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HET BIBLICISME VAN DE PURITEINEN VAN 

MASSACHUSETTS IN NIEUW-ENGELAND 
 

As you read through Cotton's, An Abstract of the Laws of New England, some things 
may seem strange to your ears. But be careful, or you might find yourself judging God 
instead of being judged by Him. Consider -- if these laws are harsh now, then they 
must have been harsh then. (in the Old Covenant) We do not want to fall into the 
prideful position of thinking that we are more loving than God. "The LORD is good to 
all: and his tender mercies are over all his works. (Ps 145:9) Ed Walsh 

Biblicisme vormt een valkuil voor de christenen. Is het niet zo, dat elke tekst 

van de Bijbel door de Geest geïnspireerd is? De verleiding is daarom groot om 

wat er in de Bijbel staat zo veel mogelijk letterlijk in praktijk te brengen en 

dan gelovig te verwachten dat God je wel zal zegenen. Dat er Bijbelse voor-

schriften zijn die in een andere tijd, onder heel andere omstandigheden en met 

het oog op bepaalde situaties zijn geschreven, is een zienswijze die biblicisten 

niet eigen is. Een voorbeeld van een biblicistische dwaling is het streven naar 

een christelijke staat, ingericht naar Bijbelse voorschriften. De kolonisten in 

Massachusetts hebben het geprobeerd.      

 

I. De stichting van de kolonie Massachusetts 

 

Massachusetts was van oorsprong geen staat, 

maar een handelsmaatschappij, zij het geen com-

merciële handelsmaatschappij zonder meer. Zou 

dat wel het geval geweest zijn, dan zou de stich-

ing van de gemeenschap Massachusetts niet in 

het hoofd van John White, predikant in het dorpje Dorchester zijn opgekomen.
1
  

In zijn tijd, de jaren twintig van de zeventiende eeuw, werden puriteinen en andere non-confor-

misten in Engeland vervolgd. Velen besloten daarom te vertrekken naar Amerika om daar een 

leven in vrijheid te mogen genieten.
2
 In 1623 riep White enkele – vermoedelijk ook puriteinse - 

kooplieden uit zijn omgeving, samen om  een plan te bespreken voor emigratie van geestver-

wanten naar de overzijde van de Atlantische Oceaan. Deze bespreking resulteerde in de oprich-

ting van Dorchester Company of Adventurers met als doel de emigratie van puriteinen te bevor-

deren en de vestiging van hen in Amerika te begeleiden. Ze telde honderd twintig leden van aller-

                                                 
1
 John White (1575-1648) was predikant in Dorchester, Engeland en gematigd puritein. Hij stimuleerde de emigratie 

van puriteinen naar New-England en zorgde ook voor de charters voor de kolonies, maar is zelf nooit in Amerika 

geweest. 
2
 Benjamin Labaree,  Colonial Massachusetts: a History. (1979) Millwood, NY: KTO Press., p. 17-19.  

Dit is een bewerking van het artikel Het 

biblicisme der Puriteinen van Massachu-

setts in Nieuw-Engeland, van dr. A.A. 

van Schelven in Uit de strijd der geesten, 

Amsterdam 1944, p. 111-136. 
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lei komaf. De vereniging was zo georganiseerd dat er in Engeland een zogenaamd General Court 

zetelde, dat The New-England ook Planters Parliament zou heten, terwijl er in Amerika een colle-

ge van een Gouverneur en een Company of the Massachusetts Bay als bestuur zou functioneren.
3
 

 

De organisatoren trokken er hard aan. Want nog voor het einde van de zomer van 1623 scheepten 

zich de eerste emigranten in. Het waren hoofdzakelijk vissers en boeren uit Weymouth, een klei-

ne havenplaats niet ver van Southampton. Zij reisden met The Fellowship, en landden bij Cape 

Ann. In de omgeving van deze rots trachtten ze een kolonie tot bloei te brengen. Volkomen ver-

geefs! Nog voor het einde van 1625 aangebroken was de onderneming nagenoeg failliet en moest 

ze worden ontbonden. 

 

Toch eindige de emigratie niet. Eerder het omgekeerde.  Zoals het vaker na een aanvankelijke 

mislukking het geval is, begonnen de betrokkenen zich nu eerst recht voor hun ideaal in te zetten. 

Had men in 1623 de moeilijkheden onderschat? Of was de onderneming onvoldoende voorbereid 

door zich slechts op emigratie te richten en niet op de plaats van vestiging? Wat er ook van zij, nu 

werden er betere voorbereidingen getroffen en werd ook de doelstelling bijgesteld. En niet zonder 

succes. In juni 1628 voer een nieuwe groep emigranten de haven van Weymouth uit. Aan boord 

van de Abigail bevond zich een groep van vijftig personen onder leiding van een zekere John 

Endicott. Aangekomen in Amerika, verenigden ze zich met de paar overgebleven kolonisten van 

1623. Dezen waren in de herfst van 1626 onder leiding van Roger Conant van de oorspronkelijke 

vestigingsplaats bij Cape Ann naar het noorden getrokken, naar een plaats aan de kust die de 

Indianen Naumkeag noemden. Daar vestigden zij zich en veranderden de plaatsnaam in Salem. 

Dit werd een kolonie van meer blijvende aard. 

 

Deze tweede emigratiepoging kon slagen, doordat het koloniale gebied in 1627 aan een andere  

maatschappij was toegevallen. Dat was The New-England Company for a  Plantation in Massa-

chusetts Bay, die heel wat meer succes heeft gehad dan haar voorgangster. Op 19 maart 1628 

ontving ze door toedoen van de ons bekende ds. John White, van koning Karel I
4
 een charter

5
, 

waarbij ze de beschikking kreeg over een stuk grond, dat in het Westen door de Stille Zuidzee, in 

het Oosten door de Atlantische Oceaan, in het Noorden door een lijn, drie mijl benoorden de ri-

vier  Monomack of Merriemack en in het Zuiden door een lijn drie mijl ten Zuiden van de Char-

les-rivier, begrensd werd. Het verkrijgen van deze charter was zeer belangrijk, maar betekende 

nog geen onmiddellijke bloei en prestige voor de kolonie. De toestand is zelfs een jaar lang meer 

dan precair geweest. Steeds waren er problemen met de financiering. Maar uiteindelijk dreven de 

donkere wolken over. In 1628 lukte het de emigranten een aantal rijke zakenlieden en enkele in-

vloedrijke Londense puriteinen voor de kolonie te interesseren. Daardoor kreeg men op 4 maart 

1629 van de koning Karel I een revisie van de charter en nam de animo om naar Massachusetts te 

trekken zo toe, dat niet slechts de eerder genoemde groep van Endicott emigreerde, maar dat er in 

1629 nog een groter aantal mensen overstak naar Amerika. Zij voeren met drie zeilschepen met 

                                                 
3
 Vergelijk hierbij, en ook voor het volgende: S.E. Morison, Builders of the Bay Colony (London s.a.) p. 26 ff. 

4
  Karel I (1600)  was koning van Schotland, Engeland en Ierland van 1625 –1649, in welk jaar hij werd onthoofd. 

Hij wilde de Engelse kerk verroomsen. Zijn arminiaanse opstelling bracht hem in conflict met de puriteinen. Ver-

moedelijk heeft hij in 1629 niet beseft dat de Massachusetts Bay Colony een puriteinse aangelegenheid was. 
5
 Een charter, zoals hier bedoeld, is een tekst of oorkonde, door de overheid opgesteld om een bepaalde organisatie 

of onderneming te machtigen aangewezen gebieden te exploiteren, met daarbij richtlijnen of principes voor de 

organisatie, wetgeving en gedragslijnen. Ze had wel iets van een combinatie van een vergunning en een grondwet. 
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elk honderd passagiers aan boord. 

