kerk". Een voorbeeld 
van zo'n predikant was de bekende en merkwaardige ds. Christiaan Salomon Duijtsch, voormalig 
Israëlitisch rabbijn in Hongarije en van 1777 tot 1795 predikant van de gereformeerde (hervormde) 
kerk te Mijdrecht. Van hem zijn zes gedrukte preken bewaard gebleven, waaronder twee 
„oranjepreken". Uit beide blijkt zijn gezindheid overduidelijk. De eerste droeg tot titel: „Gedenkzuyl 
opgericht te Mijdrecht den 8 Maart 1788. Op gelegentheid der Heugelijke 40ste verjaaring van zijne 
doorluchtige Hoogheid Willem de Vijfde, prince van Orange en Nassauw enz. enz. In eene Leerreden 
over Gen. 49: 22 : 23 : 24, door Christaan Salomon Duijtsch, predikant te Mijdrecht".2 

Ten gerieve van de lezers schrijven wij de tekst even uit. Duijtsch gebruikte natuurlijk de 
Statenvertaling. De tekst luidt daarin als volgt: „Jozef is een vruchtbare tak, een vruchtbare tak aan 
een fontein; elk der takken loopt over den muur. De schutters hebben hem wel bitterheid aangedaan 
en hem beschoten en gehaat; maar zijn boog is in stevigheid gebleven en de armen zijner handen zijn 
gesterkt geworden door de handen van den Machtige Jakobs; vandaar is hij een herder, een steen 
Israels". 
Duijtsch droeg zijn preek naderhand op aan de prins. De opdracht telt 5 bladzijden. De eerste twee 
volgen hieronder; ze zijn karakteristiek voor het geheel en geven tevens een korte samenvatting van de 
preek. Terwille van de leesbaarheid zijn Duijtsch' spraakgebruik en schrijfwijze hier en daar aan de 
onze aangepast. 
„Aan zijne Doorluchtige Hoogheid Willem de Vijfde, den Heere Prince van Orange en Nassauw, 
Erfstadhouder, Capitein-Generaal en Admiraal der Vereenigde Neederlanden enz. enz. enz. 
Doorluchtige vorst. Hebben al van ouds af gekroonde Hoofden en aanzienlijke Vorsten, zo nu en dan, 
bij zekere gelegenheden, geringe geschenken, uit de handen der onderdanen, gunstig met een 
liefdehand willen aannemen, - vergun mij dan Doorl. Vorst, dat ik ook met deze 
Gedenkzuyl, ter gelegenheid van de heugelijke 40ste verjaardag van Uwe Doorl. Hoogheid, op de 8 
maart 1788 in een leerrede over Gen. 49 : 22, 23,24 in de gemeente van Jezus Christus te Mijdrecht 
opgericht, tot Uwe Doorluchtige Hoogheid ootmoedig nader en dezelve op 't allernederigste en 
eerbiedigste aan Uw Doorluchtige Hoogheid aanbied en opdraag. 
De hoofdinhoud en het doel van deze leerrede is, deels, om ons te herinneren de vruchtbaarheid en 
uitnemende heerlijkheid van de gezegende Oranjestam van Willem de Oude af. Hoe de goedertieren 
God 't zo gunstig beschikt heeft, dat Hij ten allen tijde, zelfs dan wanneer alle hoop scheen te 
verdwijnen, evenwel tenminste nog een mannelijk vruchtje aan deze edele stamboom deed groeien. 
Ja, zelfs, hoe heden voor 40 jaren, Uwe Doorl. Hoogheid, op de vurige gebeden en stille 
verzuchtingen van de oprechten, door de God des hemels aan Neêrlands volk is geschonken. Deels 
om te overdenken hoe Neêrlands God de prinsen van Orange en Nassauw als middelen in zijn hand 
heeft willen gebruiken tot verlossers uit de Spaanse tyrannie en tot grondleggers en handhavers van 

Het bijgaand artikel is gebaseerd op gegevens, welke verwerkt zullen worden in een boek dat de auteur, 
oud-predikant te Woerden, binnenkort bij De Groot Goudriaan te Kampen zal doen verschijnen onder de 
titel: „Christiaan Salomon Duijtsch, Zijn laatste levensjaren". 

