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Inleiding. 

De behandeling van dit onderwerp vereischt in de eerste plaats 
een bondig overzicht van de wordingsgeschiedenis der Noord-
amerikaansche Unie, met godsdienst, sociale structuur, recht en 
rechtsontwikkeling als rel ief1) . Duidelijk moeten daarbij uit
komen: de tradities uit het moederland — de geest der kolonisten 
en zijn inwerking op de nieuwe levensomstandigheden — die 
nieuwe levensomstandigheden en haar inwerking op dien geest — 
de nieuwe Amerikaansche mensch en de geest der wetgeving van 
Engeland — het koloniale en interkoloniale saamhoorigheidsge-
voel en de uitdrukking daarvan in het godsdienstige, in het ker
kelijke, in het maatschappelijke en in het staatkundige leven — 
het rijpingsproces van de koloniale en de confederatieve zelfstan
digheid onder den invloed van het zelfgevoel der kolonisten, van 
hun economische en politieke wenschen en behoeften, van hun 
interpretatie der Engelsche constitutie en wetgeving en der eigen 
„constitutie" en wetgeving; in 't bijzonder echter onder den in
vloed van de vrijheidsideologieën van het natuurrecht en de Ver
lichting. 

Maar ook moeten de krachten worden opgespoord, die de los-
scheuring van 't moederland in laatste instantie hebben ver
haast en, met voorbijgang van 't stadium der zelfstandigheid bin
nen het rijksverband, de volledige onafhankelijkheid hebben ver
wezenlijkt. 

Na dit relaas van de worstelingen om de staatkundige onaf
hankelijkheid, waarbij vooral de staatkundige strevingen in het 
Amerikaansche volk in haar verscheidenheid en voorbijgaande of 
blijvende tegenstrijdigheden moeten worden aangewezen, volgt de 
constitueering der afzonderlijke staten, de bittere ervaring, opgedaan 
met de Confederatie, en de moeizame vorming van de Federale Con
stitutie. Tenslotte volgt de samenvatting van de Engelsche elementen, 
welke bij 't doorploegen van 't Amerikaansche staatswezen zijn te 
voorschijn gekomen, terwijl tevens de staatkundige mogelijkheden, 
die in 1789 in de plooien der geschreven Amerikaansche constitutie 
verscholen liggen, nog zooveel mogelijk zullen worden aangewezen. 

1) „Jede wissenschaftliche Untersuchung staatlicher Daseinsformen musz gene
tisch sein" (Rud. Kjellcn: Die Groszmächte und die Weltkrise. 1921 pag. 3.) 
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Wellicht zal daarbij blijken, dat de Federale Constitutie evenmin 
als de Engelsche een doode vorm en een starre norm is, doch 
een levende, nationale kracht vermag te wezen. 

En daarmede is tevens de indeeling van het thema gegeven, 
namelijk : 

I. Bronnen en Bewerkingen 2). 

IL De koloniale Tijd 

A: 
B: 

Opkomst en Uitgroei. 
Selfgovernment contra Imperia! 
Control. 

Rijping en openlijk Conflict. 

III. Opstand en Onafhankelijkheid 

Λ. De Declaration of Inde
pendence. 

B. De Bills of Rights der 
Staten. 

C. De Bronnen der Begin
selen van 1776. 

IV. De Staatconstituties, de Confederatie en de Federale Con
stitutie. Haar Engelsche en niet-Engclsche Elementen. De 
Trias-leer in 't geding. 

V. Samenvatting. 

2) Met 't oog op de verkorte aanwijzing van de vindplaatsen mijner citaten en 
van de andere documentatie ga dit gedeelte vooraf. Van schrijvers echter, van wie 
verschillende publicaties zijn benut, wordt de desbetreffende ook bij den tekst 
voluit genoemd. 
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land. Philadelphia 1860. 
GARDINER, S. R.: Constitutional Documents of 1625-1660. 
GIERKE, O.: Johannes Althusius und die Entwicklung der natur
rechtlichen Staatstheorien; Berlin 1880. 
GOURD, Alphonse : Les Chartes coloniales et les Constitutions 
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LOCKE, John: Two Treatises of Government. London 1824. 
MACDONALD, William : Documentary Source Book of Ameri
can. History 1606-1926; New York 1937. 
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1787 ed. bij Gaillard Hunt & James Brown Scott; New York 1920.) 
Montesquieu : Esprit des Lois I, Paris MDCCCXVI. 
STRUYCKEN, A. A. H.: Engelsche Staatsstukken A'dam 1912. 
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BIGELOW, M. M.: The Declaration of Independence (Cambridge 
Modern History VII 1934). 
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IL De Koloniale Tijd. 
A. OPKOMST з) ΕΝ UITGROEI. 

OOR een land van de zee is Engeland pas laat 
den Oceaan op gegaan, zoodat Spanje en Portugal 
ongestoord beslag konden leggen op de waarde
volste gebieden. Zij beschikten trouwens over 
meer machtsmiddelen dan het arme, agrarische 
Engeland van Hendrik VIII, dat pas een dertig-

jarigen, ruïnieuzen burgeroorlog achter den rug had. 

Welke motieven hebben tenslotte tot Engeland's expansie ge
leid ? Ten eerste : handelsbelang. Dat komt al aanstonds uit bij 
het zoeken naar de Noordwestelijke Doorvaart. Ten tweede : drang 
naar godsdienstvrijheid. Men wil zijn God ongestoord dienen naar 
de inspraken des gemoeds; men wil eigen godsdienstige idealen 
verwezenlijken: een nieuwe kerk, ja den godsstaat stichten in 't 
land der vrijheid. Ten derde: gebrek aan bestaansmogelijkheden 
in 't vaderland. Men vangt de overbevolking op in een filiaal-
Engeland aan gene zijde van den Oceaan. Ten vierde : beveili
ging van 't rijk. Men beschermt den handel, den godsdienst, de 
grenzen van Engeland en zijn koloniën. 

De Engelsche expansie doet onwillekeurig denken aan die 
van de Grieksche stadstaten. Evenals de Grieksche was de Engel
sche min of meer noodzakelijk. Zonder haar had de Britsche natie 
haar ingeboren krachten niet behoorlijk kunnen ontplooien. Vrij
heid is 't vermogen, om te beschikken over zichzelf volgens 't in
geschapen streven naar 't doel van zijn bestaan. Dit geldt ook 
voor den staat. Engeland nu heeft dien hoogen trap van in- en 
uitwendige vrijheid, welke zijn staatswezen bij uitstek kenmerkt, 
voornamelijk verworven door zijn expansie. 

Twee uitgangspunten stonden Engeland voor zijn expansie 
omstreeks 1500 ten dienste: de ontdekking van Amerika en de 
ontdekking van den weg om de Kaap naar Indie door Vasco di 
Gama. Van Goa had deze Portugees onverwijld een uitgangs- en 

3) Voor de samenstelling van 't relaas der Engelsche ontdekkingsreizen is vooral 
gebruik gemaakt van Woodward, Mayer, Koloff en Tyler. 
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trefpunt voor den handel, de missioneering, de militaire actie en 
het bestuur gemaakt. 

In 1488 had Bartolomeo Columbus, in opdracht van zijn be
roemden broer, voor koning Hendrik VII de idee van de West
vaart ontwikkeld. Maar de gierige en secure Tudor vond de idee 
te avontuurlijk en verwierp z e 4 ) . 

Ontegenzeggelijk was Engeland op dat moment nog arm en 
zwak. Industrieel was 't nog altijd afhankelijk van Vlaanderen en 
Itahë. Daar moesten nog altijd zijn lakens worden geappreteerd. In 
menig opzicht was Engeland toen nog achterlijk. En bij lange na 
nog geen zeevarend land. 

In 1497 en '98 ontdekten de beide Cabot's, vader en zoon, 
Genueezen van afkomst en in dienst van Hendrik VII, Noord-
Amerika. Maar de Engelschen zagen daar nog geen perspectief 
in; voorloopig hadden de Portugeezen en de Spanjaarden het rijk 
alleen. 

Hendrik VIII evenwel begreep de belangen van Engeland en 
diens positie in Europa beter. Hij zag in, dat zijn land de zee op 
moest ; hij moedigde vischvangst en scheepsbouw aan. En zoo zeil
den de Engelsche schepen toen reeds uit naar de vischrijke ban
ken van New Foundland en naar de kust van Barbarije, waar 
stofgoud en ivoor in overvloed werden aangevoerd. 

De jaren 1540-1558 zijn van f risschen ondernemingsgeest 
vervuld. De demarcatielijn van paus Alexander VI wordt niet 
meer ontzien. In Antwerpen, Brugge en Dieppe komt de cartogra
phie tot bloei. Mercator en Ortelius leveren meesterstukken van 
zeekaarten, waarmee de zeeman zich verderop waagt. Een 
nieuwe generatie, een nieuwe geest, ook op maritiem gebied. Men 
voer voornamelijk uit naar de Levant, en naar de kust van Guinea, 
waar goud en ivoor in overvloed te koop waren. En ook 
naar Noordoost-Europa. Van Rusland uit hoopte men Indie en 
Cathay (China) te bereiken. In 1553 drong Sebastiaan Cabot aan 
't hoofd van een groep Merchant-Adventurers via Archangel tot 
Moscou door .En in 1554 ontvingen deze kooplieden van Koningin 
Магу een vrijbrief voor de ontdekking van „onbekende en nog 
niet bezochte landen". 

Toen Elisabeth in 1558 den troon besteeg, stond Engeland 

4 ) Roloff 73. 
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klaar, om te gaan varen op buit en avontuur. Met Elisabeth treedt 
Engeland voorgoed den nieuwen tijd binnen. 

Haar politiek wordt door 4 nauw verwante factoren be-
heerscht. Ten eerste : door de z.g.n. Contra-Reformatie, die haar 
bedreigt, en waartegen zij zich met alle mogelijke middelen te weer 
stelt. Ten tweede: door haar vijandschap met Spanje. Ten derde: 
door het lot der opgestane Nederlanden. Ten vierde: door haar 
aangevochten successie : als koningin van Engeland voelt ze zich 
bedreigd door Maria Stuart. En in 1570 wordt ze geëxcommuni
ceerd. 

Door dat alles raken Engeland en Elisabeth gezamenlijk geï
soleerd, voelen ze zich door gevaren omringd en trekken ze alle 
aandacht en kracht samen op het zelfbehoud. Vorstin en volk, 
zoo treffend overeenkomstig van aard en streven, zijn solidair in 
alles. Op den duur gaan beiden zich zelfs behaaglijk voelen in hun 
isolement. 

Elisabeth werd door trouwe en talentvolle dienaren ter zijde 
gestaan ; die hebben een ruim aandeel gehad in de fundatie van 
't rijk, zooals Elisabeth dat in 1603 al sterk en veilig achterliet. 
Zij was altijd voorzichtig te werk gegaan. Wel gaf ze aan de Ne-
derlandsche en de Fransche Calvinisten zoo nu en dan wat steun ; 
want reeds zij zag in continentaal evenwicht Engeland's heil ; maar 
een openlijken oorlog met Spanje of Frankrijk ontweek ze. Haar 
inhaligheid is bekend. Minder bekend is echter, dat de inkomsten 
van den staat en die van Elisabeth zelf nog zoo miniem 
warenS). Van wat de Engelschman fair play noemt, had zij soms een 
heel cynische opvatting. Deze trekken nu komen bijzonder duidelijk 
uit bij haar verhouding tot de Kanaalpiraten, (de Engelsche Water., 
geuzen, door Hugenoten versterkt). Zij, eens voor Maria Tudor 
de zee op gevlucht, maken jacht op Spaansche en Nederlandsche 
schepen en koelen hun sombere woede en geloofshaat op de vree-
selijkste wijze. In het Kanaal, bij 't vermeesteren van schepen, vier-
vijfmaal zoo groot als de hunne, leeren zij zeemanschap en piraten-
bedrijf in den grond, en leggen ze alvast de vrees af voor de 
Spaansche galjoenen van 1588. Hier, in 't Kanaal, ligt de kweek
school voor de Engelsche marine. 

Elisabeth begreep dat ten volle en suste daarom de beducht
heid van haar trouwen raadsman Sir William Cecil, (sinds 1571 

5) Trevelyan 348. 
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lord Burleigh) die groóte onaangenaamheden met Spanje voorzag. 
Maar het getal van die zeeschuimers met hun gladde scheepjes 
van 20 tot 50 ton steeg gestadig. Elisabeth voelde, dat ze hoog spel 
speelde, maar ze had aandeel in den buit. En, uit die Watergeuzen 
recruteerde zij een bekwame en vechtgrage marine. 

John. Hawkins. In 1562 en eerstvolgende jaren doet een dier 
Kanaalpiraten, John Hawkins, verschillende tochten naar West -
Indië. De Negers, die hij daar aan de markt brengt, heeft hij ge
deeltelijk zelf gevangen; dat maakt de winst des te grooter. Maar 
al spoedig weigeren de Spanjaarden hem toegang tot hun gebied, 
dat hem zoo tot rooven en vrijbuiten aanlokt. Hawkins heeft een 
begin gemaakt met den Engelschen slavenhandel. En zijn tochten 
hebben Engeland voorgoed begeerig gemaakt naar gebied in 
Spaansch Indie. Nu de Spanjaarden hoegenaamd geen Engelschen 
in hun koloniaal gebied toelaten, komen de Engelsche kooplui te 
staan voor 3 mogelijkheden : afzien van den handel buiten Europa; 
ook in de Westindische wateren gaan zeeschuimen ; nieuwe 
wegen opzoeken en nieuwe gebieden exploiteeren. Het eerste was 
te veel gevergd van den Engelschman uit dien tijd; dat kon hij niet 
en dat wilde hij niet. Het tweede lokte de avontuurlijken : b.v. een 
Francis Drake. Cecil was sterk er tegen, maar Elisabeth zag 
het heimelijk heel graag : zij had bewondering voor zooveel durf ; 
zij haatte Spanje en zij was belust op gewin. Het derde werd ter 
hand genomen door Frobisher, Gilbert, Walter Raleigh. 

Francis Drake. Hij was een neef van John Hawkins, met 
wien hij naar West-Indie was geweest. Van 1568 tot aan zijn dood 
(in 1596) is hij de schrik der Spanjaarden. De eerste 17 jaren 
van haar regeering hield Elisabeth zooveel mogelijk vrede met 
Philips II. Dat is te zeggen in Europa, want in de Spaansche 
koloniën bestond tusschen Engeland en Spanje de oorlogstoestand. 
Dat lijkt ons, wanneer we de internationale gebeurtenissen der laat
ste jaren wegdenken, iets vreemds, maar in de achttiende eeuw 
bestond tusschen Engeland en Frankrijk dezelfde verhouding. Koop
man en kolonist hadden vooral zorg te dragen voor een goede 
verdediging. 

In 1571 dan vaart Drake weer naar West-Indië. In 1572 nog 
maals, en wel met de heimelijke toestemming en steun van Elisa
beth. Bij. Porto Bello, het trefpunt der Spaansche schepen in de 
Westindische wateren, bemachtigt hij een zilvervloot. Ook doet 
hij een raid op de andere kuststeden en plundert hij wel een twee-
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honderd schepen. Echte bravourstukjes, hoewel: de Spanjaarden 
beschikten niet over voldoende schepen om hun schatten te be
schermen. Toen hij met zijn buit in Engeland terugkeerde, stonden 
Elisabeth en Philips juist op goeden voet met elkander. De Ne-
derlandsche Watergeuzen hadden de Engelsche havens dan ook 
moeten verlaten. Wij weten, wat daarop met Den Briel is ge
beurd. Toen de vriendschap weer was verkoeld — voornamelijk 
wel tengevolge van Elisabeth's bemoeiingen met den Nederland-
schen Opstand en geruchten aangaande de veroveringsplannen 
van Don Juan — gaf Elisabeth Drake te verstaan, dat hij de man 
was, om haar te wreken. 

Nu beraamt Drake het plan van een tocht om Zuid-Amerika 
heen naar den stillen Oceaan. Ook daar zou Spanje gevoelig zijn 
te treffen. Elisabeth, Walsingham en Leicester financierden de 
onderneming grootendeels. Die tocht, van 1577 tot 1580, is wel de 
gedenkwaardigste uit Elisabeth's tijd. Hij werd uitgevoerd met 
de Pelicaan, nu tot „Gouden Hinde" verdoopt ; de „Elisabeth" 
en nog een paar kleinere schepen. Er waren een goede 150 wei-
geoefende mannen aan boord. De tocht beoogde een drievoudig 
doel; ten eerste: den Stillen Oceaan ontsluiten en afschuimen; ten 
tweede: het land ten Noorden van het Spaansche gebied voor 
Elisabeth in bezit nemen ; en ten derde : de Spanjaarden in den 
rug komen. Dat hij aan Engeland's expansie werkte, begreep 
Drake zeer goed. 

Hij vaart dan om Zuid-Amerika, neemt Vuurland voor zijn 
koningin in bezit en constateert — lang vóór de gebroeders Le-
maire dus — dat 't een eiland is. Vervolgens voert hij een raid 
uit op Valparaiso en plundert daar de Spaansche goud- en zilver-
schepen leeg, die van Peru en Mexico kwamen. Met de Gou
den Hinde vol goud en zilver komt hij in de buurt van 
Californie. Verder Noordwaarts zeilend zoekt hij naar de be
faamde, maar onvindbare Noordwestelijke Doorvaart. Bij Van
couver gekomen geeft hij 't op, en dan keert hij terug naar Cali
fornie. Daar komen Indianen Engeland de souvereiniteit aanbieden; 
hij aanvaardt die in naam der koningin en geeft het gebied den 
naam van New-Albion. Dan steekt hij den Stillen Oceaan over en 
komt (in 1579) op 't Portugeesche eiland Ternate, een der Mo-
lukken, aan land. Hij sluit een verdrag af met den sultan van 't 
eiland en tenslotte spoedt hij zich, vol bewondering voor den rijk-
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dom en de schoonheid van Insulinde, huiswaarts. Einde September 
1580 zeilt hij de haven van Plymouth binnen. 

Die tocht had belangrijke gevolgen. Vooreerst : hij deed 't 
ontzag voor de onoverwinnelijk gewaande Spanjaarden verdwij
nen : de Engelschman noemde den Spaanschen zeeman voortaan 
ronduit een „coward". Vervolgens: het verdrag met den sultan 
van Ternate wekte algemeen de Engelsche koopmans-begeerlijk-
heid en neringzucht: nog liever kruidnagelen om te verhandelen 
dan goud en zilver om te bewaren. En tenslotte: de stichting van 
de Engelsche Oostindische Compagnie werd er door voorbereid, 
en — ondanks het verbod van Spanje, — een begin gemaakt met 
de Engelsche kolonisatie 6 ) . Gilbert, Raleigh en hun vrienden be
gonnen nu voorgoed met de expansie van Engeland door externe 
kolonisatie. Voortaan gaan ontdekkingstochten en kolonisatie 
hand in hand. 

Gilbert had veel studie gemaakt van géographie en navigatie. 
Hij wil Cathay bereiken en streeft daarom naar een koninklijk 
patent voor de Noordwestelijke Doorvaart. In een „Discourse" 
voert hij in 1575 als politieke motieven voor dat plan aan, dat de 
Engelsche natie behoefte heeft aan expansie en de Engelsche vloot 
aan uitbreiding. Als economisch motief noemt hij: de opening van 
nieuwe markten en werkverschaffing voor velen. Doch ook duikt 
in zijn Discourse de idee op : Engelschen te vestigen in gebieden, 
die nog niet door een Europeesche mogendheid waren bezet. Die 
gedachte werd gedeeld door zijn medewerkers Peckham en Hayes. 
Hayes had met name New Foundland op het oog. Daar zou voor 
iederen Engelschman — boer, visscher, handwerksman — een toe
komst zijn. Hayes, een diep-religieus karakter — hij doet denken 
aan onzen Willem Usselincx — beoogde daarbij vooral de bekee
ring en beschaving der wilden. Hij was van oordeel, dat God de 
landen ten Noorden van het Spaansche gebied bestemd had voor 
het ware Christendom, en wel te brengen door de Engelsche natie. 

In Hayes treedt een Engelschman naar voren, die — evenals 
Oliver Cromwell — geloofde in eene speciale roeping van „de 
uitverkoren Engelsche natie". 

Alle „discoursen" over het kolonisatie-vraagstuk uit de jaren 
1575-1584 komen, strikt genomen, neer op deze vier motieven ; 

e) Van het plan, de Spanjaarden van uit New Albion in de rug te komen, 
is al spoedig afgezien; trouwens, Elisabeth heeft tot 1588 toe vrienschap voor 
Spanje geveinsd. 
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1. Nationale politiek eischt het. Engeland's kracht tegenover 
Spanje ligt op zee. 

2. Ook Engeland's economische positie maakt het noodzakelijk. 
W a n t Engeland heeft te weinig afzetgebied voor zijn waren. 

3. Handel en industrie zullen er hoog er door bloeien. 
4. Aan de heidenen moet het Evangelie worden gebracht. 

Gedurende de regeering van Elisabeth bleef de ontdekking 
van de Noordwestelijke doorvaart — om China en Indie te be
reiken — echter het hoofddoel van de Engelsche navigatoren. 

* * * 

Hoe stond 't toen met het tegenwoordige Noord-Amerika ? 
In 1534 was Jacques Cartier, een zeekapitein uit St. Malo in 

Bretagne, in de monding van de St. Lawrence en bij de kusten van 
Nieuw Brunswijk geweest. En in 1540 koos een Fransche expeditie 
van militairen en kolonisten onder Cartier's leiding een plek uit 
bij 't tegenwoordige Quebec. De opzet was: rijke mijnen te ontdek
ken— in de 16de en de 17de eeuw een rage, die heel wat kolonisatie
pogingen heeft doen mislukken — en via de St. Lawrence China en 
Indie te bereiken. Na eenige jaren is de kolonie verlaten. W a a r 
schijnlijk deugde de administratie niet en lieten de Indianen de in
dringers niet met rust. Voorloopig bepaalden de Franschen zich 
tot de vischvangst op Noordamerika's Atlantische kust. 

Hoewel hun belangstelling bij voorkeur het gebied in en om 
de Caraïbische zee — met Porto Bello als trefpunt — gold, heb
ben de Spanjaarden ook 't land ten Noorden van de Golf van 
Mexico : Florida en 't andere gebied tusschen den Atlantischen 
Oceaan en de Missisippi — trachten te koloniseeren. De hoofd-
opzet was wel, den vreemdeling daardoor van 't eigenlijke Spaan-
sche gebied af te houden. Maar hoe vruchtbaar de grond ook was. 
de onderneming mislukte. De Spanjaarden zelf voelden trouwens 
niet veel voor 't geduldige plantagewerk. En de Indianen uit die 
streken waren van steviger en strijdbaarder makelij dan hun ras-
genooten in 't Zuiden. 

Eenzelfde lot was beschoren aan de poging van een groep 
Hugenoten, die zich op raad van Gaspar de Coligny in 1562 neder
zette op de kust van Florida; blijkbaar dreef hen het zelfde motief 
als de latere Pilgrim Fathers. De Indianen lieten ook hen niet op 
adem komen. En de Spanjaarden duldden de ketters evenmin. Hu
genoten en Spanjaarden maakten elkander 't leven in 't para
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dijselijke Florida tot een hel; lachende derde natuurlijk de Indiaan. 
Tenslotte wisten de Spanjaarden zich te handhaven. Maar voor
taan was Florida enkel een Spaansche observatiepost tegen vreem
delingen. 

Noordamerika lag dus nog te grijp, toen de Engelschen hun 
eerste poging deden, om de Noordwestelijke Doorvaart te ont
dekken. Frobisher nu meende stellig, die te zullen vinden. Daar
achter moest een wonderland liggen, een land, waar 't goud en 
't zilver zoo maar voor 't opscheppen lag, letterlijk en figuurlijk. 
Hij had den steun van een groep Merchant-Adventurers, die een 
„Compagnie van Cathay" hadden opgericht. In 1576 heesch hij 
bij de sindsdien naar hem genoemde baai de Engelsche vlag. Voor 
kolonisatie leek deze streek hem even weinig geschikt als Labador 
of Groenland. Op Meta Incognita gekomen, laadde hij zijn schepen 
stampvol met aarde. En toen full speed huistoe. Maar toen hij de 
aarde van Meta Incognita liet onderzoeken, bleek ze geen enkel 
korreltje van 't kostbare metaal te bevatten. Frobisher was wel een 
wakkere zeerob, maar geen kolonisator. 

Gilbert was veel practischer. Eerst sticht hij een maatschappij 
op aandeelen; want hij begreep, dat kolonisatie veel geld kost. 
Daarna verwerft hij het — volgens toenmalig Engelsch recht — 
onmisbare patent. En dan — in 1583 — neemt hij New Foundland 
in bezit. New Foundland is inderdaad Engeland's eerste echte ko
lonie geweest. Maar in 1584 komt Gilbert om 't leven en dat betee-
kent ook 't einde van de kolonie. Walter Raleigh, zijn halfbroer, 
erfde een gedeelte van zijn privileges, verwierf in 1584 reeds een 
nieuw patent en nam nog in hetzelfde jaar Virginia in bezit. Dat 
beteekende in dien tijd : bijna al het gebied der latere Dertieqi 
Koloniën. 

In 1585 zetten zich daar een honderd kolonisten neder. Zij 
verdeden hun tijd aan 't zoeken naar goud- en zilvermijnen. En 
toen in 1586 groot gebrek aan voedsel ontstond, wisten ze Drake, 
die toevallig de Virginische kust passeerde, te bewegen, hen mee 
te nemen naar 't vaderland. En hiermede eindigt het eerste hoofd
stuk uit de geschiedenis der Engelsche kolonisatie. 

* * * 

Bij den dood van koningin Elisabeth had Engeland aan kolo
niaal gebied feitelijk niets meer dan zeer twijfelachtige7) aan-

7) Engeland had die gebieden reeds verlaten. 
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spraken op New Albion, Frobisher Bay, New Foundland en Vir
ginia. De pogingen tot kolonisatie waren particuliere onderne
mingen geweest. De Engelsche staat had zich nog te zwak ge
voeld, om ze daadwerkelijk te steunen en er de verantwoordelijk
heid voor te dragen. We l waren — we hebben dat al opgemerkt — 
Elisabeth en haar ministers er persoonlijk bij geïnteresseerd ge
weest, en bevatte het patent souvereine rechten voor de kroon. 
Maar het initiatief was niet uitgegaan van den staat. En evenmin 
had die de controle over 't bestuur op zich genomen. Trouwens, 
ondanks zijn tekort aan arbeidsgelegenheid hield Engeland in dien 
tijd zijn menschen maar 't liefst bij huis. 

Weldra zou dat anders worden. Vanuit den Tower — hij was 
beschuldigd van hoogverraad en Jacobus I hield hem, om Spanje 
te behagen, sinds 1603 in gevangenschap — spoorde Raleigh zijn 
landgenooten onvermoeid aan, om in de Nieuwe Wereld een g roo
ter Engeland te stichten. Tot aan zijn dood toe (1618) heeft de 
wakkere man, bij wien de imperiale gedachte voor 't eerst con
crete vormen aannam, hiervoor geijverd. Oliver Cromwell zal die 
gedachte eens tot de zijne maken. 

Intusschen had de ondergang van de Groóte Armada in 1588 
het Spaansche gevaar van Engeland afgewend en waren de En
gelsche kooplieden op 't voetspoor van de Nederlandsche, die in 
1599 van hun tweeden tocht naar Indie met zoo'η rijke lading waren 
teruggekeerd, het Spaansch-Portugeesche gebied binnengedrongen. 
En in 1600 werd de East India Company van Londen opgericht: 
een particuliere associatie van kooplieden uit de city ; officiëele 
personen, met name menschen uit hofkringen, waren zorgvuldig 
uitgesloten. Het octrooi strekte voor 15 jaar; het beginkapitaal 
bedroeg slechts 30.000 pond. Deze compagnie steunde dus op par
ticulier initiatief en een minimum van staatshulp. Maar ze was vol 
ondernemingsgeest, en toonde bij het doen aanzwellen van 't be
drijfskapitaal, de keuze van handelsagenten en kapiteins, het be
waren van haar zelfstandigheid tegenover de kroon, kortom in 
haar geheele handelstechniek en -politiek groóte kennis van 
zaken en nüchteren, practischen zin. 

Het succes van de East India Company, de reis van W e y 
mouth naar Groenland en Labrador, de tocht van Gosnold langs 
de kust van Massachusetts en de nieuwe belangstelling voor pels-
werk en visscherij brachten zeevaart en zeehandel spoedig tot 
groóte bedrijvigheid. In 1605 verkende Weymouth, op zoek naar 
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de Noordwestelijke Doorvaart, het gebied van Maine. Zijn 
— wel wat opgeschroefd — verslag bracht menschen van geld en 
ondernemingszin tot nadere exploratie. Intusschen nam Engeland's 
aandeel in den wereldhandel gestadig toe : De Calvinist Wal-
singham, Elisabeth's invloedrijke minister — hij was ook de ei
genlijke promotor van Leicester geweest voor diens Nederlandsche 
zending — had de vestiging weten te bewerken van vele Calvinis
tische wevers uit de Zuidelijke Nederlanden en Noord-Frankrijk 
in Engeland. Het Engelsche laken begon het Vlaamsche van de 
Europeesche markten te verdringen. De Hanze zag haar Staalhof 
te Londen sluiten en de Merchant-Adventurers wonnen aanmer
kelijk terrein in Duitschland en het Oostzeegebied. De grond
prijzen stegen, en de weelde van Engeland's Renaissancetijd getuigt 
van gemakkelijk verkregen rijkdom. Van 1500 tot 1600 is de 
waarde van 't in omloop zijnde Engelsche goud en zilver verdrie
voudigd8). Vele Engelschen zagen naar een goede gelegenheid uit, 
om hun kapitaal meer productief te maken in handelsonderne
mingen en handelsmaatschappijen. 

Maar ook aan kolonisten zou het niet ontbreken. Wan t in 
dezen tijd van 't pas ontwaakte kapitalisme leefden naast de wei
nige rijken zeer vele armen. En de toestand van den arme werd 
er mettertijd niet beter op. Elisabeth's Statute of Labourers had 
de loonen — ondanks de stijging der prijzen — gefixeerd. De 
handwerksgilden leden reeds onder 't industriëele kapitalisme. 
Daglooner en handelswerkman „was handed over to the mercy 
of his employer at a time when he was utterly incapable of resis
ting the grossest tyranny. Justices in quarter sessions were em
powered to check any discontent and, if necessary, to starve the 
people into submission Their object was to get labour at star
vation wages" 9 ) . 

Daar de schapenfokkerij minder werkkrachten behoeft dan 't 
landbouwbedrijf, hadden vele arbeiders tengevolge van de om
zetting van bouwland in grasland hun broodwinning verloren. 
Dit omzettingsproces — gemeenschappelijk land in afgescheiden 
land, klein landbouwbedrijf in groot landbouwbedrijf, corn-gro
wing in wool-growing — was in den loop der zestiende eeuw ver-

s) Purcell 48. 
") Tborold Rogers: The economie Interpretation of History, bij Wilmot'BuX' 
ton 197. 
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haast door de stijging van de wolprijzen en de toewijzing van vele 
der onteigende kloostergoederen aan de gentry, die g rooter voor
deel zag in wool-growing dan in corn-growing. De kleine boer 
was in 't gedrang gekomen tusschen de groóte landheeren. „The 
dissolution of the monasteries in the time of Henri VIII threw 
upon the charitable people of Engeland many helpless men and 
women; the story of the dispossessed monks and nuns is not a 
pleasant one to turn back to. Still less pleasant is the story of the 
tenants and laborers upon monastic properties; these establishments 
seem tot have been easy landlords and masters which the new 
owners certainly were not. With the closing of the monasteries, 
also, one source of help for the poor and friendless had dried up, 
and new sources of aid were slowly provided"1 0) . 

W a t Coulton in zijn eenzijdigheid i1) ook moge afdingen op 
een loffelijk getuigenis als dit van Channing over de Oude Kerk, 
zij was steeds een toeverlaat geweest voor ouden van dagen, armen 
en bedrukten; en bij haar was 't juk der hoorigheid zacht geweest. 
Nu de tijden waren veranderd, zocht de tobber, door werke
loosheid en gebrek gedreven, de stad. Dikwijls vond hij daar werk 
noch brood, want de industrie vroeg bij voorkeur geschoolde werk
krachten; zij was trouwens pas in opkomst. Vele van deze ont
wortelden kwamen vroeg of laat terecht in 't armenhuis of de ge
vangenis. Elisabeth's armenwet heeft 't euvel verminderd 1 2 ) , maar 
de wet drukte te zwaar op de parochies en leidde soms tot luiheid 
en verkwisting. Landlooperij en wat daar veelal mee samengaat, 
namen sterk toe. De literatuur en de folklore van die dagen zijn 
vol van die horden van „sturdy rogues" en „sturdy beggars1 3), 
die de wegen en straten van Engeland onveilig maken. De regee
ring zoekt een oplossing voor dit beangstigend probleem ; zij houdt 
de eene enquête na de andere, om de ontvolking van 't platteland 
te keeren; het Parlement neemt de eene wet na de andere aan : 
wetten, die de omzetting van bouwland in grasland verbieden ; 
wetten, die een minimum voor akkergrond fixeeren; wetten, die 

ι») Channing I 147. 
1 1 ) G. G. Coulton t Five Centuries of Religion. Over Coulton's eenzijdigheid o.a. 
Ghellinck (Revue d'Histoire ecclésiasique Tome XX, 1924) en Dom Ursmer Ber-
lière (Revue bénédictine Oct 1931). 
12) Zij gaf bijslag bij 't arbeidsloon : hoe lager 't loon en hoe grooter 't getal 
kinderen, des te meer bijslag. 
18 ) Trevelyan 283v. 
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een maximum voor 't houden van schapen vaststellen, enz. Maar 
geen wetten baten; locale ontvolking en landlooperij nemen toe 1 4 ) . 

Zonder kennis van den toestand der lagere klassen in Enge
land is de emigratie naar Amerika niet te begrijpen. Sommigen 
kwamen daar aan als contract-arbeiders, die na afloop van 't con
tract van bijna-slaaf weer vrij man werden. Dat zijn de „indentu
red servants"1 5) . Anderen waren gedeporteerde dwangarbeiders; 
weer anderen, schuldig verklaard aan landlooperij of kleinere dief
stallen, kwamen regelrecht uit de gevangenis. In de plantagebieden 
(Barbados, Jamaica, Virginia, Carolina) waren ook politieke mis
dadigers en krijgsgevangenen (Ieren en Schotten) als extra goed-
koope werkkrachten welkom. Vele van dit soort emigranten zijn 
ongetwijfeld geen geboren misdadigers of paupers geweest, doch 
slachtoffers van sociale mistoestanden, harde levensomstandighe
den en klasse-justitie. 

Doch ook vele verarmde edelen — en men denke hierbij ook 
aan de beggarbewegingen in Engeland en Schotland16), en aan 
het Engelsche majoraatsrecht — gingen in de Nieuwe Wereld hun 
geluk beproeven, in de hoop, daarginds beter hun stand te kunnen 
ophouden. En, last but not least, ook vele Puriteinen, vol afkeer 
van de Episcopale Kerk, en vol verlangen, om den godsstaat te 
stichten, zagen hoopvol uit naar 't Westen. 

Altijd ís een of andere vorm van onvoldaanheid en ontevre
denheid 17) de oorzaak geweest van him vertrek uit Engeland, 
vandaar dan ook hun over 't geheel genomen geringe piëteit voor 
't moederland. 

14) Pasquet I 33. Een opsomming van wetten „um das weitere Zusammen
legen kleinerer Pachthöfe zu groszen Pachtgütem" te verhinderen bij Kalischer 63. 
15 ) Indentare = verkoopcontract. Indentured servants = contract-bedienden. 
Sommigen waren uit de heffe des volks, zoo uit de gevangenis ontslagen. Maar 
de meesten waren arme menschen, die uitzagen naar betere levenskansen. Zij 
verkochten hun diensten voor een bepaald getal — gewoonlijk 5 — jaren in 
ruil voor de overtochtskosten. Bij hun aankomst werd deze diensttermljn — 
met den persoon zelf — verhandeld door den scheepskapitein aan hen, die 
werkkrachten noodig hadden. Dikwijls echter waren deze emigranten ontwikkelde 
personen, die als onderwijzer (gouverneur), boekhouder, opzichter dienst deden. 
Was de diensttijd om, dan ontvingen zij een kleine uitbetaling van hun werk
gevers en een schenking in land van de kolonie, en waren dan verder vrij, om 
hun eigen weg te gaan. 
18 ) Comelissen hfst UI. Engeland. 
« \ Spiegel 37; Bum 126. 
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Engeland bezat dus in de zeventiende eeuw niet alleen een kapi
taalkrachtige klasse van ondernemers, voor 't meerendeel bedacht 
op uitbating van de Nieuwe Wereld, doch ook een fonds van aspi
rant-kolonisten, vol hoop op een beter lot in 't land aan de overzij 
van den Oceaan. 

Roloff (79) is 't met een dergelijke voorstelling van zaken 
blijkbaar niet eens. „Das Bauernlegen, zoo zegt hij, kam in der 
Zeit Elisabeth's zum Stillstand, ja die Zahl der Kleinbauern hat 
sich eher vermehrt als vermindert, wie der steigende Vorrat an 
Brotgetreide beweist Die Schafzucht begann eingeschränkt zu 
werden, weil sie weniger lohnend wurde... Und wie sollte Arbeits
und Landnot entstehen, wenn man zur Deckung der Arbeitsge
legenheit fremde Arbeiter kommen lassen muszte ? Somit ist die 
englische Kolonialpolitik nicht ein Erzeugnis der Not, sondern der 
strotzenden Kraft". — Hiertegen valt op te merken : Io . al werd 
't onder Elisabeth's regeering beter voor den boer, het werd daar
om nog niet goed; de nawerking van 't verdringen van vele kleine 
boeren in de eerste helft der zestiende eeuw deed zich zelfs nog 
na Elisabeth's tijd gevoelen — 2°. de inperking van de schapenteelt 
bracht de oude agrarische verhoudingen niet terug; de landheer 
trok 't grasland bij zijn landerijen of liet 't braakliggen voor jacht
en sportterrein — 3°. die „strotzende Kraft" was aanwezig, maar 
niet in de massa. Er was hoofdzakelijk behoefte aan geschoolde 
werkkrachten. De immigratie van talrijke geschoolde werkkrachten 
uit de Nederlanden en Noord-Frankrijk drukte den Engelschen 
loonstandaard tot beneden 't menschwaardige. Alleen 't kapita
lisme floreerde daarvan. En dit maakte op zijn beurt kolonisatie 
mogelijk: „Whatever the motive that impelled them to cross the 
seas, neither precursor nor pioneer, profiteer nor promotor, Pilgrim 
nor Puritan, could have accomplished their purpose without the 
aid of the funds which had accumulated during this period in the 
hands of the capitalistic classes in soathern and south- western Eng
land... English America would hardly have been settled at this 
time had not the period of occupation coincided with the era 
of capitalism in the first full flush of its power" (Andrews I 76 
vg.)1*). 

18) Een leerzame schildering van de agrarische revolutie in Engeland geeft met 
name Krans (99-113). 
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НЕТ PURITANISME. 

Boven is reeds opgemerkt, dat ook vele Puriteinen, vol ver
langen, om hun idealen te verwezenlijken, naar Amerika zijn ge
gaan. Het zeer voorname aandeel, dat 't Puritanisme, deze bij uit
stek Angelsaksische variatie van 't oorspronkelijke Calvinisme, 
heeft gehad in den maatschappelijken, economischen, staatkundigen 
en geestelijken opbouw van de Vereenigde Staten, vraagt thans 
een historisch-gerichte karakteristiek van deze door Macaulay1) 
en Tawney 2 ) met zoo grandiose suggestie en alles-doorlichtende 
intuïtie geschetste idee3). 

Misschien reiken eenige wortels van 't Puritanisme tot in het 
Lollardisme, dat als crypto-Wycliffisme, hoewel meer als mentali
teit dan als feer, was blijven voorleven in de conventikelen der 
„christelijke broeders", door ambachtslui, kleine kooplui en boeren 
gevormd 4 ). 

Toen Hendrik VIII in 1547 stierf, scheen de Anglicaansche 
kerk onaantastbaar sterk gevestigd. De werkelijkheid echter was 
heel anders : twee partijen binnen haar verband worstelden om de 
hegemonie : de Anglicaansche der Zes Artikelen van 1539, die niet 
de minste afwijking duldde — en de Reformatorische of Protestant-
sche, die de Reformatie voorstond. Toen Edward VI in 1547 den 
troon besteeg, hield de vervolging der Lutheranen op. Vele uitge
wekenen keerden terug, vele gevangenen kregen de vrijheid. Cran-
mer en Somerset voerden een gematigd Protestantisme in, naar leer 
en ritus Lutheraansch : de mis en de beelden werden verboden, de 
communie onder beide gedaanten verplichtend gesteld en het celi
baat, alsook de ketterwetten van 1401 („De comburendo haeri-

1) Macaulay t Milton (Critical & Historical Essays). 
*) Tawneyt Chap IV: The Puritan Movement. 
3) Tawney 180: „The growth, triumf and transformation of the Puritan spirit 
was the most fundamental movement of the seventeenth century". 
4) Lindeboom 311, neemt de mogelijkheid aan, dat „doopersche" invloeden reeds 
in England aanwezig waren, toen in 1511 „bisschop Wareham (optrad) tegen 
„broeders" die leerden, dat doopsel en vormsel niet noodzakelijk waren tot heil". 
„Waarschijnlijk Lollarden" zegt hij, „die langs eigen wegen gekomen waren tot 
spiritualistisch verwerpen van uitwendige teekenen, maar wie zal uitmaken in 
hoeverre „doopersche" invloeden van het vasteland hier ondertusschen hadden 
mede gewerkt?" En pag. 312. „In deze uitspraken uit het veel gelezen tractaat 
„The sum of Scriptures" van 1530 is de naklank van het Lollardisme onmisken
baar, en de invloed van Anabaptistisme zeer waarschijnlijk". 
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ticos") afgeschaft. Parlement en convocations (de beide aloude 
synodes der Engelsche geestelijkheid) toonden zich in alles toegeef
lijk. In 1549 volgde de voornaamste nieuwigheid : het Book of 
Common Prayer. „Die Hauptsache, zegt Müller 5) „war, dasz nun 
die Messe nach festländischem Vorbild in eine blosze Abendmahls
feier verwandelt war. Neben dieser Aenderung kamen die Zere
monien, die aus der alten Ordnung behalten waren, Chrisma. Exor
zismus bei der Taufe, Kreuzschlagen bei Konformation und Trau
ung, letzte Oelung, Ohrenbeichte und Gebet für die Tod ten, kaum 
in Betracht; ein Teil davon war ja auch in der lutherischen Kirche 
geblieben". De bisschoppen Gardiner en Bonner, die zich hiertegen 
verzetten, werden gevangen genomen en afgezet. 

Het Book of Common Prayer beteekende — ondanks zijn vele 
Katholieke elementen — een compromis tusschen Lutheranisme en 
Calvinisme. Sinds 1547 namelijk drong de invloed van 't Calvinis
me in Engeland gestadig door. Cranmer en Northumberland ston
den met Calvijn in briefwisseling. En reeds in 1547 had de op
portunist Cranmer Ochino en Vermigli6) naar Engeland geroepen, 
en den laatste tot professor te Oxford doen benoemen. In 1548 
volgde a Lasco (Laski), dien het Interim van Augsburg uit Oost
friesland (Emden) had verdreven. In 1549 kwam Butzer (Bucerus) 
over en werd professor te Cambridge. En tezelfder tijd een aantal 
uitgeweken Engelschen en Schotten, onder wie John Knox. „Bei 
allen diesen Männern, zegt Müller 7 ), waren Genfer, Schweizer 
oder Strassburger Ueberlieferungen wirksam und sie fiengen nun 
an, auf Cranmer und die Regierung zu wirken". In 1550 werd de 
vernietiging bevolen van alle kerkelijke boeken; (breviers, missaals 
enz.) de altaren werden vernield en vervangen door een tafel, 
geplaatst vóór de trappen van het priesterkoor8). Reeds waren 
Anglicanisme en Lutheranisme op den achtergrond gedrongen. In 
1550 keerde Cranmer het Lutheranisme openlijk den rug toe. John 
Knox preekte te Berwick en Newcastle hartstochtelijk tegen den 
afgodsdienst der mis en de nieuwe avondmaalsliturgie, en hield zijn 

6) Muller Π 1. 522. 
6) Ochino was 3 jaar lang te Genève bij Calvijn geweest en daarna nog een 
paar jaar te Straatsburg ; zijn vriend Vermigli, meer bekend onder den naam 
Petrus Martyr, was 5 jaar professor aan de Gereformeerde Universiteit te 
Straatsburg geweest 
T) Muller Π 1, 523. 
8) De Jong-Post Ш 3, 86. 
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godsdienstoefeningen sober en streng, op Zwitserschen trant. En 
in 1552 werd hij als raadsman aan 't hof ontboden. 

In 1550 had a Lasco met koninklijk verlof reeds een kerk ge
sticht voor Nederlandsche en Duitsche vluchtelingen, waarin ech
ter ook andere Protestantsche ujtheemschen — Walen, Franschen 
en Italianen — zich met hun eigen religieuse organisaties lieten op
nemen 9 ) . Ook gaf a Lasco, de superintendent, aan deze gemeente 
van uitheemschen de eerste kerkorde 1 0 ) . a Lasco nu naderde 
toen meer en meer Calvijn, al bleef hij toen en later diens praedes-
tinatieleer verwerpen. Dat deed trouwens ook zijn kerk te Lon
den i i ) . 

In 1552 verscheen een nieuwe uitgave van 't Book of Common 
Prayer. Op raad van Butzer en Vermigli had de regeering vele aan
stoot gevende Roomsche gebruiken geschrapt. Doch thans moest 
ook de leer voorgoed in Protestantschen zin worden geregeld. Daar 
bijna alle tegenstanders van de Reformatie uit de kerkelijke hiër
archie waren verdwenen, ontmoette deze zuivering niet veel tegen
stand. En zoo onderteekende Eduard VI op 12 Juni 1553 12 de 
Twee en Veertig Artikelen, het werk van Cranmer en Ridley 
(sinds 1550 bisschop van Londen). Eén van de 6 „koninklijke ka
pelaans" die de Artikelen hadden moeten keuren, was John 
Knox1 3). Aan de convocations werd niet de gelegenheid gegeven, 
om zich er over uit te spreken. 

Met deze Twee en Veertig Artikelen hebben Koning en Parle
ment het Protestantisme offdeël in Engeland ingevoerd. En wel 
een Calvinistisch getint Protestantisme. W a n t de Calvinistische 
praedestinatie- en Avondmaalsleer werden aanvaard, al behield 
men — misschien enkel met 't oog op de nog altijd Katholieke ge
zindheid van 't volk — nog 't grootste gedeelte van den katho
lieken ritus. — 

e) Müller II 1, 523. 
10) Lindeboom 132. 
11 ) Van Oppenraay (8 en 18v.) komt tot de conclusie, dat de gemeente van 
a Lasco te Londen -wel -was „une Eglise calviniste", maar dat zij uitdrukkelijk 
beleed „que tous les hommes ont été créés pour la même fin c'est-à-dire pour 
la gloire de Dieu et leur propre salut". En verder constateert hij : „non seule
ment il n'y est pas question du supralapsarisme, mais nous ne rencontrons pas 
de traces de la doctrine des infralapsariens, qui tenaient le décret de Dieu pour 
étroitement lié à la chute d'Adam". 
12 ) Trésal 284. 
is) Trésal 283. 
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Van die Katholieke gezindheid nu heeft Maria Tudor gebruik 
gemaakt, om 't Katholicisme te herstellen. Het volgzame Parlement, 
dat Hendrik VIII in 1539 zelfs had gemachtigd, om aan koninklijke 
verordeningen kracht van wet te verleenen, en daarmede den 
koning vrijwel absoluut had gemaakt, hielp aan deze restauratie 
mee. Zoo vernieuwde het 't reeds genoemde statute : De combu
rendo haereticos. Velen werden dan ook terechtgesteld, vele an
deren vluchtten en werden zeeroover (Kanaalpiraat); velen ook 
namen de wijk naar Zwitserland, Duitschland en de Nederlanden. 
Daar( in Bazel, Zürich, Genève, Straatsburg werden ze doordee-
semd met den geest en de grondbeginselen der Calvinistische en 
Zwingliaansche Reformatie en met een doodelijken afkeer van 't 
Katholicisme en 't Anglicanisme. Met de heroïek van hun marte
laren voor oogen en Calvijn's, Beza's Bullinger's en Knox' felle 
sententies in 't gemoed en op de lippen keerden ze in 1558, toen 
Elisabeth den Engelschen troon besteeg, terug. 

Intusschen was in 1557 een boek van Butzer (f 1551) in 't 
licht verschenen, getiteld: De regno Christi Jesu Salvatoris Nostri. 
Daarin richtte Butzer zich tegen de tuchteloosheid in de Angli-
caansche kerk, verdedigde hij een politiek naar den geest van 't 
Christendom, drong hij sterk aan op verbetering van leven bij 't 
volk en bepleitte hij de stichting van volksscholen en de vermeer-
ring van de beschaving der lagere volksklassen in 't algemeen. 
Dit boek nu bevatte de grondslagen van 't Puritanisme: pure church 
and pure life14). 

Spoedig zouden de Puriteinen — zij ontvingen dien naam in 
1564 of '65 als spotnaam, maar aanvaardden hem als een eere
naam — den vuurdoop ondergaan. Want : kort na haar troonsbe-
siijging herstelde Elisabeth de Anglicaansche kerk, vastbesloten 
haar te handhaven. Zij zag in de hiërarchie dier kerk, welke haar 
bekroning had in de suprematie van den koning, een onmisbaren 
steunpilaar voor haar gezag. Zij duldde geen onafhankelijke macht 
in haar rijksgebied. In haar oogen was elke aanval op 't episcopaat 
een politieke misdaad, want hij bracht 't gevoelige evenwicht in de 
verhouding tusschen kerk en staat in gevaar. 

De door Maria Tudor aangestelde geestelijken verloren hun 
ambt; weer werd de supremaatseed geëischt — al noemde Elisabeth 
zich niet Supreme Head, doch Supreme Governor — en 't Book of 

:14)J. H. Landwehr in: Christelijke Encyclopaedie Г l.v. Puriteinen. 
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Common Prayer, lichtelijk gewijzigd, weer ingevoerd (1559). On
der bedreiging met geldboete worden de leeken verplicht, de gods
dienstoefeningen bij te wonen. In 1563, en nogmaals in 1571, laat 
zij Parker, den nieuwen aartsbisschop van Canterbury, de Twee 
en Veertig Artikelen van Eduard VI omwerken tot de befaamde 
Negen en Dertig, waarbij de Calvinistische formuleering van de 
Avondmaals- en de praedestinatieleer eenigszins wordt verzacht, 
(respectievelijk art. XVII en XXVIII1 5) Het volgzame Parlement 
keurde dit alles goed. Dientengevolge had de Anglicaansche kerk 
reeds in 1571 al haar essentiëele organen1 6). De definitieve breuk 
met de „dissenters" van rechts, de Roomsch-Katholieken, had zich 
voltrokken. Die met de — door Genève en Zürich geïnspireerde 
— dissenters van links, de Puriteinen, was even onvermijdelijk en 
zou nog veel dramatischer zijn. 

Het was nu eenmaal de opzet der Puriteinen, de kerk in leer, 
ritus en organisatie haar „oorspronkelijke zuiverheid" (puritas) te
rug te geven en de kerk zuiver Bijbelsch in te richten; dus alle cere
moniën, riten, kerkelijke wetten, altaren, kaarsen en priesterge
waden uit den Katholieken tijd af te schaffen, de godsdienstoefe
ningen te vereenvoudigen, den Zondag streng te heiligen en hoege
naamd niets te dulden in leer of tucht, wat niet steunde op den 
B i jbe l " ) . 

W a n t de Puritein van den ouden stempel is voor alles de man van 
een boek. Hij kent niets anders, en wil ook niets anders kennen, 
dan den Bijbel. De Bijbel is voor hem het religieuse, moreele, sociale, 
liturgische en politieke wetboek. De Bijbel zegt alles, bevat alles, 
en licht voor in alles. Het „timeo hominem unius libri" moet meer 
dan op wien ook worden toegepast op den (bijbelvasten) Puri
t e in 1 8 ) . Zijn boek leidt hem, inspireert hem, absolveert hem of 
verheerlijkt hem in al wat hij doet. De ernstige toon van de groóte 
profeten klinkt door in zijn taal. De Oostersche beelden van de 
Hebreeuwsche litteratuur geven een vreemd accent aan 't som
bere enthousiasme, dat hem bezielt. Hij is graag zinspreukig, dog
matisch, apocalyptisch. En niet enkel zijn uitdrukkingswijze is zoo 
getransformeerd, ook zijn gedachte, zijn doen en laten, zijn geheele 

15) TrcsaI 435 en 439 (Appendice). 
ιβ) Trésal 422. 
17 ) Wel waren aanvankelijk niet alle Puriteinen tegen episcopaal bestuur. Er 
was bij hen gradatie van rigorisme. 
1S) Christianit Puritanisme I.e. 
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leven is 't. Alle vermaak aan 't hof en ook daarbuiten is voor hem 
wereldsche iedelheid of zonde. Elisabeth, Jacobus en Karel zijn 
voor hem kinderen der wereld; hun behagen in paapsche ceremo
niën is hem een gruwel19). Hij roemt op gerechtigheid, vrijheid, 
absolute zelfcontrole, zieleadel. En bovenal : op gehoorzaamheid 
aan Gods heilig woord, den dierbaren Bijbel. Hij bindt de per
soonlijkheid geheel en al aan zijn God en Diens wil. Hij voelt zich 
leven onder Gods alziend oog, en weet zich, bij al zijn zelfver
zekerdheid en dankbaarheid, een zondig mensch : Christus' erbar
men heeft zijn zondigheid voor 't heilig, toornig oog des Vaders 
slechts bedekt, (de toegerekende gerechtigheid). Er komen oogen-
blikken, waarop de gedachte aan Gods strenge gerechtigheid en 
heiligheid zijn gemoed overstelpt en overweldigt. Dan zoekt hij 
als een kind, dat vaders toorn spelt, vol ontzetting Gods aangezicht 
te ontraadselen, en wankelt en schokt hij soms dagen lang verbijsterd 
voort door 't dal van verlatenheid en verdoemenis. — W e e hem, 
op wien zich zijn mozaïsche toorn ontlaadt ! Het aangezicht der 
machtigen dezer wereld vreest hij niet. Hij is immers Gods instru
ment. Hij is de van zijn God vervulde, de door zijn God gedrevene, 
de van zijn God bezetene. Hij is vast van raad en daad. Wan t — 
en dat is de tweede factor, die hem tot Puritein vormt — hij weet 
zich „gepraedestineerd". In zijn trouw aan 't woord en den wil van 
zijn God heeft hij 't bewijs van zijn uitverkiezing. De gezette lezing 
van den Bijbel heeft hem zijn persoonlijke uitverkiezing gesugge
reerd. Werken, sparen en vergaren is hem een behoefte, ja een 
hartstocht. „Door handelen wordt God 't best gediend"; en „iedere 
penning, die wordt uitgegeven, moet zóó worden besteed, alsof 
God zelf het budget had opgemaakt" verklaart Richard Buxter, 
een van zijn beroemdste en invloedrijkste sociologen en moralis
t e n 2 0 ) . Niet de Evangelische raden, maar de arbeid is de hoogste 
dienst van God; de arbeid, wiens rijke vruchten hem tevens een 

19 ) Het oudere Puritanisme was echter nog niet zoo stroef en zuur, zie Muller 
II 2, 443 en ook Greens A short History of the English People, Chap Ш 1: 
The Puritans 1583/1603. „Erst allmählich, zegt Müller, mit dem Wachstum der 
Verfolgung, entwickeln zieh die unfreundlichen, pedantischen, düstem, schroffen 
und harten Züge, der Gegensatz zu aller Anmut des Lebens, die pharasalsche 
Ueberhebung". Ook Prof. D. Plooy (The Pilgrim Fathers from a Dutch Point 
of View) wijst er op, dat Puriteinen als John Robinson en William Perkins 
zachte en innemende karakterkanten vertoonden, 
«o) Kraus 259. 
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waarborg zijn, dat God hem heeft ui tverkoren2 1) . Daarom geen 
oogenblik ledig ! Geen feestdagen ! Maar de Zondag is de dag des 
Heeren ! Dan is hij vroom en ingetogen als de ware zoon van 't 
Oude Volk op Sabbath. Dan stuwt zich zijn energie op. En 's 
Maandags komt hij „uitgeslapen" voor den dag met gerijpte plan
nen en nijvere handen. Zoo gedijen zijn zaken en groeit zijn fortuin. 

Aan zijn godsdienstigheid beantwoordt echter onvoldoende 
zijn sociaal gevoel, zijn naastenliefde. „Neemt Mijn juk op u en 
leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van harte, en 
gij zult rust vinden voor Uwe zielen" (Math. 11, 29), dat woord 
van den Menschenzoon schijnt voor hem geen imperatief te wezen. 
Streng voor zich zelf en hartelijk goed voor den naaste, die ziele
houding van den „bekeerden" mensch der Moderne Devoten, die 
hooge graad van menschelijke volmaaktheid, is niet de zijne. Deze 
beantwoordt meer aan Calvijn's gevoelen, dat 't tot de vroomheid 
behoort, David na te zeggen : „Ik haat hen, die U haten" (Com
ment, op psalm 139: 21-23)2 2) . En ook aan de vermaning van 
dezelfde strekking, welke Calvijn richtte tot Renata van Ferrara2 3) . 

Het gevoel, uitverkoren te zijn, kan grootmoedig en altruïs
tisch maken, en bezielen tot hooge heroïek. Doch 't kan ook leiden 
tot Gesinnungsriecherei, tot pharizeïsche hardheid en ongenaak
baarheid. Ligt 't zelfbedrog niet dag en nacht op den loer, vooral 
bij den individualist, den subjectivist ? En zou dat zelfbedrog van 
de egocentrische menschelijke natuur ook geen ruim aandeel heb
ben in 't ontstaan van díe specifiek Angelsaksische, Puriteinsche 
Cant, waarbij — bewust, of half bewust, of onbewust — een egoïs
tisch, inferieur motief wordt verbloemd met een ander, meer ideëel 
motief, dat ook wel aanwezig is, doch niet beslissend optreedt ? 
Dat de Puriteinsche idee zoo grif ingang vond bij de stoere, stroeve, 
eenzelvige Saksische en Deensche bevolking van Oost- en Midden-
Engeland, het oude land der Lollarden en de wijkplaats voor 
zoovele Nederlandsche en Fransche Calvinisten bovendien ver
klaart de Puriteinsche mentaliteit nog vollediger. Idee en volksaard 
hebben elkander bevrucht. 

21 ) Krans 219 . Im innerweltlichen aszetischen Ideal des Puritanismus, dem ma
terieler Fortschritt als Zeichen der Auserwählung gilt und dem sein „calling" 
mit beiden Füszen in dieser Welt stehen liesz, war kein Platz für evangelische 
Räte. 
я ) Hylkema 349. 
23) Baron 14v. 
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Voor 't overige : Puritanisme en Calvinisme verschillen niet 
onbelangrijk van e lkaar 2 4 ) . Ondanks zijn diepen eerbied voor den 
Bijbel achtte de Puritein het niet noodig, dat de kerk in haar ver
schillende vergaderingen bij de verklaring van de Bijbelsche voor
schriften, met name van die uit het Oude Testament, rekening hield 
met tijd en omstandigheden. Hij was van oordeel, dat die voor
schriften voor alle tijden en onder alle omstandigheden golden, en 
dat de Bijbel duidelijk genoeg was. Vandaar o.a. zijn eisch, dat 
de strenge Joodsche Sabbathviering zou worden nagevolgd in de 
christelijke kerken (hij sprak steeds van kerken.) Evenmin als 
de Bejaarddoopers25 ) waren de Puriteinen voor een algemeen gel
dende confessie. Ook hun confessies dragen sterk het karakter van 
persoonlijke getuigenissen. De leden van een Puriteinsche gemeente 
(covenant) legden slechts een belofte van gehoorzaamheid aan 
Gods bevelen af. De Puritein is dan ook sterk voluntarist; hij ver
heft den wil boven 't verstand en is ook al daardoor meer indi
vidualist dan de genuine Calvinist. Hem typeert meer de mentali
teit dan de leer. Hij staat op de stipte naleving der wet en neigt tot 
ascese. De Puritein is toegankelijk voor mystiek en mysticisme; 
ook voor piëtisme en spiritualisme26) de oude Calvinist wantrouwt 
dat alles. De Puritein let op uiterlijke werkheiligheid, eert op zijn 
wijze de goede werken, en wil kerk en wereld hervormen. Heeft 
het Amerikaansche volk dezen trek niet met den Puritein gemeen ? 

„Primarly, zegt Tatham2 7) , the Puritans stood for purity in 
church life rather than for purity in personal life or conduct, which 
was thought of as a corollary" Their demand was for a com
plete reformation, for the abolition, in matters of religious worship 
and ecclesiastical government, of all that had been superimposed 
upon primitive forms". 

24) Ik bedoel hier enkel 't sociale, 't politieke en rt kerkelijke Puritanisme. Voor 
een bondige typeering van het Puritanisme in het algemeen en zijn verschil
lende richtingen en uitingen in 't bijzonder moge ik verwijzen naar : Religion in 
Geschichte und Gegenwart Г : s.v. Puritaner. 
2 5 ) Hoekstra, passim. 
2 9 ) Te meer, waar de wereldlijke overheid alle pogingen der Puriteinen, om zich 
te organiseeren, onderdrukte. In hun conventikelen konden mystisme en spiri' 
tualisme hun doorgistende uitwerking vinden, 't Mysticisme beschouwt een recht' 
streekschen geheimzinnigen omgang met God als de eenige bron van de religie, 
't Spiritualisme is over 't geheel genomen die groóte onkerkelijke, christelijke 
vroomheid, welke de bemiddeling door een kerk en haar instituten voor de 
„beleving" van God van de hand wijst 
2") Tatham 2. 
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Ια de eerste plaats een geesteshouding, een protest 2 8), vond 

het Puritanisme twee religieuse concepties, waarin het tot ontwik

keling en actie kwam: het Presbytérianisme en het Independentis-
me. Op het Baptisme, dat pas later, tegen 1640, tot ontwikkeling 
kwam 2 9 ) , heeft het niet zoo'n diepgaanden invloed gehad, al zijn 
er prominente Puriteinen aan te wijzen in het Baptistische kamp30). 

s8) Wijl het Puritanisme een protest is — althans in zijn ontstaan — lijkt het 
't mij minder juist, wanneer men, zooals Troeltsch (Die Soziallehren der christ' 
lichen Kirche 775) in 't Puritanisme — zij 't dan „im engeren Sinne" — een 
Daast het Presbytérianisme en Congregationallsme staande richting van 't En-
gelsche Calvinisme ziet. 
» ) Muller II 2, 475. 
30) Algermissen 35 : „Der bekannteste aller Baptisten ist Milton". Zooals bekend 
was Milton secretaris van Cromwell's staatsraad. Beiden waren prominente 
Puriteinen. Maar, in tegenstelling met de orthodoxe Calvinisten, beleden beiden 
de algemeenheid der genade. Aangaande Cromwell verklaart Hellmuth Kittel 
(137): „Die ausdrüklich betonte Universalität des Heils weist auf die Wirk
samkeit arminianischer Gedankengänge hin. Hiermede is Troelsch's verzekering 
(t.a.p. 751): „seine religiöse, Überzeugung blieb calvinistisch-prädestinatianisch" 
in strijd. Maar Kittels documentatie uit Cromwell's geschriften valt niet te weer
leggen. Milton was stellig geen orthodox Calvinist. Door zijn Paradise Lost (o.a. 
Book III, 80-134) en zijn Paradise Regained pulseert de idee van 's menschen 
vrijen wil; door de kracht van zijn eigen wil kan de mensch het zedelijke booze 
ontgaan, is de arondgedachte van Paradise Regained. „Tot 1644, aldus deelde 
Prof. Pompen mij volgaarne mede, was Milton tamelijk orthodox Calvinist In 
1644 verandert hij. Dat wil zeggen, hij is orthodox, zoolang Cambridge orthodqx 
was; maar als Henry More en de Platonisten van Cambridge meer invloed krijgen, 
en dat is precies in 1644, dan geeft hij de Calvinistische praedestinatie prijs. In 
de Areopagitica van 1644, de Tenure of Kings and Magistrates van 1649 en 
vooral in De Doctrina Christiana van ± 1660 (cap. Ill en IV) is dat duidelijk 
zichtbaar". In de Arepagitca heet het : „God trusts him with the gift of reason 
to be his own choser" (bij Freund, 167). In de Doctrina Christiana verwerpt 
hij het leerstuk der H. Drieënheid, althans : Christus en de H. Geest, hoewel 
beiden God zijnde, hebben een begin gehad, beweert hij, terwijl de orthoxe Cal
vinist vasthoudt aan de Athanasiaansche geloofsbelijdenis. „An open repudiator 
of the doctrine of the Trinity — for he was an Arian", noemt David Patrick hem 
(Chamber's Cyclopaedia of English Literature, New edition vol I. 69). En ook 
verklaart Patrick daar ter plaatse : in this treatise Milton defends an Arminian 
type of Free-will against Calvinism". Pompen (Recent Theories about Milton's 
Personality, in Neophilologus Jrg. 7. pp. 272-279) oordeelt : „it is among the 
best established conclusions of recent research that Milton cannot even be regar
ded as a real Christian". Over de Calvinistische praedestinatie uitte hij zich even 
fel afwijzend als Vondel in zijn Decretum Horribile „Mag ich zur Hölle 
fahren, aber solch ein Gott wird niemals meine Achtung erzwingen" — war 
bekanntlich Miltons Urteil über die Lehre, zegt Max Weber. (Ges. Aufsätze zur 
Religionssoziologie I, 91.) 
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De meeste Baptisten, met name de General Baptists, die de Cal
vinistische praedestinatie-leer verwierpen, leefden — 't zal verder 
op nog wel blijken — in een ander geestelijk klimaat. 

Het Presbytérianisme is de toepassing van het Presbyteri-
ale systeem, d.w.z. van een kerkelijk regiem, waarbij het gezag 
berust bij een gemengd lichaam, bestaande uit predikanten en lee-
ken, namelijk het presbyterium of den kerkeraad. Het Presbytéria
nisme beantwoordt aan de kerkelijke conceptie van Calvijn. Cal-
vijn verklaarde dan ook ten aanzien van die „conseils presbyté-
raux": „Totum corpus Ecclesiae repraesentant". Het Presby
térianisme wijst het jus in sacra der wereldlijke overheid van de 
hand. De Engelsche Presbyterianen behoorden in Elisabeth's tijd 
tot de verworpen massa der non-conformisten 3 1 ) . Zij vonden wel
dra steun bij de Puriteinen van de Episcopale kerk. Die moesten 
sinds 1618 constateeren, dat de Episcopale kerk toegankelijk werd 
voor Arminiaansche invloeden 3 2 ), een nieuwe bron van ergernis. 
Toen de Puriteinen tijdens de regeering van Jacobus I tevens een 
poHtíeke oppositiepartij gingen vormen, maakten de Presbyterianen 
daarvan weldra den eenen en de Independenten den anderen vleu
gel uit. 

Het Indepententisme (Congregationalisme, Separatisme) gaat 
ten aanzien van de kwestie der kerkinrichting nog een stap verder 
dan het Presbytérianisme. Het legt het gezag niet in de handen 
van den kerkeraad ,maar leert, dat iedere gemeente (congregation) 
zich zelf moet regeeren; dat zij vrij en onafhankelijk is van kerk
verband en staatsgezag. Iedere gemeente is, onder haar predikan
ten, leeraren, ouderlingen en diakens, zelfstandig. De synoden dienen 
slechts voor de uitwisseling van ideeën en zijn vrije overeenkomsten 
zonder eenigen dwang. „De gedachte der autonomie wordt zeer 
sterk uitgedrukt in een petitie van 1616 aan Jacobus I, namelijk 
het recht „of spiritual administration and government in itself and 
over itself by the common and free consent of the people indepen
dently and immediatly under Chr i s t 3 3 ) . „Dit Independentisme was 
eigenlijk de leer der volkssouvereiniteit op het terrein van de kerk. 
De kerkeraad was (slechts) uitvoerder van den wil der gemeen-

3 1 ) In 1572 ontstond te Wandsworth bij Londen hun eerste gemeente. Onder 
Elisabeth's regeering groeide hun aantal tot ongeveer 100.000. 
32 ) Religion in Geschichte und Gegenwart Г і. . Puritaner. 
3 3 ) Bouwman : Congregationalisme (Christ. Encyclopaedic, I) 
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te"3 4) . In deze gemeente nu is de vrijheidszin sterk ontwikkeld. De 
Independenten waren, — althans, wanneer ze leefden te midden 
van sterke andersdenkende Protestantsche groepen — voorstan
ders van verdraagzaamheid op het gebied van 't kerkelijke leven. 
Voor den strijd om de religie achtten ze, over 't geheel genomen, 
slechts geestelijke wapens toelaatbaar. Zooals gezegd, tierden in 
hun vergaderingen dikwijls mysticisme en spiritualisme. Soms ga
ven die verheffing en verdieping aan hun godsdienstig en sociaal 
inzicht. Vaker echter leidden ze tot ultra-individualistische geest
drijverij en radicalisme (de Levellers). 

De eerste twintig jaren van Elisabeth's regeering zijn, op kerke, 
lijk terrein, vol van de „vestiarian controversy". Oppervlakkig be
schouwd is dat iets kleinzieligs. Maar in den grond der zaak 
betreft het deze vraag : heeft de wereldlijke macht het recht, te 
verplichten tot het dragen van superplis, het maken van het kruis-
teeken bij den doop, het zegenen van den trouwring, het buigen 
van het hoofd bij 't uitspreken van den naam Jezus ? Strikt geno
men is de kwestie deze : mag de wereldlijke overheid de kerkdijken 
tot iets van zuiver-religieusen aard verplichten ? 

't Bolwerk der oppositie was de Universiteit van Cambridge. 
Toen Grindal, Parker's opvolger te Canterbury, de verdedi
ging van de Puriteinen, — die reeds de neiging vertoonden om 
zich van de Anglicaansche kerk af te scheiden — op zich nam, 
voelde Elisabeth zich daardoor zeer geprikkeld. Tevergeefs heeft 
ze Grindal trachten tegen te houden. Zijn spoedig gevolgde dood 
(1583) voorkwam zijn afzetting. Elisabeth verving hem door 
Whitgift, (1583-1604) die al zijn groóte energie richtte op de 
vernietiging van 't Puritanisme. Door zijn bemoeiingen werd in 
December 1583 de High Commission ingesteld, een koninklijke 
rechtbank voor geloofskwesties; een andere Sterrenkamer; 't mach
tige werktuig van 't Conformisme35). Voortaan werden de non-

") Landwehr ΠΙ 2, 121. 
3 5 ) Trevelyan 365: „Though an offshoot of the Privy-Council, the High Com
mission represented the Queen rather than the generality of her Councillors. In
deed many of them, like Cecil himself, disliked its procedure of cross-questioning 
the accused under oats as redolent of the „Romish inquisition", and saw danger 
to the state in its policy op persecuting too ardent Protestants. But the Queen 
held on her way in spite of the advice of her Councillors and the votes of her 
faithful Commons". 
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conformisten meedoogenloos vervolgd. Velen weken uit naar ons 
land; (Amsterdam, Leiden, Middelburg) later naar Amerika. An
deren werden zwaar gekastijd; sommigen stierven onder beuls-
handen. Honderden predikanten verloren hun beneficies. Maar als 
vervolgden wonnen de Puriteinen de sympathie van de gentry, 
toen — voorzoover niet Roomsch — meerendeels presbyteriaansch: 
ook al om hare bezittingen was de gentry namelijk aan de Refor
matie gehecht en nog altijd vreesde zij voor „Roomsche" reactie. 

Zoo zag het Puritanisme zich in den strijd met 't Anglicanisme 
teruggedrongen op en genigsteund door het Presbytérianisme, dat 
nu van een clericale coterie een volkspartij werd. Nu werd 't con
flict overgebracht op de constitutie der kerk en op den oorsprong 
van 't recht der bisschoppen. In 1589 verstoutte Bancroft zich, 
vanaf den kansel der Saint-Paul-Cross te verklaren, dat 't epis
copaat van goddelijken oorsprong is en dat 't de kerk jure divino 
bestuurt. Dat was zelfs voor de waschechte Anglicanen een op
zienbarende noviteit. Bancroft sprak echter naar 't hart der 
koningin : in 1604 beloonde Jacobus I hem daarvoor met de opvol
ging van Whitgift. 

Bij Elisabeth's dood vatten de Puriteinen moed. Want Jacobus 
ging door voor Presbyteriaan; althans hij was als zoodanig opge
voed; hij zou welwillend zijn. Kortstondige illusie ! Op zijn tocht 
naar Londen nam hij de Millenary-petition in ontvangst, door meer 
dan 700 puriteinsche geestelijken geteekend. Zij bevatte over 't 
geheel genomen de oude eischen3 6). Grimmig wees de heerscher 
ze in 1604 op de conferentie van Hampton Court van de hand en 
beval hij — na eenige waardelooze wijzigingen — de strenge na
leving van 't Book of Common Prayer. En tevens kondigde hij als 
zijn grondbeginselen voor kerk en staat af : ten eerste: het god
delijk recht der koningen ; ten tweede: het goddelijk recht der bis
schoppen. En beide van elkander onafscheidelijk : no bishop, no 
king! Wel 300 geestelijken werden uit hun ambt ontzet. Zooals we 

" ) Muller Π 2, 456 ν. 
Trevelyan 384 onderschat het gewicht der petitie, als hij zegt : „they asked for 
a certain permissive variety in riual and parih work which would regulate 
their position". Vandaar dat zijn conclusie te optimistisch luidt: „It was a 
moment when a settlement might have been made on the basis of comprehen
sion, by a little widening of the bordes of a State Church designed to be 
elastic, more especially since toleration outside the Church was not then regar
ded as permissible". 
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Verbeterde noot 36 : 
s e) Müller II 2, 456 ν. 
Trevelyan 384 onderschat het gewicht der petitie, als hij zegt : „they asked for 
a certain permissive variety in ritual and parish work which would regulate 
their position". Vandaar dat zijn conclusie te optimistisch luidt : „It was a 
moment when a settlement might have been made on the basis of comprehen
sion, by a little widening of the borders of a State Church designed to be 
elastic, more especially since toleration outside the Church was not then regar
ded as permissible". 





reeds hebben aangeduid, had toen die geduchte aaneensluiting 
plaats van de politieke en de theologische puriteinen. De eersten 
namen aanstoot aan het goddelijk recht der koningen en stelden 
daartegenover het primordiale recht der natie; dus de volkssou-
vereinitcit. De anderen werden vooral geërgerd aan 't goddelijk 
recht der bisschoppen; daartegenover plaatsten zij het recht van 
de gemeenschap der geloovigen gewapend met den Bijbel. En, zoo 
zegt Christian!, evenals in Frankrijk in de zestiende eeuw het ver
bond van de „huguenots de religion" met de „huguenots d 'Etat" 
had geleid tot de godsdienstoorlogen, zoo lokte de aaneensluiting 
van de theologische en de politieke Puriteinen in Engeland ten
slotte den burgeroorlog uit. 

Dit Puritanisme nu, met zijn ultra-individualistische maatschappij
leer, met zijn minimaliseering van den staat en zijn eigen opvatting 
van den christen mensch 3 7 ) heeft het geheele Amerikaansche leven 
met een onuitwischbare kleur geteekend : „qui ne comprend le puri
tain, ne peut comprendre l'Américain"38). Dit Puritanisme heeft 
door zijn zakelijke, nijvere, wilskrachtige, vrijheidzoekende 3 9 ) , on
verzettelijke aanhangers den sleutel van Noordamerika's toekomst 
weten te bemachtigen en de onaanzienlijke Dertien Koloniën 
opgestuwd tot de ontzagwekkende Noordamerikaansche Unie. En 
nog steeds is het, hoezeer ook in zijn theologischen inhoud ge
wijzigd en gesaeculariseerd — neen : juist daardoor : de groóte 
drijfkracht van den Amerikaanschen wil. Daarom is er in deze 
studie zooveel aandacht aan geschonken. 

VIRGINIA. 

In 1604 sloot Jacobus I vrede met Spanje, dat reeds buiten 
machte was, om Virginia intact te houden. Die vrede gaf 't Engel-
sche piratenbedrijf een knak. Maar daardoor kwam 't vruchtbare, 
rijke Virgina opnieuw in 't brandpunt der belangstelling. Na 
Weymouth's terugkeer, in Juli 1605, worden verschillende plan
nen van handel en kolonisatie opgesteld. Daar de hooge kosten. 

3T) Rommen 37. 
38) Siegfried 4. 
3 β) Hoewel : de vrijheid, door de Puriteinen gezocht, was meer ellebogen-vrijheid 
dan die door orde getemperde vrijheid, welke ten goede komt aan allen. Het is 
meer de vrijheid van 't individualistische liberalisme dan die van de christelijke 
democratie. 
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aan kolonisatie verbonden, in den regel de krachten van den en
keling te boven gaan, past men in Engeland het beginsel van as
sociatie, in practijk gebracht voor den handel op 't Verre Oosten, 
nu ook toe op de kolonisatie in de Nieuwe Wereld 1 ) . 

En daarom is het jaar 1606 zoo gedenkwaardig in de ge
schiedenis van de kolonisatie en van de Angelsaksische wereld. 
Toen namelijk gaf Jacobus I aan „Knights, Gentlemen, Merchants, 
and other Adventurers" uit Londen, Bristol, Exeter, Plymouth en 
andere plaatsen, welke gezamenlijk een maatschappij voor de kolo
nisatie van Amerika hadden gesticht en patent vroegen voor twee 
afzonderlijke compagnieën en twee afzonderlijke koloniën, een 
charter, waarbij „the first colony" (de zgn. compagnie van Lon
den) 't recht van kolonisatie ontvangt voor 't Virginische gebied 
tusschen 34 en 41 graden N. В., en „the second colony" 
(de zgn. Compagnie van Plymouth) voor dat tusschen 38° en 45° 
N.B.2) Blijkbaar — maar 't charter geeft 't niet expliciet — was 't 
gebied tusschen 38° en 41° bestemd voor gemeenschappelijk gebruik 
ledere compagnie had een Raad van Bestuur, benoemd door den 
koning en zetelend in Engeland. Die Raad benoemde een raad (met 
een president) zetelend in de kolonie, belast met 't bestuur der kolo
nie volgens de instructie van den Raad van Bestuur in Engeland. Een 
Centrale Raad in Engeland, de Council of Virginia, vertegenwoor
digde beide koloniën rechtstreeks bij den koning. Deze ingewikkel
de bestuursinrichting met drie autoriteiten draagt het persoonlijk 
merk van den koning 3 ) . Voor self-government was geen plaats. 
We l verzekerde artikel XV van 't charter aan de kolonisten en 
hun in de kolonie geboren kinderen „all Liberties, Franchises and 
Immunities" van den Engelschman in 't moederland, waarmede 
evenwel niet zoozeer constitutioneele instellingen als wel de geldig
heid van de Common Law4) was bedoeld5). „Nur in seinem (= v.d 
.Common Law J. L. H.) Rahmen konnte demnach die Gesellschaft 

1) Brycc I 427 wijst er op, dat de eerste koloniale charters hun prototype en 
praecedent hebben in de charters der Engeische handelsgilden uit de Middel
eeuwen en den tijd der ontdekkingsreizen. 
г ) Macdonald No. 1. 
3) Pasquet I 40. 
4 ) nbcrt 68 „The common law may... be described as the law which is based 
on custom and usage as declared and expounded by judges. In dit verband : 
het algemeene — overal, altijd en voor eenieder geldende — Engelsche recht. 
Verderop komt de Common Law nader ter sprake. 
6) Dannstaedter 12. 
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Sondergesetze erlassen, Besteurung auferlegen, religiöse und 
wirtschaftliche Angelegenheiten regeln 6 ) . 

Als recognitie zou de koning Vs van 't goud en zilver en 
V i s van 't koper ontvangen. Ook behield hij zich 't recht voor, 
zoodra de handel der kolonie voldoende tot ontwikkeling was ge
komen, een scheepstol te heffen. In Nov. en Dec. 1606 gaf de 
koning nog nadere orders en instructies aangaande 't bestuur der 
koloniën en de behartiging van zakelijke belangen, als: den aanleg 
van havens, de opsporing van bevaarbare rivieren, den omgang 
met de Indianen ; de verdeeling der kolonisten over de verschillen
de takken van bedrijf en dienst. In Maart 1607 werd de Raad van 
Virginia nog wat uitgebreid en zijn bevoegdheden nog verruimd. 

De twee compagnieën begonnen spoedig uitvoering te geven 
aan haar opdracht. In Augustus 1607 zette die van Plymouth haar 
kolonisten op de kust van Maine, bij de monding van de Kennebec, 
aan land. Zij dachten op deze breedte een heel warm klimaat te 
vinden ,en geloofden, dat de Stille Zuidzee, die hen met China 
en Indie zou in verbinding brengen, slechts 7 dagmarschen van de 
Atlantische kust was verwijderd. Geen wonder, dat deze avon
turiers-kolonisten volslagen mislukten. Na een vreeselijken winter 
vol ziekten en sterfgevallen keerde 't overschot, van elke illusie 
beroofd, naar Engeland terug. De Compagnie van Plymouth had 
reeds afgedaan. 

In April 1607 waren drie schepen met kolonisten van de Com
pagnie van Londen de Chesapeake-baai binnengevaren. Zij von
den, wat ze volgens hun instructie moesten zoeken : een rivier, 
waarlangs zij zich konden vestigen : zij noemden die de James-
River. Het dorp, op eenigen afstand van haar monding door hen 
gebouwd, ontving den naam Jamestown. Het werd de bakermat 
der Vereenigde Staten. W a n t deze kolonie behield voldoende 
levenskracht, al is ze meer dan eens den ondergang nabij geweest. 
Bij 't begin telde ze 104 menschen, onder wie veel avontuurlijken en 
arbeidsschuwen naast betrekkelijk weinig degelijke boeren en hand-
werkslui. Zelfs had men vondelingen en misdadigers gedwongen, 
om mee te gaan. Er waren ook verschillende edellieden; die hingen 
echter liever den grand-seigneur uit met visschen en jagen, dan 
dat ze mee aanpakten. Feitelijk waren al deze kolonisten te werk 
gestelden en ambtenaren van de compagnie, die mijnbouw, fac-

o) Stolz 7. 
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torijen en plantages op 't oog had. Overeenkomstig de instructie 
gingen ze op zoek naar goudmijnen en de Stille Zuidzee. Ze von
den geen van beide, maar lieten een kostbaren tijd om zich behoor
lijk te installeeren verloren gaan. Dat deze menschen geen privaat 
grondbezit kregen, leidde tot lediggang. Veel hadden ze te ver
duren van den honger, de moeraskoortsen en de Indianen. Met 
ijzeren hand heeft Captain John Smith, iemand met een veelbe
wogen, soldatesk verleden, tenslotte ingegrepen. Hij dwong iede-
ren kolonist tot werken. Toen hij in 1609 naar Engeland 
terugkeerde, was de kolonie reeds door 't ergste heen. Maar in 
anderhalf jaar had ze 2 / з van haar menschen verloren. 

Dit waren de echte kolonisten niet. „The adventurers of Eliza
beth's reign, the men without fear or foresight, were something 
of a burden in the next. Yet nearly all the early colonists were of 
this stamp, and the story of the first seven months of Jamestown 
was a ghastly epic of misfortune", verklaart Burn 7). 

De Cie van Londen was zeer onvoldaan. Over de kolonisten, 
maar ook over zich zelf. En daar haar charter „essentally experi
mental"8) was en volslagen minderwaardig was gebleken, besloot 
zij in 1609 tot de reorganisatie van de inrichting der kolonie en 
van zichzelf. De banden met de Cie van Plymouth werden ver
broken; en de Cie van Londen ingevolge 't nieuwe charter9) in
gelijfd bij de groóte, nieuwe Virginia Company10). „The incor
porators of this charter, zegt Macdonald in de inleiding, „were 56 
city companies11) of London and 659 persons, of whom 21 were 
peers, 96 knights, 11 doctors, ministers etc., 53 captains, 28 esquires, 
58 gentlemen, 110 merchants and 282 citizens and others not clas
sified". Blijkbaar begon de kolonisatie-gedachte in alle kringen in
gang te vinden. De Virginia Company kreeg een Raad in Engeland, 
gemachtigd om, binnen de grenzen van de Common Law, te reorga-
niseeren, wetten en verordeningen te maken voor de kolonie en 
zich aldaar te doen vertegenwoordigen door een gouverneur (in 
plaats van den ouden raad) met onbeperkte macht. 

De eerste gouverneurs hebben van die bevoegdheid zeer rigo-

7) Burn 128. 
8) Macdonald 9. 
8) Macdonald No. 2. 
10 ) Het charter geeft haar den naam van „The Treasurer and Company of Ad
venturers and Planters of the City of London for the first Colony in Virginia". 
11) gilden en dgl. corporaties. 
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ristisch gebruik gemaakt: practisch bleef er zoogoed als niets van 
de befaamde „rechten van iederen geboren Engelschman" over. 
In de hachelijke omstandigheden, waarin de nieuwe volksgemeen
schap nog lang bleef verkeeren, was dit echter onvermijdelijk, 
't Kolonisatie-gebied werd aanzienlijk uitgebreid, 't strekte zich 
tenslotte uit van Kaap Comfort 200 mijlen naar 't Noorden en 
200 mijlen naar 't Zuiden langs de kust, en van den Atlantischen 
tot den Stillen Oceaan. 

In 1612, toen de Bermuda-eilanden bij de kolonie werden 
getrokken, werd dit fundamenteele charter door het derde charter 
van Virginia12) nader bekrachtigd en op eenige punten gewijzigd. 
Zoo bepaalt art. VII, dat de Compagnie éénmaal (of, indien ze dat 
wenscht, verschillende malen) per week zal vergaderen „for the bet-
ter Order and Government of the said Plantation, and such things, 
as shall concern the same". En artikel VIII o.a., dat de Compagnie 
de vacatures in den Raad in Engeland zelf mag aanvullen. Gezien 
de groeiende oppositie van 't Parlement tegen den koning, waaraan 
ook vele leden van den Raad in Engeland deelnemen, beteekent 
dit laatste voor de Virginia-Company practisch medezeggingschap. 
Maar ook de bevoegdheid om „to ordain and make such Laws 
and Ordinances, for the Good and Welfare of the said Plantation, 
as to them, from time to time, shall be thought requisite and meet: 
so always, as the same be not contrary to the Laws and Statutes 
of this oud Realm of England — wordt in datzelfde artikel aan de 
aan de nieuwe compagnie verleend. Dat is de eerste stap in de 
richting van 't koloniale self-government. 

Toen men ondervonden had, dat met communaal verband en 
gedwongen arbeid geen dragelijke toestanden waren te scheppen, 
beproefde men het met particulier grondgebied en half-vrijen arbeid. 
Ieder zou zijn eigen perceel bebouwen, een gedeelte van de op
brengst als belasting afstaan en daarnaast — alnaar zijn stand 
en financiëele afhankelijkheid — heerendiensten voor de Com
pagnie verrichten. De Compagnie trachtte de kolonisten ook met 
premies aan te moedigen. Het wilde niet dagen. Toen bracht de 
tabak uitkomst. In 1612 namelijk was John Rolfe in navolging van 
de Indianen — hij was met de dochter van hun hoofdman ge
trouwd— met den verbouw van tabak begonnen. De proef slaagde 
volkomen; in 1619 verkocht de Compagnie 20000, in 1628 reeds 

") Macdooald No. 3. 
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een half millioen pond tabak. In 1620 verkocht Virginia voor 
£ 40000, in 1640 reeds voor £ 1 millioen van dat door Jacobus 200 
gesmade „weed"1 3) . Te Jamestown plantte men de tabak zelfs 
in de straten en op 't marktplein. Nu ging de Cie den gedwongen 
arbeid afschaffen, en 't vrije „spel" van de economische krachten 
begon. De Indianen werden meer en meer uit het tidewater-ge-
bied14) verdrongen; tal van indentured servants kwamen uit Enge
land over. En in 1619 bracht een Nederlandsch schip de eerste 
negerslaven aan. Toen de Compagnie door 't verleenen van vrijen 
overtocht aan trouwlustige meisjes de stichting van huisgezinnen 
bevorderde, werd de Virginische samenleving ordelijker en hechter. 
Het begon goed te gaan in Virginia. In 1619 kreeg de kolonie een 
begin van self'government : een gedenkwaardig feit in de ge
schiedenis der Vereenigde Staten. Toen namelijk het getal der 
kolonisten aanzienlijk was gestegen, besloot de Compagnie — wier 
leden, zooals we zagen, voor 't meerendeel tot de parlementaire 
oppositie, met haar neiging tot democratie, behoorden — aan de 
kolonisten invloed op het bestuur en de wetgeving van Virginia 
toe te staan. In Nov. 1618 werd de gouverneur Yeardley daartoe ge
machtigd en in Augustus 1619 kwam „de eerste vertegenwoordi
gende Assembly in Amerika"15) bijeen. De Ordonnance v. 1621116) 
bevestigde dezen bestuursvorm. „The model here outlined, zegt 
Macdonald in de inleiding, „was closely followed by the later 
English colonies". Daarmee is de draagwijdte van dit praecedent 
aangegeven. 

In Augustus 1619 kwam dan op initiatief van Yeardley in de 
kerk van Jamestown een vergadering bijeen, bestaande uit den 
gouverneur, zijn weer in functie genomen raad en een kamer van 
22 afgevaardigden der vrije kolonisten: uit elk der townships of 
subkolonies twee. Die koloniale vergadering zou het recht hebben, 
om wetten te maken, behoudens 't recht van veto van den gou
verneur en de goedkeuring van de Virginia Company. In artikel V 
van de Ordonnance schrijft de Company voor ,,to imitate and follow 
the Policy of the form of Government, Laws, Customs, and Man
ner of Trial and other Administration of Justice, used in the 

l ï ) Toch bleef 't koninklijke bestuur smalen, dat Virginie's welvaart „enkel op 
rook" berustte ! 
14) De tidewater-zone ligt vanaf de kust tot 100 à 200 mijlen landwaarts in. 
15 ) Macdonald 20. 
18 ) Macdonald No. 5. 
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Realm of England, as near as may be, even as ourselves, by his 

Majesty's Letters Patent are required". De Company beriep zich 

dus op de charters van 1609 en 1612. 

Is de vergadering van 1619 in de kerk van Jamestown de 

eerste parlementaire vergadering op Amerikaanschen bodem, 

't toen gevormde House of Burgesses uit de afgevaardigden der 
townships is de eerste volksvertegenwoordiging in de Nieuwe 
Wereld. Ook dit is een heuglijk praecedent gebleken. 

Klaarblijkelijk was het bestuursapparaat van Virginia : Gou

verneur, Raad en House of Burgesses, een getrouwe afdruk van 

de moederlandsche trits: Koning, Hoogerhuis, Lagerhuis. Men heeft 

hier dus te maken met een vorm van filiatio. Daarmede was echter 
tevens het beginsel verwezenlijkt, dat niet slechts de Common Law, 
maar ook de constitutioneele, parlementaire beginselen van 't moe
derland in de kolonie golden. 

Het voornaamste werk van de koloniale legislatuur bestond 

evenwel niet in het scheppen van een wettencodex, maar in het 

treffen van regelingen, om de speciale behoeften van de kolonie 

te bevredigen, en de Common Law van Engeland en van de kolonie 

naar de behoeften dezer laatste aan te vullen. Dat heeft geleid tot 
de schepping van nieuw recht, specifiek koloniaal recht, een krach-
tigen loot aan den Engelschen stam 1 7 ) . Verderop zal dat nog 

blijken. 

Terwijl de kolonie reeds in bescheiden mate bloeide, was de 

Virginia Compagny zelf tegen 1623 den ondergang nabij. Zij had 

zware, maar onvermijdelijke onkosten gemaakt; er kon geen di

vidend worden uitgekeerd; er liepen geruchten van corruptie onder 

de ambtenaren. En : wat nog bedenkelijker was: de Company raak

te inwendig verdeeld. De toenmalige president, Sir Edward San

dys 1 8 ) , die als leider van de „independent party" in 't Parlement 

ijverde voor tolerantie (zelfs voor de Papisten 1 9 ) en tegen konink

lijke aanmatiging en beperking van de monopolies ageerde, en voor 

wien de koning de aandeelhouders der Company dan ook had ge

waarschuwd, („Choose the devil if you will, but not Sir Edward 

Sandys") ondervond steeds meer oppositie van de koningsgezinde 

gentry en vele andere aandeelhouders der Company. De onafhan-

1 T) Hierover zal nog nader worden gesproken. 
">) Ryan and Millar 128. 
1 β ) Purcell 55. „In Parliament he favored toleration, and even a degree of 
religious liberty for catholics". 
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keiijk allures van de Company kon Jacobus niet velen. Bovendien: 
hij wilde den tabakshandel aan den staat brengen, en Frankrijk en 
de Republiek, maar vooral Spanje, die herhaaldelijk bij hem had
den geklaagd over de aanmatiging der Company, niet tegen zich 
innemen, nu zijn positie tegenover 't Parlement al zoo verzwakt 
was. 

In 1623 eischt Jacobus de teruggave van 't charter van 1612. 
De Company weigert. En nu sommeert de koning haar, voor 't 
opperste Gerechtshof te komen bewijzen, dat haar privileges niet 
in strijd waren met het algemeen belang. De rechterlijke uitspraak 
dienaangaande luidde ongunstig, en 't charter werd nietig ver
k laa rd 2 0 ) . Virginia werd een kroonkolonie. 

De kolonisten merkten het nauwelijks. Weliswaar erkende de 
koning de vigeerende bestuursinrichting niet, maar practisch be
moeide hij zich niet er mee. Zonder schok of stoot gingen de amb
tenaren over in den rechtstreekschen dienst van den koning. Bo
vendien had de omstandigdheid, dat voortaan ieder Engelsch schip 
— de vreemde bleven geweerd —toegang tot de kolonie kreeg, 
op de gemoedsstemming der kolonisten een weldadige uitwerking. 
En al riep Jacobus 't House of Burgesses niet meer samen — in 1625 
verdwijnt hij trouwens van 't tooneel — het recht van de kolonisten, 
om deel te hebben aan de wetgeving en de vaststelling van de be
lastingen 2 1 ) , bleef onaangetast. „So war hier, zegt Darmstaedter 
( H ) , der Grund gelegt zu einem freiheitliebenden Gemeinwesen, 
dessen Bürger an dem Aufbau der Vereinigten Staaten einen her
vorragenden Anteil genommen haben". Of dat ook, althans in die
zelfde mate, het geval zou zijn geweest onder verdere leiding door 
de Virginia Company, is twijfelachtig. Immers: de Company stelde 
te veel en de kroon voor haar doen te weinig belang in de kolonie. 
Maar daardoor kon Virginia zich sinds 1624, toen het kroonko
lonie werd, niet alleen economisch, doch ook politiek zelfstandig en 
rustig verder ontwikkelen, 't House of Burgesses functioneerde op
nieuw. De Kroon had nog altijd het recht van veto aangaande de 
wetgeving, maar zij hanteerde 't zelden. En zoo is 't Virginische 

20) Dat 't charter niet is herroepen om politieke redenen, zooals Bum (I.e. 128) 
beweert, is dus een onjuiste voorstelling van zaken. 
21 ) Stuk 9: in 1628 kende Karel I de kolonisten het recht toe, mede te werken 
aan de wetgeving en te beslissen over de vaststelling en 't gebruik van de 
belastingen. 
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Parlement ontstaan, de oudste der vele dochters van 't Engeische 
Parlement. 

Als kroonkolonie ontwikkelde Virginia zich inderdaad rustig 
verder. De Indianen, voor hun overval (in 1622) geducht afge
straft, werden voorgoed het binnenland in gedrongen of onder 
't gezag van 't gouvernement gebracht. De verbouw van tabak als 
stapelproduct had de overkomst van nog meer edelen uit Enge
land ten gevolge. Zij hoopten hier rijk te worden en hun leven van 
landlord of grand-seigneur royaler voort te zetten. 

In de jaren 1642-1660 weken ook vele edelen naar Virginia 
uit om aan den Puriteinschen druk te ontkomen 2 2 ). Reeds in de 
tweede helft van de zeventiende eeuw bezat Virginia dan ook 
een aristocratie van grootgrondbezitters, die het locale bestuur en 
de wetgeving der kolonie in handen had. Dat kwam hoofdzakelijk 
van Virginia's sociale en demographische structuur. Dorpen of 
steden waren er bijna niet. Een middenstand van eenige beteekenis 
ontbrak : de kleine boer werd langzaam maar zeker uit het plan
tage-gebied verdrongen. Als koningen woonden de plantagebezit
ters op hun gebied. De maatschappij bestond uit de planters-aristo
cratie, de indentured servants, de dwangarbeiders en de steeds tal
rijker wordende negerslaven; in lateren tijd zouden de backwoods
men ,de democratische pioniers van 't binnenland, hun plaats ko
men opeischen. Hier moest zich de Virginische vrijheidszin wel 
krachtig ontwikkelen. Gedurende den burgeroorlog en in Crom
well's tijd was Virginia koningsgeztnd. Bij de Restauratie werd de 
kolonie, om haar trouw aan de zaak des konings, dan ook vereerd 
met den titel van Old Dominion23). Van dit cavalierregiem en de 
daarmede verbonden Anglicaansche kerk, (de alleenheerschende,) 
viel geen godsdienstvrijheid, zelfs geen volle toleratie te verwach
ten: dissenters waren er geduld, doch geen Katholieken 2 4 ). 

Bij de Restauratie (1660) trok de gouverneur Berkeley „the 
Old Loyalist", alle macht aan zich. Hij wist een soort van cham
bre introuvable te doen verkiezen, welke aan vele kolonisten het 
kiesrecht ontnam en dit reserveerde voor de planters-aristocratie. 
De Anglicaansche Kerk werd weer tot staatskerk verklaard en 
conformity afgedwongen. Verzet werd in bloed gesmoord. Ver-

^4) Toen hebben zich ook de Washingtons, Masons en andere beroemde fami
lles ab „heerlijke" planters in Virginia gevestigd. 
" ) Purcell 58. 
34 ) Martin, passim. 
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armd door de slechte tabaksprijzen en de moordende concurrentie 
der groóte planters, verstoken van invloed op 't bestuur, gekrenkt 
in hun godsdienstige gevoelens, (zij waren non-conformist) on
beschermd gelaten tegen de aanvallen der Indianen, grepen de 
backwoodsmen in 1676 naar de wapens. Een formeele klassenstrijd: 
West tegen Oost, „the frontier against the tidewater". „It was a 
demand for representation based on population and a protest 
against heavy taxation. It evidenced a sectionalism destined to 
appear later in Virginia and in many of the other colonies" zegt 
Purcel l 2 5) . Na zwaren strijd bleef de aristocratie overwinnaar. 
Berkeley, die zich aan 't koninklijk pardon voor degenen, die zich 
overgaven, niet had gestoord, werd afgezet en stierf in ongenade. 
Zijn opvolgers, de lords Culpeper en Howard of Effingham, bei
den royalist en gunsteling van den koning, waren er vooral op uit, 
hun fortuin terug te winnen. De meeste ambtenaren waren onbe
kwaam of oneerlijk. De Acten van „Navigatie" werden zoo toe
gepast, dat de kooplui van Londen naar eigen goeddunken den 
inkoopsprijs van de tabak en den verkoopsprijs van Engelsche 
koopwaren voor Virginia vaststelden. Dat alles maakte het be
wind der Stuarts, in 1660 met zooveel optimisme begroet, impopu
lair, zelfs bij het meerendeel der planters. Een nieuwe opstand be
hoorde zeker niet tot de onmogelijkheden. 

Toen kwam de tijding van Jacobus'val en van de aanvaarding 
der Bil] of Rights door Willem en Maria. Dezen keer nam nie
mand in dit land van cavaliers 't voor de Stuarts op. Ieder stelde 
vertrouwen in 't nieuwe regiem. „Le désir d'émancipation, qui 
s'était montré si nettement pendant les derniers temps, ne devait 
réapparaître que soixante-quinze ans plus tard", zegt Pas-
quet (53). 

1689, het jaar van de Bill of Rights, brengt nieuwe verhoudin
gen, ook in de koloniën. Van nu af is het zwaartepunt der Engel
sche regeeringsmacht gelegen in de machtssfeer van 't Parlement. 
Dat zouden de koloniën — en niet in haar voordeel — spoedig 
ondervinden. De meeste werden op den duur kroonkolonie. 

Daarom lijkt 't mij — al brengt dat enkele onvermijdelijke 
kleine dacapo's met zich mede — 't beste, dit historisch relaas bij 
1689 te onderbreken. 

25 ) Purcell 59 v. 
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PLYMOUTH. 

In 1604 en 1606 namen de beide convocations der Kerk van 
Engeland 161 cañones aan, welke juist die punten van de kerk
inrichting en den ritus vastlegden, welke in de Millenary-petition 
waren gewraakt. Overtreding zou met ban en zware burgerlijke 
straf worden vergolden. Dit lot trof al gauw de Separatisten of 
Independenten. In 1607 werden verschillende lidmaten van de 
Separatisten-congregation van Scrooby (in Noord-Engeland) voor 
de Ecclessiastical Commission gedaagd. Toen besloot een gedeelte 
der gemeente onder leiding van haar stichter John Robinson, den 
eigenlijken vader van het Independentisme1), uit te wijken naar 
ons land, waar reeds verschillende groepen van Puriteinen (o.a. 
Barrowisten) een veilig verblijf hadden gevonden. 

Maar de Engelsche wet ontzegde aan scheurmakers het pri-
velege van emigratie. Toch wisten zij in 1608 Amsterdam te be
reiken. Maar dit „sink of toleration" beviel hun niet, ook al niet, 
daar zij voor 't meerendeel boeren en geen zeelui of kooplui waren. 
Daarom — en tevens om niet verwikkeld te worden in de twisten 
tusschen Ainsworth en Johnson, de twee vocalen van een andere 
Engelsche Separatistengemeente, — verhuisden zij in 1610 naar 
Leiden, waar ruime werk- en studiegelegenheid te vinden waren. 
Maar ook hier was 't leven hun nog te wereldsch. Vooral de vie
ring van den Zondag vonden zij niet streng genoeg. Misschien 
heeft de Declaration of Sports, in 1618 voor 't eerst uitgevaar
digd (nogmaals in 1633)2) hun rigoristische opvatting van de 
Zondagsviering nog verscherpt. En daarom3) wilden ze naar Ame
rika. Daar zouden zij den godsstaat stichten en hun kinderen tegen 
zedelijke besmetting en ontaarding vrijwaren. Met enkele geest
verwanten uit Engeland versterkt, staken ze dan in 1620 met 
vrouwen en kinderen, gezamenlijk 102 man (waaronder 67 onver-
valschte Separatisten) vanuit Plymouth in de Mayflower den 
Oceaan over. De Raad van Virginia, verlegen om kolonisten, had 
hun een stuk land bij de monding van de Hudsonsivier toegewezen, 
maar hun schip dreef Noordwaarts af, en zoo landden zij tenslotte 

1) Jansen in Christ Encyd. VI, s.v. Independenten. 
2) Tatham 20. 
3) Van Wijk (stelling Г ) noemt nog een andere reden : „De Pilgrim-Fathers 
hebben in September 1620 Leiden verlaten o.a. omdat zij niet langer getuigen 
wilden zijn van de geloofsvervolgingen in deze stad". 
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buiten de zone van de Virginia-Company, hoewel nog altijd op 
't grondgebied van Koning Jacobus, namelijk bij 't tegenwoordige 
Plymouth. Daar ze voor dit gebied zonder rechtstitels waren, doch 
ook, wijl ze 't hoofd hadden te bieden aan de oproerige gezindheid 
van sommigen der opvarenden4), redden ze zich op typisch-Engel-
sche wijze namelijk door self-help en self-government. Terwijl ze 
nog in volle zee waren en de verwachting koesterden „to plant the 
first colony in the Northern parts of Virginia"5) , verklaarden de 
41 onderteekenaars onder aanroeping van Gods heiligen naam, te 
vormen „a civili body politiek for our better ordening & preser
vation & furtherance of the ends aforesaid" (namelijk „for the 
glorie of God, and avancement of the Christian faith, and ho
nour of our King & countrie... to plant the first colonie in the 
Northern parts of Virginia" J.L.H.). Op grond van deze doelstelling 
zouden de onderteekenaars „enact, constitute, and frame such just 
& equal! lawes, ordinances, acts, constitutions & offices, from time 
to time, as shall be thought most meete & convenient for the ge
nerall good of the Colonie, unto which we promise all due sub
mission and obedience" 

Hier hebben we een voorbeeld van een staatsgemeenschap, 
gesticht bij onderling verdrag, doch onder de erkenning van de 
souvereiniteit van Koning Jacobus6) en de Oppersouvereiniteit 
van God 7 ) . Deze stichtingsoorkonde is geen moderne constitutie, 
maar wel een act of self-government. In Woodrow Wilson's be
woordingen : „it provided the first self-determined government 
based on the great principle of just law and its equal application. 
In practice it became the constitution of a republican common
wealth under the English flag 8 ) . 

Ze kozen dan voor den duur van één jaar een gouverneur 
en bepaalden, dat 't wetgevend lichaam zou bestaan uit alle meer
derjarige mannen. Pas later, in 1631, toen ze vreesden, dat de 
Puriteinen van Massachusetts inbreuk zouden maken op hun rech
ten, hebben ze van den Council of New England, (den opvolger 

4) Zie Bradford's verhaal van deze opstandigheid in zijn History of Ply
mouth Plantation, waaruit aanhalingen bij Macdonald 19. 
5) Macdonald No. 4. 
e) De onderteekenaars noemen zich „the loyall subjects of oud dread soveraigne 
Lord, king James". 
7) De aanhef luidt : „In the name of God. Amen". 
s) bij PnrceU 7. 
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van de Plymouth Company van 1606) aan wien het gebied krach
tens 't charter van Jacobus I toebehoorde, de noodige volmachten 
voor 't bezit van hun gebied ontvangen. Doch daarmede hadden 
ze nog geen formeel self-government; dat kon alleen de Koning 
verleenen. Tot aan zijn inlijving bij Massachusetts (1691) toe heeft 
Plymouth het moeten stellen zonder koninklijk charter. Maar dat 
self-help en self-government zich, ondanks — neen juist door — 
het gemis aan een koninklijk charter, in Plymouth krachtig hebben 
ontplooid, dankt de kolonie niet alleen aan de moeilijkheden, waar
mede de Stuarts in het moederland hadden te kampen, doch ook 
aan de omstandigheid, dat self-help en self-government, in ver-
eeniging met economisch individualisme, inheemsch waren in hun 
geboortestreek9 ) : het Saksische en Deensche Zuid-Oost- en 
Midden-Engeland met zijn groóte groepen van dorpen, waarin land-
bouw, handwerk en handel tot voor kort als om strijd hadden 
gebloeid. Die maatschappij, hoewel ontluisterd, maar ook van 't 
hinderlijk feodale ontdaan, werd nu overgebracht naar New 
England. 

't Geheele staatsbewind bestond uit een gouverneur, zeven 
assistenten 10) en een volksvergadering; gouverneur en assistenten 
waren gebonden aan het votum der volksvergadering. Toen nieuwe 
kolonisten kwamen, de nederzettingen zich uitbreidden en nieuwe 
gemeenten (townships) ontstonden, was 't uiterst moeilijk, alles te 
laten beslissen door een algemeene vergadering van alle freemen 
(burgers) en werd het zuiver democratische systeem door het re
presentatieve systeem, de volksvergadering door een volksverte
genwoordiging, vervangen (1638). 

De kolonie ontwikkelde zich langzaam en moeilijk. In 1627 
telde ze slechts 200 bewoners, van wie 30 indentured servants 
waren; in 1630 ongeveer 300, in 1642 nauwelijks 3000 i 1 ) . Vooral 
den eersten winter hadden de kolonisten veel te verduren van den 
dichten mist, de nattige koude, den honger en den scheurbuik. 
Toen 't eerste voorjaar aanbrak, was hun getal tot op minder dan 
de helft van 't oorspronkelijke geslonken. Over 't geheel geno-

») Trevdyan 437. 
10) Bryce I 428. „The term (assistants) still in use in many of the London 
city guilds". 
и) Parcdl 79. 
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men1 2) hadden ze hun kruis geduldig gedragen; nooit wellicht 
zag de kolonie zooveel practische naastenliefde als in dien winter. 
Gelukkig lieten de Indianen hen met rust; zelf hielpen dezen de 
vreemden bij 't eerste landbouwwerk, met name bij den verbouw 
van mais; en stonden ze iets van hun eigen voorraden af. Op het 
eerste Thanksgiving waren de Indianen dan ook de gasten der 
kolonie. Later heeft de verhouding zeer veel te wenschen over
gelaten, en was het optreden der kolonisten verre van christelijk13). 

Om de kosten van den overtocht te dekken, hadden de kolo
nisten, voor 't meerendeel onbemiddelde menschen, een contract 
gesloten met een groep Merchant-Adventurrs uit Londen. Zij wa
ren dus van dezen afhankelijk en moesten „afverdienen". Niet 
alleen de schraalheid van den grond op die rotsige kust, maar 
vooral het communistische systeem, waartoe de geldschieters hen 
hadden verplicht, maakte den arbeid ondankbaar. Bestraffing hielp 
niet tegen de zelfzucht. De kolonie leidde een kwijnend bestaan. 
In 1623 evenwel verbrak men noodgedwongen het contract met de 
Merchant-Adventurers, om over te kunnen gaan tot de toewijzing 
van land aan de afzonderlijke kolonisten; eerst werd 't alleen toe
gewezen voor vruchtgebruik, sinds 1627 als eigendom. Ook de 
Merchant-Adventurers voeren daar wel bij; want nu steeg de uit
voer van pelzen en bevervellen aanzienlijk. Voortaan vonden de 
kolonisten in graan- en maisbouw, veeteelt en vischvangst een 
behoorlijk bestaan: aan 't opsporen van goud- en zilvermijnen 
dachten ze wijselijk niet. 

De groóte betekenis van deze kleine kolonie, zoo verklaart 
Pasquet14), is hierin gelegen, dat Plymouth 't bewijs leverde voor 
wat men totdan toe onmogelijk had geacht: dat een Europeesche 
kolonie op de kust van New England zich zelf geheel en al kon 
bedruipen. Plymouth was een aanmoedigend praecedent : in de 
volgende twintig jaren ontstond dat uiterst vitale New England-

r2) Friedend 11 wijst op Bradford's verklaring, dat er ook „uitingen van on
tevredenheid, gemor, opstandige taal en houding" werden geconstateerd. 
13 ) Friedend, passim. Dit bittere boek verwijst de schoone mythe der Pilgrim-
Fathers naar 't rijk der chauvinistische legenden. Tegen feiten valt niet te plei
ten : Bradford zelf is in dezen dikwijls zijn zegsman. Toch weet ook Friederici 
nog veel te prijzen in deze harde menschen : hun vlijt, hun doelbewuste bedrij
vigheid, hun volharding en hun spaarzaamheid. Treffend, ondanks alle eigen
gerechtigheid, is ook hun bestendig verlangen, God nabij te zijn. „Wo viel Licht 
ist, ist auch viel Schatten". 
14) Pasquet 63. 
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complex, welks mannen „did most to set the political and social 
tone of the United States in its great developments west of the 
Appalachian Mountains in later times, until about 1870 1 5) . En 
wanneer — in 1627 — de geldschieters afstand hebben gedaan 
van hun rechten, staat Plymouth — zonder charter — op eigen 
beenen : toonbeeld van self'help en self-government; een nieuw 
verschijnsel in de geschiedenis van de Europeesche kolonisatie ; 
want Portugal, Spanje en de Republiek kenden geen self-govern
ment in hun koloniën. 

In de jaren 1621, '23, '29 en '30 kwamen de in Leiden en 
andere plaatsen achtergeblevenen de rijen hunner geestverwanten 
versterken. 

Hoe was de structuur van deze maatschappij ? Men had hier 
— althans aanvankelijk — weinig of geen negerslaven. We l in
dentured servants. Friederici16) onderscheidt 5 sociale klassen in 
de Puriteinsche koloniën van New England : 10 vrije blanken met 
burgerlijke rechten, 2° vrije blanken zonder burgerlijke rechten, 
3° blanke „contractslaven" (indentured servants), 4° Indiaan-
sche slaven, 5° negerslaven. Al was 't getal der onder 4° en 5° 
genoemden klein, — hoofdzakelijk een gevolg van de afwezigheid 
van plantages — de sociale en politieke structuur van Plymouth 
(en van de andere koloniën van New England, maar daarover 
straks nader) was toch tenslotte een caricatuur van de oorspron
kelijke democratie. Niet zonder grond spreekt Friederici17) van 
„een gänzlich undemokratisches Kastensystem". Wel behoeft de 
vervanging van de oorspronkelijke volksvergadering door een 
volksvertegenwoordiging (reeds vermeld) nog niet aangemerkt te 
worden als een wezenlijke afwijking van de democratische consti
tutie. Maar het feit, dat het kiesrecht — een voorrecht, geen 
recht in deze kolonie, waar predikanten en ouderlingen uitmaakten, 
wie lidmaat der kerk en dientengevolge ook staatsburger was — 
in de eerste vijftig jaren steeds meer werd ingekrompen 1 8 ) , geeft 
meer recht, te spreken van een theocratische, of liever hiërocratische 
aristocratie dan van een democratie. En wat de verdraagzaamheid 

15) Trevelyan 437, voetnoot 
l e ) Friederid 20. 
17 ) ibidem. 
l e ) Purcell 80 : By 1671 the suffrage was granted to any property-holder of 
„sober and peaceable conservation" who took the oath of fealty. Thus the 
number of voters was increased. 
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betreft : Purcell, die overigens in alles milder oordeelt dan Friede-
rici, dien de „Gott-strafe-England-geest" in 1924 (toen zijn werk in 
't licht kwam) blijkbaar nog niet geheel had verlaten, zegt dien
aangaande 1 9 ) : „Toleration was not a Pilgrim doctrine. It was 
not for this that they braved sea and wilderness, but to maintain 
in peace their own brand of worship. However, Plymouth was not 
in the main a persecuting colony Quakers or Friends were 
banished and scourged: but none were hanged, as in Boston". 