 

Maar de grootste instroom van mensen kwam in 1630 onder 

leiding van John Winthrop. Ook hier was ds. John White de 

grote stimulator. Om die emigratie te promoten had hij een 

pamflet geschreven: The Planters  Plea or the grounds of 

Plantation examined: a manifestation of the cause moving 

such as have undertaken a Plantation in New-England. Hij 

voerde voor emigratie niet alleen economische maar ook 

geestelijke argumenten aan. Zo wees hij er op dat velen, ook 

van ‘onze’ mensen, geen of onvoldoende werk hebben. Er 

zijn schoenmakers, metselaars enz. te veel, zodat sommigen 

van hen met hun gezinnen  zo goed als van bedelarij leven. 

Zodoende is emigratie een aangewezen geneesmiddel voor 

den nood van ons volk. En dan bij voorkeur emigratie naar 

New-England. Daar is de lucht gezond en is er grond voor 

ons in overvloed. Andere landen, Ierland bijvoorbeeld en de 

West-Indische eilanden, mogen aantrekkelijker lijken, maar 

in werkelijkheid zijn ze dat niet. Zeker de tropische eilanden 

niet. Vervolgens gaf hij aan waarom die eilanden onder deden voor een gebied in de gematigde 

zone
6
: 

‘Als de mensen verlangen naar snelle degeneratie, naar bederf van lichaam en geest, en 

bovendien dieven en rovers uit het buitenland tolereren; laat ze dan kiezen voor een rijke bodem, 

die met weinig arbeid een grote opbrengst oplevert. Maar als ze verlangen naar vroomheid en 

godzaligheid, in combinatie met soberheid, matigheid, rechtvaardigheid en liefde, dan moeten ze 

kiezen voor een land als dit is. Zelfs al zouden Frankrijk of Engeland voldoende opleveren met 

hard werken en industrie, dan geldt nog dat men de rijkdom daar  meer moet vrezen dan de ar-

moede hier’
7
 

New-England had dus duidelijk te voorkeur, en zo mogelijk met mensen van allerlei rang en 

stand en bedrijf, want dan zou de kans van slagen voor de jonge koloniale samenleving het 

grootst zijn. 

 

Niet alleen John White stimuleerde zijn landgenoten. In dezelfde tijd deden John Winthrop in 

Oost-Engeland en een zekere Saltonstall in Londen soortgelijke oproepen tot emigratie naar 

Amerika. En zo stak er na een betrekkelijk korte periode van voorbereiding een stroom van men-

sen de oceaan over, veel meer dan er vroeger waren gegaan. In juni 1630 vertrokken er maar 

liefst veertien schepen met emigranten vanuit de havens van Bristol, Plymouth en Southampton 

richting Amerika. Het waren de Talbot, de Ambrose, de Eagle, de Lion, de Mary and John en wat 

                                                 
6
 S.E. Morison, a.w. p. 43. 

7
 ‘If men desire to have a people degenerate speedily, and to corrupt their mindes and bodies too, and besides to tole-

in theeves and spoilers from abroad; let them seek rich soile, that brings in much with little labour; but if they desire 

that Piety and godlinesse should prosper, accompanied with sobriety, justice and love, let them choose a country 

such as this is; even like France or England, which may yield sufficiency with hard labour and industry: the truth is, 

there is more cause to feare wealth than poverty in that soyle’.  
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voor namen ze al meer mogen hebben gedragen. Lest best de Arbella met John Winthrop, de 

leider van de emigranten en de toekomstige gouverneur van de kolonie.
8
  

 

Het had meer voor de hand gelegen dat niet Winthrop maar de al genoemde Roger Conant tot 

gouverneur was aangesteld. Die had immers na het mislukken van de nederzetting bij Cape Ann 

de mogelijkheid ontdekt om naar Massachusetts te gaan ontdekt en zich daar in Salem te vesti-

gen. Maar Conant was al eens gepasseerd voor een promotie, omdat men hem minder geschikt en 

flink vond dan John Endicott. Hoe dan ook, Winthrop was de juiste man op de juiste plaats. Wel-

iswaar was hij eerzuchtig, maar dat maakte ook dat hij de taak als gouverneur graag aanvaarde. 

Hij beschikte over de goede eigenschappen, wist wat hij wilde en genoot het vertrouwen van de 

kolonisten. 

 

Dat Winthrop bekwaam was bleek bijvoorbeeld uit zijn toespraak die hij tijdens de vaart naar het 

Westen voor de passagiers en schepelingen van de Arbella hield. Ook zijn afscheidsbrief voor 

zijn vrouw van 28 maart 1630 getuigt van vroomheid en vastberadenheid. 

Op de Arbella vermaande hij zijn mensen geheel 

in den geest, waarin de predikant van Boston, John 

Cotton, vóór het vertrek van de emigrantensche-

pen uit Southampton de landverhuizers ook al toe 

had gesproken: Ga vastberaden voort,  . . . hebt 

goede zorg voor uw kinderen, opdat ze niet afval-

lig worden zoals de Israëlieten. Val de inboorlin-

gen niet aan, en waar je hun land deelt, zo moet je 

hun ook laten delen in uw rechtzinnig geloof. En 

vergeet het oude Engeland niet.  Sticht een staat 

waarin religieuze en morele principes niet minder 

in tel zijn, dan werkijver en handelsgeest: We zijn 

een compagnie van mensen die belijden van 

Christus te zijn. Een sterke band van onderlinge 

liefde behoort ons te binden. Doordat wij streven 

naar een nieuw tehuis onder een goede regering, 

zowel de burgerlijke als de kerkelijke, gaat het 

algemeen belang boven het particuliere. Het uit-

eindelijke doel is ons leven de wijden aan de Heer. 

, zodat wij en ons nageslacht beter afgezonderd 

zijn van deze duivelse wereld. Aller oog is op on-

ze onderneming gericht. Laten we ons dan zo gedragen dat men van latere volksplantingen zal 

zeggen: God make haar als die van New-England. 

                                                 
8
 John Winthrop (1588 - 1649) was een welgestelde Engelse puriteinse advocaat en een van de leidende figuren bij 

de oprichting van de Massachusetts Bay Colony, de eerste grote nederzetting in New England na Plymouth Colony. 