102 



GEDENKZUYL 
OPGERE C U T TE M Y D R E C H T 

den 8 Haart 1780. 

TIR GELEGÎtUHEJD DER HEUGELYKE 40de VERJUARU!« 

VAN ZYNE DOORLUCHTIGE HOOGHEID 

WILLEM DE VYFBE» 
PRINCE VAN ORANCE EN NASSAUVV ENZ ENZ ENZ. 

In eint Leerreeden over Gen. 49. aa: 23: 24, 

D o o ft 

CHRISTIJAN SALOMO DUTT S CM 

Predikant te Mydrecht. 
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verkoopers op den hoek van de Cingel 

en Oude Lelyitraat, 1788, 

Titelpagina van de „Gedenkzuyl" door ds. CS. Duijtsch. 
Coll. J. Haitsma. 

onze vrijheid en godsdienst in de zeven geünieerde provinciën. Deels om met verwondering en 
aanbidding te overpeinzen, hoe, o Doorl. Vorst, uw boog van onschuld, lijdzaamheid, godsvrucht en 
vertrouwen op God, onder al de hevigste aanvallen der Schutters in stijvigheid is gebleven en de 
armen uwer handen door de handen van de Machtige Jakobs zijn gesterkt geworden, zodat Uw 
Doorl. Hoogheid een herder, een steen Israels is. En dus ook tegelijk te wijzen op de grote 
verplichting die op ons en geheel Nederland ligt, om Gods daden te gedenken, zijn wonderen te 
vertellen en de goedertieren en getrouwe God met hart en mond te danken en te verheerlijken". 
Na deze opdracht aan de prins schreef Duijtsch ook nog een „Woord vooraf' aan de Mijdrechtse 
gemeente, waarin enkele karakteristieke passages verband houden met de inval van het Pruisische 
leger in ons land in september 1787: „Herinner U den merkwaardigen Gedenkdag, ik bedoel den 
loden september 1787, toen ik mijn leerrede over Jes. 50 : 10 (Wie is er onder ulieden die den Heere 
vreest, die naar de stem van zijn knecht hoort? Als hij in duisternis wandelt en geen licht heeft, dat hij 
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betrouwe op den Naam des Heeren en steune op zijn God) door de aangename en heuglijke tijding, 
die mij door de koster op den predikstoel gebracht werd: „dat de stad Utrecht ontruimd en de 
vluchtende benden van den Rijngraaf van Salm en der auxiliairen door deze plaats reeds passeerden" 
moest afbreken en de kerkdienst beëindigen. Hoe beroerd, bestorven en verlegen waren de 
„schutters", maar ons hart sprong op van blijdschap, verwondering, aanbidding en dankzegging tot 
God. We moesten uitroepen: „Dit is van den Heere geschied en 't is wonderlijk in onze ogen!" en hoe 
weergalmde de lucht door 't geroep „Vivat Orange", toen de Orange Vlag op onze kerktoren werd 
gehesen en elk onzer met orangetekenen voor de dag kwam. Hoe drukten wij elkanders handen en 
besproeiden die met vreugdetranen". 
Hij herinnert ook aan de dienst op 8 maart waarin de preek over Gen. 49 : 22-24 gehouden is: „Ik zal 
thans niet spreken van de grote toevloed der toehoorders van zovele nabijgelegen plaatsen hier bijeen 
geschaard. 
Ik zal niet memoreren de buitengewoon stille en eerbiedige aandacht van de grote saamgevloeide 
menigte der toehoorders. Ik zal niet gewagen van de gestorte liefdetranen... Nee, dit alles is niemand 
van u vergeten. Wat zeg ik? De herdenking van deze plechtige kerkdienst ontvonkt nog uw harten. 
Dit blijkt uit uw gedaan verzoek en sterke aandrang om deze leerrede ter drukpers over te geven om zo 
gelegenheid te hebben ze te kunnen herlezen". 
Het slot van dit „Woord vooraf' luidt: „Laat deze oprechte gedenkzuyl ook in onze harten opgericht 
worden. En mocht ze nog van deze gezegende uitwerking zijn dat wij onze hartelijk geliefde 
erfstadhouder met hare Koninklijke Hoogheid, mevrouwe de Princesse van Orange en hun 
vorstelijke spruiten voor de troon der genade mochten brengen. Maar ook tegelijk, dat wij op 't 
voorbeeld van onze Dood. Vorst, de schutters, alle beledigingen Hem aangedaan, van harte mogen 
vergeven en vergeten en verder als broeders in liefde, vrede en eensgezindheid met elkander mogen 
leven". 
Door deze citaten kennen we de hoofdgedachten van de preek. Een pikante passage, die betrekking 
heeft op het gebeurde rondom Goejanverwellesluis, is het vermelden waard; onder de pijlen die de 
„schutters" afschoten rekende Duijtsch ook die gebeurtenis. „Wat een pijl werd er niet op deze Doorl. 
Vorst afgeschoten de 28ste juni 1787, toen dat Pruisisch pronkjuweel, Hare Koninklijke Hoogheid 
mevrouwe de Princesse van Orange op haar reis naar 's Hage met de goede bedoeling om zo mogelijk, 
door haar tussenkomst de rust te herstellen, ongeveer 2 uur van Schoonhoven door 
verschillende detachementen van gewapende corporisten werd aangehouden; en in een boerenhuis 
gebracht, de schildwachten er voor en er achter geplaatst werden, terwijl de officier 't vertrek waarin 
Hare Koninklijke Hoogheid zich bevond, niet verliet". 
Dit gebeuren bespreekt Duijtsch uitgebreider en ook dramatischer in de tweede „oranjepreek" die we 
van hem kennen en die tot titel heeft: „Nederlands Debora 't middel in Gods hand tot redding van 't 
zinkend Vaderland". Hij hield ze op 7 augustus 1788 ter gelegenheid van de „heugelijke 37ste 
verjaardag van Hare Koninklijke Hoogheid Frederica Sophia Wilhelmina, prinses van Oranje en 
Nassau, geboren prinses van Pruisen".3 Zijn tekst was toen Richteren 5:6-11, een gedeelte van het lied 
dat de profetes en richteres Debora zong na Israels overwinning op koning Jabin van de Kanaänieten, 
waaraan ze zoveel had bijgedragen. Met betrekking tot het gebeurde bij Goejanverwellesluis zegt 
Duijtsch in deze preek: „'t Middel dat de vrijmachtige God heeft willen gebruiken tot redding van het 
zinkend Vaderland is Nederlands Debora, Hare Koninklijke Hoogheid mevrouwe de Princesse van 
