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IETS UIT DE GESCHIEDENIS DER
AFSCHEIDING TE GOUDA
TWEE GESTOORDE GODSDIENSTOEFENINGEN
19 EN 29 MEI 1836
Een merkwaardig staaltje hoe, nog slechts ruim een eeuw geleden, ·h et begrip vrijheid van godsdienst vaak nog niet veel meer
dan eene doode letter was, moge hier volgen.
Tot een goed begrip en een helder inzicht in ,deze zaak is een
korte uiteenzetting der voorgeschiedenis missc'hien niet ongewenscht.
In het jaar 1816 had koning Willem I voor de Ned. Herv.
(Gereformeerde) Kerk een Reglement laten ontwerpen en invoeren,
hetwelk ten opzichte van de oude Gereformeerde kerkregeering
en belijdenis diepgaande wijzigingen bevatte.
Dit Reglement was door eene door Z.M. benoemde Commissie
ontworpen en werd ingevoerd, zonder zelfs de Synode, het hoogste
wetgevende lichaam, daarin te erkennen.
In de eerste jaren waren de protesten betrekkelijk zwak. De
oude namen "Synode" en "Classis", hoewel thans op geheel andere
wijze samengesteld, bleven behoud~n; de Kerkeraden bleven in
functie .
Men ging van het standpunt uit "dat men door welgekozen maatregelen van tijd tot tijd onmerkbaar tot stand kan brengen, wat
men op eenmaal öf in het geheel niet àf niet zonder groote ontevredenheid daarstellen kan." (Syn. Handelingen 1817, blz. 92).
ToC'h ontwaakte er allengs overal meer en meer verzet, hetwelk
ten slotte ten gevolge had, dat verschillende Kerkeraden en predikanten eerst -geschorst en daarna af gezet werden.
Deze beweging is in de geschiedenis bekend ·onder den naam
.,Afscheiding".
Al gingen de Afgescheidenen, aldus noemden zij zich, over tot
het houden van afzonderlijke godsdienstoefeningen, toch bleven zij
zich ·b eschouwen als de zuivere voortzetting der oude Ned. Herv. of
Geref. Kerk.
In 1835 verklaarde de Regeering echter, dat de Afgescheidenen
echter niet alleen geen recht mochten laten gelden op de goederen
der Gereformeerde Kerk, maar ook zelfs niet op -den naam dier
Kerk.
Aanvankelijk weigerden dezen zich onder die uitspraak te buigen.
Van de goederen wilden zij -desnoods afstand · doen, maar niet van
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den naam en -de rechten dier Kerk.
Indien zij ook van deze beide laatste af hadden willen zien en
zich als Afgescheiden gemeenten, dus als eene nieuwe kerkformatie,
wenschten te organiseeren, wilde de Regeering hun de vrije uitoefening van hun godsdienst toestaan.
Edoch, dit weigerde men en eene bittere vervolging van de zijde
van de Regeering was daarvan het gevolg.
De Afgescheidenen werden veroordeeld tot gevangenisstraffen
( soms van verscheidene maanden), tot het betalen van zware boeten
of gestraft met inkwartiering. wanneer men met meer dan 20 personen eene godsdienstoefening gehouden had. In het publieke leven
waren achteruitzetting, smaad en hoon daarbij ruimschoots hun deel.
Ook in Gouda hebben zij dit ondervonden.
De gebeurtenissen, die zich 1hier toen afgespeeld hebben, spreken
zoo duidelijk voor zich zelf, dat met het publiceeren der gevonden
documenten volstaan kan worden.
Van het bestaan van een groep Afgescheidenen hier ter stede
vind ik voor het eerst melding gemaakt in eene missive van het
Classicaal Bestuur. gericht aan Z.Exc. den Minister van Staat,
belast met de generale Directie der Zaken van ·de Hervormde Kerk,
gedateerd 29 Febr. 1836.