Winthrop leidde in 1630 de eerste grote golf van migranten uit Engeland, en diende als gouverneur gedurende de 

eerste 12 jaren van het bestaan van de kolonie. Zijn geschriften en visie over de kolonie als een puriteinse 'city upon 

a hill’ (stad op een heuvel)  had veel invloed op de koloniale ontwikkeling van New England, en op de overheid en 

de religie van de naburige kolonies 
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Daarnaast is er Winthrop’s vertrouwen in de toekomst, waarover hij in zijn afscheidsbrief aan 

zijn vrouw schrijft: ‘Mijn gelovige en lieve vrouw,  nu …  moet ik mijn laatste afscheid in het 

oude Engeland van je nemen. Ik voel pijn in mijn hart omdat ik je nu moet verlaten. , maar ik 

weet aan wie ik jou heb toevertrouwd, aan Hem die jou veel meer lief heeft dan welke echtgenoot 

kan opbrengen, en – als het tot zijn eer is – ons weer in vrede en goede welstand bij elkaar zal 

brengen. O, hoe wat doet het me goed, als ik bedenk dat ik jouw lieve gezicht weer terug zal zien 

in het land van de levenden, dat mooie gelaat, waar ik zoveel plezier in heb gehad, en met zo gro-

te liefde heb aanschouwd! Ik hoop dat onze afspraak voor ons beiden verlichting biedt. Maandag 

en vrijdag om 5 uur 's nachts, zullen we elkaar in de geest ontmoeten,  totdat we elkaar weer per-

soonlijk zullen zien. 

Maar, als al deze hoop niet vervuld wordt, mogen we er dank zij de zegen van onze God, verze-

kerd van zijn dat we elkaar eens zullen terug zien, dan niet als man en vrouw, maar toch in een 

betere conditie; bedenk dat en laat dat jou troosten. Weet dat de zee jou je man niet kan afnemen, 

de vijand onze band niet kan vernietigen en ons elkaar en onze kinderen ontnemen.  Daarom 

neem ik nu jou en mijn lieve kinderen in mijn armen, en kus en omhels jullie allen, en zo verlaat 

ik je met mijn God. Vaarwel, en tot ziens, Je altijd liefhebbende Jo Winthrop. 

 

De eerste winter die de kolonisten in hun nieuwe woonplaats mee maakten, moet voor velen van 

hen heel teleurstellend zijn geweest. Veel moois heeft die hun tenminste niet gebracht. Door de 

strenge vorst werd er veel kou geleden. Omdat men te laat voor het seizoen was aangekomen en 

weinig had kunnen zaaien, ontstond er gebrek aan levensmiddelen. Verder liet ook de huisvesting 

te wensen over. Geen wonder dat er velen stierven door ziekte en ondervoeding. Maar in de loop 

van de volgende jaren ging het beter en vijf jaar later kon men zelfs spreken van bloei van de ko-

lonie. Ook kwamen er steeds meer schepen met emigranten in de haven van Boston. Al spoedig 

waren er meer nieuwkomers dan er ruimte was. Daarom stichtten de landverhuizers een nieuwe 

nederzetting, Connecticut. 

 

Het is niet verwonderlijk, dat deze krachtige bloei en de groeiende bevolking (16 à 20 000 men-

sen in 1643) het zelfbewustzijn van de bevolking versterkten. In 1644 begonnen de emigranten er 

genoeg van te krijgen door een commissie in het Moederland te worden geregeerd. De heren in 

Engeland konden volgens hen niet goed beoordelen wat er op een gegeven moment in Amerika 

wenselijk was. Waarom krijgen wij geen zelfbestuur?, zo vroeg men zich af. En metterdaad 

kregen ze die. Nadat de charter van 1629, waarbij hun nederzetting haar recht van bestaan had 

gekregen, naar Amerika was overgebracht, waren zij een zelfstandige staatkundige organisatie 

geworden. Inmenging vanuit Europa was niet meer mogelijk. 

 

II. Staatsinrichting en rechtspraak 

 

Over de kolonie is veel te zeggen. Ze had nauwe banden, zowel met het Emmanuel College in de 

oude universiteitsstad Cambridge in Engeland, als met de Harvard Universiteit in Cambridge in 

Massachusetts Amerika. Ook over de aard van de samenleving kan veel worden gezegd. Deze 

was niet zo somber als men zou denken, maar werd gekenmerkt door opgewektheid en vrolijk-

heid. Maar laten we ons beperken tot het staatkundige en juridische leven van de ‘city of God in 

the wilderness’. Men name tot de volgende twee zaken. In de eerste plaats het puriteinse karakter 

van de politiek in samenhang met de godsdienstig-oligarchische structuur van de kolonie, en in 
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de tweede plaats het Mozaïsche karakter van de rechtspraak in Massachusetts.  

 

J. A. Doyle merkt ergens in zijn The English in America op, dat de constitutie (grondwet) van 

Massachusetts ouder is dan de kolonie zelf. Dat mag vreemd en zelfs paradoxaal klinken, maar 

goed beschouwd valt de waarheid ervan toch eigenlijk niet te loochenen. Want bij het tot stand 

komen van de nederzetting voorzag men haar aanvankelijk van een organisatie, die niets anders 

was dan de aan de omstandigheden aangepaste inrichting van de handelsmaatschappij, waaruit de 

nederzetting was voortgekomen.
9
 Zo bleef het General Court van die commerciële maatschappij 

wetgeefster en bleef het ook de ambtenaren benoemen.  Al vrij gauw bleek het dan ook nodig 

hierin verandering te brengen. 

Doordat de kolonie was georganiseerd als handelsmaatschappij had men al wel een begin van een 

staatsinrichting, maar een meer gedetailleerde uitwerking was dringend nodig. Realisatie daarvan 

viel tegen. Dat kwam onder meer doordat veel kolonisten, die deel uitmaakten van het General 

Court, de ‘freemen’, op grote afstand van elkaar woonden. Samen vergaderen en overleggen was 

vaak problematisch. Het gevolg was dat de gemeenschappelijke belangen steeds meer behartigd 

werden door de gouverneur, zijn vervanger en de 18 assistenten, die in Boston zetelden. Dat gold 

zowel de wetgevende, als de uitvoerende en rechterlijke macht in Massachusetts. Gaandeweg 

verdween de herinnering aan hoe het vroeger was en raakte men gewend aan een nieuwe praktijk. 

Het resultaat was een oligarchische regering van slechts enkele personen. Dud duidelijk geen 

democratie. Blijkens uitlatingen van gouverneur John Winthrop was dat prima zo. Dit blijkt 

bijvoorbeeld uit een brief van hem aan zijn vriend Hooker: ‘The best  part of a community is 

always the least, and of that least part the wiser are still less.’
10

 Nog duidelijker uitte hij zich in 

1644 in een pamflet. Daarin stelt hij dat ‘democratie in de meeste burgerlijke naties tot de ge-

meenste en slechtste van alle regeringsvormen wordt gerekend en dat de geschiedenis leert dat ze 

altijd de minste continuïteit geeft en tot veel problemen leidt.’
11

 

 

De kolonisten van Massachusetts verlangden niet alleen een oligarchische staatsinrichting onder 

leiding van ambtenaren, maar ook nog iets anders. Dat blijkt uit een briefwisseling in 1635 van 

enige voormannen van de nederzetting met leden van de Engelse adel. Het ging over de vraag of 

het mogelijk was dat enkele Lords ook naar Amerika zouden emigreren en onder welke voor-

waarden. De Lords lieten echter weten dat zij hun maatschappelijke en politieke invloed die ze in 

Engeland krachtens hun sociale positie hadden, ook in Amerika wilden houden. Zij dachten daar-

bij aan een erfelijk lidmaatschap van een soort Hoogerhuis voor zich zelf, naast iets als een 

House of Commons voor de Freeholders (landeigenaars). 