Orange! Laat ik ter gelegenheid van de heuglijke verjaardag van Hare Koninklijke Hoogheid... een 
korte schets geven van de aanbiddelijke weg die de goddelijke Voorzienigheid in dezen gehouden 
heeft. 
Nederlands Debora, Hare Koninklijke Hoogheid, gemalin van Nederlands verdrukte Erfstadhouder, 
met de ellendige en betreurenswaardige staat van 't lieve Vaderland begaan en haar moederlijk hart 
met innige droefheid vervuld, bood zichzelf gewillig aan onder het volk en poogde de 28e juni 1787 
van Nimwegen...een reis naar 's Hage te doen om zo mogelijk door haar tussenkomst de rust te 
herstellen. 
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Maar ziet! Ik ontroer! Wat gebeurt er! Deze grote edelmoedige Vorstinne wordt in haar liefderijk 
voornemen verhinderd! Verhinderd! Door wie? 
Een kort verhaal van deze ontzettende gebeurtenis moet iedereen verbaasd doen staan. Hare 
Koninklijke Hoogheid op haar reis naar 's Hage de stad Schoonhoven gepasseerd zijnde werd door 
verscheidene detachementen corporisten aangehouden en in een boerenhuis gebracht, waar voor en 
achter de schildwachten geplaatst werden die niemand naar buiten lieten gaan, terwijl de officier 't 
vertrek waar Hare Koninklijke Hoogheid zich bevond, niet verliet. Toen na verloop van enige uren de 
commissie der Staten van Holland, die te Woerden resideerde, gekomen was, kon deze toch niet 
bewogen worden om de reis van Hare Koninklijke Hoogheid te laten doorgaan. Zelfs haar voorstel 
om de nacht te Gouda door te brengen werd geweigerd en haar werd alleen de keus gelaten tussen 
Schoonhoven en Woerden.... 
Ontzettende gebeurtenis! De Koninklijk Prinses, de Gemalin van Nederlands Erfstadhouder, werd op 
's Heeren wegen door gewapende corporisten aangehouden! Met een blank zwaard (of sabel) geleid! 
In een boerenhuis gebracht! 't Verzoek zelfs om te Gouda te overnachten afgewezen! En genoodzaakt 
onverrigterzake terug te keren! Wie moet niet verbaasd staan? 
Is er wel een dergelijk geval in Nederlands gedenkboeken te lezen? Is er wel onder de beschaafde 
volken een voorbeeld van te vinden? Zou ons nakroost dit kunnen geloven? Een gebeurtenis die tot 
een eeuwige schande van de zogenaamde vrijheidszonen in Nederlands gedenkboeken zal 
aamgetekend blijven. Maar, o Wonder, juist deze ontzettende gebeurtenis moest dienen tot onze 
redding...." 
Dominee Duijtsch is ook ingegaan op de achtergronden van de haat tegen Oranje, waarbij hij iets 
noemt dat in de jongste publikaties over deze episode in de geschiedenis meestal ontbreekt. Deze 
publikaties wijzen terecht op de grote tekortkomingen van Oranje in dat tijdsgewricht. Ik geloof dat 
Duijtsch daar blind voor is geweest. Dat is jammer. Maar naar mijn mening schuilt er waarheid in 
hetgeen hij in de Gedenkzuyl óók uitsprak. Hij stelt daarin de vraag: „Waarom waren de Schutters zo 
verbitterd tegen onze Vorst?" en beantwoordt die zelf: „De boog waaruit deze pijlen voortkwamen 
was de haat en nijd die reeds jaren in hun hart geschuild heeft wegens zijn luister en gezag en de 
algemene toejuiching. En vooral wegens zijn godsvrucht die uitstraalde in zijn aanhangen en 
voorstaan van de zuivere gereformeerde godsdienst... Was Zijne Dood. Hoogheid een voorstander 
geweest van de Remonstrantie en de Tolerantie, dan zou deze haat er nooit geweest zijn". En in een 
noot voegt Duijtsch hier nog aan toe: „Was het niet het voornaamste oogmerk van het grootste 
gedeelte der tegenstrevers om de remonstrantse dwaalleer en de Tolerantie op de troon te heffen?" 
Dat Duijtsch tot deze beoordeling van de patriottenbeweging kwam is wel te begrijpen. Daarop wijst 
ook dr. R.B. Evenhuis in zijn beschrijving van deze tijd in zijn boek Ook dat was Amsterdam.* Hij 
vertelt hier iets van een „schandelijk pamflet", een bewerking van de 12 artikelen van het christelijk 
geloof en gericht tegen de prins. Daarin stond onder andere: „Ik geloove aan Frederik Wilhelm, den 
machtigen beheerscher der Pruisischen Staaten, en Willem, Prins Erfstadhouder, zijnen eenigen 
zwager, die ontvangen is van den Nassauschen Geest, geboren uit het bloed van Oranje, die geleden 
heeft onder de Staten-Generaal, die gevaren is naar zijn lustslot Het Loo, wederopgestaan te Hattem 
en Elburg (daar had de prins zijn gezag hersteld, R.B.E.), afgevaren naar Nijmegen, zit te rechterhand 
zijns zwagers, vanwaar hij komen zal met Pruisische troepen om te oordelen de patriotten. Ik geloove 
een algemeene Vereeniging der 7 provinciën, opstanding der oranje-kleuren, eene algemeene 
vergeevinge der geenen die tot den Prins terugkeeren en eene eeuwige ruste". Evenhuis maakt ook nog 
melding van de nieuwe tien geboden, toen de patriotten in 1787 voor korte tijd op het kussen waren 
gekomen. Het eerste daarvan luidde: „Wij zijn uwe algemene, ware en belangeloze overheden, die u 
uit het diensthuis van Oranje hebben uitgeleid, gij zult geen dwingeland voor mijn aangezicht 
hebben". Evenhuis schrijft dan: „Door dit alles is de gereserveerde houding van de Amsterdamse 
predikanten en de afwijzende houding van hun collega's elders tegenover de patriotten psychologisch 
wel te begrijpen". 
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Duijtsch' preken vonden van de zijde van zijn medestanders veel bijval; dit blijkt onder meer uit 
enkele „gedichten" die hij bij de uitgave ervan voegde. Eén gedicht was van de hand van ds. S. Lette 
uit Wilnis, die daarin de Gedenkzuyl kort samenvat en het Oranjehuis toewenst „dat zij Gods naam 
en eer ten hoogste doelwit stellen". 

