
BEKENDE RHENENAREN - DS HUIBERT JACOBÜS BUDDING
_____ (1810-1870)

Op 19 januari 1810 werd te Rhenen Huibert Jacobus Budding
geboren als zoon van Willem Budding en Susanna Antonia
Sandbrinko Willem Budding (1774-1855) was een welgesteld
bierbrouwer, raadslid en ook wethouder te Rhenen; Susanna
Antonia Sandbrink (1767-1829) was een dochter van Jacobus
Sandbrink, schepen te Rhenen, en Antonia Voskuyl.
Huibert Jacobus Budding zou later als predikant een belang-
rijke invloed hebben op het kerkelijk leven, voornamelijk
in Zeeland, maar ook in de rest van Nederland.
Na een goede scholing te Vianen, (Op-?)Heusden en Wagenin-
gen ging Budding naar Utrecht waar hij na het doorlopen
van de Latijnse school op 26 juli 1828 als student in de
theologie werd ingeschreven. Hij was zeer intelligent en
behoorde tot de beste studenten. Hoewel hij niet al te
sterk van gestel was -hij had een hoge schouder- was hij
een der eersten die zich aansloot bij de vrijwillige jager-
compagnie der Utrechtse studenten om in 1830 ten tijde van
koning Willem I deel te nemen aan de tiendaagse veldtocht.
Op 15 september 1834 nam Ds H.J. Budding een op hem uit-
gebracht beroep te Biggekerke in Zeeland aan. Hij trok bij
zijn preken grote scharen toehoorders, ook uit omliggende
dorpen. De kerk was vaak te klein, zodat de mensen buiten
stonden te luisteren.
Inmiddels was in 1835 de Afscheiding begonnen, en Budding
begon in november van dat jaar bidstonden te houden voor
de Afgescheidenen en hun zaak. Hij deed dat elke dinsdag-
avond gedurende de hele winter. Abrupt scheidde Budding
zich in 1836 af toen hij door het Classicaal Bestuur te
Middelburg werd onderhouden over het niet laten zingen van
Evangelische Gezangen (een nieuwe psalmberijming). In 1836
werd hij afgescheiden predikant te Middelburg en tussen
1837 en 1839 voor heel Zeeland. Het tot de Afscheiding van
de Hervormde Kerk behoren was in die tijd niet geheel on-
gevaarlijk; zo stonden de Afgescheidenen aan allerlei ver-
volging en smaad bloot.
Toen in 1839 een aantal Zeeuwse afgescheiden gemeenten de
vervolging moe waren en "vrijheid" aan de overheid vroegen,
ontstond er een conflict met Budding die zich fel hiertegen
verzette. Een andere reden voor zijn breuk met de hoofd-
stroom van de Afgescheidenen was zijn vasthouden aan de
oude psalmberijming van Datheen» Hij stichtte een vrije ge-
meente te Goes en werd zo êên van de grondleggers van de
latere Gereformeerde Gemeente„



Van 1839-1844 trok hij als reizend prediker rond en preekte
in boerderijschuren. Na erkenning van de Afgescheidenen als
afzonderlijk kerkgenootschap werd Budding (voor zijn mede-
standers overigens onbegrijpelijk) een van de eerste predi-
kanten in deze leer te Groningen, waar hij als predikant
stond van 1844-1848. Het kalme leven aldaar stond Budding
echter niet zo aan en zo besloot hij in 1848 met enkele
geestverwanten naar Amerika te vertrekken. Na wat rond-
zwervingen in de staat New York (o.a. predikant te Buffalo
in 1850), vestigde hij zich als landbouwer op een hoeve in
de slavenstaat Maryland niet ver van Baltimore.
Maar ook hier weer had hij geen rust; hij verkocht deze
hoeve dan ook en keerde terug naar Nederland, waar hij na
een kort verblijf in Groningen en na korte tijd Christelijk
Afgescheiden predikant in Gorinchem te zijn geweest (niet
bevestigd), zich weer vestigde te Goes (1852-1870) waar hij
een vrije gemeente had gesticht. In oktober 1870 werd hij
ziek en na een verblijf in Noord-Brabant overleed hij, on-
gehuwd, te Goes.

Budding was een fascinerende persoonlijkheid; hem werd
paranormale begaafdheid toegeschreven en hij had een
scherpe intuïtie en mensenkennis. Hij was welbespraakt en
wist zijn gehoor enorm te boeien als hij getuigde van zijn
vurig geloof, ervaringen en wonderbaarlijke gebedsverhorin-
gen. Bekend was hij om zijn felle preken tegen het afkopen
van de militaire dienstplicht, koepokinenting en het af-
sluiten van verzekeringen. Maar hij was grillig, eigen-
zinnig en leefde doorgaans bij ingevingen; zo preekte hij
niet "als hij de Geest niet had". Hij was echter altijd
hulpvaardig en bezocht en steunde vele zieken en noodlij-
denden. Hij wist altijd geld van rijken los te krijgen
voor armen en zwakkeren. Zelf geld en goed beheren kon hij
niet. Zo betaalde hij voor velen de overtocht naar Amerika
en aan de boerderij daar verspeelde hij een groot deel van
zijn moederlijk erfdeel. Zijn vader Willem Budding, een
vermogend man te Rhenen, zorgde er dan ook voor dat hij na
diens dood in 1855 alleen het vruchtgebruik van de nalaten-
schap kreeg. Daaruit kon hij royaal leven, maar vaak bezat
hij geen cent.
Wegens het houden van ongeoorloofde samenkomsten werd
Budding herhaalde malen beboet, maar nooit heeft hij -ook
niet wanneer vrienden hem het geld aanboden- betaald; hier-
door belandde hij driemaal in de gevangenis. Veel over het