Bedoeld schrijven luidt als volgt:

Het Klassikaal Bestuur van Gouda ter voldoening aan de vertrouwelijke circulaire uwer Excellentie van 1 Febr. l.i. no. 1, de
praetoren der Ringen tot de ,daarin verlangde opgaven uitgenoodigd hebbende, heeft de eer Uw Hoogedelgestr. te berigten, dat
voor zooveel aan hetzelve is bekend geworden, in de navolgende
Ringen zich eenige personen van de bestaande Herv. Kerk he,b ben
afgescheiden, als in den ring van Gouda:
Te Gouda: 8 personen met ,de kinderen, waaronder één nog
ongedoopt, •gedeeltelijk van den minderen burger --, gedeeltelijk
van den boerenstand, die vergaderingen houden van minder dan
20 personen, beurtelings bestuurd door een ouden tuinier en een
schrijnwerker of witwerker.
( Het verdere gedeelte van den brief, als zijnde voor de geschiedenis der plaatselijke kerk van geen belang, kunnen we hier
gevoegelijk achterwege laten).
De brief was onderteekend door Ds. J. la Lau, scriba van het
Classicaal Betuur van Gouda.
1

119
In een geheim "Tabellarisch Overzigt nopens de woelingen in
de Ned. Herv. Kerk bijzonder met betrekking tot het aantal en
den invloed der Separatisten (Afgescheidenen) opgemaakt uit de
rapporten der Classicale Besturen", bestemd voor Z. M. en gedateerd 5 Mei 1836 vindt men precies dezelfde opmerkingen.
Het volgende ,document op deze zaak betrekking hebbende is
een · brief van den Commissaris van politie, dhr J. van Alphen
alhier, gedateerd 24 Mei 1836 en gericht aan den Procureur-generaal van het Gerechtshof te Rotterdam.
De inhoud van genoemden brief luidt als volgt:
Gouda, 24 Mei 1836.
Ook alhier Hoogedelgestrenge Heer! formeert zich eene gemeente
der zoogenaamde Separatisten. Volgens informatie moet hun getal
(de leden ·buiten deze stad woonachtig en de kinderen daaronder
begrepen) reeds tot in de veertig zijn aangegroeid. Tot hiertoe
hebben wij hier geen last ( ! ) van die lieden gehad. Dan, laatstleden Donderdag, hadden zij bijeenkomst in het huis van zekeren
Pieter Wachtendonk, schrijnwerker, wonende op den Korte thiendeweg 1), alwaar door zekeren ex; ( ! ) predikant eene redevoering ( ! ) is gehouden en kinderen gedoopt, zijnde dien persoon
genaamd Buddingh. Na den afloop verzamelde zich eene menigte
volks voor het gemelde huis en men begon baldadigheden te plegen,
zoodat ik, erger gevolgen vreezende, mij genoodzaakt zag de militaire magt in te roepen, teneinde het. gebouw en de zich daar nog
in bevindende personen voor mishandeling te beveiligen. Omstreeks
half twaalf uren, reusseerde ik ( slaagde ik er in) van de zich nog
in het huis bevindende menschen, waaronder dan ook den genoemden Dominé, door een agterpoort, uitkomende op het gewezene
kerkhof (het plantsoen achter de Kerk) het huis te doen verlaten
en na middernagt was de geheele zamenloop van volk uiteen,
zonder dat er verdere feitelijkheden waren gepleegd. Den volgenden
ochtend gaf ik kennis van het voorgevallene aan den Heer Officier
van Justitie te Rotterdam en zond Zijn Edelgestr. mijn procesverbaal tegen de persoon van Wachtendonk, die mij had erkend
den 19en dezer maand zijn huis te hebben geleend voor een bijeenkomst van negentien personen tot het houden van zijn Godsdienst
en wijl hij alzoo had gehandeld regtstreeks tegen artikel 294 van
het Wetboek van Strafregt. Reeds vroeger had ik Uw Hoogedelgestr. van het voorgevallene berigt 2), dan, daar het te voorzien was
dat met de Pinksterdagen meerdere bijeenkomsten van gemelde
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lieden zouden plaats hebben, heb ik gewacht, tot na den afloop derzelven. Zondag. den 22en dezer maand zijn zijlieden met minder
dan negentien personen vergaderd geweest ten huize van zekeren
van Dam, tapper 3 ) van beroep. wonende in het zoogenaamde
Buurtj'e buiten de Rotterdamsche poort. De redevoering . is met gesloten deuren gehouden door Wachtendonk, welke zegt ouderling
te zijn; •het proces-verbaal 4) opgemaakt tegen gemelden van Dam,
als hebbende gehandeld tegen gezegd art. 294 zal den Heer Officier
van Justitie worden ingezonden.