Duijtsch' lot in 1795 
Zoals in 1787 veel patriotten vluchtten of onderdoken, zo deden de prinsgezinden dit bij de inval van 
de Fransen in januari 1795. Uit de notulen van het gerecht en de municipaliteit van Mijdrecht (de 
kerkeraadsnotulen zijn er helaas niet meer) blijkt, dat ook dominee Duijtsch in de nacht van 17 op 18 
januari is ondergedoken en eerst op zaterdag 7 februari weer boven water kwam. Diezelfde dag nog 
berichtte de municipaliteit van Mijdrecht aan de kerkeraad dat de predikant zijn werk niet eerder 
mocht hervatten, voordat hij zich behoorlijk over zijn absenteren had verantwoord. De municipaliteit 
wilde uiteindelijk, dat de kerkeraad hem zou schorsen en afzetten „wegens trouweloze verlating van 
zijn dienst". Dit was in de Dordtse kerkorde, die toen nog gold, een grove zonde, die schorsing of 
afzetting rechtvaardigde. Voorzitter van de municipaliteit was J.P. Westerwijk Forsborgh, een uit 
Amsterdam afkomstig fel patriot, 27 jaar oud en sedert 1794 in Mijdrecht woonachtig. 
In Mijdrecht meer dan veen alleerf deelt drs. E. A.G. van de Bent als haar mening mee, dat het niet 
onwaarschijnlijk is, dat hij in Amsterdam tot één van de correspondentschappen behoorde, die tot 
doel hadden de revolutie voor te bereiden. Hoe het ook zij, in Mijdrecht was hij commissaris van de 
Burger-Sociëteit „Getrouw en Vrij". Het zal blijken dat hij het Duijtsch in 1795 bijzonder moeilijk 
heeft gemaakt.6 