leven, doen en laten van Ds H.J. Budding is bekend geworden
uit boeken als "Leven en Arbeid van H.J. Budding", en
"Bladzijden uit het leven van Mej. J. Visser". Janna Visser
(1811-1892) was gehuwd met Johannes de Jonge (1808-1872),
broodbakker te Goes, bijgenaamd "de hemelse bakker". Deze
was jarenlang Budding1s boezemvriend, die hem op vele
tochten vergezelde, hem door dik en dun trouw bleef en
daardoor ook vaak met hem in de gevangenis belandde. Janna
Visser, die aanvankelijk ook een trouw volgelinge van Bud-
ding was, begon later wat moeite te krijgen met de vriend-
schap tussen Budding en haar man Johannes de Jonge. Zo
verwaarloosde deze zijn bakkerij en zijn gezin.
ledere godsdienstoefening leverde een procesverbaal op,
zodat hij ondermeer gesommeerd werd te betalen ƒ 9284,48;
ƒ 32408,48 en f 4201,81 (dd. 15 januari 1842, 17 januari
en 23 januari 1843); behoorlijke bedragen voor die tijd.
Zo werd samen met Budding Johannes de Jonge van 18 juni
1838 tot 15 januari 1839 in het huis van arrest in
Middelburg opgesloten, na eerst in de Gijzelingskamer van
het Goesse stadhuis opgesloten geweest te zijn, waar ze
psalmen zongen goed hoorbaar voor de menigte die zich op
de markt verzameld had. In 1843/1844 werden ze dan ook ge-
scheiden gevangen gezet; de Jonge in Middelburg en Budding
in Nijmegen. In augustus 1848 vertrok Budding naar Amerika.
De bakkerij van Johannes de Jonge was inmiddels verlopen;
ze verlieten hun huis, dat ze bij hun huwelijk gekocht
hadden en gingen kleiner wonen, zeer tegen de zin van
Johannes, en openden een zaakje in grutterswaren.
Op 23 mei 1851 kwam ds Budding weer terug in Nederland,
was enige tijd elders maar kwam 18 juni 1852 terug naar
Goes, waar hij weer bij de Jonge ging wonen, die hem trouw
was gebleven.
Uiteindelijk kwam het tot een breuk tussen Budding en de
Jonge, voornamelijk vanwege de Jonge's vrouw Janna Visser.
Zo verweet Budding haar dat "zij in huis regeerde en niet
haar man". Zij moest van Budding openlijk schuld belijden
en boete doen, nadat hij haar zes weken lang in zijn pre-
ken en met vloekpsalmen van Datheen daartoe gedwongen had.
Het gezin de Jonge maakte een ware crisis door. Tenslotte
werden bakker de Jonge, zijn vrouw en kinderen uit het
lidmatenboek der gemeente "geschrapt"; later zijn ze toen
Ned. Hervormd geworden (ca. 1862/1863). Budding overleed
10 november 1870 te Goes; een jaar later overleed bakker
de Jonge, die volgens zijn vrouw gebroken was door alle
gebeurtenissen.



In zijn latere leven liet Budding zich toch beïnvloeden,
met name door George Muller uit Bristol in Engeland, die
hij op een van zijn reizen had ontmoet. Budding1s prediking
kreeg een meer ruim evangelische toon; zo liet hij naast
zijn dierbare oude psalmen ook andere liederen zingen en
ging hij over tot wekelijkse avonmaalsviering, waarbij hij
een heel brood liet rond gaan. Te Goes liet hij een chris-
telijke lagere school, een bewaarschool en een royaal te-
huis voor weduwen en wezen stichten, geheel bekostigd uit
vooraf vrijwillig bijeengebrachte giften.
Na 1858 veranderde Budding langzamerhand van inzichten en
kreeg de gemeente die hij overhield een meer blijmoedig,
confessioneel ongebonden karakter. In 1867 veroorzaakte
hij opschudding door de publikatie "Belijdenis voor vrien-
den geschreven, die door vijanden gelezen mag worden".
Hierin viel hij oude dogmatische formules radicaal aan en
verwierp ze. Veel oude vrienden keerden zich toen van hem
af. Ook een deel van zijn gemeente te Goes ging, door hem-
zelf tijdens een kerkdienst voor de keus geplaatst, heen.
Toch bleef hij in Zeeland om de laatste jaren voor zijn
dood velen met zijn aangrijpende preken te boeien. De nog
te Goes bestaande Chr. Evang. Gemeente, sedert 1881 aan-
gesloten bij de Bond van vrije evangelische Gemeenten, is
de rechtstreekse voortzetting van Budding's gemeente daar.

A.J. de Jong, Voorthuizen
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