Daar nu de stand van zaken sedert den ontvang van Uw Hoogedelgestr. gedrukte circulaire d.d. 23 December 1.1. zoozeer is veranderd, ben ik zoo vrij Uw Hoogedelgestr. te solliciteren mij te
willen berigten of ik in voorkomende omstandigheden mij met
krae:ht ingevolge art. 291 moet gedragen, zullende ik Uw Hoogedelgestr. au courant houden van het voor te vallen in deze.
De Commissaris van policie,
Aan den Heere
w.g. J. van Alphen.
Procureur-generaal.
Ook aan den Officier van Justitie te Rotterdam. dhr. Wentholt,
was ,d us, zooals uit dezen brief blijkt, door ·den Commissaris alhier
een gelijksoortig schrijven verzonden.
Deze echter was al bijzonder verbitterd tegen de Afge,..
scheidenen.
,,
Lees slechts onderstaanden brief, die hij aan den Procureurgeneraal van het Gerechtshof te Rotterdam over deze zaak schreef:
Rotterdam, 25 Mei 1836.
no. 433.
Ik ben door den Heer Commissaris van politie te Gouda onderrigt geworden, dat er op den 19den dezer maand ten huize van
zekeren Wachtendonk, aldaar, eene vergadering van zoogenaamde
Separatisten gehouden is, in welker vergadering door den ex-predikant Buddingh ·eene redevoering zoude gehouden en drie kinderen gedoopt zijn, hetwelk eene groote opschudding in Gouda
veroorzaakt heeft, zoodat men, om ongelukken te voorkomen, genoodzaakt is geweest, de hulp der militaire magt in te roepen, als
mede dat er eene gelijke vergadering op Zondag den 22en dezer
ten huize van zekeren , Jacob van Dam heeft plaats gehad, waar
voornoemde Wachtendonk het woord gevoerd heeft, ,d och bij welke
gelegenheid alles rustig gebleven was.
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De Heer Commissaris van politie, in plaats van zich in de
woning, waar die vergaderingen werden gehouden, te begeven,
teneinde zich van ·h et getal der aanwezigen en van de personen,
welke die vergadering bestuurden te overtuigen, schijnt zich enkel
en alleen bepaald te hebben tot de zorg, dat de aldaar aanwezigen
bij het verlaten der woning niet werden gemolesteerd of mishandeld en heeft na afloop daarvan de personen, die hunne woningen
daartoe geleend hadden, .bij zich ontboden en deze daarover onderhouden, welke •beiden, dit erkennende, echter tevens verklaard
hebben, dat het getal der aanwezigen slegts negentien personen
zoude bedragen hebben.
Ik heb Zijn Ed. dan ook daarover mijn ongenoegen betuigd,
het verkeerde van zijne handelwijze hem onder het oog gebragt
en daar ik geïnformeerd was, ,dat er veel meer personen en onder
deze ook de zoodanigen, die uit louter nieuwsgierigheid zich derwaarts begeven hadden, bij die godsdienstoefeningen tegenwoordig
geweest waren, hem aangeschreven, om naar die personen onderzoek te doen en deze over het getal der aanwezigen en hetgeen
aldaar was voorgevallen, omstandig te hooren, ten einde zoodoende
het door hem verzuimde eenigerma!e te herstellen en mij door
die verklaringen in de gelegenheid te brengen, die personen in
regten te kunnen vervolgen, waartoe de aan mij ingezonden rapporten geen grond genoeg opleverden.