De kerkeraad vroeg zijn predikant inderdaad zich te verantwoorden. Duijtsch deed dit in een 
„missieve", die hij nog diezelfde zaterdag indiende. Hij beriep zich hierin onder andere op de zwakte 
'van zijn lichaamsgestel, zoals hij dat had „leren kennen in het jaar 1787, toen die omstandigheden mij 
een ziekte veroorzaakten". De kerkeraad besloot op dinsdag 10 februari over deze zaak met de 
predikant te spreken. Hij kwam toen tot het volgende oordeel: „Dat ds. Duijtsch beter gedaan had 
indien hij zich niet van zijn plaats had geabsenteerd, doch dat de kerkeraad geen vrijmoedigheid had 
om hem te rekenen tot zulke predikanten, die hun dienst trouweloos verlaten hebben. Hij verklaart 
daarom dat hij hem (= Duijtsch) toelaat tot de volle waarneming van zijn dienst met volkomen en 
hartelijke bereidwilligheid, om hem al het verkeerde dat in zijn gehouden gedrag mocht zijn, graag te 
vergeven in de hoop dat alles met de mantel der liefde bedekt zou worden en men ter bewaring van 
eendracht en broederschap over het voorgevallene zou zwijgen dan dat de kosten door de absentie van 
dominee Duijtsch veroorzaakt, door hem zouden moeten worden gedragen". 
De municipaliteit ontbood echter de volgende dag de kerkeraad op haar vergadering en sprak 
nogmaals uitdrukkelijk uit, „dat het hun (= van de kerkeraad) plicht was de teruggekomen predikant 
niet tot de openbare predikdienst toe te laten..." 
Ondertussen was het in de hervormde gemeente van Mijdrecht tot een grote spanning gekomen. Er 
zijn toen twee lijsten door de gemeente gegaan, met name op donderdag 12 en vrijdag 13 februari. De 
ene lijst werd getekend door 47 personen, waaronder de vier gereformeerde leden van de 
municipaliteit. Ze verlangden van de kerkeraad „om den predikant Christiaan Salomon Duijtsch van 
zijn dienst te suspenderen (= schorsen)". De andere lijst was getekend door 138 personen, die 
verzochten hem „tot het verrichten van zijn gewoon werk" toe te laten. Nu, dat was duidelijke taal, 
zowel voor de municipaliteit als voor de kerkeraad. Zo de kerkeraad al geaarzeld mocht hebben of hij 
ds. Duijtsch op zondag 15 februari nog wel zou laten preken, de uitslag van deze handtekeningenactie 
zou hem daar wel van overtuigd hebben. Ds. Duijtsch is dan ook inderdaad op zondagmorgen 15 
februari weer voor zijn gemeente opgetreden. Dat ze daar heel dankbaar voor was blijkt wel uit het 
uizonderlijk grote bedrag dat de collecte toen opbracht: f 28,80, ruim 5 maal zoveel als in een gewone 
kerkdienst. 
Ogenschijnlijk werd het nu vrij rustig. De kerkeraad was over de dominee zeer tevreden. Hij schreef 
een halfjaar later „dat sedert de omwenteling de openbare godsdienstoefeningen zeer nauwgezet en 
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Ds. Christiaan Solomon Duijtsch. 
Gravure door J. Houbraken, 1769, naar een portret door H. Pothoven. 
Coll. Iconographisch Bureau, 's-Gravenhage. 
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met ijver werden waargenomen en niemand, van welke denkwijze ook, op het gedrag of de bediening 
van dominee Duijtsch enige aanmerkingen gemaakt heeft of heeft kunnen maken en dat hij zich 
volgens het oordeel van den kerkeraad niet heeft schuldig gemaakt aan een of andere verkeerde daad, 
waarin hij verdiende te worden gecorrigeerd". 
Westerwijk Forsborgh zon echter op middelen om ds. Duijtsch toch geschorst of afgezet te krijgen. 
Hiertoe gebruikte hij zijn lidmaatschap van het „Comité tot de zaken van het platteland". Dat comité 
stond in dienst van de Representanten 's Lands van Utrecht en moest de revolutie op het platteland tot 
een goed einde brengen. Op de vergadering van de Mijdrechtse municipaliteit van 25 mei 1795 kon 
hij mededelen, dat hij van het genoemd comité de opdracht gekregen had „een memorie op te (laten) 
maken van alle punten van beschuldigingen, die ten laste van de predikant Christiaan Salomon 
Duijtsch zouden kunnen worden gebracht; opdat voorn, comité daarvoor in staat zou zijn de 
ingekomen klachten te beoordelen en verder naar bevind van zaken te besluiten". 
Eén van de punten van beschuldiging lag voor de hand en was heel duidelijk: ds. Duijtsch bleef 
hardnekkig weigeren het Declaratoir te tekenen. Dit Declaratoir was een officiële verklaring, die 
iedereen, die na de revolutie stemgerechtigd wilde zijn, moest ondertekenen. Het luidde aldus: „Ik 
verklaar vrijwillig op het plechtigst, alsof ik het met een eed bevestig, dat ik geen Regering voor wettig 
erken dan die op de rechten van de mens en de burger gegrond is. Dat ik bijgevolg (beschouw de 
zogenaamde oude Constitutie die sedert 1787 tot na het intrekken der Franse troepen hier heeft plaats 
gehad, als onwettig, onbestaanbaar en gewelddadig en daarentegen) het provisioneel bestuur van 
volksrepresentanten, sindsdien ingevoerd en op die rechten gegrond alleen voor wettig houde, en 
daaraan alle gehoorzaamheid en trouw zal bewijzen totdat een volledige constitutie, door een 
Nationale Conventie ontworpen, door de Natie zal vastgesteld en aangenomen zijn".7 