 

Uit de antwoorden van de kolonisten blijkt, dat zij het wel aantrekkelijk hebben gevonden om 

mannen van adel in hun gebied te ontvangen, maar toch ook wel gevaarlijk en misschien zelfs 

wel ongeoorloofd. Men vroeg zich af of het wel juist was om regeerders aan te stellen op basis 

van afstamming, in plaats van op grond van hun godsvrucht.
12

 John Cotton, predikant van Boston 

schreef aan Lord Say and Seal hierover het volgende: Zo’n regeling komt in tal van opzichten in 

                                                 
9
 Zoals deze met de overbrenging de charter van 1629 naar Amerika verband hield. 

10
 Het beste deel van een gemeenschap is altijd het minste, en dat minste deel telt nog minder wijzen. J. A. Doyle, 1. 

p. 143. 
1111

 J.A. Doyle, 1, p. 344. 
12

 Zie vooral Hutchinson, The history of the colony of Massachusett’s Bay, Vol. I (London 1765) Appendix II and III. 
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flagrante strijd met de Bijbel. En met de beste wil van de wereld mag je je daar niet toe verplich-

ten. Zoals het bestuur voor zijn komst naar de kolonie (in september 1633) georganiseerd was, 

moest het blijven. Voor wie een bestuurlijke rol wilde vervullen, gold het kerklidmaatschap als 

voorwaarde. Immers onder Mozes gold ook de regel dat de rechters en de andere overheidsperso-

nen godvrezend moesten zijn.  En zei Salomo niet dat een land gelukkig is als rechtvaardigen re-

geren en dat dat een reden voor grote vreugde was? En omgekeerd, dat als de goddelozen regeren 

er reden voor rouw was? Niet dus Lords , dat wij de inwilliging van uw wensen uit sympathie 

voor de democratie zouden weigeren. Ik geloof niet dat God democratie ooit als een geschikte 

regering voor kerk en volk heeft bedoeld. Als het volk gouverneurs is, wie zal dan geregeerd 

worden? Dit vormt een hinderpaal voor de verwerkelijking van ons ideaal: theocratie zowel in de 

kerk als in de staat.
13

 

 

Morison maakt hierover in zijn Builders of the Bay Colony de volgende twee wetenswaardige 

opmerkingen
14

: 

De eerste daarvan snijdt m.i. (aldus Van Schelven) geen hout. Goed bezien, zegt Morison daarin, 

gaat het om het verbinden van het voorrecht om freeman, dat wil zeggen landeigenaar met poli-

tieke invloed, te zijn, met het lidmaatschap van een kerk. Morison ziet dat als een mengsel van 

zowel een democratisch als een oligarchisch standpunt. Hier was ‘social standing’ (geboorte, geld 

enz.) als factor voor politieke invloed uitgesloten. En dat is toch juist een kenmerk van een demo-

cratisch bewind.  Veel arme mensen, die van de kerkelijke bedeling leven, kunnen immers free-

men worden als ze maar aan de gestelde godsdienstige kwalificaties voldoen, terwijl rijke onker-

kelijken van het kiesrecht worden uitgesloten. Maar deze redenering van Morison is een spits-

vondigheid. Zeker als we bedenken dat Cotton elke vorm van democratie nadrukkelijk van de 

hand heeft gewezen. En Cotton was niet de eerste de beste, maar vertolkte en vormde in zijn tijd 

de publieke mening. 

 

Steekhoudender is wat Morison zegt over het lidmaatschap van de kerk, dat voor het burgerschap 

vereist was. Daarmee werd niet alleen maar een uitwendig behoren tot de kerk bedoeld, maar ook 

een geestelijke status, oprechte vroomheid van het hart.  

Dit is een juiste bewering, die nog iets kan worden aangescherpt. Werkelijke vroomheid van het 

hart werd in mystieke zin genomen.  Het geloof moest zich vooral in vreemde ondervindingen 

openbaren. Ondervindingen in de trant van wat een zekere kapitein Underhill overkwam. John 

Winthrop deelt over deze man ergens mee, dat hij na vijf jaar in een geest van vroomheid en 

wetsgetrouwheid te hebben  geleefd maar steeds geen zekerheid omtrent zijn genadestaat kreeg, 

totdat eindelijk, op het ogenblik dat hij zijn pijp opstak, de Geest hem een absolute belofte van 

vrije genade gaf met zo’n zekerheid en vreugde, dat hij sindsdien nimmer heeft getwijfeld over 

zijn nieuwe leven, nooit, ook al zou hij zelfs nog in zonde kunnen vallen.
15

 Het gaat er dus om 

dat Massachusetts een oligarchische staatsinrichting kreeg, met deelnemers die lid moesten zijn 

                                                 
13

 Lord Say and Seal was een Engelse edelman met sympathie voor de puriteinen. Hij dacht er zelfs over om naar 

New-England te emigreren, maar zag daarvan af toen hij hoorde dat niet-kerkleden niet mochten meedoen aan het 

politieke bedrijf. Daarop schreef ds. John Cotton hem een brief waarin hij uiteen zette wat de puriteinse visie op bur-

gerschap was en welke rol de kerk en predikanten hadden in de kerk en de burgerlijke samenleving. 

Deze brief is gepubliceerd op: http://www.swarthmore.edu/SocSci/bdorsey1/41docs/21-cot.html 
14

 Zie de bladzijden 85 en 86. 
15

 J. Winthrop, The history of New England, by James Savage, Vol. I (1853), p. 324, 325.  

http://www.swarthmore.edu/SocSci/bdorsey1/41docs/21-cot.html
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van de bevoorrechte kerkgemeenschap en van persoonlijke mystieke ervaring konden getuigen.
16

  

 

Ook de kerkelijke organisatie in Massachusetts vraagt aandacht. Ze viel weliswaar grotendeels 

samen met de staat, maar verschilde qua organisatie toch enigszins. Als kerk was ze in de bloei-

tijd van de kolonie strikt congregationaal georganiseerd. Dat wil zeggen dat het bestuur van de 

plaatselijke gemeenten in handen was van de vergadering de leden. De kerkenraad was daarbij 

eigenlijk alleen maar uitvoerder van de besluiten van de gemeentevergadering. Eigenlijk is deze 

structuur het tegengestelde van een oligarchie. 

In de tijd dat zij nog in Engeland waren, hadden de kolonisten het congregationalisme doorgaans 

niet aangehangen. Wel streefden ze naar geestelijk herstel van de kerk, maar ze waren lid geble-

ven van de Kerk van Engeland, die bepaald niet aan veranderen toe was. Aan afscheiding hadden 

ze nog niet gedacht.
17

 

Hier moet de invloed van ds. John White, de geestelijke vader van de kolonie, worden genoemd. 

Van ouds was hij een fel tegenstander van het separatisme en deed hij er alles aan de propaganda 

er voor onschadelijk te maken. Maar in de loop van de tijd matigde hij zijn standpunt. En toen 

kregen vanzelf de meer separatistisch ingestelde mensen in Massachusetts de overhand. De tot 

dan sluimerende anti-episcopaalse tendensen werden wakker. Vooral de twee in 1629 naar Mas-

sachusetts geëmigreerde predikanten Francis Higginson en Samuel Skelton, beide afgestudeerd 

aan de universiteit van Cambridge en als zodanig warm voorstander van het congregationalisme, 

hebben zich beijverd de overtuiging van de kolonisten in congregationalistische richting te veran-

deren.  