En den invloed van deze noeste werkers, van deze vrije en 
godvreezende mannen, van deze Christenen met zoo strenge en 
harde moraal, teekent dezelfde schrijver als volgt : „There is 
a lesson in the thrift, industry, integrety, courage and the self-pro
claimed godliness of its ( = Plymouth's J. L. H.) people for America 
today. Plymouth stood for a certain idealism, or, as its opponents 
might say, fanatism"20). „Plymouth, zegt Doyle 2 1 ) , represented 
Puritanism distressed and struggling, Massachusetts represented 
it vigorous and agressive". Inderdaad, Massachusetts vertegen
woordigde den hier voren geschetsten geest van 't Engelsche Pu
ritanisme zuiverder dan Plymouth. De verklaring van dit verschijn
sel ligt goeddeels in 't feit, dat de Puriteinen van Plymouth als Bar-
rowisten al lang gescheiden waren van de Anglicaansche kerk, en 
vreedzaam hadden voortgeleefd in Nederland, terwijl de meeste 
Puriteinen van Massachusetts tot aan hun emigratie toe — en zelfs 
nog eenigen tijd daarna — waren gebleven binnen 't Anglicaansch 
kerkverband en door 't onverbiddelijk optreden van Laud tot 't 
op de spits drijven van hun beginselen waren geprikkeld. — Maar 
't wordt tijd, dat de wordings-geschiedenis van Massachusetts aan 
de orde komt. 

MASSACHUSETTS. 

Tusschen 1620 en '30 hadden compagnieën en particulieren 
verschillende pogingen gedaan, om nederzettingen — meer handels
posten en factorijen dan volksplantingen — in New England, voor
namelijk op de boorden van de vischrijke Massachusetts-baai, te 
vestigen. Over 't geheel genomen werd dat een mislukking. Maar 

ιβ) Purcell 80 v. 
¡и») рпгееп 81. 
9 1 ) Doyle 14. 
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niet alle kolonisten verdwenen uit de streek, doch een gedeelte 
verspreidde zich, zoodat in 1630 toch nog meer kolonisten buiten, 
dan binnen het grondgebied van Plymouth in New England woon
den. Eén van die nederzettingen zou een beslissenden invloed krij
gen op de stichting van Massachusetts, namelijk Salem. 

In 1628 ontving een groep van Puriteinsche kapitalisten van 
den Council for (of) New England een concessie, waarbij hun 't 
gebied tusschen de Merrimac en de Charles River, d.w.z. het 
Noordelijke gedeelte van 't hedendaagsche Massachusetts, werd 
afgestaan. Daardaar werd de reeds bestaande kolonie van Salem 
aanmerkelijk vergroot. Een bekend Puritein, John Endicott, werd 
er naar toe gezonden als gouverneur. Eenigen tijd later deed Fran
cis Higginson, die de kerk van Salem was komen organiseeren, 
zijn vrienden verslag van zijn bevindingen daar bij de Massa-
chusettsbaai. Zijn in druk verspreid relaas prees New England als 
een land van belofte : vette grond, uitstekend klimaat, onuitputte
lijke wouden van prachtig timmerhout, heerlijke wilde druiven, 
(Winland hadden de Noormannen dit land genoemd) fabelachtige 
vischrijkdom, kreeften van 16 pond en meer, eenden en ganzen 
dagelijksche kost ! 

Deze panegyriek werd te juister tijd uitgegalmd. Want met 't 
optreden van Laud verdween voor de Puriteinen, die nog in 't An-
glicaansche kerkverband waren gebleven, de laatste hoop op een 
dragelijk compromis. Tal van geestelijken werden uit hun ambt ont
zet; aan vele anderen werd hun beneficie ontnomen. Kortom: het 
Puritanisme zag zich in non-conformity gedreven. En, zooals Laud 
optrad in de kerk, zoo Karel in den staat. Voor hem was een 
Puritein-in de religie een radicaal-in de politiek. En 't Puri
tanisme : een kerkelijke en politieke partijgroepeering vol booze 
plannen tegen de Anglicaansche kerk en 't goddelijk recht der 
koningen. 

In 1628 verbood Karel de betwiste kwesties, met name de 
absolute praedestinatie, in 't openbaar te behandelen 1 ) . Doch, 
evenals onze Contra-Remonstranten in 1614 bij de afkondiging 
van de „Resolutie tot den vrede der kercken", verzekerden de 
Puriteinen bij hoog en laag, dat zij niet bij machte waren over de 
praedestinatie („cor ecclesiae") te zwijgen. En tevens, dat de leer 
van de passieve gehoorzaamheid (non-resistance) zondig was. 

1) Gardiner, A .Student's History of England, 512. 
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Weliswaar aanvaardde de koning de Petition of Righ t 2 ) . 
Maar, had hij niet in 't eerst een dubbelzinnig antwoord er onder 
laten schrijven ? Pas na herhaald verzoek van beide huizen had 
hij 't gewenschte antwoord neergeschreven : soit droit fait come 
est des i re 3 ) . Neen, men miste nu eenmaal 't vertrouwen in dezen 
man. En men had 't gevoel, dat zich een vreeslijk onweer boven 
de wereld van 't Protestantisme samentrok. 

Verslagen in Frankrijk (La Rochelle) en Duitschland (Resti
tutie-edict, vrede van Lübeck,) begon 't Protestantisme in den 
Calvinistischen, Puriteinschen en Baptistischen vorm, welke 't in 
Engeland had aangenomen, in dat land eerlang een strijd op leven 
of dood met de ,,popery'' van Karel en Laud. 

De ontbinding van 't (3de) Parlement van Karel I benam de 
Puriteinen de laatste hoop op een dragelijk vergelijk. Nauwelijks 
echter was dit gebeurd, of daar kwamen plannen voor de stichting 
van een groóte kolonie in Amerika onder gentry en kooplieden in 
omloop. En nu werd Higginson's beschrijving van „'t nieuwe land" 
in ieder Puriteinsch huisgezin overwogen. Velen zouden de lok-
stem volgen. Zelfs Cromwell en Hampden hebben toen op 't punt 
gestaan om, zooals Da Costa het uitdrukt, „de pinnen van de Euro-
peesche tent uit te rukken". Karel zag deze lastige onderdanen 
niet ongaarne vertrekken. In 1629 verleende hij den graaf van 
Warwick, een der Puriteinsche leiders, een charter voor een cor
poratie van 26 personen, onder wie de reeds genoemde John En-
dicott. Dit charter 4 ) nu heeft het aanzijn gegeven aan de Mas
sachusetts Bay Company, want 't droeg aan deze uitgebreide be
voegdheden (o.a. de keuze der overheid) voor een uitgestrekt, maar 
vaag omschreven gebied over. Dat charter bevatte evenwel niet 
expliciet de voorwaarde, dat de compagnie moest gevestigd zijn 
in Engeland. Daardoor was 't in die warrige dagen mogelijk, deze 
would-be handelscompagnie om te zetten in een zich zelf bestu
rende kolonie5) . Charter en bestuur der kolonie werden dan in 

2) Jellinekt Allgemeine Staatslehre 411. „Die Gesetze werden in ihr nicht 
nur als Normen für die Ausübung der Staatsgewalt, sondern zugleich als Erzeuger 
der „just rights and liberties'" der Untertanen bezeichnet". Dat beteekent o.a. 
de ontkenning van den plicht van non-resistance. 
3) Struycken : Engebche Staatsstukken : Petition of Right 38. 
4) Macdonald No. 6. 
5) Macdonald ibidem. 
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1630 overgebracht naar Massachusetts, en John Winthrop, een man 
van doorzicht en wijs beleid, werd gouverneur. 

Deze wijze van ontstaan en organisatie heeft de ontwikkeling 
van Massachusetts en haar (onafhankelijke) houding tegenover 
't moederland ten zeerste beïnvloed. Ja, doordat de Company zich 
zelf in 't koloniale gebied ging vestigen, werd Massachusetts de 
onafhankelijkste van alle koloniën. De koning had 't charter voor
zien van bestuursbevoegdheden e ) : de kolonie zou beschikken over 
een gouverneur, een plaatsvervan genden gouverneur en een Raad 
van Achttien 7). 

In tegenstelling met het bestuur van de koloniën der eerste 
handelscompagnieën, dat in Engeland zetelde en bijna uitsluitend 
bedacht was op de behartiging van handelsbelangen, wijdde de 
Massachusetts Bay Company zich tot in bijzonderheden aan 't 
bestuur, en beschouwde zij als haar voornaamste taak den opbouw 
van den staat. En daar 't een onderneming van Puriteinen was, en 
't charter de toepassing van de Puriteinsche theorieën niet expliciet 
verbood, werd Massachusetts een Puriteinsch gemeenebest. Door 
de opneming van de kolonisten in de corporatie werden de kolo
nisten zelf de leiders van 't staatswezen. Zoo was de overplaatsing 
der Company een gewichtige staatsrechtelijke stap, die tot resul
taat had: een versmelting van regeerders en geregeerden ; een 
autonoom staatswezen, waarvan de grondzuilen geen handels- of 
machtsbelangen waren, maar de verwerkelijking van een bepaalde 
religieuse overtuiging en staatsidee. 

Het meerendeel der eerste duizend emigranten vestigde zich 
bij de baai van Massachusetts, voornamelijk te Boston, dat dan 
ook terstond het voornaamste centrum werd, waar zich ook de 
gouverneur vestigde. De overigen verspreidden zich in kleinere 
groepen over 't gebied en vormden towns (townships) met eigen 
bestuur, kerk en predikant. Ook hier kwamen den eersten tijd veel 
sterfgevallen voor, want de winter is in Massachusetts hard en 
lang. Maar men kwam de moeilijkheden hier eerder te boven, door
dat de onderneming degelijker was voorbereid, over meer eigen 
middelen beschikte, de kolonisten uit betere kringen afkomstig 

e) Macdonald 22. 
7) Niet van Twaalf, zooals Doyle (15) opgeeft. De Achttien worden trouwens 
in 't charter allen met naam en toenaam vermeld. Wel zijn er slechts 12 in 
functie gebleven (gekomen ?) 
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waren, dan die van Plymouth, en hulp ontvingen van de Indianen 
èn de Pilgrim Fathers. 

Tegen 1641 houdt de emigrantenstroom op te vloeien8) . Dan 
beginnen de Puriteiten in Engeland zelf de overhand te krijgen en 
blijven ze, vol vertrouwen op de eindoverwinneng, toch maar liever 
in 't vaderland. En dit te meer, waar Massachusetts reeds een kwa
den naam heeft wegens zijn onverdraagzaamheid9). 

Ongetwijfeld had Laud's vervolging bij deze massale uitwij
king den doorslag gegeven. Doch niet enkel om 't absolutisme, de 
bisschoppen en de superplis, zegt Pasquet1 0), waren deze duizenden 
den Oceaan overgestoken. Ook sociaal-economische oorzaken zijn 
hier aan te wijzen. „Squirearchy11) continued to florish in a island 
( = Engeland J. L. H.) where land was limited and at a pre
mium, and population at a discount, where the opposite conditions 
prevailed in New England" verklaart Trevelyan 1 2 ) . Het positieve 
verlangen, den godsstaat te stichten, mag wel 't dominante motief 
worden genoemd: dat bleef bezielend werken, zoolang Engeland 
zelf geen kans daartoe scheen te bieden. 

Op 't einde van de achttiende eeuw was het meerendeel der 
bevolking van Massachusetts afstammeling van de immigranten 
der eerste dertig jaren 1 3 ) . Vooral na 1700 hebben zich echter ook 
veel Scotto-Ieren, onderdrukte Presbyterianen uit Ulster, in de 
Westelijke grensgebieden gevestigd. Zij, de reeds gesignaleerde 
backwoodsmen, vormden een aparte klasse: echte pioniers, gezwo
ren vijanden van de plutocratie van Boston, fel-overtuigde democra
ten en verbitterde tegenstanders van 't achttiende-eeuwsche Engel-
sche regiem 1 4 ) . Wij zullen hen nog vaak ontmoeten. 

8) Er waren toen 15- a 20.000 kolonisten ingehuisd. 
e) Putcell 89: „Puritan opinion in England was expressed by Sir George Dow
ning, a cousin of the Winthrops : „the law of banishing for conscience which 
makes us stinke everywhere"... 
10) Pasquet 66. 
11 ) adelsheerschappij, het jonkerdom. Terwijl echter de Saksische en Deensche 
township naar New England werd overgebracht, werd de squirearchy als zoo
danig uitgesloten. New England wenschte geen geprivelegiëerden adel. 
v) Trevelyan 439. 
13 ) Trevelyan 437, noot 1. 
14 ) De meeste Scotto-Iersche landverhuizers trokken echter naar Pennsylvania. 
En vandaar naar Noord- en Zuid- Carolina en Georgia. „Die Scotto-Iren waren 
die eigentliche Frontlerbevölkerung,, die eigentlichen Pioniere der Kolonien. Ihre 
Siedlungen waren stets am meisten nach Westen vorgeschoben" (Spiegel 40). 
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De sociale geleding van deze nieuwe maatschappij was ove
rigens, — we hebben 't reeds opgemerkt — vrijwel dezelfde als die 
van Plymouth, al stonden de eerste kolonisten van Massachusetts 
maatschappelijk een trapje hooger dan de Pilgrim Fathers. Evenals 
in Virginia waren onder de eerste kolonisten van Massachusetts 
verschillende vertegenwoordigers van de gentry, zelfs enkelen van 
den hoogen adel. Het gros echter bestond uit yeomen, (kleine 
grondbezitters) keuterboertjes en menschen uit de volksklasse, met 
name ambachtslui. 

In Virginia was de poging van Sandys e.a., om meer verschei
denheid in 't economische leven te brengen, mislukt. Daar werd 
de tabak 't stapelproduct, ja monocultuur. Daarvoor behoefde de 
planter enkel veel slaven. De slaven hebben de yeomen vrijwel uit 
't plantagegebied van Virginia verdreven. Driekwart van de be
volking (bedoeld is de blanke) van Virginia „have come under 
some form of indenture' zegt Burn1 5) . Massachusetts daarentegen 
was geen land voor plantages en monocultuur. Evenals geheel New 
England was 't „an amphibious community", zegt Trevelyan 
(439). Het bezat niet alleen veel — zij 't dan — schraal bouw- en 
weiland, maar ook groóte wouden van uitstekend timmerhout, en 
vooral : veel goede natuurlijke havens en vischrijke kusten. Hier 
was veel en velerlei werk te vinden. Hier kon een veelledige maat
schappij ontstaan. De aanwezigheid van indentured servants, In-
diaansche slaven en negerslaven ook in Massachusetts hebben we 
reeds geconstateerd. Wat die slaven betreft : het „Body of Liber
ties" van Massachusetts, het wetboek namelijk, door twee geeste
lijken ontworpen, met de wetten van Mozes en de Engelsche Com
mon Law als grondslag, zou — op 't eerste gezicht althans — geen 
slaven doen verwachten. Artikel 91 immers luidt als volgt : „On
der ons zal nooit slavernij, hoerigheid of gevangenschap heer-
schen". Maar dan volgt : „afgezien van die rechtmatige gevan
genen, welke in een rechtvaardigen oorlog zijn buitgemaakt; en 
van die vreemden, welke zich ofwel vrijwillig aan ons verkoopen 
of aan ons verkocht worden. En dezen zullen al die vrijheden en 
die christelijke behandeling genieten, welke de wet Gods, zooals 

15) Burn 130. Men dient evenwel te bedenken, dat de Europeesche landarbeider 
't vochtig-wanme klimaat van 't tidewater-gebied van Virginia en ook van Zuid-
Carolina en Georgia, zeer bezwaarlijk kan verdragen. De Neger was aan zoo 
iets gewend. En de Indiaan ook wel. 
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die in Israël aangaande zulke personen is ingesteld, moraliter ver-
eischt. Dit zondert niemand, die door onze overheid tot dienst
baarheid wordt veroordeeld, daarvan uit"16). 

Dat beteekent zonder cant : Het is geoorloofd. Indianen en 
Negers als „levenslange" slaven te bezitten. De handel in slaven, 
een gruwelijker bedrijf dan 't te werk stellen van hen, maar 
een zeer lucratief bedrijf, waaraan vooral Boston een groot ge
deelte van zijn rijkdom dankte, wordt in 't Body of Liberties uit
drukkelijk toegestaan. Zeker, zeker, de oude Joden deden 't ook ! 

De eerste jaren van haar bestaan had de kolonie moeilijkheden 
over de rechtmatigheid van haar charter. Tweemaal is toen een 
vervolging tegen haar ingesteld. Maar Massachusetts achtte zich 
autonoom en verbood zijn menschen zelfs, te appelleeren aan En-
gelsche gerechtshoven. En toen in 1634 een koninklijke commissie, 
met Laud als voorzitter, werd ingesteld, om de zaken der koloniën 
te besturen en met name de kerken in 't Anglicaansche verband 
terug te brengen — zij waren slechts in schijn vereenigd met de 
Anglicaansche kerk — toen brachten de kolonisten hun land in 
staat van tegenweer. Slechts de moeilijkheden met het Parlement 
hebben den koning toen verhinderd, Massachusetts te onderwerpen. 

In dienzelfden tijd hebben de kerken van New Engeland zich 
feitelijk onafhankelijk gemaakt. Trouwens, men had de Anglicaan
sche Kerk niet meer noodig, nu men volle bevrediging had gevonden 
in de eigen gemeente. Reeds in 't begin van de Puriteinsche revolutie 
waren de Independentische beginselen naar Massachusetts overge
bracht, niet door Plymouth, want men leefde met deze kolonie op 
gespannen voet, maar door Engelsche Congregationalisten uit den 
kring van Henry Jacobs, die onder den invloed had gestaan van 
John Robinson, den vader van 't Congregationalisme. Henry Jacobs 
had in 1624 te Southwark bij Londen, een dochtergemeente van de 
bekende Leidsche gesticht17). Hoewel de meeste geestelijken uit 
Massachusetts Presbyteriaansch waren, werden hun gemeenten 
Congregationalistisch georganiseerd, hetgeen het gevoel van on
afhankelijkheid streelde, en zoowel 't politieke als 't religieuse indi
vidualisme, dat de Congregationalisten eigen was, nog sterker 
deed groeien. 

De gemeenten waren dus autonoom. Zij kozen haar predi-

M ) Friederid 90. 
") Maller II 2 545; Jansen I.e. 
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kanten en stelden de ouderlingen aan. De kern der gemeente werd 
gevormd door hen, die na streng onderzoek en deugdelijk bevon
den geloofsbelijdenis het covenant, de bondsgelofte, aflegden. 
Slechts ongeveer een vierde van de kolonisten was lidmaat der 
gemeente. Doch allen waren verplicht, de kerkelijke diensten bij 
te wonen en de kerkelijke belasting te betalen. Toch zouden hun 
nazaten de toepassing van den Engelschen stelregel : no taxation 
without representation voor zich opeischen ! De invloed der geeste
lijken : van een John Cotton, „den hoogepriester, den paus van 
New England"1 8) en later van een Cotton Mather b.v. was buiten
sporig groot, zoowel in wereldlijke als in kerkelijke zaken. Door 
hun toedoen werd 't burgerrecht in 1637 afhankelijk gemaakt van 
't lidmaatschap der kerk. Het geheele leven en gelooven van de 
kolonisten stond onder 't strenge toezicht en de onverbiddelijke 
discipline van 't wereldlijk èn kerkelijk bestuur. Doordat het lid
maatschap der kerk besliste over 't bezit van burgerrechten, en de 
kerkelijke overheid de afsnijdinge (excommunicatie) en de ver
banning met groóte virtuositeit toepaste, beheerschte de kerk den 
staat, schiepen de kerkdijken een hiërocratie, zooals die van Ge
nève, waaraan het kerkelijke spionnage-systeem dan ook niet ont
brak. Souvereiniteit in eigen kring (i.e. het huisgezin) was ver te 
zoeken in Massachusetts. 

W a t in onze Republiek slechts met de uiterste moeite en niet 
zonder bloedvergieten door Willem van Oranje, Vader Hooft, 
Coornhert, Oldenbarneveld, Samuel Coster en Vondel is verijdeld, 
namelijk de dominocratie, dat is in Massachusetts volle werkelijk
heid geworden. Daar vielen kerk en staat samen; ja, daar ging de 
staat op in de kerk. Ongetwijfeld is dat niet overeenkomstig de 
oude opvattingen van de Congregationalisten; zij immers waren 
steeds zoo gesteld geweest op hun vrijheid. Purcell1 9) wijst 
er op, dat, hoewel de Episcopalians of Anglicanen na eeni-
gen tijd talrijk waren geworden, en de kolonie verplicht was, te 
regeeren overeenkomstig 't charter en de wetten van Engeland, 
toch aan de Anglicanen de burgerlijke rechten werden onthouden. 
Hij conformeert zich aan de uitspraak van Mr. James Truslow 
Adams : The Puritan, at least was no more a believer in the poli
tical rights of an individual, as such, or in democracy, than in reli-

">) Friederid 24. 
i») РигсеП 85. 
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gious toleration, and the leaders in Massachusetts denounced both 
with equal vehemence". En hij voegt er de sententie van Prof. An
drews, den grooten kenner van de geschiedenis der Dertien Kolo
niën, aan toe2 0) : The Massachusetts system had thus become not 
a constitutional government based upon the best liberal thought in 
England of that day, but a narrow oligarchy in which the political 
order was determined according to a rigid interpretation of theo
logie. This excessive theocratic concentration of power resulted 
in driving from the colony many of the best men". Predikanten en 
magistraatspersonen traden ook op als censores morum en wel vol
gens een enghartig-strengen codex2 1). Maar ook hier kwam de na
tuur zich wreken : „Settlers were not infrequently lax in morals, 
intemperate in drinking, and heretical in belief. It was a natural 
protest again theocracy It is difficult to enforce morality by 
legislation and a spy sys tem" 2 2 ) . 

Intusschen vergete men niet, dat 't nooit de bedoeling van 
de Puriteinen is geweest, hun koloniën tot een toevluchtsoord van 
alle mogelijke gezindten te maken. W a t zij wel wilden, was enkel 
dit : vrijheid voor hun geloof; een staat volgens hun godsdienstige 
en zedelijke opvatt ingen2 3) . Wie de politieke en religieuse homo
geniteit dreigde te verstoren, moest uit hun gemeenschap verdwij
nen. Hun vrijheid was ellebogenvrijheid, hun veelgeroemde demo
cratie aristocratisme 2 4 ) . Squirearchy duldden ze niet — het was 
hun goed recht — zelf echter vormden zij een bevoorrechten stand, 
ja een kaste. 

Hier treedt het aristocratische ethos van den uitverkoren Pu
ritein en Calvinist stoutmoedig naar voren. In deze mentaliteit zit-

2 0) Purcell 88. 
2 1 ) Friederid, passim. 
2 2 ) Purcell 86. Ook Bernard Faiji Bejamin Franklin, Bourgeois d'Amérique 1-6. 
2 3 ) Friedrid 31 v.: „John Cotton hat öffentlich behauptet, dasz Verfolgung an 
sich nicht falsch sei : es ist ruchlos, wenn die Unwahrheit die Wahrheit ver
folgt, aber es ist die heilige Pflicht der Wahrheit, die Unwahrheit zu verfolgen". 
Sie standen sogar der englischen Regierung und Kirche Unduldsamkeit und Ver
folgungen in Glaubenssachen zu, nur nicht — wenn es gegen sie selbst ging''. 
2 4) „Ik zie niet, dat God de democratie als een passenden regeeringsvorm heeft 
verordend, noch voor de kerk, noch voor den staat. Als 't volk moet regeeren. 
wie moet dan geregeerd worden ? De monarchie en aristocratie daarentegen 
worden duidelijk in de H. Schrift gebillijkt, doch zóó, dat de souvereiniteit aan 
Hem zelf verblijft, en Hij in beide theocratieën vestigt, a b den besten regeerings
vorm, zoowel in kerk als staat". Aldus John Cotton (bij Friederici 29). 
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ten de forsche wortels van dien oud-Amerikaanschen, neen van den 
Angelsaksischen trots : Gods uitverkoren volk te zijn, de appel 
Zijner oogen. 

Zooals we reeds zagen, berustte het bestuur der kolonie aan
vankelijk bij een twaalftal aandeelhouders der Compagnie, die den 
gouverneur, diens plaatsvervanger en de assistenten benoemden. Dit 
bestuur van een kleine, door de geestelijkheid beheerschte aristo
cratische groep, die aan den raad der assistenten alle wetgevende, 
uitvoerende en rechterlijke macht wilde toevertrouwen, lokte al 
spoedig verzet uit. De kolonisten eischten inzage van het charter; 
want ze wilden hun rechten en plichten kennen. Het resultaat van 
deze actie in 't spannende jaar 1634 (zie hiervoren) was: eenige uit
breiding van 't kiesrecht en omzetting van den boven omschreven 
General Court in een miniatuur lagerhuis: een enkelvoudige, ver
tegenwoordigende kamer met 2 gekozen afgevaardigden per 
t o w n 2 5 ) . Gouverneur, gouverneur-plaatsvervanger en assistenten 
worden jaarlijks geballoteerd in de algemeene vergadering van de 
kiezers. In 1644 wordt de legislatuur in twee kamers verdeeld: de 
eene, bestaande uit den gouverneur, den gouverneur-plaatsvervan
ger en den raad der assistenten : een hoogerhuis; de andere, de 
kamer van afgevaardigden: een lagerhuis. Beide hebben 't recht 
van veto aangaande elkanders resoluties, zooals dat later 't geval 
zal zijn met de beide huizen van 't Congres der Unie. De (nieuwe) 
General Court maakt de wetten, schrijft belastingen uit en wijst 
de landperceelen toe. Hij is legislative en synode tegelijk. 

De eenheid van locaal bestuur was de town: een compacte 
nederzetting rondom een green of common (grasplein), dat tegelijk 
diende als plaats voor het meetinghouse, als begraafplaats en als 
gemeenteweide. Het meetinghouse diende voor godsdienstige bij' 
eenkomsten, voor townmeetings en voor arsenaal. De townmeeting 
was de politieke vergadering van alle freeholders, (eigenerfden) 
die stemrecht bezaten; eerst een algemeene volksvergadering, later, 
toen het township zich uitbreidde, een vertegenwoordiging. In lo
cale aangelegenheden was de town self-governing, autonoom. De 
plaatselijke ambtenaren werden gekozen, de belastingen vastgesteld 
en omgeslagen, de scholen in stand gehouden en de gemeente
verordeningen aangenomen door de stemhebbenden der town. Ie
dere town had 't recht, afgevaardigden ter vertegenwoordiging te 

2 Б) Watertown had geprotesteerd tegen „taxation without representation". 
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zenden naar het lagerhuis. Volgens onze opvatting was dat alles 
misschien niet democratisch, maar voor dien tijd in menig opzicht 
wel buitengewoon liberaal. 
De andere koloniën van New England — waarover meteen — 
copiëerden dit locale bestuursapparaat. En zoo is de townmeeting 
van New England een leer- en oefenschool geweest voor demo-
cratie en practische staatkunde, waar de plaatselijke politici en 
redenaars zich tevens konden oefenen voor hooger podium26). 

Veel zorg werd in Massachusetts besteed aan onderwijs en 
opvoeding; de eerste leiders waren trouwens zelf ontwikkelde 
mannen. De Bijbel moest door iedereen kunnen worden gelezen en: 
er moesten opleidingsscholen zijn voor predikanten. En zoo ont ' 
stonden reeds in 1630 primary schools en in 1636 het beroemde 
Harvard College en de Latin School van Boston, terwijl in 1642 
de algemeene leerplicht werd ingevoerd. Reeds vóór 1700 werd 
Boston door alle koloniën als 't intellectueele centrum erkend. In 
1685 had het reeds 5 boekhandels. 

Zoo hadden de Puriteinen van Massachusetts zich dan geor
ganiseerd in een republiek (commonwealth). En wel in een feitelijk 
onafhankelijke republiek, want de legislatuur eischte van alle be
woners een eed van trouw en onderdanigheid, niet meer aan den 
koning, maar aan 't bestuur van den nieuwen staat 2 7 ) . In dit licht 
zijn de gebeurtenissen tegen 1776 niet zoo vreemd meer. In Mas
sachusetts was men van meet af erg op onafhankelijkheid gesteld. 
Daar rijpte de afscheidingsgedachte sneller dan elders in de 
koloniën. 

2 6 ) Darmstaedter 33 : „Die Towmneetings sind die Grundlage der neu-
ïnglischen, ja man kann sagen der amerikanischen Demokratie geworden." En 
Trevelyan 437 wijst er op, dat 't vanzelfsprekend is, dat de Puriteinen van 
New England, meerendeels afkomstig uit Saksisch en Deensch Zuidoost ' en 
Midden-Engeland, het gebied der township bij uitnemendheid, dit instituut mede' 
namen naar hun nieuwe vaderland, „an institution, which spread far, and did 
much to mould the destiny of all North America". Hart 120 typeert town en 
town-meeting als volgt : „The New England town was founded for and grouped 
about the church, which was the club-house of the time. But the glory of the 
New England town was its town-meeting, a combination of neighborhood, so
ciety, caucus legislature, and council meeting. This was the most succesful poli
tical institution of the time, served as a practice school in debate and a nursery 
for American statesmen, and is still vigorous in many New England towns'". 
2 7) Verderop zullen we zien, hoe Massachusetts zijn charter verliest (1684) en 
een compromis-charter met een koninklijken gouverneur terugkrijgt (1691). En 
daardoor een deel van zijn autonomie inboet. 
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RHODE ISLAND. 

W a s de stichting van Massachusetts voor een groot deel 't 
gevolg geweest van de Anglicaansche onverdraagzaamheid in 't 
moederland, op hare beurt leidde Puriteinsche onverdraagzaamheid 
tot de expansie van New England. Velen heeit zij genoodzaakt, 
het stof van Massachusetts van de voeten te schudden. Sommigen 
zond men terug naar Engeland, wijl ze het Book of Common 
Prayer gebruikten en Anglicaansche kerkdiensten hielden. Ande
ren werden op moreele gronden of schijngronden als „unmeete to 
inhabit here" uitgedreven. Dr. Child, een specialiteit in koloniale 
zaken, werd vervolgd, omdat hij tolerantie had bepleit voor Pres
byterianen, nog wel de naaste geestverwanten van de Indepen-
denten. Harry Vane ! ) , een ruime, hoogstrevende, voor godsdienst
vrijheid ijverende geest, die als gouverneur een zedelijke steun was 
geweest voor de bekende Mrs. Anne Hutchinson, een resolute, 
bijbelvaste vrouw met een ware passie voor theologische contro
versen 2 ) , werd, evenals zij, uitgedreven. 

Dat lot trof in October 1635 ook den jongen predikant van 
Salem: Roger Wil l iams 3 ) . Te Cambridge tot Puritein gevormd, 
was Williams in 1631 naar New England gekomen en weldra 
predikant bij de Independenten van Salem geworden. Een man 
met een zoekenden geest en tevens met een onwrikbare grond-
overtuiging. Maar ook een man van heterogene beginselen : voor
stander van de Calvinistische praedestinatie en aanhanger van 
godsdienstige verdraagzaamheid4). Vast overtuigd van de on-

1 ) Ook bekend uit den strijd van 't Parlement met Karel I en naderhand als 
„koningsmoordenaar" terechtgesteld. 
3 ) Zij leerde, dat het geloof-alleen zalig maakt en was daarin dus orthodox' 
protestant, maar zij tastte ook het gezag der geestelijken aan en bestreed hun 
tekstuitleg. Zij werd tenslotte door de predikanten publiekelijk geinquisiteerd en 
geëxcommuniceerd. Zij trok met eenige geestverwanten naar Rhode Island en 
stichtte Portsmouth. Toen zij later met haar heele gezin door wilden werd 
vermoord, zag Winthrop daarin „den straffenden vinger Gods". 
3) Freund 241-268. 
4 ) Wanneer Freund (118) zegt: „Der Calvinismus ist selbst am wenigsten 
duldsam gewesen : aber seine Prädestinationslehre ist für die Idee der Toleranz 
stark förderlich gewesen. Die Seligwerdung steht jenseits des menschlichen Wil
lens, sie ist vorherbestimmt", dan zoekt men, — althans in de dagen van 't 
onversneden Calvinisme — mijns inziens tevergeefs naar feiten, die dat bewijzen. 
Trouwens, Freund geeft dit achteraf zelf toe, waar hij eenige regels verder ver-
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verliesbaarheid van 't heil („Who can pluck these sheep, the elect 
out of his hand") en toch vol Doopersche mijding 5 ) , Vriend van de 
Indianen en toch onverschillig voor hun kerstening. Doyle 6) ge
tuigt zoo menschkundig van Williams „that his gifts were marred 
by that imperfect sense of proportion which makes a man fight 
with as much asperity for trifles and formalities as for vital ques
tions". En Gardiner7): (he) „combined the most sceptical and 
combative of intellects with the warmest and most affectionate of 
hearts". Dat moest wel vaak tot conflicten leiden. 

Aangaande kerk en staat en hun verhouding tot elkander leer
de Williams onder meer: De kerk is enkel een „vereeniging", een 
corporatie van 't privaatrecht. Ze kan zich als elke andere vereeni
ging splitsen. En dan bestaan met recht meerdere kerken in denzelf
den staat. Geestelijk en wereldlijk zijn streng gescheiden werelden; 
beide in zich souverein. De vermenging van staat en kerk beteekent 
zoowel de negatie van 't Christendom als van den staat. De vervol
ging om 't geloof door den staat is een staatsvijandig begrip; een 
staat met religieuse maatstaven en opdrachten is geen volkomen 
staat. De staat rust in zich zelf en heeft geen verplichtingen jegens 
de religie. Intolerantie is een alvernietigende macht. Vervolging 
schaadt de economische kracht der staten. Alle naties — ook de 

klaart : „Im genuinen Calvinismus ist jene Fortbildung zur Toleranzidee durch 
die Vorstellung abgebogen, dasz man den Sünder, den Verworfenen zur gröszeren 
Ehre Gottes der Herrschaft der Auserwählten, der Gläubigen unterwerfen müsse". 
De verschillende Calvinistische en Gereformeerde confessies (zie Môhler's 
Symbolik, passim) en de ervaring weerspreken de vereenigbaarheid van beide 
begrippen, althans in de practijk. Waar ze desondanks vereenigd voorkomen, is 
het oude Calvinisme en Zwinglianisme vervluchtigd; in elk geval veranderd of 
— zooals bij Williams — er is een laxistisch quietisme in de plaats gekomen 
van 't oude Soli Deo Gloria, dat de overheid gebood „om te weren en uit te 
roeien alle afgoderij en valschen godsdienst en het rijk des antichrists te 
gronde te werpen", zooals art. 36 der oude Nederlandsche geloofsbelijdenis ge
bood. 
5) „Wij mogen ons niet blootstellen aan de gevaren der wereld, om een ziel 
te redden. Ieder voor zich en God voor ons allen". In strijd met deze moti
veering van wat Kuyper „doopersche mijding" heeft genoemd, is weer Williams' 
motiveering van de tolerantie, namelijk, dat hij, dien God tot de eeuwige genade 
heeft voorbestemd, van dwaling niets heeft te vreezen : Gods schapen zijn veilig 
in Zijn eeuwige hand. „Doode menschen ( = de door God van meet af verwor
penen J. L. H.) kunnen niet besmet worden". 
e ) Doyle 17. 
7) Gardiner : History of England vol. VIII 170. 
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zoogenaamd-heidensche — staan even dicht bij God, en een uitver
koren natie bestaat niet. Alle staten zijn fundamenteel gelijk en 
ook alle kerken: het menschelijk kennen is onzeker, derhalve de 
ware kerk, indien ze 3I bestaat, onvindbaar. 

Deze sententies (en veel andere) ontleent Freund voorname
lijk aan Williams' voornaamste strijdschrift: The Bloudy Tenent (== 
dogma J.L.H.) of Persecution, for cause of Conscience, uit 1644 8 ) . 
Blijkbaar is Williams zich in de hoofdzaken van zijn overtuiging 
gelijk gebleven 9 ) . Want, wat ook 't zwaarst moge gewogen heb
ben bij 't vonnis van den Generaal Court in October 1635 — men 
beschuldigde hem van sententies tegen de intolerantie 1 0 ) , tegen de 
bevoegdheid van den burgerlijken magistraat in geestelijke zaken 
en dus ook tegen het bestraffen van ketterij; en verder nam men 
aanstoot aan zijn opvatting van de verhouding tusschen kerk en 
staat in 't algemeen: hij eischte namelijk radicale afscheiding — 
de doorslag schijnt toch wel te hebben gegeven, dat hij Massachu
setts elk recht op diens grondgebied ontzegde, en staande hield, 
dat geen enkel koninklijk charter dat recht had kunnen verleenen, 
aangezien het gebied in kwestie enkel en alleen aan de Indianen 
toebehoorde; terwijl hij 't bestuur der kolonie, dat de bewoners 
verplichtte tot een eed van trouw — niet aan den koning, maar 
aan zichzelf — beschuldigde van rebellie. Om verdere geeste
lijke infectie te voorkomen, verbande de Generaal Court den ket
ter niet alleen uit Massachusetts, maar uit geheel Amerika; hij zou 
naar Engeland worden gedeporteerd. Aan dit vonnis weet hij ech
ter te ontsnappen, door midden in den winter de wijk te nemen 
naar 't gebied bij de Narragansettbaai, waar zijn vrienden de India
nen hem gastvrijheid verleenen. Als zich spoedig verschillende 
geestverwanten uit Massachusetts bij hem voegen, koopt hij van 
de Indianen een stuk grond en daarop sticht hij in Juni 1636, met 
twaalf andere huisvaders, een township met den zinrijken naam : 

8) In een dialoog tusschen Truth and Peace wordt 't recht op godsdienstvrijheid 
betoogd. 
*) MüUer II 2, 480: „Die Grundsätze, die er in seiner Schrift entwickelt, hatte 
er schon lange vor seiner Taufe gewonnen und schon in seinem Auftreten im 
amerikanischen Neu-England, zumal in der Gründung der neuen Kolonie Rhode 
Island, betätigt. 
10) Campbell'Van Maanen Π 197: Hij verklaarde dat „de leer van vervolging 
wegens gewetenszaken zeer duidelijk en droevig in strijd is met de leer van Jezus 
Christus." 
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Providence. Het bestuur berustte op een covenant, waarbij de 
kolonisten zich verplichtten, zich in alles aan de meerderheid te 
onderwerpen, »but only in civil things". Gewetensvrijheid gold 
als fundamenteel beginsel : dat is als precedent, de groóte betee-
kenis van Roger Williams' schepping. Dit puur-democratische be
stuur werd aanstonds uitgebouwd, toen er na 4 jaar een tweede 
township was ontstaan. Nu kregen 5 „select men" de uitvoerende 
macht, terwijl de wetgevende kwam te berusten bij de driemaan-
delijksche vergadering van de freemen. Deze vergadering zou ook 
de rechterlijke macht uitoefenen, althans eventueele geschillen be
slechten. 

Ongeveer tezelfder tijd kocht een ander groepje ballingen uit 
Massachusetts van de Indianen het tegenover Providence gelegen 
eiland Aquedneck, weldra Rhode Island geheeten, en stichtte er in 
1638 Portsmouth. Deze volksplanting kreeg een nog eenvoudiger 
bestuur dan Providence : in plaats van de 5 select men koos men 
den leider William Coddington — eveneens een haereticus, en wel 
een antinomiaan11) — tot richter (rechter). Men trachtte 't bestuur 
namelijk in te richten volgens het Oude Testament. In 1639 trokken 
Coddington en zijn oude getrouwen wegens ontstane geschillen 
•weg en stichtten Newport. Rhode Island werd tusschen de 2 town
ships verdeeld. In 1640 volgde de hereeniging en werd een regel
matig bestuur ingesteld met 2 assistenten, gekozen door ieder 
township 1 2) . Met Warwick, een volksplanting ten Zuiden van 
Providence, in 1642/43 gesticht door een derden haereticus, Sa
muel Gorton, vormden Providence, Portsmouth en Newport een 
viertal onafhankelijke „steden", waaruit de kolonie Rhode Island 
is opgebouwd. 

Maar Massachusetts en ook Plymouth belaagden die onaf
hankelijkheid. Het kleine, door vijanden omringde gebied bezat 
geen charter; het hing om zoo te zeggen in de lucht. Nu stapt Wi l 
liams over zijn eigen theorie aangaande de waarde van charters 
(zie hiervoren) heen, gaat naar Engeland en verkrijgt in Maart 
1643 een patent, dat Providence, Portsmouth en Newport ver-

l t ) „Onder dezen naam (n.l. Antinomisme) wordt, in den meest algemecnen zin, 
aangeduid de gedachte, dat de wet der zeden door het Evangelie is te niet 
gedaan, en dat de geloovige niet gehouden is tot het doen van goede werken. 
In beginsel stelt het Antinomisme zich tegenover de heiligmaking" (Dr. A. 
Kuyper Jr. in Christelijke Encyclopaedie I, i.v. Antinomianisme). 
M) Doyle 19 ν. 
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eenigt onder den naam van Providence Plantations1 3) . Volledige 
autonomie14) binnen de grenzen der Engelsche wet 1 5 ) wist de 
graaf van Warwick (naar wien de volksplanting Warwick was 
genoemd) voor de Plantations te verkijgen. Maar 't patent deed 
geen schenking van land. Uit deferentie voor Massachusetts en 
Plymouth ? Niet onwaarschijnlijk. In 1647 werd ook de kolonie 
Warwick in 't patent opgenomen. De General Assembly, te Ports
mouth bijeen, verklaart het patent van kracht en organiseert het 
bestuur. Beslist werd, dat dit bestuur zou zijn „democratisch d.w.z. 
gedragen door de vrijwillige toestemming van allen, of van het 
meerendeel der vrije bewoners"1 6) . Er kwam dan : een General 
Assembly, bestaande uit het geheele corpus der freemen, en verder 
een gouverneur met 4 assistenten (één van elk township, allen 
gekozen door de grondbezitters). De stemhebbende grondbezitters 
— de freemen — beslisten over de toelating of afwijzing van nieu
we immigranten en de toewijzing van land. In 't eerst vergaderde 
de General Assembly bij tourbeurt in de verschillende towns, ten
slotte beurtelings te Providence en te Newport. Rivaliteit gaf in 
1655 het aanzijn aan 't volgende omslachtige systeem: elke wetge
vende maatregel wordt behandeld in elke town afzonderlijk, en 
verworpen, indien hij niet in elke town de meerderheid van stem
men haalde. 

Intusschen zagen de Providence Plantations haar zelfstandig 
bestaan onophoudelijk bedreigd door het onverdraagzame en wrok
kende Massachusetts, dat zich verheugen mocht in de gunst van 
Cromwell. Toen diens rijk uit was, diende John Clarke, agent (== 
zaakgelastigde) voor Rhode Island in Engeland, een petitie in voor 
een koninklijk charter, dat in de eerste plaats bescherming zou ver-
leenen (1661). Dat Rhode Island hem zoo prompt had erkend en 't 
anti-monarchale en eigendunkelijke17) Massachusetts zulke heersch-

1 3 ) Macdonald No. 11. 
1 4) „Full Power and Authority to rule themselves by such a Form of 
Civil Government as by voluntary consent of all, or the greater Part of them, 
they shall find most suitable to their Estate and Condition". 
1 5) Provided nevertheless, that the said Laws, Constitutions be conformable 
to the Laws of England, so far as the naure and Constitution of the place will 
admit". 
l e ) blj Pasquet 71. 
1 7) Trevelyan 441 : Massachusetts made war and founded or annexed new 
colonies without reference to the home government. 
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zuchtige ambities had, stemde koning Karel goedgunstig. In 1663 
ontving Rhode Island een bijzonder vrijgevig charter 1 8 ) . Het waar
borgde niet alleen self-government binnen de grenzen der Engel' 
sehe wet, maar ook religieuse tolerantie. En, 't stelde de bewoners 
uitdrukkelijk vrij van 't volgen der liturgie van de Anglicaansche 
kerk 19). 

Het volgende jaar werd 't omslachtige bestuurssysteem van 
1655 door een eenvoudiger en doeltreffender vervangen: de gouver
neur, zijn plaatsvervanger en de 10 assistenten vormen het bestuur 
der kolonie : een hoogerhuis. Zij werden gekozen door 't lagerhuis: 
de evenredige vertegenwoordiging der towns (al naar haar zielen
tal zetelen de towns ieder met 2 tot 6 afgevaardigden in 't lager
huis). 

Dit charter heeft de langzaam groeiende, zelfgenoegzame re
publiek Rhode Island als constitutie gediend tot 1842 toe. 

In 1639 had Roger Williams het doopsel zijner jeugd verwor
pen en van Ezekiël Holliman, gewezen lid der kerk van Salem, 
den herdoop, en wel den dompeldoop, ontvangen. Op zijn beurt 
had Williams toen den dompeldoop toegediend aan Holliman en 
nog 10 geestverwanten. Daarmede was de eerste Baptistische kerk 
in Amerika gesticht20). Maar na eenige maanden verbrak de on-

") Macdonald No. 18. 
19) De adressanten hadden verklaard, dat „ a full libertìe in religious concer-
nements will give the best and greatest security to soverelgnety". En daar
om, zoo zegt het charter, is de koning bereid „to secure them in free exercise and 
enjoyment of all theire civili and religions rights, appertaining to them, as (our) 
loveing subjects". Adressanten hebben eerlijk en met veel opoffering de vrijheid 
gezocht, om God te dienen ; „and because some of the people and inhabitants 
of the same colonie cannot, in theire private opinions conforme to the publique 
exercise of religion, according to the litturgy, formes and ceremonyes of the 
Church of England, or take or subscribe the oaths and articles made and esta
blished in that behalfe", daarom verklaart de koning, dat niemand in Rhode 
Island en de Providence Plantations „shall bee any wise molested, punished, 
disquieted, or called in question for any differences in opinione in matters of 
religion, and doe not actually disturb the civil pace of our said colony" 
20) Het Indepententisme in een van zijn radicale vormen, — en daaruit is het 
Baptìsme voortgekomen, — leerde, dat alleen wedergeborenen, na zorgvuldig 
onderzoek, mochten worden opgenomen in de kerkelijke gemeente. Dit rationa
lisme beteekende de verwerping van den kinderdoop, zooals dat 't geval was bij 
de vroegere Bejaarddoopers en de toenmalige Mennonieten. Men noemde de 
lidmaten van die Independenten-gemeenten met de Arminiaansche opvatting van 
de algemeenheid der genade en de verwerping van den kinderdoop : General 
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gedurige, rustelooze man de betrekkingen met de Baptistische kerk; 
voortaan wachtte hij als „seeker" op de ware, maar nog steeds 
onvindbare kerk van Christus (Müller II 2, 480). Zijn beginselen 
bleven echter Rhode Island leiden. Zooals we zagen, verkreeg hij 
in 1643 op voorspraak van den graaf van Warwick het patent 
voor de verceniging van Providence, Portsmouth en Newport tot 
de Providence Plantations. Hij was er voor naar Engeland gereisd. 
Daar verscheen in 1644 zijn meest beroemd pleidooi voor tolerantie : 
The Bloudy Tenent of Persecution. Van 1654 tot '57 was hij gou
verneur en in 1663 wordt hij benoemd tot assistent. Als „seeker". 

Baptists. De verwerping van den kinderdoop is de eene kant van 't Baptisme. 
De andere is de dompeldoop. Of de Engelsche Baptisten — en dan de Particu
lar of Regular Baptists, (die als strenge Calvinisten leerden, dat de genade 
particulier is) 't eerst — dien doop hebben ontleend aan de „dompelaers" van 
Rijnsburg, wordt o.a. door Algermissen en Landwehr aangenomen, maar door 
Burrage en Muller ontkend. Hoe dit ook zl), pas in 1642 werd de dompeldoop 
Ы] de Particular- en de General- Baptists van Engeland ingevoerd (Alger
missen 34, Muller II 2, 475). Toen was Roger Williams al lang in Amerika. 
De uitspraak van The Catholic Encyclopedia (i.v. Baptists): T h e first Baptist 
Church in the United States did not spring historically from the English Baptist 
churches, but had an independent origin," is hiermede in overeenstemming. 
Maar, hebben er misschien nadere betrekkingen bestaan tusschen Roger Wil
liams en de Rijnsburgers? De kwestie lijkt mij niet zonder beteekenis. En wel 
hierom, wijl de reeds besproken ideeën van Williams, ondanks diens absolute 
praedestinatie, zoo'n treffende overeenkomst vertoonen met die van Acontius, Cas-
tellio en Coomhert Nu wijst Muller (II 2, 434) er op, dat door de Rijnsburgers 
„der Versuch gemacht worden (ist), das ganze Erbe Coornheerts und seiner 
romanischen Vorgänger, insbesondere des Acontius in Tat umzusetzen" Camp
bell (II, 1%) zegt op gezag van Sparks (Life of Roger Williams) dat Wi l 
liams Milton in de Nederlandsche taal heeft onderwezen. Is Williams misschien 
persoonlijk in den kring der Rijnsburgers geweest ? Of heeft hij hun ideeën 
misschien leeren kennen — vóór of na zijn vertrek naar Amerika — door be
middeling van personen of geschriften ? Freund (266) verklaart Williams' 
tolerantie uit diens absolute praedestinatie, welke hem om zoo te zeggen 
fatalistisch, defaitistisch, ja a-sociaal doet denken over de verhouding tusschen 
uitverkorenen en verworpenen. Ongetwijfeld wijzen Williams „eigen" woorden : 
„Gods schapen zijn veilig in zijn eeuwige hand en : „doode menschen kunnen 
niet besmet worden" In die richting. Toch meer tegen intolerantie, dan voor 
tolerantie, 't Positieve element in Williams' opvattingen : zijn Christendom boven 
geloofsverdeeldheid, zijn rationalisme, zijn belijdenis van de autonomie des 
menschen, vertoont in elk geval ook een treffende overeenkomst met de ideeën 
van Acontius, Castellio, Coomhert, en de Rijnsburgers. Oorspronkelijkheid of 
assimilatie ? Misschien beide. In 't tweede en 't derde geval : bevruchting van 
de Amerikaansche gedachtenwereld door de twee grootste tegenvoeters van Cal-
vijn. En dus door den geest van 't Arminianisme ! 
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confessielooze spiritualist, blijft hij volharden in de propaganda van 
de gewetensvrijheid en de scheiding van Kerk en staat. Zoo heeft 
de Unie op dit gebied in Rhode Island haar prototype gehad. 

Evenals Castellio had Williams tolerantie ontzegd aan god
loochenaars en godslasteraars. Restricties maakt hij in zijn Bloudy 
Tenent voor 't verleenen van tolerantie aan katholieken. „Men 
zou van hen kunnen eischen, dat ze onder eede trouw be
loven aan den burgerlijken staat, en men zou ze kunnen 
merken", ,,as the Jews are in some parts, by some distinction of 
or on garments"2 1) . Na de Revolutie vanl688-'89 — en nogmaals 
in 1719 — werden de Katholieken bij de wet van 't genot der ge
wetensvrijheid uitgesloten. Moest deze incriminatie van de Katho
lieken, deze al- of niet voorgewende vrees voor samenspanning van 
Katholieken en Franschen of Spanjaarden, soms dienen om 't alge-
meen-Protestantsche saamhoorigheidsgevoel te versterken ? 

Er is beweerd 2 2) — en 't heeft veel bijval geoogst — „Von 
Rhode Island aus hat sich der Satz, dasz die Religionsfreiheit ein 
dem Menschen von Gott anerschaffenes, über menschliche Gewalt 
stehendes, daher sakrosanktes Recht sei, allmählich, wenn auch 
nicht überall in gleicher Reinheit, über alle nordamerikanischen 
Kolonien ausgebreitet". Hier tegen oppert Nikolaus Paulus2 3) de 
volgende bedenkingen : „Was die Religionsfreiheit betrifft, hat der 
kleine Staat Rhode Island auf die andern Kolonien keinen Einflusz 
ausgeübt. Wie hätte auch dieser Staat für andere vorbildlich sein 
können, da er „bei allen Nachbarstaaten als Sitz der Anarchie 
verhasst war"?2 4) „Solange die Kolonie diese freie Gesinnung auf
recht erhielt, ward sie von den Nachbarstaaten verfolgt und mit 
Handelsboykott bedroht"2 5) . Nicht nur hat sich der Satz, dasz die 
Religionsfreiheit ein sakrosanktes Recht sei, von Rhode Island aus 
über die andern Kolonien nicht ausgebreitet; Rhode Island selber 
hat diesen Satz offen geleugnet, indem es nach der englischen 
Revolution van 1688 die Katholiken von dem Genüsse der Gewis
sensfreiheit gesetzlich ausschlosz". 

21) Freund 257 v. 
22 ) E. Foersterj Christliche Welt 1905 pag. 153, op voorgang van Jellinek's 
Die Erklärung der Menschen-und Bürgerrechte (zie hier achter). 
«») Paulus 357. 
**) aangehaald uit Troeltsch i Die Bedeutung des Protestantismus für die Ent
stehung der modernen Welt 39 (In de 5e Auflage: 61). 
25 ) idem uit Hägermaan : Die Erklärung der Menschen-und Bürgerrechte 33. 
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En toch ! De staat Rhode Island moge dan gehaat zijn ge
weest, het Baptisme met zijn eerbied voor de menschelijke per
soonlijkheid, met zijn saecularistatie van 't staatkundige leven en 
zijn vrijheidsdrang vertoonde te veel affiniteit met 't levensgevoel 
van den achttiende-eeuwschen Amerikaan, dan dat deze in de 
ure der beslissing, toen — om wille van den strijd tegen Engeland 
— godsdienstvrijheid als een noodzakelijkheid werd erkend, niet 
door 't voorbeeld van Rhode Island zou zijn aangemoedigd2 6) . 
Ideeën, als die van de persoonlijke vrijheid, van de verdraagzaam
heid en van de humaniteit werken dóór, geduldig en onweerstaan
baar als de zachte, maar geweldige groeikracht der natuur. Haar 
wortels zijn geplant in 't hart der geheele menschheid. De mensch-
heid voedt ze met haar eigen hartebloed. En blijft ze voeden, ook 
wanneer zij zich daarvan nauwelijks of niet bewust is. Neen, zulke 
ideeën sterven n i e t 2 7 ) . 

C O N N E C T I C U T . 

Niet enkel politieke en religieuse ontevredenheid, ook de 
later zoo typisch Amerikaansche zwerflust: de „restlesness" en ,,der 
Drang nach Ausdehnung, dieser Instinkt nach Mehr und nach 
Besserem"1), welke kolonisatie tot een vorm van roofbouw maakte, 
leidde tot de stichting van nieuwe koloniën. Wie te klagen had 
over de religieuse en burgerlijke verhoudingen in Massachusetts, 
ging liefst naar Rhode Island. Wie niet tevreden was met zijn 
economische positie, richtte zijn schreden bij voorkeur naar de 
oevers van de Connecticut River 2 ) . 

De vruchtbare Connecticut-vallei maakte oorspronkelijk deel 
uit van het gebied, dat in 1620 was toegewezen aan den Council 
for New England. Maar een patent voor 't gebied ten Westen van 
de Narragansett River, (ongeveer Rhode Island plus Connecticut) 
in 1631 door den graaf van Warwick, den president van genoem
den Council, aan een groep van Puriteinsche lords uitgereikt, bleef 

20 ) Fai) 182 : Roger Williams, en proclamant le droit de la liberté de conscience 
en Rhode Island, fut l'initiateur de tout le mouvement mystique et démocratique 
du XVIIIe siècle. 
27 ) Jellinek's these komt nog nader ter sprake. 
!) Friedend 60. 
2) Bum 130. De mannen van Massachusetts en Plymouth, die zcih sinds 1632 
in de vallei kwamen vestigen, hadden blijkbaar behoefte aan meer en beter land. 
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tot 1635 ongebruikt. Intusschen hadden Hollandsche kolonisten uit 
Nieuw-Nederland voor hun pelshandel een post gevestigd bij 't 
tegenwoordige Hartford; handelaars uit Plymouth een post te 
Windsor. En tezelfder tijd hadden kooplui uit Massachusetts den 
overland-weg naar Windsor ontdekt. De optimistische verslagen 
dezer laatsten steunden 't plan, — reeds in overweging bij kolo
nisten van Dorchester, Watertown en Newtown — om zich te 
vestigen in een gebied als dit, waar niet alleen grootere politieke en 
religieuse vrijheid, doch ook materiëele lotsverbetering viel te ver
wachten. In 1634 weigerde Massachusetts zijn menschen te laten 
vertrekken, maar in '35 aanvaardde 't het plan van emigratie, en 
gaf 't den General Court de opdracht, een bestuurscommissie te 
benoemen. In 1635 en '36 werden dan ook nederzettingen gevestigd 
te Windsor, Wethersfield en Hartford; de laatste door een hon
derd kolonisten uit Newtown, onder leiding van Thomas Hooker, 
een geestelijke, die in Massachusetts had verkondigd, dat het recht 
op 't bestuur berustte bij het volk, althans bij 't gekozen volk. Hoo
ker en de zijnen waren dan ook naar Connecticut gekomen om 
een eigen, democratischen staat te stichten. 

In 1635 echter hadden bovenbedoelde Puriteinsche lords, 
steunend op hun patent, John Winthrop, den zoon van den gouver
neur van Massachusetts, tot gouverneur van hun concessie aange
steld. Winthrop had toen een fort gebouwd te Saybrook bij de 
monding der Connecticut River. De keuze van Winthrop verzoen
de Massachusetts blijkbaar met de situatie. Het stond zijn kolonis
ten „complete secession"3) toe. En zoo vereenigden zich in 1638 
de 3 townships : Windsor, Hartford en Wethersfield formeel tot 
een republiek. In een beroemd geworden preek zette Hooker de 
beginselen van een democratisch bestuur, zooals hij dat zag, uiteen. 
De basis van 't gezag ligt in de vrijwillige toestemming des volks;' 
derhalve komt aan 't volk toe: de keuze der overheid en de afba
kening van de grenzen harer bevoegdheid. Hier viel ongetwijfeld 
meteen critiek op Massachusetts te beluisteren. Het practisch resul
taat van deze preek was een constitueerende vergadering, die in 
Januari 1639 voor den dag kwam met de beroemde Fundamental 
Orders of Connecticut·*). Met 't doel, te bewaren en te onder
houden „the liberty and purity of the gospell of our Lord Jesus, 

') Doyle 18. 
*) MacdoaaM No. 9. 
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which (we) now professe, as also the disciplyne of the Churches, 
which according to the truth of the said gospell (is) now prac
tised amongst (us) " — alsook, om in burgerlijke zaken te worden 
geleid en bestuurd volgens eigen wetten, sluiten de kolonisten zich 
door een covenant aaneen tot een gemeenebest. Jaarlijks zullen er 
twee „Generall Assemblies" of „Courts" bijeenkomen, de eene in 
April, de andere in September; de eerste zal worden genoemd 
„Courte of Election", samengesteld uit allen, die erkend freemen 
zijn en den eed van trouw hebben afgelegd. De Courte of Election 
zal op den tweeden Donderdag van April den magistraat kiezen : 
een gouverneur en een college van 6 assistenten. Zij zullen „have 
power to administer justice according to the Lawes here establis
hed, and for want there of according to the role of the word of 
God". Verder zal er een lagerhuis zijn, bestaande uit 4 freemen 
per town; nieuwe towns zullen evenredig aan de oude vertegen
woordigd zijn. Een comité zal de quote in de belastingen van iedere 
town vaststellen, terwijl de towns met eenzelfde getal leden in dat 
comité zullen vertegenwoordigd zijn. — De gouverneur en de as
sistenten worden gekozen voor den duur van één jaar; de gou
verneur mag slechts éénmaal in twee opeenvolgende jaren dat 
ambt bezitten 6 ) . Geen religieuse test wordt geëischt voor 't stem
recht, maar de gouverneur moet lidmaat zijn „of some approved 
congregation". 

Dit is de eerste geschreven constitutie van Noordamerika6). 
Is ze ook „the first written constitution of modern democracy", 
zooals ze dikwijls is genoemd ? Burn 7) toont met een beroep 
op Andrews aan, dat dit niet meer dan een frase is. Ongetwijfeld 
verschilde deze constitutie van die van Massachusetts; want het 
bestuur rustte op ietwat breeder basis, en de magistraat werd niet 
beschouwd als bekleed met goddelijk gezag, hoewel moet worden 
opgemerkt, dat de Bijbel wordt aangewezen als eventueel aanvul
lend wetboek (zie hiervoren). Maar, ofschoon in beperkten zin 
„populair", was Connecticut's bestuur toch nooit democratisch. 
Immers, „in practice only recognized members of the favored 
church were given the vote". En: „in time the number of voters 

B) Misschien uit rich in deze bepaling de nawerking der ervaringen uit Massa
chusetts. Misschien ook het Calvinistisch wantrouwen tegen den staat en 't 
monarchale : gevolg van dat wantrouwen tegen de menschelijke natuur. 
e) Bryce I 428 noot 1. 
7) Bum 131. 
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decreased, and power became centered in the hands of the chief 
freeholders", zegt Purcell8). 

Doch in elk geval bleek dit bestuur doeltreffend. Dat New-
haven — waarover meteen — in 1665 9) opging in Connecticut, 
was mede een gevolg van 't ruimere kiesrecht van Connecticut. 
Connecticut's bestuur was meer liberaal dan dat van Massachu
setts, maar minder democratisch dan dat van Rhode Island; zoo 
mag wel onze conclusie luiden. 

Een charter had Connecticut in 1639 blijkbaar niet. Ook vindt 
men in de Fundamental Orders geen enkele toespeling op een eed 
van trouw en aanhankelijkheid aan de Britsche kroon. Pas onder 
de Restauratie, in 1662 vroeg en verkreeg Connecticut een char
ter 1 0 ) . Dit liet de constitutie intact11). Toen Jacobus II het in 1684 
opeischte, werd 't zorgvuldig weggestopt, (in den charter-oak, 
zegt de historie). In 1689 werd 't opnieuw erkend. De staatscon-
stitutie van 1776 liet het, met eenige kleine wijzigingen, van kracht 
blijven. Pas in 1818 kreeg Connecticut een nieuwe constitutie. 

In zijn wezen was Connecticut, evenals Rhode Island, een 
autonome republiek. Engeland bemoeide zich trouwens niet veel 
met deze (voor hem) economisch minder belangrijke kolonie. Te
genover de Pequods, een Indianenstam, dien het ten onder 
bracht, en de Hollanders, die het, met schending van alle tractaten, 
beroofde van al hun bezit, beoefende het een bar utilitarisme12). 

N E W HAVEN. 

Terwijl Connecticut zich constitueerde tot een autonome re
publiek, vormde zich een weinig naar 't Westen, bij de Long Is-
land-sond een kleine kolonie met eigen karakter : New Haven. 

In den zomer van 1637 was namelijk een groep streng-Puri-
teinsche emigranten uit Engeland, onder de leiding van John Da
venport, — een radicaal-Puriteinsch predikant uit Londen, die 
wegens zijn non-conformisme van den kansel was verdreven — 
en van Theophilus Eaton, een rijk Londensch koopman, te Boston 

8) Purcell 93. 
·) Officieel ingelijfd in 1662, in werkelijkheid pas in 1665. 
10) Macdonald No. 16. 
11 ) Purcell 94 : „The charter was a liberal acceptance by the crown of the 
existing forms and institutions". 
12) Friedend 61: „immer Religion im Munde und Länderraub im Herzen". 
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aangekomen; menschen van den handel en meer bemiddeld en 
beschaafd dan 't gros van New England's kolonisten. Boston had 
hen dan ook graag gehouden, maar de religieuse toestand van 
Massachusetts stond hun niet aan, en 't verlangen, een onaf-
hankelijken staat te stichten op Bijbelschen grondslag, voerde hen 
spoedig naar Connecticut. Ongeveer een jaar lang leefden zij daar 
onder een „plantation covenant", een zoowel kerkelijke als bur
gerlijke overeenkomst, terwijl ze onderhand van de Indianen 't 
noodige land wisten te koopen. Zoodoende emancipeerden ook zij 
zich onmiddellijk van 't moederland. In 1638 stichtten zij New 
Haven. Koopstad en godsstad tegelijk zou 't wezen; althans dat 
was de vrome opzet. 

Het idealisme van deze godvreezende mannen dwingt eerbied 
af. Onder de voorlichting van hun geestelijken leider kwamen in 
Juli 1639 de Fundamental Articles of New Haven1) tot stand. 
W a t den vorm betreft, zijn zij de notulen der vergadering van 
„al the free planters assembled together in a ge [neral] meetinge 
to consult about settling civili Government according to God, and 
about the nomination of persons thatt might be founde by consent 
of all fittest in all respects for the foundation worke of a church 
w[hich] was intend to be gathered in Quini pieck (het gebied 
aan de monding der Quinipiac River). Na gebeden te hebben, 
„Mr. John Davenport propounded divers quaeres to them publi-
quely." 

De kernvraag nu was deze : „Quaer. I Whether the Scripturs 
doe holde forth a perfect rule for the direction and government of 
all men in all duet [ies] which they are to performe to God and 
men as well in the government of famylyes and commonwealths 
as in matters of the chur ( = church J.L.H.). Nadat allen zonder uit
zondering dit met handopsteken bevestigend hadden beanwoord, 
volgde de constructie der constitutie. Deze nu bezit twee wezen
lijke kenmerken. Ten eerste : de Bijbel vervangt de Common Law 
en de Statutes. Ten tweede ; alleen lidmaten der kerk zijn freemen. 
Zij alleen zullen den magistraat en de ambtenaren kiezen „among 
themselves". (Zij werden dan ook met minutieuse zorgvuldigheid 
uitgekozen). Daar de kolonie slechts 1 township telde, was er 
voorloopig geen volksvertegenwoordiging noodig. De uitvoerende 
macht berustte bij den gekozen gouverneur en 4 assistenten. De 

!) Macdonald No. 10. 
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eerste General Court (vergadering der „free burgesses") werd 
gehouden in October. Toen werd ook 't bestuur geïnstalleerd en 
Eaton tot gouverneur gekozen. 

De Fundamental Articles voorzien, zooals valt te begrijpen, 
ook in de kerkinrichting. Voor „the foundation work" kiest de 
General Court 12 „elders". Die twaalf kiezen 7 van hen tot helpers 
van den predikant bij 't bestuur der kerk; blijkbaar de „7 godly 
pillars". Op den duur leidden tweespalt en groei echter tot de 
stichting van meer congregations en meetinghouses2). 

Natuurlijk bestond bij deze rigoristen weinig persoonlijke vrij
heid en in 't geheel geen verdraagzaamheid. „There was a harsh 
code of law, dreary preaching of long sermons, and a close super
vision of morals and pleasures" zegt Purcell (93). 

In de omgeving van New Haven kwamen in denzelfden tijd 
een viertal nederzettingen van dezelfde economische en geestelijke 
geaardheid tot zelfstandige ontwikkeling. De voordeden van een 
Unie met New Haven — in de eerste plaats bescherming tegen de 
buren — waren echter zóó verlokkend, dat men zich reeds in 
1643 aaneensloot. Deze Unie kreeg vertegenwoordigend bestuur. 
Geest en strekking van de Unie-constitutie 3) waren dezelfde als 
die van de oude van New Haven; de inrichting van 't bestuur was 
vrijwel gelijk aan die van Connecticut. Maar ook de fanatiek — 
Puriteinsche gezindheid van de regeering en den General Court 
bleef voortbestaan. Hieruit is dan ook te verklaren, dat vele kolo
nisten gauw berustten in de inlijving van New Haven bij 't minder 
rigoristische Connecticut, dat wat ruimer kiesrecht bezat bovendien. 
Andrews 4 ) is van oordeel, dat verder voortbestaan van New Ha
ven als afzonderlijk politieke en religieuse gemeenschap geen voor
deel zou hebben opgeleverd voor New England of voor de Engel-
sche koloniale wereld. Indien New Haven zou zijn blijven vol
harden in zijn Puriteinsche starheid, zou dat inderdaad wel 't ge
volg zijn geweest. Maar : zou ook dit Calvinisme zich op den duur 
niet hebben aangepast ? Ten langen leste zou de Calvinistische 
werkelijkheidszin zich ook hier, waar de economische bloei maar 

3) Ζύό bleven de Puriteinen in Amerika htm godshuizen noemen, want town 
en church bleven lang identiek. 
s ) Macdonald No. 13. 
<) Bi] Burn 131. 
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niet wilde loskomen6) wel hebben doen gelden. Maar deze 
kwestie is nogal speculatief. 

MAINE EN N E W HAMPSHIRE. 

Het Puritanisme was de groóte scheppende macht in New 
England, zeker, maar 't was niet de eenigste. Wij zagen dat reeds 
bij Rhode Island. Maar 't feit valt ook elders te constateeren. 

In 1622 gaf de Council for New England aan Captain John 
Mason en Sir Fernando Gorges een patent voor 't gebied tus-
schen de rivieren de Merrimac en de Kennebec. Zij trachtten daar 
handelsposten te vestigen en mijnen te ontdekken, 't Laatste was 
tevergeefs, 't eerste had wel eenig succes. In 1635 verdeelden 
Mason en Gorges het gebied : Gorges de oostelijke helft : Maine ; 
Mason de westelijke : New Hampshire. New Hampshire bevatte 
toen twee kleine nederzettingen. Mason lokte er kolonisten naar 
toe, meerendeels Anglicanen, doch ook wel Puriteinen uit Mas
sachusetts en Engeland. Kort na 1635 stierf Mason. Zijn erfge
namen verwaarloosden de kolonie. Vele uitgewekenen uit Massa
chusetts vonden toen — de onverdraagzaamheid van deze kolonie 
•was toen op 't hevigst — ook in New Hampshire een toevluchts
oord. Zoo kwam zich in 1638 ook een partijganger van Mrs. Anne 
Hutchinson, een zekere Wheelwright, eveneens een uit Massachu
setts verbannen haereticus, te Exeter, in Mason's gebied vestigen, 
terwijl Massachusetts zelf op korten afstand van de grensrivier 
de Merrimac, doch op Mason's gebied, de plaats Hampton stichtte. 
Het is te begrijpen, dat er tusschen Massachusetts en Hampshire 
geen vrede heerschte. In 1639 legde Massachusetts de hand op 
Dover, Exeter en Hampton. New Hampshire kon er weinig tegen 
doen : het telde zelfs op 't einde der zeventiende eeuw nauwelijks 
6000 inwoners. Ook Maine was een onaanzienlijke kolonie : eenige 
visschersplaatsjes bij de kust en eenige posten van pelshandelaars, 
onophoudelijk bedreigd door hun concurrenten, de Franschen, in 
de wouden van 't binnenland. Beide hadden, evenals Rhode Island, 
een minder homogene bevolking dan Massachusetts. 

In 1678 dwong koning Karel deze eigengerechtigde kolonie, 
om New Hampshire los te laten. Dit werd toen kroonkolonie en 

5) Doyle 20 : before the colony had existed ten years, there were symptoms 
of commercial decline". 
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vond als zoodanig bescherming6). In 1679 onttroggelde Massa
chusetts de erfgenamen van Gorges en zijn zoon visscherij-centra 
te Saco en Portsmouth, practisch heel Maine; de heele koopsom 
bedroeg 1250 pond 7 ) . Maine zou onder de heerschappij van Mas
sachusetts blijven tot 1820. Toen werd 't een zelfstandige staat. 
De beteekenis van Maine in den kolonialen tijd was voornamelijk 
deze, dat 't een natuurlijk bolwerk vormde voor New England 
tegen de Franschen 8 ). 

T H E U N I T E D STATES O F N E W ENGLANDi ) . 

Ondanks de minder goede verstandhouding tusschen Massa
chusetts en zijn stamverwante buren is er in 1643 een confederatie 
gevormd : The United States of New England (de officiëele naam). 
De eerste suggestie tot een confederatie der koloniën van New 
England schijnt reeds te zijn gegeven in 1637, toen eenige magi
straatspersonen en predikanten van Connecticut dienaangaande een 
conferentie hielden met de autoriteiten van Massachusetts. Men had 
ook Plymouth een uitnoodiging gezonden, maar te laat voor de 
kolonie, om zich te doen vertegenwoordigen. Een tegenvoorstel 
van Massachusetts in 1638 strandde op de weigering van Con-

e) Thorpe IV 2446 v.v., uit de „Commision of John Cutt, 1680": To the 
end therefore yt Our loving Subjects, y« Planters and Inhabitants with y* 
limits aforesaid may be protected and Defended in their respective rights, liber
ties & properties, & yt due & impartial! Justice may be duly adminlstred in all 
cases civili & criminali; & y* all possible care may be taken for y* quiet Gordely 
Government of y* same " geeft de koning last tot 't inrichten van een 
constitutioneel bestuur. 

Ook m.b.t. den godsdienst kwam New Hampshire nu in gunstiger conditie : 
„And above all things we do by these prsents will, require & comand Our 

said Councell to take all possible care for y« discountenancing of vice, & in-
couraging of vertue & good living; that by such examples y« infidel may be 
invited 6 desire to partake of ye Christian Religion, & for ye qreater ease & 
satisfacc'on of o* sd loving subjects in matters of Religion. We do hereby will, 
require & comand yt liberty of conscience shall be allowed unto all protestants; 
& yt such espicially as shall be conformable to ye rites of ye Church of Engld, 
shall be particularly countenanced & incouraged" 
7) Purcell 97. 
8) Woodward 107. 
1) Opdat de lezer 't historisch groeiproces der koloniale gedachte op den voet 
zou kunnen volgen, plaats ik dit hoofdstuk midden in de geschiedenis der af
zonderlijke koloniën. 
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necticut, om ingeval van meeningsverschil de uitspraak van de 
meerderheid der afgevaardigden als beslissing te aanvaarden. In 
1639, toen de verhouding tot Nieuw-Nederland bedenkelijk was ge
worden, hervatte Connecticut de onderhandelingen, maar ondanks 
Massachusetts' welwillendheid bleven ze zonder resultaat. Vrees 
voor de Indianen bracht Rhode Island, Connecticut en New Ha
ven in 1640 er toe, gezamenlijk aan Massachusetts een voorstel tot 
samenwerking te doen. Maar Massachusetts weigerde met de ket
ters van Rhode Island te onderhandelen. In 1642 echter benoemde 
de General Court van Massachusetts, beducht voor de samenspan
nende Indianen en aangespoord door de „sad distractions in Eng
land", waaruit Massachusetts blijkbaar dacht munt te s laan 2) — 
een comité, om met andere koloniën over de vorming van een unie 
te onderhandelen. In Mei 1643 kwamen de gecommiteerden te 
Boston bijeen en werd de Unie werkelijkheid. Maar de afgevaar
digden van Plymouth waren nog niet van voldoende volmachten 
voorzien; pas in September trad Plymouth toe. Doch Rhode Island 
zag zich uitgesloten, toen het in 1644 — en nogmaals in 1648 — 
om opname verzocht : de conditio sine qua non, dat het dan de 
jurisdictie moest erkennen, ofwel van Massachusetts of van Ply
mouth, wees 't van de hand, aangezien daarmede zijn vrijheid stond 
of viel. 

De Confederation3), zegt artikel II, wilde zijn „a firm and 
perpetuali league of friendship and amity, for offence and defence, 
mutual advice and succour, upon all just occasions, both for pre
serving and propagating the truth, and liberties of the Gospel, 
and for their own mutuali safety, and welfare". Van tijd tot tijd, 
als daartoe aanleiding is, zal men — met 't oog op den krijgs
dienst — 't aantal mannelijke inwoners van 16 tot 60 jaar in elke 
plantation vaststellen. De in den oorlog behaalde voordeden, hetzij 
grondgebied, hetzij goederen of personen4) zullen naar proportie 
van de opgebrachte lasten onder de confederaten worden verdeeld 
(art. IV). Acht gecommiteerden, van elke kolonie twee, worden door 
hun respectievelijke General Courts gemachtigd, om te handelen 
over Indiaansche kwesties, militaire expedities, retourneering van 

2) Althans, het is opmerkelijk, dat niet gerefereerd wordt aan het Engelsche 
gouvernement. 
3) Macdonald No. 12. 
4) Herinnerd zij aan artikel 91 van het Body of Liberties van Massachusetts 
(zie hier voren). 
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ontsnapte veroordeelden en indentured servants; kortom over alle 
kwesties, welke de geheele Confederation aanbelangen; en om te 
beslissen in inter-koloniale meeningsverschillen (art. V I ) . — Het 
verdient opmerking, dat Massachusetts, dat meer inwoners telde 
dan zijn 3 bondgenooten samen, zich vergenoegde met slechts 2 
leden in het bestuur. Dat typeert de Confederation als zoodanig, 
en zal zijn navolging vinden in de samenstelling van den nationa
len Senaat der Noordamerikaansche Unie. 

Toen New Haven met Connecticut werd vereenigd, (zie hier-
voren) begon de Confederation, die tot dan toe aan haar doel
stelling had beantwoord, haar beteekenis te verliezen. En toen 
Nieuw-Nederland Engelsch werd (1664), had zij een tegenstan
der minder. Overigens vergemakkelijkte 't bezit van Nieuw-Neder
land, speciaal dat van de Hudson-vallei, de gezamenlijke afwering 
van Frankrijk. We l kwamen de gecommiteerden (nu slechts 6) 
nog af en toe in vergadering bijeen, maar in 1684, toen Massa
chusetts voor eenige jaren (zuiver) kroonkolonie werd, kwam te
vens 't einde voor de Confederation. 

Men zie in haar bestaan geen bewijs van Puriteinsch saam-
hoorigheidsgevoel5). De Confederation was self-help tegen ge-
meenschappelijken druk van buiten. Maar tevens : een door een 
bondgenootschap verbloemde poging, om zich van 't moederland 
— en vooral van 't gezag der Stuarts — te emandpeeren. 

In 1649 zegevierde in Engeland het Puritanisme. Weliswaar 
proclameerde 't Parlement, dat de eenheid van 't Empire voorstond, 
de nieuwe leer, dat 't Engelsche Parlement ook de koloniën de 
wet moest geven. Maar Cromwell, die de beteekenis van koloniën 
zeer goed begreep, ontzag als Protector het onafhankelijkheids-
gevoel van de Amerikaansche Puriteinen. Hij bewonderde hun 
prestaties, en correspondeerde vlot met zijn „esteemed friends" te 
Boston. Ook voelden de mannen van New England zich niet be
nadeeld door de z.g.n. Actie van Navigatie van 1651. Daar zij als 
Engelsche burgers golden, werd immers ook hun zeevaart er door 
beschermd. Benadeeld voelden zich aanvankelijk wel Virginia en 
vooral Barbados, wier beste klanten en geschiktste vrachtvaarders, 
de Hollanders, moesten verdwijnen. 

*) Pasquet 79 : „On se sentalt citoyen du Connecticut ou du Massachusetts; 
même dans les limites restreintes de la Nouvelle Angleterre, le sentiment d'une 
patrie commune n'existait pas". 
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De Restauratie bracht een groóte verandering in de houding 
van Engeland ten opzichte van de koloniën. Zij bevestigde, hoe
wel verzwakt, de koninklijke macht ; zij herstelde 't evenwicht 
tusschen Koning en Parlement, tusschen de uitvoerende en de 
wetgevende macht. Daarom roemde Clarendon de volkomenheid 
van Engeland's „gemengde" constitutie. Maar dit evenwicht van 
machten leverde een te kleine resultante op aan effectieve macht, 
vooral op 't gebied der buitenlandsche politiek. Niet zoozeer op 
dat der koloniale politiek, want hier stemden de wenschen van 
Koning en Parlement vrijwel met elkander overeen. In politieke 
Engelsche kringen drong de hiervoren aangeduide imperiale ge
dachte dieper door : iedere kolonie heeft een rol te vervullen in 't 
Empire, ten bate van 't geheel. Vandaar de Acten van Navigatie6) 
en de maatregelen voor de schepping van een centraal koloniaal 
bestuur. Reeds in 1634 — we hebben 't reeds vermeld — was een 
commissie met groóte bevoegdheden voor uitheemsche volksplan
tingen ingesteld. En in 1643 had 't Lange Parlement een speciale 
commissie benoemd voor koloniale zaken ; Pym en Cromwell wa
ren er lid van. In 1660 werd ze vervangen door een commissie, die 
het imperiale koloniale bestuur zou uitoefenen. En daarnaast kwam 
een tweede, daarvan onafhankelijk, welke zich met handelskwesties 
zou occupeeren. In 1672 worden ze vereenigd tot een enkel orgaan. 
In 1675 worden de koloniale aangelegenheden toevertrouwd aan 
een comité uit den Privy Council, namelijk de „Lords of the Com
mittee of Trade and Plantations". („The Lords of Trade") Zij 
hebben 't centrale koloniale bestuur gevoerd tot 1696, toen de 
Board of Trade werd gesticht. Die heeft, hoewel langen tijd slechts 
als adviseerend lichaam, alle koloniale kwesties behandeld tot het 
einde van den kolonialen tijd toe. En zoo was 't moederland er 
tegen 1700 in geslaagd, een bepaald bestuurssysteem voor zijn ko
loniën te scheppen7). En wat de Acten van Navigatie betreft: 
bij dit streven, om den Engelschen handel te ontwikkelen en zijn 
rivalen te verzwakken, beoogde men tevens hoogere opbrengsten 
van de douanen. W e komen hier later op terug. 
New England duchtte onmiddellijk bij Karel's optreden in 1660 
onraad. Connecticut en Rhode Island haastten zich, om een char
ter te verwerven; we weten reeds, hoe ruimhartig Karel II voor 

e) Een opsomming hiervan bij Macdonald 55 v., 72, 8. Een nadere bespre
king volgt verderop. 
' ) Spiegel, 100. 
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hen is geweest. Pas in 1661 legde Massachusetts knarsetandend 
den eed van trouw aan Koning Karel af. En vervolgens smeekte 
't om bevestiging van zijn charter. Het vond gehoor, maar kreeg 
tevens te hooren, dat de vestiging van godsdienstige tolerantie een 
der voornaamste eischen uit het charter was. En dat 't die tole
rantie bijgevolg ook had uit te strekken over de Anglicanen; en 
aan allen, die „orthodox" waren en „voldoende eigendommen" 
bezaten, stemrecht moest verleenen8). 

Doch de clericale en conservatieve regeering van Massachu
setts trok zich niet veel van die reprimandes en imperatieven 
aan, zoodat de koninklijke commissie, die de kolonie in 1664 be
zocht, onverrichter zake moest terugkeeren. Alvorens echter het 
stof van Massachusetts van de voeten te schudden, gaf ze deze 
eigenheerigen duidelijk te verstaan, dat ze zich blootstelden aan 
't gevaar, 't charter te verliezen, „waarvan zij zóó zeer hun afgod 
maakten". De koninklijke regeering toonde zich inderdaad uiterst 
lankmoedig. Maar in 1676 — kort nadat „The Lords of Trade" 
was ingesteld, — werd Edward Randolph uitgezonden, om de vele 
tegen Massachusetts ingebrachte beschuldigingen te onderzoeken. 
Hij werd onhoffelijk ontvangen en constateerde, dat de leiders niet 
van plan waren, hun onverdraagzaam, oligarchisch bewindB) 
op te geven. Het gevolg van Randolph's onderzoek was, dat de 
kolonie gesommeerd werd, de Acten van Navigatie na te leven10), 
en aan allen — behalve dan aan de Katholieken — tolerantie 
en aan alle eigenerfden stemrecht te verleenen, terwijl New 
Hampshire voor straf aan Massachusetts werd onttrokken. Ran
dolph, ontvanger der belastingen geworden, voelde zich niet bij 
machte, den omvangrijken smokkelhandel en den ongeoorloofden 
Westindischen handel te voorkomen. De heerschende partij wei
gerde te gehoorzamen. Zelfs ontzag zij zich niet, hem te verklaren, 
dat Massachusetts niet onderworpen was aan de Engelsche wetten. 
En dat de Engelsche wetten, zoolang die niet bekrachtigd waren 

8) Pasquet 79 v. 
9) Een vijfde der bevolking legde vier vijfde, dat geen enkel middel van protest 
en verweer bezat, naar -willekeur belastingen op en verdrukte "t op schromelijke 
wijze. 
10) Macdonald 78: „The immediate object of the act of 1672 was to prevent the 
illegal trade in tobacco between the American colonies and the continent of 
Europa". In Massachusetts nu bloeide de sluikhandel, waarbij natuurlijk ook 
de in- en uitvoerrechten werden ontdoken. 
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door de kolonie, voor deze geen wetten waren. Aan de sommatie, 
om door gedelegeerden rekenschap af te leggen van haar houding, 
gaf ze jarenlang geen gevolg. Toen ze 't tenslotte van zich kon 
verkrijgen, om 't wel te doen, was 't te laat. W a n t toen (1684) 
had de koning het charter reeds ingetrokken. En zoo kwam Mas
sachusetts voor eenige jaren rechtstreeks onder 't gezag der Kroon. 

Uitgedaagd door de schending van de Acten van Navigatie 
en den Amerikaanschen geest van onafhankelijkheid, nam Jacobus 
II de hem (zoodoende) geboden gelegenheid te baat, om te trach
ten, zijn autocratisch ideaal te verwezenlijken. Hij begreep, dat 
't van 't grootste belang was, de koloniën voor bestuurlijke en 
defensieve n ) doeleinden te centraliseeren, maar hij trachtte ze te
vens onmondig te maken. 

Sir Edmond Andros, de gouverneur van New York, ontving 
schriftelijke volmachten (writs) van zijn koning, om de charters 
van Connecticut, Rhode Island, Delaware 12) en de beide Jersey's 
op te eischen. W a t Connecticut met zijn charter deed, weten we 
reeds, maar 't onderwierp zich, evenals Rhode Island. Plymouth, 
dat trouwens geen charter bezat, bood weinig tegenstand1 3) . De 
beide Jersey's werden ingepalmd, evenals Maine en Delaware. 
New York was reeds kroonkolonie. Daarmede was 't vereenigings-
plan verwezenlijkt. Aan 't hoofd van dit „Dominion of New Eng
land", dat zich uitstrekte van Nova Scotia tot Pennsylvania, 
werd in 1686 genoemde Andros geplaatst, een goed soldaat en 
een eerlijk man, maar een autocraat. Hij voerde zijn instructie let
terlijk uit : geen volksvertegenwoordiging meer; enkel een con
sultatieve raad, door hem zelf benoemd, naast zich. Hij trad met 
strengheid op, begunstigde de Anglicaansche kerk en ergerde 
waschechte Calvinisten door zijn Kerstmisviering, de herdenking 

11 )Oe Franschen drongen op. In 1682 had Robert de la Salie bezit genomen 
van Louisiana. 
12 ) Delaware was in 1638 als Zweedsche kolonie bij de Delà ware-rivier ont
staan. In 1655 werd 't door Pieter Stuyvesant, den gouverneur van Nieuw-
Nederland, veroverd. Zoo kwam het in 1664 in 't bezit van den hertog van 
York, den Proprietor van de kolonie New York. In 1682 droeg Jacobus 't over 
aan William Penn en werd 't ingelijfd bij Pennsylvania, 't Was dus geen zelf
standige kolonie meer (en had ook geen charter), toen Andros er in 1688 de 
hand op legde. Ook de beide Jersey's waren al ingelijfd bij Pennsylvania. In 
1702 zijn ze — tot New Jersey vereenigd — kroonkolonie geworden. 
13 ) In 1691 is het opgegaan in Massachucetts. 
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van Karel I's sterfdag en de viering der geboorte van den zoon 
van Jacobus II in 1688. 

De Glorious Revolution sloeg over op de koloniën en ver
nietigde de geforceerde unie. Andros en Randolph werden geker
kerd en later gevankelijk weggevoerd naar Engeland. Massachu
setts herstelde 't oude regiem, en verzocht Willem om wederin
voering van zijn charter. Het hoopte vurig op volledig self-govern
ment, maar ontving in 1691 een compromis-charter14), en daar
mede een tusschenvorm van bestuur. De gouverneur, zijn plaats
vervanger en de secretaris worden benoemd door den koning; de 
28 assistenten of raden voor den eersten keer door den koning, en 
in 't vervolg door den General Court (gouverneur + assisten
ten -(- huis van afgevaardigden.) Het stemrecht is niet langer be
perkt tot de geteste lidmaten der kerk, maar gebaseerd op ge-
qualificeerd bezit, (een forty shilling-freehold of een ander bezit 
ter waarde van £ 40). Alle Christenen „except Papists" zullen re
ligieuse tolerantie genieten16). Alle wetten en verordeningen be
hoeven de koninklijke goedkeuring; de gouverneur heeft het recht 
van veto ten aanzien van de verkiezingen en handelingen van den 
General Court, en kan dezen, indien hij dat oirbaar acht, ontbinden. 
De gouverneur leidt de defensie en laat — zoo noodig — de krijgs-
wet in werking treden. Van de koloniale rechtbanken staat beroep 
open op den (koninklijken) Privy Council. 

Die groóte bevoegdheid van den gouverneur is ten deele te 
verklaren uit het Fransche gevaar, evenals de inlijving van Ply
mouth, Maine en Nova Scotia bij Masschusetts. Bij de sa
menstelling van den Raad der Assistenten werd echter rekening 
gehouden met de vroegere zelfstandigheid van deze koloniën. 

Dit half-koninklijk regiem was stellig een slag voor de hegemonie 
der Congregationalistische kaste, al vernietigde het haar macht 
niet. Tot in de dagen van den Amerikaanschen Opstand, en zelfs 
nog langer, hield ze stand. „Het gezag van koning en gouverneur 
tegenover de volksoppositie en een (vrijwel J. L. H.) onafhanke
lijke volksvertegenwoordiging was nooit volledig of onaangevoch-

") Macdonald No. 24. 
16 ) Dat is echter niet tenvolle in practljk gebracht, hoewel de tests voor 't 
stemrecht in onbruik raakten. De uitspraak van Mr. Truslow Adams (bij Tre-
velyan 441/2): „Thanks to Engeland the final death-blow had legally been 
dealt to the theocracy, and the foundation laid for genuine self-government and 
religious toleration" is dan ook niet geheel juist. 
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ten 1 6 ) . Aangaande Connecticut en Rhode Island beslisten de ad
vocaten der Kroon, dat de intrekking van hun charters door Jaco
bus II een onrechtmatige daad was geweest. Zoo bleven dan in 
New England 4 koloniën zelfstandig voortbestaan : Connecticut, 
Rhode Island, Massachusetts en — sinds 1678 — New Hampshire. 

MARYLAND. 

Wenden wij thans weer den blik naar 't Zuiden. Daar ont
stond in 1634 de kolonie Maryland. Het stichtingsplan was uitge
gaan van George Calvert, die een der staatssecretarissen van 
Koning Jacobus en lid van de Virginia Company, alsook lid van 
het Comittee of the Council for Plantations Affairs was geweest. 
Omstreeks 1624 was hij Katholiek geworden en dientengevolge 
had hij zijn ambten weer in handen gesteld van den koning. Maar 
Jacobus, die de grootste achting gevoelde voor dezen karakter
vasten man 1 ) , wist hem als raadsman te behouden en verhief hem 
tot de erfelijke waardigheid van Lord Baltimore. Zijn kennis van 
koloniale zaken, zijn zucht om zijn fortuin terug te winnen en zijn 
streven, om voor zijn geloofsgenooten rust en vrede te vinden, 
leiden in 1632 — na mislukte pogingen tot kolonisatie op New 
Foundland (Avalon) en in Virginia — tot de verwerving van een 
charter voor land ten Noorden van de Potomac, dus in 't Noorden 
van het oude domein der Virginia Company. Maar vóórdat het 
charter 't grootzegel was gepasseerd, stierf Baltimore. Zijn zoon 
Caecilius, eveneens Katholiek, ontving toen den titel van lord 
Baltimore en ook 't charter (Juni 1632). Voormalige leden van de 
Virginia Company protesteeren tegen de schenking, maar ten on
rechte, want wij weten reeds, dat Virginia in 1624 kroonkolonie 
was geworden ; met de onbezette gebieden kon de koning 
derhalve handelen naar welgevallen. Het protest had dan ook 

" ) PurceU 99. 
') Nettels 123: He had appeared „as an honorable, well-intentioned man, cour
teous to strangers, full of respect towards ambassadors, realously intent upon the 
welfare of England, but by reason of these good qualities, entirely without con
sideration or influence". 

En ook dit : „The authorities at Jamestown, aware that Baltimore had 
designs upon their land, asked him to take the oath renouncing the pope's au
thority over the English Church. As a conscientious Catholic he refused and had 
to leave, which was precisely what the Virginians had intended". 
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geen uitwerking. Zelfs werd Virginia verplicht, de nieuwe 
kolonie bij te s t aan 2 ) . Het charter3) wijst aan Lord Baltimore en 
zijn erfgenamen toe : het gebied tusschen den Zuidelijken oever 
van de Potomac en 40 graden N. B. (ongeveer twee maal zoo 
groot als 't tegenwoordige Maryland). Hij en zijn erfgenamen 
ontvangen dezelfde koninklijke en onderkoninklijke rechten als 
„any Bishop of Durham, with in the Bishoprick or Country 
Palatine of Durham, in our Kingdom of England, ever heretofore 
hath had, held, used, or enjoyed, or of Right could, or ought to 
have, hold, use, or enjoy (art. I V ) 4 ) . Artikel V bepaalt nader, 
dat Baltimore en zijn erfgenamen het gebied als aanhoorigheid 
van 't Kasteel Windsor („as of our Castle of Windsor") zal ont
vangen in free and common soccage ( = vrij erf leen) 5 ) , dus 
zonder de traditioneele plichten van een vazal) „and not in 
capite, nor by Knights service" ( = niet als onmiddellijk 
van den koning afhankelijk vazal, noch met de verplichting, 
manschap te doen). De eenige recognitie bestaat hierin, dat 
Baltimore (of wie in zijn rechten is getreden) den koning telken-
ja re op Dinsdag in de Goede Week in diens paleis te Windsor 
als feodaal symbool persoonlijk twee Indianenpijlen aanbiedt en 
1/5 van het gevonden goud en zilver afstaat. „Saving always the 
Faith and Allegiance and Sovereign Dominion due to Us", zijn 

2) Artikel XXI van het charter verklaart „that the said Province shall 
not henceforth be held or reputed a Member or Part of the Land of Virginia". 
3) Macdonald No. 8. De Latijnsche èn de Engelsche tekst bij Thorpe Vol. Ш. 
4) Trevelyan 122: „When William Rufus died, there remained only three coun
ties governed otherwise than by the king's officers, — the hereditary Earldoms 
Palatine of Chester and Shrewsbury and the County Palatine of Durham, go
verned by its Prince Bishop, the sedar and spiritual lord of the Border. Such 
as they were, these exceptions were tolerated by the Norman kings only to keep 
the military guard strong against Welsh and Scots". En Tyler 124 „Durham 
was the solitary surviving instance in England of the county palatine, so called 
because the rulers had in their counties jura regalia as fully as the King had in 
his palace". Zie ook Blackstone I Bk. I 115. En Netteis 181 v.: „The Bishop 
of Durham was virtually a king over his domain, subject to the English kings 
ciefly in that decisions might be appealed from his courts to Westminster. The 
proprietors (n.l. van Maryland, Maine, Pennsylvania en Carolina, J. L. H.) 
who received the powers of the Bishop of Durham therefore became virtually 
sovereingn in their territory, and the governments they established were monar
chal in form". 
5)Walsh 42 v.; Hatschek 51,53; Blackstone Vol. I Bk. ΙΓ Chap. VI pp. 77 en 
81 noemt 't „the relic of Saxon liberty". 
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ze „the True and Absolute Lords and Proprietaries of the Region 
aforesaid" en kunnen zij dus tenvolle over 't afgestane gebied be
schikken 6 ) . Zij hebben volmacht om, mits met raadpleging en toe' 
stemming van de freemen of van de vertegenwoordigers van dezen, 
de wetten te maken, welke zij dienstig achten. Die mogen echter 
„so far as conveniently may be" niet in strijd zijn met, maar moe
ten overeenkomstig (agreeable) de wetten van Engeland zijn. Is 
derhalve de samenwerking van den Lord-Proprietor met de Assem
bly voor de wetgeving noodzakelijk, de wijze waarop dat moet 
gebeuren, is facultatief gelaten (art. VII). Hiermede was aan 
Maryland een constitutioneel bewind toegekend. 

Bijzondere aandacht verdient de regeling van de religieuse 
kwestie in 't charter. Men moet hier goed onderscheiden tusschen 
wat het duidelijk uitspreekt en dat, wat het suggereert. Men mag 
aannemen, dat de koning kennis droeg van Baltimore's opzet: een 
kolonie te stichten, waarin zijn vervolgde geloofsgenooten vrijheid 
van godsdienst, althans verdraagzaamheid, zouden genieten. Een 
kolonie enkel van en voor Katholieken was in dien tijd in 't Britsche 
rijk onbestaanbaar. Het was dus zaak, ook Protestanten op te 
nemen, temeer, waar de Proprietor niet genoeg Katholieken vrees
de te vinden, om naar Maryland te emigreeren; de Katholieken 
hoopten namelijk, dat er eerlang betere tijden voor hen zouden aan
breken in 't vaderland. In tegenstelling met het meerendeel zijner 
tijdgenooten was Baltimore even verdraagzaam als godsdienstig : 
het charter, dat hij in 1623, toen hij nog Protestant was, had ont
vangen voor de stichting van een kolonie op New Foundland 
(Avalon) getuigt daa rvan 7 ) . Baltimore wenschte voor zijn ge-

fl) Wie het vreemd vindt, dat een onderdaan van den Engelschen koning toch 
absolute lord en „proprietary" van een leen — een erfleen — is, gelieve te be
denken, dat Engeland geen allodium, als in Frankrijk en DuitscMand, kende; dat 
daar gold de veel geciteerde sententie van den Franschen legist Philippe de 
Beaumanoir : nulle terre sans seigneur. Van allen Engelschen grond, hetzij van 
een kerk, hetzij van een baron, hetzij van een knight of een freeman, was de 
koning, de Lord Paramount, de opperbezltter. De sententie, dat alle grond 
afhankelijk is van den koning, heeft in Engeland altijd gegolden en geldt op 
vandaag nog, b.v. bij onteigening ten openbaren nutte (zie Walther Kienast > Der 
Anglo- normannische staat. Hist, Jahrbuch 54e Bnd. Istes Heft, alsook Blackstone: 
Vol I Bk. II 59 : („Thus) all the land in the kingdom is supposed to be holden, 
mediately or inmediately, of the king, who is styled the lord paramount, or 
above all". 
7) Hughes 17. 
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mengde kolonie dan ook een charter, dat althans tolerantie moge
lijk maakte. Koning Karel van zijn kant was de Katholieken om
streeks 1632 niet vijandig gezind. Heimelijke missen werden geto
lereerd en de hooge geldboeten voor de weigering, toe te tre
den tot de Anglicaansche kerk, vervangen door een som-ineens. 
Onder de bisschoppen waren er twee in 't geheim katholiek. Pau
selijke gezanten onderhandelden met den koning over de vereeni-
ging van de Anglicaansche kerk met Rome. In Ierland werden de 
Katholieken dragelijker behandeld en priesters van 't Romeinsche 
seminarie toegelaten8) . Bovendien: de kerkelijke politiek, door 
den koning goedgekeurd en aangemoedigd, was reeds in 1631 en 
'32 geen andere dan die van William Laud 9 ), die in 1633 aarts
bisschop van Canterbury werd. En Laud „was essentially an 
exponent of the „Anglo Catholic school"10) en dan ook een aan
hanger van de zoogenaamde Branch Theo ry 1 1 ) , die ook de kerk 
van Rome als ware kerk erkent. Laud's invloed was in de jaren 
1631 - 32 toen Maryland's charter ontstond, reeds heel groot ; 
dat moet men niet vergeten. 

Wanneer men dan dit alles bedenkt, kan men het vermoeden 
niet van zich afzetten, dat de koning, die in 't charter verklaart, 
dat Baltimore was „animated with a laudable, and pious Zeal for 
extending the Christian Religion", onder de „Christian Religion", 
de „Religion of Christ" (art. IV) en „Gods holy and true Christian 
Religion" (art. XXII) ook de katholieke relìgie begrijpt, althans: 
toestaat te begrijpen. En misschien krijgt dan de reeds vermelde 
restrictie : „so far as conveniently may be" uit artikel VII, waarin 
voorgeschreven wordt, dat de wetten der kolonie niet in strijd mo
gen zijn met, maar in overeenstemming moeten zijn met de wet
ten des rijks, eveneens haar beoogde draagwijdte 1 2 ) . Zelfs artikel 
IV — waarin aan den Proprietor worden toegekend „the Patrona
ges and Avowsons („advocationes") 13) op alle kerken, kapellen 
en andere bedehuizen, die in Maryland worden gesticht en ge-

8) Müller U 2, 462. 
* )Tatham 9. 
ι») Tatham 10. 
" ) De Jong-Post IH 3. 185. 
^ ) Ια: Grant to the Duke of York (Macdonald No. 20, 74 vlg.), waarbij 
Koning Karel II zijn broeder James en diens erfgenamen Nieuw-Nederland af
staat, komt m.b.t tot de aldaar te heerschen wetgeving dezelfde welwillende 
restrictie voor. 
1 3 ) Patronaatsrecht en collatierecht. 
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bouwd, alsmede de bevoegdheid en de toestemming, om kerken, 
kapellen en andere bedehuizen („oratoria") te stichten, te bou
wen en te laten wijden „according to the Ecclesiastical Laws of 
our Kingdom of Engeland" — zelfs dat artikel IV verliest dan wel 
iets van 't opzienbarende14). 

En nu de verwezenlijking van dit welberaamde plan. 
In November 1633 lichtten de Ark en de Dove de ankers. 

Aan boord bevonden zich : Leonard Calvert (de gouverneur), zijn 
broer George, twee commissarissen, een twintigtal edelen, in meer
derheid Katholiek, de Jezuïeten, White en Altham en ongeveer 300 
gewone arbeidskrachten, meerendeels Puriteinen. Baltimore zelf 

14 ) Tyler 125 ν. zegt aangaande stichting en bouw van kerken, kapellen en 
oratoria (art IV). „This clause was far from establishing religious freedom; 
but while it permitted Baltimore to found Anglican churches, it did not compel 
him to do so or prohibit him from permitting the foundation of churches of a 
different stamp". Hiertegen valt m.i. weinig in te brengen. Maar 't neemt niet 
alle moeilijkheden weg. Hughes 239 wijst er op, dat S. R. Gardiner In zijn 
History of England etc. deel VIII 179 een „secret understanding between Bal' 
timore and the King" veronderstelt Hij aanvaardt die these slechts als een ver
sterking van zijn eigen conclusie : „neither in form nor in substance was Bal' 
timore to be understood as Implying or connoting Protestantism, when 
he undertook to have churches „dedicated and consecrated according to 
the ecclesiastical laws of our Kingdom of England". Hughes' betoog lijkt ml] 
meer vernuftig dan overtuigend. Het is m. i. enkel aanvaardbaar, indien Gardi
ner's hypothese niet slechts als versterking doch als basis wordt gebruikt 

Van beteekenis is, wat Gardiner (178 w.) aangaande 't charter opmerkt: 
„Copied word for word from the earlier charter of Newfoundland, except 
where differences were absolutely required..." Toen Calvert dit charter ontving 
(1623), behoorde hi] nog tot de Anglicaansche kerk. De toewijzing van de ge
noemde rechten op kerkelijk gebied was toen niets opzienbarends. Toen Calvert 
Katholiek was geworden, kon Karel niet „with any regard for the necessities 
of his position, make mention of his purposed toleration of the Papal Church 
in Maryland. Neither could he, if he meant to favour Baltimore's object, insert 
words in the charter compelling the sole estblishment of the English Church" 

„What was the exact nature of Charles's understanding with Baltimore 
cannot now be ascertained. But judging from what followed, it is probable that 
there was an engagement on the part of the proprietor that if the English Go
vernment threw no obstacles in the way of the development of his own Church 
in Maryland, he would allow no interference with such of the colonists who were 
and chose to remain Protestants". 

Gardiner's hypothese moet echter m.i. worden gesteund door een opvatting 
als te dezer plaatse is voorgedragen, namelijk dat Karel zich bij 't verleenen van 
't charter heeft geplaatst op katholiseerend, Anglo- Katholiek standpunt en zich 
heeft trachten te dekken met inlegkunde. 
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bleef achter in Engeland waar de belangen der kolonie zijn verblijf 
— althans den eersten tijd — noodzakelijk maakte. Caecilius was een 
practisch man, een man van ondervinding. Hij gaf den gouverneur 
en de commissarissen geheime instructies mee1 5). Het eerste artikel 
daarvan drukt hun op 't hart, aan boord en ook in de kolonie alle 
religieuse disputen te voorkomen, en zelfs „to cause all acts of Ro
mane Religion to be done as privately as may be". Nikolaus Pau
lus 16) schrijft deze opmerkelijke voorzichtigheid blijkbaar voor 
een aanzienlijk gedeelte toe aan „politische Rücksichten", en wil 
daarom aan Caecilius Calvert den eeretitel van pionier der ver
draagzaamheid, hem in de 18de eeuw door James Wilson en in de 
19de door Bancroft uitgereikt, onthouden. Maar mag men vragen : 
is voorzichtigheid dan altijd zwakheid ? En bestaat er niet een 
middenweg der sterken? Dan is Tyler's oordeel1 7) : „Had policy 
been solely their motive, they would never have identified them
selves with a pursecuted and powerless sect in England" billijker 
en menschkundiger. 

In 1633, nog vóór hij de Instructions opstelde, beantwoordde 
Baltimore de beschuldiging, dat hij in Maryland voor zijn geloofs-
genooten vrijheid van godsdienst wilde invoeren, met een wel
sprekend verweerschrift18), waarin hij verzekert, voor de Katho
lieken in Maryland geen volle vrijheid, doch „exemption for such 
persecution as was rife in Engeland" te beoogen. Dit in elk geval 
had Baltimore's wijze matiging bereikt, dat de schepelingen elkan
der met welwillendheid behandelden. Maar de gouverneurs en de 
beide commissarissen dachten optimistischer dan hun lastgever. 
Daartoe aangemoedigd door de twee Jezuïeten, voerden zij on
middellijk na de aankomst godsdienstvrijheid in voor Katholieken 
en Protestanten. Baltimore zag met vreugde, dat beide richtingen 
van goeden wil waren. In 1639 voert hij een eedsformule 19) in 
voor de ambtenaren, waarin dezen beloven, niemand, die in Jezus 

") Hughes I 260. 
i«) Paulus 353 ν. 
" ) Tyler, 125. 
ι») Hughes I 259. 
1 8 ) „I will not by myself or any other trouble or molest, or discounterance 
any person professing to believe in Jesus Christ for or in respect of religion ; but 
merely as they shall be found faithful and well deserving ; my aim shall be 
public unity, and if any person or officer shall molest any person, professing 
to believe in Jesus Christ, on account of his religion, I will protect the person 
molested and punish the offender" (Purcell 66). 
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Christus gelooft, om zijn religie lastig te vallen. In 1637 besloot de 
(eerste) wetgevende vergadering tot aanneming van een wet, ver
kondigend de vrijheid der „heilige kerk", waaronder ieder de zijne 
mocht verstaan 2 0 ) . 

In de volgende jaren vestigden zich ook tal van Puriteinen, 
om hun geloof uit Virginia en Massachusetts vertrokken, in Bal
timore's kolonie. Zij luchtten spoedig hun onverdraagzaamheid, en 
maakten, dat de burgeroorlog in Engeland oversloeg op Mary
land. Zij stonden op. tegen den Katholieken, koningsgezinden gou
verneur. Een Puriteinsche gouverneur en een dito assembly werden 
gekozen, doch na eenigen tijd kregen de Katholieke en de gema
tigde Protestanten — koningsgezinde Anglicanen — weer het heft 
in handen. Vreezend, dat hij door den groei der Puriteinsche 
partij mettertijd de controle over zijn kolonie zou verliezen, en 
hopend, dat hij de godsdienstige tweespalt nog bijtijds kon doen 
verdwijnen en de beschuldiging, dat hij een papistische kolonie 
had in 't leven geroepen, door een officiëele daad van verdraag
zaamheid kon weerleggen, stelde Baltimore in 1649 de Assembly 
voor, de tolerantie tot wet te verheffen. Zoo ontstond de beroemde 
Toleration Act van Maryland. Daarin vatte Baltimore de rechts-
gewoonten en wetten, volgens welke Maryland van 't begin af 
was bestuurd, samen, en werd aan iedereen, die in Jezus Christus 
geloofde, vrijheid van godsdienst gewaarborgd 2 1 ) . Maar doodstraf 
en verbeurdverklaring van goederen stond op loochening van God 
en de H. Drieëenheid. Ook godslastering en 't geven van schan
delijke scheldnamen werd zwaar gestraft. Met algemeene stemmen 
is 't voorstel door de meerendeels Katholieke vergadering aange
nomen. Wij zullen straks zien, hoe de Puriteinen de Toleration 
Act door knevelwetten hebben vervangen. Maar laat ons eerst 
de geschiedenis der kolonie nog wat ophalen. 

*») Jellinek: Die Erklärung 51. 
2 1 ) ,And whereas the inforceing of the conscience in matters of Religion hath 
frequently fallen out to be of dangerous Consequence in those commonwealths 
where it hath been practised Be it therefore also bij the Lord Proprietary 
with the advice and consent of this Assembly, ordeyned and enacted that 
no person of persons whatsoever within this Province professing to believe 
in Jesus Christ, shall from henceforth bee any waies troubled, molested or dis
countenanced for or in respect of his of her religion nor in the free exercise 
thereof nor anyway compelled to the belief or exercise of any other Religion 
against his of her consent, soe as they be not unfaithful to the Lord Proprietary 
or molest or conspire against civil Government." (bij Purcell 67 v.) 
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Spoedig na hun aankomst deden de kolonisten bij een zij-
stroompje van de Potomac het dorpje St. Mary's ontstaan. Met 
de Indianen werden onmiddellijk goede betrekkingen aangeknoopt. 
Gentry met kapitaal en werkkrachten ontving in den regel 1000 
en meer acres land, zoodat in Maryland een soort van manors, 
kleine heerlijkheden als in Old England, ontstonden. Minder ge
goeden, die zelf den ploeg moesten drijven, wees men bescheidener 
perceelen toe. De erfpacht bedroeg slechts 2 a 3 shilling per 100 
acres. Slaven en indentured servants vulden 't fonds der arbeids
krachten voortdurend aan. Door 't voorbeeld van Virginia ge
waarschuwd, wist men hongersnood te voorkomen. Zelfs kon men 
't eerste jaar zijn graanoverschot tegen stokvisch aan New Eng
land overdoen. Varkens, hoornvee en paarden kocht men in Vir
ginia. De grond was zeer vruchtbaar en niet alleen voor granen, 
doch ook voor tabak uitermate geschikt. Ook hier was de tabak 
het hoofdproduct en werd ze op den duur monocultuur.Maryland 
vertoonde vrijwel dezelfde sociale structuur als Virginia: alleen had 
Maryland wat meer kleingrondbezit. Maar op den duur verdween 
de kleine boer ook hier uit het tidewater-gebied. Omstreeks 1657 tel
de de kolonie 20000 zielen. Het aantal Katholieken schijnt niet ver 
boven 25% van 't totaal te zijn uitgekomen, (maar de schattingen 
loopen uiteen). Baltimore betreurde dat, maar, zooals gezegd, de 
Engelsche Katholieken verwachtten betere tijden, als de burgeroor
log maar eens ten einde was, en bleven daarom in Engeland. De 
Katholieke Ieren waren zoowat allen indentured servants. 

De constitutie week niet af van 't normale model : een gou
verneur en twee kamers. Maar 't duurde eenige jaren, eer de volks
vergadering volksvertegenwoordiging werd. Ook hier vormden de 
Council en de kamer der afgevaardigden aanvankelijk één ver
gadering; pas in 1647 werden de kamers gescheiden. 

De vorm, waarin de gouverneur met de Assembly zou samen
werken, was, zooals we weten, aan 't goedvinden van Proprietor 
en kolonisten overgelaten. Wel kende 't charter aan den gouver
neur het recht toe, de vergadering bijeen te roepen. In 1638 wisten 
de kolonisten reeds te verkrijgen, dat hij van dat recht afstand 
deed. Aanvankelijk schijnt de Proprietor ook geëischt te hebben, 
dat hij zijn eigen candidaten, — en dat nog wel zonder eenige be
perking van hun aantal — in den council, het hoogerhuis, plaatste. 
Maar in 1647, zegt Doyle2 2) „became the proprietor's right to 

») Doyle 32. 
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create councillors practically innocuous", (wijl toen de kamers 
werden gescheiden). 

Uit deze verhoudingen mag men besluiten, dat in Maryland 
het koloniale self-government van meet af een goede kans heeft 
gekregen. Inderdaad : tolerantie en self-government zijn de kost
bare zaden, door Maryland aan Noordamerìka's cultureelen akker 
toevertrouwd. Ook zijn ze ontkiemd en hebben ze vruchten voort
gebracht. Maar de tolerantie is al te spoedig uitgerukt en door sec
tarisme vervangen. 

Na Leonard Calvert's dood (1647) benoemde Baltimore uit 
overwegingen van wijs beleid tot gouverneur een Protestant, Wil 
liam Stone, onder wiens leiding de reeds besproken Toleration-Act 
werd in 't leven geroepen. Maar ook hij vermocht de Puriteinen 
niet te voldoen, al gaf hij hun op hun verzoek nog zoo'n groot en 
schoon gebied bij de Severn, waar zij — meerendeels slachtoffers 
van de scherp conformistische wetten van Virginia (1643) — de 
plaats Providence stichtten. Spoedig klaagden ze. dat hun geweten 
hun verbood, een Katholieken proprietor te erkennen. En in 1650 
kwamen ze openlijk in opstand. Een nieuwe Assembly, waarvan de 
Katholieken waren uitgesloten, was 't gevolg. Ook het kiesrecht 
werd de Katholieken ontnomen. De Toleration Act werd her
roepen en daarvoor in de plaats gesteld de „Concerning Religion", 
waarin werd verklaard „that none who profess and exercise the 
Papistic, commonly known as the Roman Catholic Religion, can 
be protected in this province". Echter, niet enkel „papists", ook 
„prelatists" (episcopaten) en „ungodly men" zagen zich van alle 
burgerrechten beroofd. Stone werd afgezet en in 1655 in hechtenis 
genomen. 

Ondertusschen had ook Baltimore zelf aan vele moeilijkheden 
het hoofd moeten bieden. Het Parlement had hem, den papist en 
royalist, zijn bevoegdheden ontnomen. En, vanuit zijn ballingschap 
verklaarde Karel II hem van die bevoegdheden vervallen, wijl hij 
Baltimore als partijganger van 't Parlement beschouwde. Maar, 
zoo zegt Pasquet (37) „cette situation assez décourageante au 
premier abord, le sauva, en lui permettant de jouer le rôle de la 
chauve-souris de la fable". Bij Cromwell vond hij gehoor ; althans, 
die weigerde het charter nietig te verklaren. In 1657 aanvaardden 
de rebellen — den oorlog, de wanorde en de verwoesting moe — 
den vrede. Daarmede was Baltimore's gezag hersteld. Bij Crom
well's dood dreigde 't nogmaals verloren te gaan, maar de opzet 
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der rebellen (onder wie verschillende Katholieken) mislukte. Karel 
II nam Baltimore weer in genade aan. 

Van 1660 tot 1689 heerschten in Maryland over 't geheel ge
nomen vrede en voorspoed. Tal van Quakers en ook wel Mora
vische Broeders, elders zoo wreed vervolgd, vonden toen in Mary
land een wijkplaats. Maar gezond waren de verhoudingen er niet. 
Gouverneur en Assembly stonden steeds op gespannen met elkaar. 
En al valt 't niet te ontkennen, dat de Puriteinen voornamelijk 
uit antipapisme oppositie voerden, zij hadden toch ook wel eenige 
rechtmatige grieven. Purcell (70) zegt dienaangaande dit : „the hig
her offices were in the hands of the Calvert family, and the Catholic 
manor lords were more influential than the more numerous Protes
tant planters. As in Virginia, the small farmers were under-re
presented in the government, and property qualifications for voting 
were high. There were the ever-present colonial quarrels between 
the Lower House and the appointed Council". 