De bedoeling van de heer Westerwijk Forsborgh was duidelijk. Nu hij niet gedaan had kunnen 
krijgen dat de kerkeraad ds. Duijtsch schorste en afzette, wilde hij dat bereiken via het „Comité tot de 
zaken van het platteland" en via de Utrechtse Representanten. Natuurlijk op zijn voorstel besloot de 
municipaliteit van Mijdrecht dan ook op 7 juni de genoemde Representanten te gelasten (!) om al 
degenen die het Declaratoir niet ondertekend hadden uit hun kerkelijke (!) of wereldlijke bedieningen 
te ontzetten. 
Maar ook dat ging niet zo vlot. Voor sommige „drijvers" verliep de zuiveringsactie veel te traag. In een 
volksvergadering op 20 september 1795 in de kerk (!) gehouden, werd „ten sterksten en in 
bedreigende termen" erop aangedrongen „dat men op heden zoude removeren en uit derzelver posten 
ontzetten alle de aanhangers van het huis van Oranje welke in deze plaats eenig ambt of bediening 
bekleedende waren". De municipaliteit kon en durfde echter niet verder te gaan dan aan de 
volksvergadering voor te stellen om de beslissing van de Representanten af te wachten, die juist met de 
zaak bezig waren. 
Ondertussen had „men" Duijtsch wel op een andere wijze door een geniepige en pijnlijke maatregel 
getroffen. In de maanden februari, mei, augustus en november werd door het „Comptoir van de 
gebenificeerde goederen" te Utrecht aan de predikanten hun tractement over de voorafgaande drie 
maanden uitbetaald. Dat was een bedrag van 125 gulden. Nu vonden we in het „Register van 
Mandaten" betreffende de betalingen in de maand augustus 1795 de volgende notitie: „Een 
Ord(inantie) voor CS. Duijtsch, predikant te Mijdrecht f 125,—..." Deze aantekening was echter 
doorgestreept en er naast stond: „N.B. Deze ord. ingetrokken en gecancelleerd". En in de maand 
november wordt geen uitbetaling meer vermeld. 
Hieruit blijkt dus dat het „Comptoir" al de vereiste maatregelen genomen had om ds. Duijtsch in 
augustus zijn tractement uit te betalen, maar dat dit niet doorgegaan is. Er was een stokje voor 
gestoken....vermoedelijk door Westerwijk Forsborgh. En dan te bedenken dat ds. Duijtsch al sinds 
juli of juni niet meer kon preken wegens „langzaam verval van krachten". Het is onnodig te zeggen dat 
deze inhouding van het tractement een volstrekt onwettige zaak was. Duijtsch was immers nog 
predikant in volle rechten. 