De Heer Commissaris van politie heeft zich dan ook hedenmorgen bij mij vervoegd en mij zijn leedwezen over zijne nalatigheid in dezen betuigd, ter zijner verontschuldiging bijbrengende, dat
hij in het erroneuse denkbeeld verkeerd had, dat, daar de schuldigen aan soortgelijke overtredingen, zoo te Amsterdam als bij de
Correctionele Regtbank alhier waren vrijgesproken geworden, het
de bedoeling van het Gouvernement was, zoodanige vervolgingen
te staken, doch dat hij, na door mij anders ingelicht, nog heden
trachten zoude, de door mij verlangde informatiën in te winnen
en mij den uitslag ,daarvan mede te deelen.
Ik zal dan ook, zoodra de uitslag van dit nader onderzoek te
mijner kennisse zal gekomen zijn, de eer hebben Uw Hoogedelgestr.
daarvan mededeeling te doen en hetzelve voldoende bevonden wordende, de schuldigen onverwijld in regten vervolgen.
De fungeerende Officier van Justitie
w.g. Wentholt.
Den Heere
Procureur-generaal.
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De brief. dien de Commissaris van den Officier van Justitie ontving, zal niet malsch geweest zijn en hem wel een slapeloozen nacht
bezorgd hebben. Immers den volgenden morgen ging hij al naar
Rotterdam om den Officier van Justitie zijn leedwezen over zijn
nalatigheid in dezen te betuigen, terwijl hij tevens !beloofde een vollediger rapport over het verloop der gehoudene godsdienstoefeningen in te zenden, teneinde den Officier van Justitie de gelegenheid te verschaffen eene rechtsvervolging in te stellen.
De Commissaris, in Gouda teruggekeerd, ging met bekwamen
spoed op onderzoek uit. Zijn goede naam toch, dien hij als Commissaris had, stond er mee op 't spel.
Reeds den volgenden dag ontving de Officier van Justitie een
uitvoerig bericht van hem omtrent de gehouden bijeenkomst.
Deze haastte zich nu op zijn beurt om denzelfden dag nog den
Procureur-generaal te berichten, dat :hij nadere inlichtingen van
den Commissaris omtrent het voorgevallene ontvangen had.
Ziehier de inhoud van zijn schrijven:
Rotterdam, 26 Mei 1826.
no. 449.
Ten vervolge mijner m1ss1ve van gisteren, heb ik het ·g enoegen
Uw Hoogedelgestr. te melden, dat mijne aanschrijving aan den
Heer Commissaris van politie te Gouda het gewenschte gevolg
gehad heeft, daar ZEd. mij reeds op heden eene verklaring van
drie personen heeft ingezonden, welke tegenwoordig geweest zijn
bij de godsdienstige vergadering op den 19en dezer ten huize van
Wachtendonk te Gouda gehouden, uit welke verklaringen het blijkt,
dat ·er op die vergadering meer dan honderd 5) personen zijn tegenwoordig geweest, dat dezelve door den ex-predikant Buddingh is
bestuurd, dat deze Pieter Wachtendonk tot ouderling en Jacob
van Dam tot diaken heeft aangèsteld en bevestigd, dat er vervolgens vier kinderen zijn gedoopt, een psalm gezongen en den
zegen over die gemeente is uitgesproken geworden.
Zoodra mij nu de woonplaats van voornoemden Buddingh, waarover ik reeds geschreven heb, zal zijn ken1baar gemaakt, zal ik
denzelven, benevens Pieter Wachtendonk en Jacob van Dam voor
de Correctionele Regtbank alhier doen dagvaarden.
Het is mij dan nu ook overtuigend ge.bleken, dat de gehouden
Contenance van den Heer Commissaris van politie, meer aan een
verkeerd begrip dan aan nalatigheid is toe te schrijven. ·
De Fungeerende Officier
van Justitie,
w.g. Wentholt.
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Dit schrijven is voor de geschiedenis der Geref. Kerk te Gouda
daarom van belang, omdat er uit blijkt, dat op den 19en M,ei 1836
de eerste kerk, voortkomende uit de Scheiding, alhier is ge'institueerd. Immers in -d eze godsdienstoefening zijn de ambten ingesteld.
De Officier van Justitie was, met dit uitvoerig rapport zeer
tevreden en rehabiliteerde daarom den Commissaris van Politie ten
volle tegenover den Procureur-generaal.