De revolutie in 't moederland en de oorlog tegen Frankrijk, 
alsook een hardnekkig gerucht, dat de Jezuïeten een complot had
den gesmeed met de Franschen en de Indianen om alle Protestan
ten in Maryland te vermoorden, veroorzaakten daar een fel-anti-
papistische stemming. Charles Calvert, de derde Baltimore, zond 
een boodschapper naar de kolonie met 't bevel, Willem en Maria 
als koningen uit te roepen, maar die stierf onderweg, en een 
tweede boodschapper kwam te laat, om een opstand te voorkomen. 
De council werd gedwongen, af te treden, en Willem en Maria als 
souvereinen uitgeroepen. Willem was van oordeel, dat een kolonie 
met een Katholieken eigenaar — en nog wel midden in het Engelsche 
koloniale gebied — een groot gevaar beteekende. Daarom annuleer, 
de hij het charter, en Maryland werd kroonkolonie23). Een booze 
tijd voor de Katholieken volgde. De Anglicaansche kerk werd de 
heerschende, en alle kolonisten moesten haar onderhoud bekostigen. 
Geen Katholiek mocht Maryland meer binnen. Geen openbare 
godsdienstoefening, geen stemrecht en geen recht, om ambten te 
bekleeden meer voor de Katholieken 2 4 ). Geen enkele strafwet 
werd hun bespaard ; zij hadden 't lot der leren-in-Europa te 
verduren. Wel heeft koningin Anna hun lot eenigszins verzacht, 
maar nog in de tweede helft der achttiende eeuw kon een zoon, — 

23) De teritoriale rechten mocht Baltimore echter behouden. 
24 ) Met de dissenters handelde men spoedig schappelljker : zij kregen het stem
recht terug. 
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evenals trouwens in Engeland en Schotland, — zich van zijn 
vaders goed meester maken, door van 't Katholieke geloof af te 
va l len 2 5 ) . 

In 1715 stierf Charles, de derde Baltimore, Zijn zoon Benedict, 
die het Katholieke geloof had afgezworen, werd toen in de oude 
rechten der Baltimore's hersteld. 

Zoo was het ideaal, dat aan Maryland het aanzijn had ge
schonken, al spoedig ontluisterd en verloochend. Toch heeft de 
makers van de Constitutie der Unie van 1787 niet enkel Rhode-
Island als „Land of Toleration" voor den geest gezweefd. Ook 
de goede genius van Old Maryland heeft hen gewenkt, toen zij 
besloten tot het verleenen van godsdienstvrijheid aan ieder burger 
van de Unie. W a n t : sommige families uit Maryland, met name 
de Katholieke Carrols, waren trouw gebleven aan de idee der 
tolerantie. Daniel Carrols heeft die idee in 1787 helpen triumfeeren 
in de Constitutional Convention. Hij was een vurig verdediger 
van de Constitutie : „I am bold to assert that it is the best form 
of government which has even been offered to the world" ver
zekerde hij nadrukkelijk26). 

CAROLINA. 

Het gebied ten Zuiden van Virginia, later Carolina genoemd, 
was opgenomen geweest in het oorspronkelijke charter van Virginia 
van 1606, maar er waren geen blijvende nederzettingen ontstaan. 
Ingevolge de herroeping van 't derde charter van Virginia in 1624 
kwam 't gebied ter beschikking van de kroon, al beschouwde 
Spanje 't eveneens als zijn rechtmatig bezit. 

In 1629 had Karel 't geschonken aan Sir Robert Heath. Hem 
werden in 't charter alle rechten en voorrechten toegekend, welke 
de reeds genoemde paltsgraaf van Durham bezat. Zoo diende dit 
charter als model voor die van alle proprietary-colonies1 ). Maar 
ook Heath liet dit charter ongebruikt, zoodat de Privy Council 't 
in 1663 nietig verklaarde. Eenige maanden voordien had Karel II 
Carolina reds weggeschonken aan een groep van acht voorname 

26 ) Paulus 357; Gourd II 212. 
™) bi] Purcell, 256. 
^1) Evenwel, het eerst vinden we deze traditioneel geworden omschrijving van 
die rechten en voorrechten in 't charter van Avalon (zie hiervoren). 
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edelen, van wie Albemarle, (de bekende generaal Monk) Claren
don, (toen kanselier) Berkeley (gouverneur van Virginia) en 
Ashley-Cooper (de latere graaf Shaftesbury) de dominanten wa
ren ; allen — behalve dan Ashley-Cooper — trouwe partijgangers 
van Karel II. De stoot tot deze aanvraag schijnt te zijn gegeven 2) 
door Sir John Colleton, een der Acht, een rijk planter van Barba
dos, die zeer ontevreden was over de Acten van Navigatie en 
andere regeeringsmaatregelen, welke Barbados — het plantage-
land bij uitnemendheid, dat tot dan toe in de Hollanders zulke uit
nemende vrachtvaarders en verkoopers van zijn producten had 
— in't begin van haar uitvoering zoo zwaar schaadden; reden 
waarom Colleton en velen zijner collega's wilden verhuizen. Col
leton had Ashley-Cooper voor zijn plannen weten te winnen, en 
zoo ontstond het „eerste" charter van Carolina3) , dat in vrijwel 
dezelfde bewoordingen aan de genoemde combinatie van edelen 
dezelfde rechten en voorrechten in 't gebied tusschen 31 en 36° 
N.B. toekent als Baltimore had ontvangen van Maryland (3d en 
•4th). De Proprietors hebben de bevoegdheid, wetten te maken, 
„with the assent of the freemen" (5th). Zij, de Proprietors „may 
make ordinnances"4), die echter niet in strijd mogen zijn, maar 
overeenkomen moeten met de wetten van Engeland (6th). Vanaf 
Sint Michael (29 September) 1667 genieten zij voor den duur 
van 7 jaren het recht, om onbezwaard van belasting uit Carolina 
in „our Dominions" in te voeren : zijde, wijnen, krenten, rozijnen, 
kappers, (een specerij voor saus) was, amandelen, olie en olijven; 
alsook het recht, om alle soorten van gereedschappen en werk
tuigen, welke voor de planters nuttig of onmisbaar zijn, vrij uit 
„our Dominions" in Carolina in te voeren (9 th) . 

De Stuarts waren over 't geheel genomen ruimhartiger en 
vrijgeviger voor de koloniën dan voor 't moederland. Dat valt 
niet enkel op economisch, doch ook op godsdienstig gebied te con
sta teeren. Dat geldt ook voor Carolina 5 ) . In 18th van het charter 
geeft Karel II namelijk, om wille van den vrede en de eenheid des 
rijks : full and free license, liberty and authority", om degenen. 

2) Pasquet 109. 
3) Macdonald No. 17. 
4) Deze formuleeringen zijn van Macdonald, die soms in 't kort samenvat, wat 
in 't charter zelf ruim omschreven staat. 
5) Het charter van Rhode Island, eveneens uit 1663, vertoont dezelfde vrij
gevigheid (zie hiervoren). 
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die om wille des gewetens non-conformist zijn, „indulgence and 
dispensations" te verleenen, mits die personen op gezette tijden 
trouw en gehoorzaamheid beloven aan den koning, zijn erfgenamen 
en opvolgers en aan de overige wetten en verordeningen van Caro
lina, en op geen enkele wijze den vrede en de veiligheid verstoren 
en de godsdienstige gevoelens van de leden der kerk van Engeland 
krenken. Als recognitie geldt een jaarlijksche pachtsom van 20 
mark „wettig Engelsch geld" plus J4 v a n 't gevonden goud en 
zilver. (4th). 

Carolina is hoofdzakelijk bevolkt geworden door kolonisten 
uit New England, Virginia en Barbados (een der Antillen). Om
streeks 1654 hadden zich reeds kleine groepen verdrukte dissenters 
uit Virginia, alsook Quakers en Baptisten uit Massachusetts, ge
vestigd bij de Albemarie River en Kaap Fear. Toen Carolina in 
1663 in twee bestuursgebieden werd verdeeld, vormden de neder
zettingen bij de Albemarie de kern van Noord —, die bij Kaap Fear 
van Zuid-Carolina. Noord-Carolina was feitelijk frontier, goed
deels bevolkt met backwoodsmen, een avontuurlijk, vrijheidsziek 
en eigengereid slag van menschen, in 1700 ongeveer 3000 man, 
die in de winning van pek en hars en den handel met de Indianen 
in pelzen en huiden een sober bestaan vonden 6 ) . Hier geen ma-
nors zooals in 't Zuiden, maar dan ook weinig slaven. 

Een zeer democratische maatschappij met een democratische 
constitutie : de door de freemen gekozen assembly had de bevoegd
heid, de ambtenaren te benoemen, rechtbanken op te richten en de 
militaire verdediging te regelen. De gouverneur stond practisch 
alleen tegenover de lastige bevolking; meer dan eens heeft ze hem 
weggejaagd. Slechts een klein gedeelte van de kolonisten kwam 
regelrecht uit Engeland. Van Virginia en Zuid-Carolina geschei
den door moerassige wouden ; ontbloot van goede havens en 
stoere, energieke pioniers, in staat om het ontzenuwende klimaat 
te trotseeren ; zonder kapitaal of invloed in Engeland, maar met 
een bevolking zonder saamhoorigheidsgevoel en ondernemingszin 
— miste Noord-Carolina voor degelijke emigranten alle aantrek
kelijkheid. Assembly en gouverneur stelden allerlei pogingen in 't 

e) De mislukte Schotsche opstanden van 1716 en 1745-'46 (voor de zaak der 
Stuarts) brachten ook vele Schotsche Hooglanders in Noord-Carolina. Het waren 
meerendeels Presbyterianen, die de gelederen der backwoodsmen aanzienlijk ver
sterkten. Er moeten ook Katholieken onder deze Schotten zijn geweest. Tot in de 
19de eeuw werd in sommige deelen van North Carolina Gaelisch gesproken. 
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werk, ош kolonisten aan te lokken : geen kolonist zou de eerste 
vijf jaren wettelijk worden verplicht tot 't voldoen van de schulden, 
die hij buiten de kolonie had gemaakt — het eerste jaar zou hij 
vrijgesteld zijn van belasting — een huwelijk zou reeds geldig zijn 
op een verklaring van wederzijdsche toestemming ten overstaan 
van den gouverneur. Maar al die pogingen hadden een averecht-
sche uitwerking : Noord-Carolina werd een paradijs voor paupers 
en bankroetiers. „North Carolina represents the proprietary-system 
at its lowest level" zegt Woodward 7 ) . En Doyle 8 ) : „The colony 
indeed seems to have reached that chronic state of anarchy when 
the imprisonment and deposition of a governor is a passing in
cident which hardly influences the life of the community". 

W e zagen reeds, dat 't charter van Carolina niet slechts ter
ritoriale rechten en politiek gezag verleende, doch ook — zij 't dan 
in elementairen vorm — voorzag in het regeeringsapparaat: na
melijk een assembly van freemen met wetgevende, althans mede
beslissende bevoegdheid (5th). Op ongewone wijze trachtten de 
Proprietors zich van die verplichting te kwijten, juister gezegd : af 
te maken. In 1669 namelijk kwamen ze voor den dag met de „Fun
damental Constitutions", creatie van Shaftesbury en diens secre
taris John Locke. Het was een constitutie voor een feodalen staat; 
waarin de hiërarchie van dignitarissen : een paltsgraaf, een kamer
heer, een admiraal, een kanselier, een constable 9) een schatmees
ter, een grootrechter enz., dan ook niet ontbrak : „on se serait cru 
à la cour de Charlemagne" spot Pasquet (111). Ieder van deze 
beeren had zijn eigen gerechtshof. Onder hen stond de adel, be
staande uit landgraven en kazieken1 0) , voor den eersten keer 
benoemd door de Proprietors, maar in 't vervolg zou hun waar
digheid erfelijk zijn in de familie. Paltsgraaf was, om te beginnen, 
de oudste van de Acht. Bij zijn overlijden zou de oudste der 7 

T) Woodward 147. 
8) Doyle 35. 
·) Hatschek 81 : Der Constable (althans in Engeland, J. L. H.) hatte die Func
tion eines obersten Quartlermeisters für die Armee und den Hof. Blackstone 
(Comment, Vol. I Bk. I, XXVK) zegt: „constables are officers of hundreds and 
townships, appointed at the leet, (oud-Engelsch gerechtshof, J. L. H.) and em
powered to preserve the peace, to keep watch and ward, ant to apprehend 
offenders". Blijkbaar is niet deze „subordinate magistrate" bedoeld, doch die, 
welken Hatschek definieert. 
10) Paltsgraaf was een Duitsche titel. Een kaziek was een Indlaansch vorst. 
Het aannemen van Engelsche titels was namelijk verboden. 
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overlevenden hem opvolgen. Blijkbaar was de bedoeling, dat ieder 
op zijn beurt voor de hooge eer zou in aanmerking komen. 

Het spreekt van zelf, dat aan deze hiërarchie een feodale 
maatschappij moest beantwoorden. De adel zou dan ook domi-
neeren; hem alleen werd 2/5 van het geheele gebied toegewezen; 
de daarop levende boeren zouden in staat van hoorigheid ver-
keeren 1 1 ) ; althans: zij zouden, zonder recht van appèl, onder
worpen zijn aan de rechtspraak van hun heer en zonder diens 
machtiging het domein niet mogen verlaten. De overige boeren, 
namelijk die der 24 „koloniën," zouden vrij zijn. De wetgevende 
macht zou worden uitgeoefend door den Grooten Raad en 't Par
lement. In den Grooten Raad overheerschten de Proprietors, in 't 
Parlement hun vertegenwoordigers met de landgraven en kazieken. 
Alleen de Groóte Raad zou het recht van initiatief bezitten. 

Vrees voor een „talrijke democratie" en zucht om den grand-
seigneur te spelen, had blijkbaar tot deze naar plaats en tijd zoo 
singuliere constructie geleid. Een constructie in de leege ruimte; 
eene constructie bovendien, welke geen rekening hield met de be
hoeften der eigenlijke kolonisten. En daarom totaal onbruikbaar. 
Maar de practische toepassing zou pas volgen, wanneer de kolonie 
voldoende ontwikkeld was, verzekerden de Fundamental Consti
tutions. Gelukkig is ze heelemaal achterwege gebleven. De kolo
nisten bleken er niet van gediend. Pogingen van de Proprietors, 
om althans eenige elementen er van te enten op 't bestaande be
stuur — gouverneur, raad, volksvertegenwoordiging — stuitten 
op jarenlang verzet. „It was entirely in accord with the English 
temper that government should be regarded by the colonists as 
a piece of business machinery, and not as a matter of theoretic 
completeness and symmetry*' zegt W o o d w a r d 1 2 ) . Vóór de eeuw 
eindigde, waren alle pogingen, om deze buiten het leven staande 
metaphysiek te verwezenlijken, opgegeven. De Proprietors voel
den trouwens ook niet veel voor dit lastige gebied, dat zoo bitter 
weinig voor hen opleverde. De Indianenoorlog van 1711 schokte 

11 ) De artikelen 19, 22, 23, 24 spreken heel duidelijke taal : 
„Nineteen : any lord of a manor may alienate, sell, or dispose to any other 

person and his heirs forever, his manor, all entirely together, „with all the pri
vileges and leet- men thereunto belonging." 

„Twenty-three : All the children of leet — men shall be leet — men, and 
so to all generations". 
12 ) Woodward 148. 
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de zwakke stabiliteit ; de beste elementen verlieten dit rampzalig 
oord. In 1729 deden de Proprietors Noord-Carolina over aan de 
Kroon. Ook als kroonkolonie was 't obstinaat : soms weigerde 't 
jaren achtereen belasting te betalen. „Wij hebben niet toegestemd 
in die belasting", heette 't dan. Noord-Carolina bleef een land 
van kleingrondbezitters, die, soms geholpen door eenige slaven, 
hun akkers zelf bebouwden. Alleen bij de kust, tegen de grens 
van Virginia aan, lagen eenige groóte domeinen. In 1763 telde 
Noord-Carolina 134000 inwoners: 1HO0O blanken en 20000 
Negers. 

Beter slaagde men in 't Zuiden. Kolonisten uit Barbados 
hadden zich gevestigd bij de monding van de Ashley River. Na
dat de streek in 1666 vanwege de Proprietors was opgenomen, 
noodigden dezen emigranten uit Engeland en Ierland uit, om zich 
bij die van Barbados te voegen. Zoo ontstond een plantagegebied 
en een plaats : Charles Town. Landbouw en koophandel had men 
op 't oog. De kolonisten ontvingen royale perceelen van 't vrucht
bare land langs de rivieren. En aan de indentured servants wer
den 100 acres land toegezegd, te aanvaarden onmiddellijk na 't 
beëindigen van hun vierjarigen diensttijd. Het leven in Zuid-
Carolina assimileerde zich met dat der Westindische plantage-
gebieden. Alleen de Neger en de Indiaan konden geregeld wer
ken in dit klimaat en dit plantagegebied; de blanke vrije werk
krachten dreven handel of wonnen pek en hars in de wouden van 
't binnenland ; Hugenoten, sinds 1680 op Koning Karel's aan
drang naar Carolina uitgezonden, voerden er de wijn- en zijde-
cultuur in. Kooplui uit New York versterkten het handeldrijvend 
element in de hoofdplaats. Zorgvuldig verzekerde men zich van 
kolonisten met kennis van speciale industrieën. Voor de Proprie
tors was de kolonisatie van Zuid-Carolina in de eerste plaats een 
mercantiele onderneming. Maar daar was ruimte van blik en hart 
in hun instructies, en de eerste 25 jaren waren zij gelukkig in de 
keuze van hun gouverneurs. 

Al leek de natuurlijke gesteldheid van Zuid-Carolina nog 
zooveel op die van Virginia, de Proprietors verkozen het New-
England-type van kolonisatie boven het Virginische ; de town 
boven de eenzame plantage. Voor de verdediging, de organisatie 
en den handel is de town meer geschikt. Daarom werden in 't 
begin enkel perceelen binnen 60 mijlen afstand van Charles Town 
uitgegeven. De instructies aan de kolonie gaan de neiging van 

98 



de kolonisten, om zich — evenals die van Virginia — losjes over 
't gebied te verspreiden, dan ook met succes tegen. Zelfs wordt 
voorgeschreven, dat ieder freeholder behalve zijn landgoed moest 
bezitten een town-perceel, een perceel in de hoofdstad, minstens 
gelijk aan 1/20 van zijn geheele domein. Zoo is Zuid-Carolina 
— meer dan een gemeenschap van landeigenaars, van wie elk een 
heerscher was op zijn manor — een gemeenschap van rijke kooplie
den geworden, gedomicilieerd te Charleston, maar tegelijk bezitter 
van een of meer plantages in de tidewater-streek. Dit is echter voor
namelijk toe te schrijven aan de natuurlijke gesteldheid der streek: 
het binnenland was ongezond, de kust koeler; Charleston — de 
nieuwe stad op de landtong tusschen de Ashley en de Cooper — 
bovendien een zeer geschikte havenplaats. Zoo kon Charleston de 
sociale hoofdstad der kolonie worden. Daar hadden de rijke kooplie
den-planters hun steedsche woningen; daar controleerden zij de po
litieke aangelegenheden der kolonie. Daar ontstond echter ook die 
steeds dieper wordende klove tusschen de aristocratie en de aan
groeiende menigte der backwoodsmen. Ook hier was die tegen
stelling niet enkel van socialen aard. Ze werd mede bepaald door 
religieuse tegenstellingen. De rijke planters behoorden meeren
deels tot de bevoorrechte Anglicaansche kerk, de backwoodsmen 
waren bijna allen dissenters. Hun was — in tegenstelling met de 
Katholieken — tolerantie verleend (1696). Maar de paltsgraaf 
Lord Granville en de kerkelijke partij trachtten de dissenters te 
dwingen tot de aanvaarding van de Occasional Conformity-Bill13) 
en 't nuttigen van het H. Avondmaal volgens den Anglicaan-
schen ritus. Weigerde een lid der Assembly, dan verloor hij zijn 
zetel. De dissenters deden een beroep op de Kroon, die immers 
tolerantie als eisch had gesteld in 't charter. Koningin Anna trof 

13) De Occasional Conformity Bill, sinds 1702 aan de orde en in 1711 aan
genomen, dwong de vele dissenters, die om wille van een openbaar ambt eenmaal 
in 't jaar het H. Avondmaal nuttigden volgens den Angllcaanschen ritus, maar 
verder in hun eigen kapellen kerkten, kleur te bekennen, daar de Testact an
ders tot een paskwil werd. Wie van dezen voortaan een non-conformistische 
godsdienstoefening bijwoonde, werd zwaar gestraft Zooals gezegd, heeft koning
in Anna evenwel tegen de toepassing van de wet in South Carolina haar veto 
uitgesproken. In 1719 hebben de Whigs deze wet — evenals de Schism Act van 
1714, die aan de dissenters de opvoeding van hun eigen kinderen onttrok en die 
toevertrouwde aan personen, daartoe gemachtigd door bisschoppen van de 
Anglicaansche kerk — herroepen [Trevetyan 500 v. en Gardiner (a Student's 
History of Engeland) 680, 682,695,710]. 
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de act met haar veto. Maar hiermede was de wrijving tusschen 
Anglicanen en dissenters niet opgeheven. 

Het bestuur was niet onverstandig ingericht. De gouverneur 
werd aangewezen door de Proprietors; de 10 leden tellende uit
voerende raad, die tevens de rechterlijke macht bezat, voor de helft 
gekozen door de freemen. Na 1700 verscherpt zich de verhouding 
van den gouverneur tot de kolonisten. In 1719 komt de crisis. 
Dan ontstaat een conflict over den eisch van de vertegenwoordi
gende vergadering, om de sfeer van 't self-government uit te brei
den, door locale kiescolleges te scheppen; een stap, noodzakelijk 
geworden door de expansie van 't gekoloniseerde gebied. De gou
verneur spreekt zijn veto uit tegen een act-in dien zin. Daarop 
trekt de vertegenwoordigende vergadering de geheele bestuurs-
controle aan zich, negeert den gouverneur voortaan en vraagt, zon
der geweldpleging of getheoretiseer over abstracte rechten, de posi
tie van een kroonkolonie. De kolonie toont zich eensgezind en de 
Proprietors berusten. In 1729 staan zij hun rechten af aan de 
Kroon, nadat deze haar bekwaamste ambtenaren den veranderden 
staat van zaken had laten opnemen. Veel verandering bracht dit 
niet : voortaan werd de gouverneur door den koning benoemd, 
de Council door den gouverneur, en de Assembly door de freemen. 

Leerzaam blijft het feit van de koloniale ontwikkeling van 
Zuid-Carolina en dat van de ontbinding der Carolina Company. 
„The Proprietors, zegt Woodward 14) had for thirty years gra
dually abandoned the task of controlling their distant community, 
they had allowed local responsibility to grow up, and the time ine
vitable came when the colony consciously outgrew its tutelage. 
The events of 1719 were in no sense a revolution, but only a 
recognition of actual facts. Both in aim and in manner the conduct 
of the Assembly was essentially practical and essentially English". 

Het slavensysteem was de hoeksteen geworden van 't econo
mische gebouw. Het vond zijn verste ontwikkeling in de rijst- en ka
toenplantages15) van de groóte zuidelijke koloniën. Daar waren — 
althans in de tidewater-streek — tenslotte maar twee sociale klas
sen over : de planter en de slaaf. Omstreeks 1750 was Zuid-
Carolina reeds het echte type geworden van de slavenhoudende 

") Woodward 150 ν. 
1 B) Sinds 1742 was ook de indigo culture. De rijstoogst bedroeg in 1720 8000-, 
in 1776 125000 ton. 
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aristocratische gemeenschap. In 1763 telde 't 35000 blanken en 
70000 negers. 

GEORGIA. 

Had bij de stichting van Carolina een zelfzuchtige en reaction
naire gedachte voorgezeten, de Zuidelijkste van Engeland's kolo
niën op 't vasteland van Noordamerika, Georgia, werd door 
humanitaire en moderne sociaal-politieke ideeën in 't aanzijn ge
roepen. Het plan tot stichting van een philanthropische kolonie 
is uitgegaan van James Edward Oglethorpe, eens officier in 't 
leger van Prins Eugenius van Savoie, daarna lid van 't Engelsche 
Lagerhuis en als zoodanig voorzitter van een parlementaire com
missie tot onderzoek naar den toestand van de gevangenen. W a t 
hij in deze laatste kwaliteit had gezien en geleerd, met name den 
ellendigen toestand van degenen, die wegens schulden waren op
gesloten, gaf hem de overtuiging, dat nog velen van deze tobbers 
waren te redden, indien hun slechts de kans werd geboden, om 
onder waakzaam, maar aanmoedigend toezicht, ver weg van de 
corrupte stad, in een landbouwkolonie een nieuw leven te begin
nen. Men denkt onwillekeurig aan onze Koloniën van Welda
digheid. Nu was Carolina in 1729 aan de Kroon gekomen. In 1732 
staat George II aan de „Trustees for the Colonisation of Geor
gia"1) voor 21 jaar het gebied af tusschen de rivieren de Savan
nah en de Alatamaha, dat tot nog toe deel uitmaakte van Zuid-
Carolina. Zooals 't charter verklaart, zal Georgia dienen als slag
boom tegen de Indianen en de Spanjaarden. Oglethorpe en de 
zijnen bestemden Georgia echter voornamelijk voor kolonie van 
weldadigheid en toevluchtsoord voor vervolgde Protestanten, met 
name de Moravische Broeders en de Salzburgsche „Evangeli
schen"2) . 

Aan alle kolonisten „except Papists" beloofde 't charter „a 

*) Macdonald No. 27. 
2) Aartsbisschop Firmian had deze Protestanten in 1731 door het Emigrations
patent tot uitwijking gedwongen. Het geval verwekte groóte opschudding en haat 
tegen Rome (Weisz 12, pag. 94 — 103). Het traditioneele „except Papists" is 
dan ook niet enkel toe te schrijven aan de macht der gewoonte, doch ook aan 
de uitdrijving der Salzburgers. de toenadering van de Katholieke hoven en de 
vrees voor samenspanning van de Katholieken in Noord-Amerika met Frankrijk en 
Spanje. 
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free exercise of religion", mits niemand „offence or scandal to 
the government" gaf. Het valt te begrijpen, dat 't charter deze 
„hulpbehoevende" menschen in dit bedreigde gebied geen self' 
government verleende ; 't bleef aan de Trustees overgelaten, te 
doen of te laten, wat zij in dezen oirbaar achtten. De Trustees 
verplichtten zich verder, om geen geldelijk gewin uit de kolonie 
te trekken, 't Parlement gaf een bijdrage van £ 10000 voor dit soci
ale experiment. De benoodigde fondsen zouden verder worden ge
vormd uit de persoonlijke bijdragen der Trustees en uit de publieke 
weldadigheid. Speciale voorzorg zou de vorming van groóte do
meinen met hun on vermijdelij ken slavenarbeid moeten voorko
men. In dit land, waar alleen toegewijde arbeid en soberheid het 
verloren geluk konden terugwinnen, geen slaven en geen rum. 
Het bestuur zou onderworpen zijn aan strengere controle dan die 
over de oude koloniën. De benoeming van den gouverneur — in 
't vervolg 3) door den Common Council gekozen — vereischt de 
bekrachtiging van den koning. Voor 't overige zouden de Trustees 
Georgia voor den tijd van 21 jaar „in free and common soccage 
and not in capite"4) bezitten. Daarna zou het komen aan de Kroon. 
De recognitie zou 4 shilling per 100 acres en per jaar bedragen. 

De eerste prospectussen der kolonie waren zoo aanlokkelijk mo. 
gelijk. Zij gewaagden van een voorjaar, dat eeuwig duurde. En 
van een klimaat, waarin men een patriarchalen leeftijd kon be
reiken 5 ). 

Oglethorpe liep dan de gevangenissen door, koos ongeveer 
120 mannen, vrouwen en kinderen uit, trof een schikking met hun 
schuldeischers en liet zijn beschermelingen overbrengen naar een 
hooger gelegen plek op den zuidelijken oever van de Savannah, 
ongeveer 20 mijlen stroomopwaarts. Daar ontstond in 1733 het 
fort en de town Savannah, aan de landzijde beschermd door ontoe
gankelijk moerassig gebied. De Indianen toonden zich niet vijandig. 
Verschillende schepen vol indentured servants volgden. In 1736 
ontstond een tweede township, n.l. Fredericia, bestemd voor En-
gelsche kolonisten. Iets later Augusta, dat echter meer een post 
voor den handel met de Indianen, dan een town was. Intusschen 

*) De eerste gouverneur, John Viscount Pcrcival (Purcival), wordt In 't charter 
door den koning zelf aangewezen. 
*) Zie hlervoren : Maryland. 
s) Pasquet 123 „le printemps est étemel et le climat si favorable qu'on y a vu 
autrefois un roi indien, âgé de trois cents ans, qui avait encore son père"! 
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waren ook de Moravische Broeders en de Salzburgers aangekomen. 
Verder vestigden zich in Savannah eenige Joden ; zij huurden daar 
ook een lokaal af voor hun godsdienstoefeningen. Ook hadden de 
Trustees eenige Italianen tot immigratie weten te bewegen : zij 
moesten de kolonisten de zijdeteelt leeren. Een waardevolle aan
winst vormden de Schotsche Hooglanders. Zij stichtten de town
ship New Inverness. In hen bezat de kolonie een uitstekende grens
wacht. 

Wat de bestuursinrichting betreft, die was tot aan Oglethorpe's 
definitief vertrek naar Europa (in 1743) wezenlijk militair: alle ge
zag dan ook in zijn hand. Het was wel onvermijdelijk, sinds Enge
land en Spanje met elkaar in oorlog waren. Sinds 1733, toen Frank
rijk en Spanje het eerste „Bourbonsche" Familietractaat sloten, zag 
men dien oorlog met groóte snelheid naderen. Feitelijk bestond er 
al geruimen tijd een oorlogstoestand in de koloniën. Walpole be
ijverde zich, om een openlijken oorlog te vermijden, maar zijn in
vloed nam, toen hem de steun van Koningin Carolina — bij haar 
dood in 1737 — ontviel, even sterk af, als die van Pitt en de Boys 
steeg. In 1739 wierp Pitt met zijn „no research" de lont in 't kruit 
en de „War of Jenkins ear" was begonnen6). Hij sloeg over op 
Florida, Carolina en Georgia. Oglethorpe zag hem niet ongaarne 
komen, want hij haatte Spanje vanouds. Beide partijen deden vruch-
telooze aanvallen op elkanders posities, maar alleen in 't defensief 
waren ze fortuinlijk, zoodat 't evenwicht bleef behouden. Intus-
schen had de sperstaat Georgia bewezen, tenvolle aan zijn doel te 
kunnen beantwoorden. 

Oglethorpe was een man van vele deugden, maar in de oogen 
van sommigen, o.a. de gebroeders John en Charles Wesley, die 
sinds 1735 als Angicaansch geestelijke in Georgia werkzaam wa
ren, veel te toegevend. Oglethorpe de „benevolent despot"7) en 
John Wesley de rigoristische ijveraar, de toekomstige stichter 
van 't Méthodisme : twee harde koppen tegenover elkaar. In 1737 
is John Wesley, na door zijn streng en soms tactloos optreden 
veel aanstoot te hebben gegeven, maar in de overtuiging, dat hij 
een martelaar was, uit de kolonie vertrokken. Later, als stichters 
van 't Méthodisme, hebben de gebroeders Wesley indirect weer 
zeer veel invloed gekregen in Georgia en de geheele Amerikaan-
sche frontier. 

· ) Gardiner (A Student's History of England. 724 - 730). 
T) Doyle 63. 

103 



Oglethorpe had de kolonisten veel goeds bewezen. Hij had 
met dit meer of minder inferieure materiaal veel bereikt8) . Na 
zijn definitief vertrek kwam het gezag in handen van een gouver
neur en 4 assistenten; alleen Savannah kreeg eenig locaal self' 
government. In 1751 evenwel werd een volksvertegenwoordiging 
in 't leven geroepen. Zij had echter enkel een raadgevende functie. 
Kroonkolonie geworden (1754), kreeg Georgia een constitutie, en 
wel eene naar 't gebruikelijke model : een gouverneur en een 
raad, die evenals alle ambtenaren der uitvoerende macht benoemd 
werden door de Kroon, terwijl de volksvertegenwoordiging werd 
gekozen door de freeholders. Veel democratie was echter in deze 
kolonie, met haar sterke koningspartij, ook onder het nieuwe be
wind, niet te vinden. 

Intusschen was de Georgische samenleving niet onbelangrijk ge
wijzigd. Sinds 1750 kwamen velen uit Carolina zich in 't centrale 
gedeelte van Georgia vestigen. De kolonie groeide echter langzaam. 
Dat weten de tegenstanders van de Proprietors aan 't gemis aan 
slaven. Het was een feit, dat de veldarbeid in dit klimaat voor de 
meeste kolonisten — de krachtige Hooglanders en Salzburgers 
vormden een uitzondering — te zwaar was. Tenslotte heeft de 
oppositie, geleid door kooplieden en George Whitefield, den streng-
Calvinistischen Methodist, die volhield, dat zijn weezenkolonie 
kwijnde, doordat ze niet over slaven kon beschikken, het pleit 
voor de slavernij gewonnen. Ondanks den tegenstand van de Mo
ravische Broeders, de Hooglanders en de Salzburgers werd de 
slavernij, die trouwens al langer practijk was, in 1749 gewettigd. 
In 1763 had Georgia ongeveer 11000 inwoners, van wie 1/3 slaven 
waren. 

N E W YORK. 

En nu naar het immigratiegebied bij uitstek : de Middelste 
Koloniën, tusschen New Engeland eenerzijds en Maryland en 
Virginia anderzijds. 

Op zoek naar de Noordwestelijke Doorvaart1) had Henry 
8) Men zou hem tot de Verlichte Despoten kunnen rekenen, 
β) Doyle 64. 
1 ) De juiste voorstelling der feiten is deze: Hudson was uitgevaren, om de 
Noordoostelijke Doorvaart te zoeken. Maar bij Nova Zembla dwong 't scheeps
volk hem, om te keeren en koers te zetten naar de kust van Noordamerika, 
waar hij de Noordwestelijke Doorvaart trachtte te vinden. 
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Hudson in dienst van onze Oostindische Compagnie in 1609 de 
prachtige Hudson-rivier ontdekt. Toen hij den stroom tot het te
genwoordige Albany was opgevaren, zag hij, dat zijn poging een 
vergissing was. Sindsdien toonde de Oostindische Compagnie 
geen belangstelling meer voor de Noordwestelijke Doorvaart. Maar 
't verslag van Hudson's reis — hij had de geheele kust van Maine 
tot de Chesapeake-baai zorgvuldig verkend en was ook de Dela
ware opgevaren — lokte Amsterdamsche kooplieden aan, om daar 
met de Indianen een handel in pelzen en bever- en ottervellen te 
beginnen. Sinds 1613 bestonden reeds blokhuizen onder de Ne-
derlandsche vlag in deze streek, die Koning Jacobus echter, op 
grond van Cabot's ontdekkingen, als de zijne beschouwde2) . In 
1614 deden 4 reederijen, deels te Amsterdam, deels te Hoorn, elk 
een uitrusting naar dit Nieuw-Nederland, waarbij de kust nog 
grondiger werd verkend. In October 1614 vereenigden de 4 reede
rijen zich tot de Compagnie van Nieuw-Nederland en ontving 
deze octrooi voor 4 reizen; den Isten Januari 1618 verviel dat 
octrooi voor de Compagnie: de Staten Generaal achtten een nieuw 
beroep op het algemeene octrooi 3) onvoldoende gemotiveerd. De 
Cie zelf bleef echter bestaan. „Zij zond na 1618 nog 2 schepen naar 
Nieuw-Nederland en onderhandelde in 1620 nog met de sekte der 
Brownisten over een vestiging aldaar"4) . In 1621 is ze opgegaan 
in de Geoctroyeerde Westindische Compagnie. De Amsterdam
sche Kamer van deze Cie nam de bezitting van de Com
pagnie van Nieuw-Nederland over. De vestiging bestond toen 
enkel uit de beambten der handelsmaatschappij. De Amsterdam
sche Kamer wilde een wezenlijke kolonie : naast de ongeregelde 
nederzettingen van de pelsjagers landbouwbedrijven, die de ko
lonie van 't noodige konden voorzien. In 1623 arriveerde de eerste 
groep kolonisten, meerendeels Waalsche Protestanten; een tweede, 
bij wie de ingenieur-landmeter Crijn Frederixs, die op Manhattan 
een groot fort. Nieuw Amsterdam, zou bouwen en de toegewezen 
perceelen moest afpalen, volgde in 1625. Tot in de kleinste bijzon-

s ) Herinnerd zij aan het „First Charter of Virginia" van 1606. 
3) van Brakel 30: „Dit octrooi hield in, dat ieder, die nieu'we en onbekende 
havenen en plaatsen ontdekte en binnen 14 dagen na zijn terugkeer daarover 
een omstandig rapport uitbracht aan de Staten Generaal, een octrooi zou krijgen, 
waarbij hem voor 4 reizen het monopolie werd toegestaan op de door hem 
ontdekte landen". 
*) van Brakel 31. 

105 



derheden was alles van te voren geregeld, ook het bestuur, namelijk 
de Raad, bestaande uit den Directeur en eenige ambtenaren. De 
eigenlijke kolonisten waren van elke medezeggingschap verstoken; 
trouwens de Raad zelf was gebonden aan een nauwlettende im
peratieve instructie. In 1626 is de grondslag gelegd voor Nieuw-
Amsterdam, waaruit het geweldige New York zou groeien, 't In-
dianengevaar concentreerde de kolonisten namelijk al spoedig op 
't eiland Manhattan, dat de tweede gouverneur Pierre Minuit voor 
wat snuisterijen ter waarde van een ƒ 60 van de Indianen had ge
kocht. Net als de oude Virginia Company beschouwde de Kamer 
van Amsterdam haar kolonisten enkel als te werk gestelden, die 
niets bezaten dan roerend goed. Zij vreesde in iederen kolonist een 
mededinger, en slechts onder pressie van de Staten Generaal gaf 
zij een scheutje vrijheid in handel en bedrijf. Toen de handel — 
behalve dan die in pelzen en bevervellen — zich niet ontwikkelde, en 
de landbouw evenmin, beproefde de Kamer een nieuw experiment, 
door de Westindische Compagnie en de Staten Generaal aanbevolen 
en goedgekeurd. Het is vervat in het „Charter van Priveleges voor 
Patroons"5) . Allen, die als vrije kolonisten op eigen kosten naar 
Nieuw-Nederland gingen, konden zooveel land in vollen eigen
dom krijgen, als zij konden bebouwen en zouden de eerste tien 
jaren vrij zijn van alle belastingen (art. XVIII) . Bijzonder aanlok
kelijke condities golden voor die aandeelhouders, welke 50 perso
nen boven 15 jaar in 4 jaar tijds (mits J4 i n * eerste jaar) naar 
Nieuw-Nederland zouden doen verhuizen, om een kolonie te stich
ten. Zij kregen voor dat gebied — een soort leen, 4 mijlen langs een 
der oevers van een bevaarbare rivier, of anders twee mijlen aan 
eiken oever en zoo diep als de plaatselijke omstandigheden dat 
veroorloofden (art. V) — den titel van patroon (art. III). Het 
eiland Manhattan (met Nieuw Amsterdam) reserveerde de W.I.C. 
voor zich zelf (art. III). Handel langs de kust van Nieuw-Neder
land en in omliggende plaatsen in goederen, die daar worden ver
bruikt, is geoorloofd „uitgezonderd die in bevers, otters, minks 
(soort wezel) en alle soorten van pelterijen; welken handel de Com
pagnie voor zich zelf reserveert". W a a r de Compagnie echter geen 
factorijen heeft, is die handel ook aan de patroons toegestaan, mits 

5) Macdonald No. 7. (de Engelsche vertaling van 't origineel). Het charter Is 
niet enkel bedoeld voor patroons, doch ook voor „Masters or Private Persons 
-who will Plant Colonies in New Netherland". 
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zij alle pelterijen brengen naar 't eiland Manhattan en een gulden 
voor elk verkoopbaar bever- of ottervel betalen, alvorens 't naar 
Nederland te verschepen (art. XV) . Al de patroons van kolonies 
in Nieuw-Nederland en op Manhattan mogen langs de kust van 
Florida tot New-Foundland handel drijven, mits zij terugkeeren 
met de gekochte goederen op Manhattan en 5% belasting betalen 
aan de Compagnie (art. XIII). Alle waren, voor uitvoer bestemd, 
moeten op Manhattan worden aangevoerd (art. XII) en vervoerd 
worden met de schepen der Compagnie (art. X) . De kolonisten 
mogen geen wollen, linnen of katoenen stoffen vervaardigen, noch 
andere stoffen weven, op straffe van verbanning (art. XXIX). De 
Compagnie zal de kolonisten van Negers trachten te voorzien (art. 
XXX) en 't fort op Manhattan voltooien en onverwijld in staat 
van verdediging brengen (art. XXXI). 

Dit zijn de karakteristiekste en voornaamste bepalingen uit 
het charter van 1629. Het is duidelijk, dat hier de zuinigheid de 
wijsheid bedroog. Want : wie uit 't vrije en welvarende Nederland 
zou den Oceaan willen oversteken, om in Amerika in staat van 
hoorigheid 6) te leven ? Wie zou willen onderworpen zijn aan die 
vele beperkingen van handel en bedrijf ? Hier ontbrak de prikkel 
van 't eigen bezit, zoo noodzakelijk in een nieuw leven en een 
nieuw land. De eigenbaat der Compagnie zou Nieuw-Nederland 
een kapitalistische onderneming doen zijn en blijven. Met de be
paling, dat de pachtboeren tegen hun patroon konden appelleeren 
bij de Compagnie, werd al spoedig de hand gelicht. De groóte bee
ren, die den inhoud van 't charter eerder kenden dan de aandeel
houders, hadden 't beste land voor zich zelf gereserveerd ; ook dat 
heeft vele gegadigden uit het moederland weerhouden ; temeer, 
waar ze geruchten van getwist en geknoei vernamen. In 1645 telde 
de kolonie een 4 à 500 menschen, uit alle hemelstreken aangewaaid. 
Nieuw Haarlem (Manhattanville) had in 1661 33 inwoners: 7 
Hollanders, 11 Franschen, 4 Walen, 4 Duitschers, 4 Denen en 
3 Zweden. In Nieuw-Amsterdam sprak men weldra 18 talen. De 
patroons kregen een pachtsom en 1/10 van alle granen en vruchten: 
bovendien hadden de boeren vele heerendiensten te verrichten. 
Dat de kolonisten den landbouw gauw beu waren en de patroons 
dat in hun inkomsten merkten, valt te begrijpen: in 1638, toen de 
Compagnie een „Proclamatie" uitvaardigde, die vooral onafhanke-

) De pachtboeren misten vrijen trek. 
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lijke kolonisten aanlokte, was Nieuw-Nederland nog vrijwel onbe
bouwd. Maar de ruilhandel met de Indianen had zich reeds aardig 
ontwikkeld. De Proclamatie maakte geen einde aan 't patroons
stelsel : zelfs konden voortaan ook niet-aandeelhouders patroon 
worden. Maar de buitensporige machtspositie der patroons, die on
der 't charter van 1629 mogelijk was, werd voor de toekomst be
knot. Ook 't verbod van vervaardiging van geweven goederen werd 
in 1638 opgeheven. Belangrijk was tevens de belofte der bewind
hebbers, dat dorpen en stadjes hun eigen bestuur zouden krijgen, 
evenwel te benoemen door den gouverneur. Deze was practisch 
almachtig. Niet uit vrije beweging, maar daartoe gedwongen door 
de Staten Generaal, die wel ooren hadden naar de schromelijkste 
klachten der kolonisten, was de Proclamatie van 1638 uitgevaar
digd. Maar de Compagnie bleef de pogingen der kolonisten, om een 
welvarende en zelfstandige gemeenschap te vormen, tegenwerken. 
En de meeste gouverneurs behartigden niet 't algemeene belang, 
doch trachtten zoo spoedig mogelijk binnen te zijn. Zoo zagen de 
Staten Generaal zich in 1645 andermaal gedwongen, in te grijpen: 
zij stelden de rechtstreeksche vrachtvaart tusschen kolonie en moe
derland voor iederen particulier open en stonden de kolonisten 
toe, handel op Brazilië en West-Indie te drijven. 

De Indianenoorlog (1641-1645) dwong den toenmaligen gou
verneur Kieft de onafhankelijke kolonisten te raadplegen. Hij riep 
dan de gezinshoofden samen. Die kozen een Raad van Twaalf, 
welke den gouverneur van advies zou dienen. Maar Kieft nam 
die adviezen voor kennisgeving aan : ja, tegen 't uitdrukkelijk 
advies van de burgers en van zijn mederaadslid De Vries in, liet 
hij de Algonkins overvallen en uitmoorden. De weerwraak hunner 
stamgenooten bleef niet uit en bracht de kolonie aan den rand van 
den ondergang. Toen Kieft, om de krijgskosten te dekken — hij 
had Engelsche huurlingen voor dit vuile werk in dienst genomen 
— belastingen ging heffen, was de maat vol. De raad klaagde hem 
aan, en in 1647 werd hij vervangen door Pieter Stuyvesant, voor
malig gouverneur van Curaçao ,,een krachtig en eerlijk man, maar 
de burgers, die hem nieuwe beginselen van volksmedezeggingschap 
in 't bewind hoopten te zien invoeren, misrekenden zich leelijk"7). 

T) Geyl II 291. Aan de heldere uiteenzettingen van dezen schrijver dank ik vele 
gegevens en inzichten aangaande Nieuw-Nederland. En tevens aan van Hinte 
I, 10 vv. 
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De kolonisten eischten vertegenwoordiging. Stuyvesant loste dit 
constitutioneele vraagstuk op zeer conservatieve wijze op „Uit een 
dubbeltal van achttien mannen, voor één keer aangewezen door de 
burgerij, benoemde hij er negen : die Negen Mannen werden een 
permanente instelling : ieder jaar moesten er zes aftreden en tege
lijk aan de gouverneur en zijn raad een dubbeltal van twaalf voor
leggen, waaruit die hun zes opvolgers zouden benoemen : deze 
aldus met een minimum van volksmedezeggingschap samengestelde 
Negen Mannen moesten den Directeur met hun raad terzijde staan 
wanneer hij hun daarom verzocht"8). Bij zijn optreden had Stuy
vesant de kolonisten verzekerd, dat hij hen zou behandelen „als 
een vader zijn kinderen"; maar ieder, die zou appelleeren bij een 
rechtbank in 't moederland — wat 't charter toeliet — zou hij 
ophangen ! Toch vertrokken in den zomer van 1649 3 afgevaar
digden der kolonisten naar Nederland, om niet alleen hun beklag in 
te dienen over 't despotisme van den gouverneur, doch ook hun 
eigen opvattingen over de politiek, die ten opzichte van „de pro
vincie Nieuw-Nederland" diende gevolgd te worden, aan Hunne 
Hoogmogenden kenbaar te maken. In hun „Vertoog van Nieuw-
Nederland", schrijven zij het kwijnen der kolonie, ondanks haar 
groóte potentie tot bloei, toe aan wanbeheer. Alleen toevloed van 
Nederlandsche kolonisten, om de Indianen in bedwang te houden 
en de opdringende Engelschen te weerstaan, kan de kolonie red
den. En tevens moeten 3 maatregelen worden genomen. Ten 
eerste : de Staten moeten de kolonie van de Compagnie overnemen 
en schepen beschikbaar stellen voor landverhuizers, die zich eerder 
onder hun dan onder haar gezag over zee zouden wagen. Ten twee
de : zij moeten voor de provincie instellen „een borgerlijke regee
ring, eenigermate op de manier van de loffelijke regeering van ons 
vaderland" en haar handel door vrijstelling van belasting en an
derzins aanmoedigen. En ten derde : een grensregeling treffen 
met de omringende Engelsche koloniën en een paar vendels sol
daten in Nieuw-Nederland leggen9) . Maar de Staten Generaal 
toonden niet den zedelijken moed, om de Kamer van Amsterdam 
terecht te wijzen. Stuyvesant werd teruggeroepen, maar de terug
roeping meteen weer ongedaan gemaakt. En Van der Donck, de 
leider en inspirator der deputatie, moest de ongenade der Heeren 

8) Geyl II, 291 v. 
e) Geyl II 473. 
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Negentien verduren. Wel kreeg Nieuw-Amsterdam in 1653 een ei
gen bestuur, maar de benoeming hield Stuyvesant aan zich.,,Koppige 
Piet" bleef hard en vol argwaan. Eigenbaat was hier niet in 't spel: 
Stuyvesant was loyaal jegens de Compagnie. Maar in alles was 
hij de barre autocraat, ook op het stuk van de religie. Hij vervolg
de de nijvere en vreedzame Quakers, terwijl Protestanten van aller
lei richting vóór zijn tijd onder de erkende Nederduitsch-Hervorm-
ke kerk in goede verstandhouding hadden geleefd 1 0 ) . Pas in 1664 
heeft hij zijn verzet tegen een echte volkvertegenwoordiging op
gegeven. Maar toen was 't te laat. Wan t noch zijn dreigementen, 
noch zijn verwoed gestamp met 't houten been vermochten de 
kolonisten — voor 't meerendeel niet-Nederlanders trouwens — 
te bewegen, zich dood te vechten tegen de overmacht. Nieuw-Ne
derland, reeds meer of minder verengelscht — Stuyvesant had de 
Engelschen met onderscheiding behandeld en meerderen van hen 
in zijn dienst gesteld, wat hem nog meer had gehaat gemaakt — 
werd in 1664 een kolonie van Engeland. 

W e hebben reeds opgemerkt, dat Engeland het gebied van 
Nieuw-Nederland als 't zijne beschouwde. Strikt genomen waren 
Engeland's aanspraken echter van zeer twijfelachtigen aard. Het 
leidde die immers af van Cabot's reis in die streken. Maar sinds
dien hadden ook Fransche, Engelsche en Nederlandsche schepen 
deze kusten bezocht. En alleen de Hollanders hadden hier gekolo
niseerd. In 1633 vaart een Engelsch schip de Hudson op ; tot 
groóte woede van van Twiller, den toenmaligen gouverneur, ver
klaart de gezagvoerder, dat hij in Engelsch gebied is. Virginische 
kolonisten trachtten herhaaldelijk de Hollanders te verjagen aan 
de Zuidrivier ( = de Delaware). Daar dringen echter op initiatief 
van Peter Minuit, die als gouverneur van Nieuw-Nederland was 
afgezet, de Zweden binnen en stichten er in 1638 Fort Christina 
en in 1643 Nieuw Gothenburg. In 1655 heeft Stuyvesant het 
Zweedsche gebied, met een beroep op de rechten der Compagnie, 
veroverd. Aan de Versehe Rivier, ( = de Connecticut), in 't Noor
den worden de Nieuw-Nederlanders, zooals we reeds zagen, door 
de harde, landhongerige mannen van Connecticut (vnl. van Hart-

10) De stad Amsterdam wees den Gouverneur op haar eigen ruimhartigheid in 
kerkelijke zaken, waaruit de handel zooveel voordeel trok. Het heeft wel wat 
geholpen. Temidden van de onverdraagzame Engelsche koloniën werd Nieuw-
Nederland een vrijplaats voor verschillende gezindten : Mennisten, Dultsche 
Lutheranen en Fransche Hugenoten. 
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ford) teruggedrongen naar 't Hudsondal. Van Maryland is het 
Nederlandsche gebied gescheiden door wat weldra Pennsylvania 
zal heeten. Na de stichting van New Haven drongen de Engel-
schen van hier naar 't Westen door ; zíj vestigden zich toen op 
't Oostelijk deel van Long Island. 

In 1650, nog vóór Adriaan van der Donck en de zijnen dien
aangaande een beslissing in Den Haag hadden kunnen uitlokken, 
had Stuyvesant gepoogd, in rechtstreeksche onderhandelingen met 
de koloniën van New England, een grensregeling te treffen. Inder
daad kwam zoo'n regeling tot stand, maar de Staten Generaal zijn 
er niet in geslaagd, dat verdrag door de Engelsche regeering te 
doen ratificeeren. Engeland bleef op 't standpunt, dat Nieuw-
Nederland Engelsch gebied was, en 't wachtte zijn uur. 
Wat de Engelsche regeering niet van haar opzet deed afzien, was 
ook de overweging, dat Nieuw-Nederland een al te zwakken 
slagboom vormde tusschen Nieuw-Frankrijk en de Atlantische 
kust. Al vroeg onderkenden de gouverneurs van Canada de be-
teekenis der Hollandsche kolonie voor de belangen van de Fransche 
expansie. Om de Engelsche koloniën gescheiden te houden en de 
Hudson, dien prachtigen verbindingsweg tusschen den Atlantischen 
Oceaan en 't Fransche gebied, te kunnen beheerschen, en tevens om 
de onbuigzaamste van hun Indiaansche vijanden, de Irokeezen, 
wier wigwams lagen in 't wijde woudgebied tusschen 't Cham-
plain- en 't Eriemeer, te kunnen onderwerpen, hebben de Cana-
deesche gouverneurs dit gebied begeerd, 't desnoods willen koopen. 
Maar daar kregen ze niet de kans toe. De vrede van Westminster 
in 1654 voorkwam nog net de verovering van Nieuw-Nederland 
door Cromwell's vloot. Maar de teerling was geworpen. Een be
dreiging voor New England, en anders in de naaste toekomst 't 
wisse slachtoffer van de Fransche expansie; en vooral : een per
manent beletsel voor de doeltreffende toepassing van de Acten van 
Navigatie en voor een goed sluitend koloniaal systeem, viel de ge-
heele kolonie, van Delaware tot New Haven, in 1664 zonder slag 
of stoot in de handen der Engelschen. De Zweden, de Franschen 
de Hugenoten, de Duitsche Protestanten, de vele kolonisten uit New 
England en zelfs vele Nederlandsche kolonisten zagen 't met gelijk
moedigheid gebeuren. En tot schrik van Canada werden de En
gelschen bij den vrede van Breda in 1667 heer en meester van 
de geheele kustlijn van Florida tot de baai van Fundy. Wel hebben 
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de Nederlanders hun verloren gebied in 1673 zonder veel moeite11) 
heroverd. Maar bij den tweeden vrede van Westminster in 1674 
zagen zij er voorgoed van af. Geografisch was Amerikaansch En
geland reeds een eenheid geworden. 

Reeds in Maart — Nieuw-Nederland had zich overgegeven 
in Augustus 1664 — had Karel II op de voor Proprietors gebrui-> 
kelijke voorwaarden het gebied tusschen de Delaware en de Con
necticut, Nieuw-Nederland + Delaware, afgestaan aan zijn broe
der, den hertog van York, naar wien de kolonie en haar hoofdstad 
voortaan werden genoemd. De recognitie bedroeg 40 bevervellen 
per jaar. De eisch van samenwerking bij wetgeving en bestuur 
met de kolonisten werd echter niet gesteld12). Jacobus kon wetge
ving en bestuur dus inrichten naar eigen goedvinden, mits hij 
bleef binnen de perken der Engelsche wet. Geen veranderingen 
werden in de landrechten en godsdienstige priveleges aangebracht. 
Maar wel verdrongen gradueele bestuurseenheden, de township en 
de county, de manoriale rechtspraak der Hollandsche families. In 
1665 belegde Nicolls, de eerste gouverneur, een verstandig en be
kwaam regent, een vergadering van vertegenwoordigers van En-
gelsch sprekende towns te Hempstead op Long Island, waar ko
lonies van emigranten uit Connecticut en New Haven waren ont
staan. Toen heeft Nicolls in samenwerking met die vertegenwoor
digers een wetboek opgesteld en een stelsel van locaal bestuur 
ingevoerd. Iedere township kreeg de bevoegdheid, belasting te 
heffen en zou een college van opzichters kiezen met rechterlijke 
bevoegdheid in kleine burgerlijke zaken. ledere township zou een 
kerk hebben ; haar richting zou worden bepaald door de meerder
heid der freemen. Practisch echter was die keuze beperkt tot de 
Protestantsche kerkgenootschappen, want niemand mocht predi
kant zijn, indien hij niet de Protestantsche ordinatie had onvtangen. 

Men hield de Nederlandsche townships van New York en 
Albany van de Engelsche bestuurlijk gescheiden ; zij kregen elk 

11) Mayer 76 : „Die Instruktion des Gouverneurs Lovelace, die den Beamten 
zuging, lautete: „Das Volk wird durch Strenge in Ordnung gehalten ; auszerdem 
werden ihm hohe Steuern auferlegt, dasz es nur Zeit hat, daran zu denken, wie 
es diese bezahlen kann" — so ist es kein Wunder, dasz beim Wiederausbruch 
des Krieges zwischen England und Holland im Jahre 1673 die Kolonie sofort zu 
den Holländern überging". 
" ) Macdonald No. 20. 
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een mayor en aldermen met rechterlijke bevoegdheden. Het ge
bruik van de Nederlandsche taal liet men ongemoeid1 3) . 

Zoo entte men in locale aangelegenheden self-government, 
zooals dat reeds was tot ontwikkeling gekomen in New England 
en Virginia, op de bestaande instellingen. Maar New York kreeg 
nog geen koloniale vertegenwoordiging : de hoogste macht berustte 
bij den gouverneur en den uitvoerenden raad. Men mag wel zeg
gen, dat deze bestuursvorm in dezen tijd van overgang voor de 
kolonie, wier bevolking zoozeer in taal en belangen uiteenliep, door 
zoo groóte afstanden en raciale antipathieën van elkander was ge
scheiden en nog in 't geheel geen ervaring in verantwoordelijk toe
zicht op regeeringszaken bezat, nog de verkieslijkste w a s 1 4 ) . 

Maar met de inhuizing van vele kolonisten uit New England 
kwam ook het verzoek om self-government van 't gangbare kolo
niale type. Na vele wrijvingen met Nicolls' autocratische opvol
gers Lovelace en Andros, waarbij men zelfs belastingbetaling wei
gerde en Andros op beschuldiging van hoogverraad en schending 
van de Magna Charta en de Petition of Right gevangen zette, liet 
Jacobus zich in 1683, toen hij den nieuwen gouverneur Thomas 
Dongan zijn instructies gaf, bewegen tot inwilliging van dat ver
zoek. Dongan werd gemachtigd tot de bijeenroeping van een ver
tegenwoordigende vergadering van 18 door de freeholders gekozen 
afgevaardigden. Die hebben toen het befaamde Charter of Liber' 
ties and Priveleges opgesteld, dat in werkelijkheid een soort van 
grondwet was, en waarin te lezen stond, dat er gewetensvrijheid 
zou heerachen in de kolonie; dat het wettige gezag zou berusten bij 
den gouverneur, den raad en 't volk, vereenigd in de volksver
tegenwoordiging, en dat geen belasting zou worden geheven zon
der toestemming van de vertegenwoordigers van 't volk ; kortom 
het charter legde de beginselen vast van gewetensvrijheid, ver
tegenwoordigend bestuur en van 't genot van burgerlijke rechten 
als beschreven in de Common Law. De Proprietor echter behield 
het recht van bezit op alle onverdeeld land, de uit- en invoerrech
ten en 't recht van veto op de wetgeving. Een feit van zeer groóte 

13 ) Doyle 40. 
14) Pasquet 92 :„Le code qui fut promulgué par Nicolls pour l'administration 
de la province — les „lois du duc", comme on les appela — était ime combinai' 
son des lois du Massachusetts, du Connecticut et des coutumes locales ; il était, 
sur plus d'un point, en avance sur les lois anglaises". 
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beteekenis was ook, dat alle kolonisten, ongeacht hun nationaliteit, 
in rechten gelijk werden gesteld. Dit, en de gewetensvrijheid voor 
allen, was reeds „the characteristic spirit of modem America, which 
eventually spread from Atlantic to Padfic" 1 5 ) . Jacobus aanvaard
de deze constitutie. Doch reeds in 1685, toen hij koning werd, trok 
hij ze in en werd New York kroonkolonie. De redenen, waarom 
de koning zoo handelde, zijn onbekend, zegt Purcell (105). Maar 
aannemelijk is, wat Doyle (43) verklaart : „The withdrawal of the 
rights granted to New York was no doubt a step in that policy of 
unification which we have already seen applied to New England". 
Wij hebben die unificatie reeds besproken. Maar ook deze leven
wekkende idee van 1683 zou niet spoorloos verdwijnen. Bij hun 
vrijwording hebben de Amerikanen zich breed en diep laten in-
spireeren door het Charter of Liberties and Privileges van 1683» 
betoogt Kennedy, de jongste biograaf van Thomas Dongan1 6) . De 
verdiensten van dezen gouverneur, een Katholieken 1er, zijn niet ge
ring. Hij regeerde met wijsbeleid en gematigdheid. Hij zorgde voor 
goede betrekkingen met de Indianen en verbond de machtige 
Irokeezen voorgoed aan de zaak der Engelschen, waardoor hij de 
expansie van Frankrijk in de richting van den Atlantischen Oce
aan stuitte. Hem komt de eer toe, de noodzakelijkheid te hebben 
aangetoond van een koloniaal postwezen en van den bouw van 
postwegen, die de stad New York met de Noordelijke en de Zuide
lijke koloniën moesten verbinden. Van zijn tijd mag men den ko
lonialen postdienst dateeren. Hij was ontoegankelijk voor elke tege
moetkomende suggestie van Fransche zijde en heeft het hatelijke 
„except Papist" der charters door zijn onkreukbare trouw gebrand
merkt. Onder zijn bewind genoten ook de Katholieken vrijheid 
van godsdienst1 7); ook in den Hollandschen tijd waren ze niet 
vervolgd geworden. Onder Dongan hadden 2 Katholieken zitting 
in den Council ; een ander was toen ontvanger van de havenbe
lasting. De Jezuïeten vestigden de eerste degelijke Latijnsche school 
in de kolonie en hadden er ook een kapel. 

Wij hebben reeds verhaald, hoe Jacobus II zijn autocratisch 
ideaal ten opzichte van de koloniën tevergeefs heeft trachten te 

1 β ) Trevelyan 443. 
" ) Kennedy Chap IL 
1 7 ) Het,,except Papists" kwam in de schenkingsoorkonde van 1664 trouwens 
niet voor. 
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verwezenlijken. Hoe hij trachtte te centraliseeren en de koloniën 
onmondig te maken. En ook, hoe met zijn val een einde kwam aan 
het bewind van Andros. Zijn vertegenwoordiger te New York, 
Nicholson, zag zich plotseling geplaatst tegenover een fanatieke 
bevolking, welke hem ten laste legde, dat hij opdracht had, de 
stad in brand te steken. Hij nam de vlucht, en een koopman van 
Duitsche afkomst, Jacob Leisler, greep de leiding. Die riep een 
vergadering bijeen, maar had 't hoofd te bieden aan een sterke 
oppositie, bestaande uit de Nederlandsche en Engelsche aristocra
ten en de kleine Katholieke groep. Willem en Mary wenschten 
dezen dictator niet als gouverneur. Zijn gewapend verzet tegen 
den nieuwen gouverneur en de koninklijke troepen moest hij in 1690 
met een aanklacht wegens hoogverraad en den dood bekoopen. 
Of 't zijn bedoeling is geweest, 't vertegenwoordigend bewind te 
herstellen, is niet zeker : in elk geval had Leisier dictatoriale nei
gingen. 

Onder Willem en Магу is het charter of Liberties and Priveleges 
in hoofdzaak 1 8 ) weer in zwang gekomen. De kolonie kreeg een 
volksvertegenwoordiging, maar evenals de raad van den gouver
neur werd ze overheerscht door de patroons en de manoriale lords. 
Stemrecht was gebaseerd op landbezit en Protestantisme. De amb
ten stonden onder de controle van de kleine heerschende klasse. 
Voortaan leed de kolonie meer onder de achteloosheid dan onder 
ongemotiveerde inmenging van 't moederland. Reeds vóór 1740 
had ze, door haar sterk gemengde bevolking en vreemden handel, 
een cosmopolitisch karakter, en wedijverde New York City als 
hoofdstad met Boston en Charleston. Bovendien was de stad de 
hoofdmacht voor den pelshandel en 't brandpunt van de door-
voerhandel tusschen New Engeland en Virginia. Reeds op 't einde 
van de zeventiende eeuw domineerden de uit New England af
komstige Puriteinen in de hoofdstad en ook in de townships aan 
de zeekant. Zij weken in levensgevoel en belangstelling ver af 
van de oerconservatieve Hollanders, welke voornamelijk aan de 
Boven-Hudson, in en om Albany, hun oudbakken patroons- en 

ls) Het „except Papists" werd in 1691 weer ingevoerd. Volgens een wet van 
1700 zou ieder Katholiek priester, die in de kolonie werd aangetroffen, met 
levenslange gevangenschap worden gestraft. Zou hij ontkomen, maar gegrepen 
worden, dan wachtte hem de doodstraf. Wie een Katholiek priester herbergde, 
zou met £ 200 worden beboet en 3 dagen aan den schandpaal moeten staan. Een 
wet van 1701 sloot de Katholieken uit van alle openbare ambten. (Paolos 359 ν.) 
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landlordsbestaan voortzetten, en weigerden, actief belang te stellen 
in de worsteling met de Franschen, welke voor de koloniën toch 
een kwestie van leven of dood beteekende. Ook in de stad New 
York was 't Hollandsche element vrij talrijk aanwezig, maar van 
veel invloed op 't staatkundige leven is niets te merken. Dat deze 
menschen, in den Hollandschen tijd politiek onmondig, altijd af
keering van bemoeiing met en door den staat, zoo zelfgenoegzaam 
en over 't geheel genomen ook zoo individualistisch geaard, sa
men met de Pilgrim Fathers van Plymouth de kiem zouden hebben 
gelegd van het staatswezen der Noordamerikaansche Unie, zooals 
ons Douglas Campbell19) en op zijn voorbeeld Abraham Kuyper20) 
en sommigen van diens geestverwanten 2 1) willen doen gelooven, is 
moeilijk aan te nemen2 2) . Daarvoor was de politieke vormkracht 
der Hollanders van New York veel te zwak en 't aantal van 
beiden. Knickerbockers en Pilgrim Fathers23) te gering. 

N E W JERSEY. 

Nauw verbonden met New York was New Jersey. In 
1664 kochten Carteret en Berkeley, twee der Proprietors van 
Carolina, blijkbaar om hun financiën te verbeteren, bij de 
Delaware 't vruchtbaarste gedeelte van 't pas verworven Nieuw-
Nederland van diens eigenaar, den hertog van York. Ter cere 
van Carteret, die Jersey, een der Normandische eilanden, als 
gouverneur zoo dapper had verdedigd tegen de legers van 't 
Parlement, kreeg de nieuwe kolonie den naam New Jersey. In 
1665 maakten zij hun condities aan gegadigden bekend : in hun 
kolonie zou ieder vrijheid van geweten genieten ; de belangen der 
kolonisten zouden in een vrij gekozen volksvertegenwoordiging 
behartigd worden, en ieder zou 60 H.A. land kosteloos ontvangen ; 
terwijl voor iederen knecht nogmaals 60 H.A. zou worden ver
strekt. De eerste kolonisten waren Hollanders uit New York en 
vooral Puriteinen van Long Island, New Haven en Massachusetts. 

19 ) De Puriteinen in Nederland, Engeland en Amerika, passim. 
20) Varia Amercana 119 vv. 
21) Zie ook over deze kwestie Te Lintum 28 w . 
22) Zie : Christelijke Encyclopaedic VI s.v. Independenten. 
23) Gebruikte men den term Pilgrim Pathers in ruimeren zin — n.1. voor al de 
Puriteinen van de eerste generatie in New England, — dan stond de zaak na
tuurlijk anders. Maar dat is niet 't geval. 
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Zij zetten zich neder op korten afstand van de Hudson in Oost-
Jersey. Zoodoende werd Oost-Jersey een New England in 't klein; 
met al de kenmerken van dien : de town meeting, de congregatio-
nalistische kerk en . . . de onverdraagzaamheid in 't godsdienstige ; 
immers de kolonisten van Newark, mannen uit New Haven, be
slisten, tegen de beginselen en beloften der Proprietors in, dat alleen 
lidmaten van de Congregationalistische kerk politieke rechten 
zouden hebben. Ook wedijverden deze Puriteinen met hun geest
verwanten in Massachusetts in politieken onafhankelijkheidszin 
en gelijkzoekerij. Onmiddellijk na hun vestiging kwamen ze met 
den gouverneur in conflict over de quit-rent, de erfpacht. In New 
England, dat geen eigenaarskoloniën meer kende, bestond ze niet, 
en daarom weigerde men ze in New Jersey te betalen. De kolonisten 
beriepen zich er op — en 't had ongetwijfeld schijn van reden — 
dat Nicolls, die nog vóór de beide Proprietors een oproeping tot 
gegadigden had gedaan, waaraan zij hadden gevolg gegeven, niet 
van quit-rent had gesproken en zij reeds vóór 't regiem van 1665, 
dat de quit-rent had ingevoerd, waren aangekomen; en bovendien: 
dat zij hun land van de Indianen hadden gekocht. Zij zetten den 
gouverneur af en begonnen, nadat deze door Karel II was gehand
haafd, een proces, dat nog niet geëindigd was, toen de Ameri-
kaansche Revolutie uitbarstte ! 1 ) 

Aanvankelijk vormde New Jersey slechts één kolonie. Maar 
in 1674 verkocht Berkeley zijn part. West-Jersey, aan een 
Londenschen Quaker, en die stond zijn rechten weldra af aan een 
groep van Quakers, onder wie de bekende stichter van Pennsyl
vania, William Penn. Zij kreeg al het gebied van Berkeley in 
handen. Waarschijnlijk deed men dezen koop in overleg met 
George Fox, den stichter der secte, want Fox zocht naar een wijk-
plaats voor zijn alom vervolgde geloofsgenooten. Pas in 1680 heeft 
de hertog van York deze regelingen voorgoed bekrachtigd. 
Intusschen waren de noeste Quakers al aan 't werk getogen en 
hadden kolonies doen ontstaan te New Salem en Burlington. De 
grond was goed en vele Quakers waren niet zonder middelen. 
Burlington was spoedig 't centrum van West-Jersey. Zij hadden 
de constitutie, welke hun vóór hun vertrek naar de kolonie was 
voorgelezen, aanvaard. Die constitutie nu vertrouwde de uit
voerende macht toe aan een directorium, (spoedig was dat een 

a) Pasquet 94 w . 
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gouverneur) door de eigenaars der kolonie benoemd. Een assembly, 
volgens geheime stemming voor 1 jaar gekozen, stelde de wetten en 
de belastingen vast. Absolute vrijheid van geweten riep ieder het 
welkom toe. Niemand zou wegens zijn schulden van zijn vrijheid 
worden beroofd. De doodstraf was in beginsel verboden ; alleen 
in geval van hoogverraad, en dan nog slechts, indien de Assembly 
zich er voor verklaarde, werd hiervan afgeweken. 

Deze democratische constitutie, waaruit zoo'n diepe eerbied 
voor de menschelijke waardigheid spreekt, droeg den stempel van 
William Penn's milden en edelen geest, en zal ook wel door hem, 
den geestelijken dominant der groep van eigenaars, zijn ontworpen. 

Op den duur bevredigden de verhoudingen in New Jersey de 
Quakers echter niet. „In New Jersey Penn was no more than one 
in a firm of Proprietors ; his position did not give him that free 
hand which he required to carry out his theories as a constructive 
statesman", zegt Doyle.2) Penn heeft de gelegenheid wel daartoe 
gevonden in 1681, toen hij Pennsylvania ontving. West-Jersey is in 
dien tijd nog verschillende malen in andere handen overgegaan. 
In 1688 is 't — zooals we vroeger zagen — door Andros ingelijfd 
bij 't Dominion of New England. Hetzelfde lot trof toen Oost-
Jersey, dat maar was blijven procedeeren tegen Carteret, en — 
wellicht daarom — in 1682 door diens erfgenamen aan een groep 
van 12 Quakers, onder wie alweder Penn, werd verkocht. Na de 
Glorious Revolution werden de Jersey's aan hun eigenaars terug
gegeven. In 1699 werden ze onder één gouverneur geplaatst ; in 
1700 worden ze Penn's eigendom, en in 1702 tot een kroonkolonie 
vereenigd. New Jersey telde toen ongeveer 15000 inwoners, van 
wie zoowat 2/з in Oost-Jersey woonden. In den loop der achttiende 
eeuw kwamen zich steeds meer Schotsche Presbyterianen in New 
Jersey vestigen. Daardoor kreeg 't een overwegend Pres-
byteriaansch karakter. Zijn in 1747 te Princeton gestichte univer
siteit is daar de ondubbelzinnige exponent van. Bij New York en 
Pennsylvania bleef New Jersey, dat geen goede havens had, echter 
altijd ten achter. 

PENNSYLVANIA. 

Zooals gezegd kwam William Penn in 1681 in 't bezit 
van 't gebied, dat de koning uit vereering voor diens vader, 

3) Doyle 49. 
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admiraal Penn, den veroveraar van Jamaica en den partij
ganger der Stuarts in de dagen der Restauratie, Pennsylvania 
noemde ί ) . William Penn had van zijn vader een schuldvor
dering op Karel II geërfd van £ 16000. Op grond Hiervan, en tevens 
om een kolonie te stichten voor zijn geloofsgenooten, verzocht Penn 
in Juni 1680, met grondgebied begiftigd te worden in Amerika. De 
petitie duidde ook den omvang en de ligging van het gebied aan : 
,,a tract of land in America north of Maryland, bounded on the 
east by the Delaware, on the west limited as Maryland (n.l. door 
New Jersey), northwarH as far as plantable." Karel II, evenals zijn 
broeder, ontving het verzoek met welwillendheid. De ondervinding 
had den vorst evenwel voorzichtig gemaakt in koloniale aange
legenheden, en daarom liet hij Penn's petitie door vertegenwoor
digers van Jacobus en Baltimore nauwlettend onderzoeken. In 
December verklaarde de procureur-generaal, dat zoodanige 
schenking geen inbreuk maakte op de rechten van Jacobus en 
Baltimore, Penn's toekomstige buren in Amerika. In Januari 1681 
werden de grenzen bepaald, en in Maart het charter opgesteld. 
Het wees Penn een gebied toe van 300 bij 160 mijlen, buitengewoon 
vruchtbaar, rijk aan mineralen en deugdelijk timmerhout en vele 
andere goede dingen. Gezien 's konings bovengenoemde onder
vinding bevreemdt 't niet, dat dit charter niet tenvolle beantwoordt 
aan Penn's wenschen, zooals hij die in een eigen ontwerp naar 
't model van Maryland's charter had geformuleerd. De Chief 
Justice had dit ontwerp op verschillende belangrijke punten ge
wijzigd. Een vergelijking van 't charter van Pennsylvania met dat 
van Maryland wijst dat duidelijk uit. Wel worden William Penn 
en zijn erfgenamen „the true and absolute Proprietaries" van het — 
zeer omslachtig en onduidelijk omschreven — gebied,2) maar: 
Io , de kolonisten hebben recht van appèl op de Kroon. — 2°. de 
koloniale wetten zijn onderworpen aan de goedkeuring van den 
Privy Council, en de Kroon heeft het recht van veto op alle 
koloniale wetgeving. — 3°. het recht, om met ordonnantiën te 

1) Macdonald no. 23. Als bijzonder motief voor de schenking noemt koning 
Karel 't dappere gedrag van admiraal Penn in den slag bij Lowestoff (and pertì-
culerly to his Conduct, courage and discretion under our dearest brother, James, 
Duke of York, in that signall Battel! and victorie, fought and obteigned against 
the Dutch fleete, comanded by the Herr Van Obdam . . . . [in 1665,]... 
2) De recognitie was : 2 bevervellen per jaar plus 1/5 van al het goud' en 
zilvererts, dat zou worden gevonden. 
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regeeren, (dus met besluiten, waarin de legislatuur niet is gekend) 
is heel beperkt. 3) — 4°. voor alle wetgeving en bestuur in zake 
de inkomsten der koloniale schatkist, geldt Pennsylvania als een 
integreerend deel van 't Rijk, zoodat de Proprietor zich verplicht, 
zorg te dragen voor de naleving van de Acten van Navigatie en 
de tolreglementen. Echter zal door den Koning of van 's Konings 
wege geen belasting aan de kolonie en de kolonisten worden opge
legd dan met „consent of the proprietary, or chiefe Governor and 
assembly, or by Act of parliament in England" 4) — 5°. de Pro
prietor moet een agent bij de Engelsche regeering in 't moederland 
stationneeren voor het contact met 't Rijk, om rekenschap af te 
leggen van eventueele inbreuken op de Engelsche belasting- en 
scheepvaartwetten. — 6°.indien 20 kolonisten dat wenschen, zal de 
bisschop van Londen een Anglicaansch predikant benoemen voor 
hun kerkelijke gemeenschap. Dus wat Penn zorgvuldig had ge
tracht te omzeilen, de extra- erkenning van een kerkgenootschap, 
moest hij laten gebeuren. 

Penn lanceerde nu tal van aantrekkelijke prospectussen „met 
duidelijke teekening van het terrein aan de Delaware, waar de 
toenmalige zeevaart moest stoppen".5) Hij bood werk en brood en 
„een waarlijk christelijke behandeling" aan allen die „verdrukt en 
beladen" waren. In 't eerst verkocht hij 5000 acres voor £ 100 plus 
een jaarlijken cijns van 50 shilling of £ 20 ineens ; later 3000 acres 
voor £ 100 plus een erfpachtprijs van 30 shilling. De koopers ver
plichtten zich, om binnen 3 jaar op iedere portie van 1000 acres 
een gezin te vestigen. Wie kon noch wilde koopen, mocht voor zich 
en ieder familielid boven 16 jaar 50 acres in bezit nemen, mits hij 
een jaarlijkschen cijns betaalde van 1 penny per acre; voor „de 
arme Fransche Protestanten" was dit slechts J/̂  penny per acre ; 
terwijl de indentured servants dezen halven penny pas behoefden 
op te brengen, wanneer hun dienstijd om was. 6) 

In 1682 stond de hertog van York hem af de stad Newcastle 
plus de Delaware-nederzettingen : de zoogenaamde Territories 

3) Macdonald vat dit gedeelte van 't charter samen ab volgt : [In emergencies, 
the proprietor or his representatives may make ordinances without the consent 
of the freemen; the same to be agreeable to the laws of England.] 
*) Daimstaedter 24 : „Diese Bestimmungen beweisen, welche Fortschritte die 
Imperialistische Idee in jenen 50 Jahren gemacht hatte". 
5) Te Lintum 30. 
e) Pasquet 103. 
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(thans de staat Delaware). De Zweedsche Lutheranen, die de 
meerderheid der bevolking van de Territories uitmaakten, en ook 
de Puriteinen, gekomen uit New England en New York, waren 
echter afkeerig van de Quakers van Pennsyvania : in 1688 ont
stond er een geschil : de Territories verweten Pennsylvania, dat 
zij naar verhouding te weinig aandeel in de magistratuur hadden. 
In 1704 werd Delaware een afzonderlijke kolonie, 't kreeg zijn 
eigen legislatuur, maar hield denzelfden proprietor en gouverneur ; 
een personeele unie tusschen Delaware en Pennsylvanie redde 
aldus den vrede. 

Intusschen groeide 't getal kolonisten prachtig : In 1682 waren 
er nauwelijks 1000 ; Zweden, Finnen, Hollanders en Duitschers. 
Sindsdien kwamen talrijke Quakers uit de andere koloniën en uit 
Europa, vooral uit Engeland en Ierland. Hen volgden Welshmen, 
die nederzettingen stichtten te St. Davids, Bryn Mawr, Haverford 
en Merion en hun radicale eigenschappen nog lang getrouw hebben 
bewaard. Spoedig kwamen ook Hugenoten, Mennonieten van den 
Neder-Rijn, 7) en Lutheranen en Gereformeerden uit de Rijnpalts. 
In 1685 telde de kolonie reeds 8000 inwoners. 

Hier was 't leven goed. Hier kon men God dienen naar de 
inspraken van 't gemoed. Hier was de hemel zonnig en de aarde 
vruchtbaar. De Franschen waren ver weg, en met de Indianen had 
Penn, na eerst, in 1683 hun rechten en vermeende rechten op den 
grond te hebben afgekocht, de vredespijp gerookt onder den 
beroemden olm („the Treaty Elm") en een eeuwig verbond van 
vriendschap aangegaan. Hier was broederliefde ; want hier scheen 
de zachte ster der Bergrede over een volk van goeden wil. Althans : 
zoo liet het zich aanvankelijk aanzien. 

Penn had groot vertrouwen in den adeldom der menschelijke 
natuur. Hij en zijn volgelingen verwierpen de Calvinistische prae-
destinatie, en kenden „'t inwendig licht" toe aan iederen mensch 
„die in de wereld komt" (Joh. 1, 9) 8) Volgens de Quakers is dat 
inwendig licht de eenige bron van 't religieuse leven. Een Christen 
ontstaat slechts door de onmiddellijke werking van het inwendig 

T) Zij werden hier heen geleid door Pastonus, die weldra Quaker werd. Hun 
centrum werd Germantown, een voorstad van Philadelphia, waar zich spoedig 
industrie ontwikkelde. 
e) Algermissen (Die Quäker) en Möhler (Die Quaker) evenals Muller (Π, 2 
passim) geven een fijnzinnige karakteristiek van leer en leven dezer secte. 
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licht, 9 ) den geest. „Christus alleen is het, die de mogelijkheid tot 

werkelijkheid maakt, en daarmee den, ondanks sluimerende vat

baarheid natuurlijken mensch, omschept tot een kind des lichts".1 0) 

Het Quakerisme scheidt woord en geest van elkander ; dat is zijn 

ultra-subjectivisme tegenover 't Biblisme van den Puritein. „Het 

woord is geschiedkundig verhaal ; de geest is levende, vrijwerkende 

kracht. Alleen God zelf kan in de ziel het nieuwe leven, en wel 

onmiddellijk, opwekken. Maar in Zijn licht worden dan ook Gods 

wil en wegen overal duidelijk. De kerken hebben slechts doode 

vormen en letters, de geest alleen is kracht en leven", n ) 

Hier reikt het enthousiasme en spiritualisme uit de wereld der 

Anabaptisten. Schwenkfeldianen, Independenten, Baptisten en 

Levellers de hand aan 't rationalisme van de Waiters en Seekers, 

de Arminianen en de Collegianten. Het spiritualistische subjecti

visme van de Quakers,1 2) geboren uit dit verbond van enthou

siasme en rationalisme, moet zich wel verzetten tegen de autoriteit 

der kerken en alle „uiterlijkheid".en materialisatie. 

Consequent als 't is, eischt het Quakerisme dan ook scheiding 

van kerk en staat. Zoo ook Penn. En daar zijn theorie van de 

gelijkheid aller menschen voor God — voortvloeiend uit de leer van 

't inwendig licht — voor Penn geen vaag en dood dogma, doch 

leidend beginsel is, behandelt hij de Indianen als zijn broeders en 

ijvert hij voor abolitie.1 3) En daarom geeft hij Pennsylvania in 

9 ) „Wij belijden echter," zegt Will. Penn, „the Light of Christ not to be a 
Natural Light" (bij Lindeboom 332). Hi] onderscheidt dus wel natuurlijk van 
bovennatuurlijk licht, maar niet op logischen grond, namelijk niet als volstrekt 
anders geaard. 
1 0 ) lindeboom 332. 
1 1 ) Muller Π 2, 489. Tot welke consequenties deze „geestdrijverij" kan leiden, 
toont Vondel in zijn alarmeerend Antidotum. 
1 2 ) Penn heeft de secte der Quakers echter gezuiverd van haar buitensporig' 
heden. Daardoor raakt het enthousiastisch element meer op den achtergrond en 
komt het „practische Christendom" meer naar voren. Waarheidszin, vlijt, eenvoud, 
naastenliefde, naast een zekere zelfbewustheid en een eigenzlnnigen onafhanke-
lljkheidszin, worden zoodoende de hoofdtrekken van den Quaker uit Amerika. 
1 3 ) In de practijk deed Penn echter groóte concessies aan de werkelijkheid. Dit 
bleek in 1696, toen de Philadelphia Yearly Meeting in zake de abolitie een 
resolutie aannam, waarbij de slavernij in strijd werd verklaard met de eerste 
beginselen van 't Evangelie. Penn echter waagde zich niet aan de emancipatie, 
maar drong aan op onderwijs voor Negers, verlof voor hen om te huwen, 
onderdrukking van polygamie en overspel, en stelde een wettelijke regeling van 
hun bestraffing voor. Maar de vergadering weigerde die voorstellen, uitgezonderd 
't laatste, aan te nemen. (Encyclopaedia Britannica 17 s.v. Penn.) 
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1681 een echt-democratische constitutie, democratischer nog dan 
die van West-Jersey. 1 4 ) 

Zeer leerzaam is de beginselverklaring, welke hij aan het 
constitutie-ontwerp laat voorafgaan : »Governments rather depend 
upon men than men upon governments ; let men be good, and the 
government cannot be bad ; if it be ill they will cure i t . . . That, 
therefore, which makes a good constitution must keep it, that is, 
men of wisdom and virtue; qualities that, because they descend 
not with wordly inheritance, must be carefully propagated by a 
virtuous education of youth. For liberty without obedience is con
fusion, and obedience without liberty is slavery", is) 

Hier spreekt een wijs man, die 't rechte gebruik der dingen 
kent : geen democratist, maar een goed democraat. Toch greep 
Penn in zijn idealisme aanvankelijk te hoog. „Alleen Baltimore, 
zegt Doyle, 1 6 ) heeft van alle kolonisators begrepen, dat een consti
tutie voor een beginnende kolonie in algemeene termen moet worden 
gehouden." Penn nu stelde 2 kamers in als legislatuur ; beide door 
de kolonisten volgens algemeen kiesrecht gekozen : een hoogerhuis 
of council van 72 leden en een assembly of lagerhuis van 200 leden, 
uit te breiden tot 500. De Council zou worden gekozen om de 3 jaar; 
ieder jaar zou 1/3 der leden aftreden; de Assembly werd jaarlijks 
gekozen. 

De Council had 't initiatief bij de wetgeving ; de Assembly nam 
de wetsvoorstellen aan of verwierp ze, terwijl de Kroon ze naar 
den eisch van 't charter al of niet ratificeerde. De Assembly was 
dus meer of minder overbodig, en de Council te groot voor het 
andere gedeelte van zijn taak, namelijk : het uitvoerend orgaan te 
zijn, de inkomsten te beheeren, de politie en de rechters te contro
leeren, nieuwe townships te verordenen en zorg te dragen voor 't 
onderwijs. Daarom werd het oorspronkelijke charter op wensch 
van de Assembly reeds in 't voorjaar van 1683 gewijzigd en de 
Council ingekrompen tot 18- en de Assembly tot 26 leden. Aan de 
Assembly bleef 't recht van initiatief inzake de wetgeving ont
houden. Maar haar veto-macht werd vergroot : een door den 
gouverneur voorgestelde wet zou — behoudens de ratificatie door 
de Kroon — alleen dan aangenomen zijn, wanneer niet enkel de 
meerderheid, maar 2/з van de leden zich er voor verklaarden. Drie 

1 4 ) Zie hlervoren. 
1 Б) Bij Purcell, 109. 
« ) Doyle 50. 
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jaar later werd echter een verandering ingevoerd, die, wanneer 
ze streng was doorgevoerd, de politieke rechten van de koloniale 
gemeenschap tot niets zou hebben gereduceerd. Penn wees toen 
namelijk 5 staatscommissarissen aan, die — met een quorum van 
3 — het recht van veto ontvingen voor alle wetgeving.17) Men 
mag 't er voor houden, dat de moeilijkheden met de Territories 
en 't bij de Quakers ontstane schisma, tot deze krasse afwijking 
van den oorspronkelijken opzet rijkelijk het hunne hebben bijge
dragen. In 1689 keert Penn terug tot de oorspronkelijke constitutie. 
Voor zijn idealisme waren al deze regelingen slechts experimen
ten. 1 8) In Mei 1700 verzocht de Assembly Penn bijna unaniem, om 
't charter van 1681 te herzien. Hij nam 't terug en verleende in 
1701 het „Charter of Privileges for Pennsylvania", i9) dat de 
kolonisten bevredigde en tot 1776 hun constitutie uitmaakte. 

Art. I verklaart, dat een volk, zelfs wanneer 't is toegerust 
met de grootste burgerlijke rechten, niet wezenlijk gelukkig zou 
kunnen zijn, indien de vrijheid van geweten niet is gewaarborgd. 
En in art. VIII belooft hij, ook voor zijn erfgenamen, dat deze door 
hem erkende gewetensvrijheid voor alle tijden onaantastbaar zal 
zijn en de tekst van dit artikel in geen enkel opzicht zal worden 
veranderd. 

Art. IV bevat de organisatie der legislatuur : er zal zijn één 
enkele wetgevende kamer, 2 0) jaarlijks gekozen door de freemen 
der kolonie ; zij zal bestaan uit 4 afgevaardigden per county, of 
— indien de gouverneur en de kamer dat noodig of wenschelijk 
oordeelen — uit meer dan 4 afgevaardigden. Deze Kamer zal den 
gouverneur of den vice-gouverneur en den adviseerenden raad 
bijstaan in het bestuur. Zij zal beschikken over alle privileges van 
self-government, welke 't Engelsche lagerhuis bezit. Indien de Ter
ritories dat wenschten, zouden zij een afzonderlijke volksvertegen
woordiging ontvangen. Zooals gezegd, is dat in 1704 gebeurd. 
De benoeming van sheriffs, coroners 2 1 ) en magistraten voor elke 

« ) Doyle 50. 
l s ) Penn had de regeling van 1681 zelf „a holy expirement" genoemd. 
19 ) Gourd I 305 vv. 
20) Dus geen hoogerhuis. 
21 ) De coroners hadden tot taak, een onderzoek in te stellen bij zelfmoord en 
doodelijk ongeluk. Zij konden de stervenden ondervragen en de lijken desnoods 
laten opgraven (Gourd II 124). In 't moederland werden deze „permanent officers 
of the crown" gekozen door de freeholders. (Blackstone Vol. I, Bk. I, 346-349.) 
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county kwam aan den gouverneur. De freemen echter zouden hen 
voor een benoeming voordragen. De Council zou niet langer 
worden gekozen door 't volk, maar worden benoemd door den 
gouverneur, zoodat de uitvoerende macht vrijwel geheel in diens 
hand berustte. Hij heeft recht van veto. De bevoegdheid van de 
Kamer werd vergroot : zij kreeg nu het recht van initiatief. 

Intusschen had Penn niet alleen met zijn eigen kolonisten doch 
ook met de Engelsche regeering moeilijkheden gehad. In tegen
stelling met de Dissenters in Engeland had hij zijn adhaesie betuigd 
aan de door Jacobus in 1687 afgekondigde Declaration of Indul
gence, zelfs een dankadres uit naam van zijn geloofsgenooten tot 
den koning gericht. In het vlugschrift : „Good advise to the Church 
of England, Roman Catholics and Protestant Dissenters" uit die 
zelfde dagen betoogt hij dan ook de wenschelijkheid, ja den plicht, 
de Testacts en de Penal Laws af te schaffen.22) 

Hij roeide tegen den stroom op, en kwam bij de Glorious 
Revolution in een moeilijke positie. Willem III en diens omgeving 
waren hem niet goed gezind : men beweerde, dat hij Jezuïet was 
geworden ! Verschillende malen is hij op beschuldiging van hoog
verraad gearresteerd. En in 1692 werden hem de overheidsrechten 
over Pennsylvania feitelijk ontnomen : 2 3) hij zou 't slecht hebben 
bestuurd en onverdedigd hebben gelaten tegenover de Franschen. 
Pennsylvania werd toen geplaatst onder den gouverneur van New 
York, Benjamin Fletcher. Maar deze, die nu de kans kreeg, om 
Pennsylvania en New York, beide bedreigd door 't Fransche ge
vaar en economisch elkanders aanvulling, nauwer aaneen te sluiten, 
was een beunhaas en een despoot tevens, en maakte bovendien 
door zijn loszinnig leven en grove ambtelijke corruptie 2 4) zijn eigen 
positie onhoudbaar. In 1694 kreeg Penn zijn oude rechten terug. 

Als principiëele tegenstanders van wapenhandel en oorlog 
veroorzaakten de Quakers de Engelsche regeering, die van 1688 
af in oorlog was met Frankrijk, (King Wil l iams- en Queen Anne's 
W a r in de koloniën) veel zorg ; dat valt niet te ontkennen. In 
1701 drong de koning er sterk op aan, dat Pennsylvania met andere 
eigenaarskoloniën een defensieve unie zou sluiten, en vroeg hij 
van 't Pennsylvanisch bestuur gelden voor fortificaties. En bij 't 

22) Encyclopaedia Britannica 22 s.v. Penn. 
23) Doyle 50 : There is no trace of any formal act of deprivation. 
'*) Doyle 51. 
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Hoogerhuis werd toen een bill ingediend, om alle eigenaarskoloniën 
om te zetten in kroonkoloniën. Toen verscheen Penn's zoon voor 
de desbetreffende commissie uit het Parlement en wist amper uit
stel van de behandeling der kwestie — totdat zijn vader uit Ame
rika was teruggekeerd, — te verkrijgen. 

De Assembly ontving het verzoek om gelden en militaire maat
regelen vijandig en wendde armoede voor. Penn, hoewel princi
pieel anti-militairist, zag de noodzakelijkheid van koloniale ver
dediging in, en wilde het moederland op een of andere wijze hierin 
tegemoet komen, maar de kolonisten weigerden hem te volgen. 

De nieuwe constitutie bracht niet die harmonie van machten 
en strevingen, welke Penn met zijn onverwoestclijk optimisme er 
van had verhoopt. Na zijn vertrek in 1701 begon het oude gehak-
keteer opnieuw. Een anti-eigenaarspartij vormde zich, voornamelijk 
uit de Anglicanen, welke Penn en de Quakers genadeloos bestookte. 
Wanneer de gouverneur wilde gebruik maken van 't veto-recht, 
stemde de Kamer de begrooting af, of negeerde zij zijn beschik
kingen. Daardoor moest Penn meer dan eens uit eigen kas 't 
bestuur helpen bekostigen. 

De oppositie stuurde regelrecht aan op den status van kroon
kolonie. Toen zijn geestvermogens begonnen te verzwakken, werd 
Penn 't slachtoffer van miskenning en bedrog : de hypotheek op 
zijn kolonie, die iemand hem had aangepraat, bracht hem in groóte 
moeilijkheden. Hij werd gerechtelijk vervolgd en gevangen gezet. 
Eenige rijke vrienden maakten hem toen vrij. Eenige jaren vóór 
zijn dood — hij stierf in 1718 — heeft hij met de Kroon onder
handeld over den verkoop der kolonie, maar de bepalingen, die 
hij wenschte opgenomen te zien in 't koopcontract met betrekking 
tot de staatkundige en godsdienstige vrijheid der kolonisten, alsook 
zijn langdurige ziekte, hebben den verkoop verijdeld.25) En zoo 
is Pennsylvania tot aan den Amerikaanschen Opstand toe in 't 
bezit van de familie Penn gebleven. 

Penn's weduwe en zijn zoon Thomas herstelden het fortuin der 
familie. 26 ) Thomas had blijkbaar wel den nüchteren, finalistischen 
zakengeest der Quakers, maar niet hun onwrikbare godsdienstige 
overtuiging. Hij werd Anglicaan, en kreeg daardoor de Angli-

25) Pasquet 107. 
2e) PnrceD 133 : „Their interest in the colony was purely mercenary, so that 
in their desire to enforce payment of fees they aroused considerable opposition". 

126 



caansche oppositie op zijn hand. Maar nu gingen vele Quakers in de 
oppositie en werd de strijd in de Kamer voortgezet, voornamelijk 
over de kwestie van de verdediging der kolonie tegen de Franschen. 

De Quakers wilden principieel geen militaire maatregelen van 
welken aard ook ; de gouverneur en de Engelsche regeering 
drongen daarom aan op geldelijken steun voor de defensie. De 
meerderheid der Kamer liet zich vinden voor 't toestaan van de 
helft van 't gevraagde, of voor 't verleenen van een zekere som „ten 
gebruike van den koning", maar weigerde volstandig een militie te 
vormen. Gedurende den Zevenjarigen Oorlog zagen de Quakers 
liever af van hun zetels in de Kamer, dan dat ze hun beginsel 
prijsgaven. Maar dit defaitisme verraadt toch ook hun werkelijke 
positie : ze hadden toen al veel van hun invloed verloren : ze maakten 
toen trouwens slechts 1/6 deel van de totale bevolking uit. 2 7 ) 

Na 1720 waren tal van Scotto-Ieren binnengekomen. In 1729 
waarschuwt James Logan, de secretaris der kolonie, voor een 
invasie van deze lastige, onverdraagzame Presbyterianen : „It looks 
as if Ireland is to send all its inhabitants hither, for last week no 
less than six ships arrived, and everyday two or three arrive 
also". 2 8 ) Tegen het einde van den kolonialen tijd moeten zelfs 
jaarlijks 20000 Scotto-Ieren in Pennsylvania zijn binnengekomen. 
Massachusetts en New York namen ook velen van hen op ; tusschen 
1714 en 1720 kwamen 54 schepen met Scotto-Ieren te Boston aan, 
vermeldt Purcell (113). Velen van hen, eenmaal in 't backwoods-
gebied van Pennsylvania en Masachusetts aangekomen, belandden 
echter vroeg of laat in Virginia, de Carolina's en Georgia.2 9) 

" ) Spiegel 41. 
^ ) Bij Purcell 130 v. 
2 9 ) Deze Scotto-Ieren waren een mengras van Engelsche en Schotschc Laag-
landers en grensmenschen, die in de dagen van Elisabeth, de Stuarts en Willem ПІ 
in Noord-Ierland werden gevestigd op grondgebied, dat aan de lersche clans werd 
ontnomen. Zij maakten van Ulster een welvarend landbouw- en industrieland. 
Zij werden beschermd door dezelfde Engelsche wetten, die hun buren, de 
Katholieke Ieren, knevelden. Maar op 't einde van de zeventiende eeuw wordt 
de concurrentie van Engelsche fabrikanten en landeigenaars scherper en worden 
de Acten van Navigatie ook op Ierland toegepast. Ook heeft het Presbytérianisme 
dan veel van zijn invloed in Ierland verloren. Tenslotte, politiek machteloos 
geworden, — in 1704 sloot het Engelsche parlement hen uit van alle militaire en 
civiele ambten — en toch verplicht tot 't betalen van belasting ten bate der 
verfoeide Anglicaansche kerk, — ook voor hen gold (tot ± 1780) de Testaci — 
kunnen ze 't in Ierland niet langer harden en wijken uit. In Amerika gaan zij, 
ongeveer een half millioen man, het révolutionnaire element der backwoods
men geducht versterken. 
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Even talrijk 3 0 ) waren de Duitschers in Pennsylvania : Men

nonieten, Quakers, Schwenkfeidianen, Lutheranen, Duitsch-Gere-

formeerden, Moravische Broeders en Katholieken. 3 1) Zij maakten 

tegen 1776 een derde van de geheele bevolking uit. Benjamin 

Franklin duchtte van hun groot aantal overheersching. In 1753 

schrijft hij : „Unless the stream of the importation could be turned 

from this to other colonies, they will soon outnumber us, so that 

all of the advantages we will Ьч е will in my opinion be not able 

to preserve our language, and even our government will be pre

carious". 3 2 ) De Duitschers handhaafden hun taal en hun gewoonten 

en bleven een eigen element in de kolonie tot in de 19e eeuw. 

Het waren bijna allen boeren, niet rijk, maar ook niet arm. Zij 

hebben in de kolonialen tijd weinig invloed gehad op de politiek. 3 3 ) 

Temeer, waar van de oude democratie na Penn's vertrek in 1701 
niet veel was overgebleven. De volledige tolerantie van Penn was 

ten langen leste beperkt tot de Protestanten, en het lidmaatschap 

van de Kamer eveneens. De Engelsche Penal Code had de 

milde wetten van Pennsylvanie doen verdwijnen. De Quakers en 

de Engelsche bevolkingsgroep uit Philadelphia en de drie Oostelijke 

graafschappen hadden in 1773 samen 26 zetels in de Assembly ; de 

8 Westelijke, die de meerderheid der bevolking bevatten, slechts 13. 

„Wealth was over-represented and men under-represented", zegt 

3 0 ) Benjamin Franklin schatte 't aantal Duitschers in Pennsylvania — evenals 
dat van de Scotto-Ieren en dat van de Engelschen — op 1/s van 't totaal der 
bevolking. 
3 1 ) Slechts enkele Duitsche Katholieken kwamen in Pennsylvania binnen. In 
1709 werden 6000 katholieken uit de Palts in Londen afgewezen, wijl ze de ge
vergde eeden, welke voor hen neerkwamen op verzaking van hun geloof, niet 
wenschten af te leggen. Purcell wijst er op (113 v.), dat In de loop der achttiende 
eeuw nog al veel katholieken uit Zuid-Ierland in Amerika zijn aangekomen. 
Recente onderzoekingen op 't gebied van familienamen, belastingregisters en 
militaire lijsten hebben dat waarschijnlijk gemaakt. De meesten van hen hebben 
oogenschijnlijk hun Katholiek geloof verloren. Maar wat ter wereld is taaier 
dan 't oude lersche geloof en de oude lersche taal, het Gaëlisch ? Paulus 
(357 vg.) wijst er op, dat de Katholieken na 1700 van alle openbare ambten 
bleven uitgesloten, en dat hun godsdienst op koninklijk bevel is verboden. Maar 
de Quakers toonden weinig bereidwilligheid, om de strenge wetten tegen de 
Papisten toe te passen. 

з«) Purcell 130. 
8 3) Spiegel 40. „Die Beiträge die das Deutschtum dem kolonialen Leben gab, 
waren sozial und religiös, aber nicht politisch". 
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Purcell. 3 4) Door dezen misstand, die onder andere ook onrecht
vaardige belastingheffing tot gevolg had, schaarden zich tenslotte 
de Scotto-Ieren, de Duitschers en de van kiesrecht verstoken 
arbeiders der steden aaneen. De Revolutie voorkwam de uitbarsting 
van dit conflict. Dat de aristocratische politieke groep van de 
Quakers en Anglicanen toen een meer loyalistische houding aan
nam, was voor de democratische oppositie een reden te meer, om 
tegen de Engelsche regeering op te staan. 

Intusschen was de tuinstad Philadelphia uitgegroeid tot de 
economisch en sociaal belangrijkste stad van Noord Amerika, na 
Boston. Hier had zich de middenklasse, het sterkste element der 
bevolking van Pennsylvania, krachtig ontwikkeld. De uitvoer-
handel in pelzen, graan, huiden, kalksteen, groenten, fruit en 
timmerhout maakte de nijvere bevolking zeer welvarend. Industrie 
en scheepsbouw — de eerste althans, tot het moederland ze tegen 
't midden der achttiende eeuw verbood — gaven velen werk en 
brood. De emigratie was vanuit Engeland goed georganiseerd. 3 5) 
Karakteristiek was 't sterk gemengde der bevolkingselementen, 
zoodat Pennsylvania ín dit opzicht het prototype der Vereenigde 
Staten kan worden genoemd. Vergeleken met Virginia was de 
levensstandaard in Pennsylvania laag. Hier werd zuinig en vlijtig 
geleefd. Het volksonderwijs was goed verzorgd. Iedere gezindte en 
iedere landaard had zijn eigen school. In hooger onderwijs evenwel 
stelden de Quakers niet veel belang. Misschien is dat — behalve 
uit hun bij uitstek op 't practische gerichten zin — te verklaren 
uit het feit, dat zij geen predikanten hadden. Pas in 1751 ontstond 
uit het College of Philadelphia, waarmede Benjamin Franklin 40 
jaar lang in nauwe relatie heeft gestaan, de University of Pennsyl
vania. Om lediggang te voorkomen, had Penn voorgeschreven, dat 
alle kinderen, arm en rijk, met hun twaalfde jaar een nuttig ambacht 
moesten leeren, en dat de gevangenissen werkhuizen zouden zijn. 
Reeds in 1687 had Philadelphia een eigen drukkerij ; in 1729 een 
eigen krant en een bibliotheek. 3 6) 

34) Purcell 13Î. 
Э 6) Hoewel men in Pennsylvania niet zulke eischen stelde aan het gehalte der 
emigranten als in New England — Massachusetts wilde geen lammen en kreupelen, 
en eischte in 1724 een vermogen van minstens £50 plus huisraad en ander zaak' 
bezit — stelde ook Pennsylvania eenige eischen. Gestraften Het men liefst niet toe. 
Alleen Rhode Island maakte weinig of geen bezwaren. (Spiegel 47). 
3 β ) Hieruit is de beroemde Philadelphia-bibliotheek ontstaan. 
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Is het oude ideaal der Quakers : christelijke broederschap en 
humaniteit, op den duur ontluisterd, en is hun geheele kerkgeschie
denis, als gevolg van hun kras subjectivisme, „een geschiedenis 
van langzaam en gestadig verval"3 7) , toch hebben zij een schoone 
vrucht tot rijpheid gebracht. „Aan Philadelphia, zegt Te Lintum 
(32), „komt naar ons inzien de eerekroon toe als bakermat van den 
Amerikaanschen geest : daar is het edelste en het beste gegroeid, 
wat het Amerikaansche volkskarakter kenmerkt : de geest van 
verdraagzaamheid en humaniteit". Terwijl Darmstaedter (25) ver
klaart : „Der kosmopolitische Charakter war hier noch stärker 
ausgeprägt als selbst in New York ; dazu kam weitgehendste 
Toleranz, milde Humanität und eine demokratische Regierungs
form. Die weitherzigen Ideen William Penns sind für das Werden 
der Vereinigten Staaten kaum minder bedeutungsvoll gewesen als 
die unbeugsame sittliche Energie der Puritaner und die kraftvolle 
Art der virginischen Pflanzer". Men kan dat, wanneer men aan 
1776 en 1787 denkt, ten volle beamen. En vraagt men, wat de 
Middle Colonies gezamenlijk hebben bijgedragen tot de vorming 
van den Amerikaanschen geest, dan vindt men 't antwoord bij Tre -
velyan (443): „The annexation and further planting of these 
Middle Colonies brought to the front two new principles of the 
utmost importance in the British Empire — the union of a number 
of different races with equal rights under the British flag, and 
religious toleration for all. Those principles had not been the con
tribution of England". 38) 

Toen Penn in December 1701 weer voet aan wal zette in 
Engeland, hervatte hij de politieke leiding van de Dissenters. Hij 
richtte een dankadres tot de Kroon, wijl deze had beloofd, de Act 
of Toleration te zullen handhaven. In Engeland was Penn's invloed 
in dit opzicht misschien niet minder groot dan in Amerika. Het 
„inwendig licht" was inderdaad „een lamp voor zijnen voet". 

37) Algermissen 68. 
S8) Evenmin van onze Republiek ,,They were first developed on a large scale in 
the Middle Colonies seized from Holland, where the Dutch were quickly recon
ciled by the respect paid to their customs and by the enjoyment of rights of self-
government such as they had not known under their own flag. (Trevelyan 443). 
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В. Self-government contra Imperial Control. 

E hebben de Dertien Koloniën dan zien planten en 
zien wortelschieten in den Amerikaanschen grond. 
W e hebben ze een mate van self-government zien 
verwerven, als de Spaansche, Portugeesche, 
Fransche en Nederlandsche koloniën van dien 
tijd, ja Engeland zelf, niet bezaten. W e hebben 

ideeën zien werkelijkheid worden en met name maatschappij- en 
staatsorganen zien tot ontwikkeling komen, welke aan den aard 
en de behoeften van deze levensgemeenschappen beantwoordden. 
Doel noch bestek van deze studie vereischen een volledig historisch 
verslag van de verdere lotgevallen der koloniën afzonderlijk. 
Trouwens : „the constitutional development of the colonies was 
by the time of the Hanoverian accession virtually complete".1) 
En — we hebben 't reeds kunnen constateeren — ook voor de 
koloniën had de Glorious Revolution over 't geheel genomen een 
conservatief, recht herstellend karakter, zooals de Bill of Rights 
dat trouwens had verordend. 2) Kan „de constitutie" dus voor-
loopig — tot 1763 — op den achtergrond blijven, de economie en 
de politieke gedachtenwereld vragen thans nadrukkelijk onze 
aandacht. De economie, de sociale en politieke economie, immers 
schiep de feiten en verhoudingen, en tevens de mentaliteit, die 
moederland en koloniën op den dour van elkander vervreemdden. 
En de politieke gedachtenwereld, de geestelijke cultuur der acht
tiende eeuw, deed de koloniën de motieven en leuzen aan de hand, 
om over zich zelf te beschikken. 3) 

Voor de waardeschatting van de beide factoren : economie en 
politieke gedachtenwereld is 't echter wenschelijk, het physische 

1 ) Doyle. Georgia bestond toen echter nog niet. 
2) ХШ ¡Provided that no charter, or grant, or pardon granted before the three-
and-twentieth day of October, in the year of our Lord One thousand six hundred 
eighty-nine, shall be any ways Impeached or invalidated by this act, but that the 
same shall be and remain of the same force and effect in law, and no other, than 
as if this act had never been made. 
3) Verlost van 't Fransche gevaar, voelen de kolonisten zich onafhankelijker 
van 't moederland, en reageeren ze in 1763 heftig op de koninklijke ordonnantie, 
waarbij hun het recht van kolonisatie van 't nieuwe gebied wordt ontzegd. Dan 
zet de actie tegen Engeland in. 
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en demographische milieu — aan het psychische hebben we reeds 
eenige aandacht geschonken — nog wat nader te bepalen. 

„Gebiet und Volk, Wohnraum und Mensch geben der ge
schichtlichen Entwicklung in innerer Wechselbeziehung die Rieb-
tung. Das Gebiet bestimmt Lebensweise und Handlungen seiner 
Bewohner, der Mensch formt das Gebiet nach seinen Bedürf
nissen". 4) Deze uitspraak in den geest van Montesquieu en Taine 
moge misschien te veel concessie doen aan 't ethische determinisme, 
in ieder geval constateert ze een reëelen samenhang. 

Hoe dan was de gesteldheid van 't gebied der Dertien 
Koloniën ? En hoe werd deze 2000 K.M. lange kunststrook tusschen 
den Atlantischen Oceaan en de Alleghanies, tusschen Florida en 
Canada, cultuurland, en voor zoovelen uit tal van hemelstreken 
een vaderland ? 

Het gebied der Dertien Koloniën vertoont groóte verschillen 
van klimaat en bodemgesteldheid. Hier zijn de winters veel kouder 
en de zomers veel warmer dan op dezelfde breedte in Europa : 
gevolg van de enorme afmetingen van 't continent, waardoor de 
koude en warmte nivelleerende invloed van de zee zich slechts 
zwakjes doet gelden ; gevolg ook van 't ontbreken van Oost-
Westwaarts loopende gebergten, waardoor de polaire luchtmassa's 
vrij kunnen toestroomen : „de Hudsonbaai, die bijna tot 50° N.B. 
het continent binnendringt, vormt een onuitputtelijk koude-reser-
voir". 5) Maar ook de heerschende Westenwinden en de geringe 
hoogte van 't Appalachensysteem en de koude zeestrooming vanuit 
de Noordelijke Ijszee, die langs de Noord-Oostkust strijkt en 
sterke afkoeling en nevelvorming veroorzaakt, zijn er debet aan. 
Zoo deelt 't Atlantische kustgebied in 't vastelandsklimaat van 
centraal Noord-Amerika : het duurt lang, eer 't continent warm 
begint te worden ; is 't echter eenmaal zoo ver, dan stijgt de 
temperatuur sneller en sterker dan op dezelfde breedte in Europa. 
Vandaar de sterkste tegenstellingen : tot einde April strenge 
winter ; dan in den regel plotselinge kentering in groóte hitte, 
zoodat er geen eigenlijke voorjaarstijd is. Daar 't lang duurt, eer 
't continent is afgekoeld, is de overgangstijd naar den winter zoo 
zacht en zoo vol herfstluister : „es ist der sog. „indianische 

4) Spiegel IC 
5) Kooyman t.a.p. Dit opstel verdient de volle belangstelling. 
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Sommer" mit seiner prachtvollen Blätterfärbung", zegt Stulz.6) 
Ondanks deze uitersten is het klimaat voor den Europeaan niet 
ondragelijk, al stelt 't zware eischen aan zijn physiek uithoudings
vermogen en oefent het — maar dat was in den primitieven kolo
nialen tijd veel erger dan thans — een wreede selectie uit. 