Maar de reeds aangeduide heethoofden gingen nog verder. Ze oefenden op de municipaliteit na 20 
september zo'n pressie uit, dat ze „gehoord het prae-advies van den president Forsborgh met 
algemene stemmen van de Hervormde leden deezer Municipaliteit geresolveert heeft den 
voornoemden Christiaan Salomon Duijtsch als predikant van zijn bediening te ontzetten". 
De drie Rooms-Katholieke leden van de municipaliteit stemden niet mee. 
Natuurlijk was deze afzetting, buiten de kerkeraad en classis om, onrechtvaardig. De heren van de 
municipaliteit hadden de kerkeraad in januari 1795 gewezen op art. 80 van de Dordtse kerkorde 
(omtrent de „trouweloze verlating"). Nu handelden ze zelf in strijd met art. 79 van die kerkorde, die 
o.a. bepaalt.' „Maar of zij ( = de dienaren des Woords) geheel van den dienst af te zetten zijn, zal in 't 
oordeel der classis staan". En wat te denken van hun brief aan ds. Immink te Thamen, de consulent, 
om „het er bij de classis op aan te sturen dat Mijdrecht dadelijk als vacant beschouwd werd" en de 
predikbeurten door de ring te doen waarnemen? Bovendien was de afzetting door de municipaliteit 
voorbarig, want de Representanten waren immers juist met de zaak bezig. 
De kerkeraad protesteerde dan ook, zowel bij de classis als bij de Utrechtse Representanten. De classis 
reageerde in haar vergadering van 27 oktober aldus: ze oordeelde „dat er bij Provisie te Mijdrecht 
door de ring zal gepredikt worden (zoals reeds sinds juli gebeurde, daar Duijtsch ziek was! J.H.) 
zonder dat de classis wil begrepen worden Mijdrecht dadelijk vacant te beschouwen, hetwelk 
zoolange deze zaak bij de Representanten des Lands van Utrecht hangende is, niet verklaard kan 
worden". 