Nu de ijver van den Commissaris eenmaal ontwaakt was en hij
zich volkomen 'had weten te zuiveren van het verwijt van nalatigheid, zorgde hij er wel voor, zijne reputatie niet weer te verliezen.
Het verwondert ons dus niet, dat, als er Zondag 29 Mei weder
eene godsdienstoefening plaats heeft, hij er zelf heen gaat en de
vergadering uiteendrijft.
Denzelfden dag nog zal hij het met eene zekere zelfvoldoening
den Procureur-generaal beric:hten:
Gouda, 29 Mei 1836.
Litt.a P No. 62.
Hebbe de eer Uw Hoogedelgestr. te berigten, dat alhier hedenmorgen ten huize van Van Dam :b uiten de Rotterdamsche poort al
wederom eene bijeenkomst der Separatisten heeft plaats gehad.
Ik heb mij daarheen begeven en vond meer dan 20 personen
bijeen, terwijl de schrijnwerker Wachtendonk in kwaliteit van
ouderling van die secte ( ! ) eene voorlezing uit een grooten bijbel
deed. Ik heb hen -d adelijk uiteengedreven, hetgeen zonder tegenkanting is geschied, vragende de voorlezer alleen om een kort nagebed te mogen doen, hetgeen ik weigerde en hebbe ik van mijne
bevinding proces-verbaal G) ingezonden aan den Heer Officier van
Justitie te Rotterdam.
De Commissaris van Policie,
J. van Alphen .
Den Heere
Procureur-generaal.
Het volgend schrijven is verzonden door den uit dien tijd maar
al te goed bekenden Minister van Justitie, Van Maanen, aan den
Minister van Staat, belast met generale Directie der Zaken van
de Hervormde Kerk.
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Geheim
's Gravenhage, I Juni 1836.
No. 1.
Ik heib de eer bij dezen aan Uwe Excellentie kopylijk te doen
geworden de ·b erigten bij mij van den Procureur-generaal ontvangen betrekkelijk de te Gouda plaats gehad hebbende -bijeenkomsten van de zoogenaamde Separatisten.
Mij aan den inhoud dier stukken korfüeidshalve gedragende,
heb ik de eer tevens Uwe Exce11entie te berigten, dat opgemelde
stukken door mij op heden aan den Koning zijn medegedeeld.
De Minister van Justitie,
w.g. Van Maanen.
Zijner Excellentie den Heere Minister van
Staat belast met de generale Directie der
Zaken van de Hervormde Kerk.

Zoowel de Minister van Staat belast met de generale Directie
der Zaken van de Hervormde Kerk als de Koning werden dus
door den Minister van Justitie op de hoogte gebracht van het te
Gouda voorgevallene.
Eerstgenoemde werd :h iermede echter ook in kennis gesteld doqr
een schrijven van het Classicaal Bestuur van Gouda, gedateerd
25 Mei 1836.
In vergelijking met de ··andere rapporten onderscheidt zich dit
rapport zeer gunstig. Hoewel het Classicaal Bestuur der Herv. Kerk
uit den aard der zaak niet sympathiek kon staan tegenover de
Afscheiding, zal men in dit rapport, evenmin als in het "Tabellarisch Overzigf' één woord vinden, dat een vijandigen geest
ademt.
In sobere termen geeft ·de secretaris van het Cl. Bestuur, ds. J.
la Lau verslag van het voorgevallene.
Ziehier wat hij schreef:
Geheim Verbaal.
Het Klassikaal Bestuur van Gouda heeft de eer Uwe Excellentie
kennis te geven, dat op den 19en Mei 1.1. te Gouda eene v•ergadering
van Separatisten gehouden is ten huize van iemand, die tevoren
zich met de zijnen openlijk van de Hervormde Kerk had afgescheiden, bij welke eene menigte volks, in de meening geraakt dat
de Separatisten muiters zijn, die opstand tegen den Koning wil1en
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verwekken, gedeeltelijk het huis omringd heeft, gedeeltelijk hetzelve
is ingedrongen, zoodat buiten en binnen hetzelve schandelijke ge- ·
welddadigheden gepleegd zijn.