 

In tegenstelling tot de congregationalistische inrichting van de kerk, was de staat – zoals gezegd - 

moligarchisch georganiseerd. Het bestuur was in de hand van slechts enkele personen gelegd. 

Deze regeringsvorm was karakteristiek voor Massachusetts en de inrichting van de rechtspraak 

hing ermee samen. Deze was provisorisch opgezet. De hoogste rechterlijke macht berustte bij de 

Assistants, de door de gouverneur aangestelde ambtenaren. Dezen oefenden hun bevoegdheid bij 

gebreke van goede wetgeving op een vrij willekeurige manier uit. Men paste het Engelse recht 

toe, deels aan de hand van een enkel meegebracht wetboek, deels op basis van herinnering. Een 

en ander paste slecht op de toestanden, zoals die in de kolonie waren. En zo hebben de koloniale 

rechters dus onmogelijk anders dan van geval tot geval naar eigen inzicht vonnis kunnen vellen. 

Dit had tot gevolg dat men naar wat meer orde en regelmaat in deze materie begon te verlangen. 

Er zijn voorbeelden van de toch wat merkwaardige rechterlijke uitspraken. Zo moest Jozias 

Plaistowe, die vier manden koren van de Indianen gestolen had, er hun acht voor terug geven, 

terwijl hij bovendien een boete van vijf pond opliep en voortaan niet meer Mr Jozias, maar Jozias 

                                                 
16 Ook in New-Haven, de dochterkolonie van Massachusetts, die als woongebied en handelsonderneming nooit grote 

betekenis heeft gehad, maar als puriteins proefveld bij uitstek belangrijk geweest is, omdat geen van de andere 

nederzettingen zo’n strikt karakter gedragen heeft, is het kerklidmaatschap niet maar formeel geweest, maar moest er 

tot voldoening van de geestelijke examinatoren ook sprake zijn van een diep geestelijke bekering. Zie ook Macbeath 

Calder, The New Haven Colony (1934), p. 32, 33, 83, 103; The American Historical Review, Vol. 37  (1932) p. 267-

269; S.H. Cobb, The rise of religious liberty in America (1902), p. 280 ff.   
17

 Een duidelijk bewijs hiervoor leveren de afscheidswoorden van Endicott, gesproken toen deze en zijn mede-emi-

granten van 1628 op het punt stonden naar de Nieuwe Wereld scheep te gaan: ‘We will not say as the Seperatists, 

‘Farewell Babylon! Farewell Rome’’! But we say ‘’Farewell, dear England! Farewell, the Church of God in 

England!’ Zie S.H. Cobb, The rise of religious liberty in America (1902), p. 152.  



Het biblicisme van de puriteinen van Massachusetts 9 

 

zonder meer zou moeten heten. Kapitein Stone, die de rechter (de justice of the peace), in plaats 

van ‘justice’ ‘justass’ had genoemd, kreeg honderd pond boete plus het verbod, om zonder 

uitdrukkelijk verlof van de gouverneur in de kolonie terug te komen, op straffe van de doodstraf 

voor het geval hij het toch deed. Perkins, die dronken was geweest, moest dit misdrijf boeten 

door middel van het dragen van veertig turven naar het fort. John Wedgewoord, die zich in het 

gezelschap van dronkaards had opgehouden, zag zich ‘in den stok gezet’; en Robert Stuw, die bij 

Gods bloed gezworen had, werd veroordeeld tot het te pronk staan - een half uur lang - met zijn 

tong in een gespleten stok geklemd.
18

  

 

Deze willekeurige rechtspraak vroeg om codificatie van het recht. In 1635 stelde het General; 

Court een commissie in om een wetboek van het bestaande gewoonterecht te maken. In deze 

commissie namen begrijpelijkerwijze een aantal predikanten de voornaamste plaats in, omdat zij 

de enigen waren met een academische vorming. In 1636 werd John Cotton
19

 gevraagd om met 

een voorstel te komen. Deze ontwierp vervolgens het Model of Moses his Judicials, met de vol-

gende twee beginselen voor de rechtspraak:  

1) wanneer dit mogelijk is moeten de rechters overeenkomstig de wet van Mozes oordelen en  

2) ontbreekt in deze Oudtestamentische wet voor enig geval echter een duidelijke uitspraak, dan 

geldt de regel: ‘zo dicht mogelijk bij de wet van God als ze kunnen’.
20

  

De voor de wetgeving ingestelde commissie  kwam in 1639 met een rapport, waarin ze het Ge-

neral Court adviseerde het Model of Moses his Judicials te verwerpen, wat vervolgens ook ge-

beurde. Het is niet zeker waarom het ontwerp terzijde werd geschoven. Het meest waarschijnlijk 

is dat het wat te theoretisch was en de rechters hiermee een te grote vrijheid kregen met gevaar 

voor willekeur.
21

 Ook werd het wel als te streng gezien. Hoe dan ook, men verlangde een nieuw 

ontwerp, met concretere wetsbepalingen en specifieke straffen.  

 

III The Body of Liberties 

 

Nathanael Ward
22

 daarvoor gevraagd, presenteerde in 1641 The Body of Liberties,  een wetboek 

waarin onder meer grondrechten en strafrechtelijke bepalingen waren opgenomen. Het was geba-

seerd op het Engelse gewoonterecht, de Magna Charta en het Oude Testament. Het General Court 

was nu content en aanvaardde het als wet, althans voorlopig, want er werd wel een proeftijd van 

drie jaar bepaald om na te gaan hoe het in de nederzetting voldeed.
23

 

Gedeeltelijk bestond The Body of Liberties als gezegd zowel uit algemene rechtsbeginselen als uit  

                                                 
18 Hutchinson, The history of the Colony of Massachusett`s Bay, Vol. I (1765) p. 436. 
19

 John Cotton (1585-1652) was de leider van de eerste generatie puriteinse predikanten. Hij was de zoon van een 

prominente Engelse advocaat en emigreerde in 1633 naar New-England.  
20

 De term luidde: ‘as neere the Lawe of God as maybe’. Over betekenis hiervan zie: R. Winthrop, Life and Letters of 

John Winthrop 1630-1649 (1867) p. 440 ff. 
21

 Van Schelven vermoedt het laatste. Het Model of Moses his Judicials zou volgens de commissie geen praktisch in 

te voeren wetboek zijn, maar in New Haven heeft het wel dienst gedaan. Cotton, heeft nog overwogen daarheen te 

verhuizen. Klaarblijkelijk voelde hij zich gepasseerd. Cf. I. Macbeath Calder, The New Haven Colony (1934), p. 48, 

49. 
22

 Nathaniel Ward (1578-1652) was een puriteins predikant in Engeland en Massachusetts. Hij heeft zowel rechten 

(Cambridge) als theologie gestudeerd, Hij schreef de eerste constitutie van Noord-Amerika.  
23

 Zie voor de tekst: http://oll.libertyfund.org/pages/1641-massachusetts-body-of-liberties  

http://oll.libertyfund.org/pages/1641-massachusetts-body-of-liberties
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concrete wetsbepalingen. Klaarblijkelijk heeft Ward naast de wens voor concrete wetsteksten de 

wens gehad om ook richtlijnen voor het staatkundig leven te geven. Mogelijk heeft men het daar-

om niet meteen gedrukt, want de eerste druk dateert eerst uit 1648. M. a. w. zelfs niet kort na de 

proeftijd van de drie jaren. 