Anders is het in de Zuidelijke koloniën, althans in de tidewater-
zône. Hier komt de Warme Golfstroom uit de Golf van Mexico 
de meer Zuidelijke ligging nog accentueeren door groóte vochtig
heid en sterke verdamping. In dit broeierige, zwoele klimaat is de 
arbeid voor den Europeaan een ware beproeving en trad de 
Indiaan, maar vooral de Neger, zooals we reeds zagen, al spoedig 
in zijn plaats. Klimaat en bodemgesteldheid riepen hier het 
plantagesysteem in 't leven ; de kleinere planter trok zich terug in 
't binnenland en de Negers bevolkten de plantages hoe langer hoe 
meer. De zoogenaamde „fall line" van de Atlantische rivieren, die 
ongeveer overeenkomt met de lijn : Washington—Richmond— 
Raleigh—Columbia, en bij welke — tengevolge van de noodzake
lijkheid, om de goederen der kleine zeeschepen, die verder land
waarts moesten, over te laden — al spoedig nederzettingen ont
stonden, verdeelt dit Atlantische Zuiden in een „tidewater South" 
en een „upland South", of „Piedmont". Onder den Piedmont ver
staat men 't gebied tusschen den voet van den Blue Ridge (den 
meest Oostelijken keten van de Alleghanies) en de laatste stroom
versnellingen van de rivieren, dat zich uitstrekt van New Jersey 
in 't Noorden tot Alabama in 't Zuiden. Het is vrij vruchtbaar, 
kleiachtig ; de vegetatie bestaat uit een mengwoud van eiken en 
naaldboomen met veel open plaatsen, zonder onderhout. Gezien 
de physische gesteldheid waren de voorwaarden voor 't binnen
dringen van kolonisten in dit gebied vrij gunstig. 7 ) Wij hebben 
hier reeds de backwoodsmen, de grensmannen, gesignaleerd, een 
energiek, hard slag van menschen, dat zich hier met bijl en ploeg, 
mes en geweer een vrijgevochten bestaan verschafte. Ook de 
„Indian trader" en de verkenner, gevolgd door den half noma
dischen blanken veefokker, die in de achttiende eeuw zijn 
„drives" naar de markten van Charleston, Baltimore en Phila
delphia hield, voelden zich thuis in deze streken. Na 1750 heeft 
in den Piedmont een sterke instrooming plaats van pioniers-land-

«) Stub 21. 
T) Kooyman t.a.p. 
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bouwers uit het Noorden, voornamelijk Scotto-Ieren en Duitschers. 
Zij waren eerst van Pennsylvania uit door de „Great Valley" 
van de Appalachen naar 't Zuiden opgedrongen en bereikten 
daarna door de „water-gaps" van de Blue Ridge het Piedmont-
gebied van Virginia en de Carolina's ; tot in Georgië dringen zij 
voort. Met 't opdringen van de akkerbouwers trokken zich de 
jagers en veefokkers nog dieper in 't binnenland terug. 8) 

W e hebben reeds er op gewezen, dat de economische struc
tuur der Zuidelijke koloniën een sociale structuur met zich mede 
bracht, welke niet alleen ver afweek van de moederlandsche, doch 
ook van die der Noordelijke koloniën. In 't Zuiden ontbrak een 
krachtige burger- en boerenstand. Daar gaf de plantersaristocratie : 
een betrekkelijk kleine groep families, den toon aan, ja meer dan 
dat ; zij had 't rijk alleen, althans geruimen tijd. Maar de back
woodsmen droegen hun lot niet zoo stompzinnig als de Negers. 
Zij hadden niets te verliezen ; moesten met niets beginnen ; hadden 
hun verleden en alle traditie en conventie van zich afgegooid, 
kenden beschaafde omgangsvormen noch levensgemakken meer. 
Zij hunkerden naar land, maar moesten bevinden, dat de rijken 
de concessies in handen hadden. Zij moesten schulden maken en 
konden niet loskomen van de planters en de rijke kooplui, die 
hun schuldeischers waren. Hier dreigde als een permanent gevaar 
de klassestrijd, die Virginia reeds in 1676 had zien woeden. Bij 
't ophanden zijnde conflict met 't moederland zal dat niet zoo 
duidelijk blijken als men wel zou verwachten. De verklaring ligt 
in 't feit, dat vele planters, die groóte voorschotten hadden ont
vangen van hun Engelschen tabaksimporteur, van een breuk met 
Engeland vooral dit verwachtten, dat ze dan van hun schulden af
kwamen. 9 ) Toen Engeland was uitgeschakeld, vertoonde de klas
sestrijd zich opnieuw als een gapende sociale wonde, in 't Ameri-
kaansche lichaam.10) 

Heel anders dan in 't Zuiden is de bodemgesteldheid in New 
England. Hier is de grond over 't geheel genomen schraal en 

s) Kooyman t.a.p. 
») Van Winter 3 v., Pasquet 205 v. 
10) De backwoodsmen, vooral de Scotto-Ieren, waren meerendeels felle Presby
terlanen. In Ulster waren zl) destijds door de Anglicaansche Kerk verdrukt. Hier in 
't Zuiden ontmoetten zl] opnieuw de Anglicaansche kerk als staatskerk. Ook dat 
verscherpte — zooals we reeds opmerkten — de sociale tegenstellingen In 't 
Zuiden. 
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steenachtig, als gevolg van de glaciale strooiïng bij de laatste 
vergletschering van Noordamerika, toen de ijsmassa's doordrongen 
tot over de Groóte Meren, ongeveer tot de lijn New York—St. 
Louis.11) De wouden daalden af tot bij de kust, alles bedekkend 
en den Indiaan verbergend, die hier vol wraakzucht loerde op de 
eenzame hoeve of 't kleine verloren dorpje der eerste kolonisten. 
Hier, van de kust tot in de bergen, moest iedere acre grond met bijl 
en ploeg aan de wildernis worden ontweldigd en daarna met rapier 
en buks worden verdedigd. Hier ontstond een gemeenschap van 
kleine boeren met groóte gezinnen, die zelf 't land bewerkten en 
den akkerbouw bijna uitsluitend richtten op zelfvoorziening. Hier 
werkten Puritanisme en bodemgesteldheid, geest en natuur, samen 
tot de vorming van die harde en onverzettelijke mentaliteit, welke 
alle assimilatie afwees. 

Maar de toeneming van de bevolking veroorzaakte in New 
England op den duur expansie naar 't Noorden en Noordwesten, 
(de wildernis in) èn naar den zeekant toe. Op 't einde van de 
zeventiende en in 't begin van de achttiende eeuw dringen de land-
bouwpioniers Noord- en Noordwestwaarts op, de dalen in van de 
Merrimac, de Connecticut en de Hudson. Aanvankelijk zat hierbij 
de sociaal-religieuse opvatting voor, dat men nieuwe centra van 
Puriteinsch leven moest scheppen, vandaar dat land werd uit
gegeven aan groepen van eigenaars, zooals eertijds bij 't ontstaan 
van de townships van New England. Maar in de achttiende eeuw, 
als de religieuse gloed aan 't verdooven is , 1 2 ) gaat de landspecu-
latie een belangrijke rol spelen. Dan neemt de individueele koloni
satie van vrije pioniers, zeer eigenwillige en vrijheidszieke 
elementen uit de kuststreek, wien de zwerflust en de zucht naar 
sensatie in 't bloed zit, krachtig toe, Scotto-Ieren en Duitschers, ook 
Fransche boeren, (de befaamde Acadiers van Longfellow's Evan
geline, die in 1755 werden gedwongen tot verhuizing uit Nova 

11 ) Кооушал t.a.p. 
1 2 ) Ondanks de actie van Jonathan Edwards Sr., die de Calvinistische absolute 
praedestinatie predikte (1734 en '35) en die van George WMtefield. den stichter 
van de Calvinistische fractie van 't Méthodisme, die New England in 1740 bezocht 
en vrijwel dezelfde streng Calvinistische opvattingen huldigde, maar nog meer den 
nadruk legde op een systematische, methodische geloofsbeleving. Dit „Great 
Awakening" „n'eut pas des résultats très durables, mais il prépara la future 
scission des églises puritaines en „orthodoxes" et „unitariens" (Pasquet 213). Wij 
komen er nader op terug. 
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Scotia naar 't achterland der Dertien Koloniën) komen deze 
elementen versterken. Daardoor wordt ook het achterland van 
Maryland, New York en Pennsylvania echt frontierland. En zoo 
ontwikkelt zich, wanneer de kuststreek van 't Noorden en 't 
midden tot rijkdom is gekomen, ook hier die scherpe tegenstelling 
tusschen kust en frontier, Oost en West, welke de verdere ge
schiedenis der Dertien Koloniën zoo sterk en diep zal beïnvloeden. 

Wat de Centrale Koloniën : Pennsylvania, New Jersey en 
New York betreft, haar bodem en klimaat leenden zich niet tot 
monocultuur en plantagesysteem, doch wel tot gevariëerden land' 
bouw. Hier was 't dorado van den keuterboer, hoewel 't Hudsondal 
uit den Hollandschen tijd ook nog grootgrondbezit had, dat met 
slaven werkte. Hier werden velerlei voedingsmiddelen en grond
stoffen voortgebracht : vleesch, granen, hennep, hout, vlas, wol 
en pelzen, waarvan een belangrijk gedeelte werd uitgevoerd naar 
West-Indië en Europa. Penn bevorderde, zooals we zagen, tevens 
de opkomst van industrie, handel, scheepvaart en scheepsbouw. 

Een geheel andere wereld schiep de expansie van New 
England en de Centrale Koloniën naar den zeekant toe. De kust, 
van Maine tot North Carolina, vertoont tal van diep insnijdende 
bochten : de Delaware- en Cheasapeakebocht, de Albemarle-sond 
en de trechtermonden van de Hudson, de Potomac, de Rappa-
hannok en de York- en James River. Hier vonden de kolonisten 
vele voortreffelijke natuurlijke havens. Wij hebben reeds gezien, 
hoe de bochten van Massachusetts, Narragansett, Long Island, de 
Hudson, Delaware en Cheasapeake de eerste kolonisten hadden 
aangelokt. Toen de kolonisten zich de gunstige kustontwikkeling 
en ligging van hun gebied — gunstig vooral ten opzichte van de 
Oude Wereld — duidelijk bewust werden, kwamen — naast de 
vischvangst — scheepvaart, scheepsbouw en handel spoedig tot 
grooten bloei en namen die dan ook de voornaamste plaats in 't 
economische leven in. De geweldige wouden van dit steenachtige ge
bied leverden volop van 't allerbeste hout voor den scheepsbouw ; 
New England (en ook Pennsylvania) bouwden zelfs tal van schepen 
voor den verkoop aan Engeland.13) Het kustgebied en de omgeving 
van New Foundland, waar de visch zoo graag komt azen, leverde 
volop kabeljauw en makreel, welke in de koloniën zelf, en niet 

13) Van Winter 4 v. : „in 1775 (was) een derde van de Engelsche tonnenmaat 
van Amerikaansche makelij." 
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minder in de Katholieke landen van Europa met hun vele vasten-
en onthoudingsdagen grif van de hand gingen. Visch van minder 
kwaliteit — speciaal de zoogenaamde katvisch — ging naar de 
plantages van 't Zuiden en Westindië, om als voedsel te dienen 
voor de negerslaven. Robbenslag en walvischvangst waren zeer 
loonend. De pelshandel van New England en Pennsylvania wist 
zich naast dien van New York, North Carolina en dien van 
Canada en Louisiana op de Europeesche markt te handhaven. 

Maar de grootste winsten kwamen op den duur van den 
„Triangular Trade"14) New Englanders en kooplui uit Provi
dence, New York en Philadelphia verkochten namelijk granen, 
timmerhout in Engelsch, Spaansch, Nederlandsch en Fransch 
West-Indië tegen melasse, die vooral in Fransch West-Indië spot
goedkoop was, want op Fransch grondgebied was 't verboden, de 
melasse tot rum te verwerken.1 5) Des te meer gebeurde dat in 
New England. W a t de koloniën niet consumeerden, ging voor
namelijk naar de kust van Guinea, waar de Negers er verzot op 
waren. Hier werd rum verruild tegen Negers, die door slavenjagers 
en stamhoofden naar de vele Engelsche en Nederlandsche castles 
— versterkte factorijen — werden vervoerd, om daar te wachten op 
de slavenhalers. In Westindië werden de stakkers dan weer tegen 
(meer) melasse en Spaansch zilver verruild, ofwel, ze werden in de 
plantagekoloniën van Noord-Amerika verkocht. Aan dezen gruwe-
lijken handel — veel immoreeler immers dan de slavernij zelf — 
dankten verschillende prominente families uit Boston, Newhaven, 
Newport, Providence en Philadelphia hun groot vermogen. Maar 
ook de Engelsche schatkist profiteerde er van. W a n t toen 't Parle
ment het monopolie van den slavenhandel in 1698 aan de Royal 
African Company 1 6) onttrok, besliste 't tevens, dat iedere 

" ) Porcell 118 v. 
:IB) Frankrijk beschermde daardoor zijn brande-wijnstokerijen. 
1 β ) De R.A.C. was in 1662 onder sterken invloed van 't hof — de hertog van 
York werd een der voornaamste aandeelhouders .— opgericht. In 1672 ontving 
zij 't monopolie van den slavenhandel voor 't gebied aan de Afrikaansche kust. 
van Marokko tot Kaap de Goede Hoop, vandaar de vele castle's op die kust. 
De inval der Engelschen in 't gebied van de Nederlandsche slavenmarkten, en 
de verovering van een der Nederlandsche castle's was de aanleiding tot den 
Tweeden Engelschen oorlog. 

Wat de Assiento van 1713 betreft, die gaf 't monopolie van den invoer van 
negerslaven in de Spaanscbe koloniën aan den Engcischen Staat. Deze droeg 't 
over op de in 1711 opgerichte Zuidzee-compagnie (voor 30 jaar). 
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Engelsche koopman, ook die in Amerika, handel in negerslaven 
mocht drijven, mits hij 10% van den prijs der uit Afrika uit te 
voeren „koopwaar" in 's lands schatkist stortte. In 1680 kochten 
de Engelsche planters 4 à 5000 Negers, in 1700 reeds 25000 en 
tegen 1800 wel 100000 per jaar. Dit sterke aceres is niet enkel te 
verklaren uit het feit, dat Zuid-Carolina zich pas in de achttiende 
eeuw sterk ontwikkelde, Georgia pas in 1732 ontstond en Engeland 
in 1796 in 't bezit kwam van de Nederlandsche plantagekoloniën : 
Essequibo, Demerary en Berbice ; doch ook, en in de eerste plaats, 
uit de hooge vlucht, welke de Engelsche handel in tabak, indigo 
en rijst en ook de Engelsche katoenindustrie in den loop der acht
tiende eeuw hebben genomen. 

En nu komt vanzelf de vraag aan de orde : welke economische 
politiek heeft 't moederland tegenover zijn koloniën gevolgd, en 
hoe heeft die politiek de verhouding tusschen beide beïnvloed ? 
W a a r Engeland's koloniale politiek de mentaliteit, waarmede de 
kolonisten de economische maatregelen van 't moederland be
oordeelden, voor een groot gedeelte zelf heeft gevormd, ga een 
schets van die politiek vooraf. 

Over 't geheel genomen waren de motieven, die destijds tot 
kolonisatie hadden geleid, niet enghartig. Doch reeds tijdens de 
regeering van Jacobus I teekenden zich twee geheel verschillende 
tendenties in Engeland's koloniale opvattingen af. De eene zag in 
koloniën een homogene vergrooting van 't moederland, filialen, 
dochters van Old England, in rechten meer of minder aan de 
moeder gelijk. Dat was een openbaring van stamgevoel en patrio
tisme : de oudste Greater-Britain-idee. De andere kwam hierop 
neer, dat de koloniën er waren om 't moederland. Deze idee ging 
op den duur domineeren. Zij veroorzaakte verwijdering en zucht 
naar emancipatie, en leidde tenslotte tot gewelddadige afscheiding. 

De stichting van de Engelsche koloniën in Noord-Amerika was 
niet geweest : een staatsdaad, maar de koene onderneming van 
handelsmaatschappijen en vermogende particulieren. Aanvankelijk 
voerde 't moederland dan ook geen stelselmatige „koloniale poli
tiek". Jacobus I en zijn zoon, al beschouwden zij de koloniën als 
hun persoonlijk eigendom, hebben daar trouwens ook geen be
hoorlijke kans toe gehad. Daarentegen legde 't zegevierende 
Parlement van 1649 den nadruk op de eenheid des rijks ; de 
imperiale gedachte begon door te dringen: iedere kolonie heeft 
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een rol te vervullen in 't Empire, ten bate van 4 geheel. En tege
lijkertijd verkondigde 't Parlement de nieuwe leer, dat 't bevoegd 
was, om de koloniën de wet te geven en ze te besturen. In zijn 
statutes worden de „dominions" dan ook telkenmale vernoemd en 
inbegrepen. Cromwell, volbloed imperialist, legde de koloniën wel
iswaar zijn gezag op — in Virginia en Barbados zelfs met wapen
geweld — doch hij ontzag zooveel mogelijk den prikkelbaren vrij
heidszin der Puriteinen van New England. De „Navigatie-acte" 
van 1651, (waarover straks nader), die de plantagekoloniën 
schaadde, maar New England (en 't Imperium !) ten goede kwam, 
was niet zoozeer Cromwell's werk, als wel dat van de London 
city-groep in 't Parlement, dus van kooplieden en reeders.1 7) De 
Restauratie bracht de koloniën meer onder de Kroon dan onder 't 
Parlement. Clarendon, de Lord Chancelor, „the architect of the 
Restauration settlement" 1 8) streefde naar een evenwicht van macht 
tusschen Kroon en Parlement, en prees de volkomenheid van 
England's „mixed constitution". In de koloniale politiek beoogde 
hij een drieledig doel. Ten eerste : tolerantie te verwerven voor 
de Anglicaansche kerk. Ten tweede : de koloniën tot de erkenning 
te brengen van de suprematie der Kroon, door de bekrachtiging 
van 't recht van appèl der kolonisten op de Supreme Courts van 
't moederland. En ten derde : de strikte naleving te verwerkelijken 
van de Acten van Navigatie. 19) De inzichten en wenschen van 
Koning en Parlement met betrekking tot de koloniale politiek 
stemden tamelijk goed overeen. 2 0) Vandaar dat 't Convention Par
liament van 1660 de Acte van Navigatie van 1651 opnieuw be
krachtigde, en 't Cavalier-Parliament van 1661 die van 1660. 
Vandaar ook de reeds vermelde instelling, in 1660, van twee 
commissies : de eene voor 't centrale koloniale bestuur, dus ter 
versterking van den invloed der Kroon ; en de andere — van de 
eerste evenwel afhankelijk — voor koloniale handelsaangelegen-
heden, dus.vooral ten bate van de kooplieden en kolonisators in 
't Lagerhuis. Reeds in 1643 had 't Lange Parlement een speciale 
commissie voor koloniale zaken in 't leven geroepen. Pym en Crom
well o.a. hadden er zitting in gehad. In 1660 nu werd dit tijdelijke 
orgaan vervangen door de tweede der vermelde commissies, name-

") G. N. Clark t.a.p. 
18) Trevdyan 447. 
l e ) Woodward 140. 
2°) Maar de koning was ruimhartiger op 't stuk van de tolerantie in de koloniën. 
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lijk den Council of Trade and Plantations. Hierin hadden zitting : 
vertegenwoordigers van de groóte handelscompagnieën en andere 
aanzienlijke kooplieden. Hoewel deze commissie slechts advi-
seerende bevoegdheid bezat, is van haar veel invloed uitgegaan : 
waarschijnlijk is aan haar te danken de verstandige keus van de 
koloniale gouverneurs in de jaren 1660—1675. 2:1) In 1672 werden 
de twee commissies tot één enkel orgaan vereenigd. In 1675 werden 
de koloniale aangelegenheden toevertrouwd aan een commissie uit 
den Privy-Council. Dat zijn „the Lords of the Committee of Trade 
and Plantations", kortweg genoemd, „the Lords of Trade". Hier
mede trok de kroon een groot gedeelte van den invloed van 't Par
lement op de koloniale aangelegenheden aan zich. Een periode van 
bedenkelijke reactie, ook voor de koloniën, volgde ( 1675-1690) „The 
power of the Crown was unchecked, and was exercised in uther 
disregard of colonial rights or interests. The Governors as men of 
lawer stamp, often grasping adventurers ; charters are ignored, 
favouritism, corruption, rapacity are rife where ever the Crown can 
protect its creatures". 2 2) De feiten, waarop dit vonnis van Wood
ward berust, zijn ons reeds bekend, alleen lijken ze ons in 't licht 
van de toenmalige koloniale omstandigheden en vooral van New-
England's eigengerechtigden en obstinaten geest, wat eenzijdig 
bekeken. De Lords of Trade hebben 't koloniale bestuur gevoerd 
tot 1696. Toen werden ze vervangen door den Board of Trade, 
die van bureau tot ministerie van koophandel is uitgegroeid. Hoe
wel lange jaren enkel adviseerend lichaam, heeft deze Board of 
Trade tot aan zijn ondergang in 1782 toe, bijna alle koloniale aan
gelegenheden in behandeling gehad. Hij nam de eerste plaats in 
't bestuur der koloniën in. Hij was samengesteld uit ministers en 
andere hooge functionarissen, — van wie vele de vergaderingen 
echter maar zelden bijwoonden — en door den staat gesalarieerde 
raadsheeren, aan wie de werkzaamheden bleven overgelaten. De 
eerste secretaris was William Blathwait. Hij is te beschouwen „als 
de(r) eigentliche Urheber der Kolonialpolitik dieser Jahre".2 3) 
De Board, met zijn secretaris als spil, handhaafde de bestuurs-
tradities, hield enquêtes, centraliseerde de officiëele correspondentie 
met de koloniën en gaf ook de algemeene impulsen. Hij trachtte 

21 ) Woodward 138 ν. 
И) Woodward 135. 
8 3 ) Salomon 424. 

HO 



't centrale gezag meer en meer uit te breiden. Officieel was hij 
slechts een consultatief lichaam, dat rapporten schreef en adviezen 
gaf. De definitieve besluiten aangaande koloniale aangelegenheden 
werden genomen door den King in Council, den Koning met zijn 
raden. De hoogste instantie voor appèl in rechterlijke en bestuurlijke 
zaken was een commissie uit den koninklijken raad. De Board of 
Trade en, in gegeven omstandigheden, de Secretary of State for 
the Southern Departement, 24) deden alle voorbereidend werk, 
maar alle gewichtige beslissingen waren aan hen onttrokken. De 
Board of Trade „hatte die Bestätigung ihrer Erlasse von Ministern 
einzuholen, welche sonst mit den Kolonien nichts zu tun hatten, ein 
Verfahren, das bis 1768 bestand".2 5) De uitvoerende macht, voor-
zoover die afgescheiden was van de wetgevende, was verbleven 
aan den Privy Council, maar verdeeld over verschillende ministe-
riëele departementen ; behalve den reeds genoemden Staatssecre
taris voor 't Departement van 't Zuiden, de Admiraliteit, het 
Departement van Oorlog, de Commissarissen der Douanen, de 
Treasury ('t Departement van Financiën). De rechtsprekende 
macht ressorteerde onder den Procureur-generaal en zijn plaats
vervanger (den Solicitor general). De kerkelijke aangelegenheden 
waren toevertrouwd aan den bisschop van Londen. Dat een derge
lijke organisatie langzaam werkte en licht in een zeker laissez-faire 
verviel, behoeft dus niet te verwonderen. 

Tot 1714 heeft de Board of Trade verdienstelijk gewerkt. 
Daarna komen er met de wisseling van regeering en systeem 
mannen met minder energie en toewijding. „The Walpole era, zegt 
Woodward, was marked generally by indifference to colonial 
questions. The Duke of Newcastle was the secretary of state res
ponsible for the colonies from 1724. He stands in the history of 
the century as the type of ministerial laissez-faire.26) But his 
colleagues, the King and Parliament itself showed no deeper con
cern in the lot of the English beyond the seas. Governors were 

24 ) Deze secretaris was de leider van Engeland's diplomatieke betrekkingen met 
Frankrijk en Zuid-Europa. Door de vele oorlogen van Engeland met Frankrijk 
en Spanje speelde hij een groóte rol in 't koloniale bestuur. 
2 Б) Salomon 437. 
2 6 ) Hij had den stelregel aangenomen, de koloniale verslagen ongelezen te laten. 
Walpole zelf vermeed alle constitutioneele kwesties en gaf de gouverneurs den 
wenk, eventueel opduikende strijdvragen te negeeren. Ook voor de koloniën gold 
zijn lijspreuk : Quieta non movere. 
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too often carelesly chosen and ill-supported. Their despatches, if 
read, were ignored ; the sentiment of the colonial tie was lost in 
its business aspect, and but for the menace of the French the 
American colonies might well have dropped off from the Empire 
half a century before 1776. Political indifference coupled with 
selfish trade interference was the characteristic of colonial policy 
at home from Utrecht to the fall of Walpole. From national uncon
cern sprang inevitably in the eighteenth century official jobbery".27) 

Dien tijd van onverschilligheid en beunhazerij hebben de 
kolonisten zich ten nutte gemaakt, om hun autonomie daadwerkelijk 
te verruimen. 

Toen George Dunk, Earl of Halifax, in 1757 voorzitter van 
den Board of Trade werd, kreeg deze weer meer invloed. Halifax 
stelde namelijk den eisch, dat de bevoegdheden van den Board 
zouden worden uitgebreid, en bereikte, dat hij in zijn kwaliteit van 
voorzitter van den Board werd opgenomen in 't kabinet. Zoo is 
via facti in 1757 een ministerie van koloniale zaken ontstaan. In 
1768 treedt 't officieel naar voren en blijft dan functioneeren tot 
het einde, 1782, toe. In 1761, onder Halifax, bepaalde de Privy 
Council op aanvraag van den Board uitdrukkelijk, dat de rechters 
moesten worden benoemd „voor den duur van 's Konings wel
behagen". Daarmede had de strakkere koloniale politiek van den 
Board een volkomen overwinning behaald. Maar : de gemiddelde 
Amerikaan beschouwde deze nieuwigheid als een duidelijk 
symptoom van George Ill's absolutisme. 

Laat ons thans terugkeeren naar de koloniën zelf. Naar haar 
status hebben we drie groepen onderscheiden : I o . de kroon-
koloniën of royal provinces ; 2°. de proprietary colonies en 3°. de 
chartered colonies. Bij de eerste werd de gouverneur benoemd door 
den koning, evenals de raad ; deze in den regel op voordracht 
van den gouverneur. De gouverneur ontving van den koning 
„instructions". Die vormden feitelijk de basis van de constitutie 
der kroonkoloniën. 2 8) Aanvankelijk vrij summier, werden ze op 
den duur gedetailleerd. Met name stond er in aangegeven, waar
tegen de gouverneur stelselmatig zijn veto moest uitspreken, en 

aT) Woodward 137. 
28) Kroonkolonie waren in 1763: Virginia (reeds sinds 1624) ; New York (sinds 
1685); New Hampshire (definitief sinds 1741); New Yersey (sinds 1702) North 
en South Carolina (sinds 1729, toen de meeste Proprietors hun rechten aan de 
Kroon verkochtten ; de overigen deden dat in 1743) ; Georgië sinds 1754. 
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welke maatregelen en verordeningen niet mochten worden ge
accepteerd dan onder beneficie van inventaris. Die verordeningen 
moesten namelijk een clausule bevatten, welke de inwerkingtreding 
opschortte, totdat de koning er zijn goedkeuring aan had gehecht. 
Heel dikwijls kwamen ze dan veel te laat. In de achttiende eeuw 
waren ze talrijk. 2 9) Zij hebben bij de kolonisten den indruk ver
sterkt, dat het moederland de koloniën verwaarloosde en veron
gelijkte, ze in hun natuurlijke ontwikkeling remde, ze uitbuitte en 
tyranniseerde. En dat 't tijd werd, dat zij hun eigen lot in hun 
eigen handen gingen nemen ; zij, in het particuliere leven meer 
dan wie ook de makers van hun eigen geluk. Dat de nietig-ver-
klaring van sommige koloniale verordeningen en wetten niet altijd 
ongegrond was, werd echter over 't hoofd gezien. 

Het bestuursapparaat der royal provinces was gevormd naar 
't model van het Engelsche. Aan het hoofd de gouverneur met den 
Provincial Council: de uitvoerende macht. Daarnaast de Assembly, 
door de freemen der kolonie volgens zeer beperkt kiesrecht gekozen. 
Wel hadden de koloniën ingevolge artikel XIII van de Bill of Rights 
haar charter mogen behouden, maar, zooals we reeds vermeldden, 
de „instructions" van den gouverneur bevatten voor ieder geval 
afzonderlijk de beslissingen over constitutie en bestuur. Dat de 
kolonisten dit een ongrondwettige toestand vonden, is licht te 
begrijpen. 

Connecticut en Rhode Island, beide charter-koloniën, hebben 
echter tot 't einde van den kolonialen tijd de ruimste autonomie 
genoten. Hun charter was een onneembaar bolwerk. Zij kozen hun 
gouverneur en hun raad zelf. En de wetten, door hun legislatuur 
tot stand gebracht, waren niet onderworpen aan 't veto-recht van 
den gouverneur èn aan een revisie (een hooger veto) van den 
King in Council, (de uitvoerende macht van Engeland), zooals 
dat met de kroonkoloniën wel 't geval was. 3 0) 

m) Pasqnct 223 w . 
30) Na opgemerkt te hebben „that the governor was an officer directly respon
sible to another power than the colonial legislature viz, the Britisch Crown, his 
own master to whom he stood or fell," zegt Brycel 483 noot 1. „Even ід Con
necticut and Rhode Island the governor through chosen by the colony, was in a 
sense responsible to the Crown. It was through him as executive head that the 
home government dealth with the colony." Dit is de theorie. In de practijk maakte 
de solidariteit van gouverneur en kolonisten de afhankelijkheid van de Britsche 
kroon tot een illusie. 
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Maryland, Pennsylvania en Delaware, proprietary colonies, 
wier status, zooals we ons herinneren, meer dan eens is bedreigd 
geweest — Maryland heeft zelfs geruimen tijd een koninklijken 
gouverneur gehad — werden in den regel niet door den eigenaar 
zelf, doch door een door hem gevolmachtigden gouverneur be
stuurd. Behalve in Pennsylvania oefende hij het recht van veto 
op de wetten uit. Maryland was echter niet onderworpen aan de 
revisie door den King in Council. De raad werd benoemd door 
den eigenaar, in den regel op voordracht van den gouverneur. In 
alle 13 koloniën — behalve in Pennsylvania, waar zijn bevoegd
heden van weinig beteekenis waren — speelde de raad de rol 
van een hoogerhuis. Tevens was hij een soort van privy-council, 
die 't hof van appèl voor de kolonie uitmaakte. 

Een tusschenvorm, wat den bestuursrechtelij ken status betreft, 
vertegenwoordigt sinds 1691 Massachusetts. Het staat onder een 
koninklijken gouverneur en is voor 't overige chartered province. 
Het heeft het recht, om zijn eigen raad te kiezen, in 1691 terug
gekregen. De leden van dien raad werden gekozen door een 
gecombineerde vergadering der kamers. Daar de Assembly, het 
lagerhuis, in deze vergadering echter ver in de meerderheid is, 
(door de vele townships) heeft zij de benoeming der leden van 
den raad in handen. De gouverneur kan echter zijn veto tegen de 
benoeming uitspreken. 

W a a r de gouverneur uiteraard een moeilijke positie innam, 
— hij moest twee beeren dienen, van wie de een hem zijn taak, 
de ander hem zijn brood gaf — had zijn keuze met de grootste 
zorgvuldigheid moeten geschieden. Maar dat was lang niet altijd 
't geval. Dikwijls was zijn naam of de berooide staat van zijn 
financiën het beslissende motief. Zoo had Lord Cornbury, die 
gouverneur van New York is geweest, die positie te danken aan 
't feit, dat hij een neef (cousin) was van koningin Anna. Er waren 
ook gouverneurs, wier voornaamste bezigheid scheen te bestaan 
in 't doen van zaken op kosten van de kolonisten. Anderen be
schouwden hun ambt als een sinecure, bleven in Engeland en lieten 
zich in Amerika vervangen. 31 ) 

Zulke gouverneurs — 't waren evenwel uitzonderingen — 
brachten de critiek tot generaliseeren. Zij hebben 't prestige der 
Kroon en de verhouding tot 't moederland zwaar geschaad. De 

31) Pasque* 219. 
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subalterne ambtenaren, wier benoeming afhing van 't koninklijk 
bestuur, waren in den regel niet beter dan de gouverneur. De 
beste gouverneurs waren impopulair ; want zij waren onomkoop
baar en plichtsgetrouw. Dat de gouverneur, zijn gezin en de door 
hem benoemde ambtenaren veelal Anglicaan waren, de Angli ' 
caansche godsdienstoefeningen bijwoonden, het Kerstfeest vierden 
en ontspanning zochten op Engelschen trant, was voor de echte 
Puriteinen een ergernis. Ook duchtten zij, dat de gouverneur zijn 
steun zou verleenen aan den eisch der Anglicanen, om kerken en 
scholen te stichten en een in de koloniën resideerende bisschop te 
benoemen. 

Extra-moeilijk was de positie van den gouverneur tegenover 
de Assembly, doordat zijn salaris (en dat van de andere kroon-
ambtenaren) overal, behalve in Virginia en Maryland,32) afhing 
van 't goeddunken der Assembly. Die stelde dat salaris, ondanks 
herhaaldelijke protesten van de Engelsche regeering, slechts voor 
heel korten tijd, soms maar voor één jaar, vast. Het gevolg was : 
immoreele pressie door de Assembly op 't geweten van den gouver
neur, en tevens het overwicht der Assembly, die de koorden der 
beurs stevig in handen hield33) en haar macht en privileges uitbreid
de tegenover den vertegenwoordiger der Kroon in ruil voor de goed-
keurig van diens salaris. Maar wat nog erger was : dit permanente 
conflict tusschen Kroon en Assembly suggereerde de idee, dat er 
van nature een vijandig dualisme bestond, dat pas met het ver
dringen van 't Engelsche gezag zou verdwijnen. Toen het kwaad 
al diep ingedrongen was, wilde de Engelsche regeering de gouver
neurs aan een salaris helpen, op dezelfde wijze als dat in Virginia 
en Maryland gebeurde. De belastingwetten, die de aanleiding 
werden tot den Opstand, waren daar — zooals we nog zullen 
zien — niet vreemd aan. Maar de kolonisten dachten daar 
anders over. „Tenir le gouverneur dans la dépendance étroite 
de l'assemblée était un article essentiel de leur politique. Ce 
qu'elles voulaient, c'était le réduire à un rôle de souverain consti
tutione!, comme le Parlement l'avait fait pour le roi en Angle-

32) In Virginie werd hij betaald uit de opbrengsten der tollen, in Maryland uit 
die der belastingen. 
и ) PuFcdl 122 : „The medieval English principle was finally won that all 
money bills or appropriation acts must originate in the lower legislative chamber." 
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terre".34) Zoo zou 't haast onmogelijk zijn, een gezonden modus 
vivendi te vinden tusschen de politiek van de Engelsche regeering 
— die omstreeks 1750 begon te overwegen, dat er meer te halen 
viel uit Amerika, en daarom haar gezag aldaar wilde versterken — 
en die van de koloniale assemblies, welke 't gezag van den ver
tegenwoordiger der Engelsche regeering afbraken. 

En nu de economische wetgeving van 't moederland ten op
zichte van zijn koloniën. Het betreft de scheepvaart, den handel 
en de industrie. 

Onder de oudste charters waren de koloniën in den regel 
geheel of voor een bepaalden termijn vrijgesteld van de toepassing 
der verschillende wetten en verordeningen betreffende de regeling 
van de scheepvaart, den handel en de industrie. Maar toen het 
zegevierende Parlement de geduchte activiteit der gehate Hol
landers — met als gevolg hun overwicht op handels- en scheep
vaartgebied, ook in de Engelsche koloniën — had geconstateerd, 
nam het maatregelen, om dezen handel en deze winstgevende 
vrachtvaart in Engelsche handen te brengen. 

In 1645 reeds nam het Parlement de eerste van een lange serie 
van acts en ordinances aan, welke gewoonlijk worden aangeduid 
met den naam van Navigation acts. De ordinance van 1645 verbood 
den invoer van walvischtraan en andere producten van de wal-
vischvangst in andere dan Engelsche schepen met Engelsche be
manning. Een ordinance van 1646 beperkte den „buitenlandschen" 
handel der koloniën tot Engelsche schepen. In 1649 verbood 't 
Parlement den invoer in Engeland, Ierland, „or any of the domi' 
nions there-of" van Fransche wijnen, wol en zijde. In 1650 worden 
Virginia en sommige Westindische Engelsche koloniën om hun 
royalistische gezindheid en verzet tegen de nieuwe Engelsche 
regeering in staat van rebellie verklaard, en daarom — doch ook 
om overbrenging van vijanden des rijks naar de koloniën onmogelijk 
te maken — de handel van vreemde schepen met de koloniën ver
boden. Alleen een licent van 't Parlement of den Council of State 
vermag een uitzondering te scheppen. 

Een act van 1651 35) behelst ,,a policy of coercion pure and 

" ) Pasquet 222. 
3 5 ) Dit is, wat onze vaderlandsche geschiedenis de Acte van Navigatie noemt. 
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simple" : geen invoer van producten uit Azië, Afrika of Amerika 
in Groot-Brittannie of de Britsche koloniën dan in Britsche of 
koloniale schepen, of in schepen van 't land van herkomst, of van 
de haven, van waaruit ze volgens gewoonte werden verscheept ; de 
handel in visch alleen voor Britsche en koloniale schepen ; vreemde 
schepen zijn ook uitgesloten van den Britschen kusthandel en de 
Britsche kustvaart. 

In 1660 vaardigt het Convention Parliament uit „An Act for 
the Encourageing and increasing of shipping and Navigation", ge
woonlijk : First Navigation Act genoemd. 3 6 ) Zij bevat — doch 
in meer systematischen vorm — de belangrijke bepalingen van de 
vroegere acts of navigation. Haar doel is, in overeenstemming met 
haar naam, de bescherming en vermeerdering van de Engelsche 
en de koloniale scheepvaart en de exploitatie van den kolonialen 
handel ten profijte van 't moederland. Als Engelsche schepen 
worden slechts aangemerkt, die „as doe truely and without fraude 
belong onely to the people of England or Ireland Dominion of 
Wales or Towne of Berwicke upon Tweede, or are of the built of, 
and belonging to any of the said Lands Islands Plantations or 
Territories as the Proprietors and right Owners thereof and wherof 
the Master and three fourthes of the Marriners at least are 
English" (art. I.). Het Cavalier Parliament van 1661 bevestigt ze. 

,,Αη Act for the Encouragement of Trade", van 1663, ge
woonlijk als Second Navigation Act aangeduid 3 7 ) gaat een be
langrijken stap verder. Had de act van 1660—1661 nog aan 
Engelsche schepen toegestaan, rechtstreeks tusschen koloniale en 
vreemde havens handel te drijven, behalve in zekere „enumerated 
articles", (suiker, tabak, cacao, katoen, wol, indigo en verfhout ; 
maar dat waren de voornaamste artikelen ! art. XVIII.) die van 
1663 beoogt „(to make) this Kingdom a staple not onely of the 
Commodities of those Plantations but alsoe of the Commodities 
of other Countryes and Places for the supplying of them" 
(art. I V ) . Engeland moet de groóte verkoopcentrale worden; de 
Engelsche koopman zal de controle hebben op den kolonialen 
handel. Zoowel de Engelsche koopman als de Engelsche reeder 
worden van staatswege begunstigd. Dat de koloniën er zijn om 't 

36 ) Macdonald no. 15. Met een inleiding, waaraan het zooeven gegeven over
zicht der acts tot 1660 Is ontleend. 
37) Macdonald no. 19. 
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moederland, wordt niet verbloemd.36) Andere naties volgen 
trouwens ook „the usage . . . to keep their Plantation (s) Trade 
to themselves" (art. IV) . De verklaring, dat dit zelfzuchtige 
mercantilisme de „kindnesse" tusschen moederland en koloniën 
zou bevorderen, heeft veel weg van zelfbedrog, en maakt zelfs den 
indruk van een zure grap. Althans : voor wat de plantage-koloniën 
in de eerstvolgende jaren betreft. Tot nog toe hadden die het 
vervoer en den verkoop van hun producten bijna uitsluitend toe
vertrouwd aan de Hollanders. Die deden de vrachten 't voor-
deeligst. Die hadden de geschikste pakhuizen en de best genom-
meerde markten. Vooral de eerstvolgende jaren zouden de planters 
de uitschakeling der Hollanders geducht voelen, want de 
Engelschen waren nog niet voldoende geoutilleerd. Later zou de 
planter, door de prijzen te verhoogen, zich zelf wel helpen, hoewel 
dat tengevolge van de concurrentie der Spaansche tabak en suiker 
op de Europeesche markt en van den thans opkomenden Franschen 
en Nederlandschen tabaksbouw niet zoo gemakkelijk zou gaan. 
Maar — het dient vermeld te worden — de Engelsche regeering 
hielp den planter, om de moeilijkheden zooveel mogelijk te boven 
te komen. , ,Wat de Zuidelijke vastelandskoloniën aan tabak en 
indigo opleverden, moest weliswaar in Engeland ter markt worden 
gebracht, maar de tabak genoot daar dan ook een monopolie, en de 
indigobouwers werden met premies gesteund. Hennep, teer, pek 
en al wat verder bij scheepstakelage te pas komt, diende voor 't 
moederland gereserveerd te worden, maar om de Engelsche marine 
van Zweedsche leverantie onafhankelijk te maken, moedigden de 
Britsche autoriteiten ook in dezen de producenten met premies aan. 
Europeesche goederen in Engeland te moeten innemen was geen 
zware plicht voor wie bij ervaring of door traditie van de superori-
teit van Engelsche goederen overtuigd was. Bovendien wist men 
dan steeds een keur van allerlei artikelen te zullen vinden, aange
voerd door andere naties, die de Amerikaansche markt wilden 
voorzien. En, tenslotte, bij wederuitvoer van die niet-Britsche 
voortbrengselen werd een belangrijk drawback toegestaan." 3 9) 

38) „For the maintaining a greater correspondence and kindnesse betweene them 
and keepeing them in a firmer dependence upon it, (n.l. His Kingdome of England; 
J. L. H.) and rendring them yet more beneficiali and avantagions unto it" 
(art. Г ). 
»J Van Winter 2 v. 
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Indien men dit wel overweegt, zal men, dunkt me, van Winter 's 
oordeel moeten beamen, dat „de planters van 't Zuiden, Engelsch 
van smaak en traditie, zich niets beters (zouden) hebben kunnen 
denken dan het heerschende systeem, wanneer zij er niet het 
slachtoffer bij waren geworden van hun eigen fouten" 4 0) namelijk 
de reeds vermelde spilzucht en achteloosheid, die hen afhankelijk 
maakten van de Britsche tabaksfirma's. Nu weten ze de gevolgen 
van hun fouten aan de economische politiek van 't moederland en 
tenslotte kwamen ze er toe, zich te coaliseeren met de backwoods
men en de Yankees, om van Engeland en daarmede van hun 
Engelsche schuldeischers af te komen. 

Dat 't zeevarende New England evenals later New York en 
Pennsylvania, in de eigenlijke schecpvaartwetten een krachtigen 
steun en prikkel hadden om vooruit te komen, ligt voor de hand. 
Hun immers viel nu een belangrijk gedeelte van de koloniale 
vrachtvaart en vischvangst en den kolonialen handel toe. En hun 
scheepsbouw kon niet anders dan er van floreeren. 

Volgens de act van 1660—1661 mocht tabak alleen worden uit
gevoerd naar Engeland of een andere Engelsche kolonie. Maar de 
sterkere navraag naar tabak en de hooge prijs, die voor tabak, welke 
in Engeland was belast, moest worden betaald, werkten sluikhandel 
en anderen ongeoorloofden handel sterk in de hand. Vandaar de 
Third Navigation Act van 1672,41) in werking getreden op 
1 Sept. 1673. 't Directe doel dezer Act is dan ook : den onwettigen 
handel in tabak tusschen de Amerikaansche koloniën en 't vaste
land van Europa te verijdelen; terwijl het karakteristieke er van 
is : de eisch van een bindende belofte, dat de enumerated articles 
alleen zouden worden vervoerd naar Engeland, alsook de heffing 
van eene speciale belasting op de vervoerde waar, voor 't geval 
de koopman genoemde belofte niet „with one sufficient Surety" 
vermocht te geven (art. V ) . Maar tevens wilde de Engelsche 
regeering daarmede een effectiever systeem van administratie voor 
den kolonialen belastingdienst in 't leven roepen, waarvan laatst
genoemde bindende belofte met 't daaraan verbonden middel van 
redres den grondslag vormde. In de jaren vlak na de Omwenteling 
van 1688 waren de Acts of Trade evenwel slecht nageleefd. Vooral 

4°) Van Winter 3. 
41 ) Macdonald no. 22 : An Act for the incouragement of the Greeneland and 
Eastland Trades, and for the better secureing the Plantation Trade. 
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't gemis van een behoorlijk registratiesysteem voor in Engeland 
gebouwde schepen maakte haar toepassing zeer bezwaarlijk. Om 
nu dit gemis te verhelpen, is in 1696 een nieuwe Navigation Act 4 2 ) 
uitgevaardigd ; vanaf 26 Maart 1698 zou ze worden toegepast. 
Niet alleen wordt strikte naleving geëischt van de bestaande 
navigation acts, maar ook bepaald, „that all Shipps comeing into 
or goeing out of any of the said Plantations and ladeing or unla-
deing any Goods or Commodities whether the same bee His Majes
ties Shipps of Warror Merchants Shipps and the Master and 
Commanders thereof and their Ladings shall bee subject and lyable 
to the same Rules Visitations Searches Penalties and Forfeitures 
as to the entring lading or dischargeing theire respective Shipps and 
Ladings as Shipps and their Ladings and the Commanders and 
Masters of Shipps are subject and lyable into in this Kingdome. . . 
And that the Officers for collecting and manageing His Majesties 
Revenue and inspecting the Plantation Trade in any of the said 
Plantations shall have the same Powers and Authorities for visiting 
and searching of Shipps and takeing their Entries and for seizing 
and securing or bringing on Shoare any of the Goods prohibited to 
bee imported or exported into or out of any the said Plantations 
or for which any Duties are payable or ought to have beens paid 
by any of the before mentioned Acts as are provided for the Officers 
of the Customes in England by the said last mentioned A c t . . . and 
alsoe to enter Houses or Warehouses to search for and seize any 
such Goods", (art. V ) . 

Om fraude met vreemde schepen onder Engelschen naam doel
treffender tegen te gaan, wordt bepaald, dat „noe Ship or Vessel! 
whatsoever shall bee deemed or passe as a Shipp of the Built of 
England Ireland Wales Berwick Guernsey Jersey or of any of His 
Majesties Plantations in America soe as to bee qualifyed to trade to 
from or in any of the said Plantations untili the Person or Persons 
daymeing Property in such Shipp or Vessell shall register the same 
as followeth (that is to say) If the Shipp att the tyme of such 
Register doth belong to any Port in England Ireland Wales or to 
the Towne of Berwick upon Tweed then Proofe shall bee made 
upon Oath of One or more of the Owners of such Shipp or Vessell 
before the Collector and Comptroller of His Majesties Customes in 

**) Macdonald no. 25. An Act for preventing Frauds and regulating Abuses in the 
Plantation Trade. 
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such Port or if att the tyme of such Register the Shipp belong to 
any of His Majesties Plantations in America or to the Islands of 
Guernsey or Jersey then the like Proofe to bee made before the 
Governour together with the Principali Officer of His Majesties 
Revenue resideing on such Plantation or Island" (art. V I ) . 

Alle volgende Scheepvaartwetten hebben slechts 't karakter van 
detailregelingen: „this act (van 1698 J.L.H.) . . . m a y be said to 
have added the finishing touch to the colonial system so far as 
shipping was concerned" (Channing). 4 3) 

Deze Navigation Acts nu vormen de basis en de kern van de 
geheele Engelsche handelwetgeving en met den Board of Trade 
de economische controle over de koloniën. De voornaamste acts of 
Trade lagen, zooals we konden constateeren, er in opgesloten. In 
den loop der achttiende eeuw zijn er nog enkele meer uitge
vaardigd, welke om hun strekking en hun invloed op de gezindheid 
der kolonisten eveneens onze aandacht verdienen. In 1705 werd 
de rijst, het voornaamste exportartikel van South Carolina, op de 
lijst der enumerated commodities geplaatst. In 1722 scheepsbouw-
materiaal en pelswerk ; daardoor werden New England, New York 
en Pennsylvania getroffen. En in 1733 werd de befaamde Molasses 
Act uitgevaardigd. 4 4) Zij was bedoeld als een steun voor de suiker-
koloniën ; 74 suikerplanters hadden dan ook zitting in 't Parlement. 
Sinds Frankrijk een ruimhartiger handelspolitiek volgde, (sinds 
1717) liep de Engelsche suiker kans, door die van Fransch West-
Indië van de Europeesche markt en zelfs van die der Engelsche 
koloniën te worden verdrongen. Na talrijke protesten van de 
Engelsche suikerplanters tegen de achteloosheid der regeering, nam 
't Lagerhuis in 1731 een bill aan ter wering van vreemde suiker, 
melasse en rum uit Engeland en de koloniën. Maar 't Hoogerhuis 
verwierp ze. In 1733 echter werd een bill van dezelfde strekking 
act. Dat is de Molasses Act. Zij legde hooge belastingen op 
vreemde melasse, suiker en rum. Voor den bloeienden handel 
tusschen New England en de Fransche koloniën in West-Indië, met 
name voor den reeds besproken Triangulair Trade, zou de strikte 
uitvoering van deze Act 't verderf zijn geweest, ja het geheele 
handelssysteem der Noordelijke koloniën zou er door zijn ont-

¿з) Bij Macdonald, 90. 
•̂ 1) Macdonald no. 28 : An act for the better securing and encouraging the trade 
of his Majesty's sugar colonies in America. 
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wricht, en Engeland zelf zou dat aan zijn uitvoer naar New England 
wel spoedig hebben kunnen merken. Gelukkig wendde de oppor
tunist Walpole zijn „heilzame onverschilligheid" aan, en sloten de 
autoriteiten de oogen voor den sluikhandel. Toen men echter 
in 1764 de Sugar Ac t 4 6 ) uitvaardigde, die de belasting op melasse 
nog wel met 50% verlaagde, veroorzaakte dat zooveel onwil en 
moeilijkheden, dat John Adams later met recht kon verklaren „that 
molasse was an essential ingredient in American independence". 

De handelswetten hadden mede tot gevolg, dat de koloniën 
minder Engelsche producten kochten en ze zelf gingen vervaar' 
digen. Trouwens, de huisindustrie was inheemsch bij de boeren 
van New England en Pennsylvania en bij de grensmannen. En 
Pennsylvania produceerde ook voor de markt (hoeden, geweven 
stoffen). Dat New England's en Pennsylvania's scheepsbouw een 
hooge vlucht had genomen, is ons reeds bekend. Reeds in 1685 
bestond er een ijzersmelterij in O. Jersey ; in 1692 had Pennsylvania 
er ook een. Tot 1720 had echter Massachusetts de leiding in de 
ijzerindustrie ; tegen dien tijd gaat ze over op Pennsylvania. In 
1750 waren er 5 staalfabrieken in de koloniën : 2 in Pennsylvania, 
1 in Massachusetts, 1 in Connecticut en 1 in New Jersey. 4 6) Van 
de rumindustrie in New England hebben we reeds melding 
gemaakt. 

Toen zich van lieverlede een niet onbelangrijke koloniale 
industrie had ontwikkeld, kwam 't Parlement met maatregelen, die 
de Britsche fabrikanten moesten beschermen, niet enkel tegen 
vreemde, maar ook tegen koloniale concurrentie. Deze zelfzuchtige 
practijk vond steun in de mercantilistische theorie van die dagen, 
volgens welke 't ideale Rijk zou bestaan aan den eenen kant uit 
het moederland, dat in bankcrediet zou voorzien, de grondstoffen 
in fabrikaten zou omzetten en de verkoopcentrale voor het geheel 

4 5 ) Macdooald no. 32. Haar officiëele naam is 'n heel menu: „An act for granting 
certain duties in the British colonies and plantations in America ; for continuing, 
amending, and making perpetual [the Molasses Act of 1733] ; for applying the 
produce of such duties, and of the duties to arise by virtue of the said act, towards 
defraying the expences of defending, protecting, and securing the said colonies 
and plantations; for explaining [the Navigation Act of 1672] ; and for altering 
and disallowing several drawbacks on exports from this Kingdom, and more 
effectually preventing the clandestine conveyance of goods to and from the said 
colonies and plantations ; and improving and securing the trade between the same 
and Great Britain". 
*>) Spiegel, 159. 
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zou vormen, en aan den anderen kant uit de koloniën, die enkel 
voor grondstoffen hadden te zorgen, de fabrikaten van 't moeder
land hadden te verbruiken en enkel met 't moederland hadden 
zaken te doen. 

Een act van 1699 verbiedt den uitvoer van garens en wollen 
weefsels uit de kolonie, die ze vervaardigde. In 1732 werd op aan
drang van 't gilde der Engelsche hoedenmakers de uitvoer van 
Amerikaansche hoeden verboden. In 1750 verschijnt een wet, welke 
wel den invoer van ruw ijzer van koloniale afkomst vrij liet, maar 
tevens bepaalde, dat geen pletterijen, gieterijen en smederijen voor 
plaatijzer en geen ovens voor de vervaardiging van staal in de 
koloniën werden toegelaten.47) Verboden waren ook suikerraffi
naderijen, en alle negerarbeid in fabrieken. 

En dit alles moest een bevolking zich laten aanleunen, welke 
was opgevoed in de leerschool der self-help ; die nuchter en prac-
tisch, vindingrijk en winzuchtig, vrijheidlievend en onverzettelijk 
van aard was. En die suikerriet en katoen, kool en ijzer zoo dicht 
bij de hand had. Die zich bovendien in den strijd met de Indianen, 
de Spanjaarden en de Franschen onvoldoende gesteund achtte en 
hoe langer hoe meer vervreemd raakte van Engeland. „Here'% zegt 
Woodward, »lay the real sore that rankled in the colonial mind : 
that men of English blood, carrying the name, the race and power 
of the Kingdom to the verge of the wilderness, should be treated 
as competitors and not as equals ; and that their part in the 
Empire should be regarded only in terms of the commercial 
interests of the mother country".4^) Dit gevoel heeft 't per
manente conflict tusschen gouverneur en Assembly, tusschen 
moederland en koloniën, nog verscherpt en tenslotte de breuk vei-
oorzaakt. Men vergete ook niet, dat de koloniën haar charter, in 
eerste of laatste instantie, hadden ontvangen van den koning en 
niet van 't Parlement. En dat zij elke afhankelijkheid van dat Parle
ment met zijn inhaligen City-geest onvermoeid trachtten te onder
graven. De geschiedenis verliep echter zoo, dat 't Parlement 't 
koloniale bestuur steeds meer controleerde. En toen 't zich, na 1763, 
tengevolge van de versplintering der Whigparty en den tragen 
groei der nieuwe Torypartij niet meer zoo deed gelden, nam koning 

47) Reeds in 1719 passeerde een verbod om Ijzergieterijen in de koloniën op te 
richten, de beide huizen van 't Parlement, maar 't werd ingetrokken. 
"*) Woodward, 135. 
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George met al zijn onverstand de leiding over en mende den kolo
nialen wagen in den afgrond. 

De economische politiek der Engeische regeering heeft werk' 
krachten en weelde toegevoerd aan 't Zuiden, de winzucht en den 
handelsgeest verscherpt van 't midden en 't Noorden ; oude anti' 
pathieën en rancunes tegen 't moederland aangeprikkeld en oude 
sympathie en piëteit uitgedoofd. Zij heeft den staat, wien de meeste 
emigranten toch al geen goed hart toedroegen, leeren beschouwen 
als een vijand van 't particulier en koloniaal belang, en 't verlangen 
der meeste kolonisten gericht op een anderen, een nieuwen staat, 
een staat, die 't eigen initiatief den vrijen teugel laat, den staat van 
't economisch liberalisme. 4 9 ) Zij heeft 't oude Puritanisme, met zijn 
wantrouwen tegen den staat en met zijn eigenheerigheid, in het 
ethos van 't achttiende-eeuwsche economische en politieke libera' 
lisme gedrenkt en tenslotte dien spitsvondigen advocatengeest 
(„legal mind") gewekt, welke een James Otis, een Samuel en een 
John Adams, een Patrick Henry, John Dickinson, Thomas Jefferson 
en anderen uit de kringen der planters, kooplieden en reeders, tot 
de leiders der Amerikaansche natie tegen Engeland heeft gemaakt. 

Heeft die economische politiek zonder eenigen twijfel het 
Amerikaansche zelfgevoel hoog opgedreven en den aangeboren zin 
voor vrijheid aangeprikkeld, minder stellig moet ons oordeel zijn 
over de zuiver'economische uitwerking der Engelsche scheepvaart', 
handels- en industriewetten in de koloniën. Want de noodige ge
gevens ontbreken, om accuraat te bepalen, in welke mate die wet
geving practijk is geweest. Bekend is ons geworden : de pressie op 
de gouverneurs, de achteloosheid der Engelsche regeering tot 
omstreeks 1750, en de winzuchtige geslepenheid der kolonisten, 
waar 't gold, de wet te ontduiken. Wel is onze algemeene indruk, 
dat er aardig wat aan den strijkstok is blijven hangen. En dat de 
verschillende desbetreffende wetten een gunstigen invloed hebben 
gehad op den handel, maar een minder gunstigen op de industriëele 
ontwikkeling van 't Noorden en 't midden, terwijl het plantage' 
bedrijf van 't Zuiden (dat der eilanden blij ve buiten beschou-

49) Darmstaedter 75 v. : „Der „Staat galt den Männern der amerikanischen 
Revolution als ein notwendiges Übel, dessen Kompetenzen möglichst eingeengt 
werden sollten. Diese individualistschen Ideen, die sich mit dem demokratischen 
eng verbinden, sind bis in die jüngste Zeit in Amerika durchaus herrschend gewesen 
und sind auch heute noch keineswegs überwunden." 
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wing 5 0) er aanvankelijk door is gedrukt, maar spoedig na de 
outilleering van de Engelsche en NewEngelandsche vrachtvaart den 
ouden bloei vertoont, „Es scheint," zegt Darmstaedter,51) „dasz 
manche Bestimmungen, wie z.B. diejenigen, die gegen das koloniale 
Gewerbe gerichtet waren, die Gesetze über die Beschränkung des 
Handels zwischen England und den Kolonien auf englische Schiffe 
und über die Ausfuhr der „aufgezählten Artikel" nach England 
zumeist beobachtet wurden, obwohl virginischer Tabak gelegentlich 
direkt nach dem europäischen Kontinent verfrachtet wurde ; in wel
chem Umfang Fabrikate nichtenglischer Herkunft direkt in die Kolo
nien eingeführt wurden, läszt zieh nicht feststellen, dagegen steht es 
auszer Zweifel, dasz die Melasseakte ein toter Buckstabe geblieben 
ist". Pasquet 5 2) wijst op de onmogelijkheid, die lange, grillige 
kustlijn te bewaken, en op de algemeenheid van den sluikhandel. 
Zelfs in de havens, onder de oogen van 't gouvernement, werd 
gesmokkeld. De verboden melasse werd dan verborgen onder eenige 
vaatjes melasse van Engelsche afkomst. Ook lieten de tolbeambten 
zich wel voor een goede fooi de oogen sluiten. Ofwel men trof 
een speciale regeling met den ontvanger der belastingen. Een kist 
wijn of vruchten van de Antillen maakte, dat men enkel zand en 
zout zag in een boot gevuld met suiker of wijn. En de gouverneur 
vond van tijd tot tijd zoomaar een okshoofd madera bij zijn huis
deur en liet 't dan „stomweg" naar zijn kelder brengen. Niemand 
zag daar iets laakbaars in. Grenville kon dan ook, toen hij de 
verslagen uit Amerika ging lezen, constateeren, dat de douane
dienst jaarlijks £ 8000 kostte, terwijl hij slechts £ 2000 opleverde. 

Tenslotte nog dit : het moederland, dat zoovele en zoo groóte 
beperkingen oplegde, gaf de kolonisten toch ook verschillende be
langrijke compensaties. Ook die moeten verdisconteerd worden in 
de schatting van de economische draagwijdte der Britsche handels-

5 0 ) Bij de beoordeeling van de geheele Britsche koloniale politiek moet men echter 
goed in 't oog houden, dat de Britsche handelswetten geenszins in de eerste plaats 
voor de Amerikaansche koloniën op 't vasteland waren bestemd. Het is een feit, 
dat 't moederland zijn Westindische eilanden met hun kostbare cultures minstens 
zoo hoog op prijs stelde als de Dertien Koloniën. Er moet zelfs in of kort na 1760 
ernstig sprake zijn geweest van teruggave aan Frankrijk van de pas veroverde 
continentale gebieden in ruil voor 't suikereiland Guadeloupe (Pasquet 196). 
Zóó hoog schatte de City de plantagekoloniën. 
5 1) Darmstaedter 39. 
B2) Pasquet 230. 
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politiek. Tabak en scheepsbouwmateriaal mochten alleen naar 
Engeland, maar de koloniale tabaksproductie vond bescherming in 
het verbod van tabaksverbouw op de Britsche eilanden en in de 
hooge belasting op vreemde tabak ; en de uitvoer van scheepsbouw
materiaal werd begunstigd door vrijdom van invoerrechten en 
premies.63) En of de industrie, indien bevrijd van de industriewetten, 
zich in den kolonialen tijd krachtig zou hebben ontwikkeld, is nog 
lang niet zeker. Want tot omstreeks 1750 was er nog genoeg goed
koop land voor den akkerbouw te vinden. Dientengevolge waren de 
arbeidsloonen vrij hoog ; 5 4) te hoog wellicht voor de voorspoedige 
ontwikkeling van een met 't moederland en de andere koloniën 
concurreerende industrie. Niettemin was 't prikkelend, Pitt te hooren 
verklaren, dat — indien Amerkia ook maar één enkelen spijker zelf 
zou maken — de Engelsche regeering het de harde hand zou doen 
voelen. 

Niet zoozeer de economische als wel de psychologische uit
werking van Engeland's koloniale economische politiek is funest 
geweest voor de verhouding tusschen 't moederland en de Dertien 
Koloniën ; deze conclusie lijkt ons in overeenstemming met de ver
melde feiten. 

Door een politiek van opportunisme en „heilzame onverschil
ligheid" is Engeland er in geslaagd, jarenlang een ernstig conflict 
te ontwijken, zonder de beginselen van 't mercantilisme prijs te 
geven. Daardoor ook verzoende zich het loyalisme der kolonisten 
van 't Noorden en midden met de vorderingen, welke hun streven 
naar algeheele autonomie maakte. Maar op den dag, dat de 
Engelsche regeering zou gaan tomen aan dezen gedwongen modus 
vivendi, door de economische wetten in haar volle strengheid te 
gaan toepassen, de expansie naar 't Westen te belemmeren en 
„interne" belastingen te gaan eischen, zou 't Empire beginnen te 
wankelen op zijn grondvesten; daar viel niet aan te twijfelen. 

't Conflict met Frankrijk heeft dien dag verhaast. Seeley heeft 
den aard en de beteekenis van dit conflict omschreven als „(a)gi
gantic rivalry between England and France, a kind of second 
Hundred Year's War , " 55) en als ,,a desperate struggle for supre-

53) Pollards The History of England 162: The colonial producer, if restricted 
(nominally) to the home market, was well protected there. 
54) Van Winter 5 : „hooge loonen, gevolg van de makkelijke condities, waarop 
land te krijgen was en van de zucht der kolonisten ош eigen baas te zijn". 
B B ) Sccley 33. 
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macy between England and France". 5 6 ) En de Fransch-Engelsche 
oorlogen tusschen 1740 en 1783 als „a trilogy of wars" ; want zij 
waren inderdaad 'η ,,group of wars, considered as one great event 
with a single great object and result." 5 7 ) Mits we in 't oog houden, 
dat niet de Engelsche en de Fransche regeering, doch de handelaars 
van weerszijden den strijd hebben begonnen ; dat zij er de Indianen 
bij hebben gehaald, en dat de regeeringen slechts op 't laatst tot 
het inzicht zijn gekomen, dat het hier niet ging om bevervellen, doch 
om een imperium, kan Seeley's these ons als verkenteeken dienen 
op onzen snellen tocht door de oorlogen der Engelsche en Fransche 
kolonisten van 1688 tot 1760, wanneer de val van Montreal het lot 
van Louisiania en Canada bezegelt. 

* * * 

Tegen 't einde van de zeventiende eeuw, toen de strijd met 
Engeland was begonnen, vatte Frankrijk het plan op. Canada en 
Louisiana door middel van een posten- en fortenketen langs de 
Missisippi tot één geheel te vereenigen. Het onmetelijke gebied ten 
Westen van de Missisippi liet het in de achttiende eeuw meer of 
minder over aan zijn bondgenoot Spanje, dat daar trouwens de 
oudste rechten op kon doen gelden. Frankrijk's begeerte ging uit 
naar de vruchtbare Ohio-vallei en al 't land, gelegen tusschen de 
Ohio en de Groóte Meren. De fortenketen, welke zich tenslotte 
van Kaap Breton tot New Orleans uitstrekte, diende niet enkel 
om de Engelsche kolonisten de expansie naar 't Noorden en Westen 
te beletten, maar ook — en wellicht in de eerste plaats — om 't 
gezamenlijke gebied — 't reeds verworvene en 't nog begeerde — 
te kunnen omsluiten en beheerschen. 

De King William's W a r (1690—1697) woedde langs de ge-
heele grens. Acadia werd op de Franschen veroverd, maar te 
Rijswijk teruggegeven. Wij hebben de New England Confederation 
van 1643 in 1684 zien ten gronde gaan. In 1697, maar nog tijdens 
den oorlog, deed William Penn een voorstel tot schepping van 
een koloniale dagvaart : een permanent, dagelijksch bestuur met 
afgevaardigden uit alle koloniën en een door den Koning te be
noemen hoofdcommissaris als voorzitter ; dus een college zooals 
de Zwitsersche Tagsatzung. Doch 't particularisme was nog te 

M) Seelcy 36. 
57 ) Sceley 35. 
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sterk en de onderlinge grensverschillen nog te scherp. Er moest nog 
grooter gemeenschappelijke druk van buiten komen. De groóte 
strijd tegen Frankrijk heeft de eenheid voorbereid ; 't conflict met 
't moederland zou ze voltooien. 

In 1710, tijdens den Queen Anne's War , veroveren de mannen 
van New England, bijgestaan door koninklijke troepen, Acadia 
met de sterke vesting Port Royal, een tweede Duinkerken, dat 
vooral Boston zeer veel afbreuk had gedaan. Maar een actie te land 
en ter zee tegen Canada liep op niets uit. Tot groóte voldoening 
van de kolonisten kwam Acadia in 1713 aan Engeland, evenals de 
landen om de Hudsonbaai en New Founland, de waakhond van 
Canada. Hiermede waren „the outworks of the Canadian 
citadel"5 8) reeds in 's vijands handen. 

Het vredesverdrag van Utrecht 5 Я ) regelde de grens, echter 
niet nauwkeurig genoeg. De commissarissen voor die regeling 
konden 't maar niet eens worden. Artikel XII spreekt van den 
afstand aan Engeland van „all Nova Scotia or Acadia, with its 
ancient boundaries, as also the city of Port Royal, now called 
Annapolis Royal, and all other things in those parts, which depend 
on the said lands" . . . . Welke die oude grenzen en die afhankelijk
heden waren, bepaalde Boston echter anders dan Montreal. De 
waterscheiding van de St. Lawrence en de Zuid- en Oostwaarts 
stroomende rivieren was een dicht woud, van waaruit de Indianen 
invallen deden op Engelsch gebied. In den regel waren de Indianen, 
behalve dan de Irokeezen, bondgenoot van de Franschen, die onge
dwongen met hen omgingen en handel met hen dreven. De vier 
waterwegen vanuit 't St. Lawrence-dal naar 't Oosten en Zuid
oosten vormden even zoovele invalspoorten naar 't Engelsche en 
't Fransche gebied. Hier en rondom 't Champlain-meer zijn die 
wilde gevechten geleverd, waarvan de Indianenboeken zoo 
romantisch gewagen. 

Frankrijk wilde niet wijken van de Atlantische kust. Op Kaap 
Breton, even ten Noorden van Acadia (Nova Scotia) en bij den 
zuidelijken ingang van de St. Lawrence-baai, bouwde 't van 1714 
tot '16, ter vervanging van Port Royal, Louisbourg „het Gibraltar 
van Noord-Amerika", een rustpunt op den weg naar Quebec, een 
sterke vlootbasis en een geducht zeerooversnest tevens. Evenals 

M ) Pollard: History of England, 158. 
5») Macdonald no. 26. 
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de Missisippi-Compagnie bewijst Louisbourg, dat Frankrijk zijn 
koloniaal gebied in Noord-Amerika in 't begin van de achttiende 
eeuw nog niet beschouwde als „quelques arpents de neige'' 
(Voltaire), maar als integraal deel van zijn imperium. 

De Oostenrijksche sucessie-oorlog, waarin Engeland en 
Frankrijk opnieuw de degens kruisten, leidde in Noord-Amerika tot 
den King George's W a r (1744—1748), die zich hoofdzakelijk 
afspeelde om Louisbourg, dat in 1745 door de militie van New-
England, 6 0) gesteund door een Engelsche vloot, werd veroverd : 
een grootsch wapenfeit. Van meer beteekenis was echter, dat 
Frankrijk's eskaders in 1747 overal door admiraal Hawke werd 
verslagen : daardoor immers werd de communicatie tusschen 
Frankrijk en zijne Noordamerikaansche koloniën vrijwel onmoge
lijk. Maar de handel van beide partijen had zwaar geleden ; beide 
verlangden naar vrede. Te Aken gaf Frankrijk Madras, en 
Engeland — tot groóte verontwaardiging van Boston — Louisbourg 
terug. Massachusett's militair prestige was echter zeer gestegen ; 
dat zou spoedig blijken. 

De val van Louisbourg was een waarschuwing voor de Cana-
deezen en voor Frankrijk zelf ; de grens moest scherper bewaakt 
en krachtiger worden verdedigd. Te meer, waar de Engelsche 
kolonisten sinds 1748 de Alleghanies begonnen over te trekken, 
en de Engelsche koning in 1749 aan de Ohio-Compagnie, een 
maatschappij van landspeculanten, een gebied van 500000 acres 
aan den bovenloop van de Ohio toewees, en 't Virginische gouver
nement in 't zelfde jaar aan een andere groep, de Loyal Land 
Compagnie, een concessie van 800000 acres ten Westen van de 
Alleghanies in uitzicht stelde. θ 1 ) Nu rees de kwestie, aan wien de 
Ohio-vallei eigenlijk toebehoorde ; om de Indianen bekommerde 
men zich hierbij niet. Frankrijk baseerde zich op de toen geldende 
opvatting in 't volkenrecht, dat wie de monding van een rivier — 
i.e. de Missisippi — in bezit had genomen, recht had op 't geheele 
stroomgebied dezer rivier : in dit geval op de Ohio-vallei. Alleen 
deze vallei was nog niet afdoende dichtgegrendeld tegen de Vir-
giniers en Pennsylvaniers. 

0 0 ) Meer dan drie kwart van de militie was uit Massachusetts. Het plan was 
afkomstig van Shirley, den gouverneur van Massachusetts ; de legislatuur had 
het grif aanvaard. 
n) Pasqnet 192 v. 
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Tusschen 1749 en 1753 legde Canada beslag op het gebied 
tusschen het Eriemeer en de Ohio, en bouwde Duquesne, de 
gouverneur van Canada, om de Engelschen te stuiten, de forten 
Presque Ile, Le Boeuf en Venango. Maar toen zond Dinwiddie, de 
gouverneur van Virginia, den landmeter George Washington naar 
Duquesne met den eisch, de forten te ontmantelen en zich terug 
te trekken uit wat hij noemde : 't gebied van Virginia. Men her
innere zich, dat 't Virginische gebied zich volgens 't charter uit
strekte van Oceaan tot Oceaan. Intusschen stieten Engelsche en 
Fransche handelaars in 't Zuidwesten op elkander, terwijl de 
laatsten de Creek-, Cherokee- en Chickasaw-Indianen ophitsten. 
Dinwiddie maakte zich gereed voor den strijd, maar zijn appèl aan 
de andere koloniën werd nauwelijks beantwoord. De Franschen 
vernietigden een Engelsch fort, in 1751 gebouwd bij de samen
vloeiing van de bronrivieren der Ohio, en bouwden toen op 
dezelfde plaats Fort Duquesne. Washington met zijn Virginische 
militie legde 't af tegen een sterkere afdeeling Franschen, en nu 
verklaarden de Indianen van 't Westen zich voor de overwinnaars. 
Zelfs de hondstrouw van de Irokeezen werd wankel. Het geheele 
grensgebied, van Maine tot Georgië, liep gevaar. 

En toch bracht Duquesne's doortastendheid de Engelsche 
koloniën niet tot practische samenwerking. Wel zonden New York, 
Pennsylvania, Maryland en de koloniën van New England in Juni 
1754 afgevaardigden naar Albany, maar zij konden zich niet ont
doen van hun onderlinge afgunst, hun egoïsme, hun vrees voor 
centralisatie. 6 2) Irokeesche opperhoofden, ter vergadering uitge-
noodigd, keerden huiswaarts met beloften, welke hun eigenlijk niet 
voldeden. Tenslotte werd 't plan van eenheid en samenwerking 
niet aanvaard. Desondanks verdient dit plan 6 3) onze volle aan
dacht. Want 't bevat de grondgedachten, misschien zelfs de kiem, 
van de Federale Constitutie van 1787, terwijl de politieke opvat
tingen van de Engelsche regeering en die van de kolonisten duide
lijk uit zijn wordingsgeschiedenis zijn te onderkennen. Laat ons dat 
plan dan wat nader bekijken. 

In 1754 verkreeg William Shirley, de reeds genoemde 

0 2) Zoo was Pennsylvania van gevoelen, dat de Ohio Company meer was 
gericht tegen den Pennsylvanischen handel dan tegen Frankrijk. En de Zuidelijke 
koloniën, die 't gevaar niet zoo sterk voelden, hadden geen lust om de kosten van 
de verdediging der Noordelijke mede te dragen, 
o») Purcell 149 „The Albany, or Franklin Plan of Union'' ; Doyle 69. 
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energieke gouverneur van Massachusetts, van de Engelsche regee
ring toestemming, om te Albany een vergadering te beleggen van 
afgevaardigden der koloniën, met 't doel, de repartitie van de ge
vraagde offers voor de verdediging der koloniën vast te stellen en 
een krachtig front te vormen tegen de Franschen. Een ontwerp 
voor een federale unie, opgesteld door Benjamin Franklin, kwam 
ter tafel. Het voorzag in een raad, gekozen door de koloniën, en 
een president, benoemd door de Kroon. De moeilijke kwestie, hoe 
evenredige vertegenwoordiging der koloniën in dien raad te ver
eenigen met redelijke medezeggingschap der kleinere koloniën, zou 
worden ondervangen, door 't getal afgevaardigden te variëeren in 
dier voege, dat geen kolonie meer dan 7 en minder dan 2 afge
vaardigden zou zenden. (De Federale Constitutie van 1787 voerde 
uit dien hoofde het twee-kamerstelsel in). De president zou het 
recht van veto hebben en de Kroon een veto in hoogste instantie. 
Militaire verordeningen en besluiten zouden uitgaan van den presi
dent, en de goedkeuring behoeven van den raad ; civiele verorde
ningen en besluiten uitgaan van den raad, en de goedkeuring be
hoeven van den president. De bestuurlijke functies van den raad 
zouden practisch beperkt zijn tot 3 aangelegenheden : den ver
dedigingsoorlog, den Indiaanschen handel en de toewijzing van 
onbezet land. De zwakke plek in dit systeem was, dat den raad 
geen middel werd verleend om zijn gezag te doen gelden over 
iederen burger der confederatie afzonderlijk. Ook had bij geen 
middelen van dwang en redres tegenover een weigerachtige of 
nalatige provincie. Ternauwernood werd Benjamin Franklin's plan 
door de vergadering aanvaard. De ratificatie leed dan ook schip
breuk. Vele kolonisten verwierpen het, wijl het huns inziens te 
veel macht toekende aan de Kroon. En de Engelsche regeering 
wees 't van de hand, wijl 't volgens haar teveel macht en auto
nomie toebedeelde aan de koloniën. Franklin echter zag in deze 
diametrale tegenstelling van waardeering het bewijs, dat zijn plan 
het juiste midden was, althans op dat moment. 

In 1755 grijpt het moederland in. 't Zendt twee regimenten 
van zijn beste troepen en maakt dit veldtochtplan op : van Zuid tot 
Noord zal een convergeerende aanval worden ondernomen tegen 
Montreal en Quebec. Maar ondanks hun numerieke overmacht 
blijven de Engelschen in 1755 en '56 in de minderheid. Generaal 
Braddock wordt bij zijn poging tot verovering van Fort Duquesne 
reddeloos verslagen. Eveneens mislukt een aanval op Fort Niagara 
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en Crown Point, en, in 1757, op Louisbourg. Zelfs slaagt de 
Fransche generaal Montcalm er in 1756 en '57 in, aanzienlijke 
vorderingen te maken bij 't Lake George, in den tegenwoordigen 
Staat New York. Deze Engeische tegenslagen veroorzaken tevens 
een algemeene desertie van de Indianen. 

En in Europa verliep de oorlog voor Engeland nog slechter. 
In 1756 veroverden de Franschen Minorca met zijn sterke vesting 
Port Mahon. En in 1757, na zijn nederlaag te Hastenbeck, sloot 
Cumberland, 'skonings zoon, de smadelijke neutraliteitsconventie 
van Klosterzeven. „Wij zijn geen natie meer", had Chesterfield 
na den val van Port Mahon uitgeroepen. En George II begroette 
zijn onfortuinlijken zoon bij diens terugkomst uit Duitschland met 
de woorden : „Hier is mijn zoon, die mijzelf heeft geruïneerd en 
zichzelf onteerd." 

Toen heeft Pitt de kans doen keeren. Na van November 1756 
tot April 1757 practisch reeds Eerste Minister te zijn geweest, maar 
door den coteriegeest der toenmalige Whigpartij in 't Parlement 
en de hem zoo vijandige gezindheid van den koning en Cumberland 
gehandicapt en ten val te zijn gebracht, neemt hij in Juni 1757 
andermaal 't roer in handen. Maar thans krijgt hij hulp van New
castle, met wien hij een coalitie heeft gesloten, welke hem van den 
steun der Commons verzekert. Thans voelt hij zich ook gedragen 
door de openbare meening en door de gunst der City-wereld, welke 
zich zijn verdiensten uit den tijd van den oorlog tegen Spanje (zie 
hiervoren) herinnert. „He evoked the spirit of freedom to save 
the Empire", zegt Trevelyan. 6 4) „Er verkörpert den Zeitmoment, 
in dem der imperiale Gedanke die englische Nation ergriff — nicht 
als Programm, aber als Instinkt", stelt Dietrich Gerhard 6 5 ) vast. 
„Wij moeten Canada en Louisiana veroveren in Duitschland", dat 
wordt 't wachtwoord. 

Terwijl Pitt Frankrijk op 't Europeesch continent de beide 
handen bindt, voert hij den oorlog in Amerika met verdubbelde 
krachtinspanning en onverbiddelijke finaliteit. De kolonisten be
schouwt hij als medeburgers ; van hem weten ze, wat er voor hen 

«*) Trevelyan 543. 
« ) Menschen die Geschichte machten Π2, 251. 
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op 't spel staat. Daarom stellen ze 20000 van hun mannen te zijner 
beschikking. 6 6) 

Van een smadelijke nederlaag werd Hastenbeck nu eene heil' 
zame waarschuwing. De Conventie van Klosterzeven werd niet 
geratificeerd. Eerlang6 7) komt een gelukkige wending in de 
krijgsbedrijven: Rossbach (November 1757) en Krefeld (Juni 
1758). En in Amerika vallen Louisbourg en Fort Duquesne de 
Engelsche partij in handen (1758). Voor 1759 maakt Pitt een 
nieuw Amerikaansch krijgsplan op : Canada zal worden aangetast 
te land en ter zee. In dat jaar bezwijkt de onachtzame dapperheid 
van Montcalm tegen de schrandere koelbloedigheid van Wolfe op 
de Hoogten van Abraham, bij Quebec. Eenige dagen daarna geeft 
deze stad zich aan de Engelschen over. In 1760 valt Montreal, en 
daarmede is het lot van Canada bezegeld. De Indianen trachten 
nog aan 't lot hunner bondgenooten te ontkomen, maar Pontiac 
en de zijnen worden in 1763 en '64 door de Virginiers overwonnen: 
de laatste groóte oorlog van de kolonisten tegen de Indianen. 
Noord'Amerika is Engelsch geworden. En de grondslagen van de 
Vereenigde Staten zijn voorgoed gelegd. 

β β) Trevelyan 542 : „He alone of British statesmen carried the шар of the Empire 
in his head and his heart. He alone understood the free and impatient spirit of 
the American colonials, and he alone knew how to evoke and use it for the 
common purpose. 
9 7 ) De eerste maanden van Pitt's bewind brachten nog geen militaire successen ; 
Integendeel : de nederlaag Hastenbeck met Klosterzeven, een mislukte vlootaanval 
op Rochefort „het verlies van Fort William Henry en de verstrooiing door den 
storm van de observatievloot vóór Cape Breton. 
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С : Rijping en openlijk conflict, 

N de ontwikkelingsgeschiedenis der Dertien Kolo
niën moet men twee elementen zorgvuldig onder
scheiden : de natuurlijke rijping der gemeenschap 
tot zelfstandigheid, en de politiek der Engelsche 
regeering ten opzichte van de prikkelbare kolo
nisten, waardoor niet alleen 't proces van die 

rijping, doch ook de volslagen afscheiding van 't moederland werd 
verhaast.1 ) 

1. DE RIJPING. 

Wij hebben de ontwikkeling der koloniën tot 1763 gevolgd en 
hun reactie op de wisselende inzichten en machtsverschuivingen 
in 't moederland trachten vast te stellen. Terloops hebben we 't 
karakter, de gezindheid en de levens- en wereldbeschouwing der 
kolonisten aangeduid. Thans zullen we 't eindresultaat van dien 
drang naar de ontplooiing van 't eigene : de persoonlijkheid van 
Engelsch-Amerika op den vooravond der Revolutie, trachten te 
bepalen. Dan zullen we den weerslag der Engelsche maatregelen, 
sinds 1763, beter begrijpen. 

Eenige algemeene opmerkingen vooraf. Het meerendeel der 
kolonisten uit 1763, het critieke jaar in de verhouding tusschen 
moederland en Dertien Koloniën, had Engeland nooit gezien, maar 
was geboren en getogen in Amerika. Velen van hen waren niet 
eens van Engelsche afkomst, zoodat 't moederland — in hun 
oogen bovendien beurtelings bemoeiziek, onverschillig en inhalig — 
geen aanhankelijkheid van hen mocht verwachten. En wat de 
kolonisten van Engelschen bloede betreft, velen van hen — althans 
hun ouders of voorouders — waren destijds uit Engeland weg
gegaan, diep gekrenkt in hunne godsdienstige en politieke over
tuiging. Zij en hun kinderen en kindskinderen konden de slechte 
indrukken uit het verleden niet kwijtraken ; de heugenis aan ge
lukkiger uren in Old England en de mystiek van 't vaderland ег-

1 ) Het Is de groóte verdienste van Osgood, Andrews en Spiegel, hierop de aan
dacht te hebben gevestigd. 
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mochten niet de oude wonden te sluiten. 2 ) Vooral de Scotto-Ieren 

sleepten hun wrok „wie eine immerwährende Krankheit" mee van 

kolonie naar kolonie. Engeland moest voorzichtig omgaan met deze 

vele misnoegden, anders zou 't vroeg of laat op fel actief verzet 

stooten. 

Wie, ontworteld aan den geboortegrond, in 't verre, vreemde 

land een nieuw leven begon, die had in den regel den vasten wil, 

een nieuw bestaan op te bouwen op eigen kracht en verantwoorde

lijkheid. 3) Die had een afkeer van inmenging in eigen aangelegen

heden. Die wilde zich zelf zijn. Sociale solidariteit zou dan ook 

nooit tot krachtige ontwikkeling komen in 't land der Puriteinen 4) 

en slavenhoudende planters ; wel economisch liberalisme en eco

nomisch gigantisme (Rockefeller, Morgan, Vanderbilt, Carnegie, 

Ford). Het milieu had een groóte uitwerking op deze weinig-ge-

2) Men treft ongetwijfeld bij sommige Amerikanen uitingen van groóte piëteit 
voor Engeland aan (cf. Α. Kuyperi Het Calvinisme oorsprong «n waarborg onze 
constitutioneelevrijheden 1874, pag. 19). Maar dat zijn uitzonderingen, die den 
regel bevestigen. Bij de emigranten zullen de patriotische gevoelens wel polair 
zijn geweest, maar de rancune zal de piëteit op den duur hebben verstikt. 
3) Hart 35 : Never had the world offered such an opportunity to the man with 
nothing but his two arms, sound brains and a stout heart. 
4) Tawney (207) : The moral self-sufficiency of the Puritan nerved his will, 
but it corroded his sense of social solidarity. For, if each individual's destiny 
hangs on a private transaction between himself and his Maker, what room is 
left for human intervention ? A servant of Jehova more than of Christ, he 
revered God as a Judge rather than loved him as a Father, and was moved less 
by compassion for his erring brethren, than by impatient indignation at the 
blindness of vessels of wrath who „sinned their mercies." En Max Weber (39) : 
In ihrer pathetischen Unmenschlichkeit muszte die Lahre (= de Calvinistische 
praedestinatie J.L.H.) nun für die Stimmung einer Generation, die sich ihrer 
grandlosen Konsequenz ergab, vor allem eine Folge haben : ein Gefühl einer 
unerhörten inneren Vereinsamung des einzelnen Individuums. Als Huizinga (30) 
verklaart, dat de Amerikaan, hoezeer ook individualist, toch van den beginne af 
een sterken zin voor organisatie vertoont, constateert hij tevens „het eigenaardige, 
dat die gemeenschapszin het individualisme niet opheft, maar er veeleer aan onder
geschikt blijft". Is die gemeenschapszin niet veeleer collectivisme, zin voor 
samenwerking, voor trustvorming ? Anders gezegd : is hier niet meer sprake van 
occasioneele, kunstmatige en mechanische dan van die organische samenwerking, 
welke de echte gemeenschap kenmerkt ? Dat de Amerikaan de aantasting van den 
privaten eigendom veel hartstochtelijker voelt dan de volken van Europa zooals 
Huizinga (173) verzekert, is niet enkel te verklaren uit het feit dat hij dien eigen
dom zelf heeft verworven, maar ook uit dat door Tawney en Weber gesignaleerde 
gebrek aan socialen zin. En wellicht ook nog — zooals we nog zullen zien — 
uit den invloed van Locke. 
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compliceerde en goeddeels op hun gemoed levende menschen uit 
de midden- en lagere klasse van hun oorspronkelijk vaderland. Het 
leven in de eenzaamheid, in de suggestieve stilte van 't oerwoud, 
de plantage en de wijde wateren, deed den blik naar binnen 
wenden, of gaf den vollen teugel aan 't vrijheidsgevoel. Het had 
deze menschen in korten tijd diep-inwendig veranderd. Het drukte 
den stempel van eenvoud en ernst, kracht en onverschrokkenheid 
nog dieper in bij die stoere en strijdbare, harde en religieuse mannen 
van New England en van 't backwood ; het maakte den reeder 
van den zeekant en den planter van 't Zuiden eigenheerig en zelf
zuchtig. Had dit milieu den zin voor zelfbepaling en persoonlijkheid 
krachtig ontwikkeld, het had tevens de levensomstandigheden, de 
levensopvattingen en den levensgang verelementaird. Het had niet 
alleen de krachten van lichaam en ziel gestaald, doch ook de 
instincten forscher en spontaner gemaakt. 5 ) Dank zij de groóte 
uitgestrektheid van hun gebied, de stoffelijke welvaart, uit zoovele 
mogelijkheden zelf georganiseerd, en de ethnologische, 6) sociale, 
religieuse en politieke homogeniteit hunner towns,7 ) waren de 
bewoners van New England tot een nieuw en origineel volk ge
worden. Een volk, dat, nauw verbonden met eigen bodem, sterk 
religieus besef paarde aan nüchteren, zakelijken zin. Dat ontvanke
lijkheid voor levensweelde verborgen hield onder een strenge 
moraal, en een religie beleed, welke, ondanks haar pessimistischen 
dogmatischen grondslag, een door succes aangewakkerd onbe
grensd optimisme inboezemde. 8) Hoe meer de oorspronkelijke ge
loofsinhoud dier religie in den loop der achttiende eeuw — ondanks 
de verlevendiging door 't Great Awakening — vervluchtigde, des te 
krachtiger kwam dat optimisme, die sprekende trek van 't Ameri-
kaansch volkskarakter, dan ook tot uiting ; met name bij de burgerij 
der koopsteden, welke haar welvaart gestadig zag groeien en in 
contact was gebleven met 't genotzuchtige, optimistische Europa 
van de achttiende eeuw. Ook de eens zoo stemmige Quakers en 
Baptisten van Pennsylvania, New Jersey en Rhode Island onder-

s ) Huizinga 190 ; Fait 18. 
«) Omstreeks 1750 was 90% der bevolking van New England van Engelsche 
afkomst (Spiegel 45). 
7) Nettds 499 : In the process of Americanization the colonial towns played the 
decisive rôle of radiating centers of trade and throught. 
s) Rommen 34 : „Dieser Individualismus i s t . . . trotz aller pessimistischer An
schauung von der Kreatur weltzugewandt." 
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gingen op den langen duur deze metamorphose ; tegen 't einde van 
den kolonialen tijd zijn velen van hen philantropische, deïsten, 
humanitairen geworden,9 ) mannen van de wereld met deftige 
huizingen, welgevulde geldkisten en volontwikkelden burger-
trots, io) 

Intusschen kwam in de centrale koloniën, die — zooals we 
reeds opmerkten — door haar cosmopolitisme, n ) haar veelvormige 
en tamelijk harmonische verscheidenheid van economische moge
lijkheden, haar contact met de buitenwereld en haar grootere reli
gieuse verdraagzaamheid 12 ) van meet af aan het prototype uit
maakten van de Vereenigde Staten, 13) uit den melting-pot weer 
een ander genus voort ; minder Engelschman, meer Europeër, 14 ) 
doch in de eerste plaats Amerikaan, zij 't dan niet van 't Yankee
type, door New England voortgebracht. 

In New York, den staat met de meeste secten en nationali
teiten, evolueerde in den loop der achttiende eeuw de religieus-
positieve tolerantie tot religieus-negatieve onverschilligheid ; ook 
dit is een eenheidsvormende — althans egaliseerende — factor. On
getwijfeld had 't contact met Europa zijn aandeel in dit proces. 
Maar 't lijkt mij ondoenlijk, dit nauwkeurig te bepalen, al zal de 
kwestie hoogerop aan de orde worden gesteld. 

In 't plantagegebied van 't Zuiden ontwikkelde zich naast de 
aristocratie der groóte planters met hun vele negerslaven de klasse 
der „arme blanken", voor 't meerendeel gewezen indentured ser
vants, wier ellendige hutten detoneerden tusschen de vorstelijke 
verblijven der aristocratie. Hoewel deze laatste voor 't grootste ge
deelte was voortgekomen uit de middenklasse van Engeland, stond 
ze op 't maatschappelijk peil van de Engelsche gentry. Evenals deze 

9) In 1715 worden te Philadelphia reeds vrijmetselaars geconstateerd (Spiegel 
88). Wie hierbij aan 1717 denkt, bedenke tevens dat in 1717 de vrljmetselarlf 
in haren modernen vorm ontstaat (van Term I, 8). 
w ) Nettels 477; Trevdyan 519; Pasqoet 216. 
11) Tweederde van hare bevolking was bovendien van niet-Engelsche afkomst 
(Spiegel 46). 
12 ) Spiegel 46 : „Da sie lm allgemeinen später besiedelt wurden als Nord und 
Süd, war ihre Einwanderungspolitik dem unfreiheitlichen Geiste des frühen 17 
Jahrhunderts entgangen." 
13 ) Purcell 129 : The population was mixed, representing nearly every race, 
which is now merged in the composite American nation. 
14) Ik waag dit Germanisme, om een cultuurhlstorischen term te hebben tegen
over den geografisch-ethnologischen term : Europeaan. 
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speelden de groóte planters de rol van een leidende aristocratie. 
In hun qualiteit van vrederechters bestuurden zij de counties ; zij 
vertegenwoordigden hun medeburgers in de assembly ; zij leidden 
de oefeningen der militie in tijd van vrede en haar militaire 
operaties in tijd van oorlog. Zij waren mannen van 't ruime leven, 
van 't groóte gebaar ; grand-seigneurs, geen neringzieke Yankees. 
Zij verkochten hun oogst aan de Engelsche handelshuizen, die 
veelal ter plaatse door een factor vertegenwoordigd waren. Van 
den factor betrokken zij hun manufacturen en verdere benoodigd-
heden. In den regel leverde de factor zijn goederen op voorhand, 
of hij schoot voor ; we hebben dat reeds geconstateerd. Dan 
betaalde hij zich met den volgenden oogst. Dientengevolge stonden 
tal van planters diep in 't krijt bij de Engelsche koopers. Dat 
schaadde niet alleen de koloniale economie, maar ook de dege
lijkheid der planters en de verhouding tot 't moederland. De planters 
zijn er dan ook niet rouwig om, wanneer de Opstand 't hun tot een 
nationalen plicht schijnt te maken, niet te betalen. 1 б ) Dat menig 
planter de partij van den Opstand kiest en zoodoende samenwerkt 
met zijn gezworen vijand, den backwoodsman, die 't grootste part 
van de politieke lasten te dragen heeft en op zijn beurt in 't krijt 
staat bij den planter en den koopman van den zeekant — is goed' 
deels te verklaren uit die chronische achterstalligheid van 
betaling. 1 β ) 

De backwoodsmen ; wij hebben hen reeds verschillende malen 
ontmoet : 't zijn voornamelijk Scotto-Ieren en Duitschers. In den 
loop der achttiende eeuw zijn zij langs de dalen van Pennsylvania 
voortgedrongen tot diep in 't Zuiden. Tegen 't einde van den kolo
nialen tijd houden zij het achterland der koloniën, ,,the frontier", 
van Maine tot Georgië bezet. Turner 17) leert ons, dat wij in 
Amerika onder frontier niet hebben te verstaan een scheidingslijn, 
doch een zone, en wel dat gedeelte van de wildernis, waarin bet 
blanke ras op een gegeven moment is doorgedrongen. Die grens 
was steeds in beweging, maar de grensman bleef dezelfde. 18) 
Overal en altijd vertoonden de voortrekkers naar 't Westen 

« ) Pasquet 205. 
l e ) Jefferson (bij Nettels 620) : „These debts had become hereditary from father 
to son, for many generations, so that the planters were a species of property, 
annexed to certain mercantile houses in London." 
17) Turner t.a.p. : vooral de hoofdstukken 2 en 3. 
18) Trevdyan 443. 
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dezelfde markante trekken : stoutmoedigheid, onbuigzaamheid en 
vindingrijkheid ; armoede en optimisme ; zin voor democratie en 
afkeer van tucht en gezag, hetzij politiek, hetzij intellectueel ; zorge
loos altruïsme en sluwe self-help ; eigengerechtigdheid en goede 
kameraadschap ; haat tegen 't feudalisme van Europeesche en 
Amerikaansche landlords 1 9) en tegen eiken vorm van aristocratie, 
ook de kerkelijke van 't Anglicanisme ; volslagen onbekendheid met 
't verre, gehate Europa. Zij waren anti-Engelsch in hart en nieren. 
In deze samenleving van backwoodsmen had iedere kolonie haar 
radicale grens, wier aanwezigheid zich aanhoudend deed gevoelen. 
Door haar onbevredigdheid was de frontier-democratie een sterk-
levende kracht, steeds in scherp contrast met de aristocratie van 
't tidewater en den zeekant ; West tegen Oost. Bij een openlijk 
conflict met aristocratisch Engeland zou de weigezeten bevolking 
van tidewater-zône en zeekant allicht tal van partijgangers op
leveren voor 't moederland. Maar onverzoenlijke tegenstanders 
zou het ontmoeten, niet enkel in de Puriteinsche boeren van New-
England, doch ook en vooral in de democratische grensmannen in 
den rug van elke kolonie ; een element, dat net zoo lang werd ge
negeerd en geminacht, tot 't te laat was. 2 0) 

Deze grensmannen nu werden de voorvaderen van 't echt 
Amerikaansche volkstype. Het frontier, de zich voor.tdurend naar 
't Westen verschuivende grenszône was zijn bakermat.2 1) De 
typische individualistische democratie der frontgebieden — waar
over nog nader zal worden gesproken — is door de leiders van 
't Amerikaansche volk dan ook altijd verheerlijkt en wordt nog 
steeds als 't ideaal gevoeld. In 1740 bepaalde 't Parlement, dat een 
vreemdeling, die burger wordt van één kolonie, dat ipse facto wordt 
van alle.22) Ongetwijfeld is deze parlements-act een eenheid-
vormende kracht geworden. Zij bevorderde namelijk de interkolo
niale verhuizingen, welke de eens zoo scherp getrokken ethische en 
cultureele grenzen vervaagden. Een gestadig aangroeiende grens-

l e ) Zij weigerden quit-rent te betalen. 
20) Trevelyan 444. Penn's agent, James Logan, oordeelt in 1730 zeer ongunstig 
over de Scotto-Ieren : „vijf gezinnen uit Ierland veroorzaken meer onrust dan 
vijftig van andere nationaliteit." Zij weigeren als gezegd, de quit-rent te betalen. 
De armere Duitsche kolonisten aanvaardden de politieke leiding der Scotto-Ieren. 
(Nettels 524). 
") Spiegel 26. 
") Nettels 400. 
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bevolking schiep 't bewustzijn van een algemeen „Kolonisten-
tum", 2S) en het koloniale particularisme begon te verzwakken. En 
zoo werd de primitieve, agrarische, economisch zelfgenoegzame 
backwoodsgemeenschap van 't achterland der Dertien Koloniën 't 
krachtigste element voor den opbouw der Vereenigde Staten.2 4) 

Laat ons thans, nu we — voor ons doel — voldoende recht 
hebben gedaan aan de factoren: afkomst en milieu, 't meer geestelijk 
element, dat van den natuurmensch een cultuurmensch kan maken, 
zijn eisch geven, 't Betreft hoofdzakelijk I o . de religie, 2°. school 
en pers en 3°. 't recht. Over de economie is reeds gesproken. En' 
wetenschap en kunst kunnen nog niet als nationale krachten gelden 
in den kolonialen tijd. 2 5) 

Vooreerst dan de religie. Zij was als 't dierbaarste bezit mee
genomen naar de Nieuwe Wereld en had 't geheele persoonlijk, 
maatschappelijke en staatkundige leven doordeesemd ; we hebben 
dat reeds geconstateerd. Over 't geheel genomen waren de geogra
phische situatie der gezindten en de vroomheidstypen gedurende de 
achttiende eeuw dezelfde gebleven. Hier in Amerika was de Angli
caansche kerk geen staatskerk ; behalve dan in de koloniën van 
't Zuiden en in eenige graafschappen van de kolonie New York. En 
zelfs daar was haar invloed niet bijzonder groot ; want daar 
woonden tevens vele dissenters, in aantal waarschijnlijk wel de 
minderen, doch in intelligentie en geestelijke activiteit de gelijken 
der Anglicanen. De Anglicaansche kerk miste het groóte prestige 
van die der andere Amerikaansche kerken. Dit vindt ten deele 
zijn verklaring in den wereldschen zin van zoo menig Anglicaansch 
geestelijke, 2 6) die liever op vossen dan op zielen jaagde. Voor een 
aanzienlijker gedeelte moet 't echter worden geweten aan de uiter
lijkheid en dorheid der Anglicaansche kerk in de 18de eeuw, vóór
dat 't Méthodisme nieuw leven had gewekt. En aan de gebrekkige 

M) Spiegel 56. 
24 ) De Engelsche regeering en de Proprietors die zich van de sterke inhulring 
van Scotto-Ieren en Duitschers een tegenwicht tegen de lastige Engelsche kolo
nisten hadden beloofd, kwamen dus tenslotte bedrogen uit. 
9B) De wetenschappelijke beoefening van de rechtsstudie — men denke aan 
James Otis, John Adams en den Federalist — is de uitzondering, die den regel 
bevestigt. Dat Benjamin Franklin Frankrijk heeft gebracht tot een verbond met 
de Amerikanen, zal — wat Franklin betreft — meer uit zijn betooverende per
soonlijkheid, dan uit zijn wetenschappelijken naam moeten worden verklaard. 
2e) Nettek 479. 
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organisatie en 't zeer slappe toezicht van de Anglicaansche kerk 
in Amerika, die sinds 1685 werd bestuurd vanuit 't verre Londen. 
Zij was in Amerika de kerk der aristocratie en had geen brug naar 
't volk ; rijk geworden Baptisten en Quakers (o.a. de familie Penn) 
traden dan ook gaarne tot haar toe. De mentaliteit van de koloniale 
aristocratie was over 't geheel genomen niet religieus gericht. De 
groóte planter vooral voelde zich vrijwel autonoom en beschouwde 
het lidmaatschap van de Anglicaansche kerk goeddeels als een 
eisch van stand, goeden toon en traditie. 2 7) Hij ging wel op zijn 
tijd naar de kerk, maar voor 't overige hield hij den predikant 
zooveel mogelijk buiten zijn eigen handel en wandel. In de 18de 
eeuw, toen de Anglicaansche kerk dreigde te versteenen, kwamen 
in 't achterland der koloniën 't Presbytérianisme, 't Méthodisme en 
't Piëtisme tot bloei. Dit feit heeft mede veroorzaakt, dat de aristo
cratie vasthield aan 't lidmaatschap der Anglicaansche kerk. Terwijl 
de „Parsons' Cause" — waarover nog nader zal worden gesproken 
— ook dit gevolg had, dat de Anglicaansche kerk in Virginia wordt 
aan de kaak gesteld als een vreemde, vijandige macht. 

Het Presbytérianisme had zich met de Scotto-Ieren over 't 
geheele backwood verspreid. In 1717 hield de Presbyteriaansche 
kerk in Amerika haar eerste synode. In den loop der achttiende 
eeuw ging echter veel Presbytérianisme onder in 't Unitarisme, 
dat de Presbyteriaansche kerk in Engeland reeds sinds 1662 hoe 
langer hoe meer bedreigde. 

Vele Scotto-Ieren waren onkerkelijk, maar het grootste ge
deelte behoorde tot de Presbyteriaansche kerk. In 1776 maakten 
de Scotto-Ieren een zesde van de geheele bevolking der Dertien 
Koloniën uit. 

In 't backwood woonden echter ook talrijke Paltsers en 
Zwitsers. In tegenstelling met de Hugenoten2 8) waren deze kolo
nisten niet te assimilleeren, hoewel ze in 't politieke — we hebben 
dat reeds opgemerkt — de leiding aanvaardden van de Scotto-
Ieren. Het waren Mennonieten, Quakers, Schwenkfeldianen, 
Dunkers (First Day German Baptists) Moravische Broeders, 
Lutheranen en Duitsch-Gereformeerden ; over 't geheel genomen, 

27) Stulz 57 : Man überliesz sich einer Kirche als einer übernatürlichen Heilsan
stalt, die für das Heil sorgt, um das man sich allein nicht zu quälen braucht. 
28 ) De Hugenoten uit Virginia en South Carolina verloren hun eigen geestes
merk, maar de Fransche cultuur heeft 't geestesleven van South-Carolina een 
bijzonderen stempel gegeven. 
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overeenkomstig hun volksaard, menschen met een sterk gemoeds
leven ; piëtisten en spiritualisten. Met hun zin voor 't ethische 
element in 't Protestantisme hebben zij 't piëtisme en 't mysticisme, 
dat aan de Engelsche Baptisten, Quakers en ook aan vele Congre-
gationalisten eigen was, in Amerika aanzienlijk versterkt; 2 9) door 
den nadruk te leggen op 't ethisch element der religie, het religieuse 
leven in Amerika aangewakkerd, en 't individualisme, dat hoofd
kenmerk van de Amerikaansche levenshouding, niet alleen helpen 
vormen, doch ook tegen ontaarding in bar egoïsme helpen be
hoeden. 3 0) 

De Quakers mochten aanvankelijk alleen Pennsylvania en 
Rhode Island binnen, doch reeds in de 17e eeuw treft men ze ook 
in de centrale en de Zuidelijke koloniën aan. Het zijn in den regel 
pientere zakenlui, die er warmpjes bij zitten, en vlijtige beoefenaars 
van de verdraagzaamheid. Na den dood van hun drie groóte 
leiders : Fox, Penn en Barclay was de ontbindingskiem, die hun 
religie — meer religieuse ervaring dan theologie — nu eenmaal 
in zich droeg, snel tot ontwikkeling gekomen. Het eerst liet men 
de externe missie varen, daarna de interne zielzorg. Sinds 1720 
beschouwde men — heel consequent overigens volgens de leer van 
't innerlijke licht — theologische geleerdheid en scholing als iets 
overbodigs : onbekwamen en onontwikkelden werden als geeste
lijke leiders aangesteld. Het lezen van den Bijbel en de belang
stelling voor kerkelijke vraagstukken namen sterk af. De bede
huizen bleven dikwijls onder kerktijd gesloten en de ergernissen 
namen toe. Weeldezucht verdrong de oude eerzaamheid. Van de 
oude leer, den natuurlijken godsdienst toch al zoo nauw verwant, 
bleef weinig anders dan een vaag, bloedarm deïsme over : tal van 
rijke Quakers waren humanitairen geworden, philanthropen en vrij-

2 8 ) Nettels 472 : The Mennonltes, the Moravians, and the Dunkers . . . resembled 
the English Quakers and Baptists. 
3 0) Als Spiegel 39 verklaart : „die Beiträge, die das Deutschtum dem kolonialen 
Leben gab, waren sozial und religiös aber nicht politisch," ziet ze wellicht over 
't hoofd, dat de Duitschers in 't politieke de leiding volgden der révolutionnaire 
Scotto-Ieren. En ook dat zij door hun ethischen zin 't individualisme, dat ook aan 
de Amerikaansche politiek zijn stempel gaf, hielpen vormen en voor bar egoïsme 
behoedden. Bovendien : door Christian Wolff „hat das deutsche Humanitätsideal 
ganz unmittelbar mitgeholfen, die staatlichen Grundlagen der abendländischen und 
nordamerikanischen Kultur zu legen" verklaart Franz Schnabel (Deutsche Ge
schichte im neunzehnten Jahrhundert I, I H ) . Hoewel: hierbij valt te bedenken, 
dat die invloed dan pas tegen 't einde van den kolonialen tijd effectief is geweest. 
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metselaars. „Hoe meer het geloof verloren ging," zegt Algermissen 
(70), „des te ijveriger legde men zich toe op charitatieve en philan-
tropische actie. Uiterlijke activiteit moest 't gemis van den inner-
lijken geest vergoeden. Grootsche dingen werden tot stand gebracht 
voor de Indianen. Op 't gebied van de slavenkwestie werden de 
pogingen van Penn met onvermoeiden ijver onder vele ontgooche
lingen en offers voortgezet. IJverig werd gewerkt ten bate van 
armen, zieken en gevangenen." 

In Rhode Island hebben de Quakers in de 18de eeuw heel veel 
invloed ; dikwijls is de gouverneur zelf een Quaker. 3 1 ) In Pennsyl
vania echter is hun totaal-invloed sterk verminderd ; trouwens 
tegen 1750 maken ze daar slechts een zesde der geheele bevolking 
uit. 3 2) Toch was de politieke macht nog steeds in hun handen. Dit 
vindt zijn verklaring in 't feit, dat de groóte meerderheid der be
volking uit indentured servants bestond ; die kwamen niet in aan
merking voor 'n zetel in de Kamer. Deze politieke tegenstelling, 
aangescherpt door de sociale van rijk en arm, schuldeischer en 
schuldenaar, heer en pachter, veroorzaakt een permanent conflict, 
dat tot uitbarsting komt in den Amerikaanschen Opstand. 

Tot 1776 vormden de Baptisten in Amerika slechts een kleine 
groep ; hun kerkgenootschap telde toen ongeveer 10000 lidmaten en 
ongeveer 100 gemeenten. 3 3) Overeenkomstig hun democratische 
gezindheid hadden de Baptisten den Congregationalistischen vorm 
van kerkelijke organisatie gekozen, zoodat alle macht in de kerk 
berustte bij de gemeente. Sinds 1707 vormden de Baptistische 
congregations der centrale koloniën een associatie ; zij hield haar 
bijeenkomsten te Philadelphia en heeft de ideeën van burgerlijke en 
godsdienstige verdraagzaamheid, van democratie en federalisatie, 
welke de Baptisten van huis uit bezielden, brandend gehouden, tot 
ze hare verwezenlijking vonden in de Noordamerikaansche Unie. 
Hoewel 't leerstuk van de Calvinistische absolute praedestinatie 
voor de General-Baptists onaanvaardbaar was, heeft dit feit geen 
hevige conflicten — als ten onzent — veroorzaakt. Dit moet wel 
goeddeels verklaard worden I o . uit de scheiding van kerk en 
staat, waardoor 't geschil een interne kerkelijke aangelegenheid 

3 1 ) Spiegel 41. 
3 2) Omstreeks 1776 telde Engelsch Noord-Amerika in totaal ongeveer 30000 
Quakers (Spiegel 41). 
3 3) Algermissen 36. Men bedenke hierbij, dat alleen volwassenen lidmaat konden 
zijn. 
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bleef ; 2°. uit het consequent gehandhaafde oerprotestansche 
standpunt, dat ieder mensch rechtstreeks in gemeenschap kan 
treden met God : op dien grond verwierpen de Baptisten het 
bijzondere priesterschap en de autoriteit van kerkelijke ambts
dragers ; 3°. uit de defaitistische opvatting van de uitverkiezing 
Gods (zie hiervoren : Rhode Island) en 4° uit den eerbied van 
Roger Williams' geestelijke kinderen voor de menschelijke per
soonlijkheid. 

't Meest kwamen de Baptisten voor in Rhode Island, Plymouth, 
Pennsylvania, New Jersey en Delaware, waar geen gewetens-
dwang dreigde. In de achttiende eeuw worden ze algemeen 
geduld, maar conflicten met de Puriteinen en Anglicanen over 
hun weigering, om bij te dragen in de kosten van 't onderhoud der 
door de kolonie ingerichte kerk, kwamen dikwijls voor. Over 't 
geheel genomen waren de Baptisten evenmin als de Quakers sterk 
dogmatisch en kerkelijk gezind ; het leven ging hun boven de leer. 
Zij bleven zich kenmerken door oprechtheid, zedelij ken ernst, zin 
voor recht en redelijkheid, weldadigheid en naastenliefde. In 't 
geestelijke klimaat van Rhode Island kwam de Baptistische per
soonlijkheid rustig tot rijping. Hoe dat klimaat was, kunnen we 
bij benadering opmaken uit 't dankadres der kolonisten, in 1654 
door Roger Williams gericht tot Sir Henry Vane, door wiens be
middeling zij hun charter hadden ontvangen : , ,We have long 
drunk of the cup of as great liberties as any people we can hear of 
under the whole heaven. W e have not only been long free . . . from 
the iron yoke of wolfish bishops, and their popish ceremonies . . . 
W e have not felt the new chains of Presbyterian tyrants, nor in 
this colony have we been consumed with the overzealous fire of the 
(so-called) godly Christian magistrates. Sir, we have not known 
what an exise means ; we have almost forgotten what tithes are, 
yea, or taxes either, to church or commonwealth." 3 5) 

Zeker, indien men deze dithyrambe op haar juiste waarde wil 
schatten, moet men Williams' polair temperament en zijn wrok 
tegen Massachusetts niet over 't hoofd zien. Maar ook nadat we 
beide royaal in mindering hebben gebracht, blijft nog een schoone 
objectieve kern over. 

^4) De Toleration act van 1689 gold voor alle (Protestantsche) Nonconformisten; 
ook in de koloniën. 
s5) Netteb 181 ; Mayer 25. 
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Dat de Toleration act van 1689 en een act van 1719 aan de 

Katholieken van Rhode Island de gewetensvrijheid heeft ontnomen, 

is ons reeds bekend. Dat is een vale schaduw over 't zonnige 

tafereel van 1654. Daar 't getal Katholieken echter gering was, 

zag de gewone Baptist deze uitzondering over 't hoofd en behield 

hij den indruk, dat gewetensvrijheid de normale status was, ja, 

een onmisbaar element in de gemeenschap. Evenals de Quaker zag 

hij in haar het kostbaarste van alle menschenrechten. Evenals de 

Quaker is hij dan ook te beschouwen als een overtuigd pionier van 

de Amerikaansche vrijheid. 3 6 ) 

En thans wederom de Puriteinen. 

W e hebben reeds gezien, hoe 't nieuwe charter voor Massa

chusetts van 1691 door de bepaling, dat 't lidmaatschap van de 

Puriteinsche, Congregationalistische staatskerk niet meer over 't 

bezit van kiesrecht mede zou beslissen, doch alleen een bepaald 

vermogen, een bres schoot in de theocratie. Maar ook, dat de 

voorgeschreven tolerantie voor de Protestanten nog niet ten volle 

werd in practijk gebracht. Onder de bescherming van Jacobus II 

was in 1688 te Boston de eerste Anglicaansche kerk gebouwd ; in 

't begin der achttiende eeuw volgde een tweede. En ook hier begon 

de Anglicaansche kerk aantrekkingskracht uit te oefenen op de 

aristocratie. Omstreeks 1730 werden de niet-Congregationalisten, 

voor zoover ze eigen kerken hadden, ontheven van de verplichting, 

belasting betalen tot onderhoud van de Puriteinsche staatskerk : 

een tweede bres in de theocratie. De Anglicanen, clerus en volk, 

kregen hoe langer hoe meer invloed op 't politieke leven van 

New England. Zij voelden zich geheel bijzondere vrienden en 

beschermelingen van Engeland, en men beschouwde hen ook als 

zoodanig. Hier in New England hield de scherpe tegenstelling met 

't Puritanisme de Anglicaansche kerk wakker. Hier leverden de 

Anglicanen levendige controversen tegen de Congregationalisten 

en Presbyterianen. Dikwijls namen die controversen een politieke 

allure aan ; sinds 't midden der achttiende eeuw was daar trouwens 

gereede aanleiding toe. De Anglicaansche predikanten legden dan 

den nadruk op de lijdelijke gehoorzaamheid aan de overheid, het 

non-resistance van 't droit divin. Hun tegenvoeters ontwikkelden 

in hun preeken de leer van 't conditioneele pactum subiectionis 

of voorwaardelijk Herrschaftsvertrag, volgens hetwelk verzet 

s e ) Cfr. Troeltsch ι Die Bedeutung des Protestantismus..., pag. 62. 
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is geoorloofd, wanneer de overheid zelf wetens en willens te kort 
schiet in 't naleven van dat fundamenteele pact. 

In 1748 begon een polemiek tusschen de Puriteinen en Angli
canen ter zake van een aan de Engelsche regeering toegeschreven 
plan, om van Amerika een zelfstandig Anglicaansch bisdom met 
een in Amerika zetelend bisschop te maken. Meer dan twintig 
jaar heeft deze kwestie de gemoederen verontrust en de zaak van 
het Britsche imperium geschaad. De Puriteinsche predikanten, nog 
steeds hoog in aanzien bij de gemeente „donderden tegen het epis
copaat met een energie, de tijdgenooten van Cromwell waardig, 
en deze twist, die ons op een afstand zoo armzalig toeschijnt, had 
stellig tot gevolg, dat de geesten voorbereid werden op de 
Revolutie." 3 7) Toen die kwam, was de scheiding der geesten 
duidelijk genoeg : behalve in 't Zuiden, waar een groot getal 
predikanten hun gemeente volgden, bleef het officiëele Anglica
nisme „loyalist", terwijl het Nonconformisme, behalve dan het 
meerendeel der Quakers, „patriot" was . 3 8 ) 

In 't begin van de achttiende eeuw drong echter een nog 
gevaarlijker vijand van de theocratie New England binnen : het 
deïsme. 3 9) Dat was in de loop der zeventiende eeuw in Engeland 
de vluchtheuvel geworden voor vele irenische geesten, welke ver
bijsterd waren door al die wrijvingen en botsingen tusschen de 
talrijke Engelsche gezindten, waarvan ieder 't ware standpunt 
beweerde in te nemen en 't monopolie voor zich opeischte. Voor 
humanistische, philosophische en natuurwetenschappelijke geesten 
was 't bovendien een protest tegen de verachting en onderdrukking 
van de menschelijke rede, welke immers geëischt werden door het 

3 7) Pasquet 236. 
3 8) De Engelsche regeering heeft 't niet gewaagd, Engelsch Amerika een eigen 
bisschop te geven, want ze vreesde daarvan een kerkelijke afscheiding van de 
koloniën, ondanks gelijkvormigheid van kerkelijke instellingen met 't moederland. 
3 e) Huizinga's meening, dat „de Verlichting hier (in Amerika) het geloof niet 
bestrijdt of althans krachteloos maakt, maar 't enkel een weinig terzijde dringt", 
kunnen wij, in 't licht van de door Fay (Benjamin Franklin), Nettels, Pasquet en 
Stulz aangehaalde feiten, niet ten volle deelen, zeker niet in zooverre 't New 
England betreft En James Otis, dien we zullen leeren kennen als den invloed
rijksten woordvoerder der Amerikaansche Patriotten, verklaarde bij zijn bestrijding 
van de absolute monarchie, dat zich daarin koningskaste en priesterkaste ver-
eenigden ter onderdrukking van de menschen. (Hägermann 78) terwijl in de 
constitutie van New York (zie hierachter) wordt gewaarschuwd tegen „spiritual 
oppression" en „the bigotry and ambition of weak and wiched priests". 
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oorspronkelijke Protestantisme en ook door de Anglicaansche en 
de Puriteinsche kerk. Hun leer van de totale verdorvenheid der 
menschelijke natuur, die heel de overige menschheid tot eene massa 
duisterlingen en verworpenen verklaarde, moest onvermijdelijk tot 
zulk een reactie leiden. Het deïsme nu leerde, dat de godsdienst 
redelijk moet zijn, daar 't ware wezen van de religie slechts uit 
zuiver rationeele elementen kan bestaan ; dat het Christendom dus 
niet bovennatuurlijk is en dus geen mysteriën heeft ; dat God niet 
in den loop der natuur ingrijpt, maar de wereld laat reilen en 
zeilen volgens haar eigen natuurlijke wetten. Deze opvattingen, 
gesteund door 't gezag van Herbert of Cherbury en goeddeels 
ook door dat van Thomas Hobbes, John Locke en de Schotsche 
school, vonden gemakkelijk ingang in 't Engeland van de Glorious 
Revolution en werden trouwens ook de grondbeginselen der 
Angelsaksische vrijmetselarij, die in 1717 opnieuw werd georgani
seerd. 