Het Klassikaal Bestuur
voorz.
w .g. J. L. Nijhoff, Praeses.
J. la Lau, Scriba.
Aan Z.Ex. den Minister van Staat, belast
met de generale Directie van de zaken der
Hervormde Kerk.
Gouda, 25 Mei 1836.

Het is een waardig stuk, ,d at den man, die het geschreven heeft,
eert en die bij het neerschrijven der woorden "schandelijke gewelddadigheden", ongetwijfeld zijne verontwaardiging heeft willen uiten
over alle gewelddaden en dwangmaatregelen uit die dagen.
Uit dezen :b rief blijkt tevens, welke vreemde bedoelingen een
groot deel der bevolking den Afgescheidenen nog toeschreef.
Zooals uit den brief, door den Commissaris van politie den 24en
Mei 1836 aan den Procureur-generaal gericht, blijkt, had deze den
19en Mei de hulp der militaire macht in moeten roepen om het huis
van W agtendonk en de zic'h ·daarin nog bevindende personen te
beveiligen.
De Commandant van het garnizoen te Gouda had hierover
onmiddellijk rapport uitgebracht aan den Heer Generaal-majoor,
provinciale Commandant van Zuid-Holland. Deze had op zijn beurt
weer verslag uitgebracht aan den Commandant ad interim ( den
waarnemenden Commandant) in het 1e Groot Militair Commando,
deze weer aan den Directeur-Generaal van Oorlog ad interim, dhr.
H. W. Trip, welke laatste dit rapport ter kennis van Z ijne
Majesteit bracht, ~die dus ook door dit D epartement met den toestand op de hoogte gebracht wevd.
Het schrijven aan Zijne Majesteit gericht, luidde a:ls volgt:
's Hage, 25 Mei 1836.
Geheim
no. 1.
Ik heb de eer ter kennis van Uwe Majesteit te brengen, dat de
Heer Generaal-majoor, commandeerende ad interim in het 1e Groot
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Militair Commando, bij m1ss1ve van gisteren, aan mij een rapport
heeft medegedeeld van den heer Generaal-majoor, provinciale Commandant van Zuid-Holland, gedagteekend van den 23en dezer,
het berigt inhoudende, dat op aanvraag van de civiele autoriteit te
Gouda, door den Garnizoenscommandant aldaar de noodige militaire adsistentie is verleend tot het herstellen der orde aan het
huis van zekeren schrijnwerker Wachtendonk wonende op den
Langen Tiendeweg aldaar, in welk huis eene bijeenkomst van de
zoogenaamde Separatisten plaats had en alwaar door den gewezen ( ! ) predikant Budding tot de leden van dat genootschap ( ! )
is gesproken, waardoor een zeer groot getal menschen is bijeengekomen en bij welke gelegenheid eenige glasruiten zijn ingeworpen.
De oploop van menscµen is te middernacht geheel uiteengegaan
en de goede orde wederom hersteld.
De Directeur-Generaal
van Oorlog
ad interim,
H. W. Trip.
Aan den Koning.
Ook den Gouvierneur van Zuid-Holland waren de ongeregeldheden, te Gouda voorgevallen, ter oore gekomen. Daarom verzocht
hij, hij schrijven van 3 Juni 1836, aan B. en W. om inlichtingen.
Over dit schrijven vinden•we het volgende vermeld in het Kamerboek (het notulenboek van de vergaderingen van B. en W.} van
3 Juni 1836:
Ingekomen eene missive van den Gouverneur voornoemd d.d.
<)')~
2 dezer no. ,;~: 1 houdend, dat het tot kennis van Zijn Hoogedelgestr. is gekomen, dat de voormalige predikant Buddingh dezer
dagen in sommige gemeenten ten platten lande en in de steden
Woerden en Gouda godsdienstoefeningen gehouden en vervolgens
naar Leijden vertrokken is om ook aldaar eene gemeente te stichten,
verzoekend Zijn Hoogedelgestr. aan B. en W. om van het tijdens
het verblijf van den predikant binnen deze stad voorgevallene aan
Zijn Hoogedelgestrenge te willen berigt geven.