 

Met de wijzigingen is nog al wat tijd gemoeid 

geweest. Diverse commissies beoordeelden en 

controleerden de resultaten. Getoetst werd on-

der andere aan boeken als: het boek van Sir 

Edward Cooke over de Magna Charta, New 

Tearmes of the Lawe; Dalton, Justice of Peace 

en dergelijke.  

Het was een proces van opstellen en controleren 

en nog weer eens controleren tenslotte het defi-

nitief vaststellen van de tekst. De uiteindelijk 

gedrukte versie had een oplage van zes honderd 

exemplaren en de wetsbepalingen waren er in 

alfabetische volgorde in opgenomen. Wat de 

filosofie van de opstellers was, lezen we in het voorwoord van de uitgave van 1648. Daarin lezen 

we dat het nieuwe wetboek de vrijheden van The Body of liberties van 1641 wilde herhalen, zij 

het in wat andere vorm. Natuurlijk, want het ging de ‘wetgevers’ niet om ‘fundamentalls’, eeuwig 

geldende grondbegrippen, want niets is immers bij zijn ontstaan al volmaakt.
24

 Men verwachtte 

ook dat de vele aan de oorspronkelijke tekst toegevoegde bepalingen in de toekomst wel weer 

zouden moeten worden gewijzigd. 

 

Bijzonder is dat het voorwoord expliciet aangeeft wat de bedoeling van de leiders van de kolonie 

was. Dit gebeurde in de vorm van een brief aan de inwoners van Massachusetts. De brief begint  

met een herinnering aan de wet van Israël en met een demonstratie van het geluk dat de emigran-

ten ten deel was gevallen. Ze wijst erop dat er tussen de samenleving van Nieuw-Engeland en die 

van het oude Bijbelvolk een treffende gelijkenis bestond. Kerk en burgerstaat groeiden zowel in 

Amerika als in Israël als een soort tweeling op, zodat ze gemakkelijk naar de voorschriften van 

Gods Woord konden worden georganiseerd en tot rijker bloei konden komen dan in andere lan-

den.  

 

De visie van de opstellers blijkt ook duidelijk uit de verschillende wetsartikelen. De indeling van 

de 98 artikelen is als volgt: Artt. 1-17: geen opschrift; artt. 18-57: gebruiken, regels en rechten 

betreffende het procesrecht; artt. 58-78: Vrijheidsrechten in het bijzonder voor de freemen; artt. 

79-80: Vrouwenrechten; 81-84: Rechten van kinderen; artt. 85-88: Rechten van knechten; 89-91, 

Rechten van vreemdelingen; 92-93, Over beesten; art. 94: Kapitaalwetten; art. 95: Rechten van 

de kerken; artt. 96-98, algemene bepalingen.  

 

Representatief voor het karakter van de bepalingen zijn onder andere de volgende artikelen:  

Een christen die verachting voor Gods Woord  of de predikers daarvan aan de dag legt, zal 

de eerste maal door de magistraat moeten worden beboet. Mocht hij het nog een keer doen, dan 

                                                 
24

 Letterlijk: nihil simul natum et perfectum 
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zal hij op een dag waarop godsdienstoefening wordt gehouden te pronk moeten staan met een pa-

pier op zijn borst met het opschrift: ‘An open and obstinate contemner of Gods holy ordinances’. 

Een koppige, weerspannige en aan zijn ouders ongehoorzame zoon met onderscheidings-

vermogen (dus vermoedelijk ouder dan ongeveer 16 jaar) moet door zijn ouders naar het gerecht 

worden gebracht. Daar moeten ze hun handen op hem leggen en van hem getuigen dat hij onge-

hoorzaam en opstandig is, niet wil luisteren naar hun vermaan en bestraffing en in zondige mis-

daad leeft. Hierna moet hij naar Deuteronomium 21:20 en 21 ter dood worden gebracht.    

Als een kind van meer dan zestien jaar oud en van voldoende begrip, zijn of haar  natuur-

lijke vader of moeder vervloekt of slaat, zal hij of zij ter dood worden gebracht, tenzij voldoende 

kan worden aangetoond dat de ouders zeer onchristelijk nalatig zijn geweest in de opvoeding van 

dergelijke kinderen, of ze zo geprovoceerd hebben door extreme en wrede straffen dat ze wel 

gedwongen waren om zichzelf te beschermen tegen de dood of verminken (Ex. 21: 17, Lev. 20: 

9, Exod. 20: 15) 

 

Maar er is in dit verband nog iets opmerkelijks. Dat betreft het materiaal dat men alvast uit de 

Body of Liberties heeft gepubliceerd, toen men er nog niet aan dacht het hele werk af te drukken. 

Het gaat om twee in omvang en formaat uiteenlopende drukwerken. Het eerste heet Abstract or 

the Lawes of New England, as they are now established.
25

 Het telt tien hoofdstukken en eindigt 

met een in grote letters geschreven belijdenis, aan de profetie van Jesaja ontleend: ‘De Heer is 

onze rechter. De Heer is onze wetgever. De Heer is onze koning, Hij zal ons redden.’ Bij de 

hoofdstukken 1, 4-8 en 10 wordt een groot aantal Bijbelteksten vermeld om de betreffende 

artikelen te legitimeren. 

Het andere boek heet Capitalle Lawes. Het heeft enige herdrukken gehad en bevat uitsluitend 

strafbepalingen waarop de doodstraf stond. Ook hier wordt bij de artikelen verwezen naar de 

corresponderende strafbepalingen in de Mozaïsche wetgeving. Als men al deze wetten bestudeert, 

kan de conclusie alleen maar zijn dat de puriteinen van Massachusetts echte biblicisten waren. 

 

De actie van de kolonisten in 1644 om van Massachusetts een staatsgemeenschap met eigen 

wetten te maken was niet alleen ingegeven door een toegenomen zelfbewustzijn, maar ongetwij-

feld ook door voorzichtigheid. Zij hielden er namelijk rekening mee dat niet geestverwante En-

gelse bestuurders zouden kunnen ingrijpen en een eind zouden maken aan de in hun ogen onwel-

gevallige opvattingen van de bewoners van Massachusetts. De discussie met de Lords in 1835 

had al laten zien dat de opvattingen van de ze heren en die van de bestuurders van de kolonie niet 

parallel liepen. Om hun zelfstandigheid en eigenheid zo veel mogelijk te waarborgen werd de 

Body of Liberties ingevoerd. Toch bevredigde dit wetboek niet helemaal. In het General Court 

werd er voor gepleit om de Engelse wetgeving zo veel mogelijk over te nemen en specifieke 

strafbepalingen uit te vaardigen. Het bestuur (de gouverneur en zijn ambtenaren) was bereid om 

aan het verlangen van de kolonisten te voldoen, maar vroeg zich wel af of het geoorloofd was 

strafbepalingen uit de Engelse wetgeving uit te vaardigen. Zou dit niet in strijd komen met het 

                                                 
25

 London 1641,printed for F. Coules and W. Ley at Paulus Chain. Zie voor de tekst van het Abstract: 

http://www.reformed.org/ethics/index.html?mainframe=/ethics/laws_of_new_england.html . Op deze website zijn 

ook de kapitale strafbepalingen vermeld. 