Intusschen was de theocratie in Amerika reeds onttroond. 
Wel namen de geestelijken in New England nog altijd een 
bijzondere positie in, doch de leiding hadden ze verloren. Stad en 
land werden bestuurd door de vertegenwoordigers van de kolonie 
en een koopmansaristocratie. Toch hadden sommige predikanten 
de hoop op herstel van de theocratie nog niet voorgoed laten varen. 
De familie Mather, Cotton Mather vooral, snakte zelfs naar de 
hervatting van den heiligen strijd. Zij bemerkten niet, dat de 
stroom van nieuwe Britsche immigranten dagelijks aanzwol. Dat 
waren over 't geheel genomen geen om hun geloof vervolgden — 
want de Toleration act van 1689 stond vrijheid van geweten toe 
aan alle Protestanten — doch mannen van energie en durf, fortuin-
zoekers, eerzuchtigen, hebzuchtigen. Zij kwamen een plaats 
opeischen in Boston en de kolonie. Daar zij de nieuwe heerschers 
echter nog niet goed aandurfden, zochten ze hen aan zich te ver 
plichten, door de geestelijkheid te helpen ontnemen, wat deze nog 
aan gezag had weten te behouden. Deze anti-dericalen deden in 
Massachusetts niets anders dan wat hunne geestverwanten in 
Engeland deden, waar de losheid van zeden en de frivoliteit der 
conversatie toen culmineerden. 4 0) 

In dezen strijd op twee fronten, waarbij de aanzienlijke 
predikanten Increase en Cotton Mather, vader en zoon, vast be-

') Faij 20 (Benjamin Franklin bourgeois d'Amérique). 
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sloten waren, tittel noch jota van 't geloof en de rigoristische 
praktijk der vaderen prijs te geven, heeft 't oude Puritanisme veel 
terrein verloren. Daarbij : de veelvuldige heksenprocessen openden 
velen de oogen voor 't bijgeloof, dat met dit krasse supranatura-
lisme was verbonden. De dogmatiek werd teruggedrongen uit het 
openbare denken, en ook hier brak langzaam de geest van 't philan
thropische optimisme door. Zoo toonde de Verlichting haar uit
werking. En al bleef het theater verboden, en werd de „Sabbat"' 
nog altijd met oudtestamentische strengheid gevierd, de geestelijke 
atmosfeer was minder drukkend, de levenshouding iets optimis
tischer geworden ; zoo althans verzekerden verschillende 
Engelschen, die omstreeks 1750 New England bezochten. Op den 
vooravond van den Opstand was meer dan een derde van de 
Bostonsche koopmansaristocratie geen lid meer van de kerk der 
„uitverkorenen".41) Het oude geloof was weggestorven in deze 
mannen van zaken ; al hun krachten hadden zich samengetrokken 
op den arbeid. Dat de kerk haar strenge handelsmoraal handhaafde, 
was een reden te meer voor hen geweest, om van haar te 
scheiden. 4 2 ) 

Maar de kleine luiden, de boer en de handwerksman, bleven 
haar trouw. Hun geloof was beproefd en versterkt door de merk
waardige revivals of godsdienstige opwekkingen, welke sinds 1679 
op onderscheiden plaatsen van New England voorkwamen en haar 
aanleiding vonden in de inzinking van 't godsdienstige leven. 

De gemeente van Northampton (Massachusetts), waar de 
weldra zoo beroemde Jonathan Edwards sinds 1727 predikant was, 
werd door zijn toedoen 't middelpunt van de revivalistische be
weging. In de jaren 1734 en '35 is Northampton en omgeving het 
tooneel van een belangrijke geestelijke opwekking. Doch deze bleek 
slechts de voorbode van de „Great Awakening", die van 1740 tot 
1742 geheel Massachusetts en Connecticut doorschokte. De leider 
van de beweging uit 1734—'35 was Edwards ; in die van 1740 
tot 1742 trad naast hem op de reeds genoemde George Whitefield, 
de grondlegger van 't Calvinistische Méthodisme,43) die uit 
Engeland was overgekomen en door zijn hartstochtelijke wel
sprekendheid de beweging overal wist aan te wakkeren. Edwards 

« ) Stuk 56. 
49) Tawney 126 vg. en 214 
^3) Dat van Wesley was Arminiaansch gericht 

178 



was iemand van groóte scherpzinnigheid en logischen betoogtrant, 
iemand met een rijk gemoedsleven en zeldzaam sterke wils
kracht. 4 4 ) Whitefield was sanguinicus, met al de gevatheid, harte
lijke goedheid, vriendelijkheid en openhartigheid, maar ook de 
onvoorzichtigheid en lichtgeloovigheid, aan dat temperament 
eigen. 4 5) 

De Great Awakening was een sterke golf van emotioneele 
godsdienstvernieuwing, die nieuw bezield leven bracht, waar ver
starring was ontstaan. Kuyper zou hier hoogstwaarschijnlijk hebben 
gesproken van een „inwerking des Heiligen Geestes op de 
historie.46) Nettels4 7) noemt haar „the first spontaneous outburst 
of popular feeling in American history" en laat ons zien, hoe ze 
dwars door rassen- en andere aparte grenzen heendrong ; 
beweging bracht in de massa van de kleine boeren en handwerks-
lui en de religie democratiseerde. Noch rijkdom, noch sociale 
positie, doch enkel de individueele zielservaring was de voorwaarde 
voor de redding der ziel. En daar dit evangelie vooral de een
voudiger! bereikte, vond 't geloof ingang, dat zij de uitverkorenen 
Gods waren. Dit gevoel versterkte hun onvoldaanheid met een 
minderwaardige plaats in de maatschappij. De Great Awakening 
populariseerde verder de idee, dat iedereen de waarheid kon 
vinden in zijn Bijbel, ja enkel in zijn Bijbel. En dat gezagsdragers, 
welke de goddelijke wet schonden, geen eerbied verdienden, en 
instellingen, in strijd met de H. Schrift, onbruikbaar waren. De 
Great Awakening verdiepte dus het innerlijk godsdienstige leven, 
maar ondermijnde tegelijkertijd het hiërarchisch element en egali
seerde de menschen : op 't innerlijke kwam 't aan ; vandaar geen 
oordeel naar 't uiterlijke, dat bijzaak is. En zoo bevorderde de 
Great Awakening tenslotte de verdraagzaamheid. „Das G.A., 
zegt Spiegel (57) dan ook, „bedeutete auch ein Erwachen und 
Erkennen des eigenen Ich, der Umwelt, eine Kritik des Verhält
nisses von Ich und Umwelt". Maar daardoor strooide de Great 
Awakening ook zaden van revolutie uit. Bestreden door de 
Anglicaansche geestelijkheid en de deïsten, en met vreugde begroet 
door de Baptisten, spleet de Great Awakening de Presby-
teriaansche, Congregationalistische en Nederduitsch Gereformeerde 

44 ) Riddcrbos in Christelijke Eusyclopaedie II s. v. Jonathan Edwards. 
46) Algermissen 87; Faiji Benjamin Franklin, 228 vgg. 
4e) Cfr. Kuyper s Het Calvinisme, 17. 
47) Nettels t.a.p. : The Great Awakening; 481—484. 
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kerken in een conservatieve en een vooruitstrevende, „volksche" 
factie. Alleen de Baptistische groeide er van. Het belangrijkste 
resultaat van deze kortstondige, maar diepgaande beweging was 
dan ook de verdeeling der kerken in partijen, vrijwel overeen
komend met de bestaande sociale klassen ; een religieuse en poli
tieke scheiding der geesten en een versnelling van 't rijpingsproces 
der Amerikaansche persoonlijkheid van 1776. Weliswaar was die 
persoonlijkheid een compositum, maar een compositum, dat door 
zijn op economische, religieuse en politieke zelfstandigheid gericht 
individualisme een zekere eenheid uitmaakte. 

De religieuse gemengdheid op 't einde van den kolonialen tijd 
is een beeld van de veelvuldige veranderingen in 't gevoelsleven 
en de samenstelling van de koloniale bevolking. De sterkste gods
dienstige gemeenschap vormt de Congregationalistische. In oppo
sitie tegen kerk en staat geëmigreerd, is zij in de koloniën het 
militante element gebleven, hoewel de Presbyteriaansche gemeen
schap der Scotto-Ieren in vinnigheid van gezindheid niet voor 
haar onder doet. De jongere niet-Anglicaansche secten, welke in 
den loop der achttiende eeuw in Amerika waren aangekomen — 
dus ook de Scotto-Iersche Presbyterianen — vormden in hun 
oppositie tegen de Engelsche regeering en de Engelsche kerk een 
geduchten achterban ten dienste der Puriteinsche kerken en der 
democratie. De Anglicaansche leerk, die bleef steunen op 't moeder
land en de aristocratie der koloniën in zich borg, zag zich tenslotte 
sterk in de minderheid gedrongen. Het groóte overwicht van 't 
nonconformisme en de democratie zou zich vroeg of laat ten 
nadeele van de rijkseenheid doen gelden. En de aristocratie zou 
dan voor een moeilijk alternatief komen te staan. 

Vervolgens school en pers. 
Het zal niet verwonderen, dat het schoolwezen in de koloniën, 

vooral in de religieuse zeventiende eeuw, zeer afhankelijk was van 
de levens- en wereldbeschouwing der kolonisten. Toen de koloniën 
ontstonden, kende Europa slechts weinig scholen, door den staat 
gesticht en onderhouden, 't Meeste onderwijs ging uit van de kerk, 
stond althans onder haar overwegenden invloed. Dienovereen
komstig nu werden de eerste scholen in Engelsch Amerika gesticht 
en onderhouden door de religie-gemeenschappen. Als onderwijzer 
fungeerden toen heel dikwijls de predikanten. En de leerstof werd 
voornamelijk ontleend aan- of in verband gebracht met de Heilige 
Schrift. Men moest leeren lezen, om zich te kunnen verdiepen 
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in Gods woord. Lezen, schrijven en godsdienst, dat waren de 
elementaire vakken van onderwijs. Wie hooger op ging, kreeg 
er nog rekenen en Latijn bij. 

De sprekendste trek van de geschiedenis van 't onderwijs in 
Noordamerika is wel : de ontwikkeling van 't systeem der open
bare school. Dat is goeddeels te verklaren uit den geest en de 
sociale en ethnologische structuur van New England. Afgezien van 
Rhode Island was New England, zooals we zagen, langen tijd een 
agglomeraat van theocratieën : kerk en staat waren één. En de 
maatschappij was in religieus en ethnologisch opzicht vrij homogeen. 
Daarbij : de bevolking woonde in towns, dus betrekkelijk gecon
centreerd. Dat maakte de oprichting en instandhouding van een 
school niet moeielijk. De openbare school was hier tevens confes
sioneel. Dat was een waarborg voor haar toekomst in Noord
amerika. 

In de centrale koloniën met haar sterke religieuse en ethnolo
gische heterogeniteit was 't daarentegen niet mogelijk, een systeem 
van openbaar onderwijs te vestigen, dat tevens confessioneel was. 

In de zuidelijke koloniën met haar sterke en gemengde immi
gratie ontstonden in den loop der achttiende eeuw vrijwel dezelfde 
religieuse en ethnologische verhoudingen als in de centrale. Maar 
hier lagen de nederzettingen veel meer verspreid. En bovendien : 
de groóte planters voelden niet veel voor geestelijke ontwikkeling 
van hun werkkrachten ; zij vonden het maar 't best, dat het volk 
onwetend bleef : kennis maakt macht ! 

Dat New England's homogeniteit zeer ten goede kwam aan 
de opvoeding der jeugd in kerkelijken en politieken geest, is ge
makkelijk in te zien. 

De eerste leiders in de koloniën waren over 't geheel genomen 
ontwikkelde mannen geweest. Tot 1650 telde New England 130 
academisch gevormden, meerendeels predikanten. Eenige kolonisten 
stonden met wetenschappelijke Europeesche centra in nauwer 
relatie, ontvingen van daar wetenschappelijke boeken en apparaten 
en correspondeerden met Europeesche geleerden over hun weten
schappelijke bevindingen. Zoo telde de in 1662 opgerichte Royal 
Society van Londen onder haar correspondenten mannen als John 
Winthrop Jr. en Cotton Mather (New England) ; William Byrd 
en John Mitchell (Virginia) en David Rittenhouse en Benjamin 
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Franklin (Pennsylvania).4 8) Deze mannen hadden ook een open 
oog voor volksontwikkeling. 

Massachusetts had onmiddellijk volksscholen gesticht. Een 
wet van 1642 eischt, dat ieder kind leert lezen. Eenige jaren later 
(1647) wordt verordend, dat ieder dorp zijn lagere school moet 
hebben en in stand houden, en iedere town van honderd gezinnen 
haar grammarschool. Al kwam door de moeilijke omstandigheden, 
waarin men aanvankelijk verkeerde, van de naleving dezer voor
schriften nog niet zoo heel veel terecht, de bedoeling was loffelijk 
en werd op den duur tenvolle verwerkelijkt. 

De town bekostigde dus haar eigen scholen, 't In 1636 opge
richte Harvard college werd in stand gehouden met koloniale 
subsidies, giften en schoolgelden. Gewoonlijk stond in lateren tijd 
aan 't hoofd van de lagere school een onderwijzeres ; de grammar
school werd in den regel bestuurd door een predikant, of iemand 
van diens keuze. Dit nu was 't Congregationalistische school
systeem, dat stand heeft gehouden tot in de negentiende eeuw, 
nagevolgd is door alle koloniën van New England behalve Rhode 
Island, en 't model js geworden van 't openbare-schoolsysteem der 
Vereenigde Staten. Zoowat ieder mannelijk New Englander kon 
dus lezen en schrijven. Aan schoolonderwijs voor meisjes was men 
nog niet toe. De armen werden vrijgesteld van schoolgeld en met 
de bezwaren van de niet-congregationalisten werd geen rekening 
gehouden. Toen de towns volkrijker en welvarender werden, ver
beterde ook 't volksonderwijs. Maar 't bleef in ieder opzicht 
Puriteinsch. 

Voornamelijk als tegenwicht tegen 't meer en meer liberali-
seerende Harvard College stichtte een groep streng-Puriteinsche 
predikanten in 1701 in de kolonie Connecticut het Yale College, 
dat langen tijd inderdaad een bolwerk van de Puriteinsche 
orthodoxie is geweest, maar niet enkel een kweekschool voor 
de geestelijkheid is gebleven. New Hamphire kreeg in 1769 't 
Darthmouth College. In 1764 stichtten de Baptisten een college te 
Providence, later ter eere van zijn weldoener, een rijk smokkelaar 
en slavenhandelaar, de Brown University genoemd. De Anglicanen 
van New England kwamen niet voor een charter tot oprichting 
van een college in aanmerking, en de scholen van de Congregational 
Standing Order hielden de deuren voor hen gesloten. Vergeleken 

48) Nettds 848. 
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met de colleges en universiteiten van Engeland waren al deze 
colleges achterlijk. In zekeren zin drukten zij 't peil der achttiende-
eeuwsche cultuur, want zij hielden vele Amerikanen weg van de 
Engelsche hoogere scholen en universiteiten. Daarentegen bevor
derden zij den geest van koloniale onafhankelijkheid en vermin
derden zij den intellectueelen invloed van Engeland. Zoodoende 
effenden zij de Afscheiding den weg. Trouwens : zij waren al 
spoedig centra van oppositie tegen 't moederland geworden. 

De Hopkins grammar-schools van Hartford en New Haven 
stonden op hoog peil, evenals Eliot's school te Roxbury en de 
Phillips academies te Exeter en Andover. 4 9) De college-leeraren 
waren bijna allen predikanten ; een stand van leekenleeraren kon 
niet ontstaan. Daardoor viel 't de predikanten niet moeilijk, hun 
religieuse en politieke controle te handhaven. Ds. Phillips van 
Andover zei dan ook de volle waarheid, toen hij op de vraag van 
een vreemdeling, of hij de predikant was die daar „served" ant
woordde : „I am the parson who rules here." 5 0) Pas in de negen
tiende eeuw treden geschoolde leeken als rector op. 

Onder de mannen van de balie, de geestelijkheid en de koop
lieden-aristocraten waren ongetwijfeld veel ontwikkelde personen. 
In de schoone letteren stelde New England minder belang ; alleen 
Milton's geschriften met hun sterken politieken inslag vonden er 
bewonderaars. Harrington, Locke, Blackstone en Montesquieu 
hadden de eereplaats in de bibliotheken. Zoowat iedereen deed 
immers aan politiek. Trouwens : de talrijkheid der steden, het be
staan van de townmeeting, zelfs op 't platteland, en de vele locale, 
bij verkiezing verleende ambten, dat alles gaf aan 't gedachteleven 
van New England een politieke richting. 

In de centrale koloniën schijnt 't onderwijs minever verbreid te 
zijn geweest dan in 't Noorden. New York had vooral confessio-
neele scholen, in de achttiende eeuw gesticht door de Angli-
caansche Society for Propagating the Gospel in Foreign Parts 
(S. P. G.). De Hollanders hadden eenige kerspelscholen in de 
kolonie en te New York, en de Hugenoten een Fransche school te 
New Rochelle. Het onderwijs stond ondanks de bezwaren van 
de andere gezindten, onder toezicht van Anglicaansche autori
teiten en geëmigreerde Engelsche onderwijzers. De welgestelden 

4») Рш-сеП 125. 
s») Purcell 25. 
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hadden gouverneurs, of zij zonden hun zoons naar Engeland en 
Frankrijk ter school. Particuliere scholen bloeiden in New Jersey. 
Pas in 1754 stichtten de Anglicanen 't Kings College, dat uitge
groeid is tot de Columbia University. De Nederduitsch Gerefor
meerde kerk tenslotte stichtte in New Jersey in 1766 't Queen's 
College en de Presbyteriaansche in 1747 't college, waaruit de 
universiteit van Princeton is voortgekomen. 

Penn had de graafschapshoven gelast, toe te zien, dat ieder 
kind van twaalf jaar in staat zou zijn, de H. Schrift te lezen, en 
te schrijven ; zijn desbetreffende ordinance is ons reeds bekend. 
En ook zijn eisch, dat ieder kind, arm of rijk, een nuttig handwerk 
leerde. In Pennsylvania waren talrijke confessioneele scholen, met 
name van de Quakers en de Duitschers. 5 1 ) De Penn Charter 
School (1689) was een beroemde voorbereidende school, met gratis 
onderwijs voor den arme. Voor hooger onderwijs toonden de 
Quakers weinig belangstelling. Dat is voornamelijk toe te schrijven 
aan 't ontbreken van een ontwikkelden predikantenstand ; de 
predikant was immers geen noodzakelijk bestanddeel van hun 
eeredienst. Vandaar geen colleges in Pennsylvania, behalve de 
„Academy" van Philadelphia van 1749, welke dan ook niet op 
confessioneelen grondslag rustte.52 ) Dit college, sinds 1754 de 
Universiteit van Philadelphia, demonstreerde de vrijzinnigheid van 
Benjamin Franklin, die er veertig jaar lang aan verbonden is ge
weest. Het curatorium vertegenwoordigde alle in Pennsylvania 
bestaande denkrichtingen. Uit berekening werd de geestelijkheid 
niet geheel uitgeschakeld ; een der professoren was zelfs een 
Katholiek priester. De nadruk werd gelegd op wetenschappelijk
heid. Er was ook een leerstoel voor de medicijnen, een unicum in 
Engelsch Amerika.53) Kortom : het was een modern neutraal 
college zonder de koloniale vrees voor de ongewijde wetenschap, 

5 1 ) Zelfs bestond er sinds 1741 een Katholiek college, 't Trok leerlingen van 
iedere gezindte en was gesticht door pater Schneider, voormalig deken van 
Heidelberg (Purcell 134). 
β 2 ) In dat Jaar publiceerde Franklin een plan voor hoogere studiën. Hij stelde 
voor een „non-sectarian" instituut voor nuttige en decorum gevende („decorative") 
studiën, waarvan hij die van 't Engelsch, van de wiskunde, sterrenkunde, aard
rijkskunde, geschiedenis, staatkunde, logica en zedekunde de essentiëelste achtte. 
Oude en moderne talen zouden alleen worden onderwezen, in zooverre ze nood
zakelijk waren voor de opleiding tot een ambt. (Nettels 493). 
58) 't Medical College van Philadelphia dateerde van 1765. Twee jaar later 
kreeg 't King's College een medicinale afdeeling. 
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en met bijna enkel lecken als leeraren. Hier was de Verlichting 
in vollen opinarseli. Franklin legde den nadruk op een „practische" 
opvoeding ; aan geschiedenis, Engelsch en de andere moderne talen 
gaf hij de voorkeur boven de classieken. Om 't nuttige lezen aan 
te moedigen, stichtte hij een van de eerste circuleerende boekerijen. 
De humaniteit was zijn evangelie en zijn god. Hij was geen homo 
religiosis 54) 

Het systeem van New England was in de Zuidelijke koloniën, 
wegens de verspreide ligging der nederzettingen en de verscheiden
heid der religies, onmogelijk. Maryland en South Carolina namen 
een proef met graafschapsscholen, maar de wet, welke in haar 
instandhouding voorzag, werd niet nageleefd. De armen en de back
woodsmen waren zoowat allen analphabeet. Geen enkele poging 
is gedaan, om den Neger nog iets meer dan de kennis van zijn 
werk en de elementairste beginselen van de Christelijke leer bij 
te brengen. Niet alleen de planter, ook de Anglicaansche kerk is 
hier te kort geschoten ; de laatste tevens in de verbreiding van 
't Evangelie. Voor hun eigen zoons bedienden de aanzienlijke 
planters zich veelal van gouverneurs, in den regel lersche en 
Britsche indentured servants. Blijkbaar was 't ambt van gouverneur 
niet altijd van aangenamen aard : de planter had zoowel bewakers 
voor wegloopende gouverneurs als voor zijn slaven. 55 ) Voor hun 
wetenschappelijke vorming konden de planterszoons sinds 1693 
terecht bij het William and Mary College te Williamsburg in 
Virginia, dat 't monopolie van 't Harvard College had gebroken. 
Of dit college den eersten tijd aan zijn doel heeft beantwoord, is 
een andere kwestie. Althans: een zijner alumni uit de eerste helft der 
achttiende eeuw teekent de verhoudingen aldaar als volgt : „een 
„college" zonder kerk ; zonder wetenschappelijke vorming ; zonder 
statuten ; een bibliotheek zonder boeken ; een rector zonder vast 
salaris en een gemeente zonder kiezers." 56) Maar . . . c'est âge 
est sans pitié. 

Blair, de vicaris van den bisschop van Londen in Amerika, 
had steun gezocht voor de stichting van een college ter opleiding 
van een bekwame inlandsche geestelijkheid. Hij werd de eerste 
rector. Aanvankelijk bloeide 't college, daarna ging 't achteruit. 

M) Nettels 454 : Franklin was a utilitarian par excellence. 
BB) PurceU 143. 
e«) Mayer 84. 
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maar tenslotte kwam 't voorgoed op peil. Zijn sterk-Anglicaansche 
geest wekte de vijandschap van de talrijke nonconformisten in de 
kolonie. St. John's college te Annapolis was niet veel meer dan een 
voorbereidende jongensschool. Sommige landheeren uit Maryland 
zonden hun zoons in 't geheim — vaak onder een aangenomen 
naam — naar de Katholieke Engelsche colleges van Vlaanderen. 
Dat was in strijd met de wet, die eveneens 't in dienst hebben van 
Katholieke huisonderwijzers verbood. Ongetwijfeld hebben de 
Jezuïeten, die geïsoleerd op hun bezittingen of als kapelaan op de 
manors leefden, zich beijverd, om ook door onderwijs te geven, het 
Katholieke geloof aan te wakkeren. Ondanks penale onderdrukking 
heeft zich te Bohemia Manor een Katholieke Latijnsche school 
weten staande te houden (Purcell 143). 

Evenwel, de rijkste planters stuurden hun zoons liefst voor 
eenige jaren naar Engelsche scholen en universiteiten. En voor de 
rechtsstudie naar de gereorganiseerde Engelsche Inns of Court 
(colleges voor studenten in de rechten). Sommigen voltooiden 
daarna hun wetenschappelijke vorming met een reis door Italië en 
Frankrijk. Door deze opvoeding kreeg de groóte planter den levens-
toon en de manieren van een volmaakt gentleman. Zij verruimde 
zijn horizon en maakte hem vertrouwd met ideeën, die minder 
provinciaal waren dan die van 't Noorden. Hij interesseerde zich 
geweldig voor politiek. 

Zoodoende was er in 't Zuiden een nauwere relatie met 
Engeland dan in 't Noorden en 't midden. Dat vele advocaten en 
sociale leiders uit Virginia en South Carolina in den Revolutietijd 
loyalist zijn, vindt dan ook zijn verklaring ten deele in de intellec-
tueele afhankelijkheid dezer kolonisten van Engeland. 

W e hebben reeds gezegd, dat de meeste predikanten in New-
England mannen van ontwikkeling waren. Reeds hun godsdienstige 
overtuiging bracht hen telkens weer op 't terrein van de politiek. 
En zooals nog nader zal blijken, leidde vooral de covenant-idee 
daartoe. Zij lazen Engelsche kranten en officiëele nieuwsberichten. 
Zij ontvingen brieven van familieleden en vrienden uit Europa. 
Zij brachten tal van politieke kwesties op den kansel, zoodat deze 
in New England tevens een publieke tribune was. En ook op de 
townmeeting lieten zij zich hooren. Met steeds grooter deskundig
heid en flair werden de vragen van den dag sinds 't begin van de 
achttiende eeuw behandeld. Minder in boeken dan in kranten» 
vlugschriften, brochures en tijdschriften. Omstreeks 1750 zijn de 
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politieke pennevoerders meerendeels juristen. „Zij ontwikkelen 
dien „legal mind" (juristische denkwijze) die tegen 't midden der 
achttiende eeuw klaar staat, om in de geschillen tusschen moeder
land en koloniën, zijn kracht te bewijzen." 5 7) De pers werd een 
nationale kracht. In 1704 ontstond de Boston News Letter en in 
1719 de Boston Gazette, de eerste koloniale kranten. Tegen 1765 
had iedere Kolonie, behalve Delaware en New Jersey, haar eigen 
weekblad. De Connecticut Courant (uit 1764; in 1837 ontstond 
hieruit de Hartford Courant) had een verstrekkenden invloed. 
Gedurende de eerste helft der achttiende eeuw was Boston 't 
krantencentrum van Noordamerika. 5 8) Doordat de uitgevers hun 
kranten uitwisselden, vonden hun nieuwsberichten, artikelen en 
hoofdartikelen ruime verspreiding. Wel waren die kranten onder
worpen aan politieke censuur, maar die verslapte, naarmate de 
geest van verzet tegen Engeland sterker werd. Daardoor werd 
de invloed der pers met den dag grooter. Zij verruimde den horizon 
der lezers, bracht de geschillen met Engeland voor 't koloniale 
forum, versterkte 't koloniale sentiment en vooral 't koloniale saam-
hoorigheidsgevoel, ontwikkelde en propageerde de nieuwe ideeën, 
zette traditie en theorie in populaire rhetorica om en werkte zoo
doende krachtig mede aan de rijping der Amerikaansche persoon
lijkheid en aan de vrijwording. „De pers", zoo oordeelt Spiegel 
(38), „was een vereenigende band, die de koloniën reeds omgaf, 
toen haar politieke leiders elkander nog niet persoonlijk kenden." 
Dit feit verklaart dan ook de krachtige actie der Amerikanen tegen 
de Stampaci van 1765, waarmee het permanente, latente conflict 
openbarst. 

Van zeer groóte beteekenis voor de vorming en rijping van 
de Amerikaansche persoonlijkheid van 1776 is zonder twijfel ook 
't recht geweest. б ) Bij de behandeling van de wordingsgeschiede
nis van elk der koloniën afzonderlijk en bij de bespreking van de 
moederlandsche wetgeving in de koloniën is reeds veel desbetref
fend feitenmateriaal naar voren gekomen. Thans zullen we nader 
trachten vast te stellen, oit welke elementen en op welke wijze het 
koloniale rechtsbewustzijn, waarop de Engelsche wetgeving zulk 

57) Stub 59. 
s") Faij 39 ν. 
5 9 ) Van 't groóte aandeel, dat de legal mind in de pers had, hebben we zoo-even 
reeds gesproken. 
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een irriteerende uitwerking heeft gehad, is gegroeid en tot rechts-
overtuiging gerijpt e o) 

W e weten reeds, dat de koloniale charters — zij 't dan in 
algemeene termen — eischten, dat het recht van de koloniën moest 
overeenkomen — althans niet strijdig mocht zijn met dat van 't 
moederland. En dat slechts wijzigingen mochten worden aange
bracht, wanneer locale omstandigheden dat dringend vereischten ; 
en ook dan slechts in een vorm, die zooveel mogelijk overeen
stemde met 't Engelsche recht. Tientallen van jaren waren de eerste 
kolonisten aan zichzelf overgelaten. Toen deze generatie voorgoed 
was heengegaan, begon 't contact met de moederlandsche rechts
traditie te verzwakken, althans : men verloor de Engelsche rechts
ontwikkeling meer en meer uit 't oog. Dat leidde tot afwijking en 
wijziging bij de interpretatie van 't Engelsche recht, ja op den 
duur tot 't ontstaan van een nieuw recht. Weliswaar had dit recht 
zijn uitgangspunt en zijn richtlijnen in 't Engelsche recht van den 
emigratietijd, doch terwijl het zooveel mogelijk aanknooping zoekt 
bij oud-Engelsche rechtsnormen, slaat het eigen, nieuwe, Ameri-
kaansch-koloniale wegen in. 6 1 ) Verschil van sociale en religieuse 
verhoudingen tusschen de koloniën, verschil ook van levens
houding — de ernstige van 't Noorden en de luchthartige van 't 
Zuiden — schiepen verschillend recht. En in 't backwood, waar 
van een normaal geordende samenleving nauwelijks sprake kon 
zijn, kwam zelfs noodrecht, b.v. 't beruchte lynchrecht, in zwang. 
Dit ter oriëntatie vooraf. 

Wij hebben reeds er op gewezen, dat veruit 't grootste ge
deelte van de Engelsche kolonisten, welke zich omstreeks 1640 in 

60) Voor de samenstelling van dit onderdeel dank ik zeer veel aan Spiegel (Das 
Rechtsleben der amerikanischen Kolonialzeit : een tractaat uit de Sammlung 
gemeinnütziger Vorträge ; en het hoofdstuk Das Recht, in Kulturgeschichtliche 
Grundlagen der amerikanischen Revolution) ; Stulz (Das kulturelle Erbe der 
englischen Siedler, in: Die Vereinigten Staaten von Amerika); Netteis (Self-
government and imperial control, in: The roots of american civilisation), Jellinek 
(Die Staatsverfassung, in: Allgemeine Staatslehre) Hatschek (Römisches Recht 
und Common Law im Kampf um die Vorherrschaft, in : Englische Verfassungs
geschichte), Gooch (Political Thought in England from Bacon to Halifax), 
Trevelyan (History of England) en Walsh (A history of Englo-American law), 
ei) Walsh 93 haalt Judge Story aan : „The common law of England is not to 
be taken in all respects to be that of America. Our ancestors brought with them 
its general principles, and claimed it as their birth-right ; but they brought with 
them and adopted only that portion which was applicable to their condition". 
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New England bevonden, afkomstig was uit het echt-Saksische en 
Deensche gedeelte van Engeland. Trevelyan 6 2 ) zegt hieromtrent 
't volgende: „sommige statistici en genealogen hebben uitgerekend, 
dat van de ± 25000 Engelschen, die in 1640 in New England 
woonden, 50 % afkomstig was uit Suffolk, Essex en Herts ; 20 % 
uit Norfolk, Lincolnshire, Nottingham, Yorkshire, Middlesex, Kent, 
Surrey en Sussex. De graafschappen bij de Welshe en de Schotsche 
grens leverden de rest. Deze oorspronkelijke 25000, welke men ook 
wel — in uitgebreiden zin — de Pilgrim Fathers noemt, vormden 
een vruchtbaren stam. Hun nakomelingen waren de mannen, die 
't meest hebben bijgedragen tot de vorming van den politieken en 
socialen geest der Vereenigde Staten bij hun groóte expansie ten 
Westen van de Appalachen in lateren tijd, tot ongeveer 1870." 
Indien men dit beaamt, zal men ook den invloed van bovenbe
doelde oud-Engelsche rechtsnormen begrijpen. Immers : nergens in 
geheel Engeland was de oude Germaansche gemeenschap met haar 
krachtig gewoonterecht beter geconserveerd gebleven dan in 't 
Zuiden en 't Oosten. Hier groeide 't oude stamrecht, niet geremd 
of verbogen door Romeinsch of ander recht, rustig door. Hier bleef 
de wet dus steeds in nauw contact met den eigen psychischen groei; 
kon ze zich altijd weer aan dezen aanpassen en haar levenden geest 
bewaren. En, wijl ze afgestemd was op 't leven, kon ze hier een 
nationale kracht van enorme beteekenis zijn. Dat gewoonterecht nu 
van een zeer homogene bevolking was de onuitputtelijke bron voor 
de wettelijke voorschriften, welke de King's Court tot Common 
Law 6 3) heeft geformeerd. Vandaar dan ook, dat die gemeenschap, 
dat land van Lollarden, Baptisten en Puriteinen, zoo nauw be
trokken was bij den strijd van de Common Law tegen 't koninklijk 
absolutisme, dat steunde op 't Romeinsche recht. Een eminenten 
kampioen vond de Common Law — evenals trouwens de Statute 
Law, die in de talrijke wetten van 't Parlement is vervat, en strikt 
genomen veelal een nadere uitwerking is van de Common Law — 
in den Chief Justice Sir Edward Coke, die in 1620 — nadat de 
koning hem uit zijn ambt had ontzet — de ware leider van de 
oppositie in 't Parlement werd 6 4) Coke evenals zijn medestanders 

82) Trevelyan 437, noot 1. 
e3) Walsh: Chapter 3. 
64 ) Over hem : Gooch 58—65 ; Hätschele 349—351 en 500 ; Ryan and Millar 
122-124. 
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John Seiden,6 6) Edward Sandys, (ons reeds bekend uit het Vir-
ginia-proces van 1623) en John Eliot, zag in de wet een macht, die 
haar bestaan in zichzelf heeft en die heerschen moet zoowel over 
den koning als over de onderdanen. 6 6 ) En in de Common Law 
zagen zij het kostbare erfstuk uit de Middeleeuwen, 6 7 ) dat de wet 
tot 't criterium van 't recht maakte ; het birtright van eiken 
Engelschman en den sterken bondgenoot van 't Parlement, dat hoe 
langer hoe meer door den Puriteinschen geest werd bezield. 
Common Law en Parlement samen moesten de onderdanen tegen 
willekeur beschermen. Voor Coke en de zijnen was de Common 
Law de ware souverein, heerscher dus ook over 't Parlement : „the 
common law shall control acts of parliament and sometimes (shall) 
adjudge them to be merely void" verklaart hij in een der Reports of 
Cases. 6 8 ) De hoogste plicht van Kroon en Parlement was : 't 
precedent te volgen, 't Precedent nu was de rechtsbasis en tegelijk 
de inhoud van de Common Law. Coke's zeer historisch gerichte 
conservatieve geest verdedigde 't precedent met hart en ziel, en 
beriep zich stelselmatig op 't verleden, 't verleden van 't Engeland 
der Common Law. 6 β ) Zijn standpunt en dat van de mannen uit 't 
Parlement, die hij schoolde in zijn dogmata, was dus niet alleen 
conservatief, doch ook bij uitstek nationaal. Hij hield zich streng 
aan wat in zijn tijd als Common Law werd beschouwd en was door 

e s ) Gooch 70—76 ; Ryan and Millar 129 v. Gooch 76 „the first Whig was not 

Shaftesbury, but Seiden", 
β β ) Koning Jacobus ontving van Coke deze terechtwijzing : „Thus wrote Bracton: 

Rex non debet esse sub homine, sed sub Deo et lege." 
8 7 ) Monro 349: „Its ( = van de Common Law J.L.H.) development began In 

mediaeval England when there were few written rules and when the royal courts 

decided cases, so far as they could, in accordance with the unwritten usages or 

customs of the people. Gradually the decisions of the courts in such matters grew 

more and more uniform, until this judge-made law or body of usages became 

„common" to the whole realm of England, although it had never been enacted as 

the law of the land by any parliament or other lawmaking body. It is not to be 

assumed however, that the common law stood unstirred and changeless on its 

mediaeval pedestal. Developing in accordance with te needs of civilization, it 

slowly broadened down from precedent to precedent. It adapted itself trough the 

centuries to the genius of the Anglo-Saxon race. In the course of time, moreover, 

this whole system of common law was reduced to written form by great text-

writters or commentators, Glanvil, Bracton, Coke, Littleton and Blackstone". 

о8) Ryan and Millar 124. 
8 8 ) Gooch 62 : „More than any royalist of his time he believed in the wisdom 

of our ancestors." 

190 



zijn ontzaglijke kennis van recht en precedent in de gelegenheid, 
menige leemte in de Common Law aan te vullen. Evenwel : hij ging 
niet zorgvuldig genoeg met de precedent-gevallen te werk, „Es ist 
nachgewiesen," zegt Hatschek (500) dasz Coke hier bei nicht 
historisch genau war und in die alten Rechtsentscheidungen die 
Auslegung hineinlas, die er gerade wünschte. Auf die Weise wurde 
tatsächlich neues Recht erzeugt, aber in Coke's Sinn war es nur 
die Anwendung des alten Common Law." En dit geldt m.i. ook 
voor de groóte monumenten der Statute Law. Niet zoozeer voor de 
grootendeels door hem zelf opgestelde Petition of Right uit 1628, 
als wel voor de Magna Charta, waarvan hij vol bewondering ge
tuigde : „Magna Charta is such a fellow that he will have no 
sovereign." 70) Door Coke en Seiden vooral beleeft zij eene glans
rijke verrijzenis. „In den nevel van 't verleden zagen zij de ge
weldige gestalte van de Magna Charta als godin der Engelsche 
vrijheid."71) Optredend ter verdediging van de rechten van 't 
Parlement tegen 't absolutisme, dat op 't Romeinsche recht steunde, 
maakten zij de aloude Magna Charta pasklaar voor hun tijd. 72) 
Zonder twijfel was hun interpretatie van sommige harer paragrafen 
foutief. Zoo bijvoorbeeld die van § 39 over de persoonlijke vrijheid ; 
hierin is alleen sprake van de persoonlijke vrijheid van den »liber 
homo". 73) Coke echter eischte op grond van deze paragraaf de 
procesvoering voor de jury ook voor de nog in zijn tijd bestaande 
hoorigen. Zoo ook de interpretatie van de paragrafen 12 en 14, 
waarin successievelijk gehandeld wordt over de heffing van schild-
geld of bede (scutagium vel auxilium) door den gemeenen raad van 
't r i jk7 4) en over diens samenstelling, de modaliteiten van zijn 
bijeenroeping en 't bindend zijn van zijn besluiten voor allen, die 
worden uitgenoodigd. Coke en de zijnen lazen echter hieruit, dat 
alle belastingen door een nationaal parlement moesten zijn toege-

70) Gooch 64. 
" ) Trevelyan 172. 
72) Zie S.R. GanUner < The Constitutional Documents of the Puritan Revolution 
1625—1660, no. 9: „An Act for the better securing of every freeman touching 
the proprety of his goods and liberty of his person". „Noted of а ВШ Brought in 
by Sir Edward Coke to secure the liberties of the subject." 
7 3 ) Struycken t.a.p. : Magna Charta. 
7 4 ) „per commune consilium regni nostri". Hulzinga verklaart in zijn studie : 
Het ontstaan van het Engelsche Parlement, dat „in het commune consilium... 
in beginsel niet meer mag worden gezien dan een feodale vergadering, de bijeen
komst van alle directe leenmannen van de kroon". Dus niet een vaste raad. 

191 



staan. „De baronnen zouden zeker krachtig hebben gevloekt, wan
neer men hun was komen aandragen met de geïdealiseerde foutieve 
verklaringen der Magna Charta uit den tijd der Stuarts of der 
Georges", merkt Trevelyan (169) bij deze inlegkunde op. 75) 

Maar juist of foutief, Coke's exegese van de Common Law en 
de Statute Law was in dubbelen zin populair. 7 6 ) Zij verscherpte 
't rechtsbewustzijn van 't Parlement en zijn aanhangers de Puri
teinen in hooge mate. En met dat verscherpte en versterkte rechts
bewustzijn en de daarin domineerende drie vitale beginselen: 
persoonlijke vrijheid, gelijkheid van allen voor de wet, en medezeg-
gingschap in de regeering, de hoofdbeginselen der Amerikaansche 
rechtsovertuiging 77 ) kwamen Coke's, Selden's en Eliot's ver
eerders, de Puriteinen, in de Nieuwe Wereld aan.7 8) Drie 
bijzondere factoren begunstigden daar den doorgroei en de rijping 
dezer beginselen : I o . de eenvoudige afkomst der meeste kolonisten, 
2°. de townmeeting, en 3° het covenant. W a t het eerste betreft : 't 
meerendeel der kolonisten van New England kwam, zooals we 
zagen, voort uit de kringen van de kleine kooplui, handwerkslui, 
keuterboeren en arbeiders. Nu zegt Stulz {26) in casu, dat de 
zuiver instinctmatige werkdadigheid van de cultureele erfenis te 
duidelijker aan den dag treedt, naarmate er in de gemeenschap 
minder „intellectueelen" zijn, die zich duidelijk zouden kunnen 
bewust zijn van de geaardheid en de samenstelling dier erfenis. 
Indien dit juist is — en zonder twijfel werkt 't intstinctmatige, 
't irrationeele in den regel krachtiger, constanter en ongeremder 
dan 't slechts-verstandelijk beredeneerde, dan hebben de Puri-
teinsche rechtsbeginselen in die eenvoudige, diep-ernstige en 
voluntaristisch gerichte mannen van New England een krachtige 
uitwerking gehad. W a t het tweede, de townmeeting, betreft, haar 
beteekenis als politieke leer- en oefenschool voor de kolonisten 
hebben we reeds ter sprake gebracht. Alleen moeten we nog 

75) Cfr. Pollard : The History of England 54 : Magna Charta is a charter not 
of „liberty", but of „liberties" (= speciale privileges voor vrije mannen; speciale 
rechten verkregen door een verdrag met den koning). 
76) Gooch 63 : „If he did not aid his countrymen to conquer new liberties, he 
did more than any other man to secure that they should preserve unimpaired 
such as they already possessed." De Common Law zegevierde in 1641. In 1688 
werd die overwinning voorgoed bevestigd. 
77 ) Hart 68. 
78) Stulz 26. 
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opmerken, dat de Amerikaansche township nog veel autonomer 
was en een veel ruimer werkkring had dan de Engelsche. Haar 
democratische aanleg kon zich dus veel vrijer ontplooien en uit
leven dan die der Engelsche. 

En vervolgens het covenant. De Puriteinen huldigden de idee 
van de absolute zedelijke autonomie van 't individueele geweten, 
slechts gebonden aan 't vrij ge-interpreteerde bijbelwoord. En 
tevens de idee, dat de religieuse gemeenschap diensvolgens berust 
op 't „Willing Covenant" het vrije verbond van de vrije individuen, 
de „uitverkorenen". Aan deze religieuse gemeenschap nu behoorde 
ook de staat ; of juister gezegd : de staat was de andere zijde van 
dezelfde gemeenschap. Ί9) Ook hij berustte op het vrije verbond 
van de vrije individuen. 8 0 ) Reeds de Calvinistische Monarcho-
machen hadden op de theocratie van Israël gewezen als op zoo'n 
dubbelverbond van God met 't volk en van 't volk met den koning. 
Dat laatste verbond echter beheerscht door de mutua obligatio en 
't adagium : populus major principe. Trouwens, bij de losse ver
houding, waarin de koloniën tot 't moederland staan, treedt de 
idee van de staatsinrichting als resultaat van een verdrag der 
burgers, 8 1) die mede de basis vormde van eenige charters steeds 
sterker naar voren en dringt de beteekenis van de bekrachtiging 
en verleening door een hooger geplaatste macht steeds meer naar 
den achtergrond. En zoo wordt het bewustzijn van de zelfstandig
heid der kerkdijk-politieke gemeenschap op de basis van de cove-

7 β ) Wij hebben dat reeds gezien bij Plymouth, de kolonie der Pelgrim Fathers 

van de Mayflower. En ook bij Connecticut. 

^*) Jellinek : Die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte 43 : „Der Indepen-
dentismus bleibt aber nicht auf geistlichem Gebiete stehen, er wird durch logische 
Notwendigkeit gezwungen, seine Grundlehren auch auf das politische Gebiet zu 
übertragen. Wie die Kirche, so betrachtet er auch den Staat und überhaupt jeden 
politischen Verband als das Resultat eines Vertrages ihrer ursprünglich souveränen 
Glieder." 

En Jellinek: Allgemeine Staatslehre 509—510: „Durch Uebertragung der 
calvinistischen Lehre von der kirchlichen Gemeinde auf den Staat sowie durch 
Anwendung der biblischen Lehre vom Bunde zwischen Gott und seinem Volke 
entsteht unter den independenten Puritanern die Anschauung, dasz wie die christ
liche Gemeinde so auch der Staat auf einem Covenant, einem Gesellschaftsver
trage, ruhe, der von allen Gliedern des Gemeinwesens einstimmig abgeschlossen 
werden müsze." Zie ook Hatschek 444. 
8 1 ) Gooch : „The doctrine of the original contract in its usual form, though a 
pure fiction, found favour for many centuries precisely because it satisfied the 
sense of equity. It proclaimed the gospel of government by consent". 
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nant'idee gevoed door de Angelsaksische township-democratie en 
de monarchomachische idee van 't pactum subiectionis, dat de 
volkssouvereiniteit in zich sluit.82) „Consociation not subordina
tion" wordt van leuze tot werkelijkheid. Toen de geloofsgloed 
verdoofde, zag men niet meer zoozeer in de goddelijke inspiratie, 
die in de zielen der uitverkorenen de waarheid openbaart, als wel 
in de door God geschapen menschelijke rede de bron der kennis 
van Gods wil ; dat God rechtstreeks met ons spreekt, was immers 
ook zoo moeilijk te bewijzen ! De menschelijke rede treedt nu in 
de plaats van de directe openbaring. Zij wordt als 't opperste 
criterium der waarheid beschouwd en beslist derhalve ook over 
alle cultureele vragen. 8 3) De invloed van Locke's: Essai concer
ning human understanding ^4) is hier duidelijk voelbaar. Locke's 
invloed geeft aan de gesaeculariseerde covenant-idee in de koloniën 
groóte expansie. En zoo heeft die idee in de Nieuwe Wereld ruime 
verwezenlijking gevonden. Dat de Puriteinsche predikanten van 
New England 't pactum subiectionis met de mutua obligatio sinds 
't midden der achttiende eeuw op den kansel hebben uitgespeeld 
tegen 't Anglicanisme met zijn non-resistance en zijn subordination, 
is ons reeds bekend. Het feit is een steun te meer voor onze be
wering, dat 't covenant een belangrijk aandeel heeft gehad in de 
vorming van de rechtsovertuiging der Puriteinen, ja van die van 
't geheele Amerikaansche volk. 85) 

Het koloniale rechtsleven, teruggrijpend dus naar het verre 
Engebche verleden, en zijn rechtsinstellingen daarnaar formeerend. 

88) Over 't Herrschaftsvertrag (pactum subiectionis) Gierke 77 vv. 
83) Cassirer 5 : Das achtzehnte Jahrhundert ist durchdrungen von dem Glauben 
an die Einheit und die Unwandelbarkeit der Vernunft. Sie 1st dieselbe für alle 
denkenden Subjekten, für alle Nationen, alle Epochen, alle Kulturen. Aus dem 
Wechsel der religiösen Glaubenssätze, der sittlichen Maxims und Lieberzeugungen, 
der theoretischen Meinungen und Urteile läszt zieh ein fester und bleibender 
Bestand herauslösen der in sich selbst beharrt und der in dieser Identität und 
Beharrlichkeit das eigentliche Wesen der Vernunft zum Ausdruck bringt. 
84) Foster 475 : Locke was common property on the eve of the American 
Revolution... The Essai concerning Human Understanding was the standard 
college text-book in Revolutionary days. 
85) Vfll. Jellinek: Die Erklärung 69. (Sprekend over de Declaration of Rights 
der Amerikaansche staatsconstltutles). In diesem Punkte sieht man deutlich den 
alten puritanisch-independentistischen Gedanken des covenants in seiner fort' 
danemden Wirkung, der später noch in bedeutsamer Weise neue Macht entfalten 
sollte. 
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kon zich jarenlang ontwikkelen overeenkomstig zijn innerlijke 
strevingen. Het Engelsche recht was volgens de kolonisten alleen 
in zooverre rechtgeldig, als 't door de besluiten der koloniale 
legislaturen tot koloniaal recht werd verheven of meer om minder 
onbewust was ingedrongen in 't koloniale rechtsleven. Zoodoende 
ontstaat reeds in de zeventiende eeuw in de koloniën een bijzondere 
Common Law, onafhankelijk van de moederlandsche. Maar zij is 
in bijna iedere kolonie anders. Dat is toe te schrijven 1°. aan 't 
verschil in levensbeschouwing ; 2°. aan 't verschil in sociale en 
demographische structuur, en 3°. aan 't verschil in de staatkundige 
verhoudingen tot 't moederland. 

De afkeer van Engeland verwijdert de Puriteinsche koloniën 
van de Engelsche Common Law. De vele rechtsconflicten versnellen 
't proces. In Massachusetts en New Hampshire heeft de Assembly 
een permanent conflict met 't moederland in de kwestie van de 
salarieëring der ambtenaren ; we hebben dat reeds geconstateerd. 
In Rhode Island en Connecticut was weinig aanleiding tot con
flicten met de Kroon ; 8 6) dat waren trouwens zelfstandige staatjes. 
Alleen een conflict over 't erfrecht wordt er geconstateerd. 8 7) 
Ondanks 't koninklijke veto werd de practijk op den duur deze, dat 
de erfenis van iemand, die geen testament had gemaakt, gelijdelijk 
over de erfgenamen werd verdeeld : een stelregel, dien de Unie 
later als een democratisch beginsel, breidel voor 't kapitalisme, 
heeft aanvaard. 

Wereldbeschouwing en rechtsgevoel gingen dezelfde wegen, 
zoodat in Massachusetts nieuwe rechtssystemen werden geschapen, 
en bij de echte Puriteinen de Mozaïsche wet en de H. Schrift, niet 
de Engelsche Common Law, de bronnen waren van 't aanvullende 
recht. Walsh 85 vv., verklaart, dat Massachusetts — althans in 
den eersten tijd — geen receptie van de Engelsche Common Law 
kende „It was ignored". En evenmin Connecticut en New Haven. 
Rhode Island, zegt hij, had een vrij omvangrijk wetboek, dat in 
menig opzicht radicaal afweek van de Engelsche Common Law. 
„In all other matters (dan de 't wetboek behandelde J.L.H.) not 
forbidden by the code all men may walk as their conscience 
persuades them", luidde de stelregel. De Common Law werd niet 
erkend als bindend, behalve wanneer dat verordend was in dit 

8e) De navigatíewetten wist men behendig te ontduiken. 
87) Purcell 121 ; Walsh 284-285. 
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wetboek, voegt hij hieraan toe. Ook in Connecticut, New Haven, 
en tot op zekere hoogte ook in New Jersey en Rhode Island, dienen 
het Mozaïsche recht en de H. Schrift als aanvullend recht. Doch 
ook wel 't natuurrecht, dat men beschouwde als de uitstraling van 
de lex divina. Door het kerkstaat-karakter van Massachusetts en 
New England in 't algemeen was dit gevoel voor natuurrechtelijke 
gebondenheid als goddelijk-rechtelijke gebondenheid nog meer 
gesublimeerd. Dat Pennsylvania in de zeventiende eeuw, toen 't 
meerendeel zijner bevolking nog het Quakergeloof beleed, zich ver 
verwijderd hield van 't Engelsche recht, waaronder de vaderen en 
sommige kolonisten zooveel hadden te verduren gehad, valt licht 
te begrijpen, wanneer men zich slechts de ruimhartigheid van 
Penn's charter herinnert. 

In de plantagekoloniën vooral doet zich de sociale en 
ethnologische structuur gelden. Daar ontstaan op 't einde der 
zeventiende eeuw de Slave Codes. Ook de feodaal-aristocratische 
geest en de plantage met haar wijdverspreide bevolking drukken 
hier een anderen stempel op 't recht dan in 't democratische 
Noorden met zijn townships. Niet zoozeer uit afkeer van 't moeder
land — vele planterszoons studeerden trouwens aan de Engelsche 
Inns of Court — als wel uit practische overwegingen schoven de 
plantagekoloniën het Engelsche recht naar den achtergrond. In 't 
backwood komt een soort van noodrecht o.a. het lynchrecht, tot 
ontwikkeling. Daar vindt vrije rechtsschepping naar plaatselijke 
omstandigheden, rechtsgevoel en levens- en wereldbeschouwing 
plaats. In New York, New Hampshire en Vermont (in 1771 als 
zelfstandige kolonie afgescheiden van New York) waar de be
volking in meerdere of mindere mate cosmopolitisch is, kon 't 
Engelsche recht, met name als aanvullend recht, een bres slaan in 
de eigen, autonome rechtsontwikkeling. Wij weten reeds, dat de 
Kroon aan de Hollandsche counties van New York haar eigen 
Hollandsch recht had gewaarborgd. In New York was de receptie 
van de Common Law meer volledig dan in de andere koloniën. 88 ) 

Dus : hoe homogener en zuiverder-Engelsch de bevolking, des 
te onafhankelijker is ze van 't Engelsche recht. Dit verklaart veel, 
wanneer men de oorzaken en motieven van de Afscheiding onder
zoekt. Moederland en koloniën spreken niet alleen in 't politieke 
en 't economische, maar ook in 't rechtelijke verschillende talen ; 

88) Walsh 87. 
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zij ontgroeien elkander, ja begrijpen elkander tenslotte niet meer. 
Maar aanvankelijk leek deze divergentie nog niet zoo groot ; 

te meer, waar degenen, die 't recht hanteerden, zich wel er voor 
wachtten, het eigen recht op te schrijven. Zoodoende bleven de 
afwijkingen van 't moederlandsche recht aan 't oog onttrokken. 
Toen Massachusetts in 1636 een begin maakte met de opteekening 
van zijn recht, werd 't Engelsche niet eens vernoemd, 't Richtsnoer 
bleef „'t Woord Gods", 't Body of Liberties van 1641, dat we 
reeds hebben leeren kennen, 't oudste rechtsboek der Dertien 
Koloniën, was de volkomen weergave van den „volkswil" ; want 
vóórdat de wetten definitief werden opgenomen in 't wetboek, had 
men ze aan de townmeetings ter beoordeeling en sanctioneering 
voorgelegd. De Engelsche Common Law diende slechts als weg
wijzer en illustratie. In alle koloniën — uitgezonderd Maryland, 
dat reeds in 1634 de Common Law had aanvaard, hetgeen uit de 
vóórgeschiedenis van de stichting dezer kolonie valt te be
grijpen 89 ) — werden van nu af de wezenlijke elementen van 't 
recht opgeteekend. De codices bleven tot in de negentiende eeuw 
zonder herziening. Zij waren aanvankelijk vrijwel de eenige bron 
van rechtschepping en behielden ook in lateren tijd nog hun be-
teekenis. 9 0) 

Tegen 1660 beginnen de pogingen van 't moederland om 't 
koloniale rechtsleven gelijk te schakelen met 't zijne. Voor 't eerst 
houdt men zich bezig met de kwestie van een controle op de 
koloniale rechtsontwikkeling, 't Resultaat van deze bemoeiingen 
is geweest, dat haast alle koloniën vroeg of laat 't Engelsche recht 
erkenden als voor haar geldend recht : (Maryland reeds is 1634), 
Virginia in 1662; South Carolina in 1712; North Carolina in 
1715. Pennsylvania, dat reeds bij zijn stichting de Engelsche 
Common Law als bindend recht had aanvaard, accepteerde in 1718 
uitdrukkelijk ook 't Engelsche strafrecht.91) New York sloot zich 

89) De eerste wetten, van 1642, aldus Walsh (89), bepaalden dat civiele 
kwesties moesten worden behandeld overeenkomstig de wet en de gewoonte der 
kolonie, en waar deze zwegen, overeenkomstig billijkheid en goed geweten, echter 
zonder de richtlijnen te verwaarloozen van de Engelsche wet. Hieruit blijkt, dat 
ook in Maryland de Engelsche Common Law al spoedig meer als wegwijzer en 
illustratie dan als positieve wet gold. 
90) Spiegel t Des Rechtsleben 18. 
91) Pennsylvania had zich, ondanks zijn charter, van 't Engelsche recht ver
wijderd en in 8 codices zijn eigen recht geschapen, en daaraan den voorrang vóór 
t Engelsche gegeven. 
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in 1761 formeel bij 't Engelsche recht aan en Rhode Island in 1770. 
Deze tijdsbepalingen, merkt Spiegel 9 2) op, sluiten evenwel niet de 
mogelijkheid uit, dat 't Engelsche recht niet reeds vroeger in deze 
koloniën ingang had gevonden. In 1720 verklaarde 't moederland 
het Engelsche recht bindend voor al zijn koloniën. Daarom zou men 
1720 mogen beschouwen als 't keerpunt van 't zuiver-koloniale 
naar 't gemengde recht. Wan t : ondanks de receptie van 't 
Engelsche recht bleven de oude koloniale Common Law en Statute 
Law voortbestaan : twee stroomsystemen vloeiden voortaan in 
elkander. Maar : de receptie van 't Engelsche recht beteekende 
niet veel meer dan 't geven van richtlijnen voor verdere wetgeving, 
rechtsvinding en rechtsaanvulling. Sindsdien heerschte er twijfel 
aangaande de toepassing van 't Engelsche dan wel 't „Amerikaan-
sche" recht. Zou 't Engelsche den voorrang hebben, en alleen dan, 
wanneer dit zweeg, het koloniale aan 't woord komen ? Of zou 't 
Engelsche recht enkel als aanvullend recht dienen ? En verder : 
daar Engeland niet alleen het recht der Common Law, doch ook dat 
der Statute Law — die in talrijke Parlementswetten was vervat — 
kende, had enkel de Common Law of ook de Statute Law voor de 
koloniën bindende kracht ? En zouden alleen die statutes voor de 
koloniën gelden, welke reeds vóór de stichting der koloniën 
bestonden, of wel alle statutes — voorzoover 't althans doenlijk 
was, die onder de koloniale verhoudingen toe te passen ? Of moest 
een statute, dat in de koloniën moest worden toegepast, dit uit ' 
drukkelijk vermelden ? De kwestie was vooral hierom zoo netelig, 
wijl de koloniën zich op 't standpunt plaatsten, dat zij haar charter 
niet van 't Parlement, doch van den koning hadden ontvangen. 
Bovendien : de revolutie van 1688 was niet democratisch, maar 
parlementair en liberaal geweest, zoodat de vervreemding tusschen 
de opbloeiende democratieën van Amerika en 't aristocratische 
parlement van 't moederland, waarin de gentry den boventoon 
voerde, sinds die revolutie nog grooter werd. In 1729 werd beslist, 
dat alle Engelsche statutes, ontstaan vóór de kolonisatie, voor de 
koloniën bindend waren, maar dat die, welke pas later werden 
uitgevaardigd, deze omstandigheid uitdrukkelijk moesten ver
melden. Zoo niet, dan waren ze in de koloniën niet van kracht. 

En tenslotte : voor de Amerikaansche rechtsontwikkeling in 
't algemeen en de afwijking van het Engelsche recht in 't bijzonder 

·*) Kulturgeschichtliche Grundlagen 125. 
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was 't van de grootste beteekenis, dat de rechtspraak goeddeels 
ín de handen van leeken lag. Zelfs 't ambt van chief justice was 
geen monopolie voor de juristen. Van de tien chief justices van 
Massachusetts tusschen 1692 en 1775 waren er slechts drie 
jurist. 9 3) Voor de practijk der rechtspraak beteekende dit, dat veel 
meer naar traditie en rechtsgevoel dan naar wettenrecht werd 
geoordeeld« temeer, waar ook de juristen zonen van Amerika waren 
en men in Amerika weinig van de gelijktijdige ontwikkeling van 't 
Engelsche recht afwist. 9 4 ) 

't W a s dus een open vraag, welk recht in de koloniën in de 
achttiende eeuw moest worden toegepast. Dat leidde, zooals we 
reeds hebben geconstateerd bij de economische politiek van 't 
moederland t.o.v. de koloniën, tot tal van conflicten en tot disal
lowance (toetsing van de wetgeving) en appeal, (controle op de 
rechtspraak) welke zoo ontzettend veel hebben bedorven, 't Ver
wondert dan ook niet — ondanks de kennelijke overdrijving — 
dat de Declaration of Independence van 1776 den koning onder 
meer ten laste legt : „he has refused his Assent to Laws, the most 
wholesome and necessary for the public good. He has forbidden 
his Governors to pass Laws of immediate and pressing inportance, 
unless suspended in their operation till his Assent hould be 
obtained ; and when so suspended, he has utterly neglected to 
attend to them." 9 5) 

Onze conclusie uit dit alles is deze : het Amerikaansche rechts-
leven, dat zich in de zeventiende eeuw bijna onafhankelijk van 't 
moederland had ontwikkeld, handhaaft ook in de achttiende eeuw, 
ondanks disallowance en appeal, over 't geheel genomen zijn zelf
standigheid. Als Engeland tegen 't midden der achttiende eeuw 

m) Spiegel« Kulturgeschichtliche Grundlagen 131; Walsh 92: „it was quite 
impossible to give it (= de Engelsche Comon Law J.L.H.) effect without lawyers 
trained in It or English law books from which It might be acquired." 
Μ ) Spiegel, ibidem : Van de rechtsbeslissingen, die tot 1776 in Engeland werden 
uitgesproken en die in ± 150 boekdeelen, de Reports, waren bijeengebracht, 
waren er nauwelijks 30 in de koloniën bekend. En tot 1776 kende men — behalve 
Blackstone's Commentaries, waarvan in 1771 de eerste Amerikaansche editie 
verscheen — geen enkel in Amerika gedrukt boek over Engelsch recht. Dienten
gevolge miste de Amerikaansche rechter of advocaat de gegevens, noodzakelijk, 
om de Amerikaansche rechtsontwikkeling aan te passen aan de Engelsche. En 
voor den opbouw van een welgeordend Amerikaansch rechtssysteem ontbrak hem 
de noodige Amerikaansche rechtskundige literatuur. 
95) Macdonald no. 50 : 
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een nauwer geestelijk verband tracht tot stand te brengen, kan 
't de Amerikaansche rechtsovertuiging dan ook niet meer ver
anderen; temeer niet, doordat dan de legal mind der talrijke en 
invloedrijker geworden juristen die overtuiging komt versterken. 
Ook het recht heeft dus een belangrijk aandeel gehad in 't rijpings
proces der Dertien Koloniën en de vorming van deze tot een per
soonlijkheid. Al trachtte Amerika, ondanks ressentiment en milieu, 
trouw te blijven aan de Engelsche traditie, op den duur ontwikkelde 
zich een eigen rechtstraditie, die wel een tijdlang door 't Engelsche 
recht dreigde verdrongen te worden, doch zich tenslotte zege
vierend wist te handhaven. En toch had die rechtsovertuiging niet 
alleen vóór, doch ook nog geruimen tijd na de Afscheiding haar 
diepste bronnen in de Engelsche afkomst der meeste kolonisten en 
in de groóte tradities van 't moederland.96) Zelfs meenen ver
schillende schrijvers, o.a. Käthe Spiegel, te kunnen constateeren, 
dat 't Amerikaansche recht in den revolutietijd minder Engelsch 
was dan den eersten tijd na de stichting van de Unie. 9 7) Wellicht 
vindt dit verschijnsel — aangenomen dat 't op werkelijkheid berust 
— zijn verklaring goeddeels in den esprit de contradiction, die, 
aangeblazen door demagogen als Thomas Paine, tegenstellingen 
schept, enkel maar om in de contramine te kunnen zijn. Ontsproten 
aan den Engelschen geest ontwikkelde zich dus in de koloniën een 
eigen, zelfstandig recht, dat echter zijn Engelsche afkomst niet ver
loochende. ,,Ιη werkelijkheid," zoo oordeelt Walsh (97), althans 
van de Amerikaansche Common Law, ,,rust de Common Law van 
eiken staat op den grondslag van de Engelsche Common Law, een 
grondslag, van waaruit is opgetrokken een Common Law-systeem 
voor eiken staat, dat op de meeste punten overeenkomt met de 
tegenwoordige Engelsche wet en de wet van de andere (Ameri
kaansche) staten, doch in menig detail daarvan verschilt, doordat 
namelijk elk van die systemen een afzonderlijk bestaan heeft, al 
heeft 't zich ook op dezelfde wijze ontwikkeld en is 't van dezelfde 
algemeene beginselen afhankelijk als de tegenwoordige Common 
Law van Engeland." 

*·) Walsh 95 : „Ther can be no d o u b t . . . that the „reception" of the common 

law after the Revolution was a continuation, fundamentally, of what had taken in 

the colonial period". 
9 7 ) Spiegelt Kulturgeschichtliche Grundlagen 131. Zie ook verderop de Common 

Law en de Statute Law van Engeland in de constituties van Maryland, New 

Jersey, New York en Delaware (onder: De Bills of Rights der Staten). 
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Wij hebben reeds gewezen op de levendige belangstelling, 
welke de koloniale bevolking, met name die van New England, in 
verband met haar godsdienstige inzichten en behoeften, aan den 
dag legde voor staatstheoretische kwesties. Reeds honderd jaar 
vóór de Revolutie spraken de geestelijken in preeken, brieven en 
geschriften hun oordeel uit ovei staat en regeering. Milton, 
Harrington, Sidney, Locke en de Bijbel leverden hun het materiaal. 
De geestelijken van Puriteinsch New England geloofden evenals 
hun voorvaderen 9 8) in een goddelijk-natuurlijk staatsrecht, dat de 
macht van den heerscher beperkt en aan een verdrukte bevolking 
een recht van verzet toekent. Zij zien den oorsprong van den staat 
in een vrijwillig gesloten verdrag. Het vigeerende staatsverdrag 
achten zij, tengevolge van de vele machtsoverschrijdingen door 't 
moederland, te niet gegaan. Zij pleiten voor een revisie van 't 
staatsverdrag. " ) Dat 't Great Awakening den zin voor de theorie 
van staat, macht en gezag heeft gescherpt en de democratische 
gedachte heeft versterkt, zoodat juist de laaste jaren vóór de 
Revolutie de weg voor constitutioneele kwesties geestelijker wijze 
is geëffend, is ons reeds bekend. En eveneens de voorliefde der 
planters voor politieke kwesties en rechtsstudie. W a t Milton, 
Harrington, Algernon Sidney en Locke 1 0 0) hadden geleerd aan
gaande een a priori getrokken grenslijn tusschen staatsgezag en 
individueele vrijheid, onoverschrijdbare grens voor iedere over-
heidsbemoeiïng, werd door den Amerikaanschen geest met vuur 
aanvaard. Want het was in volle overeenstemming met den vrij' 
heidszin en de sterke zelfuitdrukking van den kolonist, en nauw 
verwant aan den Puriteinschen geest met zijn krachtig individua' 
lisme. In den loop der achttiende eeuw wordt 't Puritanisme, zooals 

e 8 ) Dat echter ook niet-Puriteinen in Engeland de leer van 't pactum sociale 
huldigden, leert ons Michaelis (59) aangaande Richard Hooker, den groeten 
bestrijder der Puriteinen. „Hooker, zoo zegt Michaelis, fiat auf englischem Boden 
zum erstenmal den Gedanken eines Gesellschafsvertrages als der historischen und 
der Rechtsgrundlage des Staates systematisch entwickelt und hat damit der 
englischen Staatslehre eine neue Basis gegeben". Over Hooker zal nog nader 
worden gesproken. 
οβ) Ook de Declaration and Resolves of the First Continental Congress van 

14 October 1774 (Macdonald 162 v.v.) neemt dit standpunt in. De afgevaar

digden verklaren bijeen te zijn in een algemeen congres, „in order to obtain such 

establisment, as that their religion, laws, and liberties, may not be subverted" 

en proclameeren vervolgens hun rechten, 

looj Over hun invloed op Amerika zal verderop nader worden gesproken. 
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we reeds zagen, in menig opzicht gesaeculariseerd : zoo zijn ultra-
individualistische sociale opvattingen, zijn minimalisatie van den 
staat, zijn opvatting omtrent den Christenmensch. Maar 't blijft niet 
bij saecularisatie. Deze begrippen worden gelijkgeschakeld met die 
van de staatsleer, rechtstreeks voortkomend uit de Verlichting, 
namelijk die van 't rationalistische natuurrecht, van de menschen
rechten en van de individualistische democratie. Noord en Zuid 
beginnen elkaar onder den invloed der Verlichting te naderen. Uit 
hun contact ontstaat weldra de liberale democratie der Vereenigde 
Staten. 

Sinds 't midden der achttiende eeuw dringt ook de Fransche 
Verlichting in Amerika door. „Na 1760 las men Rousseau, Montes
quieu en de Encyclopedisten. Voltaire was reeds eerder bekend," 
verzekert Spiegel (91). W e weten reeds, dat Benjamin Franklin 
sinds 1727 in de Junto van Philadelphia een klankbord heeft voor 
zijn verlichte opvattingen. En omstreeks 1765 occupeert de kring 
van de Monday-Night-Club zich met politieke kwesties ; de 
leidende figuren der latere Revolutiedagen behoorden er toe . 1 0 1 ) 
In de laatste tien, twaalf jaren vóór de Revolutie, ,,de jaren van de 
physieke en moreele groeicrisis der Dertien Koloniën",102) neemt 
de invloed van de leer van 't natuurrecht en de menschenrechten 
bijzonder sterk toe. James Otis, de ijverigste verdediger van de 
rechten der Amerikanen,1 0 3) brengt zijn landgenooten dan nader 
tot Christian Wolff, Pufendorf, Locke en Montesquieu. Met nadruk 
moet dan ook er op worden gewezen, dat de Amerikanen zich niet 
enkel op hun charters en hun birth-right van Engelschen, doch 
ook, en wel in toenemende mate, op 't natuurrecht beriepen. Niet 
enkel op 't natuurrecht ab aanvullend, doch ook en vooral als 
fundamenteel recht. Als het geheel van verplichtende normen voor 
de verhouding van mensch tot mensch, van den mensch tot 't 
Opperwezen, tot zichzelf en tot staat en maatschappij, zooals de 
rede 1 0 4 ) die verhoudingen uit de natuur der dingen afleidt. Voor 
het individualistische, nominalistische natuurrecht van de Ver-

K») Spiegel 88. 
lfl2) Falj 20. 
103) Hägennan 58 : Otis ist der erste machtvolle Vertreter der amerikanischen 
Demokratie und er hat ihr Wesen so erschöpft, dasz nach ihm kaum noch neue 
Grundsätze aufgestellt worden sind. Wolzendorff 377 beaamt dit ten volle. 
104) Herinnert zij aan Cassirer's oordeel over de opvatting van de rede door 
de Verlichting, рад. 209, noot 2. 
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lichting was de staat niet iets gegevens, iets objectiefs, maar de 
vrij gewilde schepping van de individuen. Zij scheppen den staat 
en stellen zijn bevoegdheden en de grenzen daarvan tot hun eigen 
nut en welzijn vast. Hij moet redelijk en nuttig zijn.105) In laatste 
instantie echter worden ook deze aanhangers van het natuurrecht 
gedreven door 't geloof in een absoluut goddelijk of natuurlijk 
recht. Alles wat daartegen inging, achtten zij strijdig met „de con
stitutie", die immers den normatieven rechtstoestand aangeeft. 
James Otis en de zijnen achtten de Engelsche constitutie in vol
komen overeenstemming met 't goddelijk natuurrecht. En hij acht 
het niet bestaanbaar, dat een momenteel tyrannieke macht, haar 
zou kunnen vernietigen.106) vandaar de groóte zelfverzekerdheid, 
waarmede hij den strijd voert. Of iets al dan niet strijdig was met 
de constitutie, was naar Amerikaansche opvatting te achterhalen 
door iedereen, die doordrongen was van den geest van de 
Engelsche constitutie en van 't natuurrecht. Inbreuk op 't onver
anderlijke, absolute en eeuwige natuurrecht beschouwde Otis en 
de zijnen niet enkel als strijdig met de Engelsche constitutie, doch 
ook „unconstitutional", dat wil voor hem zeggen : in zich ongeldig. 
Zoo veroordeelde Samuel Adams, vurig Puritein èn vurig aan
hanger van 't natuurrecht1 0 7) alles wat hij niet overeenkomstig 
't recht, „illegal", vond, tevens als ongeldig, wijl strijdig met de 
constitutie. En zoo was 't te voorzien, dat de leiders van 't Ameri
kaansche volk op grond van de constitutie en 't natuurrecht de 
Engelsche regeering van George Ш tot 't uiterste zouden weer
staan. Onder hun economische grieven en motieven zagen zij — 
of schoven zij — als breedere rechtsbasis : de Engelsche consti
tutie en 't natuurrecht. 

Kan de eigenlijke samenwerking van de heterogene koloniale 
groepen dan „alleen uit de werking van economische krachten 
worden verklaard", zooals Van Winter (2) oordeelt ? Onze indruk 
is deze, dat de „collectieve overtuigingen", die ook van Winter 
bij de Amerikanen constateert, niet alleen de ideeële basis van de 
Revolutie hebben uitgemaakt, doch ook een zeker aandeel hebben 
gehad in de totstandkoming van de samenwerking dier heterogene 

105) Steffes 31. 
ιοβ) Hägermann 53. 
107 ) Reeds in 1743 schreef hij in Harvard in bevestigenden zin een these over 
de kwestie : Whether is be lawful to resist the supreme Magistrate, if the Com
monwealth cannot otherwise preserved. 
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koloniale groepen. Men denke slechts aan den invloed der pers. 
Niet enkel de strijd, ook het beleedigde rechtsgevoel, dat hem 
deed ontbranden, had een economisch èn een ideëel aspect. Zeker, 
zelfsuggestie kan hier in 't spel zijn geweest : eigenbelang en mis-
noegdheid zoeken zoo vaak een ideale vermomming. Maar per 
saldo streden de Amerikanen toch óók voor een idee. Vóór bet 
Eerste Continentale Congres van 1774 was dat bij uitstek de idee 
der economische autonomie. Tijdens dat congres echter gaat die 
idee voorgoed over in de meer algemeene van 't „natuurlijke recht" 
der autonomie zonder meer1 0 8) Home rule willen zij. Uit het 
verdere verloop van 't conflict zal dit blijken. 

Wij besluiten onze beschouwing over de rijping der Dertien 
Koloniën met de volgende uitspraak van Spiegel (92) : „Die Mitte 
des 18 Jahrhunderts kann wohl als eigentlicher Wendepunkt von 
der europäisch-kolonialen zur amerikanischen Geisteskultur be
trachtet werden. Daran ändert es nichts, dasz europäische Ge
danken diese amerikanische Kultur beeinfluszten. Ob sie aus 
England, ob sie aus Frankreich kamen, sie wurden in ameri
kanischer Einstellung gelesen, aufgenommen, apperzipiert, sie 
wurden aus amerikanischer Einstellung verarbeitet, angewendet, 
ausgebaut. Die geistige Umstellung bedingte die politische Unab
hängigkeit." Indien men bedenkt, dat de dominion-gedachte, welke 
politieke zelfstandigheid, maar geen onafhankelijkheid in zich sluit, 
a prori geen ingang kon vinden bij het kortzchtige en autocrate 
regiem van George III, kan men dit van den eersten tot den 
laatsten zin beamen. 

1 0 6) Declaration and Resolves of the First Continental Congress (Macdonald 
no. 43). Ook wel Declaration of Wrongs and Rights genoemd. Hägermann 112 v. 
noemt dit document het voornaamste van de geheele Amerikaansche Revolutie, 
„weil hierin zum ersten male die Idee des Naturrechts als gesamt-amerikanische 
Kundgebung vor die Welt gestellt wurde." 't Wordt hierachter nader besproken. 
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II. Openlijk Conflict. 

AAT ons thans zien, hoe 't conflict openbarst. 
Na hun zegepraal over de Franschen en de 

Indianen voelden de kolonisten zich sterker en 
autonomer dan ooit te voren. De nadere kennis
making gedurende den oorlog had Engelschman en 
Amerikaan nog meer van elkaar vervreemd. Vooral 

de Engelschen hadden weinig notie van de psyche hunner broeders 
van overzee, die bij hun bezoek aan Engeland veelal met minachting 
werden bejegend. De gentry, de domineerende klasse in achttiende-
eeuwsch Engeland, wilde niets begrijpen van de eischen der lagere 
klassen. Zij vond alles volmaakt in 't beste der koninkrijken en 
beschouwde de Amerikanen als minderwaardige rebellen. De 
nieuwe koning George III was vastbesloten, een einde te maken 
aan 't Whig-regiem, de aloude koninklijke prerogatieven te hand
haven en persoonlijk het bewind te voeren. Na Pitt in 1761 te 
hebben weggezonden, maakte hij de departementen van zich 
afhankelijk, zoodat hij in plaats van een solied ministerie gerug-
steund door een meerderheid in 't Lagerhuis, tegenover zich vond 
een losse veelheid van dienaren, wien hij zijn politieke directieven 
gaf. The King's Friends vormden een onderdanige meerderheid in 
't Hoogerhuis, terwijl de koning het Lagerhuis beheerste door, 
evenals Walpole in zijn tijd, zoo kras mogelijk het patronage
systeem toe te passen.1) De oude Whigpartij begon te versplinteren 
en viel weldra ( 1763 ) in drie fracties uit elkaar. De nieuwe Tory-
party van Pitt junior was nog niet geboren. De regeering miste 
zedelijke kracht en nationale sympathie. Zoo stond te vreezen, 
dat de koning zijn autocrate neigingen zou involgen en zijn Ame-
rikaansche onderdanen tot vertwijfeling zou brengen. 

In plaats van ernstig rekening te houden met 't feit, dat de 
Amerikanen zich — nu 't Fransche en Indiaansche gevaar was 
geweken — veel onafhankelijker gevoelden, toonde het moederland 
zich thans wars van verdere concessies en inhaliger en heersch-
zuchtiger dan ooit. 't Wist maar al te goed, dat de koloniën met 
haar hooger geworden levensstandaard en haar sterken bevolkings-

l) Wilson (Congressional Government 308) : „a parliament of royal nominees 
and pensionaries and a secret cabinet of „Kings friends". 
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groei een belangrijk afzetgebied konden zijn voor zijn sterk op
komende industrie. En 't wilde zich dat afzetgebied nu voorgoed 
verzekeren, temeer waar zijn Westindische koloniën reeds over 
het hoogtepunt van haar bloei heen waren. De scheepvaart-wetten 
c a . hadden de kolonisten tenslotte aanvaard als contraprestatie 
voor de bescherming tegen de Franschen en de Indianen. Nu zij 
Engeland's bescherming niet meer nodig hadden, achtten ze die 
wetten uit den tijd. De achteloosheid van 't Walpole-bewind had 
weliswaar den druk verzacht, doch ook 't ontzag voor de Engelsche 
wet weggenomen. En thans, nu men Engeland's bescherming kon 
missen, en de geest van Adam Smiths The Wealth of Nations 
(1776) reeds in de luchten zweefde, toonde Engeland zich pas 
volbloed mercantilist ! Nu gaat 't den smokkelhandel, een geheime 
sympathie van de Amerikanen, hardhandig onderdrukken en de 
scheepvaart-, handels- en industriewetten strikt toepassen ! 2) 

Maar ook de Amerikanen gingen niet vrij uit. Zoodra de 
oorlog tegen de Franschen en de Indianen was begonnen, had 
Engeland den handel met den vijand verboden. De Amerikanen 
stoorden zich niet aan dat verbod ; zij onderhielden den handel met 
de Fransche Antillen, door de Spanjaarden en Hollanders als 
tusschenpersonen te laten optreden. Zoodoende ondervonden de 
Britsche planters de moordende concurrentie der Fransche, temeer 
waar de Amerikaansche kooplieden de Fransche suiker, melasse en 
rum op de Engelsche markt verkochten voor Britsche. Ergerlijk in 
de hoogste mate noemden 't de Engelschen, dat de Amerikanen 
optraden als leveranciers aan de Fransche strijdkrachten ; dat aan 
den vijand ten goede kwam, wat aan eigen volk en strijdkrachten 
werd onthouden. Het verwondert dan ook allerminst, dat de 
Britsche overheid in Massachusetts sinds 1755 aan de belasting
ambtenaren writs of assistance, algemeene blanco-volmachten, uit
reikte voor huiszoeking bij van smokkelhandel verdachten. De 
ambtenaren zelf vulden de namen der verdachten in op de vol
macht, en de plaatselijke politie werd verplicht tot hulpverleening 
aan de belastingambtenaren. Karel II had deze writs in 1662 in 
Engeland ingevoerd, en een statuut van Willem III had ze geldig 

2) Het was de Engelschen verboden, andere tabak te rooken dan die, welke 
afkomstig was van de Amerikaansche koloniën of van de Bermuda-eilanden. En 
nog altijd werden premies betaald aan houtkappers van Massachusetts, om de 
vervaardiging van scheepsmateriaal aan te moedigen. Maar deze concessies ver
zoenden de Amerikanen niet met 't Engelsche mercantilisme. 
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verklaard voor de koloniën. Zij leidden tot scherp doorzoeken van 
woningen, kantoren, pakhuizen en schepen, en wekten natuurlijk 
veel verbittering. Men denkt onwillekeurig aan de praktijken bij 
de inning der Fransche gabelle. Uit protest tegen deze writs — of 
juister misschien : om ze te kunnen bestrijden — legt James Otis, de 
procureur-generaal van Massachusetts, zijn ambt neer. In 1761 
treedt hij voor 't Opperste Gerechtshof van Massachusetts op ten 
behoeve van Bostonsche kooplieden en politiemannen. Zijn pleit
rede is ons door zijn volgeling John Adams in meer of minder 
authentieken vorm bewaard. Hij betoogt, dat de writs of assistance 
in strijd zijn met de Common Law, bijgevolg „unconstitutional". 
Indien die writs al geautoriseerd waren door een act van 't Parle
ment, de act zelf, zoo verklaarde hij, miste in ieder geval elke 
autoriteit, want ze ging in tegen de constitutie en was daarom 
nietig. Regeeringsmaatregelen konden wel in overeenstemming zijn 
met de wet, doch in strijd zijn met recht en billijkheid. In geen 
geval waren de writs of assistance, die immers de immuniteit der 
woning aantastten — en : my house is my castle — vereenigbaar 
met de Britsche vrijheid. Op dezelfde „natuurrechtelijke"3) 
gronden ontzegde Otis aan het Engelsche parlement het recht 
van onbeperkte wetgeving ten aanzien van de koloniën. Het 
geheele Britsche koloniale systeem onderwierp hij aan onverbid
delijke critiek. En hij verdedigde de theorie, dat de grondrechten 
onaantastbaar waren, ook voor de wetgevende macht in Engeland. 
Deze theorie was vlakweg in strijd met de Engelsche opvatting, 
volgens welke de wetgevende macht in Engeland absoluut „omni
potent" is, zooals Blackstone in de Commentaries (1765) nadruk
kelijk verklaart. 4) Evenwel : die theorie is de basis geworden van 
't Amerikaansche Staatsrecht, zooals nog nader zal blijken. Otis 
heeft 't proces verloren, maar intusschen de publieke verontwaar
diging tegen deze writs gekristalliseerd en het constitutioneele 
debat van de revolutionaire aera ingeleid, door aan 't Engelsche 

3) McLaughlin t.a.p. 467 He asserted „that every man, merely natural, was an 
independent sovereign, subject to no law, but the law written on his heart, and 
revealed to him by his maker, in the constitution of his nature, the inspiration 
of his understanding and his conscience". 
4) Blackstone Bk I, sect 2, 50 „the British parliament.... has the supreme dis
posal of everything", zie ook Jellinek : Allgemeine Staatslehre 465 v. noot 1 ; 
Hágermann 100. 
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parlement onbeperkte macht over de koloniën te ontzeggen. 5) 
Daarom vooral is 't proces van 1761 van zoo groóte beteekenis. 

Maar ook in 't Zuiden naderde de ontknooping. 
Ongezind om zelf belasting te heffen ter bestrijding van de 

onmiddellijke oorlogskosten, gaven de koloniën enorme kwantums 
papieren geld uit. De onvermijdelijke depreciatie verergerde de 
gespannen verhouding tusschen debiteuren en crediteuren : we 
zagen reeds, hoe 't tidewater bij 't Engelsche kapitaal en 't back-
wood bij 't tidewater in 't krijt stond. Vooral was dat 't geval 
in Virginia. Ofschoon „underrepresented", bleken de backwoods
men bij machte hun eischen aan de Assembly op te leggen. De 
kwestie van 't papieren geld was niet van gisteren. Reeds in 1729 
schreef Franklin een verhandeling : A modest inquiry into the 
nature and necessity of a Paper Currency. Inderdaad, zonder 
papieren geld had men in de koloniën niet genoeg circulatie-mid
delen voor dagelijksch gebruik in handel en bedrijf. Alle koloniën 
leden onder een tekort aan specie. Maar in 't ongelimiteerd gebruik 
school een ernstig gevaar. Het verbod van 't Parlement, om 
papieren geld uit te geven, hoe gemotiveerd dan ook, leidde tot 
een verscherping van de verhouding tusschen moederland en 
koloniën, zooals Franklin in 1764 met nadruk constateerde. Toen 
het Tweede Continentale Congres van 1775 overging tot 't drukken 
van papieren geld, zette 't feitelijk een koloniale traditie voort. 
Tevens echter verwezenlijkte 't een plan, dat reeds vóór de 
Revolutie bestond : de uitgifte van interkoloniaal papieren geld. 6) 

In 1748 nam Virginia een wet aan, welke den koers van 't 
Virginiaansche geld aanzienlijk verhoogde. Natuurlijk benadeelde 
dit de belangen der crediteuren. Niet alleen die van 't Engelsche 
handelskapitalisme, doch ook die van de Engelsche ambtenaren in 
de kolonie en van de Anglicaansche geestelijkheid. Tot 1755 
namelijk had men 't salaris van de beide laatstgenoemde groepen 
uitbetaald in tabak : een gefixeerd kwantum. W a s de oogst 
klein, dan hadden zij een buitenkansje. Doch in 1758 nam de 
Assembly een wet op de contractueele tabakslevering aan : de 
two penny Act. Hierdoor werden de crediteuren gemachtigd, de 
contractueele tabakslevering te vervangen door een betaling van 

s) Nettels 594. 
e) Spiegel 169. 
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2 penny per pond tabak. 7) Dat was te weinig in een tijd, toen de 
tabaksprijzen zoo sterk opliepen. De protesten der Engelsche credi
teuren, der ambtenaren en der geestelijkheid bleven dan ook niet 
uit, en in 1760 trof de Kroon de two penny Act met haar 
disallowance (veto), zoodat zij de crediteuren — dus ook de 
Anglicaansche geestelijken — in hun rechten herstelde. Maar de 
kolonie hield zich aan de two penny Act. Dit lokte processen uit : 
van den kant der Anglicaansche geestelijkheid de reeds genoemde 
geruchtmakende Parsons' Cause. Voor de kerkelijke-tiendplichtigen 
van een der parishes trad toen de jeugdige advocaat Patrick Henry 
op : een man van radicale opvattingen en felle inborst, een geboren 
demagoog, een echte Scotto-Ier. Op de two penny Act zelf, die 
zonder twijfel moeilijk viel te verdedigen, ging hij niet nader in. 
Maar hij ontzegde de Kroon — ondanks tal van precedenten — 
het recht, een wet te wraken, die de koloniale legislatuur was 
gepasseerd. En hij richtte zich tegen den Privy Council „that final 
guardian of British investments in America" (Nettels 598) : wat 
de bij Engeland in 't krijt staande planters wonderwel in de ooren 
klonk. Engeland en de koloniën, zoo betoogde hij, waren door een 
wederkeerig contract verbonden, dat geen der partijen kon 
schenden, zonder 't te ontbinden.8) De disallowance der two 
penny Act nu was zóó'n evident blijk van tyrannie, dat de 
kolonisten hun rechten met hand en tand moesten gaan verdedigen. 
Een koning, die zulk een wet met zijn veto treft, riep hij uit, is een 
tyran geworden, die gehoorzaamheid onwaardig is. De jury wees 
den klager daarop een schadevergoeding toe van 1 penny ! Een 
kwalijk verborgen ontkenning van 't Britsche oppergezag over de 
kolonie. 

Otis had het oppergezag van 't Parlement verworpen en de 
„grondrechten" geproclameerd. Henry had de disallowance der 
Kroon van de hand gewezen en den koning een tyran genoemd. 
In 't Noorden en in 't Zuiden had de revolutie reeds op de deur 
geklopt. 

Nauwelijks had Frankrijk afstand gedaan van Canada en 't 

7) Van Winter 4. 
8) McLaoghlin t.a.p. 467 : In his speech in the Parson's Cause Henry maintained 
that government was „a conditional (constitutional) compact composed of mutual 
and dependent covenants, the King stipulating protection on the one hand, and the 
people stipulating obedience and support on the other." 
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Ohiogebied, of daar verscheen de Koninklijke Proclamatie van 
7 October 1763. 9) Zij loste het vraagstuk : aan wien het veroverde 
land ? — althans voorloopig — op, maar in voor de kolonisten 
zeer ongunstigen zin.1 0) Vóór den oorlog had de Engelsche 
regeering uit overwegingen van defensieven aard de vestiging van 
kolonisten — immers boer en soldaat tevens — aangemoedigd. 
Omstreeks 1757 had ze reeds twee millioen acres land uitgegeven. 
Vele koloniale kapitalisten vonden geen onderneming aanlokke
lijker dan landspeculatie. Verschillende compagnieën waren met dat 
doel opgericht, en tal van kolonisten hadden de Alleghanies reeds 
overschreden. Maar in 1763 komen Pontiac en de zijnen n ) in 
opstand. Nog vóór die opstand geheel was onderdrukt, was men 
in Engeland tot de conclusie gekomen, dat een nieuwe politieke 
gedragslijn tegenover het Westelijke probleem moest worden 
gevolgd : het ging om den zeer winstgevenden pelshandel, de wijze 
van koloniseeren en de verdediging van 't Westen. De Proclamatie 
van 1763 nu was door haar opsteller Shelburne, den president van 
den Board of Trade, bedoeld als een tijdelijke maatregel, die 
Engeland voldoenden tijd liet om een definitieve regeling te treffen. 
Ze schiep op 't vasteland drie nieuwe provincies : Quebec, East 
Florida en West Florida, en verbood de kolonisten, zich te 
vestigen „aan gene zijde van de lijn, loopende over de bronnen der 
rivieren, die in den Atlantischen Oceaan uitmonden". Wie zich 
daar reeds had gevestigd, moest er weg, want men wilde vrede 
houden met de Indianen, en van dat gebied een Indianen-reservaat 
maken. De gouverneurs der drie genoemde koloniën mochten alleen 
land uitgeven in hun eigen ambtsgebied. Alleen de Kroon kon aan
koop van Indiaansch gebied toestaan. Handel met de Indianen was 
aan ieder Engelsch onderdaan toegestaan, mits hij daartoe ver
gunning had van den gouverneur of den opperbevelhebber van een 
kolonie. Wel hield men dus vrede met de Indianen en kwam men de 
pelshandelaars tegemoet, die anders zouden zijn geruïneerd ; en 
ook stelde men de schatkist eenige versterking in 't vooruitzicht — 
maar men hield geen rekening met de oude charters, die immers 
aan de koloniën een gebied toekenden van den Atlantischen tot 

e) Macdonald no. 31. 
10) Nettels 602—612 : The Western Problem. 
:l1) Zie hlervoren. 
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den Stillen Oceaan. En men dupeerde ten zeerste de talrijke 
kolonisten, die zich, op aanmoediging der regeering nog wel, reeds 
in de Westelijke gebieden hadden gevestigd. De Amerikanen 
hadden dit vruchtbaar gebied helpen veroveren, en nu mochten ze 
er niet in ! Rijk en arm in de koloniën voelde dit als onrecht en 
tyrannie. De armen zagen zich bedrogen in de verwachting, een 
zelfstandig bestaan te verwerven ; de gegoeden voelden zich ge
handicapt in hun pas begonnen Westelijke grondspeculaties, of 
uitgesloten van den winstgevenden pelshandel in 't Indiaansche 
gebied. De Proclamatie ging lijnrecht in tegen den Amerikaanschen 
geest, den frontiergeest. Zij versterkte 't saamhoorigheidsgevoel 
tusschen alle backwoodsmen van Maine tot Georgia, en voedde 
den wrok tegen Engeland. Zij had ook dit tot gevolg, dat de minder 
bedeelden bleven wonen in de gemeenschap der gegoeden van 't 
Oosten en zoodoende een revolutionaire rol gingen spelen in de 
politieke gebeurtenissen der volgende jaren.12 ) Zooals gezegd, 
had Shelburne deze regeling bedoeld als een voorloopige. Toen hij 
echter zijn ambt neerlegde, kregen de tegenstanders van koloniale 
expansie voorgoed de overhand en maakten zij de regeling van 
1763 definitief. In 1768 werd „The Indian Boundary Line" vast
gesteld en in 1774 volgde de Quebec Act. Deze lijfde 't geheele 
Noordwesten tot bij de Ohio in bij de provincie Quebec. De 
bedoeling van de Engelsche regeering hiermede was : een einde 
te maken aan de anarchie in deze gebieden. Maar zoo zagen de 
kolonisten 't niet. Voor hen stond het vast, dat de Kroon het 
vruchtbare gebied sloot voor de Amerikanen, om 't uit te leveren 
aan de papisten van Canada. Vooral de geestelijken van New 
England gingen heftig te keer : zij stelden de Quebec Act voor als 
een bedekten aanval op hun eigen „freedom of faith" ; het rijk van 
den Antichrist was aanstaande, en George III had Roomsche 
neigingen ! 1 3 ) De Quebec Act gaf aan de Katholieken vrijheid van 
godsdienst en aan hun kerk het recht om tienden te heffen ; ook 
dat, ja vooral dat 1 4) maakte de Quebec Act tot een der „intole-

") Spiegel 173. 
13 ) Pasquet 239: Purcell 155. 
14) Dit Is 't wel gefundeerde oordeel van Charles Metzger S.J. : The Quebec 
Act. A Primary Cause of the American Revolution (New York 1936). Kardinaal 
Gasquet had reeds dezelfde opvatting. 
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rabie acts". In de geladen atmosfeer van 1774 beteekende de 
Quebec Act een vonk bij 't kruitvat.1 5) 

Maar in 1763 was 't zóóver nog niet gekomen. Engeland's 
voornaamste zorg was toen, hoe van zijn 130 millioen pond 
nationale schuld af te komen. Nationale schulden hadden toen al 
gauw een alarmeerend karakter. George Grenville, de kanselier 
der schatkist, overwoog energiek maatregelen. Nationale rijkdom 
kon in zijn tijd, toen de grootindustrie pas in opkomst was, bijna 
uitsluitend door vreemden en kolonialen handel worden verkregen. 
Het is ons reeds bekend, dat Grenville de eerste Engelsche minister 
was, die de verslagen der koloniale gouverneurs doorlas. Hij kende 
dus de slappe toepassing der economische wetten in Amerika. Ook 
twijfelde hij niet aan Frankrijk's opzet, om revanche te nemen. En 
daarom vindt hij, dat de kolonisten, bij wie Pitt trouwens eenig 
gevoel voor 't Imperium had gewekt, mee moeten betalen aan de 
kosten van de verdediging des rijks. Hij wil : I o . strikte toepassing 
van de economische wetten en beteugeling van den sluikhandel, 
2°. een staand leger voor Amerika, 3°. belastingheffing in de 
koloniën van 's rijks wege. Dat beteekent : Engelsch mercantilisme 
contra koloniale economische emancipatie, en Engelsch imperialisme 
contra koloniale home rule. 

Oorlogsschepen krijgen opdracht, te patrouilleeren, en de 
writs of assistance vinden veelvuldige toepassing. In September 
1763 geeft Grenville last, ook voor de koloniën een zegelbelasting 
te ontwerpen. En in Maart 1764 kondigt hij de indiening aan van 
een Stamp bill voor de eerstvolgende zitting van 't Parlement. 
't Parlement aanvaardt 't plan, maar stelt de belasting uit, om de 
koloniën tijd tot beraad te laten en — indien ze dat wenschen — 
een anderen weg voor te stellen. 

Intusschen is de reeds genoemde Sugar Act „ter bestrijding 
van de kosten der verdediging, bescherming en beveiliging van de 
(genoemde) koloniën en volksplantingen"16) gereed gekomen. 
Daarbij wordt de Molasses Act van 1733, die een doode letter 
was gebleven, bestendigd, maar een reductie van 50 % op de 
invoerrechten van vreemde melasse toegestaan. De Sugar Act ver-

1B) Spiegel (73) zegt, dat de Quebec Act „mit dazu bei (trug), dase sie (n.l. de 
Amerikanen) glaubten, nunmehr eine endgültige Auseinanderzetzung mit dem 
Mutterlande herbeiführen zu müssen". 
18) Macdonald no. 32. 
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hoogde verder de belasting op suiker, en trof ook vele andere 
waren : indigo, koffie, wijn en textiel, met invoerrechten. De invoer 
van mm uit vreemde koloniën werd volstrekt verboden en timmer
hout, ijzer, potasch, huiden en vellen op de lijst der „enumerated 
articles" geplaatst. 

Voor den reeds beschreven lucratieven triangulairen handel 
beteekende de heffing op de vreemde melasse den ondergang ; 
want bijna alle melasse, die in New England werd verstookt, kwam 
van de niet-Engelsche Antillen. Tot nog toe kwam ze, zooals 
gezegd, tersluiks, dus onbezwaard binnen. Nu was de controle 
veel scherper geworden ; de ambtenaren waren veel actiever en 
talrijker, en ontduikingen werden niet meer voor de koloniale jury, 
maar voor de hoven der onverbiddelijke Admirality gebracht. 

De Sugar Act ontketende dan ook een storm van protesten. 
Een groóte meeting te Boston, onder de demonische suggestie van 
Samuel Adams, sprak haar banvloek uit tegen deze „taxation wit
hout representation" en protesteerde krachtig in Londen. De koop
lieden van New York en Philadelphia lieten zich evenmin onbe
tuigd. „Grenville had stirred up a hornet's nest" (Purcell 169). 
Ook 't Zuiden kreeg in 1764 de straffe hand van 't Parlement 
te voelen. De nieuwe Currency Act kwam namelijk de Engelsche 
crediteuren in bescherming nemen tegen het koloniale papieren 
geld ; een noodzakelijke maatregel, maar door planter en back
woodsman met verontwaardiging en verbeten petities beantwoord. 

Midden in deze vlammende ontevredenheid nu wierp James 
Otis in 1764 zijn voornaamste, meest verspreide en uitvoerigste 
politiek geschrift : The Rights of the British Colonies asserted and 
proved.17) 

Met gebruikmaking van veel citaten uit Harrington, Montes
quieu, Locke, Rousseau, Pufendorf, De Vattel en Coke betoogt 
Otis, dat men dient te onderscheiden : de rechten van den mensch 
en die van den staatsburger. De eerste, de natuurlijke rechten, 
bezit het individu krachtens zijn natuur, zijn wezen als mensch ; 
ze zijn derhalve „inherent, inseparable, essential". Het zijn met 
name deze drie : het recht op 't leven, de persoonlijke vrijheid 
en 't recht op eigendom. Nooit heeft 't volk vrijwillig van deze 
„heilige rechten" afstand gedaan. Trouwens : het kan nooit ofte 

1T) ffigennann 47 v.v. ; Wolzendorff 377 v.v. ; Spiegel 172. 
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nimmer van deze rechten op rechtmatige wijze absoluut afstand 
doen. De staat is de vrij gewilde schepping van de individuen der 
gemeenschap. Zijn doel is het algemeene welzijn, te behartigen 
door de waarborging van de natuurlijke rechten der individuen. 
Dezen bepalen de bevoegdheden van den staat en haar grenzen, 
tot hun eigen nut en welzijn. Oorspronkelijk en in laatste instantie 
ligt de souvereiniteit in 't volk. De burgerlijke rechten bestaan 
hierin : I o . dat de wetgevende macht vrij en veilig ligt in de handen, 
waaraan de gemeenschap ze heeft toevertrouwd ; 2°. dat de wet
gevende macht slechts kan worden veranderd, wanneer de staat 
wordt ontbonden ; 3°. dat de wetgevende macht haar wetten laat 
interpreteeren door onafhankelijke rechters ; 1 8 ) 4° . dat de wet
gevende macht aan niemand zonder zijn persoonlijke of gedele
geerde toestemming eenig deel van zijn vermogen mag ontnemen;19) 
5°. dat ze haar wetgevende bevoegdheid niet kan overdragen ; 
6°. dat de wetgeving ten behoeve van 't individu — m.a.w uit 
ontzag voor de vrijheidssfeer der natuurlijke rechten — moet zijn 
ingeperkt. Dat geschiedt I o door te regeeren volgens vaste wetten; 
2°. door wetten uit te vaardigen, die geen ander doel beoogen dan 
't algemeene welzijn ; 3°. door slechts met de persoonlijke of ge
delegeerde toestemming der onderdanen belasting te heffen. 

De kolonisten nu hebben recht op dezelfde behandeling als 
de Engelschen, want ze zijn huns gelijken in natuurlijke rechten. 
De uitoefening van hun rechten vindt haar wettige beperking enkel 
en alleen in 't evidente welzijn der geheele gemeenschap, in casu 
het geheele Britsche rijk. Daar geen belastingen kunnen worden 
opgelegd zonder representation, is 't noodzakelijk, dat de Ameri
kanen vertegenwoordigd zijn in 't Britsche parlement, of dat zij 
zelfstandige parlementen hebben, waaraan 't voorafgaande beraad 
toekomt, en waarop het Britsche parlement slechts een veto kan 
uitoefenen. W a t de privileges der charters betreft, zij kunnen de 
kolonisten nooit de jure door den Engelschen staat worden ont
nomen, want het zijn natuurlijke, essentiëele, onafscheidelijke en 
dus onvervreemdbare menschen- en burgerrechten. Ieder Britsch 
onderdaan, in Amerika of eenig ander Britsch „dominion"20) 

l e ) Dit Is verwezenlijkt in de Amerikaansche constitutie (The Supreme Court), 
ie) Deze echt-Amerikaansche gedachte, reeds zoo sterk door Locke geformuleerd, 
is ook uitgedrukt In 't no taxation -without representation. 
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heeft krachtens de goddelijke en de natuurlijke wet, de Common 
Law en de Statute Law aanspraak op alle natuurlijke, essentiëele, 
onafscheidelijke en onvervreemdbare rechten van zijn mede-onder
danen in Groot-Brittanie. Er kan weliswaar een tijd komen, waarin 
het Parlement iedere Amcrikaansche charte nietig verklaart, maar 
nooit ofte nimmer kunnen daardoor meteen ook de rechten van de 
kolonisten als menschen en burgers — rechten, die ze van nature 
in hun kwaliteit van menschen en burgers bezitten, en die van 
hun persoon onafscheidelijk zijn — worden vernietigd. Al zouden 
de charters te gronde gaan „deze rechten zullen standhouden tot 
't einde der wereld". Belastingen en invoerrechten heffen zonder 
toestemming van 't volk of van de gevolmachtigden der koloniën 
is niet in strijd met het vigeerende recht van Engeland, maar wel 
met de eeuwige wetten der vrijheid. 

Het valt onmiddellijk op, dat Otis al die rechten van den 
Engelschman, zooals die voortvloeiden uit de traditie van 't 
Engelsche staatsrecht en de Engelsche staatsleer, omkleedt met 
formules van 't natuurrecht, althans met wat bij daarvoor houdt, 
of daaruit afleidt. Hij beroept zich op 't natuurrecht, om een nieuwe, 
onaantastbare rechtsbasis te heffen. Het natuurrecht, panacea 
voor alle kwalen ! Voortaan schermen de Amerikanen met dat 
woord en trachten ze zich elke echte of vermeende Engelsche aan
matiging daarmee van 't lijf te houden.2 1) Blackstone's Commen
taries, waarvan 't eerste deel in 1765 in Engeland en in 1771 voor 
't eerst in Amerika werd gedrukt, komen hun daarbij krachtig in 
't gevlij. Daarin lezen zij : „The principal aim of society is to 
protect individuals in the enjoyment of those absolute rights, which 
were vested in them by the immutable laws of nature, but which 
could not be preserved in peace without that mutual assistance and 

20) Al beschouwt Otis de koloniën inderdaad als dominons staande buiten het 
realm, hier heeft het woord dien zin niet. Het beteekent hier, evenals in de 
beschreven charters : gebied onder de souvereinitelt der Britsche Kroon. Zoo ook 
in de Revenue Act van 1767. 
3 1 ) Friedenwald 199 v. „The contentions of the colonial leaders of thought 
were voiced in some sixty pamphlets, to mention only the most important, 
produced between the years 1761 and 1776. Not one failed to ground its 
argument as much upon theories of natural right and social compact, als upon 
rights possessed under the British constution Every man knew or thought 
he knew perfectly, what were his rights by nature as well as those which were 
his by reason of his understanding of the British constitution". 
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intercourse which is gained by the institution of friendly and social 
communities. Hence it follows, that the first and primary end of 
human laws is to maintain and regulate these absolute rights of 
individuals... But every man, when he enters into society, gives 
up a part of his natural liberty, as the price of so valuable a 
purchase". En over de nauwe verwantschap tusschen de Engeische 
constitutie en de natuurlijke rechten : „The absolute rights of 
every Englishman (which, taken in a political and extensive sense, 
are usuelly called their liberties) as they are founded on nature and 
reason, so they are coeval with our form of government."22) En 
na de groóte componenten der Engeische constitutie te hebben 
geteekend, gaat hij voort : The rights themselves.. . consist in a 
number of private immunities, which will appear. . . to be indeed 
no other, than either that residuum of natural liberty, which is not 
required by the laws of society to be sacrificed to public con
venience ; or else those civil privileges, which society hath engaged 
to provide, in lieu of the natural liberties so given by individuals. 
These, therefore, were formely, either by inheritance or purchase, 
the rights of all mankind ; 2 3 ) but, in most other countries of the 
world being now more or less debased and destroyed ; they at 
present may be said to remain, in a peculiar and emphatical manner, 
the rights of the people of England.24) And these may be reduced 
to three principal or primary articles : the right of personal 
security, the right of personal liberty, and the right of private 
property : because, as there is no other known method of compul
sion, or abridging man's natural free will, but by an infringement 
or diminution of one or other of these important rights, the preser
vation of these, inviolate, may justly be said to include the preser-

92) Blackstone vol. I, Bk I, Chap. I. 127. 
2S) Hieruit blijkt, dat Jellinek's uitspraak (Die Erklärung 40) : „allein auch für 
Blackstone ist trotz seiner naturrechtlichen Grundanschauung das berechtigte 
Individuum nicht der Mensch schlechthin sondern der englische Untertan" over
dreven is. 
M ) Jeffinek : Die Erklärung 40, -wijst er op. dat Blackstone dit reeds heeft 
betoogd in zijne Analysis of the Laws of England van 1754. Dit werk zou vóór 
de Revolutie meer invloed op de Amerikanen hebben gehad dan de Commentaries. 
Dat is best mogelijk, want de Amerikaansche Radicalen van 1776 bestreden zoo 
krachtig mogelijk de door Blackstone in de Commentaries zoo nadrukkelijk ver
dedigde parlementssouvereiniteit. 
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vation of our civil immunities in their largest and most extensial 
sense." 2 б ) 

Evenals Otis 2 6 ) leidt Blackstone dus de Engeische constitutie 
af uit 't natuurrecht en appeleert hij aan 't laatste, wanneer hij de 
eerste geschonden acht. Terwijl Otis echter, zooals we zagen, de 
absolute volkssouvereiniteit van 't nominalistische natuurrecht 
huldigt, verdedigt Blackstone bovenal de absolute souvereiniteit van 
't Parlement („de macht van 't Parlement is onbeperkt en zonder 
controle"). En dit brengt hem naderhand tot de uitspraak, dat de 
koloniën zoowel van de Kroon als van 't Parlement afhankelijk 
zijn, hetgeen Otis, Franklin, John Adams en Jefferson ontkenden. 

De uitwerking van Otis' geschrift was geweldig. „Man ver
glich Otis mit Jesaya und Hezekiël", zegt Hägermann (47). De 
Assembly van Boston van 1764 was 't roerend met hem eens. En 
in 't Zuiden sprak de Virginiër Richard Bland in 1766 door zijn 
„Inquiry into the Rights of the British Colonies" in dezelfden geest: 
„it is from the Laws of the Kingdom, founded upon the Principles 
of the Law of Nature, that we are to show the Obligation every 
Member of the State is under to pay obedience to its Institutions". 

As then we can receive no light from the Laws of Kingdom, 
or from ancient History, to direct us in our Inquiry (in fixing the 
proper connection between the Colonies and the Mother Kingdom ) 
we must have recourse to the Laws of nature and those rights of 
mankind which flow from it." 2 7) Neen, natuurrechten en grond
rechten waren voor de Amerikanen van 1776 geen „trivialiteit", 
maar een van leven tintelende werkelijkheid. 2 8) 

Intusschen lieten de kolonisten Grenville's uitnoodiging, om 
zich te beraden op de invoering van de reeds in Engeland bestaande 
zegelbelasting, onbeantwoord. En toen de Engelsche regeering de 
agenten der koloniën te Londen, na hun de bedoeling met de 
zegelbelasting behoorlijk te hebben uiteengezet, last gaf, 't gevoelen 
der assemblies te achterhalen, protesteerden deze unaniem. Maar 

25) eodem 129. 
26 ) Hâgennaon 53. 
27 ) bij Vossler 23 ν.ν. 
2 8 ) Een principiëele critìek op de leer der grondrechten van het rationalistische, 
Individualistische, nominalistische natuurrecht levert o.a. van der Grinten in zijn 
opstel : De Katholieke Staatsleer en de vrijheidsrechten van den mensch (Ver
spreide Opstellen: 77—95), en Rammen in: Die Lehre vom Naturrecht (Der 
Staat: 69—102). Men zie onze uiteenzetting van de kwestie verderop. 

217 



ze gaven geen anderen weg aan, om het doel te bereiken. Zonder 
veel oppositie nam 't Parlement toen in Maart 1765 de Stamp Act 
aan, hoewel Isaac Barre's lofrede op de Amerikanen („Sons of 
Liberty") en zijn philippica tegen 't ministerie („Children planted 
by your care ! No ! your oppression planted them in America . . . . 
Nourrissed by your indulgence ! They grew by your indulgence ! 
They grew by your neglect ! ) wel indruk maakten op 't Parlement. 
De Stamp Act 2 9 ) eischte het gebruik van duur gezegeld papier 
voor alle legale documenten en bovendien een zegel voor kranten, 
boeken en speelkaarten. De opbrengst zou dienen voor de instand' 
houding van een leger in Amerika. 

Had Londen tot nog toe het gebruik gevolgd, de assemblies 
in naam der Kroon en met opgave van 't doel om een bijdrage te 
verzoeken, nu brak 't, om de souvereiniteit van den koning en 't 
Parlement zoo ondubbelzinnig mogelijk tot uitdrukking te brengen, 
met deze loffelijke gewoonte. Bovendien : in tegenstelling met de 
Proclamatie, de Sugar Act, de Currency Act en de nog te bespreken 
Quartering Act, trof de Stamp Act alle tegenstanders van Engeland 
in de koloniën tegelijk : de juristen, de drukkers-uitgevers, de koop
lui, de farmers en de planters. 3 0) Inderdaad : de Stamp Act heeft 
Noord en Zuid, Oost en West, ondanks hun vele interne en onder-
linge oneenigheden, tot nadere samenwerking gebracht. Een ge
meenschappelijke vijand dreef hen bijeen. Zij voelen zich de 
bewakers en verdedigers van „'t goede oude recht", het Engelsche 
recht der vaderen. Hun assemblies wezen de wet van de hand, 
en ook op de townmeetings en de graafschaps-vergaderingen ging 
men heftig te keer. Een wolk van pamfletten dreef over 't land. 
En tal van Sons of liberty-clubs doken op. Verzet en oproer aller
wegen. Vooral in Virginia sloeg men alarm. Daar suggereerde 
Patrick Henry het House of Burgesses, zich met hand en tand te 
verzetten tegen de koninklijke tyrannic. Na een felle strafrede 
tegen de Engelsche regeering scheurde hij een leeg blad uit een 
voor hem liggend wetboek en ontwierp daarop stante pede de 
befaamd geworden „resoluties van Virginia" : een verklaring van 
de rechten der kolonisten. De kolonisten hebben al de rechten en 

29) Macdonald no. 33. 
30) Van Winter 8 : „De zegehvet bracht (echter) het nieuwe insluipsel van 
een belasting, los van elke overweging van handelspolitiek ; daartegen wenschten 
de kolonisten allerwegen verzet aan te teekenen." 
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priveleges van Engelschen, en kunnen bijgevolg niet worden ver
plicht tot 't betalen van belasting dan door hun eigen vertegen
woordigers in samenwerking met den Koning of zijn plaatsver
vangers.3 1) Alwie het tegendeel beweert, zal worden beschouwd 
als een vijand van Virginia. De resoluties werden als conclusie aan
vaard, en door de pers — die nooit zoo eensgezind in Amerika was 
als in 1765 en '66, zegt Nettels (630) — in de koloniën verspreid 
en daar met geestdrift ontvangen. De reeds genoemde Virginiër 
Richard Bland liet zich evenmin onbetuigd. Hij kwam in een 
brochure verzekeren, dat tusschen Engeland en de koloniën 
dezelfde staatsrechtelijke relatie bestond als tusschen Engeland 
en Schotland ten tijde der Stuarts, en tusschen Engeland en Han
nover onder de Georges, n.l. die van een personeele unie. Dat 
beteekende : afwijzing van de controle van 't Parlement over 't 
Imperium, en home rule voor de koloniën. 