Is goedgevonden na desaangaande bij den Heer Commissaris van
politie de noodige informatiën te hebben ingewonnen aan den heer
Gouverneur van Zuid-Holland deswege te berigten als volgt:
( Zie Bijlagen Missive No. 282).
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Gouda, 7 Juni 1836.

No. 282.
Gouverneur
van
Zuid-Holland.
Ter beantwoording van Uwer Hoogedelgestr. missive van 2 dezer
no. 1 ;:~1 hebben wij de eer te berigten. dat op Donderdag den l 9en
Mey 1.1. door den ex-predikant Budding alhier eene godsdienstige
bijeenkomst der zoogenaamde Separatisten ten huize van zekeren
P. Wachtendonk, schrijnwerker, is bijgewoond, eene redevoering
gehouden is, drie kinderen door hem gedoopt en een ouderling
en diaken bevestigd zijn. Deze ·bijeenkomst, met open deuren gehouden, heeft niet nagelaten een aantal nieuwsgierigen binnen te
lokken en is dan ook door een aanzienlijk getal toehoorders bijgewoond 7 ). Bij het eindigen der bijeenkomst 'hehben eenige ongeregeldheden plaats gehad en zijn zelfs sommige leden dier gemeente aan kleine mishandeling of uitjouwing blootgesteld geweest.
De politie, daarvan verwittigd. heeft de noodige maatregelen tot
handhaving der rust en goede orde genomen en gezorgd, dat de
overige leden dier bijeenkomst alsmede den ·genoemden Buddingh
het huis in veiligheid hebben kunnen verlaten. Proces-verbaal van
het voorgevallene tegen den voornoemden Wachtendonk, als gehandeld hebbende tegen art. 291--294 van •het Wetboek van Strafregt, is opgemaakt en aan den Officier van Justitie te Rotterdam
opgezonden en ook is daarvan aan den heer Procureur-generaal
kennis gegeven.
De meergemelde ex-predikant Buddingh is tot Vrijdagmiddag
den 20en Mey in de stad gebleven en alstoen naar Bodegraven vertrokken.
Op Zondag den 22en Mey is wederom des voormiddags ( gelijk
zulks Zondags meerendeels plaats 'h eeft) in het huis van zekeren
. Van Dam, arbeider, even buiten Stadspoort woonende, eene zoodanige godsdienstige bijeenkomst der Separatisten gehouden.
De politie, zich derwaarts begeven en opgemerkt hebbende, dat
die vergadering uit meer dan 20 personen bestond, heeft dezelve
dadelijk doen uiteengaan, zonder dat daarbij eenige ongeregeldheden hebben plaats gehad en ook hiervan proces-verbaal opgemaakt
en als voren opgezonden.
Ook op laatstleden Zondag den 5en dezer is wederom ten huize
van den bovengenoemden Wachtendonk een dergelijke :bijeenkomst
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gehouden, doch door minder dan 20 personen gehouden zijnde, is
daarbij niets bijzonders voorgevallen.
De meergenoemde gemeente der Separatisten bestaat thans alhier
volgens opgaaf van een harer leden uit circa 50 personen, meestal
uit den minderen burgerstand.
Wij vertrouwen hiermede aan UEdelgestr. intentie voldaan te
he'bben en zullen, wanneer ten deze iets belangrijks mocht voorvallen UEdelgestr.· daarvan onderrigt houden.
Hoewel al deze berichten over het voorgevallene grootendeels
uit den aard der zaak eensluidend zijn, zal •h et den aandachtigen
lezer toch opgevallen zijn, dat zij elk verschillende kleine bijzonderheden aangeven, die alle te zamen den lezer een vrij nauw\<eurig
beeld geven omtrent het gebeurde.
Daar in het Kamerboek van verdere briefwisseling met den
Gouverneur van Zuid-Holland over de Afg'e scheidenen niets meer
te vinden is, mogen wij ,dus tot de conclusie komen, dat er van
ingrijpen der Overheid geen sprake meer is geweest.