Twaalf dagen na deze vergadering van de classis overleed Duijtsch. In de Stichtse Courant van 11 
november 1795 stond het volgende overlijdensbericht: „Heden 's namiddags om 5 uuren, trof mij een 
allergevoeligste slag, daar mijn hartelijk geliefde man CHRISTIAAN SALOMON DUIJTSCH, die 
de gemeente van Mijdrecht 18 Jaaren en 2 maanden als Predikant bediend heeft, naa een langzaam 
verval van levenskrachten, in den ouderdom van 61 Jaaren en ruim 9 maanden, uit mijne liefdearmen 
wierd weggerukt. — Ik geeve van dit voor mij en mijn vier kinderen allergrievendst verlies, waarin 
niets, dan 't vast vertrouwen, dat hij in de zalige rust en heerlijkheid is heengegaan, mij vertroosten kan 
door deezen thans gebruykleken weg aan mijne Naastbestaanden en Vrienden kennisse, terwijl ik 
zonder brieven van rouwbeklag mij van hunne deelneming verzekerd houde. 
Mijdrecht, den 7 November 1795. Barbara de Bakker, wed. Duytsch". 

Noten: 
1. W.A. Knoops, en F. Ch. Meijer, Goejanverwellesluis (Amsterdam, 1987), p. 10. 
2. Deze preek bevindt zich in de Koninklijke Bibliotheeek te 's-Gravenhage. 
3. Deze preek is aanwezig in de bibliotheek van de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam. 
4. R.B. Evenhuis, Ook dat was Amsterdam, 5 dl. (Amsterdam, 1965-1978), dl. 4, p. 306. 
5. E.A.G. v.d. Bent en C.M.P.F. v.d. Broek, Mijdrecht meer dan veen alleen (Mijdrecht, 1985), p. 27. 
6. Bij het Centraal Bureau voor Genealogie bevindt zich een enveloppe met krantenknipsels, die het een en 

ander melden m.b.t. Jan Pieter Westerwijk Forsborgh. Hij trouwde in 1794 met W. Bloemink en werd in 
1814 bij „Besluit van Zijne Koninklijke Hoogheid" (Willem I!) benoemd tot „Boekhouder en Kassier" van 
de Nederlandse Staatscourant. 

7. Zó, met het tussen haakjes staande, luidde de oorspronkelijke tekst van het Declaratoir. Al spoedig werden 
de tussen haakjes staande woorden weggelaten. Ze riepen teveel weerstand op. Het woord „sindsdien" werd 
toen veranderd in „thans". Zie mr. Johan v.d. Waters „Groot Placaatboek 's Lands van Utrecht, aangevuld 
en vervolgd tol het jaar 1810, door C.W. Morrees en J.P. Vermeulen, dl. I., (Utrecht, 1856), p. 464. 
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