De algemeene verontwaardiging en de vrees voor een pre
cedent — liet men zich nu de Stamp Act opleggen, dan zouden 
andere belastingen van rijkswege spoedig volgen — begunstigden 
't plan van Otis en de zijnen, om de eensgezindheid der koloniën 
door samenwerking te demonstreeren. Massachusetts nam 't 
initiatief tot de bijeenroeping van een algemeen koloniaal congres, 
waarvan de leden buiten raad en gouverneur om door de assemblies 
moesten worden gekozen : een eerste vertegenwoordiging van het 

. Amerikaansche volk. In October 1765 kwamen afgevaardigden 
van 9 koloniën te New York bijeen ; de 4 ontbrekende hadden 
zich bij voorbaat aan de besluiten van 't congres geconformeerd.32 ) 
Diepen indruk maakte 't appel van Gadsden, een der afgevaar
digden van South Carolina, aan 't nationale gevoel der kolonisten : 
„Wij moeten ons plaatsen op de breede, gemeenschappelijke basis 
van de natuurlijke rechten, die wij als menschen en als afstamme
lingen van Engelschen kennen. Laat ons toezien, dat de charters 
ons tenslotte niet verstrikken, en de koloniën niet verleiden, om in 
deze belangrijke aangelegenheid verschillend te handelen. Zou 't 
zoo ver komen, dan is 't met ons allen g e d a a n . . . . Dit continent 
mag geen New Englanders en geen New Yorkers meer kennen, 
doch ons allen slechts als Amerikanen". 

31) ,.The General Assembly of this colony, together with his Majesty or his 
substitutes . . . . " 
ж«) Stub 66. 
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Op initiatief van Patrick Henry werd toen uitgevaardigd de 
„Declaration of the rights and grievances of the colonists in 
America". 3 3) Ze bestaat uit 14 resoluties. De derde stelt met groóte 
duidelijkheid 't beginsel vast, „dat 't een onafscheidelijk bestand
deel van de vrijheid van een volk en van de onmiskenbare rechten 
van Engelschen is, dat hun geen belastingen mogen worden opge
legd dan met hun eigen toestemming". Daar dit echter, zoo ver
klaren IV en V, via 't Engelsche Parlement onmogelijk is, kunnen 
alleen hun eigen parlementen aan de kolonisten belasting opleggen. 
Opmerkelijk is, hoe de resoluties I, II en vooral IV en V doen uit
komen, dat alle Amerikanen samen een rechtspersoonlijkheid en één 
volk vormen. 34 ) Verder becritiseeren ze de geheele handelswet
geving, dreigen ze bedektclijk met handelsboycot (XI) ; eischen ze 
juryrechtspraak, dus afschaffing van de rigoristische Admiraliteits
rechtbanken ter bestrijding van den sluikhandel (VII) , en verklaren 
ze, dat de Stamp Act „a manifest tendency" heeft, om de rechten 
en de priveleges der kolonisten te niet te doen (VIII) . Deze be
sluiten werden den koning, „the best of sovereigns", en de beide 
huizen van 't Parlement in den vorm van petities kenbaar gemaakt. 

Zoo hadden de Amerikanen dan twee diepingrijpende maximes 
als richtsnoer voor hun houding tegenover Engeland aanvaard. 
Ten eerste : no taxation without representation. Ten tweede : alleen 
de Koning is souverein. Steunend op precedenten van vóór de 
Glorious Revolution onderscheidden zij scherp : de Kroon, wier · 
autoriteit zij binnen bepaalde grenzen erkenden, en 't Parlement 
van Westminster, dat zij beschouwden als een locale assembly 
zonder meer, want de theorie, dat zij tenminste „virtually" ver
tegenwoordigd waren in 't Parlement, wezen ze van de hand. Voor 
de meeste Engelschen was deze distinctie een onmogelijkheid, want 
voor hen was de Crown in Parliament de opperste autoriteit van 
't Imperium. 

Desniettegenstaande trad de zegelwet den eersten November 
in werking. Rouwsalvo's werden gelost, de klokken geluid als voor 
een begrafenis en de vlaggen op de schepen halfstok gehangen. 

33 ) Macdonald no. 35. 
34) Г That the people of these colonies are not, from their local circum
stances, cannot be, represented in the House of Commons in Great Britain. 

V That the only representatives of the people of these colonies are persons 
chosen therein by themselves, and that na taxes ever have been, or can be con
stitutionally imposed on them, but by their respective legislatures. 
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Onder 't volk werd de koninklijke verordening op vellen papier 
rondgedeeld, welke in plaats van 't zegel een doodshoofd ver
toonden, waarboven te lezen stond : „Engeland's dwaasheid en 
Amerikas ondergang". De zegelverkoopers werden gemolesteerd, 
en Mr. Oliver, die zich tot belastingverdeeler had laten benoemen, 
gedwongen, van dat ambt afstand te doen, terwijl men hem in 
effigie ophing. 

De Stamp Act bleek onuitvoerbaar. Bovendien hanteerden de 
kolonisten 't scherpe wapen van de non-importation agreements, 
dat de Britsche kooplui, fabrikanten en arbeiders trof op een 
moment, toen er groóte economische malaise heerschte. De Britsche 
kooplui drongen dan ook ten zeerste aan op herroeping van de 
Stamp Act. En de hertog van Grafton waarschuwde, dat de Stamp 
Act alle Amerikanen zou in oppositie houden. W a t zou de nasleep 
zijn ? „An increase of poor rates (armenbelasting). A diminution of 
the revenues of exise. A loss of the great debt from America to 
England." 35) 

Grenville en de zijnen reduceerden de heele kwestie tot een 
machtsvraag : moeten de Amerikanen zich aan ons onderwerpen, 
of wij ons aan hen ? Pitt echter was van oordeel, dat de Stamp 
Act „onvoorwaardelijk, totaal en onmiddellijk" moest worden 
herroepen. Tevens echter „moet men de opperhoogheid van ons 
land in de sterkst mogelijke termen uitspreken en uitstrekken over 
iedere materie van de wetgeving. Wij kunnen hun handel belem
meren, hun fabrieken inperken en onverschillig welke macht doen 
gelden, 36) slechts die niet, dat we hun zonder toestemming hun 
eigen geld uit hun eigen zak halen." 3 7) 

Principieel vooral was het debat van Camden en Mansfield 
in 't Hoogerhuis. De eerste verklaarde het volgende : „Toen de 
kolonisten emigreerden, namen ze hun erfrecht mede. En dezelfde 
geest van vrijheid doordringt nog steeds 't nieuwe rijk. Indien ze 
't recht, om zichzelf belasting op te leggen, nog niet bezaten, dan 
zou 't een eisch zijn van goede politiek, hun dat te verleenen, want 
't is het eenige middel om hen in afhankelijkheid te houden. 

3S) bij Nettels 632. 
3e) Pitt wenschte dan ook de handhaving van de Trade Acts. Indien de Ameri
kanen ook maar een vlok wol, of één hoefijzer of één Engelschen bijbel zouden 
vervaardigen, moesten hun havens met schepen en hun steden met troepen worden 
gevuld, verklaarde hij in 't Lagerhuis. 
37) Weisr 14, pag. 71. 
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Amerika immers voelt, dat het beter zonder Engeland kan bestaan, 
dan Engeland zonder Amerika." 3 8) En hij wees op Spanje, dat 
de heerschappij over de Nederlanden door zijn onbuigzaamheid 
heeft verloren. „It is an unalterable right in nature, engrafted into 
the British constitution as a fundamental law, that taxation must 
be with he consent of he taxed." 3 9 ) Zoo luidde zijn principiëele 
einduitspraak. Hiertegenover betoogde lord Mansfield, de Chief 
Justice, de groóte kenner van 't Engeische recht, op historische 
gronden, dat 't Parlement de hoogste en laatste instantie in 't 
Britsche Rijk was. En dat 't Parlement zonder eenigen twijfel het 
recht bezat, om de koloniën belasting op te leggen. Immers, zij 
waren van oorsprong door de Kroon gestichte corporaties. En nu 
waren de bevoegdheden der Kroon in 1688 overgegaan op 't 
Parlement. Zelfs ging Mansfield zóó ver, dat hij de locale, koloniale 
regeeringen kwalificeerde als lasthebbers van 't Parlement, 't 
Parlement had de bevoegdheid, den werkkring van de locale 
regeeringen uit te breiden of in te krimpen. Aangaande de kwestie 
van de „virtueele" vertegenwoordiging betoogde hij dit : „het is 
een dwaling, te meenen, dat een parlementslid, door een bepaald 
district gekozen, enkel zijn kiezers vertegenwoordigt. Neen, hij 
vertegenwoordigt de kiezers en bewoners van iedere plaats in 
Groot-Brittannie en de bewoners van alle koloniën te samen. 4 0) 
En hij is in geweten verplicht, voor hun belangen zorg te 
dragen." 4 1) 

Mansfield's opvattingen liggen ten grondslag aan de Declara
tory Act 4 2 ), waarmede het opportunistische ministerie-Rocking-

38) WeUz 14, pag 78. 
3e) bij Vossler 35. 
40) Reeds 't Agreement of the people van 1647 wil de uit 1430 dateerende 
verdeeling in kiesdistricten opheffen. En ook Jofaa Locke (Second Treatise of 
Government, § 157) veroordeelt de stemgerechtigdheid der pocket- en rotten 
boroughs, „where scarce so much housing as a sheepcote, or more inhabitants 
than a shepherd is to be find", en die niettemin „send as many representatives 
to the grand assembly of law-makers, as a whole country numerous in people, 
and powerful in riches". 

« ) Weisï 14, pag. 78 v. 
42) Macdonald no. 36. 
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ham 4 3 ) in Maart 1766 theoretisch handhaafde, wat het door de 
Revocatory Act, die de Stamp Act herriep, tegelijkertijd practisch 
prijsgaf. Al 't gejubel in Amerika4 4 ) kon niet ongedaan maken, 
wat artikel II van de Declaratory Act zoo hardnekkig staande 
hield, namelijk „that all resolutions, votes, orders, and proceedings, 
in any of the said colonies or plantations, whereby the power and 
autority of the parliament of Great Britain, to make laws and 
statutes as aforesaid, is denied, or drawn into question, are and 
are hereby declared to be, utterly null and void to all intents and 
purposes whatsoever." En zoo werd thans de absolute souvereini-
teit van 't Parlement, zooals Blackstone en Mansfield die leerden 
en de meerderheid in Hooger- en Lagerhuis die aanvaardde, de 
hoofdinzet van den strijd. 

Het ontbrak de Engeische regeering en haar ambtenaren in 
Amerika aan begrip en tact. Dat bleek overduidelijk bij de uit ' 
voering van de reeds genoemde Quartering A c t 4 5 ) van 1765, 
welke leidde tot allerlei wrijvingen en botsingen tusschen militairen 
en burgers, burgers en ambtenaren. In New York en Massachusetts 
kwam 't zelfs tot ergerlijke meeningsverschillen tusschen den 
gouverneur en de legislatuur. De stad New York verzette zich nog 
heviger dan Boston tegen de inkwartiering. Om zijn centrale ligging 
had men New York een extra groot garnizoen toegedacht, 't House 

43) Conway, de minister van koloniale zaken in dit kabinet was zelfs tegen 
belastingheffing van de koloniën zonder haar toestemming. En Edmund Burke, 
Rockingham's particuliere secretaris en tevens lid van 't Lagerhuis, ofschoon ver
dediger van de rechten van Engeland en de solidariteit van 't Rijk, legde wijze 
gematigdheid aan den dag. Hij keert zich niet alleen tegen het ministerie, doch ook 
tegen die kleine groep van Engelsche verdedigers der Amerikanen, welke op grond 
van 't natuurrecht en overeenkomstige theorieën de onafhankelijkheid der koloniën 
hadden geëischt ; en die in den strijd van de Nieuwe Wereld de verwerkelijking 
van hun eigen Idealen zagen en verhoopten. Hen vindt Burke gevaarlijke doctri-
nairen. Het zijn vooral Price en Cartwright. Buriie's zienswijze kan men mJ. bet 
best typeeren door te zeggen, dat hij de Amerikaansche revolutie, ab zijnde 
geen eigenlijke revolutie, doch een strijd voor de rechten van den mensch en 
de traditie, verdedigde („Adress to the King") en de Fransche, blijkens zijn 
Reflexions, als verbreekster van de kostbare wet der continuïteit veroordeelde. 
De Amerikanen herstelden 't geschonden recht ; de Franschen waren „builders of 
ruins". 
**) Ook waren de invoerrechten op de melasse gereduceerd tot 1 penny per 
gallon, 't Zou gelden voor alle melasse, Engelsche en vreemde. 
4 t ) Macdonald no. 34. 
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of Assembly van New York zwichtte voor geen enkele sommatie 
en werd krachtens een parlementsact van 15 Juni 17674 6) ont
bonden. Het nieuw gekozen House weigerde eveneens zijn mede
werking aan den gouverneur en onderging 't zelfde lot. Een derde, 
dat van 1769, toonde zich inschikkelijker. Duidelijk had de 
Engelsche regeering tevens hiermede gedemonstreerd, dat zij de 
koloniale assemblies slechts als ondergeschikte organen — neen 
creaturen — van 't Imperium beschouwde. W a t de Revocatory Act 
had goedgemaakt, werd door de Quartering Act weer bedorven. 
Bovendien : van die Tories en Whigs — grootgrondbezitters, koop
lui, fabrikanten en bankiers, welke allen voordeel trokken uit de 
beperking van Amerikas handel en industrie — van die 
heerschende klassen, welke de Engelsche eischen van hervorming 
hardnekkig van de hand wezen, viel niet te verwachten, dat ze 
de Amerikaansche zouden inwilligen. Daar komt nog bij, dat 
Benjamin Franklin, de agent van Pennsylvania te Londen, dien 
de Commons hadden ontboden, om hen van voorlichting te dienen 
in zake de gezindheid zijner landgenooten, verkeerde verwachtingen 
had gewekt. Hij had verklaard, dat geen enkel Amerikaan in de 
verste verte aan onafhankelijkheid dacht. En dat Amerika zich 
ieder ingrijpen in de regeling van zijn handel en ieder invoerrecht 
zou laten welgevallen, maar interne belastingen alleen dan zou 
accepteeren, wanneer die door de eigen, „nationale" assemblies 
waren verordend. Townshend, de kanselier der schatkist, conclu
deerde hieruit, dat hij dan wel — in plaats van den sluikhandel te 
bestrijden, wat zoo bitter weinig opleverde—beter deed, met matige 
invoerrechten op thee, glas, lood, papier en verfstoffen te heffen. 
Zoodoende kwam op 29 Juni 1767 de Revenue Ac t 4 7 ) tot stand. 
De opbrengst werd geraamd op £ 40000, en zou dienen voor de 
betaling der troepen en de salariëering van de koloniale ambte
naren. Daarmee hoopte men dus de Britsche ambtenaren in 
Amerika eindelijk onafhankelijk te maken van de koloniale legis-
laturen, en dus de koloniën gemakkelijker te kunnen beheerschen, 
want dat was de eigenlijke drijfveer. Art. X wettigt nadrukkelijk 
de writs of assistance, waarmee de te Boston gevestigde douane
commissarissen de naleving der act moesten helpen verzekeren. 
Amerika moest en zou economisch èn politiek onderworpen zijn 

« ) Macdonald no. 37. 
47 ) Macdonald no. 38. 
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aan Engeland. Nog vóór de wet in werking trad, stierf Townshend. 
De uitvoering van zijn „delicatessenpolitiek" (Burke) was voor zijn 
opvolgers. Lord North liet zich vinden voor de realisatie van 
Townshend's politiek en kreeg diens ambt. In werkelijkheid echter 
mocht hij toekijken, hoe de koning zijn eigen zin deed. Chattam 
en zijn medestanders verlieten dan ook de een na den ander 't 
cabinet. De regeering had verklaard, dat de Revenue Act was 
uitgevaardigd om 't beginsel. Maar dat juist maakte deze wet zoo 
gehaat in Amerika. Daar ging men nu ook 't vernuftige verschil 
tusschen externe en interne belastingen negeeren. Belastingen zijn 
belastingen, zei men te Boston, of men je 't geld uit den vestzak of 
uit den broekzak haalt. De pers kwam geducht in actie, en de 
echt-Amerikaansche legal mind vierde zich uit in resoluties vol 
menschen- en burgerrechten en lip loyality" jegens den 
koning. Den 28sten October 1767 besloot de townmeeting van 
Boston tot den boycot van Britsche waren. Ook de Assembly 
protesteerde scherp tegen de Revenue Act en richtte zich den 
11 den Februari 1768 met een door Samuel Adams opgesteld rond
schrijven (Circular Letter) tot de andere assemblies om adhesie.48) 
Zij hebben 't met enthousiasme begroet, en 't verdient bijzonder 
onze aandacht. Het wijst op de noodzakelijkheid van samenwerking. 
En 't betuigt de andere assemblies nadrukkelijk, dat 't Massachu
setts daarbij niet is te doen om de leiding, en nog minder om een 
dictatuur. Het deelt mede, wat 't House of Representatives van 
Massachusetts aan 't Engelsche ministerie heeft kenbaar gemaakt, 
namelijk : dat 't House het Engelsche parlement erkent als de 
hoogste wetgevende macht over het geheele rijk ; dat de constitutie 
in alle vrije staten eens voor altijd is vastgelegd, en dat de hoogste 
wetgevende macht, wijl deze haar gezag ontleent aan de constitutie, 
de grenzen door de constitutie bepaald, niet kan overschrijden, 
zonder haar eigen rechtsbasis te vernietigen ; dat de constitutie 
beide, de souvereiniteit en de plichten van trouw der onderdanen, 
verzekert en afbakent, en dat de Amerikaansche onderdanen van 
Zijne Majesteit den Koning, die overigens gaarne erkennen, ge
bonden te zijn door banden van trouw, recht hebben op 't volle 
genot van de fundamenteele uitspraken (rules) der Britsche con-

48) Macdonald no. 39. 

225 



stitutie ; 4 Θ ) »that it is an essential, unalterable right, in nature, 
engrafted into the British constitution, as a fundamental law, and 
ever held sacred and irrevocable by the subjects within the realm ; 
that what a man has honestly acquired is absolutely his own, which 
he may freely give, but cannot be taken from him without his 
consent; that the American subjects may, therefore, exclusive of 
any consideration of charter rights, with a decent firmness, adapted 
to the character of free men and subjects, assert this natural and 
constitutional right." Hier coaliseeren zich : de geest van den 
Amerikaanschen kolonist met zijn economisch liberalisme en die 
van John Locke, waar deze leerde dat niemand, zelfs niet de 
hoogste macht „can have a power to take.. . the whole, or any 
part of the subject's property, without their own consent", so) Ten
slotte verklaart 't House dan ook, dat de Townshend Acts „infrin
gements of (their) natural and constitutional rights" zijn, wijl 't 
Parlement, waarin de Amerikanen niet vertegenwoordigd zijn. 
zonder hun toestemming over hun bezit beschikt. En daarmede 
was de met den mond beleden suprematie van 't Parlement voor 
de practijk verworpen. 

Op dit standpunt plaatst zich in 1768 eveneens Benjamin 
Franklin met zijn : Causes of the American discontents before 1768. 
Bijzonder scherp betoogt hij, dat de koloniën enkel van den koning 
afhankelijk zijn. „Er is geen enkel geboren Amerikaan, die den 
koning niet uit beginsel en uit liefde toegenegen is." „Maar," zoo 
gaat hij voort, „op den dag van heden eischt men een nieuw soort 
van loyaliteit van de Amerikanen, namelijk : loyaliteit jegens 't 
Parlement. En die weigert het Amerikaansche volk." 

In 1768 is de suprematie van 't Parlement, die feitelijk nooit 
— tenzij dan in 1689 — door de koloniën was erkend, voorgoed 
door de leiders en de assemblies verworpen. 

Trevelyan (550, noot 1) ziet de kwestie zeer juist, als hij 
oordeelt : „De Amerikanen, wier juridische opvattingen ontleend 
waren aan de toestanden van vóór 1688, onderscheidden scherp 
tusschen de Kroon, wier autoriteit zij binnen zekere grenzen 

*9) Hoogstwaarschijnlijk heeft 't House — of liever Samuel Adams — hierbij 
gedacht aan De tallagio non concedendo van 1297, artikel I ; aan de aanvaarding 
door Karel I van de Petition of Right van 1628, en aan de § $ 12 en 14 van de 
Magna Charta, zooals de Chief Justice Edward Coke die had geïnterpreteerd. 
во) Locke J 139. Zoo ook § § 124 en 222. 
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erkenden, en 't Parlement te Westminster, dat zij als een soort van 
provinciale vertegenwoordiging beschouwden. Voor de Engelschen 
was dit onderscheid onmogelijk, want voor hen was „the Crown 
in Parliament" 't hoogste gezag." 

Zal de koning toestemmen in home rule, in een dominion
status ? Het viel nauwelijks van den koppigen aristocraat te ver
wachten. Toen hij 't House van Massachusetts tevergeefs som
meerde, de Circular Letter te verloochenen, werd 't op staanden 
voet ontbonden. Doch ook nu bogen de Puriteinen niet : in den 
vorm — en met 't radicalisme — van een conventie zette 't House 
zijn actie voort en suggereerde evenals in 1765 den boycot van 
Engelsche waren. 

In October 1768 landden de door den gouverneur gevraagde 
troepen en bezetten Faneuil Hall, 't vereenigingsgebouw der „Pa
triotten". In 1769 wekte de assembly van Virginia op tot 't aan
nemen van resoluties, welke 't Parlement 't recht op belastingheffing 
in Amerika betwistten. En ook hier volgde ontbinding van de 
assembly. Op 't einde van 1769 waren alle koloniën behalve New 
Hampshire en de stad Portsmouth tot het non-importation 
agreement toegetreden, 't Betrof een heele serie met name ge
noemde artikelen, en droeg bij tot 't aanmoedigen van koloniale 
productie, o.a. van manufacturen. Personen, die de besluiten 
negeerden, werden als vijanden van 't vaderland beschouwd, en 
de goederen, welke desondanks waren ingevoerd, in beslag ge
nomen. Toch werkte 't agreement niet afdoende. Vooreerst : de 
koloniën hadden zich niet op een en 't zelfde moment aaneen
gesloten. En vervolgens : niet in alle koloniën werden dezelfde 
artikelen geweerd. Ook kwam het eigenbelang om den hoek kijken. 
De mindere man zag al gauw, dat deze toestand, door de kooplui 
zoo gewild, uitdraaide op sterke stijging van de prijzen. En dat de 
groóte koopman smokkelde, terwijl de kleine koopman werd ge
ruïneerd. Over 't geheel genomen waren de verwachtingen van de 
non-importation-actie teleurstellend. In Engeland voelde men 
echter terdege haar schadelijke uitwerking. Niet alleen liep de 
handel op Amerika terug, maar men begreep ook, dat de Towns-
hend Acts de ontwikkeling van een Amerikaansche industrie in de 
hand werkten, 't Werd hoog tijd, dat men dit stuitte. Maar de 
koning hield vol, dat er in elk geval één belasting moest worden 
gehandhaafd : het ging om 't beginsel. En zoo trok de goedaardige 
Lord North, die zijn koning niet wilde in den steek laten, in 1770 
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de Townshend Acts in, maar handhaafde hij de Tea Act. Zelfs 
trok hij de troepen na het Boston Massacre, een botsing tusschen 
militairen en de mob, waarbij eenige dooden waren gevallen, terug. 
Van hun kant lieten de groóte kooplui, die den toon aangaven bij de 
boycott-actie, maar voornamelijk door eigenbelang werden ge
dreven, nu 't agreement vallen. Zij waren nu vrijwel tevreden 
gesteld. Maar de bevolking in haar geheel wilde doorzetten. Het 
ging niet om de knikkers, maar om 't recht van 't spel ! Van nu 
af scheidden zich de wegen van radicalen en gematigden. De 
radicalen, onder de leiding van Samuel Adams en Patrick Henry, 
hadden dit economisch conflict begroet als een eerste offensief voor 
hun politieke wenschen, en daarom met den koopmansstand samen-
gewerkt. „Zij hoopten daarbij echter niet enkel op een nieuwe 
ordening van de betrekkingen tusschen koloniën en moederland, 
doch ook van de inwendige koloniale politieke structuur." 5 1) De 
kooplieden hadden hen teleurgesteld. Een andere weg diende 
ingeslagen. Samuel Adams was van oordeel, dat men 't verzet 
zonder die geldzakken moest voortzetten. 52) Hij, Patrick Henry, 
James Otis (tot nog toe gematigd) en de revolutionaire demagoog 
Thomas Paine sluiten zich nauwer aaneen, terwijl de kooplieden 
nu pleiten voor verzoening, voor orde en rust, en de groep der 
loyalisten vormen. Samuel Adams bedient zich van een politieke 
sociëteit uit Boston, de Caucus Club, om politieke leiders te vormen. 
In de townmeeting en de Assembly lokt hij resoluties en speeches 
uit tegen Engeland en de aristocratie. In 1772 brengt hij de town 
meeting van Boston ertoe, een committee of correspondence op te 
richten, om de rechten en grieven der kolonisten voor 't geweten 
der heele wereld vast te stellen en samenwerking van alle mis
noegden te verkrijgen.53) Van hem is ook de Declaration of 
Rights van 20 November 1772, door de Bostonsche townmeeting 
uitgevaardigd. Zij mag als 't model gelden van de Declaration of 
Rights van 't Eerste Continentale Congres van 1774 en van de 
beroemde Virginia Bill of Rights van 1776 : 5 4 ) ,,The Colonists 

и ) Spiegel 176. 
™) Nettela 639 v. 
8 8 ) „to state the rights of the colonists and of this province in particular, as 
man, as christians and as subjects to communicate and publish the same to the 
world". 
M) Vossler 21, noot 3. 
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are, by the laws of God and nature, and by the common law of 
England, declared to be entitled to all the natural, essential, inherent 
and inseparable rights, liberties, and priveleges of natural born 
Englishmen". Samuel Adams „the first organizer of American 
democracy as a political force" 55) heeft de kalmere tusschen-
periode van 1771 tot 1773 benut, om de radicalen te scholen in den 
strijd tegen de gouverneurs en in de anti-Britsche propaganda. Hij 
beheerschte van 1765 tot 1774 de assembly van Massachusetts, 
waarin hij als vertegenwoordiger van Boston zitting had. Hij wist 
de gevoelssnaar van den kleinen man hevig te doen trillen, en 
telkens weer de pakkende leuze te vinden. Zijn voorbeeld vond 
navolging bij de Virginiers Patrick Henry, Richard Lee en Thomas 
Jefferson. En zoo beantwoordden de comité's van correspondentie 
tenvolle aan hun doel. In Januari 1673 verklaarde 't House van 
Massachusetts den gouverneur openlijk, dat — indien Engeland 
zijn standpunt handhaafde — slechts totale losscheuring overbleef. 
Ook Benjamin Franklin speelde in dien tijd een belangrijke, zij 't 
dan weinig fraaie rol. 5 6) Hij had zich weten in 't bezit te stellen 
van brieven, door officiëele personen uit Massachusetts, o.a. den 
gouverneur Hutchinson, gericht tot een lid van 't Parlement, waarin 
niet alleen 'n ongunstig oordeel over de kolonisten werd uitgespro
ken, maar ook de noodzakelijkheid van dwangmaatregelen werd 
bepleit. Franklin's vrienden lieten die brieven alom verspreiden. 
Zoowel hun inhoud als de weigering der Engelsche regeering om 
de ambtenaren, die ze hadden geschreven, terug te roepen, alsook 
de straf, die Franklin beliep, vergiftigden de atmosfeer. 57) Dat 
deze al geruimen tijd bedorven was, blijkt uit 't geval met de 
Gaspee, een Engelsch bewakingsschip ter bestrijding van den 
sluikhandel, dat in Juni 1772 door mannen van Providence in 
Rhode Island overvallen werd. Duizenden wisten, wat er gebeurd 
was, maar niemand liet iets los. 

Toch maakte de Radicalen niet de meerderheid der Ameri-
kaansche bevolking uit ; trouwens, ook de Amerikaansche revolutie 
is het werk geweest van een minderheid. Zelfs in Massachusetts 
moesten ze in getalsterkte onderdoen voor de Moderaten : ambte
naren, juristen, en 't gros van de kooplui en farmers. Maar terwijl 

5B) Nettels 639. 
s«) Doyle 156 ν. 
5 T) Wdsz 14, pag 98-102. 
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de radicalen over een John Hancock en een Samuel Adams be
schikten, misten de moderaten een bezielenden leider.58) In New 
York vormden de kleine farmers en de stemloozen der stad den 
radicalen vleugel ; de heerschende klasse — kooplieden, juristen 
en „patroons" — was grootendeels conservatief. In Virginia werd 
de radicale groep gevormd door dissenters, Scotto-Ieren en land-
speculanten, welke de Indianen van hun gebieden wilden berooven. 
Ook menig planter was, om van zijn Engelsche schuldeischers af te 
komen, heimelijk of openlijk op de hand der Radicalen. Hier waren 
George Washington, Thomas Jefferson en Patrick Henry de ge
vierde leiders. In Pennsylvania had men vrijwel dezelfde ver
houdingen. De Quakersche kooplieden en grootgrondbezitters 
waren voor 't behoud, de Scotto-Ieren fel in de oppositie ; terwijl de 
Duitschers zich wel weinig geïnteresseerd toonden, maar hier en 
elders de leiding der Scotto-Ieren volgden. In Pennsylvania evenals 
in Maryland richtte zich de oppositie meer tegen de lords proprie
tors dan tegen de Engelsche wet, hoewel de ware drijfkracht school 
in de oude rancune tegen Engeland. 

Overal schenen de Moderaten en Loyalisten nog in de meer
derheid. Indien de Engelsche regeering de zaken niet verder ver
troebelde, was er zelf in 1773 nog voldoende kans op een vreed
zame liquidatie van 't conflict. Dat de crisis, indien Engeland zijn 
kijk op de koloniale kwestie niet radicaal veranderde en de koloniën 
geen home rule toestond, vroeg of laat moest komen, staat echter 
buiten eenigen twijfel. 

Zij kwam in 1773 met de Tea Act van Lord North. Die stond 
de East India Ge, welke zwaar te lijden had onder den boycott, toe, 
Amerika van thee te voorzien direct vanuit Canton in China, dus 
niet door bemiddeling van de Londensche markt. Zij bepaalde 
tevens, dat de invoerrechten op thee voor Amerika practisch slechts 
een vierde van die voor Engeland zouden bedragen. Maar North 

58) Wat de denkrichtingen bij de Amerikanen betreft, er zijn twee hoofdgroepen 
te onderschelden : de Loyalisten en de Patriotten. De laatsten vormden geen 
homogene eenheid ; aanvankelijk waren nog 3 richtingen bij hen te onderkennen : 
de radicale, de moderate en de opportunistische. Zooals dat bij revoluties steeds 
't geval is, smolt de laatste weg in de hitte van den beginselstrijd. Vele Loyalisten 
zagen zich genoodzaakt, uit te wijken naar Canada. Dat 't beroep der Dertien 
Koloniën (1776) op Canada vergeefsch was, is dan ook voor een zeker deel toe 
te schrijven aan den Invloed dezer Loyalisten. Bovendien leverden zij Engeland 
minstens 30000 soldaten. 
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kende de Amerikanen slecht : liever dure thee — of heelemaal geen 
thee — dan goedkoope met een verfoeilijk beginsel, vonden zij. En 
wat hij ook niet had overwogen, was dit : dat hij, door den tus-
schenhandel uit te schakelen, niet alleen den smokkelaar met zijn 
Hollandsche thee, doch ook den eerlijken koopman in Engelsche 
thee zou ruïneeren. En dat bij zoodoende de Amerikanen niet 
alleen versterkte in hun beginsel van no taxation without represen' 
tation, doch ook de verbroken samenwerking tusschen den koop
mansstand en de radicalen herstelde. De pers fulmineerde, de 
demagogie sloeg op hol en de Sons of Liberty begonnen de directe 
actie, eerst met teer en ganzeveeren en handtastelijkheden, daarna 
met de befaamde Boston Tea Party. Zij was een uitdaging aan 't 
adres der Engelsche regeering. Zij was 't signaal der Radicalen 
voor de geweldmaatregelen der Revolutie en opende de Engelsche 
regeering de oogen voor den ernst der situatie: de rijkseenheid, 
het Britsche imperium was in gevaar ! 

De sterke kan zonder verlies van prestige grootmoedig zijn : 
het machtige Britsche Rijk van 1774 was 't niet. Het liet zijn harde 
hand neerkomen op schuldigen en onschuldigen en nam tevens de 
gelegenheid te baat, om de Amerikanen alle rechten en priveleges, 
die zij sinds 1763 opeischten, definitief te ontzeggen. Pitt en Burke 
pleitten voor gematigdheid, maar op al hun bedenkingen gaf North 
ten antwoord : „wij hebben 't recht, de Amerikaansche constitutie 
wanneer daarvan misbruik wordt gemaakt, op te heffen ; wij 
hebben 't recht, de Amerikanen te beheerschen, wijl zij niet tot 
zelfbeheersching in staat zijn. De inwoners van Boston hebben hun 
medeburgers geteerd en geveerd, de kooplieden uitgeplunderd en 
de schepen verbrand, en de wetgevers en hun dienaren gehoor
zaamheid geweigerd." 5 9) Massachusetts, 't hoofd en front van de 
verzetplegende koloniën, moest en zou tot rede worden gebracht. 
En zoo vaardigde de Engelsche regeering in 1774 dan de zgn. 
Penal Acts uit : op 13 Maart de Boston Port Act ; op 20 Mei de 
Massachusetts Act en de Administration of Justice Act en op 2 Juni 
de Quartering Act. De eerste verplaatste het douane-kantoor en 
den zetel der regeering van Boston naar Salem, dat ook de kolo
niale entree-haven werd 6 0) en sloot de haven van Boston voor alle 
scheepvaart, voor zoolang als de stad de aan de East India Cy. 

«·) Wdsz 14, pag. 109. 
«o) Macdonald nos. 40, 41, 42. 
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toegebrachte schade niet had vergoed. Dat beteekende Bostons 
economische ondergang ; want 't leefde toen uitsluitend van de 
zeevaart en den zeehandel. De tweede ontnam de General 
Assembly de bevoegdheid, de leden van den Council te benoemen, 
en gaf ze aan den Gouverneur, wiens positie tegenover de 
Assembly daardoor aanzienlijk werd versterkt ; zij verbood het 
houden van town meetings zonder verlof van den Gouverneur en 
machtigde dezen, om de rechters,61) sheriffs en marshals te be
noemen ; zij ontnam de town meetings het recht om de jury's te 
kiezen en gaf dat aan de sheriffs. Dat beteekende de vernietiging 
van 't charter van 1691. De derde moest dienen, om de koninklijke 
ambtenaren — magistraatspersonen, gerechtsdienaren, politieman
nen en belastingambtenaren — beschuldigd van halsmisdrijf in de 
uitoefening van hun ambt in Massachusetts te vrijwaren tegen 
partijdige rechtspraak. Indien de Gouverneur of zijn plaatsver
vanger van oordeel is, dat „an indifferent trial cannot be had 
within the said province", kan hij op advies en met toestemming 
van den Council bepalen, dat de behandeling dier strafzaak plaats 
vindt in een andere kolonie of in Groot-Brittannie. Dat beteekende 
de volslagen onderwerping aan 't beneveld inzicht van een vreemde 
rechtsbedeeling. De vierde bepaalde, dat de Britsche troepen in 
Boston mochten worden ondergebracht daar, waar ze noodig 
waren. Indien de barakken ontoereikend waren, mochten ze ook in 
wijn- en bierhuizen en leegstaande gebouwen worden ingekwar
tierd. Dat beteekende — in verband met de benoeming van den 
generaal Thomas Gage tot opperbevelhebber van de Britsche 
troepen in Noordamerika en gouverneur van Massachusetts — de 
militaire dictatuur en de schending van 't oer-Engelsche beginsel : 
my house is my castle. En deze „intolerable acts" werden, naar 
't gevoelen van de antipapisten en de grondspeculanten, nog met 
ééne vermeerderd, namelijk de ons reeds bekende Quebec Act . 6 2 ) 

Dat alles was de onvoorwaardelijke verwerping van alle 

e l ) De Kroon alleen had echter 't recht van ontslag. 
m) Nettds 644—646 wijst in dit verband ook nog op 't reeds door ons vermelde 
plan, om een Anglicaansch bisschop in Amerika te doen resideeren, wat Engeland 
en de Loyalisten, voor 't meerendeel Anglicanen, nog meer gehaat maakte. En 
ook op de politieke dominees : „They revived among radical Protestants the 
memories of the oppressions of Charles I and Laud and gave religious sanction 
and fervor to the opposition to British rule : the American cause enjoyed the 
benediction of the Lord". 
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rechten en priveleges, welke sinds 1763 met steeds meer aandrang 
waren opgeëischt ! Dat beteekende de vernietiging van al die kost
bare oude priveleges, de gewelddadige dood van 't oer-Ameri-
kaansche self-government en de willekeur van de militaire dicta
tuur. Dat beteekende echter ook : oorlog ! Want , wat vandaag met 
Massachusetts gebeurde, kon morgen de anderen treffen. Amerika 
stond reeds met den rug tegen den muur. De teerling was geworpen! 

En zoo kozen de andere koloniën Massachusetts' zijde, en 
lieten vele weifelaars en Moderaten, die Engeland, indien 't met 
beleid te werk was gegaan, nog voor zich had kunnen winnen, 
zich op sleeptouw nemen door de Radicalen. Terwijl Engeland zich 
bepaalde tot 't beheerschen van Boston, benutten de Radicalen 't 
respijt, door de révolutionnaire krachten te organiseeren en de Loya
listen te terroriseeren, ja, uit te drijven. Op 't platteland vormden 
zich gewapende benden („minute men"), en de militie oefende in 
alle dorpen. Een comité van opstand, beheerscht door Samuel 
Adams en Joseph Warren, bracht kruit en wapens bij elkaar, stelde 
den boycott en de comité's van correspondentie weer in werking en 
riep om een continentaal congres. 

Toch maakten de Loyalisten in elke kolonie nog altijd de 
meerderheid uit. Maar zij hadden geen geschikte leiders ; zij 
streefden kortzichtig naar een compromis tot eiken prijs, en zij 
waren ten zeerste beducht voor samenwerking met de volksklassen, 
die niet alleen een politieke doch ook en vooral een sociale om
wenteling beoogden. 

Den 17den Juni 1774 nam de Assembly van Massachusetts 
onder de instigatie van Samuel Adams en Joseph Warren, met 
gesloten deuren en ondanks 't protest van den gouverneur Gage, 
het besluit tot het vormen van een comité, dat de andere koloniën 
een algemeen Amerikaansch congres zou voorstellen. Ook John 
Adams, Otis' trouwste volgeling, maakte deel uit van dit comité. 
Virginia stemde onmiddellijk toe. In eenige van zijn graafschappen 
kwalificeerde men iedere poging, om belasting op te leggen zonder 
representation, als vernietigend voor de natuurlijke rechten en als 
in strijd met de elementairste beginselen van een vrije constitutie. 
Ook in eenige andere koloniën, met name in 't democratische Rhode 
Island, gaf men dit als zijn gevoelen te kennen. Reeds op 17 Mei 
had Rhode Island verklaard, dat men moest streven naar een 
nauwe unie van alle koloniën. En de Assembly van South Carolina 
spoorde de kolonisten den 4 Juni aan — met een beroep op Locke, 
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wiens rigoristische opvatting van onschendbaarheid van 't eigen
domsrecht wij reeds kennen — hun bezit te verdedigen en zich te 
verklaren voor een continentaal congres. „Wij strijden slechts voor 
onze natuurlijke rechten en voor die vrijheid, waardoor God ons 
allen heeft vrijgemaakt.'' North Carolina gaf zijn gedelegeerden 
naar 't algemeene congres instructies van soortgelijken inhoud : men 
belooft trouwe aanhankelijkheid aan den koning, maar verklaart 
tevens, dat men niet van zins is, af te wijken van 't natuurrecht, dat 
een vastberaden verdediging van de persoon en 't bezit eischt. 
Terwijl de conventie van Maryland in haar toestemmend schrijven 
van 22 Juni van oordeel is, dat de Penal Acts niet alleen de con-
stitutioneele rechten van de Amerikanen als Engelsche onderdanen 
doch ook hun natuurlijke rechten als menschen aantasten. 

Doch de andere koloniën zijn gematigder. Pennsylvania, dat 
trouwens in zijn charter 't recht van belastingheffing door 't 
moederland erkent, vindt een continentaal congres, om Engeland 
de Amerikaansche bezwaren voor te leggen, noodzakelijk. Maar de 
instructie waarschuwt de gedelegeerden tegen besluiten, welke 't 
moederland zouden kunnen schaden. Met een beroep op Black' 
stone, Montesquieu en Burlamaqui erkent de ontwerper dier 
instructie, John Dickinson, de prerogatieven van den koning, maar 
hij verwerpt — in tegenstelling met Blackstone — het oppergezag 
van 't Parlement over de koloniën. Ook erkent hij Engeland's recht, 
om den handel te regelen, en eveneens 't recht van de East India 
Cy. op schadevergoeding voor de thee. Voor 't overige is in 
Pennsylvania weinig van een nationale beweging tegen Engeland te 
merken. Trouwens, hier werkte de oude lijdzaamheid der Quakers 
nog na. New York, dat bij de actie tegen de Stamp Act de leiding 
had gehad en in 1767 van zijn charter was beroofd, toonde zich 
thans slap en weifelachtig. New Jersey zond afgevaardigden naar 
't Continentaal Congres, verklaarde de Penal Acts voor onwettig 
en wekte op tot een algemeenen boycott van Engelsche waren, maar 
't getal Loyalisten was daar nog zeer groot. Georgië en Delaware 
vonden een Continentaal congres uitstekend, maar wilden niet 
verder gaan dan de verdediging van de „constitutioneele" rech
ten, es) 

Het eerste Continentale Congres is van 5 September tot 
26 October te Philadelphia bijeen geweest. Alleen 't verre en 

e3) Al deze gegevens zijn ontleend aan HSgermann t 109—112. 
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onbeduidende Georgia, waar de gouverneur de verkiezing van een 
afgevaardigde had verhinderd, was niet vertegenwoordigd. North 
Carolina verscheen pas op 14 September. De koloniën hadden 55 
van hun bekwaamste en energiekste mannen afgevaardigd, onder 
wie met name : Joseph Galloway en John Dickson van Pennsyl
vania, John Rutledge en Henry Middleton van South Carolina, 
John Jay van New York : allen Moderaten ; Samuel Adams en John 
Adams van Massachusetts, Richard Henry Lee en Patrick Henry 
van Virginia, Roger Sherman van Connecticut, Charles Thomson 
van Pennsylvania, Christopher Gadsden van South Carolina en 
Stephen Hopkins van Rhode Island : allen Radicalen. George 
Washington uit Virginia stond meer of minder boven de partijen. 
Franklin bevond zich nog in Engeland. Van 7 koloniën waren de 
vertegenwoordigers niet door de assembly, doch door révolu
tionnaire commissies gekozen ; dit feit is niet zonder beteekenis. 

Het doel was duidelijk: een dreigend gemeenschappelijk ge
vaar afwenden door een aaneengesloten front te vormen. Maar hoe 
zou 't Congres tot een besluit komen ? Zou iedere kolonie één stem 
uitbrengen, of zou 't getal stemmen van iedere kolonie recht even
redig zijn aan 't getal harer inwoners ? Tenslotte aanvaardde men, 
op aandrang van Patrick Henry doch enkel voor dit congres, het 
beginsel van de gelijkheid. En om alle tweespalt voor de buiten
wereld te verbergen, werd bepaald, dat de beraadslagingen zouden 
plaats hebben met gesloten deuren, en dat slechts het besluit van 
de meerderheid zou worden gepubliceerd. Eiken morgen zou men 
de zitting beginnen met gebed. Eenige afgevaardigden verklaarden 
zich op grond van de uiteenloopende godsdienstige gezindheid 
der vergadering hiertegen. Toen diende de Independent Samuel 
Adams een motie in, om een Anglicaansch geestelijke uit Phila
delphia 't openingsgebed te laten uitspreken. Dat werd aangenomen 
„Here was evidence of a beginning in toleration", merkt Purcell 
(180) op. 

Vooral twee kwesties verdeelden 't Congres ; men kon niet 
anders verwachten. Ten eerste : wat is de omvang van 't Britsche 
gezag over de koloniën ? En ten tweede : welke maatregelen moeten 
worden genomen als repliek op de dwangwetten ? De Moderaten 
beweerden, dat de kolonisten, als Engelschen, in 't bezit waren 
van zekere constitutioneele rechten, belichaamd in de Magna 
Charta, de Petition of Right en de Bill of Rights ; rechten, welke 
de bevoegdheden van 't bewind te boven gingen ; noch Koning, 
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noch Parlement kon die rechten te niet doen, zonder de Britsche 
constitutie aan te tasten ; zij waren de kolonisten gewaarborgd 
door de charters, en wel op dezelfde wijze en met dezelfde bindende 
kracht, als koninklijke patenten, acten en garanties individueele 
titels geven op privaatbezit. Welnu, zoo redeneerden zij, voor dit 
laatste en alle andere genoemde verworvenheden geldt 't door 
Locke geformuleerde grondbeginsel : „a citizen's property may not 
be taken from him without his consent". En daarom mag van de 
kolonisten, als niet vertegenwoordigd in 't Engelsche parlement, 
alleen door hun eigen legislaturen belasting worden geheven. Wel 
erkenden de leiders der Moderaten, dat 't Parlement bevoegd was, 
om den handel te regelen ; vandaar dat zij onderscheid maakten 
tusschen recht van belastingheffing en bevoegdheid tot algemeene 
wetgeving. Maar wat te doen, als 't Parlement, zooals nu, inbreuk 
maakte op de burgerrechten van de kolonisten ? Vreezend, dat ge
welddadig verzet zou leiden tot een democratische, sociale be
weging, achtten de Moderaten petities en vertoogen nog de meest 
geëigende middelen van redres. 

De Radicalen echter beriepen zich niet enkel op de historische 
rechten van Engelsche burgers, doch appeleerden ook en vooral 
aan 't natuurrecht, met name aan de menschenrechten. W e hebben 
reeds geconstateerd, hoe vurig en algemeen de leer der menschen
rechten in de koloniën werd aangehangen, vooral in de jaren van 
't openlijk conflict. Nettels (648) merkt op, dat het natuurrecht 
vooral voor die kolonisten groóte bekoring had, welke land hadden 
in bezit genomen zonder uitdrukkelijke machtiging van den koning. 
Zij verklaarden met Locke, 6 4) dat 't land van nature toebehoorde 
aan hem, die 't bewerkte. Inderdaad : de grensmannen waren allen 
Radicalen. Zij volgden vol vuur de leiding van Samuel Adams, 
Thomas Jefferson en Patrick Henry. Maar de Radicalen waren 't 
niet in alles met elkander eens. Samuel Adams wilde feitelijk de 
volle onafhankelijkheid, Otis en John Adams den dominion-status. 
Benjamin Franklin had de opvatting in zwang gebracht,6 5) dat 
de koloniën volgens de constitutie niet aan 't Parlement, doch 
enkel aan den koning gehoorzaamheid verschuldigd waren ; wat 
de kolonisten met een verwijzing naar hun charter, door den koning 
verleend, grif aanvaardden. Daar de koning echter sinds 1689 

»*) Two treatises II eh. 5 (§ 25-51). 
05) In zijn reeds vermelde Causes of the American discontents before 1768. 
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enkel kon regeeren in samenwerking met 't Parlement, achtten 
vele Amerikanen zich thans ook vrij van elke verplichting jegens 
den koning. Anderen aanvaardden wel het oppergezag van den 
koning, en van hem alleen, maar tevens de leer van 't pactum 
subjectionis met de mutua obligatio: nu de koning dit had g e 
schonden, was 't te niet gegaan en hadden de Amerikanen de 
volle vrijheid teruggekregen. Deze zienswijze vond echter in 1774 
nog weinig ingang ; wel — zooals we zullen zien — in 1776, bij 
de Onafhankelijkheidsverklaring. 

Het eerste Continentaal Congres was geen Amerikaansch 
parlement, doch een vergadering van koloniale ambassadeurs. Deze 
misten de bevoegdheid, om wetten te maken, of belastingen op te 
leggen, of dwingende besluiten te nemen. De Moderaten vormden 
er een sterk element in ; vandaar den gematigden toon der 
Declaration van 1774. 6 6) Samuel Adams had dan ook aanvankelijk 
gevreesd, dat dit congres te tam zou zijn. Maar de Moderaten 
vreesden de opzweepende publieke opinie. En die was fel bewerkt, 
o.a. door de Boston Gazette, die in 't najaar van 1773 twee brieven 
van Samuel Adams had gepubliceerd, waarvan de laatste de 
kwestie opwierp : How shall the colonists force their oppressors 
to proper terms ? 't Antwoord luidde prompt : From an indepen
dent State or American Commonwealth. 6 7) En zoo is 't verklaar
baar, dat een redelijk plan van een unie tusschen Groot Brittannie 
en de koloniën 68) van den moderaat Joseph Galloway werd ver
worpen, en de Declaration and Revolves van 14 October 1774 
— ondanks den gematigden toon — uitviel in radicalen zin. 

Om te beginnen veroordeelt het document de maatregelen der 
Engelsche regeering, met name de Penal Acts en de Quebec Act, 
als „impolitic, unjust, and cruel, as well as unconstitutional, and 
most dangerous and destructive of American rights". Die maat
regelen hebben 't Congres tot een noodzakelijkheid gemaakt. En 
evenals de voorouders in een dergelijk geval ter verzekering en 
verdediging van hun rechten en vrijheden deden, zoo verklaart 
deze vertegenwoordiging van 't Amerikaansche volk, ,,dat de 
inwoners van de Engelsche koloniën in Noord-Amerika door de 
onveranderlijke wetten der natuur, de grondbeginselen van de 

θ θ ) Macdonald no. 43. 
β τ ) Doyle 160. 
6 8 ) Doyle 162; Pasquet 252. 
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Engelsche constitutie, en de verschillende charters of compacten, de 
volgende rechten hebben" : „Zij hebben recht op leven, vrijheid 
en eigendom ; nooit hebben zij aan welke vreemde macht dan ook 
het recht, om zonder hun toestemming daarover te beschikken, 
afgestaan. Hun voorouders, de eerste kolonisten, waren op 't 
moment van hun emigratie in 't rechtmatig bezit van alle rechten, 
vrijheden en bevoegdheden van vrijgeboren Engelschen en hebben 
bij hun emigratie geen enkele van deze vrijheden prijsgegeven of 
verbeurd. Bijgevolg hebben ook hun kinderen thans nog 't recht, 
die uit te oefenen en te genieten. Het fundament van de Engelsche 
vrijheid, en van iedere vrije regeering, is het recht van 't volk, 
deel te nemen aan zijn wetgeving. Daar de Engelsche kolonisten 
niet vertegenwoordigd zijn — en uit hoofde van plaatselijke en 
andere omstandigheden practisch ook niet kunnen vertegenwoor
digd zijn in 't Engelsche parlement, zijn zij — en zij alleen — 
bevoegd tot de vrije uitoefening van de wetgevende macht in hun 
onderscheiden legislaturen, die de eenige plaats vormen, waar hun 
recht van vertegenwoordiging effectief kan zijn. Zij hebben dat 
recht in alle kwesties van belastingheffing en interne politiek, 
behoudens 't veto van hun souverein ; zooals dat totnogtoe ge
bruikelijk was. Uit hoofde van den tegenwoordigen noodtoestand 
en met 't oog op het wederzijdsche belang van beide landen 
geeft het Congres gaarne zijn toestemming tot de ordonnantiën 
van 't Engelsche parlement, indien deze besluiten zich eerlijk er 
toe bepalen, den handel met 't buitenland te ordenen, om zoodoende 
't moederland de voordeelen van den handel van 't geheele rijk te 
verzekeren en tegelijkertijd de handelsbelangen van al zijn afzon-
derlijke leden te behartigen. Het Congres sluit echter iedere ge
dachte uit aan een interne of externe belasting, waarvan het doel 
zou zijn, rijksinkomsten te verkrijgen van de onderdanen in Amerika 
zonder hun toestemming. De kolonisten hebben recht op de Com
mon Law van Engeland en in 't bijzonder op het groóte en on
schatbare privelege, terecht te staan voor een eigen jury-rechtbank 
overeenkomstig de vormen, voorgeschreven bij de Common Law. 
Zij hebben recht op het weldadig bezit van al die Engelsche 
wetten, welke bestonden ten tijde van hun vestiging in Amerika, 
en welke toepasselijk zijn gebleken op hun verschillende locale 
en andere omstandigheden. Zij hebben eveneens recht op alle 
immuniteiten en priveleges, die hun door koninklijke charters zijn 
verleend, of hun door de codices van hun provinciale wetten zijn 
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gewaarborgd. Zij hebben 't recht, vreedzaam te vergaderen, hun 
grieven en bezwaren te bespreken, en verzoekschriften tot den 
Koning te richten. Het is in strijd met de wet, in vredestijd een 
staand leger in de koloniën te hebben zonder toestemming der 
legislatuur van die kolonie, waarin het leger zou worden opgesteld. 
Het is absoluut noodzakelijk, en overeenkomstig het wezen der 
Engelsche wet, dat de verschillende takken van de legislatuur 
onderling onafhankelijk zijn. Indien de uitoefening van de wet
gevende macht derhalve verleend wordt aan een raad, die door 
de Kroon wordt benoemd en door haar naar goeddunken kan 
worden ontslagen, is dat strijdig met de constitutie en gevaarlijk 
en destructief voor de vrijheid der Amerikaansche wetgeving." 

Overeenkomstig deze beginselen veroordeelt het Congres ten
slotte 13 parlementswetten, sinds 1763 onder George III uitge
vaardigd, als even zoovele schendingen van de rechten der kolo
nisten, en eischt het haar intrekking „ten einde de harmonie 
tusschen Groot Brittannie en de Amerikaansche koloniën te her
stellen". In Mei van 't volgende jaar zou men weer te Philadelphia 
bijeenkomen. 

Het is duidelijk: deze Declaration bevat reeds de grond
beginselen van de beroemde Declaration of Independence van 
1776 ; en van de bills of rights der afzonderlijke koloniën ; 6 9 ) dat 
is haar groóte beteekenis. En bovendien : eenige richtlijnen voor 
de constitutie, o.a. de scheiding der machten. Hägermann (112) 
noemt haar „das wichtigste Dokument der amerikanischen Revo
lution, weil hierin zum ersten Male die Idee des Naturrechts als 
gesamt-amerikanische Kundgebung vor die Welt gestellt wurde". 

88) In dat zelfde jaar 1774 schreef James Wilson, een fijnzinnig denker uit de 
school van den Common Sense, en „the best read lawyer" in de Federale Con
ventie, zijn : Considerations on the Nature and Extent of the Legislative Autority 
of the British Government. „The fact is", zegt Millar (t.a.p. 148) „that there is 
scarcely a point, certainly no important point in the Declaration (van 1776, 
J.L.H.) as penned by Jefferson that had not been previously laid down in 
almost identical language by James Wilson in his Considerations".... In die 
Considerations staan o.a. de volgende beginselen geformuleerd : „all men are by 
nature, equal and free : no one has a right to any authority over another without 
his consent : all lawful government is founded on the consent of those who are 
subject to it ; such consent was given with a view to ensure and to increase the 
happiness of the governed, above what that could enjoy in a independant and 
unconnected state of nature. The consequence is that the happiness of the society 
is the first law of every government" (bij Ryan and Millar 175). 
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Hutchinson, de ex-gouverneur van Massachusetts, onderschatte 
haar evenmin : „wat beteekent dit anders dan onafhankelijkheid ?" 
riep hij uit. Washington echter schreef vanuit het congres : Het is 
voor mij een groóte voldoening, dat geen enkel denkend man in 
Noord-Amerika iets wenscht, wat naar onafhankelijkheid zweemt". 
Inderdaad : de Declaration liet nog de mogelijkheid open voor een 
gezond compromis in den vorm van den dominion-status. Gezien 
echter de kortzichtigheid en halstarrigheid van de Engelsche 
regeering en de met zooveel moeite bedwongen onverzoenlijkheid 
der Radicalen op 't Congres — zij deden concessies enkel om wille 
van de samenwerking — stond te vreezen, dat dit niet de oplossing 
zou worden. W a n t : er gebeurde nog meer op dit congres ! Reeds 
den 27sten September besloot 't, den economischen boycott voort 
te zetten. En den 20sten October teekenden 53 van de 55 leden een 
overeenkomst, „the Continental Association", 70) om geen Britsche 
goederen in te voeren of te gebruiken, zoolang de grieven niet 
waren weggenomen. Dat was geen private, vrijwillige overeen
komst» maar een superkoloniale, algemeen geldende wet, die de 
overtreders met gevoelige sancties bedreigde. Deze Continentale 
Association was een verbeterde editie van de comité's van corres
pondentie ; ze werkte algemeener en doeltreffender en kon voor 
nog andere doeleinden dan de doorvoering van den boycott, b.v. 
voor de landsverdediging worden gebruikt. Het Congres ver
zekerde zoo nadrukkelijk mogelijk, dat 't loyaal wilde zijn jegens 
Koning en Rijk. Doch zijn geheele houding en de aard zijner be
sluiten verraden, dat 't zich reeds 't wetgevend orgaan der Dertien 
Koloniën, ja, bondsvertegenwoordiging voelt. Op 't zelfde moment, 
dat het een petitie vol betuigingen van loyaliteit tot den koning en 
broederlijke adressen tot het volk van Canada, Georgia, Florida 
en Groot Brittannie richt, eischt het in een manifest aan het volk 
der Dertien Koloniën de stipte nakoming van zijn eigenmachtige 
ordonnantiën. Met raadgeving en vermaan was men begonnen, 
men eindigde met scherp bevel. 

Is dit alles dubbelhartigheid ? Toch niet. Maar hier openbaart 
zich, als zoo vaak vóór hachelijke beslissingen, een sterke polariteit 
van waarachtige, maar tegenstrijdige — en door zelfsuggestie ver
hevigde — gevoelens. 

Intusschen was te Suffolk bij Boston een groóte openbare 

7 0) Macdonald no. 44. 
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meeting gehouden, welke reeds klaarder taal sprak ; namelijk, dat 
Amerika „no obedience was due to the recent Acts of Parliament", 
en dat die acts niets anders waren dan „the attempts of a wicked 
administration to enslave America". De Engelsche constitutie, zoo 
verklaart de inleiding van de Suffolk-resolutions, is „an unalienable 
and inestimable inheritance which we derived from nature." En 
deze kostbare erfenis moest verdedigd worden. 71) Ook werd daar 
vastgesteld, dat politieke inhechtenisneming moest worden beant
woord door daden van geweld tegen de daarvoor verantwoordelijke 
ambtenaren. Het Congres hechtte zijn goedkeuring aan deze revo
lutionaire resoluties ! Den 5den October kwam de Assembly van 
Massachusetts, in weerwil van Gage's verbod, te Salem bijeen, en 
besloot tot de vorming van een krijgskas, de bijeenbrenging van 
wapens en oorlogsmateriaal en 't sluiten van een vriendschaps
verdrag met de Indianen. Dat leek uittarting in optima forma. De 
nabuurkoloniën New Hampshire en Rhode Island sloten zich bij 
Massachusetts aan, en in Maart 1775 ging Virginia, de voor
naamste en rijkste der koloniën, zelfs over tot de vorming van een 
eigen leger. Zoo was North's toeleg, om Massachusetts te isoleeren, 
verijdeld en interkoloniale samenwerking tot stand gebracht. 

Welk onthaal vonden de petities en besluiten van 't Congres 
in Engeland ? Daar kwam in Januari 1775 een nieuw gekozen 
parlement bijeen. Het was sterk gouvernementeel, verfoeide iedere 
hervorming, en steunde den koning bij zijn persoonlijke politiek, 
terwijl North als constitutioneele stroopop bleef fungeeren. Zelfs 
een aanzienlijk deel der kooplieden in 't Lagerhuis gaan mee met 
den koning, nu zij oorlogswinst (oorlogsmateriaal!) zien wenken. 
„In Massachusetts zijn nieuwe gewelddadigheden gepleegd, welke 
bij de andere koloniën instemming hebben gevonden. Ik ben vast 
besloten, het prestige van 't Parlement in alle landen van mijne 
kroon met alle macht te handhaven". Deze passage uit de troon
rede van Januari 1775 vond levendigen bijval. Chattam echter 
betreurde ze ten zeerste. Den 20sten Januari stelt hij, om den weg 
der verzoening te effenen, voor, de troepen zoo spoedig mogelijk 
uit Boston terug te trekken ; anders liep 't Imperium gevaar. „Be-

11 ) Hägermann 116. 

241 



lasting is de zaak der Amerikanen, handel de onze". 72) Zijn voor
stel wordt verworpen. Op 1 Februari brengt hij een nieuw voorstel 
ter tafel : de Engelsche regeering zal afzien van 't recht van 
belastingheffing in Amerika, en Amerika zal Engeland's recht op 
regeling van den handel in 't geheele Imperium erkennen. Het 
nieuwe Amerikaansche congres, dat voor 10 Mei 1775 is aange
kondigd, zal 't Parlement erkennen als de hoogste wetgevende 
macht, en den koning een vrijwillige bijdrage verleenen ter be
strijding van de nationale schuld, niet echter als noodzakelijke 
voorwaarde voor de verzoening, doch als blijk van loyaliteit. Alle 
wetten, sinds 1764 uitgevaardigd, zullen worden ingetrokken en 
nooit meer worden aangetast of herroepen, tenzij er wettelijke 
motieven voor haar herziening zouden blijken te bestaan. Na heftige 
discussies wordt ook dit voorstel verworpen. Dus oorlog ? Neen, 
daarvoor deinst North terug. Tot verbazing van iedereen brengt hij 
den 20sten Februari een resolutie te berde van den volgenden 
inhoud : indien een of andere koloniale legislatuur iets wil bijdragen 
tot de rijksverdediging en in de kosten van 't civiele bestuur harer 
kolonie, zal 't Parlement afzien van elke belastingheffing. Ondanks 
den tegenzin van de vrienden van 't ministerie wordt die reso
lutie73) den 27sten Februari aangenomen. Maar deze poging, om 
de koloniën te verdeden en los te maken van 't Congres, was te 
doorzichtig. Trouwens: in Engelsche leidende kringen dacht men al 
niet meer aan verzoening, maar wenschte men krachtdadige onder
drukking van de Amerikaansche rebellie. Door dezen wensch liet 
North zich blijkbaar inspireeren, toen hij den lOden Februari — 
dus nog vóór dat hij de Conciliation Resolution had ingediend — 
in de Commons verzekerde, dat „as the Americans had refused to 
trade with Great Britain, it was but just that they be not suffered 
to trade with another nation", en daarop de New England Restrai
ning Bill indiende, welke op 30 Maart tot wet 74 ) werd verheven. 

12) Chattam zag blijkbaar niet in, dat hij de Amerikaansche kooplieden, feeders 
en industriëelen met zijn opzet, de scheepvaart-, handels- en industriewetten 
te handhaven, voor 't hoofd stootte. De tijd van 't mercantilisme was voorbij en 
de zucht naar economische onafhankelijkheid de voornaamste drijfveer tegen 
Engeland in genoemde kringen. Maar ook Chattam's hooghartigheid en zijn 
seniele aftakeling zíjn debet aan de mislukking van zijn actie voor Amerika tot 
behoud van de rijkseenheld. 
73 ) MacdonaU no. 45. 
") Macdooald no. 46. 
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en in April werd gevolgd door een soortgelijke act voor die 
koloniën, welke nog buiten de act van 30 Maart vielen. Alle 
handelsverkeer met het Vereenigd Koninkrijk en West-Indië en 
alle visscherij in de wateren van New Foundland werd de kolo
nisten verboden. Zoo dreef de Engelsche regeering de Amerikanen 
te hoop. Nog meer troepen werden naar Amerika overgebracht. 
Eer echter de nieuwe wetten in Amerika bekend werden, was 't 
tot een bloedige botsing gekomen tusschen Amerikaansche militie 
en Engelsche troepen. Toen generaal Gage namelijk in den nacht 
van 18 op 19 April 1775 een detachement naar 't stadje Concord 
zond, om de wapenvoorraden in beslag te nemen, die daar door 't 
provinciale congres, de conventie van Massachusetts, waren opge
slagen, en tevens om Samuel Adams en John Hancock te arrestee
ren, stuitte 't op krachtig verzet van de koloniale militie, en werd 't 
ook op zijn terugtocht bij Lexington geducht gehavend. Slechts met 
groóte krachtsinspanning en met steun van hulptroepen van 't 
Bostonsche garnizoen wist 't de beschermende muren van Boston 
te bereiken. Den volgenden dag was Boston reeds ingesloten door 
de militie van New England ; de vrijheidsoorlog was begonnen. 
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III. Opstand en Onafhankelijkheid. 

N Engeland verwekte het gebeurde bij Concord 
en Lexington groóte ontsteltenis, te meer, waar 
men de Amerikanen voor lafaards hield. Maar nu 
zou 't dan ook voorgoed worden uitgevochten : 
„America must be a colony of England or treated 
as an enemy ;" zoo luidde koning George's wil. En 

de regeering volgde hem. Reeds in Januari 1775 beval zij de kolo
niale gouverneurs, de verkiezing van afgevaardigden voor 't 
Tweede Continentale Congres te verhinderen. Maar 't treffen bij 
Lexington had niet alleen duizenden en duizenden kolonisten doen 
te wapen loopen, doch ook bewerkt, dat de leiders der Patriotten 
van hun révolutionnaire organisatie een oorlogsmachine gingen 
maken. Op den grondslag van de comité's van correspondentie 
waren reeds bij 't einde van 1774 in alle koninklijke en eigenaars-
koloniën — behalve Georgia, Pennsylvania en New York — 
provinciale congressen, conventies, gevormd. Daarmee had men 
zich reeds aan de gouverneurs onttrokken. Onmiddellijk na 
Lexington namen die congressen de wetgevende en financiëele 
functies van de gouvernementen over. Eind 1775 had men alle 
gouverneurs — behalve die van Pennsylvania, New Jersey en 
Maryland — verdreven ; tegen Juli 1776 waren ook dezen uitge
schakeld. In Rhode Island en Connecticut, die, zooals we zagen 
geen koninklijke gouverneurs hadden, zetten de Patriotten de 
bestaande bestuursinstellingen om in révolutionnaire agentschap
pen, maar lieten gouverneur en constitutie verder ongemoeid. De 
spits van deze révolutionnaire constructie nu vormde het Tweede 
Continentale Congres, dat op 10 Mei 1775 bijeenkwam. Het was 
een getrouwe afspiegeling van de stemming der Dertien Koloniën 
in haar politieke vocalen. Op de plaats van Randolph, den weifelaar 
van 't Eerste Congres, zat weldra 1 ) als president de voortvarende 
radicaal John Hancock. Franklin, pas uit Engeland terug, en 
Jefferson, die Washington verving, welke reeds aan 't front was, 
waren de nieuwe leden. Hadden de Moderaten aanvankelijk nog 't 
overwicht, eerlang domineerde de agressieve minderheid. In Juni 

1) Randolph was wel tot president gekozen, maar werd al gauw naar Virginia 
teruggeroepen. 
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besloot men tot de organisatie van een strijdmacht, en benoemde 
men Washington tot opperbevelhebber : een prachtige keuze, want 
hij alleen heeft de zaak te velde weten te redden.2) Tevens werd 
besloten tot de uitrusting van oorlogsschepen, 't winnen van de 
Indianen als bondgenoot, en 't zoeken van sympathie en steun 
in Europa. Een geestelijke veldtocht werd voorbereid ter ver
dediging van de Amerikaansche vrijheden en ter rechtvaardiging 
van den opstand. Den 9den Februari 1775 verklaart een procla
matie van de conventie van Massachusetts 3) het actieve verzet 
van een volk tegen tyrannieke verdrukking niet alleen tot een 
recht, maar tot een christelijken en socialen plicht van ieder volks
genoot. Dat is geheel in den geest van Milton en Algernon Sidney, 
waarvan de radicale Samuel Adams — want hij zat hier achter — 
geheel was vervuld. Den 6den Juli verscheen dan ook : A declara
tion by the Representatives of the United Colonies of North-
America« now met in Congress at Philadelphia, setting forth the 
causes and necessity of their taking up arms.4) Deze declaratie 
moest worden gepubliceerd „by General Washington, upon his 
arrival at the camp before Boston", zoo luidde de opdracht aan de 
commissie, die ze moest ontwerpen. Het oorspronkelijk ontwerp 
was van Jefferson. Dickinson legde er de laatste hand aan, maar 
liet de conclusies van Jefferson intact. Men kan dit trouwens wel 
bemerken aan het verschil van sentiment en temperament in de 
vormgeving : Dickinson spreekt beheerscht, Jefferson gepassio
neerd. De gedachtegang is deze : God heeft niet 't eene deel der 
menschheid tot meester en bezitter en 't andere tot slaaf en onterfde 
geschapen. De eerbied voor den Schepper, de beginselen der huma
niteit en de dwingende logica van den „common sense" geven de 
ernstig denkenden de overtuiging, dat 't gezag bestaat voor de 
behartiging van 't algemeene welzijn. Het Engelsche parlement 
echter heeft de wetten van God, van 't gezonde verstand en van 
't Rijk geschonden, en de kolonisten op gewelddadige wijze tot 
slaven trachten te maken. Vandaar ons recht van opstand. Maar 
hoe verblind men in Engeland ook is, 't overige deel der wereld 
is zoo niet. En daarom zullen wij rekenschap geven van ons 

2) Trevelyan 544 : a statesman of genius was also a first-class soldier, 
organizer and disciplinarían.... John Adams, die 't wantrouwen van 't Zuiden 
tegen Massachusetts kende, had den Virginiër Washington warm aanbevolen. 
3) Hägeimann 117 v. 
4) Macdonald no. 47 
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optreden. En dan volgen in historische omlijsting de lotgevallen der 
kolonisten en de tallooze „rechtsschendingen" van Engeland. 
Waarop Jefferson aan 't woord komend, verklaart, dat niets meer 
rest dan krachtdadig verweer. „Our cause is just. Our union is 
perfect. Our internal resources are great, and. if necessary, foreign 
assistance is undoubtedly attainable". Voor God en de menschen 
verklaren wij plechtig, dat wij de wapenen voor onze vrijheden 
met kracht zullen voeren, „being with one mind resolved to die 
freemen rather than to live slaves". Wij beoogen geen afscheiding 
van 't Rijk. „Necessity has not yet driven us into that desperate 
measure, or induced us to excite any other nation to war against 
them". Nogmaals : wij beoogen geen afscheiding. Wij zullen 
strijden, tot de aanvallers de vijandelijkheden staken. En wij 
smeeken den Onpartijdigen Rechter en Bestuurder van 't heelal, 
ons te beschermen, onze tegenstanders te bewegen tot billijke ver
zoening, en zoodoende 't Rijk voor de ellenden van een burger
oorlog te bewaren. 

Dit document van monarchomachische5) factuur — het roept 
ons onwillekeurig het Plakkaat van Verlatinge uit 1581 voor den 
geest — mocht wel meer bekendheid genieten. Het vormt den his
torischen en psychologischen schakel tusschen de Declaration van 
1774 en die van 1776, en is de geloofsbelijdenis voor den Ameri-
kaanschen patriot van 1775. Het is berekend op 't bevattingsver
mogen, de rechtsovertuiging en de — vooral sterk familiale — 
gevoelswereld van den gemiddelden Amerikaan. Het laat den 
koning nog zooveel mogelijk buiten 't geding, maar werpt de 
schuld voornamelijk op zijn dienaren. Doch 't suggereert ook 't 
criterium voor 't recht van afscheiding, namelijk : de schending 
door den koning van de wederzijdsche trouw, indien hij de ver
drukking laat voortbestaan. 

Spoedig zou George III de velen van 't Congres, die nog altijd 
een verzoening met 't moederland mogelijk achtten, uit den droom 
helpen. Twee dagen na de uitvaardiging der Declaration nam 't 
congres een petitie aan, gericht tot den koning : de zoogenaamde 
Olive Branch Petition. Ze was opgesteld door den Quaker John 
Dickinson, den leider der Conciliationisten (moderaten en opportu
nisten). Ze was verbazend deemoedig van toon, en werd gedragen 

6) Alleen het beroep op de privilegiën is niet van zuiver-monarchomachlschen 
aard (Wolzendorff 282). 
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door de oude maxime, dat „the King can do no wrong". Was er 
iets onverantwoordelijks gebeurd, dan kwam dat ten laste van 
's konings snoode raadslieden. Deze uiting van ietwat dubieuse 
loyaliteit beviel de conservatieven van Philadelphia buitengewoon. 
Maar zij kenden den koninklijken autocraat al heel slecht. Bij de 
handhaving der suprematie van een aan hem onderworpen parle
ment wist George III zich zeker van zijn vrienden en gunstelingen. 
Nog vóór hij kennis kon hebben genomen van 't afwijzend 
antwoord van 't Congres op de Conciliatory Resolution van 
North, 6) bejegende hij de deemoedige aanbieding van den Olijftak 
met de straffe Proclamation of Rebellion, 7) (23 Augustus), waarin 
hij de koloniën in staat van rebellie verklaarde, en al zijn civiele 
en militaire ambtenaren en loyale onderdanen gelastte : „to use 
their utmost endeavours to withstand and suppress such rebellion, 
and to disclose and make known all treasons and traiterous con
spiracies which they shall know to be against us, our crown and 
dignity". 

Daar stonden ze nu met hun goed gedrag I De radicalen ver
kneukelden zich : ze hadden dat wel zien aankomen ! Hun aanhang 
wies zienderoogen, toen 's konings leger en vloot open steden ver
brandden, (Falmouth in Maine en Norfolk in Virginia) en geheele 
landstreken in Virginia verwoestten. Veel planters sloten zich nu 
aan bij de rebellen, temeer waar Engeland de Negers ophitste. 
„No arguments from the leaders were so convincing as the sight 
of a substantial town in ashes, the news that the British redcoats 
would overrun the land, that a British navy would invest it from 
the sea", zegt Friedenwald.8) En terecht kent hij eveneens 
sterk verhoogde psychologische uitwerking toe aan de gelijk
tijdigheid van 't bekend worden van 's konings dreigende toe
spraak in 't Parlement en 't verschijnen — in Januari 17769) van 

e) Macdonald no. 48. Het antwoord is gedateerd: July 31, 1775. North's Con
ciliatory Revolution is ; zegt 't Congres : „unreasonable and insidious" If 
we are to contribute equally with the other parts of empire, let us equally with 
them enjoy free commerce with he whole world. But while the restrictions on our 
trade shut to us the resources of wealth, is it just we should bear all other 
burthens equally with those to whom every resource is open ?" 
1) Macdonald no. 49. 
8) Friedenwald 53. 
9) Misschien was de datum van 't verschijnen afgesproken werk ; vgl. Frieden' 
wald 53-55. 
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Thomas Paine's Common Sense. Dit kleine vlugschrift met zijn 
zelfverzekerden, vleienden titel, zijn flamboyanten stijl en zijn 
krasse, demagogische sententies ; met zijn aan de ideeën der 
Quakers, aan 't Oude Testament (de Pentateuch en de boeken 1 
en 2 Samuel) 10) en aan Milton en Rousseau ontleend républi
canisme sprak veel klaarder, hartiger en radicaler taal tot de groóte 
menigte dan de vertoogen van de burgerlijke juristen. Paine neemt 
de juristen het natuurrecht a.h.w. uit handen, en brengt 't van uit 
de legitimistische defensieve positie in stelling voor een revolution-
nair offensief tegen de Engelsche constitutie.11) God heeft alle 
menschen vrij en gelijk gemaakt, en geen heeren en knechten, 
koningen en onderdanen geschapen. Eens bestonden er zelfs geen 
koningen. Overigens zijn koningen van origine rooverhoofd-
mannen. De natuur, het gezonde verstand, de ervaring, de ge
rechtigheid en 't Woord Gods veroordeelen de monarchie. De 
Amerikanen moeten hun oude vooringenomenheid ten aanzien van 
de Engelsche constitutie nu eindelijk eens afleggen. De Engelsche 
constitutie met haar veelgeprezen check and balance-systeem is 
„a mery absurdity". Het centrum van den staat en de volheid der 
staatsmacht liggen in 't volk zelf ; daarom geen verdeeling van de 
staatsmacht en geen twee-kamersysteem.12) Ook de afhankelijk
heid der koloniën van Engeland druischt in tegen 't gezond ver
stand. Waaraan zou een klein eiland 't recht ontleenen, om een 
groot continent, nog wel drie-duizend mijlen uit de buurt, te over-
heerschen ? Hier gaat 't trouwens niet om eenige punten van de 

10) Hägennann 131 wijst er op, dat Paine zijn Bijbelsche bewijsvoering tegen 
't recht der koningen bijna woordelijk heeft overgenomen van Milton, vooral uit 
't eerste gedeelte van diens Defensio pro Populo Anglicano. Paine zelf erkende 
deze afhankelijkheid. 
11 ) Hägennann 130 betoogt, dat de Common Sense vóór alle andere politieke 
geschriften uit dien tijd de eischen van 't natuurrecht voor de Amerikanen quali-
ficeert als vanzelfsprekend, als eischen namelijk van 't gezonde menschenverstand. 
Vossler 40 constateert, dat Richard Price ongeveer in denzelfden tijd, waarin de 
Common Sense verschijnt, eveneens een klein geschrift over 't conflict met de 
koloniën In 't licht geeft, n.l. Observations on the nature of Civil Liberty, the 
Principles of Government, and the Justice and Policy of the War with America. 
In dit geschrift nu plaatst Price zich, blijkens Vossler's uiteenzettingen, op 't 
zelfde algemeene standpunt als Paine. Belden stonden onder den invloed van 
Rousseau. 
12) Dit was eveneens de opvatting van Paine's promotor Benjamin Franklin en 
moet wel zijn toe te schrijven aan Rousseau's invloed op belden. 
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Engelsche constitutie maar om universeele, eeuwige menschen' 
rechten. Hier gaat 't niet om een beslissing voor één enkelen dag, 
voor een jaar of een menschenleeftijd ; neen, zelfs de laatste ge
slachten der menschheid zijn hierbij partij. Wij beleven 't geboorte-
uur van een nieuwe wereld.1 3) 

Dit vlugschrift, in vele duizenden exemplaren verspreid, en 
weldra in verschillende talen uitgegeven, had de uitwerking van 
den bliksemstraal, die opschudding veroorzaakt, maar tevens de 
ontknooping aankondigt. Het stiet den krater der Revolutie open ! 
Het formuleerde, wat duizenden dachten. Het suggereerde met alle 
mogelijke en onmogelijke middelen, dat de koning zijn recht op 
gezag had verbeurd ; dat het compact was verbroken en door een 
nieuw diende te worden vervangen. En bovendien : het wekte 
ook in continentaal Europa in verlichte kringen belangstelling en 
sympathie voor Amerika. 

Den 16den Januari 1776 vaardigde 't Opperste Gerechtshof 
van Massachusetts een door John Adams opgestelde Proclamatie 
uit, die, evenals de proclamatie van den 9den Februari 1775 en de 
Declaration van б Juli 1775, mag beschouwd worden als een voor-
looper van de Onafhankelijkheidsverklaring.14) W a n t zij bevat 
reeds al de beginselen van deze : dat de staten worden gesticht 
door de inwilliging van het volk ; dat de souvereiniteit berust en 
moet blijven berusten bij 't volk ; dat het volk het recht van verzet 
heeft tegen ieder, die 't compact breekt. Een heftige aanval op 
't bewind van Groot-Brittannie, dat de vele smeekschriften met 
beleedigingen en bloedvergieten had beantwoord, bekroont 't 
geheel. 

De dingen rijpten snel. Den 22sten December had 't Parlement 
ieder verkeer met de rebellen verboden. In April troefden de 
Amerikanen terug met een resolutie, waarbij zij de koloniën open
stelden voor de heele wereld, voor zoover ,,not subject to the King 
of Great Britain". En toen ze in Juni vernamen, dat George III 
20.000 Duitsche huurlingen op hen afzond, en de Indianen en de 
Negers tegen hen ophitste, had de koning afgedaan, en wierpen 
ze 't Engelsche juk voorgoed van de schouders. 

Laat ons thans trachten samen te vatten, wat mannen als 
Otis, Samuel en John Adams, Richard Bland, Dickinson, Wilson 

13) Vossler 34-39. 
ι«) Hägermann 127 ; Wolzendorff 369. 
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en Jefferson — blijkens hun door ons besproken geschriften en 
ondanks verschil in details en resultaten — tot een algemeen fonds 
van politiek-sociologische ideeën op den vooravond van de Revo
lutie hebben bijeengebracht. Het is het volgende : 

Vóór den tijd van de instelling van staatsbesturen waren de 
menschen in 't bezit van zekere natuurlijke rechten : 't leven, de 
vrijheid en den eigendom, welke derhalve antecedent waren aan 
al de rechten, verkregen onder 't staatsbestuur, en bijgevolg deze 
rechten te bovengaand en voor den staat onaantastbaar. In den 
staat der natuur is iedereen vrij en onafhankelijk, en niemand is 
krachtens zijn geboorte heerscher over anderen, doch allen zijn 
vrij en gelijk aangaande 't recht, om zich zelf te besturen. Toen 
zich echter in dien natuurstaat moeilijkheden voordeden, en de 
menschen elkanders rechten niet meer eerbiedigden, sloten zij vrij
willig een sociaal compact, waarbij zij hun toestemming gaven tot 
het instellen van staatsbesturen, en bepaalde inhaerente rechten 
prijsgaven, om zichzelf en 't staatslichaam, dat zij nu vormden, des 
te steviger van de andere rechten te verzekeren, speciaal van 't 
recht op bezit. Daar zijn toestemming vereischt was voor de tot
standkoming van deze rechtshandeling, mag den staatsburger niets 
van zijn bezit worden ontnomen, dan met zijn persoonlijk goed
vinden, of dat van degenen, die hij daartoe machtigt. Vandaar het 
adagium : „taxation without representation is tyranny". Het recht 
op medezeggingschap (representation), en dat van verwerving van 
bezit en vrije beschikking daarover is strikt genomen niet ontleend 
aan de Britsche constitutie, maar 't is een van de inhaerente rechten 
van den mensch, welke geen gezag hem kan ontnemen. Taxation 
without representation is slavernij, taxation with representation 
is vrijheid. De inhaerente en onvervreemdbare souvereiniteit van 
't volk is een politiek beginsel van onbetwistbare waarde en een 
praemisse, die onaanvechtbaar is. Zijn bezit en zijn andere onver
vreemdbare rechten te verdedigen tegen willekeur van 't staats
bestuur, is niet alleen een recht, maar een plicht. Indien daarbij een 
staatsbestuur moet worden omvergeworpen, is dat slechts 't alter
natief voor onderwerping en slavernij. Heilig is 't recht van 
opstand. Om echter de tyrannie voorgoed onmogelijk te maken, 
moet men een constitutie scheppen, waarvan de grondidee wordt 
gevormd door de scheiding der machten. 

Hoe de vrije Amerikanen dit fonds van beginselen hebben 
benut, zal ons spoedig blijken. 
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A. De Declaration of Independence. 

Reeds in April had North-Carolina, waar de Patriotten 't 
eerst de overhand hadden gekregen, bij 't Congres voorgesteld, 
de koloniën onafhankelijk te verklaren. Massachusetts sloot zich 
onmiddellijk hierbij aan ; in Mei gevolgd door Virginia. Den 7den 
Juni diende een der afgevaardigden van deze kolonie, Richard 
Henry Lee, 3 resoluties in, waarvan de eerste luidde : „That these 
United Colonies are, and of right ought to be, free and indepen
dent states, that they are absolved from all allegiance to the British 
Crown, and that all political connection between them and the 
state of Great Britain is, and ought to be, totally dissolved." 1 5) 
John Adams steunde 't voorstel, Dickinson, de leider der Concilia-
tionisten, bestreed het. Deze laatsten zochten te traineeren, maar 
het nieuws van de 20.000 Duitsche huurlingen bedierf hun kans. 
Den lOden Juni werd een commissie samengesteld, bestaande uit 
Thomas Jefferson (voorzitter), John Adams, Benjamin Franklin, 
Roger Sherman en Robert R. Livingston, „to prepare a declaration 
to the effect of the said first resolution". Jefferson, die — zooals 
we weten — zijn aandeel had gehad in de samenstelling der 
Declaration van 1775, en nog pas de preambula van de Virginische 
constitutie had geschreven,16) viel de eeretaak te beurt, het staat-
stuk te ontwerpen. Den 28sten Juni was hij daarmee klaar. Nadat 
John Adams en Benjamin Franklin er verschillende stijlwijzigingen 
in hadden aangebracht, 17) werd het ontwerp den Isten Juli voor
gesteld aan 't congres. Pas den 2den Juli, na heftige debatten. 

1G) Macdonald no. 50, inleiding. De tweede resolutie drong aan op 't sluiten 
van verdragen en verbonden met vreemde mogendheden ; de derde op de vorming 
van een Amenkaansche federatie. 
l e ) Millar (Ryan and Millar 176) heeft er — -wellicht 't eerst? — op gewezen, 
dat Jefferson aandeel heeft gehad in de samenstelling van de constitutie van 
Virginia. Hij zegt echter minder juist t „that Jefferson abo wrote the preamble 
to the Virginia Declaration of Rights". Ook Purcell (192) zegt, dat Jefferson „had 
taken an active part in the Virginia declaration and bill of rights". Eveneens 
Felix Salomon t.a.p. 465. Wanneer men, steunend op Jefferson's verklaring, dat 
„my preamble became tacked to the work of George Mason" den tekst van de 
preamble der Constitutie van Virginia vergelijkt met het origineele ontwerp van 
Jefferson's Declaration of Independence, zooals Friedenwald dat afdrukt, zal men 
Jefferson's verzekering op grond van de groóte woordelijke overeenkomst der 
belde documenten moeten aanvaarden. 
17 ) Jefferson's origineel staat afgedrukt bij Friedenwald. 
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aanvaardde 't Congres de resoluties van Lee. De overweging, dat 
slechts een souvereine staat, maar geen rebellen voor een bond
genootschap zou kunnen in aanmerking komen, had den doorslag 
gegeven. En den 4den Juli, na uitvoerige critiek — ze verloor 
ongeveer 1/3 van haar lengte — werd de Declaration of Indepen
dence zelf door 12 van de 13 koloniën aangenomen; New York 
volgde eenige dagen later. Gedrukte exemplaren werden toege
zonden aan alle koloniale en militaire autoriteiten, en binnen enkele 
weken was de Declaration of Independence officieel voorgelezen 
en afgekondigd in alle deelen van 't land. 

De Declaration of Independence18) is een indrukwekkend 
pleidooi voor de rechten van 't Amerikaansche volk. Zij tracht de 
afscheiding te rechtvaardigen, niet alleen in de oogen van 't 
Amerikaansche volk, doch ook voor het geweten der mensch-
heid.1 9) Zij doet geen enkel rechtstreeksch beroep meer op de 
Britsche constitutie, maar ze baseert zich op de menschenrechten 
en de leer van 't compact. W a t de laatste betreft : „To the com
pact philosophy," zegt McLaughlin, „may be said to belong three 
ideas which were of influence in our constitutional history : 1. the 
state is artificial and formed on agreement ; 2. law is not the expres
sion of the will of a superior, but obtains its force from consent ; 
a man can indissolubly bind himself ; 3. sovereignty is divisible". 

De Declaration of Independence is van syllogistische structuur. 
De major wordt gevormd door de proclamatie van de „self-evident 
truths", de klaarblijkelijke, intuïtieve „waarheden" aangaande de 
rechten van den mensch en den staatsburger, waarvan de schen
ding door de overheid een recht van verzet, ja van opstand, in 't 
leven roept. Deze major vormt het constitutioneele deel van 't 
document. De minor bestaat uit een lange lijst van rechtsschen-

1 8 ) Macdonald no. 50. 
: , β) De Declaration begint <dan ook met te verklaren, dat een volk, wanneer 't 
gedwongen wordt tot opstand en afscheiding, zedelijk verplicht is uit „decent 
respect to the opinions of mankind", de motieven bloot te leggen voor die afge
dwongen daad. Zij was „an appeal to a candid world for moral sympathy". 
(Purcell 194) „Few people in 1776 could have mastered all the issues of the 
Revolution, but even the simplest mind could grasp the idea of a despotic king. 
By giving to the common man a personal cause (n.l. allen gelijk geschapen 
J.L.H.) and a personal enemy, the ideas of the Declaration brought the Revo
lution within the rang of popular aspiration and strengthened it with the force of 
popular emotion". (Nettels 658). 
2o) McLauflhlin, 470. 
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dingen en machtsoverschrijdingen („injuries and usurpations") 
van den Engelschen koning, welke hem tot een ty ran 2 1 ) hebben 
gemaakt ; en wijst op de vele pogingen, om redres te vinden bij 
't Engelsche volk, dat die tyrannie echter heeft getolereerd. De 
conclusie is deze, „dat de vereenigde koloniën zijn en van rechts
wege behooren te zijn onafhankelijke staten, en dat iedere staat
kundige band tusschen haar en den staat Groot-Brittannie is ver
broken en moet verbroken blijven". Welke nu zijn die „self-evident 
truths" ? 

„Dat alle menschen gelijk zijn geschapen ; dat zij door hun 
Schepper zijn begiftigd met zekere onvervreemdbare rechten ; dat 
hiertoe behooren : 't leven, de vrijheid en 't streven naar geluk. 
Dat, om die rechten te verzekeren, onder de menschen staats
besturen zijn ingesteld, welke hun rechtmatige macht ontleenen 
aan de toestemming van de onderdanen. — Dat, indien ooit een 
vorm van staatsbestuur verderfelijk wordt voor deze doeleinden 
(deze doeleinden verijdelt), het volk het recht heeft, dien vorm 
van staatsbestuur te veranderen of af te schaffen, en een nieuw 
staatsbestuur in te stellen, dat gefundeerd is op zoodanige be
ginselen, en zijn macht organiseert in zóódanigen vorm, als de 
onderdanen voor de bevordering van hun rechtszekerheid en hun 
welzijn 't meest geschikt toeschijnen. Verstandig beleid eischt 
weliswaar, dat men van ouds gevestigde staatsbesturen niet om 
motieven van lichten en voorbijgaanden aard verandert, en de 
ervaring heeft dan ook geleerd, dat de menschheid, zoolang de 
verkeerdheden nog niet ondraaglijk zijn, liever lijdt, dan dat ze 
zich zelf door afschaffing van de vormen, waaraan zij gewoon is 
geraakt, recht verschaft. Indien echter een lange reeks van mis
bruiken en machtsoverschrijdingen, welke onveranderlijk hetzelfde 
doel beoogen, den kennelijken toeleg vertoont, de onderdanen 
absoluut rechtloos te maken („to reduce under absolute Despo
tism"), dan hebben zij het recht, ja den plicht, zulk een staats
bestuur omver te werpen en zich van nieuwe wakers over hun 
toekomstige veiligheid te verzekeren". 

21) „A Prince, whose character is thus marked by every act which may define 
a Tyrant, is unfit to be the ruler of a free People". 
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В. D e Bils of Rights der Staten. 

Laat ons thans zien, wat de befaamde Bills of Rights en de 
Preambles der afzonderlijke staten aan algemeene beginselen be
vatten. 22) 

Reeds den 4den December 1775 had 't Congres de koloniën 
opgewekt, om zich een, zij 't dan voorloopige, constitutie te geven. 
Den 15den Mei 1776 herhaalt 't die aansporing, waaraan New-
Hampshire reeds op 5 Januari en South Carolina op 26 Maart 
1776 hadden gevolg gegeven. Deze constituties hadden echter een 
zeer provisorisch karakter, en werden weldra, toen de Afscheiding 
een voldongen feit was geworden, door definitieve vervangen. 
De eerste van definitieven aard is die van Virginia, van 29 Juni 
1776. En niet alleen de eerste, maar ook — vooral om haar 
Bill of Rights en Preamble, die 't model zijn geweest voor die der 
andere koloniën en — zooals we reeds zeiden — tevens voor de 
Declaration of Independence — ook de voornaamste der staats-
constituties, al steken die van Massachusetts en Pennsylvania haar 
naar de kroon. 

In 't kort weergegeven is de inhoud van de Bill of Rights van 
Virginia 23) deze 

Section 1. : „That all men are by nature equally free and inde
pendent, and have certain inherent rights, of which, when they 
enter into a state of society, they cannot, by any compact, 
deprive or divest their posterity ; namely, the enjoyment of life 
and liberty, with the means of acquiring and possessing property, 
and pursuing and obtaining happiness and safety." 

Sect. 2. Alle staatsmacht berust in en is afgeleid van 't volk. De 

overheidspersonen zijn zijn mandatarissen en dienaren. 
Sect. 3. 't Staatsbewind dient voor 't algemeen welzijn, de be

scherming en veiligheid van 't volk, de natie of de gemeenschap. 
Beantwoordt 't niet aan dat doel, dan mag 't volk het door een 
ander vervangen. 

Sect. 4. Niemand geniet priveleges of andere voorrechten, dan 

2 2) Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de bronnenpublicatie : Frands 
Newton Thorpe t The federal and state Constitutions, colonial Charters, and other 
organic laws of the states, Territories, and Colonies now or heretofore forming 
the United states of America (7 deelen, Washington 1909). 
2 3 ) Zij bevat 16 sections en kwam tot stand op 12 Juni 1776. 
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krachtens diensten den staat bewezen. De ambten mogen niet 
erfelijk zijn. 

Sect. 5. De wetgevende en de uitvoerende macht, moeten ge
scheiden zijn van de rechterlijke. 

Sect. 6. De verkiezing van leden der legislatuur moet vrij zijn. 
Allen, die kennelijk belang hebben bij- en gehechtheid toonen 
aan de gemeenschap, moeten stemrecht hebben. No taxation 
without representation. 

Sect. 7. Niemand mag wetten uitvoeren of opschorten zonder 
daartoe gemachtigd te zijn door de volksvertegenwoordiging. 
Sect. 8. De aloude habeas corpus act2*) blijft van kracht. 
Sect. 9. Geen buitensporige borgtocht of geldboete en geen 

wreede lijfstraf. 
Sect. 10. Geen writs of assistance. 
Sect. 11. Voor eigendomsgeschillen en civiele rechtsgedingen 

blijft de oude jury-rechtspraak. 
Sect. 12. Vrijheid van drukpers : een van de groóte bolwerken 

der vrijheid. 
Sect. 13. Militie, maar geen staande legers in tijd van vrede. 

En de militaire macht ondergeschikt aan de civiele. 
Sect. 14. Eenheid in 't bestuur. Slechts één staatsbewind in 

Virginia. 
Sect. 15. De vrijheid berust op de liefde tot de gerechtigheid, de 

gematigdheid en de burgerdeugd. 
Sectie 16. Vrijheid van godsdienst, naar de inspraak van 't ge

weten. Ieder moet de christelijke verdraagzaamheid, liefde en 
liefdadigheid beoefenen. 2 5) 

De preamble van de formeele constitutie bevat — hier en daar 
in dezelfde bewoordingen als de minor van de Declaration of Inde
pendence, zooals we reeds zagen, — de lange lijst van rechts-

24) De formeele Engelsche Act, het palladium van de persoonlijke vrijheid, dateert 
uit 1679. Haar wezenlijke inhoud bevindt zich reeds in art. 39 der Magna Charta : 
„Nullus liber homo capiatur, vel imprisonetur, aut dissaisiatur, aut utlagetur, aut 
exuletur aut aliquo destmatur, nee super eiun iblmus, nee super eum mittemus. 
nisi per legale judicium suorum vel per legem terrae" (Struycken t Engelsche 
staatsstukken : Magna Charta). 
25) Om de groóte beteekenls van sect. 16 als praecedent schrijven wij 't letterlijk 
uit : „That religion, or the duty which we owe to our Creator, and the manner 
of discharging it, can be directed only by reason and conviction, not by force 
of violence, according to the dictates of conscience ; and that it is the duty of 
all to practice Christian forbearance, love and charity towards each other". 
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schendingen en machtsoverschrijdingen van den Koning en eindigt 
met 't besluit, Virginia, op aanbeveling van 't congres, een nieuw 
staatsbewind te geven. 

Den 28sten September 1776 volgde Pennsylvania. De vlotte en 
heldere preamble heeft denzelfden inhoud als de Declaration of 
Independence, en verwijst dan ook daarnaar. Zij herinnert echter 
nog sterker dan de Declaration of Independence aan onze Acte van 
Verlatinge. De daarna volgende Declaration of Independence in 
16 artikelen is substantieel gelijk aan de Bill of Rights van Virginia. 
Art. X V erkent het recht van emigratie, een recht, nauw verwant 
met dat van de persoonlijke vrijheid. De Virginische Bill of Rights 
heeft dit niet. Evenmin een artikel als 't Pennsylvanische Art. XVI, 
hetwelk verklaart, dat het volk het recht heeft „to assemble 
together, to consult for their common good, to instruct their 
representatives, and to apply to the legislature for redress of 
grievances, by address, petition, or remonstrance." Deze toeleg, 
den onderdaan tot welbewust staatsburger te verheffen, ver
wondert ons niet van 't land, dat steeds had geijverd voor volks
ontwikkeling. 

Den 11 den November 1776 legde Maryland de laatste hand 
aan zijn constitutie. Zij begint met „A Declaration of Rights 6 с." 
Wijl 't Parlement door de Declaratory act de rechten der koloniën 
heeft geschonden, en die act met wapengeweld heeft trachten op te 
dwingen, hebben ze zich onafhankelijk verklaard, zegt de conventie. 
Daarna volgt de Declaration in 40 artikelen. 

Artikel I zegt klaar en bondig : „that all government of right 

originates from the people, is founded in compact only, and insti

tuted solely for the good of the whole". De aandacht verdienen in 
't bijzonder art. Ill, IV, V, ХШ, XV en XXXIV. 

Art. Ill zegt, dat de bewoners van Maryland „are entitled to 

the common law of England, and the trial by jury, according to the 

course of that law and to the benefit of such of the English statutes, 

as existed at the time of their first emigration, and which, by 

experience, have found applicable to their local and other circum

stances, and of such others as have since made in England, or 

Great Britain, and have been introduced, used and practiced by 

the courts of law or equity" 

Art. IV verklaart : „The doctrine of non-resistance, against 

arbitrary power, and oppression, is absurd, slavish and destructive 
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of the good and happiness of mankind." Dat is 't zuivere Whig-
standpunt. 

Art. V bevat de democratische opmerking, „that the right 
in the people to participate in the Legislature is the best security of 
liberty, and the foundation of all free government." 

Art. XIII 2 6) verklaart zich tegen hoofdgeld, als zijnde „grie
vous and oppressive" ; en voor vrijstelling der armen van belasting
betaling. 

Art. X V keert zich tegen ex post facto-wetten („retrospective 
laws") in het strafrecht. 

Art. XXXIV verbiedt schenkingen aan iederen dienaar des 
Woords — als zoodanig buiten vergunning van de legislatuur, uit
gezonderd schenkingen van grond van ten hoogste twee acres voor 
den bouw van een kerk, een meeting-house of voor een begraaf
plaats. 

De constitutie van New Jersey (3 Juli 1776) heeft geen Bill 
of Rights, wel een preamble, waarin op grond van dezelfde 
motieven als Virginia opgeeft, de Afscheiding wordt geprocla
meerd. Art. IV van de constitutie maakt het kiesrecht afhankelijk 
van 't vermogen, en art. XXII bepaalt hetzelfde aangaande de 
Common Law van Engeland, de Engeische Statute Law en de 
jury-rechtspraak als de constitutie van Maryland. Dat laatste is 
blijkens Art. XXXV ook 't geval met de constitutie van New 
York (20 April 1777), al wordt de jury-rechtspraak daarin niet 
expliciet vernoemd. Al die deelen van de Common Law en de 
Statute Law (van Engeland en Groot-Brittannie), welke dienden, 
om 't gezag van den Engelschen koning te vestigen en te hand
haven, zijn natuurlijk vervallen. De constitutie wordt ingeleid door 
de Declaration of Independence. In de artikelen XXXVIII en 
XXXIX van de constitutie constateert men naast het beginsel van 
godsdienstvrijheid zekere vrees voor „spiritual oppression" en „the 

2 e ) Dit is strikt genomen geen algemeen rechtsbeginsel, doch wel een concrete 
toepassing van zoo'n beginsel. Dat geldt ook van art. XXXIV en van sommige 
artikelen uit de andere door ons besproken Bills of Rights, Preambles en Con
stituties. Over 't geheel genomen valt bij de Bills of Rights te constateeren, dat 
de menschen- en burgerrechten niet zuiver van elkander worden gescheiden. „Een 
scherpe materiëele tegenstelling tusschen beide (n.l. Bill of Rights en „Constitutie" 
of „Regeeringsvonn", J.L.H.) verwachte men intusschen niet : de verklaring van 
rechten houdt niet alleen indivldueele rechten in, maar ook die hoofdbeginselen 
van staatkundige organisatie en zelfs van staatsbeleid, welke als eeuwig en onver
anderlijk werden aangemerkt". (Struycken: Het Staatsrecht I, 1, 132). 
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bigotry and ambition of weak and wicked priests". Ook de con
stitutie van Delaware (21 Sept. 1776) heeft geen Bill of Rights. 
Uit het corpus der constitutie trekt evenwel de aandacht art. 25, 
waarin, evenals in de constituties van Maryland, New Jersey en 
New York, de Common Law en de Statute Law van Engeland — 
altijd met de bekende restrictie — worden van kracht verklaard. 

De handhaving van de Engelsche Common Law c a . en de 
Engeische Statute Law in de vier laatstgenoemde constituties be
vestigt, wat hiervoren over 't voortleven van deze rechtsnormen 
in Amerika is te berde gebracht, 't Stilzwijgen van de andere 
constituties beteekent niet, dat de oude practijk wordt verlaten. 
Purcell 248 verklaart : „in all the states the English common law 
was taken over". 

De constitutie van North Carolina (18 Dec. 1776) wordt 
voorafgegaan door een Declaration of Rights & с van denzelfden 
inhoud als die van Virginia en Maryland, maar beknopter gefor
muleerd. Ernst en overtuiging spreken uit artikel XXI van die 
Declaration : „That a frequent recurrence to fundamental prin
ciples is absolutely necessary, to preserve the blessings of liberty". 
Evenals uit art. XLIV van de constitutie : „That the Declaration of 
Rights is hereby declared to be part of the Constitution of this state, 
and ought never to be violated on any pretence whatsoever". De 
preamble der eigenlijke constitutie stelt zich op 't standpunt der 
mutua obligatio, der feodaliteit : „Whereas allegiance and protec
tion are in their nature reciprocal, and the one should of right be-
refused when the other is withdrawn" . . . heeft 't volk in North 
Carolina George III, die deze wederkeerigheid zwaar heeft ge
schonden, de gehoorzaamheid opgezegd. 

Zekere vermaardheid — mede wegens haar vinnige bestrijding, 
o.a. door Pollard in zijn Evolution of Parliament — heeft naast de 
Virginische en de Pennsylvanische verworven de constitutie van 
Massachusetts van 2 Mei 1780. Haar Declaration of Rights, inge
leid door een preamble, telt 30 artikelen. De preamble omschrijft het 
doel en de rechtsbasis van 't staatsbewind in denzelfden geest als 
die der constitutie van Virginia en als de Declaration of Indepen
dence. Bijzondere aandacht verdient evenwel deze passus : „The 
body politic is formed by a voluntary association of individuals : it 
is a social compact, by which the whole people covenants with 
each citizen, and each citizen with the whole people, that all shall 
be governed by certain laws for the common good". Hier ziet men. 
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duidelijk de voortwerking van de oude Indepentistísche en Bap
tistische covenant-idee, welke — we hebben dat reeds geconsta
teerd — zoo'n belangrijk aandeel heeft gehad in de vorming der 
rechtsovertuiging van 't geheele Amerikaansche volk. 

De Declaration of Rights & с. is wat beknopter dan die van 
Virginia en Pennsylvania. Ook lijkt ze mij zuiverder uitgewogen. 
Maar materieel verschilt ze weinig van deze. De aandacht ver
dienen de artikelen III, VIII. XI, XXIX en XXX. 

Art. III namelijk verplicht de towns, op haar eigen kosten zorg 
te dragen voor „the public worship of God and for the support and 
maintenance of public Protestant teachers of piety, religion and 
morality in all cases where such provision shall not be made volun
tary". Hier dus geen scheiding van kerk en staat. 

Art. Vil i : Om te voorkomen, dat de gezagsdragers verdruk
kers worden, heeft 't volk 't recht, op door de constitutie nader te 
bepalen tijd en volgens door de constitutie nader te bepalen 
methode, de publieke ambtenaren te verplichten, in 't ambtelooze 
leven terug te keeren, en de vacatures „by certain and regular 
elections and appointments" aan te vullen. 

Art. XXIX echter zegt o.a. dit : „It is . . . . not only the best 
policy, but for the security of the rights of the people, and of every 
citizen, that the judges of the supreme judicial court should hold 
their offices as long as they behave themselves well", (practisch : 
voor levenslang). Dit is een element, dat ook in de constitutie der 
Vereenigde Staten is opgenomen. 

Art. XI : Ieder onderdaan heeft aanspraak op kostelooze 
rechtsbedeeling. 

Art. XXX is classiek om zijn formuleering van de leer van de 
scheiding der machten : „In the government of this commonwealth 
the legislative department shall never exercise the executive and 
judicial powers, or either of them ; the executieve shall never exer
cise legislative and judicial powers, or either of them ; the judicial 
shall never exercise the legislative and executive powers, or either 
of them ; to the end it may be a government of laws and not of 
men. 27) 

2 7 ) De laatste zinsnede is waarschijnlijk een echo uit het anonieme geschrift van 
1659: The Leveller. Daarin staat op pag. 544 te lezen : the Government of 
England ought to be by laws and not by men" (zie Freund 270). Knast 72: 
„der Schluszsatz enthält den groszen Grundgedanken der amerikanischen Gesetz-
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Op de basis van de tot dogma verheven trias-leer is de con
stitutie der Vereenigde Staten geconstrueerd ; dat zal nog nader 
blijken. En Pollard's scherpe critiek op die leer en op den hem 
zoo irriteerenden slotzin van art. XXX zal dan in 't geding worden 
betrokken. 

De eerste constitutie van den vrijen staat New Hampshire is 
van 31 October 1783 en trad in werking den 2den Juni 1784. 2 8) 
Part I bevat : „The Bill of Rights". Materieel verschilt deze Bill 
of Rights zeer weinig van de meer of minder normatieve Vir-
ginische. De artikelen IV, VI en XXXVII getuigen van zelfstandig 
denken en handelen, desnoods tegen de leuzen van den dag in. 

Art. IV luidt : Among the natural rights, some are in their very 
nature unalienable, because no equivalent can be given or received 
for them. Of this kind are the Rights of Conscience. Hier wordt 
dus ingegaan tegen de voorstelling, dat alle natuurlijke rechten 
onvervreemdbaar zijn. Hier is bewust of onbewust een eereplaats 
ingeruimd voor 't offer aan nog hooger goed dan 't leven, de 
vrijheid, den eigendom en 't aardsch geluk. 

Art. VI eischt steun aan en onderhoud van „protestant teachers 
of piety, religion and morality". Zooals dat ook in 't geestverwante 
Massachusetts moest gebeuren. 

Art. XXXVII luidt : In the government of this state, the three 
essential powers thereof, to wit, the legislative, executive and 
judicial, ought to be kept as separate from and independent of each 
other, as the nature of a free government will admit, or as is con
sistent with that chain of connection that binds the whole fabric 
of the constitution in one indissoluble bond of union and amity." 
Dat hier wijselijk de nadruk wordt gelegd op 't organisch verband 
van 't geheel, strekt de mannen van New Hampshire tot eer. Hier
tegenover valt de wéinig-logische volgorde der onderscheiden 
artikelen — art. VIII moet m.i. om zijn inhoud voorafgaan aan 
art. VII — onaangenaam op. 

South Carolina had zich reeds den 26sten Maart 1776 een 
voorloopige constitutie gegeven. Zij bevat een preamble, die een 
requisitoir vormt tegen Engeland, waarin de Quebec Act van 1774 

gebung : frei von menschlicher Willkür und Leidenschaft den Staat auf die 
Grundlagen von Objektivität und Gerechtigkeit, auf die Majestät des Gesetzes 
zu gründen." Een voortreffelijke interpretatie ! 
2 β ) De nood-constitutie van 5 Jan. 1776 is reeds vermeld. Een ontwerp-constitutie 
uit 1778 op '79 werd door de town-meetings verworpen. 
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een voorname plaats inneemt. Den 19den Maart 1778 kreeg S. C. 
een „definitieve constitutie". 2 9) Zij heeft geen Bill of Rights, maar 
plaatst eenige algemeene beginselen, of wat daarvan is af te leiden, 
tusschen de artikelen der constitutie zelf ; zoo art. XXI : geen 
geestelijke mag een openbaar ambt bekleeden ; zoo art. XXXVIII : 
dat alle personen en religieuse genootschappen, die 't bestaan van 
God, de eeuwige vergelding en den plicht van openbare gods-
vereering belijden, zullen worden „freely tolerated" ; dat de „Chris
tian Protestant religion" shall be deemed and is hereby constituted 
and declared to be established religion of this state". En dat „all 
denominations of Christian Protestants", welke zich vreedzaam 
en trouw betoonen, zich in dezelfde religieuse en civiele priveleges 
zullen mogen verheugen. 

De constitutie van Georgia van 5 Februari 1777 heeft geen 
Declaration of Bill of Rights ; wel een preamble, die de reden 
opgeeft, waarom de koloniën zich hebben afgescheiden van 
England n.l. „taxation without representation" ; een handelwijze, 
„being repugnant to the common rights of mankind". Ook deze 
constitutie heeft eenige van algemeene beginselen afgeleide normen 
geplaatst tusschen haar artikelen. Zoo art. VI : de leden der legis
latuur moeten van de „Protestent (sic) religion" zijn. Zoo art. XII, 
dat stemplicht voorschrijft ; art. LVI, dat vrijheid van godsdienst 
verleent, en art. LX, dat 't beginsel van de Habeas-Corpus Act tot 
onderdeel van de constitutie verklaart. 

De eerste constitutie van Vermont, dat pas den 18den Febr. 
1791 als zelfstandig lid van Vereenigde Staten werd erkend, dag-
teekent van den Ssten Juli 1777. Ten grondslag lag de constitutie 
van Pennsylvania, welke de bewoners van Vermont door Dr. 
Thomas Young als een model was aanbevolen, naar Thorpe 
(3778) ons mededeelt. Chap. I geeft een Declaration of Rights, 
welke naast de bekende beginselen der Virginische en Pennsyl-
vanische Bills of Rights, in artikel II een wijs correctief op Locke's 
leer van den eigendom en de Declaration of Independence geeft. 
Het luidt : „That private property ought to be subservient to public 
uses, when necessity requires it ; nevertheless, whenever any parti
cular man's property is taken for the use of the public, the owner 

29) Den 3den Juni 1790 werd deze door een nieuwe vervangen. Daarin werd 
de bevoorrechting der „christian Protestants" gehandhaafd (art. VIII sec. 2) en 
aan ieder „free white man" met zeker minimumbezit kiesrecht verleend (art. 1, 
sec. 4). 
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ought to receive an equivalent in money", 't Corpus der constitutie 
bevat nog eenige opmerkelijke algemeene beginselen of afgeleide 
normen; de handhaving der jury-rechtspraak (XXII), 't beginsel 
van „no taxation without representation" (XXXVII) en de belofte 
van wetten „for the encouragement of virtue and prevention of vice 
and immorality" naast zedelijken steun en bescherming voor den 
godsdienst. (XLI). De constitutie van Vermont van 1777 was dus 
geen doodgewone copie van de Pennsylvanische. En de nieuwe van 
1786, die in haar Declaration en materieelen inhoud weinig van 
haar voorgangster verschilt, evenmin. 

Maine, dat pas in 1820 werd losgemaakt van Massachusetts, 
gaf zich een constitutie den 6den Dec. 1819. Zij valt buiten ons 
terrein, evenals de constitutie van Connecticut (1818) en die van 
Rhode Island (1842). Deze twee staten gaven hun charter 't 
karakter van een constitutie. Zij schakelden enkel den koning uit. 

Vatten we het resultaat van ons onderzoek naar den geest en 
den inhoud dezer Bills of Rights 3 0) samen, dan bevinden we, dat 
sterk de nadruk valt op de idee, dat 't individu door een vrijheids-
sfeer van natuurlijke en onvervreemdbare rechten tegen den staat 
moet worden beschermd. Dat de staat meer of minder wordt be
schouwd als een gevaarlijk machtsinstrument ; ja als een nood
zakelijk kwaad, enkel te aanvaarden als handhaver van 't recht ; 
dus als état gendarme. In dezen geest drukt zich de Amerikaansche 
pioniersgeest met zijn self-help, zijn ellebogenvrijheid, zijn econo
misch liberalisme heel duidelijk uit. Niet alleen de gewetensvrijheid, 
de vrije meeningsuiting en de vrijheid van vergadering, maar vooral 
de persoonlijke vrijheid wordt hier, blijkens de handhaving van de 
Habeas Corpus"Act en 't beginsel van taxation with representation, 
in bescherming genomen, en ook de aloude jury-rechtspraak en de 
Common Law gehandhaafd. Nu worden de „native rights" van 
den Engelschman, door de kolonisten zoo fanatiek verdedigd, ver
heven tot menschenrechten en fundamenteele wetten van den staat. 
Verder wordt het beginsel van de scheiding der machten, dat der 
tijdelijkheid en niet-erfelijkheid van de openbare ambten en de 
verantwoordelijkheid der ambtenaren, mandatarissen des volks. 

80) Jellinek : Die Erklärung 19 : „Es musz aber nochmals ausdrücklich hervor
gehoben werden, dasz die Grundgedanken der amerikanischen Deklarationen sich 
meistens völlig decken, und daher ein und derselbe Satz in verschiedener Fassung 
in der gröszten Zahl der bills of rights -wiederkehrt." 