 

http://www.reformed.org/ethics/index.html?mainframe=/ethics/laws_of_new_england.html
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principe, dat Gods Woord in de wetgeving heersend moest zijn. Het was een moeilijke beslissing 

voor de betrokkenen, want de Bijbel kent nauwelijks differentiering van straffen. Daarom vroe-

gen ze de kerkelijke leiders om advies.  De vraag was: Mogen wij voor allerlei misdaden nauw-

keurig omschreven straffen vaststellen, ook wanneer niet elke dader eenzelfde mate van schuld 

op zich laadt? Moet de rechter met andere woorden eenzelfde delict altijd met dezelfde sanctie 

straffen? Klaarblijkelijk voelden de betrokkenen hier de moeilijkheid waarvoor men in latere 

tijden de oplossing zocht in de vaststelling van minimum- en maximumstraffen om zo de 

disharmonie tussen wet en recht te voorkomen. 

De oplossing, die de ‘elders’ voorstelden, was bepaald het tegenovergestelde van wat te-

genwoordig gebruikelijk is. Zij adviseerden op eenzelfde delict een zelfde straf te stellen. Ze we-

zen er op dat de Bijbel, niettegenstaande alle verschil in schuld, in het geval van halsmisdaden 

ook steeds maar één soort straf kende. Moord met voorbedachten rade bijvoorbeeld en doodslag, 

moeten, hoewel zij duidelijk verschillen met betrekking tot de strafrechtelijke aansprakelijkheid, 

op grond van teksten als Numeri 35: 16-21 steeds met de dood worden gestraft. Immers, ook bij 

diefstal moet de dief ongeacht de reden of oorzaak van de daad, de benadeelde de volle vergoe-

ding geven. Zo moet dus de regel zijn.  

Werd in dit stadium over op strafrechtelijk gebied voluit een biblicistisch standpunt 

ingenomen, op staatsrechtelijk gebied bleek het biblicisme in de loop van de tijd niet goed 

houdbaar en minderde het. Opmerkelijk is de manier waarop dit gebeurde. Namelijk niet recht-

streeks, maar via een verandering in de basis van de oligarchische staatsinrichting: de eis van het 

kerklidmaatschap en bekering begon af te kalven. 

Het verzet tegen de uitsluiting van niet (congregationalistische) kerkleden van politieke 

rechten kwam van twee kanten. In de eerste plaats van de zijde van de kolonisten die geen kerklid 

waren en dus niet dezelfde rechten hadden als de andere burgers. Zij begonnen zich steeds meer 

over hun achterstelling te beklagen. Daarnaast ook van hen, die wel kerklid waren, maar er be-

zwaar tegen hadden dat alle verantwoordelijkheid uitsluitend op hun schouders werd gelegd, 

terwijl ze her ook onbillijk vonden dat hun niet kerkelijke mede-kolonisten als tweederangsbur-

gers behandeld werden. 

Uit deze laatste kring werd in 1645 de achterstelling van de niet-kerkleden aan de orde 

gesteld in het General Court. Daarbij deden de bezwaarden het voorstel om een gedeelte van de 

voorrechten van de freemen ook aan de niet kerkleden te geven. Het bleef weliswaar bij een 

voorstel, maar het had tot gevolg dat voortaan meer met de niet-kerkleden werd gerekend. Deze 

laatsten kwamen in de jaren daarna steeds meer in verzet tegen hun achterstelling. Zij groeiden in 

loop van de tijd bovendien sterk in aantal, zodat ze in 1674 al 80% van de mannelijke bevolking 

uitmaakten. Het is achteraf gezien verwonderlijk dat zij zich zo lang hebben geschikt in hun 

achtergestelde positie. 

De discussie over het stemrecht is in 1646 in het General Court weer aan de orde geweest. 

Daarbij trad Robert Child op als woordvoerder van de ontevreden kolonisten.
26

 Child was een 

medicus en een groot zakenman, en behoorde dan ook tot de toonaangevende figuren in de kolo-

nie. Als presbyteriaan voelde hij zich achtergesteld bij de leiders van de kolonie. Hij trad op als 

woordvoerder van de ontevreden kolonisten. Gelijkberechtiging wat het wat hij vroeg, omdat het 

zijns inziens onbillijk was dat de presbyteriaanse Engelsen niet dezelfde rechten hadden als de 

independenten. Naar zijn mening was het een kwestie van billijkheid om alle leden van de Kerk 

                                                 
26 Robert Child (1613–1654) was een medicus, fysicus, landbouwkundige en alchemist.  Hij heeft o.m in Leiden 

voor medicus gestudeerd. Zijn optreden in 1646 wordt wel het ‘Presbyterian Cabal’ genoemd.  
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van Engeland die naar Massachusetts waren uitgeweken, stemrecht te geven. Bovendien vond hij 

het onjuist dat Massachusetts niet overeenkomstig de Engelse wetten was ingericht. Hij bepleitte 

daarom de Body of Liberties te vervangen door een Body of Laws. 

 

Als reactie hierop vaardigde het conservatieve General Court een declaration uit, waarin het ver-

klaarde dat Child en de zijnen ongelijk hadden. Het trachtte in een aanhangsel het bewijs te leve-

ren, dat de wetgevingen van Engeland en van Nieuw-Engeland, waarbij de Magna Charta de fun-

damentele wet van Engeland was en de Bijbel die van Massachusetts, eigenlijk parallel liepen. 

Als straf voor hun protest werd de voormannen een boete opgelegd. Toen dezen daarover bij het 

Parlement in Londen hun klachten wilden gaan herhalen, werden ze gevangen gezet.
27

 

 

Hiermee leek de nederlaag voor de malcontenten dus compleet, maar dat was schijn. In de loop 

van de tijd wijzigden de omstandigheden in de door Child en de zijnen gewenste zin. Vreemd is 

dat eigenlijk niet. Massachusetts heeft met zijn Biblicisme onder de Amerikaanse nederzettingen 

van Engelsen vrijwel altijd alleen gestaan. Slechts in New Haven kende men eveneens een bibli-

cistisch georganiseerde regering, zelfs in een nog sterkere mate dan in Massachusetts. Maar dit 

betrof wel en heel kleine kolonie, die later onderdeel van de staat Connicut werd. In Connicut 

zelf stond men vrijer tegenover de eis van het kerklidmaatschap. Daar gold die eis alleen voor de 

gouverneur. Wel moest ieder die stemrecht wilde hebben een eed van trouw zweren.
28

 Een aantal 

van de puriteinse steden die zich in 1647 tot de kolonie Rhode Island verenigden,
29

 vermeden een 

organisatie als in Massachusetts. Zodoende stond laatstgenoemde staat vrijwel alleen met haar 

standpunt om volledige burgerlijke rechten slechts aan (congregationalistische) kerkleden met 

bekeringservaring toe te kennen. Een standpunt dat op den duur niet houdbaar bleek.     