Vermoedelijk zal het getal bezoekers der godsdienstoefeningen
steeds beneden de 20 gebleven zijn. waardoor zij althans hunne
samenkomsten ongestoord konden voortzetten.
·
Het slotbedrijf van deze geschiedenis speelt zich af voor de
Correctionele Regtbank te Rotterdam. Een schrijven van den Minister van Justitie Van Maanen, aan den Minister van Staat, belast
met de generale Directie der Zaken van de Hervormde Kerk, over
deze zaak, <loet ons den afloop ervan kennen.
Ziehier het schrijven:
Geheim
no. 1.

's Gravenhage,
den 30en Juni 1836.

Ten vervolge van mijn rapport van den len Juni l.i. no. 1 geheim,
heb ik de eer Uwe Excellentie bij ,dezen kennis te geven, dat volgens
bij mij van den Procureur-generaal op heden ontvangen iberigt, ·bij
vonnis der Correctionele Regtbank te Rotterdam van den 28en
dezer .loopende maand, de gewezen predikant H. J. Buddingh en
P. Wagtendonk te Gouda, ter zake van het besturen van onwettige
bijeenkomsten, zijn veroordeeld, de eerstgemelde tot een geldboete
van f 100 ....- 1en de tweede tot een geldboete van f 8 ....- zijnde
zekere Jacob van Dam, die mede te dier zake was aangeklaagd, bij
!hetzelfde vonnis vrijgesproken.
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Van het vorenstaande heb ik Zij-ne Majesteit op heden doen
kennis dragen.
De Minister van Justitie,
Van Maanen.
Zijner Excellentie den Heere Minister van
Staat, belast met de generale Directie der
Zaken van de Hervormde Kerk.

In aanmerking nemende de waarde, die het geld destijds had,
was vooral de boete, welke ds. Buddingh opgelegd werd, buiten~
gewoon zwaar.
Een jaar later ongeveer, 11 September 1837, richt deze kleine
gemeente een schrijven aan den Koning, waarin zij in den breede
haar standpunt uiteenzet, waarin zij o.m. ook verklaart, dat hare
leden getrouwe vaderlanders en vurige aanhangers van het Oranje~
huis zijn en dat, ondanks dat alles, zij nog steeds belemmerd wordt
in de openbare uitoefening van haren godsdienst.
De door haar begeerde vrijheid wer-d haar echter niet toegestaan.
Deze werd pas gegeven in 1842, door.koning Willem II, die daar~
-omtrent mildere opvattingen 'had ·dan zijn vader.
Gouda.

A. R. VAN DE PUTTE.

1) In het huis thans bewoond door den heer F. Bik.
2) Dit stuk is niet meer aanwezig.
3) Dat bovengenoemde Jacob van Dam tapper zou geweest zijn, leek mij a l
dadelijk zeer onwaarschijnlijk. In het Bevolkingsregister van 1840 vind ik
opgegeven, dat hij van beroep stadsdieper (baggerman) was. Zijn vader
was tapper (of tapper geweest).
·4) Ook dit proces-verbaal is niet meer aanwezig.
5) Indien deze personen de waarheid gesproken hebben, zou zijn aan te
nemen dat Wachtendonk onwaarheid gesproken heeft, toen hij tegenover
den Commissaris beweerde, dat er ten hoogste 19 personen aanwezig waren
geweest. Ik kom later echter hierop terug.
6) Dit stuk is niet meer aanwezig.
7) Waar ik reeds eerder opmerkte, dat öf diegenen, die den Commissaris
rapporteerden, wat er voorgevallen was, öf Wachtendonk onwaarheid
zouden gesproken hebben, wat het getal aanwezigen betrof. zouden we nu
tot de conclusie kunnen komen, dat geen der: partijen onwaarheid heeft
gesproken.
Zeer waarschijnlijk toch heeft het aantal Afgescheidenen, dat daar aanwezig was bij het begin der godsdienstoefening de 20 niet overschreden,
en heeft Wachtendonk de talrijke nieuwsgierigen, die voor korter of langer
tijd aanwezig waren, niet tot de kerkgangers in engeren zin gerekend.
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