262 



gecodificeerd. Tot basis van deze rechtsverhoudingen en fun
deering van 't staatsgebouw strekt de idee der volkssouvereiniteit, 
culmineerend in de figuur van 't maatschappelijk verbond (sociaal 
compact). Toch wordt nog niet de volle consequentie getrokken 
uit de democratische praemissen : de Neger wordt niet vrij ver
klaard ; een bepaalde kerk nog hier en daar begunstigd boven 
de andere kerkgenootschappen ; het kiesrecht blijft nog gebonden 
aan grondbezit, vermogen of census, en in de meeste staten aan 
den Protestantschen godsdienst. Dat laatste geldt ook voor 't be-
kleeden van openbare ambten. Maar al met al was Amerika Europa 
reeds ver voorbijgestreefd. Tenslotte zij nog opgemerkt, dat al deze 
beginselen behooren tot het algemeene ideeënfonds van 1776, waar-
van we den inhoud hiervoren hebben omschreven en als Ameri-
kaansch geestesbezit hebben leeren kennen. 
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С. D e Bronnen der beginselen van 1776. 
En nu moeten we de kwestie aansnijden, welke zoo nauw 

verband houdt met ons thema : vanwaar die leidende beginselen 
van 1776 ? Wij kunnen niet volstaan met de opmerking van 
Pasquet (260) : „Cette recherche paraît assez vaine; Jefferson a 
déclaré lui-même qu'il avait composé la déclaration sans livres ni 
papiers ; il est difficile de savoir ce qu'il avait lu sur se sujet, et 
d'ailleurs la théorie du contrat était alors dans le domaine public ". 
En evenmin zelfs met die van Faij (55) : ,,Οη a fort discuté pour 
savoir dans quelle mesure cette déclaration, comme ouvrage de 
l'esprit, était un produit américain ou résultait d'influences europé
ennes, anglaises ou françaises Aussi, bien que dans l'ensemble 

Jefferson appartenant au grand parti whig anglo-américain, ait, 
semble-t-il, repris de Locke la plupart des idées que contient la 
déclaration d'indépendance, il semble que le principe de contrat 
social entièrement conditionel et celui de l'absolue égalité de tous 
les hommes se rattachent plutôt à un courant venu de Rousseau. 
Mais une telle discussion serait oiseuse et ne conduirait à rien 
qu'à des hypothèses vagues. Jefferson a dit que pour écrire ce 
texte fameux, il n'eut recours à aucune livre ou pamflet. La décla
ration d'indépendance fut en lui une sorte d'explosion du sentiment 
religieux et patriotique. Ce caractère particulier de ferveur et de 
mysticisme est la veritable innovation." 

Wij stellen de kwestie nogmaals aan de orde. Maar telkens, 
wanneer we geneigd zijn, uit overeenkomst — b.v. tusschen de 
ideeën van Jefferson en die van Locke — tot afhankelijkheid te 
concludeeren, moeten we bedenken, dat „comprendre c'est égaler" 
(Ernest Hello) ; en „dat er meer gelijk is dan eigen", zooals de 
volksmond getuigt. Per saldo denkt ieder ernstig mensch met zijn 
eigen hoofd. 31) 

3 1 ) Knust (46 v.) , sprekend over Montesquieu's oorspronkelijkheid, zegt aan
gaande de oorspronkelijkheid in 't algemeen : „Oft besteht die Originalität nur 
in der ungewohnten Klarheit und Energie, mit der die Idee sich 'geltend 
macht, oder auch in einer besonders eindrucksvollen Kombination. Namentlich 
gilt dies . . . . von politischen Ideen, deren Zusammenhang mit der geschichtlichen 
Entwicklung besonders deutlich ist und die oft nur Abstraktionen aus der Ver
gangenheit und Gegenwart und Tendenzen für die Zukunft darstellen. Es wird 
überall gelingen, frühere Ansätze nachzuweisen. Glaubt man dadurch den Mangel 
an Originalität bei einem politischen Denker nachgewiesen zu haben, dasz man 
Vorläufer und frühere verwandte Aeuszerungen feststellt, so gäbe es keine politisch 
originalen Köpfe." 
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W e hebben er reeds op gewezen, dat de Declaration of Inde
pendence — evenals de Declaration of the Causes van 1775 en 
de Proclamation van 't Hooggerechtshof van Massachusetts uit 
Januari 1776 — door haar inhoud, strekking en structuur duidelijk 
herinnert aan onze onafhankelijkheidsverklaring van 1581 : het 
Plakkaat van Verlatinge32) Hägermann (141) en Wolzendorff 
(379) twijfelen geen oogenblik aan de afhankelijkheid der Declara
tion of Independence van dit document. Hägermann wijst op over
eenkomstige strekking, gedachtengang en structuur ; Wolzendorff 
doet hetzelfde, en concludeert, dat de Declaration of Independence 
— evenals de Proclamation „unverkennbar der Haager Absag-
u n g s a k t e . . . . nachgebildet" is. Hun betoog kan desnoods nog 
worden versterkt door te wijzen op de volgende feiten : I o . Ame
rika, met name de staten New York en New Jersey en Pennsylvania, 
telden tal van Nederlandsche kolonisten" ; vooral de groot-koop
lieden, de „patroons", en de predikanten der Dutch Reformed 
Church of America behoorden tot de meest ontwikkelden, 3 3) 2 o . 
Roger Williams 3 4) en Thomas Hooker, respectievelijk de stichter 
van Rhode Island en die van Connecticut, kenden beiden de Neder
landsche taal en cultuur. Hooker had 3 jaar in Holland gewoond. 
William Penn, die de Nederlanden had bereisd, had bovendien een 
Nederlandsche moeder. 3 5) En onder de Amerikaansche Quakers 
en Labadisten waren veel Nederlanders. 3 6) Vooral tijdens de 
regeering van Elisabeth hadden zich vele Nederlanders in 

32) De tekst hiervan is afgedrukt in De Blécourt-Japikse : Klein Plakkaatboek 

van Nederland. Dit document is door Van der Grinten (Het Plakkaat van 

Verlatinge : Verspreide Opstellen 5—18) geplaatst in het licht van de staats

theorieën en het staatsrecht van dien tijd. Van der Grinten gaat uit van den tekst, 

zooals Sneller (Unie van Utrecht en Plakkaat van Verlatinge) dien geeft. 
3 8) Van Hinte I Eerste Gedeelte passim. Pag. 24 : „Langer dan een eeuw bleef 

men het in New York en New Jersey omgedoopte Hudson gebied uit Nederland 

van predikanten voorzien, waardoor een landverhuizing ontstond van een aantal 

intellectueelen, die niet alleen een verstrekkenden invloed hebben uitgeoefend op 

het kerkelijke leven, maar wier nakomelingen zelfs het politieke leven van het 

nieuwe Engelsche bezit hebben beheerscht." 

^4) Zie voor Williams hiervoren : Rhode Island. 
3 5) Van Hinte 24. 

з«) Van Htate 21. 
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Engeland gevestigd,37) vooral in 't weldra zoo Puriteinsche 
Oosten, dat de bakermat van New England zou worden ; 4°. tegen 
1775 worden de relaties tusschen onze Republiek en Amerika 
levendiger38) ; en de Nederlanders in Amerika „schaarden zich 
grootendeels aan de zijde der opstandelingen, gaven zelfs 
leiding" 3 9) ; een vertaling van 't Plakkaat van Verlatinge bevond 
zich onder de papieren van Lord Somers, en is afgedrukt in zijn 
Tractaten en door hem als model gebruikt voor de Bill of Rights 
van 1689. 4 0) „Weder na eene eeuw," zegt Campbell, „gaf zij (de 
bedoelde vertaling ; J.L.H.) een voorbeeld voor de nog meer be
roemde verklaring, waarin de dertien Amerikaansche koloniën hare 
onafhankelijkheid van Groot Brittannie aankondigden".4 1) 

Ook de Mecklenburgh-Declaration van 1775, waarbij de 
county Mecklenburgh (in North Carolina) haar onafhankelijkheid 
van 't moederland proclameerde, wordt door Hägermann en Wol -
zerdorff als model voor de Declaration of Independence aange
merkt ; Hägermann verklaart, John Adam's bewering, dat Jefferson 
den geest, den inhoud en de uitdrukkingen van de Mecklenburgh-
Declaration heeft overgenomen, te moeten bevestigen. Door tekst
vergelijking toont Hägermann 't nauwe verband tusschen beide 
documenten aan. 

En verder: Millar42) heeft ons reeds gewezen op de groóte 
woordelijke en zakelijke overeenkomst tusschen de Declaration of 
Independence en de Considerations uit 1774 van James Wilson. 
Men kan moeilijk aannemen, dat Jefferson, de ontwerper bovendien 
van de Declaration of the Causes van 1775, dit heldere en kalme 
betoog uit de Schotsche school van den Common Sense, waartoe 

37) Zie Bense, vooral chap. IV. Pag. I l l : „The attempts made in the 17th 
century to absorb the Low Dutch colonies (In Engeland namelijk ; J.L.H.) into the 
industrious and religious life of England must in the long run have proved succes-
ful". En verder : . . . . many Englishmen of Dutch descent in The Eastern Counties 
adhered to the side of the Parliament and formed the best part of Cromwell's 
forces". Dit wordt ook door Campbell verklaard. 
38) Van Wijk 1-35. 
*») Van Hinte 54 v. 
40) De opsomming der 12 grieven tegen Jacobus II, waarvan de 7 eerste dezelfde 
repititio-figuur vertoonen als de Virginische Bill of Rights, wekt 't vermoeden, 
dat deze laatste is geformuleerd onder de suggestie der Engelsche van 1689. Er 
was trouwens In 1776 associatie te over voor zulke suggestie. 
« ) Campbell-Van Maanen I. 248. 
" ) Ryan and Millar 148. 
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hij zelf ook meer of minder behoorde, 4 3) niet op zich zou hebben 
laten inwerken. 

Tenslotte zij nog gewezen op de aanklachts-act tegen Karell 
van 20 Januari 1649. 4 4) Dat men ook aan deze acte van verlatinge 
in 1776 zou denken, ligt voor de hand. Zij vertoont denzelfden 
driedeeligen bouw als de onze en als de Declaration of Indepen
dence. Zij is, evenals deze, geconstrueerd op de basis van het 
conditioneele pactum subjectionis met zijn mutua obligatio en 't 
„populus major principe". Zij legt eveneens den nadruk op 't 
schenden van de „rights and liberties" en van de „fundamental 
constitution" van 't rijk. Ook zij geeft een lange reeks van hals
misdaden op, waarin de vreemde huurlingen niet ontbreken, en 
stelt vast, dat Charles Stuart dit alles heeft gedaan „for the advan
cement and upholding of a personal interest of will, power, and 
pretended prerogative to himself and his family ; against the public 
interest, common right, liberty, justice, and peace of the people of 
this nation, by and from whom he was entrusted" . . . . Tenslotte 
verklaart de acte van beschuldiging, dat het duidelijk is, dat 
Charles Stuart verantwoordelijk is voor al het kwaad, dat uit 't 
misbruik van de hem verleende macht is voortgekomen. 

In één opzicht verschilt de act van 1649 van die van 1581 en 
die van 1776 : zij spreekt niet zooals de laatste van natuurlijke en 
onvervreemdbare rechten, of — zooals die van 1581 — van de 
rechten van onderdanen in 't algemeen. Zij is concreet Engelsch 
zonder meer. 

Aan modellen, die tot navolging uitnoodigden, — althans 
sterke indrukken konden hebben achtergelaten, — was dus in 1776 
in Amerika geen gebrek. Een veelbelezen en stijlgevoelig jurist als 
Jefferson zal best in 18 dagen tijds in staat zijn geweest, het 
concept van de Declaration of Independence zonder hulp van 
boeken en papieren te scheppen, temeer, waar hij in 't ontwerpen 
van de Declaration nog pas zulk een doeltreffende vooroefening 
had gehad. 

Thans de beginselen zelf. 
John Adams, die Jefferson om 't auteurschap van de Declara

tion of Independence benijdde, en het document gebrek aan oor-

43) Ryan and Millar 153 ν. (zie hierover nader pag. 28S w . 
**) Gardinert Constitutional Documents of the Pcritan Revolution 1625-1660: 
no. 82. 
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spronkelijkheid verweet, verklaarde ongeveer 50 jaar na haar ont
staan : „Indeed the essence of it is contained in a pamphle t . . . 
composed by James Otis." W e hebben dit geschrift (bedoeld is : 
The Rights of the British asserted and proved, van 1764) reeds 
leeren kennen, en zien in Adams geringschattend oordeel eigenlijk 
den hoogsten lof. Tegen deze onwelwillende critiek bracht Jeffer
son 't volgende in : „Richard Henry Lee verweet aan de Declara
tion, dat ze was afgeschreven van Locke's Treatise on Government. 
Otis' vlugschrift heb ik nooit gezien ; en of ik toen mijn ideeën door 
lezen of door zelfstandig nadenken heb verzameld, weet ik niet. Ik 
weet alleen dit, dat ik tot geen enkel boek of vlugschrift mijn toe
vlucht heb genomen, toen ik de Declaration schreef. Ik beschouwde 
't in 't geheel niet als mijn taak, nieuwe ideeën te ontdekken en 
bekende gevoelens te verzwijgen." Nog duidelijker formuleert hij 
zijn bedoeling in een brief aan Lee : „Het was niet de bedoeling 
met de Declaration, nieuwe, tot nog toe ongekende beginselen te 
ontdekken, maar wel : de menschheid van 't vanzelfsprekende der 
zaak te overtuigen, en wel in zulke duidelijke en concrete termen, 
dat deze hun instemming wel moesten afdwingen . . . Ze was er 
op berekend, de uitdrukking te zijn van de Amerikaansche gezind
heid." 45) 

W a s de Declaration werkelijk de uitdrukking van de publieke 
opinie ? Zij belichaamde strikt genomen slechts de politieke 
theoriën van den meest democratischen vleugel der Patriotten. 46 ) 
Maar haar appel aan 't gevoel van eigenwaarde, ook van den 
armsten kolonist, (»all men are created equal") moest wel velen, 
wien de theorie overigens te hoog was, voor de zaak van den 
opstand winnen. „Few people in 1776 could have mastered all the 
issues of the Revolution, but even the simplest mind could grasp 
the idea of a despotic king. By giving to the common man a 
personal cause and a personal enemy, the ideas of the Declaration 
brought the Revolution within the range of popular aspiration and 
strengihened it with the force of popular emotion." Deze sententie 
van Nettels (658) moeten wij tenvolle beamen. Evenals die van 
Friedenwald ( 159 ), dat, indien de Declaration wilde beantwoorden 
aan haar doel, „originaliteit van substantie wel haar minste kwaliteit 
moest zijn". Dat doel is bereikt: „it ( = 't document, J.L.H.) has 

4K) bij Hägennann 143. 
4 β ) Nettels 657. 
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given vigour to the spirits of the people", getuigde Samuel 
Adams. 47) 

Lee had dus beweerd, dat de Declaration of Independence was 
„afgeschreven" van Locke's Treatise of Government. Blijkbaar be
doel hij Two Treatises II of Government. 48 ) Inderdaad, al de 
grondbeginselen der Declaration zijn hier te vinden. En niet alleen 
die der Declaration, doch ook die van de Bills of Rights en 
Preambles der staatsconstituties. Een overzicht van Locke's ver
handeling moge dit buiten twijfel stellen. 

Hij begint met een beschouwing over den staat der natuur, 
zet daarna den oorsprong en de doeleinden van een staatkundige 
of burgerlijke gemeenschap uiteen, alsook de bevoegdheden der 
verschillende takken van bestuur, en besluit — na de behandeling 
van 't vorstelijk prerogatief, de verovering, machtsusurpatie en 
tyrannie — met een doorwrocht hoofdstuk over 't tenietgaan van 
de regeering. 

In den staat der natuur zijn alle menschen in de conditie van 
„perfect freedom to order their actions and dispose of their pos
sessions and persons as they think fit, within the bounds of the law 
of nature" . . . . it is a state of equality wherein al the power and 
jurisdiction is reciprocal, no one having more than another" ( § 4 ) . 
Evenwel : deze status „though a state of liberty, is not a state of 
l i c ense . . . . the state of nature has a law of nature to govern it, 
which obliges every one ; and reason, which is that law, teaches 
all mankind, who will but consult it, that being all equal and inde
pendent, no one ought to harm another in his life, health, liberty 

or possessions (§ 6). Dat zijn de „inalienable rights" der 
Declaration of Independence. De natuurwet verleent ieder mensch 
al de rechten van zijn persoon en zijn eigendom. Niet om eigen
domsrechten te verkrijgen, treedt iemand tot een politieke gemeen
schap toe, maar om die, welke hij reeds bezit, te beschermen en 
te verzekeren, om den destructieven staat van oorlog, die zou 
kunnen intreden, te vermijden en voor de onverkwikkelijkheden, 
welke in den staat der natuur — overigens „a golden age" — zijn 
ontstaan, genezing te vinden. 

Dus : „men being by nature all free, equal, and independent. 

•") bij Friedenwald 182. 
48 ) Locke. 
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no one can be put out of this estate, and subjected to the political 
power of another, without his own consent." 

„When any number of men have so consented to make one 
community of government, they are thereby presently incorporated, 
and make one body-politic, wherein the majority have a right to 
act and conclude the rest" (§ 95). Het staatsverdrag is slechts 
geldig, wanneer ieder afzonderlijk het beaamt (§ 97). Л ц hebben 
deze gedachte teruggevonden in de Preamble der constitutie van 
Massachusetts en komen daar straks op terug. 

Wat de vormen van bestuur betreft ; Locke onderscheidt 
(traditioneel) monarchie, oligarchie (vorm van aristocratie) en 
democratie ; en gaat daarna over tot de beschouwing van de ver
schillende takken van 't bewind. Van deze is de allervoornaamste 
de wetgevende macht. Dit weerspiegelt de opvatting der Whigs 
van de suprematie van 't Parlement en van hun strijd tegen het 
droit divin. „This legislative is not only the supreme power of the 
commonwealth, but sacred and unalterable in the hands where 
community have once placed it." (§ 134). Maar al is de wetge
vende macht de hoogste, zij is niettemin door vier beperkingen 
gebonden. „First, It is not, nor can possible be absolutely arbitrary 
over lives and fortunes of the people" daar „nobody can transfer 
to another more power than he has in himself or over any 
other, to destroy his own life, or take away the life or property 4 9 ) 
of another." (§ 135). „Secondly, The legislature or supreme autho
rity cannot assume to itself a power to rule by extemporary arbi
trary decrees, but is bound to dispence justice and decide the rights 
of the subject, by promulgated standing laws, and known author
ised judges" (§ 136). Want „absolute arbitrary power, or 
governing without settled standing laws, can neither of them 
consist with the ends of society and government, which men would 
not quit the freedom of the state of nature for, and tie themselves 
up under, were it not to preserve their lives, liberties, and for
tunes" (§ 137). Thirdly, The supreme power cannot take from 
any man any part of his property without his own consent, for 
the preservation of property being the end of government, and 
that for which men enter into society, it necessarily supposes and 

4 e ) In § 123 definieert Locke property als de som van life, liberty en estate 
( . . . . „for the mutual preservation of their lives, liberties, and estates, which 
I call by the genera] name, property"). Dikwijls echter gebruikt hij den term 
in den beperkten zin van stoffelijk bezit. 
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requires, that the people should have property, without they must 
be supposed to lose that, by entering into society, which was the 
end for which they entered into it; too gross an absurdity for any 
man to own" (§ 138). Deze fundamenteele idee van noodza
kelijk geachte toestemming bij onteigening — in welken vorm dan 
ook — is met veel vernuft in 't licht gesteld, en luidt in de 
kristallisatie als volgt : „They must not raise taxes on the pro
perty of the people without the consent of the people, given by 
themselves or their deputies" (§ 142). „Fourthly, The legislative 
cannot transfer the power of making laws to any other hands, 
for it being but a delegated power from the people, they who 
have it cannot pass it over to others. The people alone can ap
point the form of the commonwealth, which is by constituting the 
legislative, and appointing in whose hands that shall be. And when 
the people have said, we will submit to rules, and be governed 
by laws made by such men, and in such forms, nobody else can 
say other men shall make laws for them. . . (§ 141). Deze uit
spraak zal wel geen Amerikaansch bestrijder van 't Parlement 
zijn ontgaan. 

In Chapter XII behandelt Locke de betrekkingen van de 
wetgevende en de uitvoerende macht tot 't volk. Hägermann 
(84) noteert bij Locke's leer van de machten : „er geht von einer 
Zweiteilung in der Ausübung der Regierungsfunktionen aus, er 
spricht freilich von der legislativen, executiven und föderativen 
Gewalt, allein die föderative darf nie von der ausübenden getrennt 
sein, so dasz diese in die exekutive nach auszen und nach innen 
zerfällt, in das was wir heute der Hauptsache nach Regierungs
gewalt und richterliche Gewalt nennen. Wir sehen Locke diese 
Lehre im engen Anschlusz an die englische Verfassung aufstellen, 
nach welcher dem Könige auch die Justizverwaltung unterstand...." 
De uitvoerende macht maakt hij afhankelijk van de wetgevende, en 
boven beide „there remains in the people a supreme power to 
remove or alter the legislative, when they find the legislative act 
contrary to the trust reposed in them" (§ 149). Het prerogatief 
van de uitvoerende macht — hij definieert 't als „the power of 
doing public good without a rule" (§ 166) — ofschoon onvermij
delijk omvangrijk, heeft grenzen, getrokken door de wetten der 
legislatieve, daar „prerogative can be nothing but the people's 
permitting their rulers to do several things of their own free choice, 
where the law was silent, and sometimes too against the direct 
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letter of the law, for the public good ; and their acquiescing in 
it when so done . . . " (§ 164). Wie zich herinnert, hoe Jacobus Π 
met 't díspensatierecht de geheele Engeische constitutie op losse 
schroeven zette, begrijpt de groóte beteekenis van chapter XII 
voor de kolonisten in hun verzet tegen den autocraat George ΠΙ 
des te beter. 

Aangaande „tyranny" (Chapter XVIII) zegt Locke dit : 
„whosoever in authority exceeds the power given him by the law, 
and makes use of the force he has under his command, to compass 
that upon the subject, which the law allows not, ceases in that 
to be a magistrate ; and acting without authority, may be opposed 
as any other man, who by force invades the right of another" 
(§ 202). En in § 200 haalt Locke — natuurlijk met de grootste 
instemming — de woorden aan, welke Jacobus I in 1609 voor 't 
Parlement uitsprak : „The king binds himself by a double oath 
to the observation of the fundamental laws of his kingdom ; tacitly, 
as by being a king, and so bound to protect as well the people, 
as the laws of his kingdom ; and expressly, by his oath at his 
coronation ; so as every just king, in a settled kingdom, is bound 
to observe that paction made to his people by his laws, in framing 
his government agreeable thereunto, according to that paction 
which God made with Noah after the d e l u g e . . . And therefore a 
king governing in a settled kingdom, leaves to be a King, and 
degenerates into a tyrant, as soon as he leaves off the rule accor
ding to his laws." Voor de Amerikanen, in conflict met George 
III, moest deze koninklijke sententie wel van niet te overschatten 
waarde zijn. 

Het laatste hoofdstuk ( Chapter XIX : Of the dissolution of 
government) stelt in 't licht, dat 't staatsbestuur ophoudt te be
staan, ten eerste : „when a single person, or prince set up his 
own arbitrary will in place of the laws, which are the will of the 
soc ie ty . . . " (§ 214) ; ten tweede: „when the prince hinders the 
legislative from assembling in its due time, or from acting freely" . . . 
(§ 215); ten derde: „when, by the arbitrary power of the prince, 
the electors, or ways of election, are altered, without the consent, 
and contrary to the common interest of the people" . . . (§ 216) ; 
en ten vierde : „the delivery also of the people into the subjection 
of a foreign power, either by the prince, or by the legislative, is 
certainly a change of the legislative, and so a dissolution of the 
government" . . . (§ 217). Deze vier gevallen nu deden zich volgens 
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de Radicalen van 1776 in Amerika voor, en daarom had George 
ΙΠ afgedaan. Maar ook 't Parlement had volgens Locke's sententies 
zijn rechten verbeurd. „The legislative acts are against the trost 
reposed in them, when they endeavour to invade the property of 
the subjects, and to make themselves, or any part of the commu
nity masters or arbitrary disposers of the lives, liberties or for
tunes of the people" . . . (§ 221). De reden, waarom de menschen 
toetreden tot de gemeenschap, is immers de verzekering van hun 
eigendom ; „whenever the legislators endeavour to take away and 
destroy the property of the people, or to reduce them to slavery 
under arbitrary power, they put themselves into a state of war 
with the people, who are thereupon absolved from any farther 
obedience, and are left to the common refuge, which God hath 
provided for all men, against force and violence" . . . )§ 222). 

Tenslotte zij nog opgemerkt, dat de staat voor Locke weinig 
meer is dan état gendarme ; ,,than a negative institution, a kind 
of gigantic limited liability company," zegt Laski (50). Wij heb
ben dezelfde waardeschatting ook aangetroffen in het meerendeel 
der Amerikaansche Bills of Rights. 

Het is eenvoudig ondenkbaar, dat de Amerikanen — men 
herinnere zich hun lust in rechtsstudie en 't groot getal juristen 
in 't Congres — deze heldere en rustige verhandeling van den 
verdediger der Glorious Revolution niet zouden hebben gekend 
en gewaardeerd. Friedenwald, Jellinek, Hägermann, Laski, For' 
ster, Hart, Nettels en John Quincy Adams achten Locke's invloed 
op de Amerikanen zeer groot. Zoo zegt Hart (98) „Locke . . . 
was the quarry from whom the Revolutionary fathers drew 
thoughts and phrases." En Jellinek, 6 0) dat de leer van Locke : „von 
so epochemachender Bedeutung für die theoretischen Anschau
ungen der Engländer und Amerikaner geworden ist." Hägermann 
(85), die tevens aantoont, dat in de verdragsleer van Locke de 
idee van 't subjectieve recht naar voren treedt (contra Jellinek) 6 1) 
komt na zorgvuldige analyse tot de conclusie, dat de invloed van 
Locke op Amerika „ein maszgebender" is geweest. Door tekst
vergelijking (§§ 223 en § 225 van Two Treatises II met de Decla
ration of Independence) toont hij bovendien aan, hoe goed Jeffer-

и») Die Erklärung, 60. 
51 ) Locke verklaart immers, dat 't staatsverdrag slechts geldig is, wanneer ieder 
afzonderlijk het beaamt. 
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son zijn Locke k e n d e . 5 2 ) Friedenwald (187) verzekert: „his ar
guments were not less familiar to every political thinker and writer 
in America, than was the Old Testament to the Old and New 
England Puritans." L a s k i 5 3 ) verklaart: „the principles of the 
American Revolution are in large part an acknowledged adoption 
of his own" (n.l. van die van Locke ). L. H.) En Foster 5 4 ) : 
„Locke was common property on the eve of the American Revo
lution. He was quoted in its defence by James Otis, John Adams, 
Samuel Adams, and the Boston town meeting, the Massachusetts 
assembly. Revolutionary preachers : Howard, West, Stillman, 
Haven, Whitaker ; owned and studied by Jonathan Mayhew ; 
read and recommended by Hamilton, Franklin and Jefferson ; and 
incorporated in the Declaration of I n d e p e n d e n c e . . . . „Locke was 
an essential element of what Jefferson called the American mind." 
En op pag. 487 t.a.p. : „Through Locke there filtered to the Ame
rican Revolution five points of political Calvinism held by hun
dreds of Calvinists, but clarified through his Civil Government : 
fundamental law, natural rights, contract and consent of people, 
popular sovereignty, resistance to tyranny through responsible 
representatives." Nettels (648) noemt als een der twee bronnen 
van de leer der „natural rights of man", voor Amerika : Of Civil 
Government van Locke. John Quincy Adams (bij Ryan and Miliar 
99 v.) verklaart in „The Jubilee of the Constitution, a Discourse 
(1839): „The Declaration of Independence and the Constitution of 
the United States are parts of one consistent whole fonded upon 
one and the same theory of government, then new, not as a theory, 
for it had been working itself into the mind of man for many 
ages, and been especially expounded in the writings of Locke." 

Wij hebben den grooten invloed van James Otis op het den-
ken en gevoelen der Amerikanen reeds leeren kennen. Welnu : „der 
eifrigste Verteidiger der amerikanischen Rechte (nl. James Otis : 

б 2 ) Haizinga's verklaring : „Milton, Locke en Shaftesbury dringen in Amerika 
te laat en te zwak door, om er hun volle werking uit te oefenen", geldt wellicht 
niet zoozeer den staatsphilosoof als wel den universeelen denker Locke. Hetzelfde 
mag veronderstelt worden voor Milton. Dit zal nog nader worden gemotiveerd. 
De moraalphilosoof Shaftesbury had in politiek opzicht voor Amerika weinig 
beteekenis. Wel mag men veronderstellen, dat hij de Verlichting in Amerika 
eenigszins heeft bevorderd. 
M ) LasW 26. 
и ) Foster t.a.p. 475. 
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J. L. H.) kleidet seine Thesen in die Wor te Locke's," verzekert 
Hagermann (81 ). Dat betreft met name de 4 door Locke genoemde 
en in onze samenvatting vermelde beperkingen van de wetgevende 
macht. En Vossler (23) constateert bij de bespreking van een 
pamflet van Otis uit 1762, waarin deze 10 stellingen afdrukt, welke 
de Amerikaansche zaak verdedigen met een beroep op 't natuur
recht : „Diese ganze Erklärung ist von etwa viermal längere Zitaten 
aus Locke begleitet." James Otis' beste leerling nu was John 
Adams, 5 5) een der leden van de commissie voor 't ontwerpen van 
de Declaration of Independence, aan wien de verdediging van 't 
herziene concept werd toevertrouwd. Zoo zien we Locke's invloed 
door Otis en John Adams doorwerken tot in de Declaration of 
Independence. 

Locke was de verdediger der Glorious Revolution. Tijdens 
diens ballingschap op 't Continent streed de fel overtuigde Alger« 
non Sidney 5 6) in Engeland voor dezelfde zaak. Evenals Locke 
in zijn eerste Treatise richtte hij zich tegen Filmer's Patriarcha, die 
het droit divin, het absolute koningschap en diens wettige voort-
komst afleidde uit de absolute macht van Adam en de patriarchen, 
en verder als grondpostulaat aannam : „men are not naturally 
free." 5 7) Sidney, overtuigd republikein, vormt den overgang van 
de eerste naar de tweede Engelsche revolutie. Hij raakte als Mon
mouth-Whig verstrikt in 't Rye House Plot, waaraan hij evenwel 
waarschijnlijk niet had deelgenomen, en werd in 1683 terechtge
steld. Jeffreys, de rechter, speelde als de tweede getuige tegen 
Sidney uit : 't manuscript van diens pas in 1698 uitgegeven mo-
narchomachisch strijdschrift: Discourses on (of: concerning) go
vernment. Jeffreys stelde zich daarbij op 't standpunt : scribere 
est agere, en legde vooral den nadruk op deze passage : „That 
the people of England, in electing a parliament, delegated their 

58 ) Hägcnnann 17 ν, 70 en 155 vv. ; Wolzendorff 379. 
M) Gooch 164-171, Wobendorff 269-271, en 351 ; Wdsz 10, 351 v. Rager 133-
139. British Universities Encyclopaedia, Vol. IX s. v. Sidney (of Sydney), 
Gaillard Hunt 179-282. 
5 7 ) Locke deelt ons FUmer's sententies woordelijk mede : „This lordship, which 
Adam by command had over the -whole world, and by right descending from him 
the patriarchs did enjoy, was as large and ample as the absolute dominion of 
any monarch, which hath been since the creation" (§ 8) „As kingly power 
is by the law of God, so it hath no inferior law to limit it (§ 8). En ook „men 
are not naturally free ( § 6). Op te merken valt, dat Sidney de actueele ongelijkheid 
der menschen evenwel aanvaardde. (Gooch 169). 
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own power to that body ; and that a sovereign is responsable 
to God as he is a man, and to his people as he is a king." 5 8) 
Op den dag van zijn terechtstelling getuigde Sidney, dat hij van 
zijn jeugd af had voorgestaan : de „common rights of mankind", 
de wetten des lands en de ware Protestante religie tegen verdor
ven beginselen, willekeur en „popery". 5 9) W a t den inhoud der 
zeer geleerde Discourses verder betreft : hun fundamenteele thesis 
is, dat alle wettige staatsbesturen berusten op het consent van het 
volk. 6 0 ) De oorsprong van den staat is een verdrag of geweld ; 
hij bestaat door het volk en voor 't volk. Heeft 't volk 't recht, 
de staatsmacht te grondvesten, dan moet 't ook het recht hebben, 
de staatsmacht in te perken. Van nature voelt de mensch niet voor 
de monarchie. Volgens den Bijbel wil God niet eens, dat de 
Israëlieten een koning hebben. Wanneer een koningschap echter 
noodzakelijk is, dan moet het steeds door aristocratische en demo
cratische elementen worden ingeperkt. Boven de onderdanen staat 
de koning, doch boven den koning de wet. Alleen die koning 
is wettig, dien het volk erkent. „The general revolt of a nation 
cannot be called a rebellion." 

Ongetwijfeld sprak Algernon Sidney hiermee geen zeer oor
spronkelijke gedachten uit. Ook zal men kunnen constateeren, dat 
zijn logica niet altijd onaanvechtbaar is. Maar hij spreidde een 
groóte kennis van de gewijde en de ongewijde geschiedenis ten 
toon, en voerde den lezer telkens weer terug naar 't Engeland 
der Puriteinen. En vooral : wat hij schreef, dat gloeide van over
tuiging, en riep de vurigste instemming op. „The Discourses con
cerning Government," zegt Gooch (166) „were eagerly studied 

M) bij Weisz 10, 351. 
59) Gooch 164. Hij gaf toen de quintessence van zijn Discourses : . . . . „And 
I am persuaded to believe that God had left nations to the liberty of setting up 
such governments as best pleases themselves. 

That magistrates were set up for the good of nations, not nations for the 
honour and glory of magistrates. 

That those laws were to be observed, and the oaths taken by them, having 
the force of a contract between magistrates and people, could not be violated 
without danger of dissolving the whole fabric. 

That usurpation could give no right ; and the most dangerous of all enemies 
to kings were they, who raising their power to an exorbitant height, allowed 
to usurpers all the rights belonging to it." (bij Gaillard Hunt 281). 
β0) Locke (Two Treatises II chapter VIII) noemt tal van „historische" staats-
verdragen. Sidney (ch. II sect. V) doet hierin niet voor Locke onder. 
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in the Old and the New-World, in the original and in French 
translation, throughout the eighteenth century." In de oogen der 
Amerikanen was Algernon Sidney een martelaar voor de vrijheid. 
„Americans," zegt Rager (135) „revered both the name and the 
writings of Algernon Sidney. They liked to associate themselves 
with him. They named their children and their county places 
„Sidney". His „noble book" as it was styled, could be found in 
every large library in 1776. Every reading man had read it in 
part or in whole." Met zijn radicale opvatting van de volkssouverei-
niteit en 't recht van opstand streeft Sidney Locke voorbij, en staat 
hij vlak naast Franklin, Samuel Adams, Milton en Rousseau. 6 1 ) 

Het valt op, dat Locke veel citeert, doch niet dikwijls zijn 
zegsman noemt. Maar Richard Hooker, 6 2 ) den geleerden philoso
phischen theoloog uit Elisabeth's tijd, den schrijver van „Of the 
laws of ecclesiastical polity", en Locke's kroongetuige voor het 
recht van tolerantie, valt die onderscheiding wel te beurt. Van 
hem nu zegt Gooch (204): „a complete theory of toleration was 
implicit in Hooker, who thaught that reason was of divine origin 
as wel as Scripture, and that ecclesiastical government was mainly 
a matter of expediency." „Its fundamental idea," zegt de В. U. E., 
„is that of the unity and allembracing nature of law, considered 
as the manifestation and development of the divine order of the 
universe. The paramount law which dominates the universe is itself 
but the outward expression of the government of God, and is 
ever identical with calm and temperate reason. Reason is the 
criterion by which even revelation is to be distinguised as to 
what is eternal and immutable and what is variable according to the 

0 1 ) De British Universities Encyclopaedia t.a.p. werpt nog wat meer licht op 
dezen monarchomach. „It is said on somewhat doubtful authority, (he) assisted 
his friend William Penn to draw up the Pennsylvania constitution, including the 
ballot, universal suffrage, the abolition of a property qualification, religious 
equality, prison reform, and the abolition of capital punishment except for murder 
and treason." Gaillard Hunt 282 noemt de meening, dat Sidney in dit opzicht 
met Penn heeft samengewerkt „probably erroneously". Niettemin blijft hun 
geestelijke verwantschap. 
e 2 ) Michaelis ; Freund 16-22 ; Gooch, vooral 50 en 204 ; Müller Π 2, 444 ν. en 
754. British Universities Encyclopaedia vol V. ; Gaillard Hunt 279. Michaelis 143 : 

bei keinem von allen in dieser Arbeit herangezogenen Autoren scheint die 
Tatsache der Beeinflussung durch H. so augenfällig zu sein wie bei Locke. Nennt 
er doch jenen an zahlreichen Stellen als Gewährsmann, verweist in Fusznoten auf 
die E. P. und zitiert auch Sätze oder längere Abschnitte daraus". 
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necessities of expediency . . . Authority . . . must ever kept in har
mony and conformity with reason." Volgens Hooker berust het 
staatsgezag op een compact tusschen de leden der groep, niet 
tusschen heerscher en onderdaan (Gooch 50), 6 3) en is de kerk 
als instituut een „natürliches Gebilde" (Freund 20). Wij consta-
teeren hier dan ook een ander motief voor tolerantie, dan we 
vonden bij Roger Williams, Baltimore en Penn, en zien in Hoo
ker een allerbelangrijkste overgangsfiguur tusschen de oude Pro-
testantsche orthodoxie, die de rede smaadt en de Verlichting, die 
haar bijna vergoddelijkt. Hooker's bedoeling met : „Of the laws 
of ecclesiastical polity" was : de verdediging van 't recht eener 
ruimhartige vrijheid op den grondslag van den Bijbel en de rede. 
„Hooker's principles, zegt Foster, (t.a.p. 493) — overigens niet 
zonder 't begrip „Calvinistisch" ietwat te forceeren — „which Locke 
in Calvinistic fashion carried over from church to state were the 
Calvinistic teachings of fundamental law, natural rights, contract 
and consent of the people."64) Dat zoo iemand voor Locke en 
Sidney, bij hun bestrijding van Filmer, een kostbare autoriteit is 
geweest, spreekt vanzelf. 

Nog meer wellicht hadden zij te danken aan Milton, 65) den 
verdediger der eerste revolutie, dien Locke stelselmatig tegen Fil
mer uitspeelt, en op wien ook Sidney, dien men wel Milton's ziels
broeder zou kunnen noemen, zich dikwijls beroept. Milton's groóte 
directe invloed op de idee der Amerikaansche Revolutie is voor 't 
eerst in 't licht gesteld door Hägermann. Hij wijst 8 elementen 
aan bij Milton, welke een opvallende overeenkomst vertoonen met 
de ideeën van 1776. Het zijn de volgende : 

·*) W a t zijn leer van de volkssouvereiniteit betreft, men vindt ze kort samen
gevat in zijn: Of the laws of Ecclesiastical Polity (bij Gaillard Hunt 279). „The 
lawful Power of making laws to command whole Political Societies of men, 
belongeth so property unto the same entire societies that for any Prince or 
Potentate of what kind soever upon Earth to exercise the same of himself, and 
not either by express Commission immediately and Personnally received from 
God, or else by authority derived the first from their Consent upon whose Persons 
they impose Laws ; it is no better than mere Tyranny. Laws they are not 
therefore which Public approbation hath not made so. But approbation not only 
give, who personally declare their assent by voice, signe, or act, but also when 
others do it in their names by right originally at least derived from them." 
^4) Over Locke's verhouding tot 't Calvinisme : Troeltsch : Die Soziallehren der 
chrlstllschen Kirche 699 v. 
85) Freund 145-202; Gooch chap. V ; Hägermann 74-80; Gierke 163. 
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I o . de motiveering van den opstand met het natuurrecht. 

Het Parlement, zoo zegt Milton in zijn geschrift : „A ready and 

easy Way to establish a Free Commonwealth" acht zich slechts 

gebonden door de natuurwet, de eenige wet, en ,,to all mankind 

fundamental"; 

2°. de leer der (absolute) volkssouvereiniteit : het Parlement 

is slechts de opperste raadsvergadering van de volkomen vrije be

volking ; de vertegenwoordigers zijn de mandatarissen hunner 

kiezers. e e ) 

3°. de verdragsidee. Doch al niet meer 't conditioneele pac
tum subjectionis : de macht blijft in 't volk, dat den vorst zelfs 
naar eigen goedvinden kan onttronen.67) 

4°. het recht van opstand : „het recht en de macht, om 
zichzelf te verdedigen en te handhaven, berust oorspronkelijk en 
van naturei bij ieder individu. De laatste beslissing echter staat 
niet aan den wil van den eenling, doch aan de wet en de rede, 
zooveel mogelijk van persoonlijke fouten en gebreken bevrijd." 

5°. Alle menschen zijn van nature vrij geboren. Maar deze 
vrijheid is bij Milton nog een Engelsche vrijheid. Hij noemt ze 
,,een verdiende vrijheid en een geproportioneerde gelijkheid, zoo
wel menschelijk als burgerlijk en christelijk." 

6°. Volgens Milton vervalt de vrijheid in een geestelijke en 
een burgerlijke vrijheid. De burgerlijke vrijheid bestaat „in de bur
gerlijke rechten en bevorderingen van ieder afzonderlijk, naarge
lang van zijn verdiensten."68) 

7°. De geestelijke vrijheid uit zich met name in de religie. 
Vrijheid, zegt Milton (evenals Roger Williams), treedt steeds op 
in verbinding met religie, evenals onvrijheid in de religie en tyran
nie samengaan. 

8°. Het volk moet een algemeene opvoeding ontvangen. Van 

θ β ) Deze radicale opvatting hebben we reeds geconstateerd in de Bill of Rights 
van Pennsylvania : art. XVI, en die van Massachusetts : art. XIX. 
e T ) Ook Jefferson kende aan iedere constitutie slechts een tijdelijke reden van 
bestaan toe. Gierke (163) : „er (Milton) erhob das Volk zu dessen „Superior" und 
Judex", sodasz es im Falle der Tyrannei ihn ( = den vorst, J.L.H.) strafen und 
tödten, aber auch ohne solchen Anlasz ihn absetzen und die Verfassung ändern 
könne". 
m) Vergelijk hiermede de Bill of Rights van Virginia : sect. 4 ; die van North-
Carolina : art. ΠΙ en van Massachusetts : art. VI. 
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passief onderdaan moet 't tot actief staatsburger worden ge
maakt. 69) 

Verder zij nog herinnerd aan Paine's, door hem zelf erkende, 
afhankelijkheid van Milton, (zie hiervoren). 

Dat Milton, de profeet en heraut van een nieuw tijdperk, de 
Protestante individualist, de vurige strijder voor de révolutionnaire 
zaak en de doodsvijand van 't absolutisme, niets slechts indirect — 
via Sidney en Locke — doch ook direct op de Amerikaansche 
gedachtenwereld van 1776 heeft ingewerkt, lijkt mij na dit alles 
wel voldoende duidelijk. 

W e hebben er reeds op gewezen, dat James Otis in zijn gerucht
makend geschrift : „The Rights of the British Colonies asserted 
and proved" uit 1764, naast Montesquieu, Locke, Rousseau, Pufen-
dorf, de Vattel en Coke ook James Harrington, 7o) den schrijver 
der Oceana, citeert. Welke nu waren diens grondgedachten en 
conclusies ? 

De staat is een schepping van de natuur en een belichaming 
van anethische machten. De staatsraison is de hoogste norm. 7 1 ) 
Alle beslissingen van de politiek moeten slechts betrekking hebben 
op „political principles". Daar de religie wordt uitgeschakeld, is 
de weg open voor tolerantie. De reëele basis van macht is eigen
dom. Het is onzinnig, een democratie te willen vestigen, zoolang 
er zulke enorme verschillen van bezit bestaan. De hoofdbasis van 
de republiek Oceana is daarom de „Agrarian Law", welke een 
gelijke verdeeling van grond beoogt. 7 2) Het volk is souverein. 
Het Parlement moet gekozen worden door 't vrije volk van Enge
land, en om de drie jaren door geheime stemming worden ver
nieuwd. De staatsmacht moet gedeeld zijn. Geestelijken mogen nooit 
de leiding van den staat in handen hebben, anders wordt de religie 
verlaagd tot partij. „Zijn geschriften," zegt Gooch (121), „wer-

· · ) Deze gedachten vinden we terug in de Bill of Rights van Massachusetts en 
die van Pennsylvania. In de eerste wijst Hägermann zelfs groóte woordelijke 
overeenkomst aan met passages in Milton's „A free commonwealth". 
•">) Freund 93-113; Gooch Ш-121 ; Hägermann 73-75: British Universities 
Encyclopaedia Vol. V. 
7 1 ) Freund 93 : Machiavelli „der Fürst der Politiker", wie er ihn nennt, ist sein 
eigentlicher Lehrer. Dem klassischen Altertum entnimmt er sein gesamtes Beweis
material. Zijne hoogste autoriteit Is de „Ancient Prudence". „Diese „Ancient 
Prudence", zegt Freund, „ein Kanon von politische Leitsätzen, den er sich aus 
der politischen Praxis der Alten bildet, ist seine unerschütterliche Autorität." 
T2) Dat moest de backwoodsmen wel aanstaan. 

280 



den nog meer aan gene dan aan deze zijde van den Atlantischen 
Oceaan gelezen. De constituties van Carolina, New Jersey en 
Pennsylvania 73) weerspiegelden zijn ideeën, en een eeuw later 
werd zijn gezag aangeroepen in de discussies, welke voorafgingen 
aan en volgden op de samenstelling van de Amerikaansche Con
stitutie. Zijn werken vormden den politieken bijbel van Otis en 
John Adams, en Jefferson's exemplaar wordt bewaard in de biblio
theek van 't Congres. Tijdens de Revolutie vertaald in 't Fransch, 
verschaften zij Siéyès vele ideeën. En zoo houdt ons Harring
ton's naam staande in de drie groóte revoluties van de moderne 
wereld." 

Milton en Harrington behoorden nog tot den meer gematig
den vleugel van de vrijheidspartij der eerste Engelsche revolutie. 
Zij wilden verbetering van 't bewind, zonder bepaald de conti
nuïteit met het verleden te verbreken. De andere vleugel was radi
caal democratisch en revolutionnair. Die wilde zooveel mogelijk 
gelijkmaken, om tot een betere maatschappij te geraken, vandaar 
den naam Levellers ( = gelijkmakers, nivelleerders) 7 4) Ontstaan 
uit de Independentische beweging, ging deze secte, 7 5) die hoege
naamd geen kerkelijk gezag wilde erkennen, den politiek-socialen 
kant uit, en won veel aanhang in 't leger van Cromwell. Den 28sten 
October 1647 legden de Levellers — in 't leger den Raad der Offi
cieren 'n ontwerp-grondverdrag, een plan voor 'n nieuwe, geschre
ven constitutie voor, voornamelijk uitgewerkt door Lilburne. Den 
15den Januari 1648 (oude jaarstijl) aanvaardde de Raad dit nader 
uitgewerkte en op sommige punten sterk getemperde document, 7 6) 
en den 20sten Januari werd 't met het verzoek, het geheele volk er 
over te laten oordeelen, ingediend bij 't House of Commons. Het 
duidelijkst na spreekt 't ontwerp-grondverdrag of Agreement van 
1647 de overtuiging der Levellers uit. 77) Daar wij deze voor ons 

73) Bedoeld zijn de koloniale charters. 
74 ) De leiders der Levellers verwierpen echter 't theoretische communisme 
(Tawney 229). 
Ï 6 ) Muller Π 2. 486, Gooch 81-87 ; Freund 268-274 ; Hägermann 72 v. 
7 β ) Gardiner : Constitutional Documents . . . no. 74 en no. 81. 
7 7 ) 't Agreement of the people van 1649 geeft geen kiesrecht aan loon-
trekkenden en bedeelden ; geen volledige scheiding van kerk en staat, en alleen 
vrijheid van godsdienst voor die Christenen, welke niet besmet zijn met „Popery 
of Prelacy". Zelfs gaat 4 tegen de radicale sociale beginselen der Levellers in : 
„That no Representative may in any wise render up, or give, or take away, any 
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onderzoek naar den invloed van Engeland op de Amerikaansche 
gedachtenwereld van 1776, nader willen leeren kennen, wijden we 
aan dit document onze bijzondere aandacht, 't Rust op de basis van 
't sociaal compact en de absolute volkssouvereiniteit. Het Parlement 
moet dan ook ondergeschikt zijn aan degenen, die 't vertegen
woordigt, en aan dezen alleen. Dat is de geheele natie, want er is 
algemeen mannenkiesrecht. Allen zijn voor de wet gelijk. Er moet 
vrijheid van godsdienst zijn voor iedereen. Dat zijn de fundamen-
teele beginselen van 't Agreement. Beide zijn „native right" ; van 
natuurlijke rechten wordt niet gesproken ; trouwens 't Agreement 
is bedoeld voor de Engelsche natie alleen. Deze fundamenteele 
rechten nu gaan de bevoegdheid van 't Parlement te boven ; ze zijn 
onaantastbaar. Het vigeerende Parlement is niet in staat geweest, 
die rechten afdoende te beschermen, en 't algemeen welzijn te 
behartigen. Er moet een nieuw Parlement komen, met slechts één 
kamer en een zittingsduur van ten hoogste twee jaar. De oude 
indeeling in kiesdistricten is schromelijk onbillijk ; er moet een 
nieuwe komen van gelijke kiesdistricten over 't geheele land op 
de basis van 't zielental. 

Dit document bevat weinig of geen theorie ; 't is enkel een 
program. In 1659 evenwel verscheen een uitvoerig anoniem ge
schrift „The Leveller". 78) En dit zet de grondbeginselen der Le
vellers uiteen. Daarin lezen we o.a. als conclusie : „Nothing is 
more destructive of true religion nor of worse consequence to hu
man society than the quarrels of nations or persons about their 
difference of faith and worship." „The last dictate of every man's 
understanding in matters of faith and God's worship, is the last 
voice of God to him and obligeth him to practise accordingly". En 
wat de verhouding tot den staat betreft : „The laws ought to be 
the protectors and preservers of all our persons and consciences." 
— „It is the first principle of a people's liberty that they shall 
not be bound but by their own consent." — „The Government 
of England ought to be by laws and not by men." Deze laatste 

of the foundations of common right, liberty, and safety contained in this 
Agreement, nor level men's estates, destroy property, or make all things common ; 
and that in all matters of such fundamental concernment there shall be a liberty 
to particular members of the said Representatives to enter their dissent from 
the major vote." De Levellers waren er dan ook niet over te spreken. En 
Cromwell, die niet voor volks-, maar voor parlements-souvereinlteit evenmin was. 
« ) Freund 270-272. 
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sententie heeft een echo in de peroratie van art. XXX der Decla
ration of Rights van Massachusetts : . . . . „to the end it may be a 
government of laws and not of men." 

Er is een groóte affiniteit tusschen de religieuze en politiek' 
sociale gedachtenwereld der Levellers en die van de oude kolonis
ten en de latere backwoodsmen van New England, Pennsylvania 
en New Jersey : de Independenten, Baptisten en Quakers, Scotto-
leren en Piëtisten. Mogen we dan niet met voldoenden grond ver
onderstellen, dat „The Leveller" met zijn opmerkelijke aphorismen 
op den geest van de makers der Declaration of Rights van Massa
chusetts heeft ingewerkt ? Het is zelfs wanneer men op bovenge
noemde echo let, meer dan een bloote veronderstelling, dat de 
radicalen van 1776, een Patrick Henry, een Samuel Adams, een 
Jefferson en een Franklin, een Paine en een Price, die allen zoo 
meestelijk de volksconcientie wisten te bespelen, zich ook hebben 
laten inspireeren door de geschriften der Levellers. En ook, dat 
een Roger Williams, stellig een geestverwant van Lilburne en 
Ireton, (de hoofden der oude Levellers) zich aan hun krachtige 
ideeën heeft gesterkt, toen hij in 1644 in Engeland zijn „Bloudy 
Tenent" schreef. Immers, I o . iedere kolonie, zoo hebben we reeds 
gezegd, had haar radicale grens, wier aanwezigheid steeds werd 
gevoeld. Daar heerschte inderdaad de geest der Levellers, die zich 
in dezelfde maatschappelijke situatie bevonden tegenover de land
lords als de backwoodsmen tegenover de landspeculanten, toen zij, 
de Levellers, in „The Humble Petition of Thousands of well 
affected persons . . . . " verklaarden : „you would have laid open 
all enclosures of fens and other commons, or have them enclosed 
only or chiefly for the benefit of the poor." 7 9) En 2°. voor den 
Amerikaanschen Radicaal van 1776 was de eerste Engelsche revo
lutie het glorietijdperk zijner geestelijke voorouders en zijner poli-
tiek-sociale beginselen. Heeft hij een Milton en een Harrington, 
een Sidney en een Locke bewonderd, dan wellicht ook een Lilburne 
en den anoniemen schrijver van „The Leveller". W a n t hij las veel. 
En hij bezon zich veel meer dan men van een achttiende-eeuwer 
zou verwachten, 80) op 't nationale verleden. Hij verdedigde zijn 
eigen revolutie met die zijner voorouders. 

7,1 ) Ы] Tawney, 229. 
8 0 ) Immers de onafhankelijke, ja onfeilbaar geachte rede miskende de ervaring, 
de gewoonte, de traditie ; kortom de historie. Zij verbrak de kostbare wet der 
continuïteit en veroorzaakte tenslotte — zooals Burke en Taine hebben aange-
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Over den invloed van Coke en Seiden op de naar Amerika 
uitwijkende Puriteinen en de eveneens uit Engeland meegebrachte 
covenant-idee hebben we reeds gesproken. 

Een Lockiaan en vurig bewonderaar van de Glorious Revo
lution, maar nog meer opportunist dan Locke, 8 1) is Blackstone» 
de schrijver der Commentaries. Blackstone, dien we reeds als ver
dediger van 't natuurrecht uitvoerig hebben geciteerd, was voor de 
Amerikanen zoowel na als vóór de Revolution „an oracle of law" 
voor de kennis van 't Engelsche staatsrecht. In zijn controverse 
met Seabury in de jaren 1774 en '75 beroept Hamilton zich herhaal
delijk op Blackstone 82) ter verdediging van de absolute rechten der 
geregeerden en het „voluntary compact between the rulers and the 
ruled" als oorsprong van „all civil government, justly established". 
De Commentaries waren 't arsenaal der Amerikaansche radicalen, 
hoewel ook een moderaat als Dickinson ze meermalen citeert, o.a. 
in de instructie voor de afgevaardigden van Pennsylvania naar 
't Eerste Congres. Heet Blackstone echter met reden „een oracle 
of law"? Dat moet m.i. worden ontkend. Hij beschouwde de 
Glorious Revolution, die de overwinning van de wet op de wille
keur was geweest, als den finalen, vasten standaard voor alle poli
tieke kwesties.83) Daar Jacobus II was onttroond, wijl hij de 
Engelsche constitutie had trachten te forceeren — hij gebruikte het 
dispensatierecht als een passe-partout — bleef het langen tijd voor 
anderen ondoenlijk, een heilzame hervorming van de staatsinstel
lingen te beproeven. Dat immers leek revolutionnair. En zoo 
werden de bestaande wetten, die Jacobus II had geschonden, voor 
Judge Blackstone, den bourgeois satisfait, en de heerschende klasse 

toond — de Fransche Revolutie. De Amerikanen echter bleven niet staan 

bij de beschouwing van „'t recht met ons geboren", maar werden telkens 

teruggelokt naar „'t historische recht". Dat geldt echter ook wel van Montesquieu 

en de zijnen, 't Rederecht der achttiende eeuw was revolutionnair ; het historische 
recht vroeg herstel van geschonden recht. Daarvandaan dat Burke de Ameri

kaansche „Revolutie" verdedigde en de Fransche bestreed. 
8 1 ) De volle verantwoording van deze qualificatie volgt bij de besperking van 

Locke's trias-leer. 
S 2) The Cambridge Modern History П, Chapter VI ; Ryan and Millar 167 w . 
8 3 ) Blackstone maakt met geen enkel woord gewag van 't cabinet, dat zich — 

hoewel schoksgewijze — sinds de Glorious Revolution ontwikkelt tot mandataris 

van 't Parlement en voornaamste regeeringsorgaan. 
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van achttiende-eeuwsch Engeland een fetish.84) Bovendien: nu 
ging de zienswijze van den jurist, den rechter, — evenals later in de 
Vereenigde Staten — zóó sterk domineeren, dat legislatieve her
vormingen van meer democratisch karakter bij voorbaat waren van 
de hand gewezen. Op 't voetspoor van Locke tracht Blackstone in 
de Commentaries het natuurrecht, dat inderdaad een zeer belangrijk 
element van 't Engelsche recht uitmaakt, nóg sterker in 't positieve 
recht in te weven. Maar hij doet dat conservatief en halfslachtig. 
Volgens hem bestaat de uitzonderlijke voortreffelijkheid van de 
Engelsche constitutie hierin, dat ze het natuurrecht heeft behouden; 
dat ze daarop is gebaseerd, en den Engelschman de „absolute 
rights" rechtstreeks toekent, of die rechten met kostbare waar
borgen omringt. 85) Dat hij de natuurrechtelijke normen ook voor 
Kroon en Parlement bindend acht. Is consequent. Maar hoe is dan 
die bindende kracht van de constitutie» welke de staatsmacht ver
deelt en uitbalanceert, 86 ) te vereenigen met de door Blackstone 
eveneens beleden volle, absolute souvereiniteit van Kroon en Parle
ment 7 Wie de parlementaire geschiedenis van 't Engeland der drie 

8 4) Trevelyan 475 : „The victory of law over arbitrary power was upon the 
whole an immense gain for humanity ; but for the next hundred years and more 
the victory of law and of vested interests produced an undue admiration of things 
as they were, in the days of Blackstone, Burke and Eldon, all of whom appealed 
to the great conservative Revolution as the final standard in human affairs. 
Because James Π had attempted to destroy the institutions of the country, it long 

remained imposable for anyone else to attempt their reform." 
S B ) Blackstone : Bk I chapter I, 127. „The absolute rights of every Englishman 

(which, taken in a political and extensive sense, are usually called their liberties 

as they are founded on nature and reason, so they are coeval with our form of 

government ; though subject at times to fluctuate and change : their establishment 

('excellent as it is) being still human. At some times we have seen them depressed 

by overbearing and tyrannical princes ; at others so luxuriant as even to tend to 

anarchy, a worse state than tyranny itself, as any government is better than none 

at all. But the vigour of our free constitution has always delivered the national 

from these embarassments and, as soon as the convulsions consequent on the 

struggle have been over, the balance of our rights and liberties has settled to its 

proper level ; and their fundamental articles have been from time to time asserted 

in parliament, as often as they were thought to be in danger." 
8 e ) eodem 50. „The constitutional government of this island is so admirably 

tempered and compounded, that nothing can endanger or hurt it, but destroying 

the equilibrium of power between one branch of the legislature and the rest. For 

if ever it should happen that the independence of any one of the three should be 

lost or that it should become subservient to the views of either of the Other two, 

there would soon be an end of our consitution." 
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eerste George's heeft bestudeerd, zal zich eveneens verbazen over 
„the House of Commons freely chosen by the people from among 
themselves", en Laski's sententies 8 7) niet te hard vinden: „He must 
have known that to talk of the independence of the branches of 
the legislative was simple nonsense at a time when King and peers 
competed for the control of election to the House of Commons . . . . 
It was ridiculous to describe the Commons as representative of 
property so long as places like Manchester and Sheffield were 
virtually disfranchised W h a t he did was to produce the 
defence of a non-existent system which acted as a barrier to all 
legal, and much political, progress in the next half-century. He 
gave men material without cause for satisfaction." De macht 
van het Parlement is onbeperkt en boven contrôle verheven, 8 8) 
en de afgevaardigden zijn geen mandatarissen van de kiezers, 
maar van 't geheele volk, verklaart Blackstone. Hoe echter kan 
't Parlement onbeperkt zijn, terwijl 't geheele volk de bron van 
de staatsmacht is (en blijft) ? Door zulke inconsequenties komt 
Blackstone natuurlijk in botsing met de overtuiging der Ameri-
kaansche radicalen. Zij ontkennen ten stelligste, dat het vigeerende 
Engelsche parlement 't geheele volk vertegenwoordigt, en ook 
dat de koning niet wettelijk verantwoordelijk is . 8 9 ) En even
eens, dat de wetgevende macht berust bij den koning en 't Parle
ment. Hij echter kiest de zijde van den koning en 't aan dezen 
onderworpen Parlement. Hieruit is 't te verklaren, dat Jefferson 
de autoriteit van Blackstone voor de Amerikanen nadrukkelijk 
van de hand wijst. En dat Hägermann (98) sterk betwijfelt „ob 
dieser Mann berufen sein konnte, den Amerikanern als Autorität 
zu gelten." Evenwel : de Amerikanen hebben zich veel op hem 
beroepen. En juist dan is hij hun autoriteit, wanneer hij — zooals 
voor de natuurlijke rechten en de scheiding der machten — op de 
schouders staat van Locke, Pufendorf of Montesquieu. Bovendien : 

8T) bastó 139 ν. 
8 8 ) ,,It has sovereign and uncontrollable authority in the making, confirming, 
enlarging, restraining, abrogating, repealing, reviving, end expounding of laws, 
concerning matters of all possible denominations, ecclesiastical or temporal, civil, 
military, maritime, or criminal : this being the place where that absolute despotic 
power, which must in all governments reside somewhere, is intrusted by the 
constitution of these kingdoms." (Book the First, Chap II, of the Parliament ΙΠ). 
8 9 ) Blackstone verklaart : „He is not only incapable of doing wrong, but even 
of thinking wrong." 
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Blackstone's Commentaries hebben 't gezag van James Otis (zie 
hiervoren : The Rights of the British Colonies asserted and proved) 
versterkt. En zooals Vossler (23, noot 2) opmerkt: „in „A Vindica
tion of the British Colonies", Boston 1765 S. 8 übernimmt Otis 
genau die These Blackstone's : „The natural absolute personal 
rights of individuals, are so far from being opposed to political or 
civil rights, that they are the very basis of all municipal laws of 
any great value" u.s.w.". Ook is 't een bekend verschijnsel, dat 
men zich bij voorkeur bedient van de autoriteit van een tegen
stander, wanneer 't die kwesties betreft, waarin hij 't met ons eens 
is. Verwierpen de Amerikanen de absolute souvereiniteit van 
Koning en Parlement, des te nadrukkelijker citeerden zij de Com
mentaries voor de natuurlijke rechten en de volkssouvereiniteit. 

Daar is echter nog meer, dat op grooter invloed van Blackstone 
wijst, dan Jefferson en Hâgermann hem toekennen. Jellinek90) 
zegt, dat Blackstone de eerste is, die, op grond van Locke's leer 
en de Bill of Rights van 1689, zijn leer van de absolute rechten 
der personen op de gedachte van de subjectieve rechten van 't 
afzonderlijke individu grondvest, en wel voor 't eerst in de ano
nieme Analysis van 1754, die de grondtrekken van de Commen
taries vertoont. Door de Analysis hebben de Amerikanen dus al 
veel vroeger met Blackstone's leer der menschenrechten in kennis 
kunnen komen, dan Hâgermann veronderstelt. Als Otis in 1764 zijn 
beroemdste politiek geschrift in 't licht geeft, waarin hij de rechten 
van den mensch en den burger proclameert, dan heeft hij daarmede 
Locke's objectieve rechten — hier slagboomen voor de staats
macht ten bate van 't individu — omgezet in subjectieve, d.w.z. 
positieve bevoegdheden van 't individu. θ 1 ) „Diese Umwandlung," 
zegt Jellinek, (Die Erklärung 67) „vollzieht sich unter dem Ein-
flusz der Analysis von Blackstone. Auch die parlamentarische 
Instruktion, welche als Anhang der Schrift von Otis abgedruckt ist, 
drückt sich genau so wie das anonyme Werk Blackstones aus." 
Blackstone heeft dus langer en dieper invloed op de Amerikaansche 
gedachte gehad, dan Hâgermann veronderstelt. En wel met name 
op Otis, den eersten en voomaamsten grondlegger der Ameri-

•o) Die Erklärung 40 en 67 ; Allgemeine Staatslehre 413 v. 
θ 1 ) Van Kan 70 v. : „Ora de tegenstelling duidelijk uit te drukken, noemt men 
de norm recht in objectieven zin, en de daaraan ontleende verwachtingen, bevoegd' 
beden of rechten in subjectieven zin of ook subjectieve rechten." 
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kaansche Revolutie. En : op een allerbelangrijkste idee ; die van 
de rechten van den mensch en den burger. 92 ) Blackstone's leer, 
dat de Engelsche constitutie een kind is van 't natuurrecht, is 
vruchtbaar geworden in Amerika. Doch zijn opvatting, dat de wet 
geen compact of agreement is, dat van ons uitgaat, maar een tot 
ons gericht bevel, moest tot de conclusie leiden, dat dan ook de 
toestemming van allen niet noodzakelijk is. Maar dan zouden de 
koloniën ook geen recht van medezeggingschap in 't Empire 
hebben. In 't geschil tusschen koloniën en Parlement staat Black' 
stone dus om een tweevoudige reden niet aan de zijde der Ameri' 
kanen ; ten eerste : wijl hij 't Parlement absoluut acht ; en ten 
tweede : wijl hij een opvatting van de wet heeft, welke grootelijks 
verschilt van die der Amerikanen. 

En nu over den invloed van de Schotsche School en van de 
Scholastieken op de Amerikaansche gedachte ; een invloed, die 
pas in den laatsten tijd is ontdekt, en wel — voor wat de Scholas
tieken betreft — voornamelijk door de onderzoekingen van Figgis, 
Gaillard Hunt, Ryan, Millar, Rager en Kraus ; en — voor wat de 
Schotsche School van den Common Sense aangaat — door die 
van Miliar. 

Eerst dan de invloed van de Schotsche School. 

Millar 9 3) wijst op 't feit, dat mannen als Madison, Hamilton 
en Wilson een groóte mate van zelfstandigheid aan den dag 
leggen tegenover de door hen geciteerde auteurs. En ook, dat zij, 
zonder lang met elkaar van gedachten te hebben gewisseld, 't op 
alle fundamenteele en vitale punten zoo buitengewoon eens zijn 
geweest. Zij wezen dezelfde ideeën af, en aanvaardden evenals 
Edmund Burke, de waarde van de traditie en de gewoonte 9 4) als 
de groóte bondgenooten van permanentie en stabiliteit. Dit nu 
wijst er op, dat ze niet alleen in 't bezit zijn geweest van veel 
gezond verstand, maar ook van een practische, heldere philosophie, 
althans van een philosophische denkmethode. Millar nu toont aan, 
dat ze inderdaad zulk een philosophie, of liever : zulk een methode 

9 2 ) Over zijn invloed op de trias-leer in Amerika zal verderop worden gesproken. 
9 3) ,Practical Liberty" and „Common Sense". (Ryan and Millar VI). 
9 4) Dat de macht van de traditie en de gewoonte groot is geweest bij de 
schepping van de staatsconstituties en de Federale Constitutie, zal verderop 
worden aangetoond. 
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om zuiver te denken, hadden. En wel die van den Common 
Sense. 9 5 ) 

Thomas Jefferson zoo betoogt Millar, noemt het in zijn Memoir 
„my great good fortune, and what probably fixed the destinies of 
my live", dat hij aan 't William en Mary College als leermeester, 
mentor en vriend had gehad Dr. William Small, een Schot met een 
universeelen, philosophischen geest. „And from his conversation I 
got my first views of the expension of science, and of the system of 
things in which we are placed". William Small nu was een denker 
uit de Schotsche school. James Wilson, dien wij reeds hebben leeren 
kennen als de schrijver van de „Considerations on the Nature and 
Extent of the Legislative Authority of the British Parliament" uit 
1774, en „the best read lawyer" in de Federale Conventie, was 
eveneens een Schot. Hij had de philosophie van den Common 
Sense ingedronken aan de universiteiten van St. Andrew, Glasgow 
en Edinburg, en de twee laatste jaren van zijn verblijf in Groot 
Brittannie — hij emigreerde in 1763 — de voorlezingen gevolgd 
van John Millar, pen vriend van Adam Smith en Edmund Burke, 
en een groot staatsgeleerde tevens. „His own works," zegt 
Millar, 9 6) „show a decided preference for the Scottish thinkers of 
the anti-sceptical and non-sentimental type." 

Madison studeerde te Princeton, toen daar John Witherspoon, 
eveneens een Schot (in 1768 geëmigreerd) president was. Van 
Witherspoon's invloed op Madison's geestelijke vorming getuigt 
William E. Rives in zijn Life and Times of Madison. 9 7) „The 
increased attention paid to the study of the nature and constitution 
of the human mind, and the improvement which had been intro
duced into this fundamental department of knowledge by the 
philosophical inquiries of his own country-men constituted a marked 
and most important feature of Dr. Witherspoon's reforms. Mr. 
Madison formed a taste for these inquiries, which entered deeply 

into the character and habits of his mind, and gave to his 
political writings in after life a profound and philosophic cast, 
which distinguished them eminently and favorably from the pro
duction of the ablest of his contemporaries." 

e5) Zie voor de school van den Common Sense Sassen III 223-227 en Diction' 
naire de Théologie catholique Π, le partie s.v. Buffier, Claude. 
9 β ) Namelijk de medewerker van Ryan aan The State and the Church. 
<") Ryan and Millar 155. 
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Dat Witherspoon inderdaad tot de school van Thomas Reid 
behoort, blijkt o.a. uit de volgende door Mil lar 9 8) van hem geci
teerde uitspraak : Some late writers have advanced, with great 
apparent reason, that there are certain first principles or dictates 
of common sense which are either simple perceptions or seen with 
intuitive evidence. These are the foundation of all reasoning, and 
without them to reason is a word without meaning. They can no 
more be proved than you can prove an axiom in mathematical 
science. These authors of Scotland have lately produced and sup
ported this opinion, to resolve at once all the refinement and meta
physical objections of some infidel writers." Hieruit spreekt niet 
alleen een al te groot optimisme aangaande de kentheoretische 
waarde van den Common Sense, doch ook de naar klaarheid 
strevende geest van Thomas Reid en van Claude Buffier, den 
Franschen Jezuïet, dien Reid om zijn „Traité des Premières 
Vérités" als zijn leermeester hulde b reng t" ) 

Bij Hamilton is de invloed van de Schotsche school niet zoo 
duidelijk te onderkennen. Misschien mag men hem enkel ver
moeden. Wel wijst Millar er op, dat Hamilton een Schotschen 
vader Had ; dat zijn leermeesters adepten van Princeton waren, en 
dat hij zelf in een kring van Common Sensers leefde. Ongetwijfeld 
had hij 't eenvoudige oog" van den Common Sense en — zooals zijn 
biograaf Henry Cabot Lodge van hem getuigt1 0 0) : — „above 
all things a classifying and logical mind". De Federalist is daar 
om dit getuigenis te bevestigen. Doch dit alles volstaat niet, om 
Hamilton tot een welbewust Common Senser te stempelen. Maar 
wat uit den Federalist wel duidelijk blijkt, is dit : Hamilton bezat 
denzelfden zin voor zuivere logica als Madison. Wilson en Jeffer
son. En hij was even zuiver Whig als zij. 

De echt Angelsaksische philosophie van den Common Sense 
gaf , /t eenvoudige oog" ; zij leerde zuiver denken, zij leerde de 
waarde beseffen van zuivere denkbeginselen en „self-evident 

<*) codem 155. 
ю) „J'ai trouvé plus de choses originales dans ce traité que dans la plupart des 
livres métaphysiques j'ai lus. Les observations de Buffier me paraissait en général 
d'une parfaite justesse et quant au petit nombre de celles que je ne saurais tout 
à fait approuver elles sont au moins fort ingénieuses". (Uit : Oeuvres de Reid : 
trad. par Jouffroy, Paris 1818—1836, aangehaald in de Diet, de Th. Cath. П. 
le partie s.v. Baffler, Claude). 
1 0 0 ) Bij Kranenburg : Studien over Recht en Staat, рад. 98. 
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truths" (Deci, of Independence). Voor 't ingewikkelde probleem 
van 't staatsbestuur gaf zij als systeem echter weinig positief-con
structieve suggesties. Maar, dat zij de geheele Whig-doctrine der 
Amerikanen, de ideologie van 1776, vóórdat deze door Edmund 
Burke101) en den Federalist definitief werd geformuleerd, heeft 
doordacht en verhelderd, dat is voor Amerika haar groóte ver
dienste, i 02) 

Vervolgens de invloed der Scholastieken. 

In de laatste jaren is niet alleen de affiniteit tusschen de 
Renaissance en de Middeleeuwen, doch ook die tusschen het 
denken der Middeleeuwen en dat van den nieuwen tijd duidelijker 
in 't licht gesteld. Bernard Jansen 103) zegt dienaangaande: „Die 
Forschung der letzten Jahrzehnte (hat) gezeigt, dasz die Bahn
brecher der neuen Zeit viel tiefer mit den Anschauungen der 
Vorzeit verwachsen waren, als man ehedem meinte und als vor 
allem ihnen selbst zum Bewusztsein kam. Forscher wie Baemker, 
von Dunin-Borkowski, Freudenthal, von Hertling haben nachge
wiesen, dasz noch Bacon, Descartes, Spinoza, Locke, Leibnitz 
zentrale Partien ihrer scheinbar neuen und ans einem Gusz be
stehenden Systeme der damals noch lebendig im wissenschaftlichen 
Zeitbewusztsein weiterwirkenden Scholastik zu verdanken haben." 
En dan wijst hij er op, dat de staatsrechtelijke theorieën van 
Althusius, Locke, Montesquieu, Pufendorf, Thomasius en Kant 
tot aan de onderzoekingen der laatste decenniën — zijn boek ver
scheen in 1924 — „namentlich bis auf die Forschungsergebnisse 
des vorbildlich arbeitenden Otto von Gierke" werden beschouwd 
„als etwas völlig Neues, als ein neuzeitliches Gedankengut". 

W a t nu de voor ons thema zoo belangrijke kwestie van 't 
staatsgezag betreft : m.b.t. het door de mutua obligatio gecondi
tioneerde Herrsche f tsver trag (pactum subiectionis) schrijft 
G i e r k e 1 0 4 ) : „Die Annahme eines Herrschaftsvertrages als des 
rechtlichen Fundaments der Staatsgewalt erhob sich schon im 
Mittelalter zu fast unbestrittener Geltung". En Alexander J. Car-

101) Adress to the King. 
1<а) Kaust 90 : „Ein entschiedems Verdienst um einen günstigen Abschlusz (n.I. 
van de schepping der Federal Constitution, J.L.H.) hatten wohl Madison 
und Wilson durch ihre kluge, scharfsinnige und doch maszvolle Dialektik. 
*») Jansen 151 en 155 ν. 
1 W ) Gierke v. 77. 
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lyle 105) : „The first principle which seems to me to be behind the 
whole structure of Mediaeval society is this, that political authority 
is the authority of the whole community. The great representative 
machinery in which this was finally embodied represents one of 
the greatest archievements of civilisation, and is a perpetual monu
ment of the practical genius of the Middle Ages. This develop
ment would have been impossible, as its appearance would be 
unintelligible, if its foundations had not been laid deep in the prin
ciples of Mediaeval society and, especially, in the principle that 
all authority is the authority of the community. This principle is 
implicit in the two great practical (aandikking door J.L.H.) facts 
of Mediaeval society, the first, that law is the law of the com
munity, the second, that the administrative organs of the com
munity, if we may use a modern phrase, derive their authority 
from the consent of the community. Alsook d i t 1 0 6 ) : The Emperor 
derived his authority, ultimately no doubt, from God, but imme
diately from the nation." Terwijl van der Grinten,107) met een 
verwijzing naar de Carlyle's verklaart : „De juristen der Middel
eeuwen zagen de verhouding tusschen vorst en volk als een con-
tractueele. Wel kwamen sommigen van hen ook langs dezen weg 
tot een constructie, waarbij het volk geacht werd de macht geheel 
aan den vorst te hebben overgedragen, zoodat deze inderdaad in 
het bezit was der plenitudo potestatis. Doch de meesten zagen de 
figuur niet als een overdracht (translatie), maar als een opdracht 
van gezag (concessio). Uit laatstbedoelde constructie van een 
pactum subiectionis (Herrschaftsvertrag) vloeit dan vanzelf voort 
de stelling „populus maior principe". Ook in de middeleeuwsche 
Staatsphilosophie overheerscht deze richting. Zij erkende in het 
algemeen het gezag als een goddelijke instelling, doch meende, 
dat primair dit gezag bij het volk berust. Zoo werd in de Middel
eeuwen met toepassing der constructie van het pactum subiectionis 
de kiem gelegd voor de leer der volkssouvereiniteit." 

De juistheid van deze opvatting, dat de leer der volkssouve
reiniteit de meest gangbare in de M.E. is . 1 0 e) springt nog duide-

105 ) American Historical Review Oct. 1913, pag. 6. 
10e) R. W. Carlyle and A. J. Carlyle : A History of Mediaeval Political Theory 
in the West. vol. I, 292. 
107 ) v. d. Grinten 9. 
108) In de Irish Theological Quarterly van Januari 1921 verklaart Alfred 
O'Rahilly in zijn artikel Theology on Tyranny : „I have made the laborious 
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lijker in 't oog, wanneer men hierbij niet alleen aan Thomas van 

Aquine — van wien het echter niet onomstootelijk vaststaat, dat 

hij die leer huldigde 1 0 9 ) — en aan zijn leerling Aegidius van Rome, 

doch ook aan de nominalisten Ockham, Marsilius van Padua, 

Johannes de Janduno en Gerson denkt. Via antiqua en via moderna 
leiden immers in heel verschillende richting« ook op 't gebied van 
't natuurrecht en dat der staats- en rechtsphilosophie. Maar beide 
leiden tot de volkssouvereiniteit als basis van het staatsgezag ; de 
eerste tot de relatieve,1 1 0) de tweede tot de absolute volks' 
souvereiniteit. 

Het nominalisme, de via moderna, is in zijn diepste wezen 

onmetaphysisch. Het houdt immers slechts het individueele voor 

wezenlijk bestaand, en acht waarheid slechts de kennis van 't 

individueele bestaande. Het streefde dan ook van meet af naar 't 

investigation of every accessible Catholic philosopher and theologian from the 

thirteenth to the nineteenth century and here is the significant result : Fifty-

two writers prior to Suarez and eight-seven after him, uphold the principle that 

government is based upon the consent of the governed ; sixty-five do not discuss 

the subject at all, and only seven Gallicans of very doubtful orthodoxy, reject the 

principele". 
1 0 9 ) Toch lijken mij de volgende teksten uit de Summa (Ia 2ae qu 90 a 3, ad 2 

en Ia 2ae qu 97, a 3 ad 3) meer te pleiten voor de opvatting van Suarez, Tisch-

leder, Ronunen en Macksey (Ryan and Millar 68 vv.), dat Thomas daarin de 

leer der (relatieve) volkssouvereiniteit huldigt, dan Beysens (Wijsbegeerige 

Staatsleer 20 v., noot 3) en Schilling (Die-Staats- und Soziallehre des Hl. Thomas 

ν. Aquin 2de druk, pag. 125 vv.) oordeelen. In de Nederlandsche vertaling „door 

een groep Dominicanen" (Geloofsverdediging, Antwerpen) luiden ze als volgt: 

„Die dwingende macht (n.l. de wet ; J.L.H.) berust of wel bij de gemeenschap, 

ofwel bij een publiek persoon, die straffen kan opleggen . . . . Aan hen komt 't 

dus toe, wetten te maken." En : „Een gemeenschap, waar een gewoonterecht 

wordt ingevoerd, kan aan een dubbele voorwaarde beantwoorden. Immers, als het 

een vrije gemeenschap is, die voor zichzelf een wet kan maken, dan is de toe

stemming van heel de gemeenschap om iets te onderhouden, wat door de gewoonte 

blijkt, van meer waarde dan 't gezag van den vorst, die geen bevoegdheid heeft 

om wetten te maken, tenzij inzoover hij handelt in naam van de gemeenschap. 

Ofschoon dus private personen geen wetten kunnen maken, kan toch het volk in 

zijn geheel het wel. Maar indien de gemeenschap geen vrije beschikking heeft in 

't maken van wetten, of de wetten door een hoogere macht gemaakt, niet kan 

afschaffen, dan toch kan een in zoo'n gemeenschap overheerschende gewoonte 

kracht van wet krijgen, In zoover ze geduld wordt door diegenen, die aan de 

gemeenschap wetten kunnen stellen . . . . " 
11<>) Borret (Kath. Encyclopaedie s.v. Volkssouvereiniteit) „De relatieve of 

middellijke V. . . . is met de leer der scholastieke philosophie en der pauselijke 

encyclieken in overeenstemming." 
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moderne, naturalistische denken. Het wendde den blik der weten
schap af van 't algemeene naar 't individueele ; van de bespiegeling 
naar de ervaring ; van 't begrippelijke naar 't concrete ; van de 
ordo naar den enkeling en de individueele vrijheid. Zag de via 
antiqua het natuurrecht als een onderdeel van de natuurlijke zede-
wet, en den laatsten grond van beide in de eeuwige ordening van 
Gods verstand, de school van Ockham, zegt Rommen (84 v.) 
„setzte den Willkürwillen Gottes um seiner Almacht willen als 
Prinzip des Naturrechts. Der positive, absoluteWillkürwillen des 
allmächtigen Gottes sollte einziges Prinzip der Lex naturalis 
sein." m ) 

Voor de rechts- en Staatsphilosophie is dat verschil van vér
strekkende beteekenis. Thomisme en Nominalisme plaatsen den 
enkeling namelijk geheel verschillend tegenover de maatschappij, 
het gezag en de staat. Het eerste ziet hem als een individueel èn 
sociaal redelijk wezen, en bijgevolg als een organisch deel van 
een totaliteit, als ingeboren in een boven hem staande, objectieve 
ordening, welke van goddelijken oorsprong is . 1 1 2 ) Het tweede 

ш ) Strikt genomen heeft het natuurrecht — in zijn wezen immers algemeen, 
onveranderlijk, absoluut recht in en van den „eeuwigen" mensch — voor den 
nominalist geen reden van bestaan. En voor den voluntarist kan 't alleen dan 
gelden als vaste norm, wanneer hij de uitingen van den goddelijken wil identiek 
acht met die van 't Goddelijk verstand, dat zijn uitstraling o.a. heeft in de natuur
wet. Voor den genuinen Calvinist, Zwingliaan en Lutheraan, volbloed voluntarist 
en bovendien van oordeel, dat de menschelijke natuur totaal verdorven is, en 
dat de alwerkzaamheid van God de volslagen passiviteit van den mensch be-
teekent, is een in zijn grondbeginselen absoluut natuurrecht — althans theoretisch 
— onbestaanbaar. Voor hem kan b.v. de Decaloog enkel zijn : dictaat van God. 
De Lagarde (137) wijst er dan ook op, dat Luther, Zwingli, Melanchton en 
Calvijn wel „reconnaissent que le droit naturel est à l'origine des lois positives" 
maar (117) „la Reforme refuse à la loi naturelle une valeur propre et indépen
dante. Sans supprimer son nom, la Réforme s'ingénie à lui retirer tout caractère 
naturel ; elle la dégage surtout de son fondament rationnel". 

Bij Thomas van Aquine echter, zoo zegt Manser (173) „herrschen Verstand 
und Wille auf ihrem eignen Gebiete und gehorchen auf dem des andern. Aan
gaande de genese der wet verklaart Thomas (la Пае qu. 97.a3) : „ledere wet 
gaat uit van het verstand en van den wil van den wetgever : de goddelijke wet 
en de natuurlijke wet, van den redelijken wil van God ; de menschelijke wet van 
den menschelijken wil, geregeld door de rede." Die „redelijke wil" nu veronderstelt 
de zuivere harmonie van wil en verstand in Gods wezen. 
112) Rommen 177 : Der Staat besteht weder aus Familien noch aus Individuen, 
noch ist die Familie vom Staat her eine blosze soziale Materie im Hinblick auf 
den Staat. „Sie 1st Block in einem Gebäude und sie selbst ist wieder Gebäude 
im Verhältnis zur ihren Elemente" (Sertillanges). 
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ziet hem vrijwel uitsluitend als een individueel redelijk wezen, als 
eenheid in een pluraliteit, als lid van een vereeniging van vrije, 
souvereine individuen. Het eerste ziet 't gezag als 't element, dat 
de gemeenschap als zoodanig is ingeschapen — of althans voor 
die gemeenschap is geschapen, zooals de ziel voor 't lichaam — 
noodzakelijk om de eenheid van leiding voor zoovele individueele 
menschen, verschillend van aanleg, hartstochten, verlangens, 
karakter en inzicht, en dus als van goddelijken oorsprong. Het 
tweede ziet het gezag ab 't door de vrije wilsbeschikking der leden 
tot stand gekomen element, als schepping dus van 'de menschen 
en van hen afhankelijk. Het eerste ziet den staat dus theonoom, het 
tweede autonoom. Voor het Thomisme is de staat een zedelijk 
organisme, voor 't Nominalisme is hij een utiltaristisch mechanisme. 
Op grond van deze verschillen hebben we dan ook, met verwijzing 
naar Rommen en van der Grinten, hiervoren gesproken van indivi
dualistisch, nominalistisch natuurrecht, om dit scherp gescheiden te 
houden van 't classieke natuurrecht van Aristoteles, Augustinus 
en Thomas. Dat men die twee zoo sterk verschillende richtingen 
niet altijd uit elkaar heeft gehouden, heeft geleid tot miskenning 
van 't classieke natuurrecht en 't natuurrecht in 't algemeen. En . . . 
tot aantasting der rechten van den enkeling of van den staat. Van
daar dat men juist in révolutionnaire tijden herhaaldelijk, zij 't vaak 
onbewust, uitziet naar 't classieke natuurrecht als naar den her
steller bij uitstek van de gezonde orde. Het classieke natuur
recht is de bron van iedere rechtvaardige wet : en de toetssteen 
voor 't redelijk gehalte der wetten. Aan de menschheid de taak, 
die bron zuiver te houden, en in heilzame wetten af te tappen ; dien 
toetssteen zorgvuldig te gebruiken. 

Gold voor den Thomist het adagium : wet is rede, voor den 
nominalist — en tot op zekere hoogte ook voor den Scotist — 
is de wet wil. En nu is 't een wezenskenmerk van de Na-Schola
stiek, dat zij „concordanties" tusschen deze twee polen zoekt. „Die 
Spätscholastik," zegt Rommen (224 v.) , „ist die Zeit der „Kon
kordanz". So vereinigt denn auch Suarez bereits in der Meta
physik Thomas und Duns Scotus. IKm genügt die überlieferte Lehre, 
dasz die Erkenntnis nur auf das Allgemeine, das Wesen, gehe, 
nicht ; ihm genügt zur Erklärung der Individualität des Dinges 
nicht die Lehre, dasz das „Ding" ein Verwirklichungsfall der 
ewigen Idee, der Wesenheit, in der Materie sei. Es bedarf noch 
einer besonderen Art und Weise des Seins, um die Einheit des 
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Dinges aus Form und Stoff zu erreichen. Das Ding steht vor ihm 
nicht als an sich uninteressanter, in seiner Gleichförmigkeit 
„gleich"-gültiger Verwirklungsfall einer ewigen Idee, sondern als 
einzigartige Individualität. Die Spät-scholastik hat vom Scotismus 
den Sinn für Jas Empirische, einmalig Historische geerbt. Die Idee 
der (sie) Menschen wird als aktive Persönlichkeit geprägt, so 
dasz der freie Wille auch in dem Problem Gnade und Freiheit noch 
zur Geltung kommt. (Molinismus). So wird der Blick auch auf 
das Mannigfaltige, Individuelle, auf das im geschichtlichen Ablauf 
sich Wandelnde gelenkt. Deshalb kann man sich auch die Ent
stehung des konkreten Staates als Vereiniging von Wesensform, 
„Staatsidee", und Materie, Volk, nur durch den „Consensus", die 
Zustimmung der konkreten Volksgemeinschaft vorstellen". 

De enkeling komt dus tengevolge van deze concordantie der 
Na-Scholastiek bij de staatsvorming meer zelfstandig en actief 
naar voren, evenals de idee van een vereenigings- en onderwer
pingsverdrag, en die van de gemeenschap des volks als door-
loopende bron van 't gezag. En daarvandaan bij de Na-Scholas
tieken, met name bij Suarez en Bellarminus, de onbewimpelde 
belijdenis van de leer der volkssouvereiniteit. Gierke п з ) betoogt, 
dat juist de Reformatie de theocratische gedachte met energie 
opnieuw beleefde. En dat 't daarom de ijverigste tegen
standers van de Reformatie, met name de Dominicanen en de 
Jezuïeten waren, „welche nunmehr mit allen Waffen des Geistes 
für eine weltliche Konstruktion des Staates und des Herrscherrechts 
wirkten". Vandaar hun uitbouwen van 't oude natuurrecht. „In 
ihrer Vollendung tritt diese Doktrin namentlich bei dem genialen 
und tiefen Suarez. Suarez lässt die souveräne Gewalt unmittelbar 
und notwendig mit dem „politischen und mystischen Körper" selbst 
entstehen, den die einzelnen Menschen durch einen zwar der 
natürlichen Vernunft und darum dem Willen Gottes entsprechen
den, allein durchaus freiwilligen Einigungsakt hervorbringen . . . . 
Dennoch sind es nicht die Einzelnen, deren Wille die Souveränetät 
der Gesammtheit über ihre Glieder producirt : denn weder haben 
sie vorher die der Gesammtheit erwachsenden Rechte, (z.B. Recht 
über Leben und Tod und Gewissensbindung), noch können sie, 
wenn sie den Verein wollen, hindern, dasz er souverän wird. 
Ebensowenig aber ertheilt etwa Gott, obschon er als „primus 

Ï13) Gierke 64 vv. 
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auctor" die Quelle aller Gewalt bleibt, diese durch einen beson
deren Akt (wie dem Papst) der verbundenen Gesammtheit. Viel
mehr entsteht für diese die souveräne Gewalt ,,ex vi rationis 
naturalis" und Gott verleiht sie als „proprietas consequens natu-
ram", medio dictamine rationis naturalis ostendentis, Deum suffi-
cienter providisse humano generi et consequenter illi dedisse potes-
tatem ad suam conservationem et convenientem gubernationem 
necessariam". 

Uit deze magistrale kristallisatie van Suarez' leer lìi) aan
gaande het ontstaan van den staat uit een uitdrukkelijk of stil
zwijgend vereenigmgsverdrag („quasi-contract", zegt Suarez) en 
een dito onderwerpingsverdrag, en aangaande de verhouding van 
den enkeling tot beide» blijkt duidelijk haar wezenlijk verschil met 
de staatsleer van Althusius, Rousseau (en zijn volgelingen Franklin, 
Paine en Price). Milton, Sidney, Harrington en Locke. Immers, 
terwijl deze leeren, dat 't volk souverein is en blijft, en de regeering 
enkel is mandataris van 't volk, leeren de Scholastieken : wanneer 
het volk iemand tot heerscher heeft aangewezen, bezit het niet meer 
't hoogste gezag.1 1 5) Wel blijft de gemeenschap des volks onder 
God's oppersouvereiniteit de doorloopende bron van 't gezag, zoo
dat zij de overheid, die haar macht volslagen misbruikt, zooals 
Thomas en Suarez verklaren, kan afzetten ; de overheid is er 
immers om 't algemeen welzijn ; dit is de hoogste norm. 

Hier staat dus de relatieve volkssouvereiniteit tegenover de 
absolute ; de „vrij geboren" mensch als „blok in een bouwwerk" 
tegenover den „vrij geboren" mensch — feitelijk den abstracten, 
geisoleerden, gehalveerden, want van zijn socialiteit beroofden 
mensch — als eenheid in een pluraliteit ; het objectieve, doch door 
't natuurrecht afgebakende gezag tegenover een gezag, dat enkel 
mandataris is van 't volk ; een zedelijk organisme, uit gezinnen, be-
roepsstanden, gemeenten en gouwen opgebouwd, tegenover 't utili
taristisch mechanisme van een atomistische samenleving; kortom de 

114) Voor Suarez' Staatsleer zie men verder: Rommen t Die Staatslehre des 
Franz Suarez S.J., een werk van groóte eruditie en helderen, streng-logischen 
betoogtrant. Over dit werk : Triebels t De staatsidee volgens Suarez (Studiën 60ste 
Jrg. dl 109, 1928. Eerste halfjaar) 
115) Dit is in 1910 door PiusX in zijn encycliek „Notre charge apostolique", 
gericht tegen den democratischen Sillon (de Jong-Post IV 247 v.) uitdrukkelijk 
als de leer der Katholieke Kerk aangewezen. (Zie ook : Yves de Ia Brière : 
Pouvoir politique, in Diet. ар. d. 1. Foi cath. IV). 
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liberale democratie tegenover de christelijke. Dit (undamenteele 
verschil met zijn onvermijdelijke consequenties moeten we goed in 't 
oog houden, wanneer we — na den invloed der Na-Scholastieken 
op de rechts- en staatsphilosophische gedachte der vocalen van 't 
Engelsche en Amerikaansche volk te hebben geconstateerd — zijn 
diepgang trachten vast te stellen. Dan komen we namelijk voor de 
kwestie te staan : betreft die invloed ook de fundamenteele be
ginselen der Na-Scholastiek, of enkel haar afgeleide beginselen en 
practische conclusies ? 

Dankbaar maken we voor de behandeling van die kwestie 
gebruik van de gegevens, welke met name Kraus, Michaelis, Ryan 
en Millar en hun medewerkers, als ook Gaillard Hunt en Rager ons 
aan de hand doen. Daaruit zullen we dan ons eigen oordeel be
palen. Daar hierbij vooral Bellarminus in 't geding wordt gebracht, 
ga een samenvatting van zijn rechts- en Staatsphilosophie 1 1 6) 
vooraf, temeer, waar die door Filmer verscherpt en met miskenning 
van haar ware strekking wordt weergegeven, en door hem en zijn 
bestrijders tendentieus wordt uitgespeeld. 1 1 7 ) 

n e ) Voor Bellarminus' staatsleer en haar invloed in Engeland en Amerika zie 
men : Rager t Political Philosophy of Blessed Cardinal ВеПаппІпе, alsook Ryan 
and Miller > The State and the Church, vooral de hoofdstukken V, VI en VII. 
117) Dat Bellarminus en Suarer wel op één lijn worden gesteld met Rousseau, 
ja als diens voorloopers worden gequalificeerd, moet — voorzoover hier geen 
vooroordeel of kwade trouw in 't spel is — worden toegeschreven aan voor
lichting à la Filmer of vereenzelviging van de relatieve met de absolute volks-
souvereiniteit. Filmer's resumptie van Bellarminus' leer is letterlijk weergegeven in 
het eerste Treatise of Government van Locke, dat geheel is gewijd aan de 
bestrijding van Filmer's Patriarcha. Ze luidt, met omkleeding, als volgt. „Since 
the time that School-Divinity began to flourish there hath been a common opinion 
maintained, as well by Divines, as by divers other Learned Men, which affirms : 
„Mankind is naturally endowed and born with Freedom from all subjection, and 
at liberty to choose what Form of Government It please. And that the Power 
which any one Man hath over others was at first bestowed according to the 
discretion of the Multitude". „This tenet was first hatched in the schools and 
hath been fostered by all succeeding papists for good divinity. The Divines also 
of the Reformed Churches have entertained it, and the Common People every
where tenderly embrace it, as being most plausible to Flesh and Blood, for that 
it prodigally distributes a Portion of Liberty, as if the height of Human Felicity 
were only to be found in it, never remembering that the desire of Liberty was 
the first cause of the Fall of Adam". — „To make evident the Grounds of this 
Question, about the Natural Liberty of Mankind, I will lay down some passages 
of Cardinal Bellarmine, that may best unfold the state of this controversie. Secular 
or Civil Power (salth he) is instituted by men ; It is in the people unless they 
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Aangaande den oorsprong van het staatsgezag verklaart Bel-
larminus : „Het gezag komt rechtstreeks van God alleen ; want 
daar het met de natuur van den mensch noodzakelijker wijze 
samengaat, kan 't alleen komen van Hem, die de natuur van den 
mensch heeft gemaakt" — „Het gezag is natuurrecht : het is niet 
afhankelijk van de toestemming der menschen ; of zij willen of 
niet, zij moeten door iemand worden geregeerd, anders zou 't 
menschelijk geslacht te gronde gaan, en dat is tegen de neiging der 
natuur" . 1 1 8 ) — „De openbare macht berust rechtstreeks bij de 
geheele menigte, als bij een organische eenheid. De goddelijke wet 
heeft deze macht niet aan een of ander particulier persoon ge
schonken. Bijgevolg is ze geschonken aan de gemeenschap. Daar 
er geen positieve wet voor dit doel bestaat, is er ook geen reden, 
waarom onder gelijken de een meer recht zou hebben om te 
heerschen dan de ander. Derhalve : het gezag behoort aan de ge
heele gemeenschap. Souvereiníteit en publieke rechten ontstaan niet 
uit de combinatie van afgestane rechten, maar uit het publieke of 
sociale recht, dat berust in de gemeenschap en níet in den enkeling. 

De menschelijke maatschappij behoort te zijn een volmaakte 
staat. Indien dit zoo is, moet zij de bevoegdheden hebben om zich 
zelf te beschermen en de verstoorders van den vrede te straf
f en . " !^ ) 

Welke algemeene beginselen huldigt Bellarminus aangaande 
't staatsbewind ? 

I o . „Om de verdorvenheid der menschelijke natuur achten 
wij voor de menschen in dezen tijd de getemperde monarchie nut
tiger dan de volstrekte". 2°. „De eerste eigenschap van een goed 

bestow it on a Prince. This Power is immediately in the whole Multitude as in 
the subject of It ; for this Power is in Divine Law, but the Divine Law hath 
given this power to no particular man. If the Positive Law be taken away, there 
is left no Reason why amongst de Multitude (who are Equal) one rather than 
another should bear Rule over the Rest. Power is given by the multitude to one 
man, or to more, by the same Law of Nature ; for the Commonwealth cannot 
exercise this Power, therefore it is bound to bestow it upon some One man 
or some Few. It dépens upon the Consent of the multitude to ordain over them
selves a King, Counsel or other Magistrates ; and if there be a lawful cause the 
multitude may change the Kingdom into an Aristocracy or Democracy. Thus far 
Bellarmine ; in which passages are comprised the strength of all that I have read 
or heard produced for the Natural Liberty of the Subject", 
«β) bij Schwalm 72 v. (uit Controv. generalis IIa L. ХСПІ с. VI). 
119) bij Rager 52 (uit: De Laicis, с. VI). 
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staatsbewind is orde" — ,,een tweede is vrede" — „een derde is 
macht en krachtdadigheid" — „een vierde is stabiliteit en duur
zaamheid" — ,,een vijfde is gemakkelijkheid van actie en doeltref
fendheid in het bestuur." 1 2 0) 3°. De beste soort van staatsbestuur 
is die, welke 't grootste getal menschen het beste dient 1 2 1 ) — die 
de kansen en goederen der aarde zoo verdeelt, als de variëerende 
nooden en capaciteiten der menschen dat vereischen — die de 
latente energie en de krachten der persoonlijkheid stimuleert — die 
orde, vrede, geluk en vrijheid vestigt en handhaaft in eigen land, 
en door haar macht en krachtdadigheid eerbied inboezemt aan 't 
buitenland — een staatsbewind tenslotte, dat geen hinderpalen 
plaatst op den weg van den mensch naar zijn eindbestemming. 

Dit is een staatsbestuur ten dienste van 't volksgeheel. Dit 
is het staatsbestuur der christelijke democratie. Een hoog ideaal ! 
„An menschlicher Grösze," schrijft Jacob Overmans,122) „steht 
demokratische Gesinnung im privaten wie im öffentlichen Leben 
nicht nur hinter keiner andern zurück, sondern unter allen Staats
formen stellt die Demokratie, an Charakter und Fähigkeiten der 
Bürger die höchsten Anforderungen . . . . Deshalb ist es schlieszlich 
nicht sehr verwunderlich, dasz sich wenig am demokratischem 
System, aber viel an den wirklichen Demokratien auszusetzen 
findet." Ongetwijfeld : „Let men be good and the government 
cannot be bad." Bellarminus weet dan ook scherp te onderscheiden. 
Hij noemt de democratie een goeden vorm van bewind, maar hij 
waarschuwt tegen de radicale democratie, daar die zoo gemakkelijk 
leidt tot de gewelddadigheid van de mob en den slechtsten vorm 
van tyrannie. 

Tegenover de extremiteiten van het ,,A Deo rex, a rege lex" 
van Jacobus I en de absolute volkssouvereiniteit van b.v. een 
Althusius 12S) is Bellarminus' standpunt : I o . Alle gezag komt oor
spronkelijk van God. 2°. Politiek gezag is goed en noodzakelijk. 

1 2 0) bij Rager, 35 en 38 v. 
1 2 1 ) Bellarminus bedoelt hier natuurlijk niet „the greatest happiness of the 
greatest number" van Bentham's utilitarisme. 
122) Overmans ι Um Demokratie (Stimmen der Zeit, April 1933). 
1 2 3 ) Gierke 100: „Und so prägt er (n.l. Althusius, J.L.H.) denn auch die letzte 
philosophische Konsequenz der Vertragsidee in voller Schärfe aus und leitet alles 
Recht der Gemeinschaft aus dem angebornen Recht des menschlichen Individuums 
her. Auch die Hoheitsrechte des Staats sind für ihn schlieszlich nur das Produkt 
freiwillig hingegebener und vergemeinschafteter Individualrechte". 
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Het is niet afhankelijk van een of ander compact, van eenige over
eenkomst, toestemming of iets dergelijks : God heeft 't concomí' 
tanter tegelijk met de stichting der gemeenschap ingesteld. 3°. De 
rechtstreeksche titel op de souvereine macht is gelegen in de toe
stemming van 't volk als politiek lichaam. 4°. De bijzondere regee-
ringsvorm wordt bepaald door de toestemming van 't volk, of door 
de wetten des lands, niet door de natuurwet. 5°. Verkiezing is de 
verstandigste en dankbaarste wijze, om een souverein en 't noodige 
regeeringspersoneel te vinden. 6°. Het komt de overheid toe, wetten 
te maken. De wet moet I o : bevorderlijk zijn aan 't algemeen wel
zijn. Zooals een koning hierin verschilt van een tyran, dat de 
koning 't algemeen welzijn beoogt, doch een tyran zijn eigenbelang, 
zoo verschilt ook de rechtvaardige wet van de tyrannieke wet. 
De wet moet 2° : zijn gemaakt en verplichtend zijn gesteld door 
iemand, die bekleed is met overheidsgezag. De wet mag 3° : geen 
deugd verbieden en geen ondeugd aanmoedigen. De wet moet 4° : 
zijn ingesteld en uitgevaardigd in officiëelen vorm en volgens de 
vaste orde. De wet moet 5°. een doeltreffende en rechtmatige ver
deeling van eerbewijzen en lasten in de volksgemeenschap in acht 
nemen.1 2 4) 

„Goede wetten zijn geen verkorting van de vrijheid, maar 
't charter van ieders recht. Wanneer wetten de rechten der 
menschen niet beschermen, maar aantasten ; wanneer wetten een 
beletsel zijn voor de ontwikkeling en 't welzijn der volksgemeen
schap, dan zijn dat geen goede en bijgevolg geen geldige wet
ten." 125) 

„Burgerlijke wetten zijn noodzakelijk voor de regeling van de 
commerciëele en sociale levensbetrekkingen, daar de natuurwet en 
de algemeene beginselen tot zulke details niet afdalen. Ook de wet 
van 't Evangelie bestrijkt niet genoegzaam zulke tijdelijke aange
legenheden". 126) 

„Indien een volk wordt geregeerd door 't oordeel van een 
koning, is 't noodzakelijk, dat het altijd de beste soort van koningen 
heeft. Word t 't echter door wetten geregeerd, dan is 't voldoende, 
dat er althans op een bepaalden tijd wijze en goede regeerders zijn 
geweest. Goede wetten, eens tot stand gebracht, blijven, een goed 

124) De Romano Pontífice, Lib. IV, chap. XV (bij Rager 64 v.) 
125) De Laicis. с. IX en X (bij Rager 65 v.). 
1 2 0 ) De Laicis, с. IX (bij" Rager 65 v.) 
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koning zal sterven. Wetten zijn in den regel de combinatie van 
't oordeel en de ervaring van verschillende wijze mannen ; het 
wilsbesluit van den koning is 't oordeel van één man ; 't kan onbe
zonnen zijn. Wetgevers zijn minder blootgesteld aan favoritisme 
of vooroordeelen ; een heerscher kan worden beïnvloed door 
vrienden, relaties, omkooperij of vrees. Het oordeel der wet is 
uitspraak van 't verstand, het oordeel van een enkel man is 't 
resultaat van verstand en passie. De beslissing van een heerscher, 
ook wanneer ze rechtvaardig is, ontkomt zelden aan verdenking, 
wangunst en oppositie ; de wet is niet aan deze belemmeringen 
onderhevig. De regeering van de wet blijft geruimen tijd constant, 
de zienswijze van een enkeling kan gemakkelijk en herhaaldelijk 
veranderen. De regeering van de wet kan worden gereduceerd 
tot een kunst, de regeering van een monarch kan leiden tot despo
tisme. Over 't geheel genomen acht men 't bewind van den 
heerscher zelf beter dan dat van een plaatsvervanger of ambtenaar; 
maar een bewind zonder wetten vereischt vele plaatsvervangers, 
die oordeelen overeenkomstig de zienswijze van den heerscher ; een 
bewind van de wet echter weerspiegelt 't oordeel van 't hoogste 
gezag rechtstreeks".127) 

Deze wijze woorden herinneren ons telkens weer aan Thomas 
van Aquine's tractaat De Legibus. Maar ze doen ons ook denken 
aan de bezadigde wijsheid van den Federalist. En de lof voor de 
regeering der wet vindt weerklank in de fiere woorden der mannen 
van Massachusetts in art. XXX van de Declaration of Rights 
hunner constitutie : ,,to the end it may be a government of law 
and not of men." 

Laat ons thans de beginselen van 1776 vergelijken met die van 
Bellarminus, 

Het betreft voornamelijk drie punten : 1°. de natuur van den 
mensch, 2°. het wezen en doel van den staat, 3° . de rechtsbasis 
van 't staatsgezag. 

I o . De Amerikanen gaan uit van den ongebonden mensch 
(evenals Locke en de aanhangers van 't nominalistische natuur
recht) ; „en uit den ongebonden mensch kan men nooit (zonder 
zooals Rousseau de logica geweld aan te doen, J.L.H.) komen 
tot een mensch, die als zoodanig aan Staats- en Rechtsgezag onder-

1ЭТ) De Lalcis, с IX en X (bij Rafler 65 v.). 
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worpen is. In werkelijkheid komt men dan ook tot een slechts door 
overeenkomst, (sociaal compact, J.L.H.) dus door zelfbinding, ge
bonden mensch, doch men kan nooit verklaren, dat deze zelf
binding voor de geheele menschheid een verplichting schept," zegt 
Van der Grinten. 1 2 8 ) Zij zien de natuur van den mensch zuiver 
individualistisch, miskennen haar socialiteit. 

Bellarminus echter gaat uit van 't standpunt, dat in de per
soonlijkheid van den mensch individualiteit en socialiteit besloten 
zijn. Voor dien mensch is het gemeenschapsleven de natuurlijke 
levenstoestand. Ja, zijn socialiteit is even essentieel als zijn redelijk
heid. Zijn individualiteit wordt echter niet door de gemeenschap 
opgeheven. 

De Amerikanen van 1776 hebben dus de nominalistische 
opvatting van den mensch ab uitgangspunt gekozen voor hun ver
klaring der menschenrechten. Voor hen is de mensch een eenheid 
in een pluraliteit. Voor Bellarminus echter is hij een organisch doch 
zelfstandig (niet onafhankelijk) deel van een totaliteit, welke haar 
levensbeginsel in zich zelf heeft. 

2°. Uit die fundamenteel verschillende opvatting van den 
mensch volgt een fundamenteel verschillende opvatting van 't 
wezen en doel van den staat. De Amerikanen van 1776 zien in den 
staat een vrije vereeniging van vrije, souvereine individuen, een 
product van een »social compact", iets artificieels, een instituut ter 
verzekering van de persoonlijke vrijheid en den eigendom ; een 
nuttigheids-instituut. 't Voornaamste, ja 't vrijwel eenige doel van 
hun staat is rechtsbeveiliging. Hij moet zich onthouden van sociale 
ordening. Dat is de individualistische, de nominalistische, de liberale 
opvatting van den staat. 

Bellarminus echter kent geen „social compact". Hij ziet in den 
staat een postulaat van 's menschen natuur, een natuurwettelijk 
instituut. Daar de menschelijke natuur een individueelen en een 
socialen kant heeft, is 't doel van den staat niet enkel rechtsbe
veiliging, doch tevens de verzorging van 't gemeenschappelijke, 
de positieve behartiging van 't algemeen welzijn. De staat dient in 
de eerste plaats als steun voor de zwakken. Hij is rechtsstaat en 
sodale staat tevens. En hij staat onder de lex divina, hij is theonoom. 

3°. De rechtsbasis van 't staatsgezag. Deze kwestie hangt 

ігв) Van der Grinten 83. 
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weer ten nauwste samen met den oorsprong van den staat. Voor 
de Amerikanen van 1776 zijn de vrije, souvereine individuen de 
scheppers van den staat en tevens van 't staatsgezag, al erkennen 
zij in hun oprechte religiositeit het oppergezag van God. Het gezag 
van den staat is het product van de vrije wilsbeschikking zijner 
leden, schepping der menschen en van hen afhankelijk. En het 
blijft in de souvereine volksgemeenschap. De gezagsdragers zijn 
en blijven niet meer dan de mandatarissen dier volksgemeenschap. 
De Amerikanen van 1776 huldigen dus de absolute volkssouve-
reiniteit. 

Voor Bellarminus echter is 't gezag de door God gegeven 
leidingsmacht, de aan den staat op 't oogenblik van zijn ontstaan 
in de materie : volk ingeschapen forma, evenals de ziel ten op
zichte van 't lichaam. En dus van goddelijken oorsprong. En dus 
in zijn wezen onaantastbaar. Daar 't gezag echter bestaat om den 
staat, om 't bonum commune, 't goed der volksgemeenschap als 
zoodanig, is deze, die de bevoegdheid heeft om den gezagsdrager 
aan te wijzen, ook bevoegd, om de overheid, die haar macht vol' 
slagen misbruikt, af te zetten. Het algemeen welzijn is het doel van 
den staat, en de hoogste norm voor de beoordeeling van 't recht 
van de volksgemeenschap en van haren gezagsdrager. 

Wij komen tot de conclusie, dat de Amerikanen van 1776 
andere fundamenteele beginselen aangaande den mensch, den staat 
en 't staatsgezag huldigen dan kardinaal Bellarminus. Wanneer 
O'Rahilly 1 2 9) verklaart, dat de Declaration of Independence is 
,,an accurate transcript of the Catholic mind", en Millar 1 3 0) dat 
zij is „a declaration of principles rooted in the very foundation of 
Christian Civilisation", dan vreezen wij, dat ze dat fundamenteele 
verschil tusschen de staats- en rechtsphilosophie van de mannen 
van 1776 en die van Bellarminus en de andere Na-Scholastieken 
te veel over 't hoofd zien. De inderdaad nog groóte overeenkomst 
zit enkel in den bovenbouw, in de afgeleide, niet in de fundamen
teele beginselen : burgerlijke vrijheid, gelijkheid voor de wet, poli
tieke rechten, voorbehoedmiddelen tegen absolutisme en tyrannie, 
behoorlijken volksinvloed; kortom de politieke democratie. Maar 
christelijke democratie is dat nog niet. Aan de Amerikaansche 
democratie ontbreekt nog altijd de ware sociale zin en gerichtheid. 

1 2 e ) bij Rager 131. 
"O) Ryan and Millar 174. 
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En daarom is de vrees niet ongegrond, dat haar ellebogen-vrijheid 
de sociale gerechtigheid zal verslinden, en daarmede de dierbare 
menschenrechten tot een pharizeesche illusie zal maken. Tenzij de 
New Deal-gedachte, doordrongen van Christelijken geest aanvult 
wat nog zoozeer ontbreekt, en in de dagen van ongekenden voor
spoed niet als een gemis werd gevoeld. 

En thans komen we nader te spreken over den invloed der 
Scholastieken, met name der Na-Scholastieken, op de Engelsche en 
Amerikaansche politieke democratie in de 17de en de 18de eeuw. 

Kraus 1 3 1 ) wijst er op, dat de geschriften van den Jezuïet 
Robert Parsons, met name diens in 1594 verschenen „Conference", 
de eerste verhandeling over de verdediging van de rechten des 
volks uitmaken, welke in de Engelsche taal is verschenen. En dat 
toen een hoogen prijs op Parsons' hoofd werd gezet. „Vertrages
idee, Einschränkung fürstlicher Gewalt durch Konstitution, Wider
standsrecht u.s.w. werden mit einer Offenheit vertreten, dasz noch 
König Jacob „die Convention" einberief, um zu beraten, wie „man 
den Grundsätzen entgegenwirken könne, wie sie in jenem berüch
tigten Buche Parsons, des Jesuiten, niedergelegt sind." In 1648, 
1655 en 1681 werd 't werk opnieuw gedrukt, en in 1683 door de 
universiteit van Oxford in 't openbaar verbrand. Uit dit werk nu, 
verklaart Abednego Seller, („A constitution of the History of 
Passive Obedience since the Reformation". Amsterdam 1690) 
„hebben de meesten van onze moderne tegenstanders van 't ware 
recht der vorsten hun argumenten en documentatie gehaald." En 
ook zegt hij : „Ik heb zoo juist Hobbes geciteerd. Hoe beschamend 
is 't, dat zijn autoriteit en de bewijsvoering, die hij van Milton 
heeft — en beiden van Doleman d.i. Parsons den Jezuïet — zoo 
plotseling algemeen worden aanvaard, als gold 't een apostolische 
leer, die aan de geheele wereld moet worden verkondigd, namelijk : 
dat de grondslag van iedere regeering bestaat in het verdrag, en 
dat het verbreken van de verdragsvoorwaarden door den eenen 
partner den anderen van zijn verplichting ontslaat." En J. A. 
Farrer („Books condemned to be burnt", 1892) verzekert „Het 
boek zelf heeft geen geringe rol gespeeld in onze geschiedenis, 
want niet alleen is Milton's Defensio, wat de hoofdzaken betreft, 
daaraan ontleend, maar 't vormde ook het hoofdbestanddeel van 

131) Krans 142 w . 
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Bradshaw's lange redevoering, gehouden bij de veroordeeling van 
Karell."«*) 

Vervolgens wijst Kraus er op, dat het niet aan de tegenstan
ders ontging, hoe sterk de Puriteinen van Katholieke en Scho
lastieke bronnen afhankelijk waren. En hoe Jacobus I en Karel I 
dit tenvolle beaamden. Met tal van voorbeelden stelt hij 't feit in 
't licht. Wij bepalen ons tot het door „Two treatises on Govern
ment I" zoo bekend geworden geval : Robert Filmer's Patriarcha, 
waarin Filmer een samenvatting geeft van Bellarminus' leer der 
volkssouvereiniteit, die hij, de private theoloog van Jacobus I en 
de voorvechter van de droit divin-theorie, wilde bestrijden. „Deze 
leer," zegt Filmer, „werd 't eerst in de scholen (d.i. door de 
Scholastieken) uitgebroed en door alle nakomende papisten als 
goede theologie gekoesterd." En hij eindigt met de onjuiste, doch 
voor onze kwestie zoo veel zeggende sententie : „Kardinaal Bel
larminus en Calvijn kijken beiden in dezelfde richting." 