 

Het veranderen van staatsinrichting ging niet snel, maar heel geleidelijk en met overgangssitua-

ties. De eerste wijziging deed zich voor in 1662. Toen bepaalde een in Boston (de hoofdstad van 

Massachusetts) bijeengekomen synode dat aan het kerklidmaatschap minder zware eisen moesten 

worden gesteld. Men noemde dit het ‘halfway-covenant’. Het kwam er op neer dat het kerklid-

maatschap ook kon toekomen aan mensen die in hun jeugd gedoopt waren, misschien niet eens 

een persoonlijke geloofsbelijdenis hadden afgelegd, maar zonder aarzeling rechtzinnig in de leer 

en onberispelijk van levenswandel genoemd konden worden. Het aantonen van een krachtdadige 

bekering was dus niet meer nodig. 

Een gelukkige wijziging is dit Halfway-Covenant niet geweest. Maar het probleem was dat de 

puriteinse kolonisten  niet wilden weten van een algemeen kiesrecht. Daarom lichtten ze de hand 

met het kerklidmaatschap. Onbewust van de schade die men daardoor aanrichtte. Mogelijk hoop-

ten ze de mannen of vrouwen, die tot dusver buiten de kerk stonden, voor zich te winnen. Maar 

met averechts effect.  

 

Toen het General Court van de kolonie op verzoek van de  Synode bij de plaatselijke kerken 

informeerde wat deze van de beschreven veranderingen dachten, bleken er onder hen twee 

diametraal tegenover elkaar staande meningen te zijn. Enerzijds de handhavers van het oude, 

                                                 
27
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zoals als president Chauncy van de Harvard Universiteit (New-Haven), ds John Davenport van 

New Haven en de bekende Increase Mather
30

, stonden hier tegenover meer progressieve mannen 

als Allen van Dedham, Richard Mather van Dorchester en Mitchell van Cambridge (Mass.). Het 

duurde niet lang of de laatste groep kreeg de overhand. De meeste van de kerken die om advies 

was gevraagd, lieten daarna weten dat verruiming naar hun mening een verbetering was. Daarop 

werd die verruiming in de wet opgenomen. Ook werden bij de verkiezingen voor het General 

Court in 1671 van de 47 aftredende leden slechts 19 herkozen, omdat men het mandaat van de 

conservatieven niet wenste te verlengen.  

 

Geheel losgelaten was de oude regeling echter nog niet. Het ‘freemanship’ was weliswaar uitge-

breid tot iedere 24-jarige, die door de predikant van zijn woonplaats als rechtzinnig en van goed 

gedrag werd aangemerkt, maar een kerkelijke binding bleef. Deze barrière viel eerst twintig jaar 

later, in 1691. Vanaf dat jaar werd het meespreken aan de politiek aan een census verbonden. Om 

het kiesrecht te krijgen moest men 40 pond betalen of over land beschikken dat jaarlijks twee 

pond aan belasting opbracht. 

 

Met de uitbreiding van het freemanship liep het met het biblicisme in de wetgeving ook af. Dat 

begon al met de eerste verruiming. Toch is het nooit met zoveel worden afgeschaft, het sleet stil-

aan uit. Op den duur maakte niemand van de kolonisten zich nog warm voor de opname van de 

Bijbelse voorschriften in  de wetten. Het was overigens niet zo dat men de morele standaard van 

het puritanisme losliet. Op een synode van de kerken uit de kolonie in 1679 bleek dat duidelijk. 

Blijkens de acta beklaagde men zich over de verwaarlozing van het gezinsgebed, het reizen op 

zondag, het herleven van de gewoonte om op elkaars gezondheid te drinken en het toenemen van 

het aantal herbergen. Maar toch waren de oude strenge paden van het puriteinse geloof verlaten 

en leefden de kolonisten onverschilliger. 

 

IV De betekenis van het biblicisme 

 

Lag het biblicisme dat in Massachusetts heeft geheerst in de lijn van de vaders van de Geneefse 

Reformatie, Calvijn en Beza? Anders gezegd: waren Calvijn en Beza ook biblicisten, mensen die 

er naar streefden om niet alleen de in de Bijbel te vinden beginselen toe te passen, maar ook om 

de in de Bijbel beschreven toestanden na te bootsen? Hoe stonden zij tegenover de staatsinrich-

ting van Israël?  

Om met Calvijn te beginnen. Hij heeft de nabootsing beslist afgekeurd. Mensen die, zo zegt hij 

ergens in de Institutie, een staatsinrichting die niet overeenkomstig de wetten van Mozes is  geor-

ganiseerd maar naar wat algemeen onder de volken gebruikelijk is, verwerpelijk achten, huldigen 

een gevaarlijke en onjuiste mening. Een wetgever, die op één lijn met Lycurgus en Solon mag 

worden gesteld, is Mozes nooit geweest.
31

 Een uitspraak van de Reformator, die van nog des te 

groter betekenis is, omdat de nabootsingsgedachte in zijn tijd zeer in trek was. Een van degenen 

die zich in die tijd daarvan een zeer fel voorstander betoonde was de radicale Karlstadt die alle 
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Romeinse wetten wilde laten ontploffen om die door die van Mozes te doen vervangen.
32

 

Beza dacht geheel in de lijn van Calvijn. Hij schreef in 1566 aan de predikanten van Neuchâtel, 

dat hij slechts afkeuring had voor hen die ervan droomden de wereld te regeren volgens de Israë-

litische wetgeving, en dat hij dat een absurde en te verwerpen dwaling vond. Per saldo moeten we 

dus constateren dat de puriteinen van Massachusetts afweken van de staatsopvatting van Calvijn 

en Beza.  

Hoe zij daartoe gekomen zijn laat zich eenvoudig uitleggen. Hun leven daar in Amerika, als pio-

niers onder omstandigheden die hemelsbreed verschilden van die van Engeland, bracht mee, dat 

men aan allerlei nieuwe rechtsregels behoefte kreeg. Daarbij begon men de waarde van de oude 

Engelse wetgeving in twijfel te trekken. Wat was daar in de wildernis nog mee te beginnen? 

Maar niet alleen de omstandigheden speelden hier hun rol, ook de overtuigingen, die de kolonis-

ten koesterden, hebben dat gedaan. Het is niet toevallig geweest, dat de congregationalisten ten 

opzichte van de vraag of ze de mozaïsche wetten zouden overnemen, dan wel de Engelse wetten 

zouden handhaven en uitbouwen, juist met de presbyteriaanse kring van Robert Child c.s. in bot-

sing kwamen. Want hoewel beide groepen tot de puriteinen behoorden, vertegenwoordigden de 

leiders van de kolonie meer een independentistische richting, dan een presbyteriaanse. Het pres-

byterianisme lag meer in de lijn van het oorspronkelijke, continentale calvinisme. Het indepen-

dentisme daarentegen was nooit vrij van mystieke-spiritualistische, anabaptistische
33

 tendensen. 

D. w. z. van symptomen als het hechten aan een kerklidmaatschap (churchmembership),dat meer 

op geestelijke bevinding dan op belijdenis en wandel rust, en een gebruik van de H. Schrift, dat 

meer magisch dan redelijk genoemd moet worden. 
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 Anabaptisten zijn zogenaamde wederdopers. 