Hoe is die invloed op de Puriteinen — „issus de Calvin" — 
te verklaren ? Kraus antwoordt, dat de wapens, welke eens zoo 
doeltreffend waren geweest in den strijd tusschen sacerdotium en 
imperium, ook in den strijd tegen 't caesaropapisme der Tudors en 
Stuarts bruikbaar bleken te zijn. Dat de Puriteinen een democra
tische gezindheid met de Na-Scholastieken gemeen hadden, en 
evenals de Engelsche Katholieken naar tolerantie streefden. En 
dat de Puriteinen, die aanvankelijk zoo sterk in de minderheid 
waren, in den strijd om zijn of niet zijn elke hulp welkom was. 
Kraus had er ook nog op kunnen wijzen, dat Richard Hooker, de 
groóte bestrijder der Puriteinen, evenmin de hulp der papisten ver
smaadde : voor zijn „Ecclesiastical Polity" ging hij te rade bij 
Thomas van Aquine.133) 

132) De zakelijke inhoud van Bradshaw's redevoering is vrijwel gelijk aan dien 
van 't Agreement of the people van 1647, dat we reeds hebben leeren kennen. 
133) Ryan and Millar 76 : „his indebtedness to St. Thomas Aquinas is freely 
admitted" (n.l. door zijn biograaf Tozer). En op рад. 115, waar vermeld wordt, 
dat Bellannlnus' „De Controversiis" Hooker van dienst is geweest „in his effort 
to bring the Puritans back to reason." Zie voor Hooker's bekendheid met en 
afhankelijkheid van Thomas van Aquine echter vooral : Gottfried Michaelis 47 w . 
en 51, o.a. „Aber im wesentlichen ist Hooker von der Lehre des Thomas abhängig. 
Dasz er sie nicht nur im allgemeinen gekannt sondern Thomas' Werke selbst 
gelesen hat, geht aus den Zitaten hervor.. . Da die Verbindung H.'s mit der 
scholastischen Lehre für die allgemeine Beurteilung seiner Staatsanschauung 
aufgeklärt werden musz, soll im folgenden ein genauer Beweis der Abhängigkeit 
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In de vroegste geschiedenis van Virginia hebben we Sir 
Edward Sandys leeren kennen. Hij vestigde daar. zooals we zagen, 
in 1619 een vertegenwoordigend bewind, en beleed een luime 
tolerantie. Hij was een Whig avant la lettre, evenals John Seiden, 
die een leerling van Hooker was, Sandys nu was opgevoed door 
Richard Hooker, en ook op grond van zijn strijd tegen het abso
lutisme mag men aannemen, dat hij meer of minder vertrouwd is 
geweest met de ideeën van Thomas van Aquine over 't bewind, 
welke zijn meester met instemming begroette. 

John Locke steunt, zooals we reeds zagen, in veel op Hooker. 
Of hij via Hooker den directen invloed van de Scholastieken heeft 
ondergaan, is niet uit te maken. Indirect is hij natuurlijk wel in 
contact gekomen met Bellarminus, namelijk door zijn bestrijding 
van Filmer, die immers de grondgedachte van Bellarminus' leer 
over den staat en de souvereiniteit in zijn Patriarcha weergeeft. 
Locke neemt Filmer's resumptie van die leer tot uitgangspunt voor 
zijn eerste Treatise. Zooals we reeds opmerkten, verschilt zijn 
genese van den staat en de souvereiniteit, doordat hij den enkeling 
als „eenheid van een pluraliteit" beschouwt, wezenlijk van die der 
Na-Scholastieken. 

Algernon Sidney, van wien — evenals van Milton en Harring
ton — hetzelfde, doch nog in sterkere mate geldt, heeft niet alleen 
Bellarminus' staatsleer door den Patriarcha leeren kennen, doch 
ook veel van haar via Filmer's resumptie overgenomen. Het bewijs 
hiervoor levert Rager door tekstvergelijking (pag. 138 v.) . Sidney 
heeft echter zoowel Bellarminus als Suarez blijkbaar ook direct ge
kend. Millar (135 ν. ) toont dat aan, en wijst er o.a. op, dat Sidney 
in de eerste 128 pagina's van zijn Discourses Concerning Govern
ment Bellarminus 7 maal en Suarez 2 maal citeert. Ook haalt hij 
't volgende oordeel van Sidney over de Scholastieken aan: „Though 
the schoolmen were corrupt, they were neither stupid nor unlear
ned. They could not but see that which all men saw, nor lay more 
approved foundations than that „man is naturally free" ; that he 
cannot justly be deprived of that liberty without cause ; and that 
he doth not resign it or any part of it, unless it be in consideration 
of a greater good, which he proposes to himself." Dit getuigt van 

geliefert werden. Dasz er das übergelieferte Gut selbstständig weiter ausgebildet 
hat wird gleichzeitig dabei klar werden" (47). En dan volgt de bewijsvoering 
met veel documentatíe-materiaal. 
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zekere verantwoorde waardeering. Men bedenke hierbij, dat 
Sidney fel antipapist was. 

Dat Milton voor zijn Defensio (I) in 't krijt staat bij Parsons, 
hebben we reeds vernomen van Seller en Farrer. Misschien echter 
is 't juister, te zeggen : dat zijn Defensio (I) groóte affiniteit ver
toont met de „Conference" van Parsons.1 3 4) 

Dat de Jezuïeten in zijn tijd nog veel werden gelezen, wordt 
ook — met begrijpelijken wrevel — opgemerkt door den volbloed 
Tory Dryden, in de preambula voor zijn Religio Laici.135) En ook 
door Sir Thomas Brown, in zijn Religio Medici, „where he, zoo 
zegt Millar, „refers to Suarez and quotes Bellarminus as if their 
works were the subject of common study." 1 3 e ) Zelfs gebruikten 
de Tories als doorslaggevend argument tegen de Whigs het ver
wijt, dat dezen hun beginselen ontleenden aan de Jezuïeten ; wij 
hebben dat trouwens al kunnen constateeren. Maar tevens moeten 
we nogmaals opmerken, dat de Whigs in hun genese van de ge
meenschap en den staat, en in hun opvatting van de overdracht der 
souvereiniteit fundamenteel verschilden van de Na-Scholastieken. 

Laat ons nu nagaan, of er ook geestelijke relatie bestaat 
tusschen de „makers van de Constitutie" en de Na-Scholastieken. 

Aangaande de bekendheid van Bellarminus in Noord-Amerika 
zegt Gaillard Hunt (286 v.) : „His works crossed the Atlantic. 
There was a copy in the library at Princeton where James Madison, 
a member of the committee which framed the Virginian Declaration 
of Rights, had graduated. Probably he read it, for at this period 
of his life he read everything he could lay his hands on, and was 
deeply versed in religious controversy. There were copies of some 
of his books in Virginia. Old Protestant ministers at the Episcopal 

134) In zijn „History of Freedom" p. 82 verklaart Lord Acton evenwel : „The 
greater part of the political ideas of Milton, Locke and Rousseau may be found 
in the ponderous Latin of Jesuits". 
1S5) „How can we be sure from the practice of Jesuited Papists in that (de 
Katholieke, J.L.H.) religion ? For not two or three of that order, as some of 
them would impose upon us, but almost the whole body of them, are of opinion, 
that their infallible master has a right over Kings not only in spirituals but 
temporals. Not to name Mariana, Bellarmine, Emanuel Sa, Molina, Santarel, 
Simancha and at least twenty others of foreign countries ; we can produce of 
our own nation, Campion, and Doleman or Parsons, besides many others arc 
named whom I have not read, who all of them attest this doctrine", (bij Ryan 
and Millar 133). 
іэв) Пущ, and МШаг 133. 
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High School near Alexandia they heard Bellarmine quoted. Several 

members of the committee which drew up the Declaration of Rights 

(van Virginia J.L.H.) had been educated in England, Thomas Lud-

well Lee probably, and John Blair certainly. It would have been 

difficult for them to escape some acquintance with Bellarmine 

while they were studying in England. Eleven of the twenty-three 

members of the committee had gone to William and Mary College, 

where religious controversy raged. They, too, must have heard of 

the Italian controversialist from the answers which had been made 

to him Bellarmine was not unpopular in England even among 

these who were most inimical to his faith." 

Millar 161 v. merkt o p : It is a notable fact that these men 

seemed entirely free from any antagonism to the Catholic religion. 

Hij wijst er op, dat James Wilson schreef T o the inesti

mable writings of that justly celebrated man, (n.l. John Locke, 

J.L.H.) let the tribute of applause be plenteously paid; but while, 

immortal honors are bestowed on the name and character of Locke 

why should an ungracious silence be observed with regard to the 

name and character of Calvert? (Calvert was de eerste katholieke 

proprietor van Maryland, zooals we weten). „Let it be known, 

that before the doctrine of toleration was published in Europe, the 

practice of it was established in America. A law in favor of religious 

freedom was passed in Maryland, as early as the year one thousand 

sixe hundred and forty-nine." 

Door tekstvergelijking bewijst Gaillard Hunt, dat de preambula 

van de Virginische constitutie het model is geweest voor den aan

hef der Declaration of Independence. Wel heeft Millar, zooals 

we zagen, aangetoond, dat niet Mason, maar Jefferson de steller 

van die preambula is geweest, doch dat maakt de ontdekking nog 

belangrijker. Want, nu bewezen is, dat Jefferson in 't bezit is ge

weest van een exemplaar van den Patriarcha, is 't niet zoo moeilijk, 

aan te nemen, dat Jefferson daaruit — reeds op de eerste pagina's 

— de resumptie van Bellarminus' staatsleer heeft gelezen, en zoo 

door den geleerden kardinaal in zijn politieke overtuiging is ver

sterkt. Dat Jefferson die samenvatting ook uit Locke en Sydney 

kan hebben gekend, hebben we reeds aangetoond. Millar (161 ν.) 

vult Gaillard Hunt's zoo even aangehaalde mededeeling omtrent 

de bekendheid van Bellarminus in Noord-Amerika nog aan met 

de vermelding van een correspondentie tusschen Jefferson en 

Madison over een door Jefferson gevraagde en aan hem verstrekte 
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lijst van theologische werken. Daaruit blijkt, dat Madison, zooals 
Jefferson schrijft : „in (your) earlier days bestowed attention on 
this subject." De eerste twee namen op die lijst waren Thomas van 
Aquine en Duns Scotus, en onmiddellijk op Luther en Calvijn 
volgde Bellarminus. Blijkbaar was Suarez begrepen onder 't hoofd : 
„the moral and metaphysical part" der theologie, een gedeelte, 
waarvan Jefferson klaarblijkelijk op de hoogte was. Trouwens : 
„his mental appetite was omnivorous" zegt Gaillard Hunt. 

Het mag dus voor heel waarschijnlijk worden gehouden, dat 
Jefferson en Madison hun politiek inzicht hebben gescherpt aan 
de Na-Scholastieken Bellarminus en Suarez. W a t den eerstge
noemde betreft, vele Amerikaansche leiders, ook Wilson en 
Hamilton, hebben zijn grondgedachten leeren kennen uit den veel-
verspreiden Patriarcha en (of) uit Locke's en Sidney's bestrijding 
daarvan, zooals we reeds hebben uiteengezet. 

Hebben de Amerikaansche Katholieken zelf misschien scholas
tieke politieke ideeën helpen ingang vinden ? 

De leidende figuur der Amerikaansche Katholieken, Charles 
Carroll, een der rijkste mannen in de koloniën, had de Declaration 
of Independence onderteekend. In 't voorjaar van 1776 was hij met 
zijn neef Father John Carroll, den lateren bisschop van Baltimore, 
Samuel Case en Benjamin Franklin door 't Congres naar Canada 
gezonden, om ook deze Britsche kolonie voor de zaak der Ameri
kanen te winnen. De poging was mislukt. Daniël Caroli, Charles' 
neef, was lid van de Conventie van Philadelphia, welke de Federale 
Constitutie tot stand bracht. Ook de mede-onderteekenaar Thomas 
Fitzsimons was Katholiek. Dat zij voor vrijheid van godsdienst 
hebben geijverd, staat vast. Dat de Carroll's de scholastieke ideeën 
over den staat en de politieke vrijheid hebben gekend, mogen we 
veilig aannemen : John Carroll was een geleerd priester, en de tal
rijke Carrolls van Maryland waren steeds in relatie gebleven met 
de Jezuïeten, hun geestelijke leiders. Van deze vurige, karakter
vaste Carrolls valt moeilijk te veronderstellen, dat zij op 't Congres 
en in de Conventie van Philadelphia hebben gezwegen, waar 
anderen ideeën verkondigden, die hun uit 't hart waren gegrepen. 
Van Daniël Carroll zegt Purcell, (256) dat hij was een „stout 
supporter of ratification. In a pamflet defending the constitution he 
wrote : „If there are errors, it should be remembered that the seeds 
of reformation are sown in the work itself and the concurrence of 
two thirds of congress may at any time introduce alteration and 

310 



amendments. Regarding it from every point of view, I am bold to 
assert that it is the best form of government which has ever been 
offered to the world.'' Mag men veilig aannemen, dat deze Katho
lieken op een of andere wijze invloed hebben gehad op de Ameri' 
kaansche gedachte van 1776 en 1757, dat die invloed groot is 
geweest, valt sterk te betwijfelen. 

In de voorafgaande bladzijden hebben we dan de vraag : 
vanwaar die leidende beginselen van 1776 ? trachten te beant
woorden. Wij hebben bevonden, dat die echt-menschelijke be
ginselen, uitgezaaid door den vrijheidlievenden Angelsaksischen 
geest met zijn sterke zelfuitdrukking, ontkiemend in de pioniers
mentaliteit en zich krachtig ontwikkelend in de gespannen atmos
feer van 't achttiende-eeuwsche Brítsche imperialisme, den invloed 
hebben ondergaan van de Puriteinsche, Baptistische en Quakersche 
ideeeënwereld ; van de Na-Scholastiek met haar leer van de rela
tieve volkssouvereiniteit en haar classiek natuurrecht ; van de Ver
lichting met haar leer van de vobtrekte volkssouvereiniteit en haar 
individualistisch natuurrecht ; en met de — op vrijwel denzelfden 
rationalistischen wortel ab de Verlichting steelenden — Common 
Sense. Al deze geestesstroomingen omspoelden het gedachteleven 
der Amerikaansche intellectueelen, en voerden assimilatie- of 
bouwstoffen aan, en hebben 't politieke denken van Angelsaksisch 
Amerika verruimd. Zoo werden de rechten van den geboren 
Engelschman tot grondrechten van de geheele menschheid. Dat die 
beïnvloeding voornamelijk plaats vond langs den weg van 't met 
't Engelsche en Engelsch-Amerikaansche staatsrecht en den Deca
loog zoo nauw verwante natuurrecht, en dat ze wel heel sterk 
moet zijn geweest, valt reeds op te maken uit het feit, dat 't natuur
recht niet alleen 't meest moderne en 't meest voor de hand 
liggende, maar ook — toen eenmaal de gezagskwestie werd gesteld 
— voor Amerika 't eenige afdoende geestelijke strijdmiddel ter 
politieke vrijheid is gebleken. Voor den vrijheidlievenden Ameri
kaan was 't natuurrecht een ware uitkomst. Zooals we reeds op
merkten, trachtte hij zich daarmee alle werkelijke of vermeende 
aanmatiging van 't lijf te houden. 

Men zal ons misschien tegemoet voeren, dat we enkel den 
literairen oorsprong van den menschenrechten, zooals de Ameri
kanen die zagen, hebben aangewezen, en nog niet hebben in 't 
licht gesteld, hoe speciaal de Amerikanen zijn gekomen tot de 
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wettelijke vastlegging van die rechten.1 3 7) Wij zijn van oordeel, 
dat de afstand tusschen de eenmaal gevestigde rechtsovertuiging en 
haar codificatie voor den historicus over 't geheel genomen minder 
groot is dan voor den jurist, met name voor den rechtspositivist, die 
't natuurrecht achteloos ter zijde schuift. Dit als opmerking vooraf. 
Maar we hebben ook reeds geconstateerd, hoe tekstvergelijking 
wijst op de overname van ideeën van Locke, Milton, Harrington, 
Sidney en Bellarminus in de Bills of Rights, Declarations en Pream
bles. Ook hebben we als onze vaste overtuiging uitgesproken, dat 
de ideeën van menschelijke vrijheid, en dus van verdraagzaamheid, 
gecodificeerd in de Fundamental Orders van Providence uit 1636 
(zie: Rhode Island) ; in 't Agreement of the People uit 1647; in 
't charter van William Penn voor Pennsylvania uit 1683 en even
eens in dat van 1701, dat van kracht is geweest tot 1776 toe ; in 
't Charter of Liberties and Priveleges, op initiatief van den katho
lieken gouverneur Thomas Dongan in 1683 verleend aan New 
York ; in 't charter van George Calvert, den eersten Baltimore, 
in 1623 verleend aan Avalon (New Foundland) : in 't charter van 
denzelfden Baltimore voor Maryland uit 1632 ; in de eedsformule 
van 1636, voor de ambtenaren van die kolonie opgesteld door 
Caecilius, zijn zoon ; en last but not least : in de Toleration Act 
van Maryland uit 1649 — dat die beginselen van menschelijke 
waardigheid, menschelijke vrijheid, en dus van verdraagzaamheid, 
in 't rechtsbewustzijn van vele Amerikanen, ondanks alle daad
werkelijke Puriteinsche onverdraagzaamheid, geduldig zijn blijven 
voortleven, en eindelijk in 1776 vrucht hebben gedragen. 

Evenwel : „nur das Weiterwirken des staatstheoretischen 
Gedankens der Gründung der Staatsordnung auf eine gesetzge
berische Aufstellung unveräuszerlicher Menschenrechte in Amerika 
kann mit der Tatsache seiner Existenz seit seinem ersten (zie echter 
Avalon 1623 en Maryland 1632 ; J.L.H.) Auftreten in Rhode Island 
1636 und dadurch mittelbar mit den Ideen und Strebungen, die 
jenes verursachten, erklärt werden. Nicht aber kann aus diesen 
die Fortbildung erklärt werden, die jener Gedanke in den 70er 
Jahren des achtzehnten Jahrhunderts erfuhr", verzekert Wolzen-
dorff (375). Hij vormt dan uit de feiten 't volgende beeld : „Der 

IST) JeDinek) Die Erklärung 41 ν. : Wenn man den literarischen Ursprung einer 
Idee aufweist, had man damit keineswegs auch die Geschichte ihrer praktischen 
Bedeutung erkannt". Zoo ook Wolzendorff 376 v., noot 4. 
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staatstheoretische Gedanke der Gründung der Staatsordnung auf 
eine Aufstellung unveräuszerlicher Menschenrechte war in Amerika 
vorhanden seit Roger Williams. Dieser staatstheoretische Gedanke 
knüpfte an Erscheinungen des englischen Staatsrechts an, in denen 
im Keime die Anerkennung des Rechtsgedankens einer staats
freien Sphäre des Menschen bereits gegeben war. An diesen Er
scheinungen aber, deren englisch-staatsrechtlicher Charakter dem 
amerikanischen Denken schon durch William Penn klargelegt 
war , 1 3 8 ) knüpfen, natürlich in der ihnen von der amerikanischen 
und englischen Staatslehre (Penn, Locke) gegebenen Gestalt, nun 
bewuszt und unmittelbar unter Otis' Leitung die geistigen Führer 
der amerikanischen Unabhängigkeitsbewegung und ihre staats
rechtlichen Schöpfungen wieder an." 1 3 9) 

Wij meenen in alle oprechtheid, dat ons „beeld" dezelfde 
grondtrekken vertoont als dat van Wolzendorff, en beamen zijn 
meening, dat Jellinek den religieusen oorsprong van de Ameri-
kaansche vrijheidsrechten „wohl zu scharf betont". Strikt genomen 
gaat 't bij Jellinek enkel om de kwestie» hoe de menschenrechten 
uit de literatuur in de sfeer van 't geldende recht zijn gekomen. 
En dan is Jellinek's overtuiging, dat deze overgang van religieus-
calvinistischen oorsprong is. Hij construeert dien overgang als 
volgt (65) : Mit der Ueberzeugung, dasz es ein vom Staate unab
hängiges Recht des Gewissens gebe, war der Punkt gefunden, 
von dem aus sich die unveräuszerlichen Rechte des Individuums 
spezialisieren. Der Druck den die herrschenden Gewalten auf die 
freie Bewegung des Individuums üben, erzeugt die Vorstellung, 
dasz den Richtungen des Drucks ein besonderes Recht des Men
schen entspreche. So entsteht, neben der Forderung der religiösen 
Freiheit die der Pressefreiheit, der Redefreiheit, der Auswande
rungsfreiheit, der Vereins- und Versammlungsfreiheit, des Peti
tionsrechtes, der Freiheit von willkürlicher Verhaftung, Strafe und 
Schätzung u.s.w., ferner die Forderung auf die alle diese Institu
tionen schützende Teilnahme des einzelnen am Staatsleben, sowie 
auf die Gestaltung des Staates als einer Vereinigung freier und 
gleicher Menschen. Diese Fülle greifbarer Rechtsgüter sind der 
Siegespreis harten Ringens, nicht Erzeugnisse der Spekulation ge-

^ 8 ) Wolzendorff 298 : „Liberty, propriety, equity and lawful judgment werden 
von ihm (= William Penn, J.L.H.) ab Inhalt der Magna Charta dargelegt." 
139 ) Wolzendorff 378 v. 
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wesen". Wij hebben den indruk, dat de laatst geciteerde zin meer 
historische werkelijkheid bevat dan de overige, welke meer weg 
hebben van vernuftige geschiedenisconstructie. De geschiedenis 
van de Engelsche vrijheid begint toch niet pas in 1636! En „de 
constitutioneele erkenning der individueele vrijheidsrechten is door 
de natuurrechtelijke theorieën van de Middeleeuwen af voorbereid" 
verzekert Struycken.1 4 0) 

Troeltsch1 4 1) noemt Jellinek's these: „in der Tat im allge
meinen eine wirklich erleuchtende Erscheinung. Nur in 
einem Punkte," zegt hij echter „bedarf sie einer näheren Bestim
mung Dieser „Puritanismus" nämlich ist nicht calvinistisch, 
sondern ein mit der alten calvinistischen Idee von der unantast
barkeit der göttlichen Majestätsrechte verschmolzener Inbegriff 
täuferisch-freikirchlicher und spiritualistisch-subjektivistischer 
Ideen, welch letzteren von Hause aus der Uebergang zu rationalis
tischen Begründungen nahelag . . . . Gewissensfreiheit gab es nur in 
Rhode Island, aber dieser Staat war baptistisch und war darum 
bei allen Nachbarstaaten als Sitz der Anarchie verhaszt. . . . Und 
ebenso ist der zweite Herd der Gewissensfreiheit in Nordamerika, 
der Quäkerstaat Pennsylvaniens, täuferischer und spiritualistischer 
Herkunft Der Vater der Menschenrechte ist also nicht der 
eigentliche kirchliche Protestantismus, sondern das von ihm ge-
haszte und in die neue Welt vertriebene Sektentum und der Spiri
tualismus, worüber sich auch niemand wundern kann, der die 
innere Struktur des protestantisch-kirchlichen und des täuferischen 
und spiritualistischen Gedankens verstanden hat." 

Hoe ziet Troeltsch 't ontstaan van den „catalogus der 
menschenrechten"? Hij verzekert1 4 2) „Dasz diese Formulierung 
der Kultusfreiheit als eines verfassungsmäszig zu garantierendes 
Menschenrechtes, zugleich die vom Naturrecht der Aufklärung 
längst gelehrten Menschenrechte überhaupt in die juristische 
Formulierung mit hindurchrisz und diese Formulierung dann auch 
auf die europäischen Verfassungen übertragen wurde, hat Jellinek 
g e z e i g t . . . " Hierin is dat „mit hindurchrisz" m.i. teveel meta-

140) Struyckent Het Staatsrecht... 128 v. 
141) Troeltsch t Die Soziallehren... 760 v., en : Die Bedeutung . . . 60 w . Het 
citaat Is uit : Die Bedeutung. 
142) Die Soziallehren... 760, 
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phoor gebleven.143) En niet de Aufklärung alleen had de men
schenrechten reeds lang geleerd : Millar, Rager, Schilling 1 4 4) en 
Gierke toonen met de ondubbelzinnigste documentatie aan, dat de 
Scholastieken en de Na-Scholastieken, die — zooals we zagen — 
voor de ontwikkeling van de rechtsovertuiging der Amerikanen hun 
verdienste hebben gehad, er hun volle aandacht aan hebben ge
schonken. Leerzamer van inkleeding, maar even onbevredigend 
lijkt ons, wat Troeltsch met dezelfde metaphoor aangaande de 
kwestie zegt in Die Bedeutung . . . 60 ν. : „Was dem bloszen posi
tiven englischen Recht, der utilitarischen und skeptischen Toleranz 

und den abstrakten literarischen Erörterungen nicht Bedürfnis war 
oder nicht gelang, das gelang der Energie der prinzipielen reli
giösen Ueberzeugung. Dabei lag es an den Verhältnissen, dasz 
der Durchbruch dieser religiösen Freiheitsforderung in die juris
tische Formel auch die demokratisch-verfassungsrechtlichen Garan
tien mit hindurchrisz, die zur Sicherstellung der Grundforderungen 
und in der Eigenart des amerikanisch-englischen Lebens sich aus
gebildet hatten, so dasz die offizielle Liste der Menschenrechte 
auch eine Reihe grundlegender demokratisch-politischer Forde
rungen mitenthält. In den letzteren ist übrigens der Einflusz der 
europäischen Aufklärungsliteratuur unverkennbar." 

Jellinek en Troeltsch laten het feit, dat de Amerikaansche 
Declarations en Bills of Rights buitengewoon sterk onder den 
invloed van den deïstischen en natuurrechtelijken geest hebben ge
staan, te veel in de schaduw. De religieuse basis, waarop zij de ge
dachte van de »menschenrechten" laten rusten, is te smal.145 ) Een 

143) Toegegeven zij, dat 't Jelllnek's genese van den catalogus treffend juist weer
geeft. Freund (102 en 127) wijst er op, dat, terwijl Jellinek de vrijheidsrechten 
ziet ontstaan uit de tolerantie, die rechten volgens Harrington en John Owen, 
Williams' tijdgenooten, primair vaststaan en tolerantie tot gevolg hebben. 
144) Schilling 71 w. . 113, 273. 277 w. , 337. 
145) Dit is ook de meening van Cassirer )332 v.). En Wald (81) komt tot 
de volgende conclusie : „Die Entwicklung ist also doch wohl nicht die gewesen, 
dasz die Toleranz, die Anerkennung eines Menschenrechtes, durch friedliche 
Liebung eine Geistesverfassung erzeugt hat, die dann ihrerseits die Aufstellung 
eines spezialisierten Katalogs von Rechten und die Auffassung eines Teiles von 
ihnen als Menschenrechte hervorgebracht hat, oder, wie Troeltsch (H.Z. 97 
S. 39) die Jellinekschen Gedanken trefflich formuliert, das „der Durchbruch dieser 
religiösen Preiheitsforderung in die juristische Formel auch die demokratisch
verfassungsrechtlichen Garantien mit hindurchrisz." Gegen diese Auffassung 
spricht ja auch, dasz, soweit ich sehe, im staatlichen Leben Amerikas die religiöse 
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nieuw onderzoek naar de genese van de Bill of Rights van Vir
ginia, ingesteld door G. A. Salander en ook door J. Hashagen, heeft 
uitgewezen, dat de kwestie van de godsdienstvrijheid bij de schep
ping van dit document — bij Jellinek en Troeltsch de onmisbare 
schakel tusschen de Fundamental Orders van Providence en de 
Amerikaansche Declarations en Bills of Rights — geen of althans 
een zeer ondergeschikte rol heeft gespeeld.146) En Freund (245) 
verklaart: „Der Gegner Williams (n.l. John Cotton, J.L.H.), ist 
eher unter die Väter der Menschenrechte zu rechnen als dieser 
selbst. Williams selbst führt die Scheidung zwischen weltlichen 
und religiösen Dingen unendlich schärfer, konsekwenter und radi
kaler durch, als Cotton es tut. Die Trennung ist so schroff durch
geführt, dasz von beiden Welten keine Brücken zueinander hin
überführen. Die beiden Welten vermögen keine Ansprüche mehr 
aneinander zu stellen. Von dieser Auffassung aus ist keine Ver
bindungslinie zu den Menschenrechten zu ziehen." Wij hebben 
Williams' quietisme en zijn „doopersche mijdinge" reeds gecon
stateerd, en leeren ook uit Freund, dat wel wat op Jellinek's voor
stelling van Williams' ijver voor „absolute religiöse Freiheit" (Die 
Erklärung 46) en op zijn „glühendste Religiosität" (ibidem 47) 
valt of te dingen. Terwijl we uit Hughes (zie Rhode Island) con-
cludeeren, dat Jellinek eveneens overdrijft, als hij (ibidem 52) ver
zekert, dat de beide Baltimores „den Kreis der zur religiösen Frei
heit Zuzulassenden viel enger ziehen als dieser", en dat hun werk 
„nicht als eine Forderung des religiösen Bewusztseins erscheint ". 
De laatste sententie geldt in elk geval niet voor den eersten 
Baltimore : in tegenstelling met het meerendeel zijner tijdgenooten 

Freiheit niemals vor den Erklärungen von 1776 als Menschenrecht oder als sub
jektives Recht bezeichnet und begründet wird, und weiter, ganz allgemein, dasz 
zündende Begriffe wie „Menschenrecht" nicht durch friedliche Uebung sondern 
durch Kämpfe in das Staatsleben eingeführt zu werden pflegen." 
14e) Salander (Vom Werden der Menschenrechte, passim) wijst er op, dat in 
de eerste révolutionnaire Amerikaansche constitutie, die van 't Puriteinsche New 
Hampshire, en ook in -die van Rhode Island, een bill of rights ontbreekt, terwijl 
in 't vrij indifferente Virginia door toedoen van den Anglicaan en conservatief 
Mason de eerste verklaring van de menschenrechten ontstaat, zonder dat men 
verband met nonconformistische ideeën kan aanwijzen. Hashagen (Zur Ent
stehungsgeschichte der Nordamerikanischen Erklärungen der Menschenrechte, 
passim) constateert, dat er van een religieuse beweging als drijvende kracht bij 
de vorming der bills geen sprake is geweest, ja dat het religie-artikel in die bills 
is ontstaan buiten verband met de overige artikelen. 
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was deze Baltimore even verdraagzaam als godsdienstig, we hebben 
dat trouwens reeds kunnen consta teeren. Dat hij niet 't beginsel der 
leerstellige verdraagzaamheid huldigde, spreekt voor dezen be-
ginselvasten Katholiek vanzelf. Des te hooger achtte hij de burger
lijke verdraagzaamheid, welke eisch van naastenliefde i s . 1 4 7 ) 

Jellinek's verklaring van 't ontstaan der staatstheoretische 
idee, een catalogus van menschen- en burgerrechten tot grondslag 
te maken van de staatsorde, is onbevredigend. En zijn bewering, 
dat de godsdienstvrijheid de basis heeft gevormd voor de ontwik
keling van de vrijheidsrechten, is niet van overdrijving vrij te 
pleiten. 

Wanneer de Amerikanen van 1776 verklaren, dat alle 
menschen „door hun Schepper zijn begiftigd met bepaalde onver
vreemdbare rechten", dan is dat geen „glänzender Gemeinplatz", 
maar de quintessentie van een groóte historische beweging. En in 
deze beweging heeft niet alleen het religieuse grondgehalte van 
het Christendom en 't nivelleerende deïsme zijn aandeel, doch ook 
en vooral de natuurrechtelijke theorieën zooals die door John 
Locke, Montesquieu, Christian Wolff, Blackstone, en de Scholas
tieken en Na-Scholastieken tot gevolgenrijke formuleeringen 
hebben geleid. 

Het natuurrecht, dat in rechten iets meer ziet dan door de 
wet beschermde belangen,1 4 8) moest den zelfbewusten kolonist, 

147 j W a t William's verdraagzaamheid betreft, Freund (265) zegt daarover o.a. 
dit : „Williams lehnt den Gedanken einer Duldung innerhalb der Kirche leiden
schaftlich ab. Cotton wolle stinkendes Unkraut in den Garten Gottes verpflanzen 
(Bl. tenet yet made more bloudy 142). Die „Komprehension" ist für Williams 
eine Schändung der Kirche Gottes. Alles, auch das kleinste Unkraut musz aus 

dem Garten Christi ausgejätet werden Das „Christiani omnes sumus" hat In 
ihm einen erbitterten Gegner. Seine Toleranz ist eine Toleranz der letzten Into
leranz ; eine Toleranz des inneren Preisgebens und der inneren Aufgabe der Welt ." 
Jellinek (47, noot 1, en 48, noot 1 v a n : Die Erklärung) put eveneens uit boven
genoemd strijdschrift van Williams, maar neemt, wat Freund hier constateert, 
blijkbaar voor kennisgeving aan. 
1 4 8) Jellinek : Allgemeine Staatslehre 350 v.: „Was der modernen Rechtswissen
schaft mangelt und durch blosze Konstatierung der Positivität alles Rechtes nicht 
ersetzt werden kann, ist eine in die Tiefe dringende Lehre von den rechtser
zeugenden Kräften. Sie begnügt sich mit der Aufstellung von Gewohnheit und 
Gesetz als Rechtsquellen, ohne sich, abgesehen höchstens von einigen allgemeinen 
Bemerkungen, viel darum zu bekümmern, welche Mächte es sind, die den Lauf 
dieser Quellen bestimmen. Die grosze principielle Frage : Wie wird Nichtrecht zu 
Recht ? wird vom Juristen dem Rechtsphilosophen zugeschoben, dessen Lösungen 
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zoo wars van staatsinmenging, wel bijzonder lijken. De elementaire, 
beginselvaste en religieuse kolonistenwereld schreeuwde a.h.w. om 
dit grootlijnige en algemeen-menschelijke recht, — richtlijn en 
toetssteen tevens — dat zoo nauw verwant is aan den Decaloog 
en de oude Common Law. Dit natuurrecht, „formend und verein-
fachend",149) dat zich op dezelfde wijze doet gelden ab de 
intuïtieve waarheden, de denkbeginselen in onze redeneeringen — 
deze immers vooronderstellen altijd stilzwijgend de geldigheid van 
die denkbeginselen — heeft den common sense der Amerikanen 
opgewekt tot fonnuleering en verankering van hun rechten ak 
mensch en ak burger, toen zij die bedreigd achtten en de wereld 
rekenschap wilden geven van hun verzet. Dat ook de goede 
genius van Rhode Island, Maryland, Pennsylvania en New York 
hen op dat historische moment, toen eendrachtige samenwerking 
van allen gebiedend noodzakelijk was, en naar Fransche en 
Spaansche hulp werd uitgezien, tot het codificeeren van dat teerste 
aller menschenrechten, de gewetensvrijheid heeft geïnspireerd, 
lijdt, ondanks 't feit, dat de uitvoering van 't goede voornemen heel 
veel heeft te wenschen over gelaten, geen twijfel. 

Per saldo ís de godsdienstvrijheid in Noord-Amerika nog wel 
't meest te danken aan den nüchteren werkelijkheidszin zijner be
woners. Er was te veel verschil van godsdienstige overtuiging. Om 
de eendrachtige samenwerking in zoo'n kritieken tijd moest men 

des Problems aber von jenem entweder ignoriert oder belächelt werden. . . . Ueber-
blickt man die dritthalbtausendjährige Geschichte der naturrechtlichen Vorstel
lungen, so wird man auf Grund ruhiger Erwägung zu dem Schlüsse gelangen dasz 
der nie gänzlich zu bannende Schein eines Rechtes, das vermöge seiner inneren 
Gerechtigkeit mit sittlicher Notwendigkeit verbindlich und darum geltend ist, mit 
auf unserer psychischen Ausstattung basiert ist." De moeilijkheid van de a! of 
niet aanvaarding van 't natuurrecht zit dus niet in 't dat. We l in 't wat. W a n t 
toen men in de 17de eeuw het natuurrecht — dat zonder de predseering door de 
Openbaring welnig positiefs zegt — begon los te maken van zijn religieuse basis, 
n.l. de natuurwet, gold voor deze natuurrechtelijke richting het natuurrecht niet 
meer als de uitdrukking van de Eeuwige W e t Gods ; recht en zedelijkheid werden 
van elkander gescheiden. De eerste sporen hiervan vindt men reeds bij Hugo de 
Groot, al hield die nog contact met Vittoria. Pufendorf, Thomasius, Wolff en Kant 
hebben de scheiding verder voltooid. Ook het nominalisme, 't voluntarisme en het 
daarmede verwante Oerprotestantisme met zijn voluntaristisch godsbegrip en zijn 
pessimistische opvatting van de menschelijke natuur, hebben aan 't gezag van 
't classieke natuurrecht veel afbreuk gedaan. Over 't dat mocht men 't eens zijn, 
over 't wat was men voortaan verdeeld, 
" β ) Mdnecke 128. 
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wel de oogen sluiten voor de godsdienstige tegenstellingen, en 
die verdoezelen. Er waren te veel heterogene elementen, dan dat 
men aan een staatskerk dacht. Wanneer men geen vrijheid van 
godsdienst had geproclameerd, had men de heele federatieve ge
dachte wel kunnen prijsgeven. Hiermede is niet beweerd, dat men 
die godsdienstvrijheid als idee en beginsel voorstond. Niet de 
ideeëngroei naar de opvatting van vrijen godsdienst, doch vooral 
de practijk heeft hier den doorslag gegeven, al is er ongetwijfeld 
een groei van de idee naar een vrijer opvatting van een alge' 
meenen natuurgodsdienst in 't spel geweest. De typisch-Ameri-
kaansche ethische opvatting van den godsdienst was al jarenlang 
in egaliseerenden zin aan 't werk geweest. 

Werpen we thans een terugblik op de wordingsgeschiedenis 
van den Amerikaanschen Opstand, dan zien we met Munro 1 6 0) 
het volgende beeld : de revolutie was niet gekomen, doordat alle 
koloniën behoefte hadden aan charters, zelfgekozen gouverneurs of 
mannenkiesrecht. De onderliggende oorzaken waren van econo-
mischen aard. Maar toen eenmaal de geest van verzet vaardig was 
geworden, vond hij, zooals steeds 't geval is, nieuwe en breeder 
grieven. Spoedig kwamen de kolonisten tot de realisatie van het 
feit, dat de democratie, met name in New England, sneller was 
vooruitgedrongen dan in 't Moederland, en dat in de Declaration 
of Independence nieuwe democratische idealen, toen nog onbekend 
in Engeland, hun krachtige uitdrukking vonden. 

1 S 0) Munro 11. 
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IV. De Staatsconstituties, de Confe
deratie en de Federale Consti
tutie. De Trias-leer in t Geding. 

A. De Staatsconstituties. 

IJ moeten terugkeeren naar de constituties der 
nieuwe staten. Niet slechts voor de kennis van 
den geest van 1776, maar ook voor die van 't 
karakter en de ontwikkeling der Amerikaansche 
staatsinstellingen zijn die constituties met de 
naderhand daarin aangebrachte wijzigingen be

langrijk, ja, in sommige opzichten belangrijker dan de Federale 
Constitutie, de grondwet der Vereenigde Staten. Bovendien be
vatten zij het studiemateriaal· dat voor dit gedeelte van ons onder
zoek in aanmerking komt. Wij bepalen ons tot die constituties, 
welke zijn ontstaan vóór of tijdens de schepping van de Federale 
Constitutie. 

De constitutioneele idee droeg een tweeledig karakter : de 
erkenning van individueele rechten, en de organisatie van de 
staatsinrichting. Naar den vorm werd dit duidelijk tot uitdrukking 
gebracht door de splitsing der constitutie in twee afzonderlijke 
staatsstukken : een Bill (of Declaration) of Rights, en een Plan of 
Government, dat de eigenlijk gezegde constitutie uitmaakte. Zoo 
althans was 't in de constitutie van de meeste der 14 nieuwe staten. 
De Bills of Rights hebben we reeds besproken. Nog een enkel 
woord over deze belangrijke documenten. Zij vormen de basis 
van de constituties zelf. Zij zijn een fundamenteel compact, en 
hebben als zoodanig groóte practische waarde ; want zij beschermen 
bij de wetgeving en de uitvoering der wet de rechten van enkeling 
en minderheid tegen de willekeur van een meerderheid. Blijkbaar 
beschouwden de Amerikanen deze Bills als een soort van safe-
deposits ; want niet alleen hun dierbare menschen- en burger
rechten, doch ook die hoofdbeginselen van staatkundige organi
satie, en zelfs van staatsbeleid, welke als eeuwig en onveranderlijk, 
of als van hooge waarde en groot momenteel publiek belang wer-
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den aangemerkt, sloten zij hierin weg. 1 ) Tevens hebben de Bills of 
Rigths bijzondere historische waarde. Wij hebben dat reeds trach
ten in 't licht te stellen voor den kolonialen tijd, en bepalen ons thans 
tot de vermelding van Bryce's oordeel over deze kwestie. „The Bill 
of Rights," zoo zegt hij, „is historically the most interesting part of 
these constitutions, for it is the legislative child and representative 
of Magna Charta, and of those other declarations and enactments, 
down to the Bill of Rights of the Act of 1 William and Mary, 
session 2, by which the liberties of Englishmen have been secured. 
Most of the thirteen colonies when they asserted their indepen
dence and framed their Constitutions inserted a declaration of the 
fundamental rights of the people, and the example then set, has 
been followed by the newer states, and, indeed, by the states gene
rally in their most recent constitutions". 2) 

W a t den oorsprong dezer staatsconstituties uit den „Revolu
tietijd" betreft : hier is strikt genomen geen sprake van revolutie» 
maar van traditie en evolutie. De constituties onderscheiden zich 
namelijk door de handhaving van de traditioneele vormen en toe
standen van den kolonialen tijd. Elke staat volgde zooveel mogelijk 
het model en schema van 't koloniale bestuur. Hij veranderde 

1) Dit was vooral 't geval, wanneer zij elders in de constitutie geen geschikte 
plaats konden vinden. 
2) Bryce I, 438. Wat de kwestie van de beteekenis der Amerikaansche Bills 
of Rights voor de Fransche Déclaration des droits de l'homme et du citoyen van 
1789 betreft, ik sluit mij volkomen aan bij Cassirer. Hij zegt (332 v.) aangaande 
dit gedeelte van Jellinek's bekende these : „Georg Jellinek hat in seiner bekannten 
Schrift über die Erklärung der Menschen' und Bürgerrechte die These verfochten, 
dasz zwischen dieser Erklärung, wie sie die französische Konstituante am 26 
August 1789 vollzogen hat, und den Grundgedanken der Philosophie des 17 te η 
und 18ten Jahrhunderts kein unmittelbarer geschichtlicher Zusammenhang besteht. 
Er sieht das Muster für diese Erklärung vielmehr in den amerikanischen „Bills of 
Rights", vor allem in der Erklärung der Rechte, die der Freistaat Virginia am 
12. Juni 1776 erlassen hatte. Aber auch wenn man Jellinek In dem positiven Teil 
seiner These zustimmt — und die Abhängigkeit der französischen Erklärung von 
amerikanischen Vorbildern ist unverkennbar und bis in Einzelheiten hinein 
erweisbar —, so folgt daraus nicht die negative Behauptung, die er an sie 
geknüpft hat. Denn die amerikanischen Deklarationen selbst stehen bereits unter 
dem beherrschenden Einflusz des neuen naturrechtlichen Geistes. Sie sind nicht 
die Wurzeln, aus denen die Forderung der Menschen- und Bürgerrechte entspros
sen ist, sie sind vielmehr nur eine einzelne Abzweigung, eine durch besondere 
Motive bestimmte und durch historische Umstände begünstigte Entwicklung, die 
die allgemeinen Ideen des Naturrechts erfahren haben." Overigens is deze kwestie 
voor ons thema niet urgent. 
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slechts, wat door den nieuwen status van onafhankelijkheid werd 
vereischt. „De staatsconstituties,,, zegt Bryce (1,427), „are the 
oldest things in the political history of America, for they are the 
continuations and representatives of the royal colonial charters, 
where by the earliest English settlements in America were crea
ted." En dan wijst hij op haar stamboom, „which goes back to a 
time anterior to the discovering of America itself", namelijk de oude 
Engelsche handelsgilden, waaruit de compagnieën ontstonden, die 
Oost en Wes t voor Engeland hebben ontsloten en gewonnen. Wij 
hebben de koloniale besturen der achttiende eeuw reeds leeren 
kennen : een assembly of lagerhuis, gekozen door de freeholders ; 
een council of hoogerhuis, d.w.z. een beknopt college, bestaande 
uit door den koning benoemde leden (behalve in Massachusetts). 
In de meeste gevallen was die council een steun — tegen de aan
matiging van de assembly — voor den gouverneur, den vertegen
woordiger des konings, die de koninklijke rechten, met name dat 
van bijeenroeping, verdaging en ontbinding der assembly, uit
oefende, en verder assisteerde bij 't aanhangig maken van de 
wetten, en 't recht van veto uitoefende, een recht dat voor de 
koloniën was blijven gelden, terwijl het in 't moederland reeds in 
1707 practisch was afgeschaft. Wij hebben ook geconstateerd, dat 
de kroon in den regel niet voorzag in de salarissen van den gouver
neur en andere ambtenaren, en dientengevolge 't gezag van den 
gouverneur schaadde en zijn verhouding tot de kolonisten bedierf. 
Met dit systeem van kwalijk in labiel evenwicht gehouden machten 
waren de koloniën de lange periode van de oorlogen met Frankrijk 
ingegaan, en tenslotte gekomen tot de proclamatie van hun onaf
hankelijkheid. 

Wij zullen nu gaan zien, in welken vorm dat koloniale bestuur 
zich handhaaft onder 't nieuwe bestel. 

De oude legislaturen hadden in de jaren 1774—'76 als „pro
vinciale congressen" groóte activiteit en energie getoond. Maar 
hoe machtig en eigenheerig zij ook waren, de kwestie, of 't volk — 
in zijn geheel dan wel zij zelf souverein waren — zooals die ten 
onzent in 1587, in onzen kenteringstijd, aan de orde was — werd 
niet eens gesteld. Als opvolger in rechten van de Kroon en de Pro
prietors kon slechts het volk in aanmerking komen, anders kwam 
men in flagrant conflict met de révolutionnaire leuzen, die men zelf 
had doen weerklinken. Het volk was de souverein en de legislaturen 
het souvereiniteitsorgaan bij uitstek geworden. 
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Een homogene opvatting aangaande'de practijk dier volstrekte 
volkssouvereiniteit was echter ver te zoeken. In de meeste staten 
veroorzaakte de vorming van een nieuw bewind, nu 't Engelsche 
gezag was weggevallen, zelfs een verbitterden strijd tusschen de 
democratische en de conservatieve krachten. Een gedeelte van de 
democraten verdedigde met name 3 beginselen: ruim kiesrecht, 
vertegenwoordiging van alle districten naar verhouding van hun 
zielental, en de suprematie van het lagerhuis der legislatuur over 
het hoogerhuis en over de uitvoerende en de rechterlijke macht. 
Die beginselen werden voorgestaan door radicalen als Benjamin 
Franklin, Thomas Paine en Samuel Adams. Gematigd democra
tische leiders als Jefferson, Mason en Lee, wantrouwig tegenover 
ieder staatsbestuur, van oordeel, 3at die regeering de beste is, 
welke 't minst regeert, en vreezend voor tyrannie van onderop, 
wenschten een bewind met beperkte bevoegdheden, waarin de wet
gevende, de uitvoerende en de rechterlijke takken der staatsmacht 
elkaar zouden in toom en evenwicht houden. De ultra-conserva
tieven trachtten den arme van kiesrecht uit te sluiten, en aan wel
varende districten meer invloed te verzekeren, dan waarop ze, 
enkel op grond van hun zielental, konden aanspraak maken. Boven
dien eischten zij een machtig hoogerhuis en een onafhankelijke 
uitvoerende en rechterlijke macht. En dit alles als een afdoende 
rem op 't lagerhuis. Dus : de radicale democraten : kleine boeren, 
kleine kooplui en handwerkslui, wilden een echte volksregeering. 
De gematigde democraten : mannen van middelen en liberale 
sympathieën, vaak op gespannen voet staand met den een of 
anderen conservatieven grootgrondbezitter, en zeer beducht voor 
de mob, wenschten een geminimaliseerd staatsbestuur. Terwijl de 
conservatieven 't eens waren met John Jay's gevoelen, dat „those 
who own the country ought to govern it". 3) 

In Pennsylvania, Vermont, Georgia, Delaware, New Jersey 
en North Carolina was de nieuwe constitutie essentieel demo
cratisch. Blijkbaar deed zich hier de invloed der backwoodsmen 
geducht gevoelen. In Connecticut en Rhode Island, die hun oude 
constitutie hielden, was de vorm van 't bestuur na 1776 eveneens 
democratisch, maar terwijl in Rhode Island de democratische 
krachten inderdaad sterk waren, hadden in Connecticut mannen 
van conservatieve mentaliteit de leiding. Pennsylvania's constitutie. 

3) Ncttcb 665. 
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tot stand gebracht door een conventie (toch niet aan 't volk ter 
ratificatie voorgelegd), benaderde 't dichtst die der „formeele" 
democratie. In die conventie waren de vertegenwoordigers van de 
democratische counties van 't binnen- en achterland tweemaal zoo 
talrijk als die van 't conservatieve Oosten. Aan hun invloed is ook 
't éénkamerstelsel toe te schrijven, dat Pennsylvania trouwens reeds 
sinds 1701 bezat, en dat in Vermont en Georgia navolging vond, 
maar in Pennsylvania in 1790, in Georgia reeds in 1789 en in 
Vermont pas in 1836 werd afgeschaft. 4) 

In tien staten was de constitutie door de provinciale congressen 
gemaakt. Dat reeds verklaart goeddeels, waarom de „revolutie" 
staatsrechtelijk en sociaal vrij conservatief is geweest. In bijna 
iederen staat immers was dezelfde categorie van personen, die de 
regeering op de vingers had gekeken vóór de revolutie, nog altijd in 
't bezit der macht. Alleen in Pennsylvania, Georgia, Vermont en 
New Jersey was dat niet 't geval. Individueele Tories waren uit
gevallen — verjaagd, of door een test act uitgeschakeld 5) — maar 
mannen uit dezelfde gegoede sociale en religieuse klasse hadden 
hun plaats ingenomen. Voorloopig waren de democratie en de 
rechten van den mensch en den staatsburger dan ook goeddeels 
theorie. Terecht stelt Mej. Spiegel (70) de vraag : waardoor is 
de revolutie, die toch door de radicalen is uitgelokt, conservatief 
geweest ? Wijl de losscheuring van Engeland, zoo luidt haar ant
woord, door de radicalen slechts kon worden afgedwongen tegen 
den prijs eener zekere conservativiteit van de behoudsgezinden ; 
de reactie, waarvan men reeds symptomen had gezien tijdens den 
oorlog, won vooral in de jaren tusschen 1776 en 1787 aan kracht. 
En zoo is de constitutie van 1787 vervuld van den geest van 
reactie. Dadelijk na den vrede (1783) werd 't radicalisme afge
reageerd door den trek naar 't Westen. Daardoor kregen de con-

4) Als de eigenlijke bewerker van Pennsylvania's éénkamerstelsel staat te boek 
de president der conventie Benjamin Franklin. Wij weten reeds, dat Franklin met 
Thomas Paine eens ijverde voor dat stelsel. Is Franklin zich in dit opzicht wel 
gelijk gebleven? Eenige twijfel is niet ongegrond. Tenminste: Van Aalten (103, 
noot 1) citeert een vergelijking, door president Franklin gebruikt, om het wensche-
lijke van een tweekamerstelsel aan te toonen. Of was dit slechts badinage ? Er 
is ongetwijfeld iets bizars in Benjamins psyche : diep - in de rust der onwankelbare 
rationalistische overtuiging, aan de oppervlakte der speelschheid van den joligen 
levenskunstenaar. 
5) Wie zich niet aan de test van betrouwbaarheid onderwierp, verloor zijn 
burgerlijke rechten en zijn recht op gelijke behandeling voor de wet. 
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servatieve krachten vrijer spel. De strijd om de democratiseering 
van de Amerikaansche maatschappij was begonnen vóór de home 
rule-beweging, en nog lang niet geëindigd na de verklaring van de 
onafhankelijkheid. Dit lijkt mij een verklaring, die de scherpzinnig
heid van genoemde schrijfster eer aandoet. Evenwel : zou hier ook 
niet die nuchtere Amerikaansche werkelijkheidszin, welke de 
schoone leuze zoo graag als gangmaker voor den start naar een heel 
profaan doel exploiteert, in het spel kunnen zijn geweest ? En was 
't de mannen van 1776 feitelijk niet meer te doen, om met man en 
macht los te komen van den staat, dan om zich een nieuw staatsjuk 
op te leggen ? Voorloopig was 't aristocratische element nog sterk 
in Amerika, en werd er veel geprotesteerd tegen 't drijven van de 
democratie. Zelfs een John Adams hield vol, dat „the rich and 
well born" apart vertegenwoordigd moest zijn, en verklaarde 
tevens, dat „all projects of government formed upon a supposition 
of continual vigilance, sagacity, virtue, and firmness of the 
people, when possessed of the exercise of supreme power, are 
cheats and delusions." En berucht vooral is 't woord, dat Hamilton 
eens aan een politiek diner ontschoot : your people, sir, your 
people — is a great beast". 6) 

Die invloed van de conservatieven nu blijkt duidelijk uit de 
beslissingen der provinciale congressen en conventies aangaande 
de drie genoemde democratische beginselen. Van algemeen man-
nenkiesrecht is geen sprake. Door verlaging van den census werd 
't kiesrecht enkel in New Hampshire verruimd. In de democratische 
staten North Carolina, Pennsylvania, Vermont, New Jersey en 
Georgia steeg 't getal kiezers plotseling aanzienlijk ; voornamelijk 
wel doordat het aantal belastingbetalenden en freeholders ten
gevolge van de confiscatie van de bezittingen der loyalisten ineens 
veel grooter was geworden. Men bedenke ook, dat de vele inden
tured servants, die van die confiscatie profiteerden, vroeger van 
kiesrecht waren verstoken. Maar in de overige staten blijft het 
kiesrecht tot in de negentiende eeuw een voorrecht van de be
zittende klasse, en in sommige is 't bovendien gereserveerd voor 
„Christian Protestants". Degenen, die een hooger staatsambt be
kleedden, moesten aan vrij hooge, soms zeer hooge eischen van 
welgesteldheid voldoen (de gouverneur en een lid van den uit
voerenden raad van South-Carolina b.v. moesten een vermogen 

β) Hart 73 v. 
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van minstens 10000£ bezitten). Voor het bezit van actief kiesrecht 
voor de legislatieve werd vereischt een belastbaar eigendom met 
een jaarlijksche minimale opbrengst van 33 tot 250 shilling ; in den 
eenen staat dus veel meer dan in den ander, doch over 't geheel 
genomen aardig wat. Met 't gevolg, dat slechts 20 % van de 
volwassen mannen der toekomstige Unie kiesrecht hadden. 7) 

Vervolgens de eisch van gelijke vertegenwoordiging van alle 
districten naar verhouding van hun zielental. De constitueerende 
conventie van Pennsylvania van 1776 telde reeds tweemaal zoo
veel afgevaardigden uit de democratische counties van 't binnen
land als van 't conservatieve Oosten. De conservatieven John 
Dickinson en Robert Morris was dit overwicht der democraten, 
dat in de constitutie en de Assembly tot uitdrukking kwam, een 
doorn in 't oog. Zij riepen een anti-constitutionalistische partij in 
't leven, en verplichtten haar afgevaardigden tot 't voeren van 
obstructie in de Assembly. Toen zy hiermede het funeste doel bijna 
hadden bereikt, (Dec. 1776) kwam het Continentale Congres 
tusschenbeide en dreigde 't bewind over Pennsylvania over te 
nemen. In Februari 1777 hadden nieuwe verkiezingen plaats en 
op 4 Maart begon de constitutie te functionneeren zooals de con
stituante dat had beoogd. En zoo bleef het binnenland van 
Pennsylvania op passende wijze vertegenwoordigd. In de andere 
democratische staten bereikte men 't zelfde resultaat. 

Maar in de overige plantersstaten en ook in New York en 
Massachusetts deed zich de aristocratie geducht gelden. In South 
Carolina behield de zeekant ingevolge de constitutie van 1778 een 
onevenredig groot afgevaardigden in de Assembly en een groot 
overwicht in den Senaat. Het binnenland, waar drie kwart van 
de blanke bevolking woonde, had slechts 58 zetels in de Assembly, 
de zeekant telde er 144. In Virginia zond elke county 2 afge
vaardigden naar de Assembly. Doch een county van 't binnenland 
telde verschillende duizenden kiezers, eene van 't rijke Oosten 
slechts enkele honderden. Die onevenredigheid spiegelde zich ook 
af in den Senaat. In New York zat de onevenredigheid van macht 
niet zoozeer in de verdeeling der zetels, als wel in 't karakter en 
de macht van den Senaat. Die werkte eendrachtig samen met den 
gouverneur, aan wien, ondanks 't algemeene wantrouwen tegen 
deze dignitarissen, in dezen staat groóte bevoegdheden werden 
verleend. Ook in Massachusets was 't overwicht bij de conser-

7) Purcell 248. 
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vatieven, en had de gouverneur een steviger positie. De constitutie 
was ,,a lawyers and merchants' constitution, directed toward 
something like quarterdeck efficiency in government and the pro
tection of property against democratic pirates." 8) Zij weerde de 
groóte meerderheid der bevolking van de stembus, want alleen 
wie minstens 60 £ of een freehold met een jaarlijksche opbrengst 
van 3 £ bezat, kreeg 't actieve kiesrecht. En 't passieve stelde nog 
veel hooger eischen. θ) Bovendien maakte de constitutie 't de 

armere counties vrijwel onmogelijk, afgevaardigden naar Boston 

te zenden, immers : de leden der Assembly ontvingen geen hono

rarium. 

De derde eisch der radicale democraten was : de suprematie 

van het lagerhuis over 't hoogerhuis en over de uitvoerende en 

de rechterlijke macht. Deze eisch is van zóó principiëelen aard en 
van zóó vérstrekkende beteekenis, dat hij onze bijzondere aandacht 
verdient, temeer, waar hij ons nolens volens plaatst voor de kwestie 
van de scheiding der staatsmachten,10) in de theorie en in de 
Amerikaansche practijk. Wij gaan hem daarom zorgvuldig onder
zoeken en daarna zijn draagwijdte bepalen. 

Ondanks 't particularisme en de onafhankelijkheid der nieuwe 
staten vertoonen hun constituties groóte overeenkomst. Elke staat 
volgde zooveel mogelijk model en schema van 't koloniale bestuur, 
dat hij had gekend. Die koloniale besturen nu vertoonen zoowat 
alle dezelfde inrichting : een gouverneur, een raad en een huis van 
afgevaardigden. De gouverneur — en op zijn voordracht ook de 

8) Bij Nettels, 669 v. Aan Nettels zijn veel van deze gegevens ontleend. Thorpe 
geeft den tekst der constituties. 
B) Knust » I.e. Tabellarische Uebersicht : Een representative moest een freehold 
van £ 100 of een ander eigendom van £ 200 bezitten ; een senator een freehold 
van £300 of een ander eigendom van £600. 
10) Om alvast een maatstaf te hebben bij de beoordeeling van de concrete ver
houding der hoofdfuncties (machten) van de totale staatsmacht in de charters en 
staatsconstituties, geven -we aan, wat het wezenlijke van de trias-leer, zooals 
Montesquieu die heeft geconstrueerd, uitmaakt. Het is dit : „de staatsmacht Is 
verdeeld over de legislatieve en de executieve, naast welke de rechterlijke macht 
als derde hoofdfunctie optreedt. Al de drie factoren moeten zóó zelfstandig en 
onderling onafhankelijk worden gemaakt, als maar mogelijk is. Door het veto 
der executieve en haar verantwoordelijkheid tegenover de legislatieve reguleeren 
de beide beslissende staatsmachten elkaar. De executieve moet een eenheid 
vormen, de legislatieve berust op 't twee-kamerstelsel. Het wezenlijke orgaan 
van de rechtspraak vormen de jury-rechtbanken." (Knust 29) Naderhand komen 
we op Montesquieu's trias-leer terug. 
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raad — werd benoemd door den Koning of den Proprietor. In de 
chartered colonies Connecticut en Rhode Island, die feitelijk repu
blieken waren, werden gouverneur en raad echter door de kolo
nisten zelf gekozen. Daar waren de wetten, door de legislatuur 
aangenomen, niet — als elders — onderworpen aan een recht van 
veto van den gouverneur en een revisie van den King in Council. 
In alle 13 koloniën speelde de raad de rol van een hoogerhuis, 
behalve in 't democratische Pennsylvania, waar zijn bevoegdheden 
weinig beteekenden. Bovendien was de raad een soort van privy 
council, die 't hof van appèl voor de kolonie uitmaakte. Massa
chusetts, dat sinds 1691 onder een koninklijken gouverneur stond 
maar voor 't overige chartered province was, had 't recht, om zijn 
eigen raad te kiezen. De gouverneur kan echter zijn veto tegen 
de benoeming uitspreken. De gouverneur had de uitvoerende 
macht in handen. Hij benoemde het meerendeel der ambtenaren, 
riep de Assembly samen en de militie onder de wapenen, keurde 
de wetten en deed ze uitvoeren. De raad stond hem ter zijde, en 
in die koloniën, waar hij werd benoemd op voordracht van den 
gouverneur, steunde hij in den regel diens politiek. Daardoor stond 
hij echter met de Assembly meer of minder op gespannen voet. 
Deze vertegenwoordigde de kolonie en bezat over 't geheel ge
nomen een door standsbesef, groepsbelang en religieuse verbonden
heid sterk saamhoorigheidsgevoel. 

Dat alles was ons feitelijk reeds bekend ; we releveeren 't 
enkel. Laat ons thans nagaan, wat de positie van die drie koloniale 
machten is geworden in den opvolgingsstaat. 

W e weten reeds, dat Rhode Island en Connecticut sinds 1776 
hun oud charter gebruikten als constitutie. Zij zullen er dus wel mee 
zijn ingenomen geweest. гі) Nu de koning was uitgeschakeld, werd 
de positie van de Assembly natuurlijk nog steviger. Gouverneur en 
Council, die in den kolonialen tijd solidair waren geweest met de 
Assembly, aan wie ze hun ambt hadden te danken, bleven in 't 
bezit van hun bevoegdheden, maar waren voortaan ondergeschikt 
aan de Assembly. 

In de overige staten stond 't ambt van gouverneur aanvankelijk 
nog onder verdenking, en werden zijn bevoegdheden — zijn 
controle op de legislatuur, de benoemingen, de militie, en de „par
dons" — dan ook besnoeid. Pennsylvania verving den gouverneur 

1 1 ) Connecticut verklaart dan ook, dat „it has derived from their ancestors a 
free and excellent constitution of government", (bij Knust, 71). 
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zelfs door een directorium met 'n gewoon president als hoofd, en 
kreeg pas in 1790 een gouverneur. Massachusetts, dat zoo'n onaan
gename herinnering had aan zijn laatsten gouverneur, vergenoegde 
zich eenige jaren lang met een kleinen raad als uitvoerende macht, 
maar in 1780 verving 't dien door een gouverneur. In de meeste 
staten werd de gouverneur gekozen door de legislatuur ; in Penn
sylvania door deze in vereeniging met den Council ; in Vermont 
door alle freemen ; in New Hampshire en Massachusetts door alle 
kiezers voor de legislatuur. Over 't geheel genomen konden alleen 
aanzienlijken voor dit ambt in aanmerking komen : in Pennsylvania 
de leden van den Council ; in Maryland, North Carolina en vooral 
South Carolina moest de candidaat-gouverneur over een aanzienlijk 
vermogen beschikken ; in Georgia was ieder lid van de kamer be
noembaar ; in New York ook ieder lid van den Senaat ; in Vermont 
ieder freeman ; in New Jersey, Delaware en Virginia werden geen 
bijzondere eischen gesteld. De ambtsduur was in de meeste staten 
slechts 1 jaar ; in South Carolina 2 en in Maryland, Delaware en 
New York 3. 

De gouverneur wordt „geassisteerd" — feitelijk op de vingers 
gekeken — door een Council (soms „Council of State" of „Privy 
Council" genoemd), 't Lidmaatschap van dit college is over 't ge
heel genomen enkel door de aanzienlijken te verwerven ; Vermont 
echter stelt 't open voor alle freeholders ; Virginia, Delaware en 
North Carolina stellen geen bijzondere eischen. De ambtsduur is 
1, 2 of 3 jaar ; in Virginia langer.1 2 ) New York kent enkel een 
Gouverneur. Met den Executive Council vormt de gouverneur de 
Executive. In alle staten heeft deze het recht van gratie ; in New 
York in samenwerking met een Council of Revision — een instantie 
„to revise all bills about to be passed into laws by the legislature", 
zooals de constitutie zegt. Ook heeft de Executive in Masachusetts 
en New York 1 3 ) het recht van veto. Dit is suspensief ve to ; in 
1787 zou 't dienen als model voor 't veto van den President der 
Unie. De Council of State werd aanvankelijk, evenals de gouver
neur, gewantrouwd. De kwestie, of hij dan wel de senaat, de af
stammeling en opvolger is van den kolonialen raad, wordt straks 
besproken. 

M) Knust geeft in zijn Tabellarische Uebersicht „12 J. ?" 
13) Respectievelijk volgens art. Il, Chap. I van Frame of Government, en art. III. 
In dit laatste wordt weliswaar niet van de medewerking van den gouverneur 
gesproken, maar de revisie-instantie bestaat uit „governor, chancelor and the 
judges of the supreme courts". 

329 



En nu de Legislative. Alle staten, behalve Pennsylvania, 
Vermont en Georgia, hadden een legislatuur van 2 kamers. De 
zittingsduur was kort, want in veelvuldige herhaling van ver
kiezingen zagen de makers der constituties een geschikt contrôle' 
middel. In Rhode Island en Connecticut was de zittingsduur der 
Assembly een half jaar, in South Carolina 2- en in de overige 
staten 1 jaar. En voor den Senaat : in Maryland 5-, in Virginia en 
New York 4-, in Delaware 3- en in South Carolina 2 jaar ; in de 
overige staten 1 jaar. W e merken op, dat de meer „aristocratische" 
staten den längsten zittingsduur voor den Senaat hebben. Zooals 
we zagen, waren de vereischten voor 't lidmaatschap van den 
Senaat in eenige staten hooger dan voor dat van de Assembly. 

Het is van deze legislaturen uit den Revolutietijd te begrijpen, 
dat ze 't staatsgezag sterk in eigen boezem samentrokken. Zij 
hadden trouwens nooit onder de verdenking van tyrannie gestaan, 
en de vrees voor de uitvoerende en de militaire macht wierp haar 
groóte bevoegdheden in den schoot 

Hoe was de machtsverhouding tusschen Assembly en Senaat ? 
Zooals de constitutie van Massachusetts het uitdrukt, hadden zij 
„a negative", d.w.ζ. een absoluut veto „on the other". Dat was de 
checks and balances-idee in de practijk. Voor „money-bills" even
wel gold de stelregel, dat die moesten uitgaan van de Assembly. 
Maar, zoo zegt dezelfde constitutie : „the senate may propose or 
concur with amendments, as on other bi l ls" . 1 4 ) Deze voorrang 
van de Assembly is niet uitsluitend te verklaren uit haar sterke 
positie in den kolonialen tijd, toen ze de koorden der beurs hield ; 
ook niet enkel uit den democratischen tijdgeest ; zelfs niet uit beide. 
Hier is, evenals in den kolonialen tijd trouwens, de Engelsche 
traditie in 't spel. Reeds in 1395 hadden de Commons langs wette-
lijken weg den voorrang boven de „spiritual and temporal lords" 
verworven op 't stuk van 't al of niet toestaan van beden en 

1 4 ) In de constitutie van Virginia ligt het initiatief van de wetgeving uitsluitend 
bij de assembly, het House of Delegates. „All laws shall originate in the House 
of Delegates, to be approved of or rejected by the Senate, but wholly approved 
or rejected". Virginia wijkt dus van den door ons genoemden stelregel met betrek
king tot de money-bills af. De constitutie van Massachusetts vertoont ook in dit 
opzicht de voor de macht van den „aristocratlschen" senaat zoo gunstige werking 
van den tijd. Zij is van 1780, die van Virginia uit 1776. Knust (73) wijst er 
op, dat Massachusetts' procedure bij de behandeling van money-bills volgens 
een mededeeling van Madison 't model Is geworden voor de desbetreffende materie 
in de Nationale Constitutie. 
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belastingen. Dat recht hadden ze weten te handhaven. Iets derge
lijks valt te constateeren aangaande 't impeachment, de politieke 
aanklacht tegen hooge staatsambtenaren. Ook dit is een erfstuk 
uit 't moederland en den kolonialen tijd. Aanklager was uitsluitend 
het lagerhuis, de Assembly. Rechter was het hoogerhuis, de Senaat. 
Was de Engelsche traditie niet zoo sterk geweest, dan zouden de 
Amerikanen uit ontzag voor de idee der „separation of powers" 
uit hun Bills of Rights deze aloude kwaliteit van 't Engelsche par
lement15) niet hebben overgenomen. Hier immers gaat de wet
gever zitten in den stoel van den rechter.16) In de verschillende 
staten heeft de Senaat — evenals de Federale Senaat — de be
voegdheid, een door den gouverneur gedane benoeming tot een 
staatsambt te bekrachtigen of te verwerpen. Dan oefent de Senaat, 
medewetgever, een executieve functie uit. De Amerikanen ver
bloemen deze overtreding van de letter der trias-leer met de zegs
wijze : „the Senate goes into executive session". Trouwens : de 
eischen van 't moderne leven hebben de Amerikanen, evenals dat 
bij de Engelschen en de volken van 't Europeesche continent 't 
geval is, er toe gebracht, steeds meer gesubordineerd wetgevend 
gezag toe te vertrouwen aan permanente bestuurlijke colleges in 
't departement der uitvoerende macht. Maar de courts noemen dit 
geen overdracht van bevoegdheid aan de uitvoerende macht, doch 
spreken van „quasi-legislative" power. Zij willen hun geliefkoosde 
trias-leer niet verloochenen, al interpreteeren ze die niet meer zoo 
doctrinair als in 1776. 

Tenslotte de rechterlijke macht. Zij werd toevertrouwd aan 
courts, waarvan de rechters benoemd werden door de Executive en 
— of met advies van — den Council ; òf : zij werden gekozen 
door de legislatuur. De rechtspraak onderging strikt genomen geen 
wijziging tengevolge van de breuk met Engeland. In alle staten 
bleef de Engelsche Common Law in zwang. En ook van de Statute 
Law bleven de nieuwe staten, voorzoover hun gewijzigde ver
houding tot Engeland dat niet kennelijk onmogelijk maakte, zich 
bedienen. Men denke slechts aan de Habeas Corpus Act, dat bol
werk van de persoonlijke vrijheid. En aan de Bill of Rights van 

15) Pollard, Evolution of Parliament 36 : „Primarily a parliament is a high 
court of justice". Opgemerkt dient te worden, dat Montesquieu deze samen
werking van de kamers geen aantasting van zijn trias-leer acht. Hij ziet veeleer 
hierin een harmonische samenwerking van de 3 raderen der staatsmachine. 
l e ) De constitutie van North Carolina evenwel wijst in art. 23 het impeachment 
niet uitsluitend toe aan de legislature, maar ook aan de gerechtshoven. 
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1689, die behalve de persoonlijke en de burgerlijke vrijheid aan 
eiken burger het recht van petitie verzekerde, vrijheid van ver
kiezingen voor en vrijheid van spreken in de legislatuur waar
borgde, de gerechtshoven onafhankelijk maakte van de regee
ringen, en willekeurige belastingheffing en een staand leger in tijd 
van vrede, evenals buitensporige borgstelling, al te zware geldelijke 
straffen en onmenschelijke lijfstraffen verbood. Al deze verorde
ningen vindt men als even zoovele wakers tegen misbruik van 
staatsgezag en inbreuk op de persoonlijke en de burgerlijke vrijheid 
terug in de staatsconstituties en in de Nationale Constitutie. Kost
baar erfgoed uit het Britsche moederland. 

In tegenstelling met Engeland, waar 't Parlement almachtig is, 
en een wet, aangenomen door beide huizen en door den koning 
bekrachtigd, een absolute rechtswaarde heeft, kent Amerika, geheel 
overeenkomstig zijn rechtsovertuiging, nog hooger norm dan de 
wet, namelijk de constitutie. En zelfs iets, nóg hooger dan de con
stitutie, namelijk : de natuurlijke rechten. Immers : die vormen den 
grondslag van 't maatschappelijk verbond. Indien de wet in strijd 
is met de constitutie of de natuurlijke rechten, dan is ze, hoe regel
matig overigens tot stand gekomen, van nul en geener waarde. 
Wij weten reeds, dat James Otis dit van 1761 af (de writs of 
assistance ! ) zoo nadrukkelijk mogelijk had betoogd, steunend niet 
slechts op 't natuurrecht, doch ook op 't gezag van zeventiende-
eeuwsche radicalen als Milton, Harrington en Algernon Sidney. 
Deze opvatting nu bracht met zich mede de mogelijkheid van een 
revisie der wet. Voor de Amerikanen was dat niets nieuws : de 
koninklijke gouverneurs met hun veto en de Engelsche Privy 
Council, die zoo nauw betrokken was geweest bij de disallowance 
(toetsing der wetgeving) en appeal (controle op de rechtspraak) 
der koloniën, hadden die opvatting helpen wortelschieten. En zoo 
zien we dan ook verschillende staten bij 't maken van hun consti
tutie zich beijveren, om een orgaan te scheppen, dat in laatste 
instantie zou uitmaken, of de wetten overeenkomstig — althans 
niet in strijd zijn met — de constitutie en de fundamenteele 
rechten.1 7) Sect. 47 der constitutie van Pennsylvania van 1776 

" ) Bryce I, 446 ν this authority of the American courts is not in the 

nature of a political or discretionary power vested in them ; it is a necessary con

sequence of the existence of a fundamental law superior to any statute which the 

legislature may enact, or to any right which a governor may conceive himself to 

possess. T o quote the words of an American decision : „In exercising this high 
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zegt o.a. dit : ,,Ιη order that the freedom of the commonwealth may 

be preserved inviolate forever, there shall be chosen by ballot by 

the freemen in each city and county respectively two persons 

in each city and county of this state, to be called the Council of 

Censors . . . . And whose duty it shall be to enquire whether the 

constitution has been preserved inviolate in every part ; and 

whether the legislative and executive branches of government have 

performed their duty as guardians of the people, or assumed to 

themselves, or exercised other or greater powers than they are 

intitled to by the constituton. They are also to enquire whether the 

public taxes have been justly laid and collected in all parts of this 

commonwealth, in what manner the public monies have been dis

posed of, and whether the laws have been duly executed. " 

Pennsylvania krijgt dus zijn Council of Censors, een soort van 
régulateur der staatsmachíne. Evenals Vermont, dat Pennsylvania'» 
constitutie tot model nam voor de zijne, waarvan artikel XL dan 
ook eensluidend is met sect. 47 van de constitutie van Pennsylvania, 
maar in de practijk heel wat meer beteekende dan sect. 47. 

De constitutie van Virginia verordent : „the two Houses of 
Assembly shall, by joint ballot, appoint Judges of the Supreme 
Court of Appeals, and General Court, Judges in Chancery, Judges 
of Admiralty, Secretary, and the Attorney-General, to be commis
sioned by the Governor, and continue in office during good behavi
our . . . . " Virginia schiep dus naast verschillende andere courts, 
die copieën waren van gelijknamige Engelsche, een hof van appèl. 
De gouverneur, die in dezen staat veel machtiger was dan in bijna 
alle andere, gaf aan dat hof een commissie, over wier inhoud echter 
niets naders in de constitutie wordt bepaald. Het fungeerde echter 
niet alleen als hof van appèl, doch ook als censor van de constitutio-
naliteit der wet. Al was 't gebonden aan zijn commissie, 't bezat 
toch een groóte mate van zelfstandigheid, want de rechters werden 

autority the judges claim no judicial supremacy ; the are only the administrators 
of the public will. If an Act of the legislature is held void, it is not because the 
judges have any control over the legislature power, but because the Act is for
bidden by the Constitution, and because the will of the people, which is therein 
declared, is paramount to that of their representatives expressed in any way". 
Misschien stelt Bryce de mentaliteit der courts, tfie op 't gebied van de sociale 
wetgeving maar al te vaak onsodaal is geweest, hiermee te mooi voor. Doch dat 
doet aan de theorie niets af. In 1789, het eindpunt van ons onderzoek, was men 
aan de practijk nauwelijks toe. 
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benoemd voor het leven en ontvingen een vast salaris. 1 S ) New 

York schiep krachtens art. ΠΙ van zijn constitutie een council of 

revision, „to revise all bills about to be passed into laws by the 

legislature". Hij bestond uit „governor, chancellor and the judges 

of the supreme courts" en bezat een conditioneel 1 9) veto. New 

Jersey bepaalde „that the Governor and the Council be the court 

of Appeals in the last resort, in all clauses of law". En Delaware : 

„there shall be an appeal from the supreme court on Delaware, 

in matters of law and equity to a court of seven persons to consist 

of the president for the time being, who shall preside therein, and 

six others, to be appointed, three by the legislative council, and 

three of the house of assembly . . . which court shall be styled the 

„court of appeals" and have all the authority and powers hereto

fore given by law in the last resort to the King in Council, under 

the old government". Dus in Delaware stelde men een hof van 
appèl in, dat zelfs de sententies van den Supreme Court kon te 
niet doen. 

Deze conceptie nu van de revisie der wetten leidde in 1787 
tot de schepping van de vermaarde Supreme Court der Noord' 
amerikaansche Unie. 

W e hebben kunnen constateeren, dat van een scherpe schei
ding van de drie hoofdfuncties der staatsmacht : de wetgevende, 
de uitvoerende en de rechterlijke, bij de eerste definitieve consti
tuties der eerste H staten van de Unie over 't geheel genomen 
geen sprake is. Zelfs niet bij die van Virginia en Massachusetts, 
waarvan de Bills of Rights den eisch van de scheiding en 't even
wicht der machten, zooals we reeds weten, toch zoo nadrukkelijk 
hadden gesteld. 2 0) In de eerste is de executieve te zwak, en de 

18) Wel waren ze „impeachable". 
19) „But if, after such reconsideration (door de kamer, waarvan 't wets
voorstel is uitgegaan ; J.L.H.), two-thirds of the said senate or house of Assembly 
shall notwithstanding the said objections, agree to pass the same, it shall, together 
with the objections, be sent to the other branch of legislature, where it shall also 
be reconsidered, and, if approved by two thirds of the members present, shall 
be a law". 
2°) De evenwichtstheorie maakt een onmisbaar bestanddeel uit van de trías-leer. 
Montesquieu (I 1, XI, chap VI 202 v.) zegt dienaangaande : „Voici donc la 
constitution fondamentale du gouvernement dont nous parlons. Le corps législatif 
y étant composé de deux parties, l'une enchaînera l'autre par sa faculté mutuelle 
d'empêcher. Toutes les deux seront liées par la puissance exécutrice, qui le sera 
elle-même par la législative. Ces trois puissances devroient former un repos ou 
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permanente council tegenover den gouverneur, evenals 't lager
huis tegenover 't hoogerhuis, te sterk. In die van Massachusetts is 
wel het noodige evenwicht tusschen hooger- en lagerhuis tot stand 
gebracht, maar de executieve is, tengevolge van het overwicht van 
den council op den gouverneur, te zwak van samenhang, terwijl de 
rechters verplicht zijn tot voorlichting van de legislatuur, hetgeen 
hun onafhankelijkheid schaadt. Wij willen hiermee niet beweren, 
dat die aantasting van de letter der trias-leer, door de Amerikanen 
in 1776 nog zoo onvoorwaardelijk gehuldigd, een fout is geweest, 
— want we geven geen waarde-oordeel — maar wel, dat men 
die leer niet in volle consequentie heeft in practijk gebracht. Knust, 
die een minitieus onderzoek heeft ingesteld naar de kwestie, komt 
tot vrijwel dezelfde bevinding ; alleen brengt het feit, dat zijn werk 
de verdediging van een these is, namelijk, dat de staatsconstituties 
en de Nationale Constitutie zijn geschapen naar 't bouwplan van 
Montesquieu, hem tot zoo breed mogelijk uitmeten van dien invloed. 
Dat de Amerikanen zich niet hebben laten tyranniseeren door de 
letter van Montesquieu's trias-leer, getuigt van hun gezond ver
stand en werkelijkheidszin. New Hampshire, dat in 1784 — dus na 
achtjarige ervaring — zijn voorloopige constitutie door een defini
tieve verving, gaf hiervan in artikel XXXVII van zijn Bill of 
Rights, duidelijk blijk ; want 't bepleit de noodzakelijkheid van 
organisch verband tusschen de drie hoofdfuncties der staatsmacht : 
„the three essential powers . . . ought to be kept as separate from 
and independent of each other, as the nature of a free government 
will admit, or as is consistent with that chain of connection that 
binds the whole fabric of the constitution in one indissoluble bond 
of onion and amity". Nam men dit ernstig ter harte, dan was vol
doende eenheid in 't staatsbestuur verzekerd. Te meer, waar I o . 
die eenheid haar wortel kon vinden in de ongedeelde souvereiniteit 
van 't volksgeheel, dat de controle behoudt, en 2°. de courts de taak 
hadden, te waken en te oordeelen over de constitutionaliteit der 
wetten. De werkelijkheid is echter deze geworden, dat die eenheid, 
tegenover de zelfstandigheid der drie machten, in de staatscon
stituties en — zooals we nog zullen zien — in de Nationale Con-

une inaction : mais comme, par Ie mouvement nécessaire des choses, elle sont 
contraintes d'aller, elles seront forcées d'aller de concert". 

Virginia en Massachusetts trachten in hun constitutie ook aan dit gedeelte 
der trias-leer recht te laten wedervaren, als ze de verhouding tusschen de belde 
kamers en die tusschen gouverneur en raad vaststellen. 
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stitutie vrij zwak en geforceerd is. Strevend naar een staatsbewind, 
dat hen vrijwaarde tegen tyrannie, en hun daarenboven de volle 
ontplooiing zou laten van hun individualistische persoonlijkheid, 
en daarbij varend op 't compas van de trias-leer, 2 1 ) hadden de 
scheppers der constituties 't hoofd te bieden aan de tegenstelling 
democraat-conservatief en aan de historisch gegroeide werkelijk
heid. Zoodoende werd de vrucht van hun werk een compromis.22) 
„Although the principle of the separation of powers was recog
nized, in eight states provision was made that de executives should 
be elected by the legislatures, eleven withheld from the veto, and 
the states generally provided for a council to advice them", con
stateert Osgood. 2 3) 

Maar nu deze twee vragen: had Amerika de scheiding der 
machten soms overgenomen van het moederland en reeds ingevoerd 
in zijn koloniale constituties ? En : heeft Amerika bij de schepping 
van zijn constituties, voor wat de scheiding der machten betreft, 
niet sterk onder den invloed gestaan van Locke en Blackstone, die 
immers ook, ieder op zijne wijze, voor verdeeling en scheiding van 
de staatsmacht pleiten ? 

Bryce beantwoordt de eerste vraag bevestigend, Knust ont
kennend. Bryce 2 4) betoogt, dat de uitvoerende macht in de Dertien 
Koloniën berustte bij koninklijke gouverneurs of bij proprietors, die 
van de Britsche Kroon erfelijke rechten hadden ontvangen. De 
vertegenwoordigende assemblies maakten de wetten, maar zij 
oefenden geen wettelijke controle uit op den gouverneur, want deze 
had zijn commissie ontvangen van de Kroon en was slechts aan 
haar verantwoordelijk. Hij paste dikwijls zijn recht van veto toe 
op de koloniale legislatuur, en deze, die het beleid van den gouver
neur geenszins op andere wijze dan door financiëele prestaties te 
weigeren, beïnvloedde, „was a legislature and nothing more ". Dus, 
zoo gaat Bryce voort, ,,the Americans found and admired in their 
colonial (or State) systems a separation of the legislature from 
the executive branch, more complete than in England ; and being 
2 1 ) Bij Knust t Dawson, Debates ΠΙ, 608: „AH the states have been in this 
sentiment (von der Notwendigkeit der Gewaltenteilung) when they formed their 
state constitutions". 
2 2 ) Knust 55 : „Am reinsten kann das Prinzip (n.l. van de scheiding der machten; 
J.L.H.) bei einem staatlichen Neubau oder völligem Umbau angewandt werden". 
23 ) Osgood in Encyclopaedia Britannica 22 ; United States of America i.v. : State 
Constitutions. 
24) Bryce I, 283 v. en 481. 
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* 
already proud of their freedom, they attributed its amplitude 
chiefly to this cause." Verder wijst hij er op, dat de rechters door 
den gouverneur werden benoemd, en dat geen enkele kolonie „cabi
net government, i.e. the rule of the legislature through a committee 
of its own members, coupled with the irresponsibility of the per
manent nominal head of the executive," kende. Deze scheiding van 
de executive en de legislatuur, welke 't heel natuurlijk gevolg was 
van 't feit, dat de gouverneur rechtstreeks verantwoordelijk was 
aan een andere macht dan de koloniale legislatuur — namelijk de 
Britsche Kroon, zijn eigen meester, met wien hij stond of viel — 
maakt het verschil uit tusschen de oude koloniale besturen van 
Noord-Amerika en de besturen van de hedendaagsche Britsche 
koloniën, 2 S ) welke alle cabinet government hebben. Amerika had 
dus vóór 1776 in zijn koloniaal bestuur reeds de scheiding der 
machten. De nieuwe staten zetten ook in dit opzicht de traditie 
voort, en het groóte aanzien dat Montesquieu's trias-leer bij hun 
ontstaan genoot, heeft hen slechts in dat traditionalisme versterkt. 

Knust 2 6 ) stelt de mogelijkheid ,,dasz man von Montesquieu 
nur die Formulierung entlehnte und dasz sich hierauf sein Einflusz 
beschränkt ". En inderdaad, zoo zegt hij, „meinen manche, dasz 
Amerika die Gewaltenteilung herübergenommen und bereits in die 
Kolonialverfassungen eingeführt hätte". Knust wijst in dit verband 
op Laboulaye en president Wilson, van wie de eerste verklaart : 
„De scheiding der machten is van Engeischen oorsprong". En : 
„in de Vereenigde Staten was deze leerstelling algemeen aan
vaard, zonder dat men ze eerst aan Montesquieu had moeten ont-
leenen. Ze was een bestanddeel van de Engelsche traditie, en gold 
net zoo vast als een artikel van de geloofsbelijdenis." Terwijl 
Wilson verzekert : „de kolonisten vonden geen geschreven consti
tuties uit ; zij combineerden enkel de elementen van hun vroeger 
politiek constitutioneel leven". 

Terecht overtuigd, dat tegen feiten niet valt te pleiten, ver
klaart Knust daarna : „Man hat also nur die alten Kolonialverfas
sungen mit der Viriginia-Konstitution und allen späteren zu ver
gleichen, die offenkundig die neue Staatstheorie annehmen." 

Wij zullen ons voornamelijk bepalen tot een verslag van zijn 
bevindingen m.b.t. Virginia (type van een kroonkolonie) en Penn
sylvania, (type van een eigenaarskolonie) en geven daarna verslag 
2B) Bryce schrijft deze gedachten neer vóór en in 1917. 
^ ) Knust 75 vv. 
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van 't resultaat van 't volledige onderzoek. Wel merken we reeds 
op, dat Knust over Pennsylvania slechts in algemeene bewoor
dingen spreekt. Wij zullen trachten, wat meer concreet te zijn. 

VIRGINIA. 

Charter. 
' 1 De gouverneur heeft beslis

sende macht op alle politieke 
gebieden. 

2 De Kroon benoemt op voor
dracht van den gouverneur 
een council van 12 leden, die 
sterke vermenging van func
ties vertoont. 

3 't House of Burgesses heeft 
aandeel in de wetgeving. 

Charter van 1701. 
1 De gouverneur heeft vrijwel 

de geheele uitvoerende 
macht. Hij wordt benoemd 
uit een nominatie, opgemaakt 
door alle freemen. Hij heeft 't 
recht van veto. 

2 De council wordt benoemd 
door den gouverneur. Hij 
heeft enkel adviseerende be
voegdheid. 

Constitutie van 1776. 
1 De gouverneur heeft geen 

veto. 
2 De council heeft geen wet

gevend en rechterlijk karak
ter meer ; enkel executieve 
bevoegdheden. 

3 De wetgeving berust op 't 
twee-kamersysteem, 't Lager
huis heeft 't recht van initia
tief. 

4 De rechterlijke macht is ge
lijk in rechten met de andere, 
en onafhankelijk. Zij heeft de 
bevoegdheid, (zonder dat de 
constitutie dat expliciet be
paalt) de wetten te onder
zoeken op haar constitutio-
naliteit. 

Constitutie van 1776. 
1 en 2. Geen gouverneur, maar 

een „supreme executive coun
cil" met een president als 
hoofd. De president en de 
vice-president van dezen 
council worden jaarlijks door 
de legislatuur en den council 
gekozen uit de leden van den 
council. De president of vice-
president „with the Council" 

Het charter vertoont dus sterke vermenging van de hoofd
functies der staatsmacht ; de constitutie de sterke neiging, om die 
zuiver gescheiden en in evenwicht te houden. 

Dat de gouverneur van den nieuwen staat „with the advice 
of a Council of State" nog wezenlijke bevoegdheden mocht doen 
gelden, hoe groot ook de afkeer van 't instituut-gouverneur in 
Virginia was, bewijst bovendien, hoe sterk de invloed van de trias
leer op de constitutie van Virginia is geweest. 

PENNSYLVANIA. 
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3 De legislatuur (1 kamer) 
heeft 't recht van initiatief, 
't recht om commissies te be
noemen, misdadigers aan te 
klagen, en redres voor grie
ven te geven. 
Zij heeft alle bevoegdheden 
en priveleges van self-go
vernment, welke 't Engelsche 
Lagerhuis bezit. 

heeft de bevoegdheid, rech
ters en burgelijke en militaire 
ambtenaren te benoemen, 
voorzoover de beide laatste 
groepen worden gekozen 
door de legislatuur. De su
preme executive council heeft 
de correspondentie met an
dere staten, en bereidt die 
zaken voor, welke hij de legis
latuur meent te moeten vóór-
leggen. Hij zal als rechter 
fungeeren, om impeachments 
aan te hooren en te berechten 
en daarbij — enkel voor ad
vies — den bijstand hebben 
van den Supreme Court. 
De Kamer heeft de wet
gevende macht en met den 
supreme executive council 
het bestuur over den staat. 
Hij heeft het impeachment 
tegen state criminals. Zij 
heeft niet de bevoegdheid „to 
add to, alter, abolish, or in
fringe any part of this con
stitution". 
Een Council of Censors zal 
waken over de onschend
baarheid der constitutie, en 
nagaan, of de legislatieve en 
de executieve haar plicht als 
„guardians of the people" 
nakomen. Hij zal, indien de 
noodzakelijkheid daarvan 
evident is, een conventie be
roepen, om wijziging van de 
constitutie te overwegen. 
De Supreme Court wordt be
noemd door de executieve, 
doch slechts voor 7 jaar. De 
vrederechters en sheriffs 
worden door 't volk gekozen. 
Allen hebben een vast salaris. 
Voor alle drie de machten 
geldt de onvereenigbaarheid 
van de ambten van twee ver
schillende departementen in 
één persoon. 

4 

5 
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't Resultaat van deze vergelijking is, dunkt ons, geen ander, 
dan dat noch in 't charter, noch in de constitutie van Pennsylvania 
de trias-leer tot haar recht komt. 't Charter benadert haar eenigs-
zins, maar de constitutie vertoont een sterke vermenging van de 
functies. We l onderscheidt ze de drie hoofdfuncties, en noemt ze 
die met de namen van Montesquieu's trias-leer. Maar voor 't 
overige wijst alleen punt 6 er op, dat de Pennsylvaniërs althans 
met de theorie van de scheiding der machten bekend waren. Penn
sylvania's eerste constitutie biedt aan Knust's these dus bitter 
weinig steun. Zou hij wellicht daarom zoo weinig concreet zijn 
geweest ? De nieuwe constitutie, van 1790, met haar bicamérisme 
en haar uitvoerende macht gereserveerd voor den gouverneur, zou 
hem in dit opzicht meer voldoening hebben verschaft. Maar die 
valt buiten het terrein van zijn onderzoek ; en ook buiten 't onze. 

In 't algemeen echter weerspreken de feiten de meening van 
Bryce, die te weinig op de koloniale practijk let en teveel schemati
seert, en bevestigen ze die van Knust. Trouwens : dit laatste 
mochten we na ons onderzoek van 't charter en de constitutie van 
Virginia wel met grond verwachten. Charter zoowel als constitutie 
van Virginia zijn immers voor de meeste koloniën (resp. staten) 
meer of minder het model geweest voor de hare. 

Wij meenen uit het onderzoek van Knust de volgende 4 con
clusies te mogen trekken : 2 7 ) ten eerste, de koloniën kenden de 
practijk van de scheiding der machten niet ; wel onderscheidden 
zij — maar bijna uitsluitend in theorie — de drie hoofdfuncties van 
de staatsmacht ; ten tweede, oude staatsorganen, b.v. de council, 
krijgen in de constitutie een gewijzigde, en soms geheel andere 
functie, juister gezegd : men vult de oude namen met een nieuwen 
inhoud ; ten derde, de scheiding der machten vindt men in vrijwel 
alle staatsconstituties van vóór 1787 terug, maar ze is niet scherp ; 
ten vierde, uit ontzag voor de trias-leer laat men staatsorganen, 
welke anders zouden zijn ten offer gevallen aan den afkeer, dien 
ze in den kolonialen tijd hadden gaande gemaakt, al of niet ge
wijzigd voortbestaan. 

Aangaande de tweede conclusie nog een opmerking. 
Knust toont aan — en wij hebben 't bij Virginia's charter 

duidelijk kunnen constateeren — dat de koloniale council een 

27) De zijne (83) luidt als volgt : „Die Gewaltenteilung entstammt also weder 
den Charters noch irgendeiner andern zeitgenössischen Verfassung, noch ist sie 
der schöpferischen Eingebung amerikanischer Staatsmänner entsprungen. . ." 
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Sterke vermenging van functies vertoont, zoodat er daarom alleen 
al bezwaarlijk van scheiding der machten in de charters sprake 
kan zijn. Knust ziet in dien kolonialen council niet — zooals Bryce 
en Jellinek wel doen — den vader van 't hoogerhuis der staats-
constituties. Men kan veeleer, zegt hij 2 8) aannemen, dat uit dien 
„adviseerenden" raad de executive council der constituties is ont
staan. Inderdaad heeft die council — naast den gouverneur met den 
executive council de collaterale positie gemeen. En men zou terecht 
zijn gekomen bij 't één-kamerstelsel van Pennsylvania, indien men 
de ontstane leemte — want de koloniale council had veel functies 
— niet had aangevuld, door een hoogerhuis in 't leven te roepen. 
Daarmee kwam men bovendien tegemoet aan den wensch der con
servatieven, volgde men 't Engelsche voorbeeld — men bewonderde 
immers de Engelsche constitutie naar de opvatting van Blackstone 
en Montesquieu — en verwezenlijkte men 't twee-kamersysteem 
van beiden. 

Verder ziet Knust2 9) — in tegenstelling met Jellinek30) — 
in den Supreme court de realisatie van de idee der zelfstandige 
rechterlijke macht, en niet zoozeer de voortzetting van de koloniale 
traditie, volgens welke de koloniale wetten onderworpen waren aan 
de censuur der Engelsche rechters. Die traditie, zegt hij, was 
immers bij de Amerikanen gehaat. De trias-leer van Montesquieu 
echter eischte een zelfstandige rechterlijke macht. En, voegen we 
erbij, de courts achtte men noodzakelijk als wakers over de consti-
tualiteit der wetten en de natuurlijke rechten. Overigens zijn we 
van oordeel, dat men dien haat tegen Engelsche instellingen, welke 
een rem waren voor de koloniale assemblies, niet moet overdrijven. 
Het gezond verstand der Amerikanen bewaarde hen tenslotte voor 
't versmaden van wat zij in zich redelijk vonden. 

Al heeft Knust dus zeer aannemelijk gemaakt, dat de trias-leer 
à la Montesquieu wel in de constituties, doch niet in de charters 
wordt in practijk gebracht, hij wil in 't geheel niet tornen aan de 
algemeene opinie, dat de staatsconstituties naar strekking en inhoud 
geen breuk beteekenen met 't koloniale verleden. 3 1 ) Evolutie en 

Ï») Knust 80 v. 
я») Knust 82 v. 
30) Jellinek t Allgemeine Staatslehre, 519. 
3 1 ) Knust 79: „Die Staatsverfassungen stellen also keinen Bruch in der Ent-
wicklung dar, sondern knüpfen in den materiellen Bestimmungen, oft sogar im 
Wortlaut, an die vorhandenen Verfassungsorgane an. Wollte man das leugnen, 
so setzte man sich in Widerspruch zum Geist der geschichtlichen Entwicklung 
und zur Macht der Tradition, die bei angelsächsischen Völkern besonders stark ist." 
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traditie hebben tenslotte ook den overgang van charter naar con
stitutie beheerscht. 3 2 ) 

Tenslotte onze eigen bevinding aangaande de toepassing van 
't beginsel van de scheiding der machten in de staatsconstituties. 
Dit beginsel vond slechts in enkele staatsconstituties consequente 
erkenning. In bijna alle was de executieve ondergeschikt gemaakt 
aan de legislatieve. Slechts in één staat werd 't beginsel consequent 
toegepast, namelijk in Massachusetts. Zijn constitutie is streng 
volgens de verdeeling der machten naar Montesquieu opge
bouwd. Aan elke macht wordt dan ook een bijzonder hoofdstuk 
gewijd. De kamers zijn gelijkberechtigd ; alleen moeten money-
bills uitgaan van de Assembly. Bij impeachment klaagt de Assembly 
aan en vonnist de Senaat (dus zooals in Engeland, en overeen
komstig de leer van Montesquieu). De gouverneur wordt door 't 
volk, de bron en den drager van de souvereiniteit, gekozen. Hij 
wordt geadviseerd door een council, die door 't souvereine volk 
rechtstreeks is gekozen. De rechters worden — practisch voor 't 
leven — gekozen door de executieve. De legislatieve en ook de 
executieve kunnen den Supreme Court om voorlichting verzoeken 
„upon important questions of law and upon solemn occasions". 
( W e hebben reeds opgemerkt, dat dit de rechterlijke macht eenigs-
zins afhankelijk maakt, hetgeen feitelijk niet strookt met de leer 
van Montesquieu.) Alle ambtenaren genieten een vast salaris en 
zijn impeachable. Denken we nog even terug aan de gematigde 
Democraten van 1776 : mannen van middelen en liberale sympa
thieën, die een geminimaliseerd staatsbestuur wenschen, waarin 
de machten elkaar in toom en evenwicht hielden, dan kunnen we 
begrijpen, dat de leiders van Massachusetts in 1780 — advocaten, 
kooplieden en fabrikanten — zeer ingenomen waren met hun con
stitutie, die een staatsbestuur had geschapen „of laws and not of 
men" en daarmee de politieke vrijheid zooals Montesquieu die zag, 
namelijk als „le droit de faire tout ce que les lois permettent" had 
verzekerd. De constitutie van Massachusetts heeft de conventie 

89) Ongetwijfeld heeft de lezer bij zich zelf gedacht, dat de kwestie, die ons 
bezighoudt, gemakkelijker zou zijn op te lossen, indien men slechts de verslagen 
der constltueerende vergaderingen raadpleegde. Evenwel : „im übrigen sind keine 
Quellen, namentlich nicht die Debatten der verfassunggebenden Versammlungen, 
vorhanden," zegt Knust (80). In dit opzicht staat de studie van de wordingsge
schiedenis der Nationale Constitutie er heel wat beter voor : die beschikt over de 
verslagen van de debatten in de constltueerende vergadering, n.l. de Convention 
van 1787. Wij zullen er gebruik van maken. 
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van Philadelphia, die de Nationale Constitutie schiep, sterk beïn
vloed. Ook daarom moest zij hier worden besproken. 

Thans onze tweede vraag : heeft Amerika, voor wat de 
scheiding der machten betreft, niet sterk onder den invloed gestaan 
van Locke en Blackstone ? Voor ons thema is deze vraag van niet 
geringe directe beteekenis. Bovendien moet ze worden gesteld, om 
de verhouding van de beide Engelsche rechtsphilosophen tot 
Montesquieu» wien de Amerikanen van 1776—1787 — men denke 
aan den Federalist — immers bij uitstek, ja haast uitsluitend de 
eer geven van 't vaderschap hunner scheiding van machten in de 
staatsconstituties en in de Nationale Constitutie. 

Locke behandelt, zooals we zagen, de scheiding der machten 
in chapter XII van zijn tweede Treatise on Government. De hoofd
zaken daaruit hebben we reeds besproken. Het is echter wensche-
lijk, dat we ons Locke's gedachtengang nogmaals duidelijk voor 
den geest brengen. Locke betoogt, dat de constitutie van den staat 
zóó moet zijn, dat de vrijheid en de rechten van 't volk zooveel 
mogelijk blijven verzekerd. Derhalve is de juiste vorm van de 
constitutie niet de absolute, maar de beperkte, de constitutioneele 
monarchie. Om machtsmisbruik te voorkomen, is 't vóór alles nood
zakelijk, dat de wetgevende en de uitvoerende macht blijven ge
scheiden. 3 3) De wetgevende macht gaat uit van 't volksgeheel, dat 
die macht echter op bepaalde personen overdraagt. Zij is de 
hoogste van beide, maar ook zij is beperkt, en wel door 't natuur
recht. De uitvoerende macht staat onder, maar in sommige op
zichten naast de wetgevende. Ze kan namelijk aandeel hebben in 
de wetgeving, en men moet haar zekere praerogatieven inruimen 
bij de uitvoering der wetten ; maar zelf staat ze onder, niet boven 
de wet. Word t de macht misbruikt, dan heeft de overheid zich te 
verantwoorden tegenover 't volksgeheel. De uitvoerende macht 
wordt misbruikt, wanneer ze zich de wetgevende toeeigent, de 
legislatuur niet bijeenroept of deze in haar vrijheid belemmert. De 
wetgevende macht wordt misbruikt, wanneer zij onrechtvaardige 
wetten maakt. Het volk, als souverein, heeft het hoogere recht, 
zoowel tegenover de wetgevende als tegenover de uitvoerende 
macht. Het bezit dat recht, want 't heeft er nooit afstand van 

33) Dit had Algernon Sidney ook reeds betoogd. Sidney was principieel repu
blikein. Locke moest, ook al om zijn koninklijken beschermer Willem Ш, de 
monarchie ontzien. Dat dit een handicap is geweest voor zijn theorie, zal aanstonds 
blijken. 
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gedaan. De overheid, die 't recht schendt, plaatst zich buiten 't 
recht en veroorzaakt den oorlogstoestand. In dat geval heeft 't 
volk recht van actief verzet. Indien er geen rechter op aarde te 
vinden is voor de verdediging van 't geschonden recht, blijft 't 
volk niets anders over dan „to appeal to heaven" (§ 168). 3 4) 

Locke's poging, om door de scheiding van de wetgevende en 
de uitvoerende macht de burgers tegen absolutisme en „tyranny" te 
beschermen, moet als mislukt worden beschouwd. Dit is reeds af 
te leiden uit 't feit, dat hij het praerogatief : „de macht, om naar 
eigen goedvinden te handelen in 't algemeen belang zonder voor
schrift der wet en somtijds zelfs er tegen in" (§ 160), toekent aan 
de uitvoerende macht. Haar drager heeft dus aandeel in de wet
gevende macht en heeft daarom, èn ook omdat hij het praerogatief 
bezit, geen hoogere macht boven zich. W a t Locke door de schei
ding der machten wil voorkomen : absolutisme, „tyranny", dat 
maakt hij mogelijk door 't praerogatief : een innerlijke tegenstrijdig
heid van zijn systeem. Wie, zoo vraagt Locke, zal hebben te be-
oordeelen, of van 't praerogatief een goed gebruik wordt gemaakt ? 
Zijn antwoord is : „tusschen een daadwerkelijk bestaande uit
voerende macht met zulk een praerogatief en 'n wetgevende macht, 
die om wille van haar beider overeenstemming afhangt van den 
wil dezer uitvoerende macht, bestaat geen rechter op aarde." Daar 
blijft 't volk slechts één middel over : ,,to appeal to heaven". Ook 
is het duidelijk, dat er door 't praerogatief, dat Locke toevertrouwt 
aan de uitvoerende macht, van een scheiding tusschen legislatieve 
en executieve nauwelijks sprake kan zijn. Door 't praerogatief, 
zegt Locke, is de monarch „in a very tolerable sense" naast het 
volk te beschouwen als hoogste macht. Elders in zijn tractaat ver
klaart hij echter, dat de uitvoerende macht, waarvan diezelfde 
monarch de drager is. „visibly subordinate and accountable" is ten 
opzichte van de wetgevende macht. 

Locke noemt als derde functie de federatieve. Dat is de naar 
buiten gekeerde werkzaamheid van den staat, tegenover andere 
staten en buitenlandsche personen. Hij kent die functie eveneens 
toe aan de uitvoerende macht. Ook daardoor krijgt de monarch 
wetgevende macht, want de werkzaamheid van den staat tegen
over andere staten en buitenlandsche personen betreft zoowel de 
schepping als de uitvoering van de wet. Het verdient opmerking, 

3 4 ) Hieronder schijnt Locke te verstaan : het door den Schepper verleende 
natuurrecht, de menschenrechten, in dit geval 't recht van opstand. 
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dat Locke's trias-leer om dien dubbelen aard van de federatieve 
macht onlogisch is, immers hij legt bij de verdeeling der staats
macht twee wezenlijk verschillende maatstaven aan. 

W a a r blijft de rechterlijke macht, of liever : de rechterlijke 
functie ? W a n t waar wetten zijn, moet ook sanctie zijn. Locke 
noemt ze niet, maar hij brengt ze — evenals politie — onder bij de 
uitvoerende macht. Van zelfstandigheid der rechterlijke macht is 
dus in 't geheel geen sprake. De macht, welke Locke tenslotte toe
kent aan den drager der uitvoerende macht, is zóó groot, dat Locke 
van dezen met 't volste recht kan verklaren ,,that single person in 
a very tolerable sense may also be called supreme" ( § 151). Terwijl 
hij in 't begin van zijn tractaat verklaart, dat de wetgevende macht 
is de „supreme power" ! Op een tegenspraak meer of minder komt 
't waarlijk niet aan. In Chapter X heeft hij betoogd, dat 't een 
onmogelijke verhouding is, dat „an inferior power should prescribe 
to a superior" (§ 132), doch in § 168 verklaart hij desondanks, 
dat de souvereine wetgevende macht „depends at his will (n.l. dien 
van de uitvoerende macht, J.L.H.) for their convening" „Voort
durend, zoo zegt van Aalten met recht, 35) „vinden wij Locke in 
tegenspraak met zich zelven ; de wetgevende macht is beurtelings 
souverein en van de uitvoerende afhankelijk ; de uitvoerende 
macht, aan welke in den aanvang (van 't tractaat, J.L.H.) alle zelf
standig gezag ontzegd is, wordt tenslotte de alles beheerschende 
macht." 

Waar zit de eigenlijke oorzaak van deze inconsequenties en 
deze mislukking 7 Mijns inziens hierin, dat Locke geen raad wist 
met den koning : dat hij zijn weldoener en meester Willem III, door 
middel van de federatieve functie en 't praerogatief, met de rechter
hand teruggaf, wat hij aan de Stuarts met de linker had ontnomen. 
Eenzelfde blijk van overgroote inschikkelijkheid als zijn medewer
king aan de groteske constitutie van Carolina uit 1667. 

Hoe groot Locke's invloed op Amerika overigens ook is ge
weest (zie hiervoren), we kunnen moeilijk aannemen, dat de 
common sense der mannen van 1776-1787 zijn innerlijk tegen
strijdige, verwarring stichtende leer van de scheiding der machten 
hoog hebben gewaardeerd. Hägermann's poging om Locke's in
vloed in dit opzicht ver boven dien van Montesquieu te stellen, mag 

3S) Van Aalten 25. 
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gerust een mislukking heeten. 3 6) Het eenig bruikbare uit Locke's 
leer van de scheiding der machten („dyas-leer") was voor de 
Amerikanen : het algemeene beginsel van de scheiding der machten 
op de basis van de volstrekte volkssouvereiniteit, die een zekere 
eenheid in de staatsmacht kon waarborgen. Maar voor 4 ge
wichtige probleem van de positie der rechterlijke macht en de 
harmoniseering van de machten konden zij bij Locke niet terecht. 
Bij Locke, gaat de kern van de theorie in de practijk verloren. 
Locke's opzet is mislukt, doordat hij den Engelschen koning met 
zijn tweeslachtige positie wilde noch kon uitschakelen : de koning 
neemt aan allen staatsarbeid deel. Wijl de Amerikanen den 
Engelschen koning zoowel theoretisch als practisch hadden uitge
schakeld en den gouverneur gingen kortwieken, moesten zij 't 
systeem van Locke wel voor kennisgeving aannemen. 

In veel sterker mate dan Locke brengt Montesquieu, die on
tegenzeggelijk is uitgegaan van Locke's zienswijze, den eisch naar 
voren, niet aan denzelfden persoon of hetzelfde lichaam meer dan 
één hoofdfunctie van de staatsmacht toe te vertrouwen. Locke be
paalde zich, zooals we zagen, in beginsel tot den eisch, dat de 
wetgevende en de uitvoerende macht zouden gescheiden zijn. 
Montesquieu echter ziet ook in de vereeniging van de rechterlijke 
met de wetgevende of met de uitvoerende macht een gevaar voor 
de politieke vrijheid : „Le chef d'oeuvre de la legislation est de 
savoir bien placer la puissance de juger ; mais elle ne pouvoit être 
plus mal que dans les mains de celui qui avait déjà la puissance 
exécutrice (XI. l l ) ; en : „quoique la puissance de juger ne doive 

36) Knust stelt buiten twijfel, dat Hägermann bij zijn poging om Montesquieu's 
invloed op Amerika ver ten achter te stellen bij dien van Locke, geen weg weet 
met de rechterlijke macht. Dat deze door de Amerikanen zelfstandig werd ge
maakt, is wel 't meest opmerkelijke van hun constitueerend werk. Hägermann, die 
in Locke den eigenlijken schepper van de trias-leer ziet, weerlegt zich zelf, wanneer 
hij verklaart, dat John Adams Locke's systeem, wat de rechterlijke macht betreft, 
heeft gecompleteerd. Want dat sluit in, dat de rechterlijke macht bij Locke niet 
tot haar recht komt. Het betoog van Knust lijkt ons in dit opzicht wel afdoende. 
Maar hij schaadt 't door overdrijving. Hij stelt 't namelijk voor, alsof Massachu
setts door den invloed van Locke, en Virginia door dien van Montesquieu is 
bestraald. Knust verklaart echter zelf, dat Montesquieu ook in Massachusetts 
bekend was. Maar wat meer is : uit John Adams' dagboek blijkt, dat deze, om 
wien 't in deze kwestie vooral te doen is, reeds in 1760 Sur l'esprit des lois van 
Montesquieu en ook de Analysis van Blackstone las. Gedachten van Montesquieu 
kunnen dus ook via Massachusetts zijn ingedrongen in de Amerikaansche Staats-
constituties (Vgl. Spiegel 90). 
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être unie à aucune partie de la législative" . . . . (XI, 6) . De essen-
tiëele organen van de rechterlijke macht vormen de jury-recht
banken ; de leden worden door 't volk, dat ook bij Montesquieu 
doorgaat voor den eigenlijken souverein, gekozen. De uitvoerende 
macht, die bij Locke zoo'n groot gedeelte van de wetgevende 
functie usurpeert, heeft bij Montesquieu ten opzichte van de wet
gevende slechts een negatieve functie, n.l. het veto : ,,La puissance 
exécutrice ne faisant partie de la législative que par sa faculté 
d'empêcher, elle ne sauroit entrer dans le débat des affaires. Il est 
pas même nécessaire qu'elle p r o p o s e . . . . " (XI, 6) . Locke denkt 
niet om de harmonische positieve samenwerking van de drie hoofd
functies ; Montesquieu zorgt, zooals we reeds zagen, voor ver
bindingschakels, al bereikt hij daarmede niet de sterke effectieve 
eenheid van het Engelsche cabinet-systeem, dat twee andere een
heden schept : den King in Parliament en den King in Council. Bij 
Montesquieu bepaalt zich die samenwerkng tot de controle van de 
legislatieve op de executieve: „elle ( = de legislatieve J.L.H.) a 
d r o i t . . . . d'examiner de quelles manières les lois qu'elle a faites 
ont été exécutées". Dat komt practisch neer op den eisch van straf
rechterlijke ministeriëele verantwoordelijkheid. En verder is door 
Montesquieu nog samenwerking geëischt tusschen lager- en 
hoogerhuis met betrekking tot 't impeachment : de aanklacht door 
't lager-, 't vonnis door 't hoogerhuis. De rechterlijke macht heeft 
geen aparte verdedigingsmiddelen tegen de andere machten. Zij, 
„en quelque façon nulle" (zooals Montesquieu verklaart), wijl ze 
na de vervulling van haar taak terugtreedt onder 't volk, 37) vindt 
haar bescherming — behalve in haar occasionaliteit — in de souve-
reiniteit van 't volk en de majesteit van 't recht. Niet de rechterlijke 
functie verdwijnt, wanneer de rechterlijke macht terugtreedt, alleen 
het met die functie verbonden gevaar voor de vrijheid, merkt van 
Aalten (47) op. 

Bij Montesquieu zijn koningschap en volksvrijheid geen 
onvereenigbare elementen. De koning heeft in dit systeem de volle 
regeermacht. Hij heeft zijn plaats niet boven de staatsregeling, 
zooals feitelijk het geval is in 't systeem van Locke, doch in die 
staatsregeling, al is 't nog lang niet ab King in Parliament en 
King in Council. 

De Amerikaansche staatsconstituties — en, zooals we zullen 

37 ) Van Aalten 47. 
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zien nog meer de Nationale Constitutie — vertoonen de kennelijke 
tendentie, om de trias-leer van Montesquieu te verwezenlijken. 
Duidelijk blijkt dat uit het behoud van den gouverneur als hoofd 
der uitvoerende macht, het bicamérisme met zijn checks and 
balances-idee, en vooral uit de — zij 't dan ook betrekkelijke — 
zelfstandigheid der rechterlijke macht. 

Over Blackstone's invloed op 't natuurrechtelijke denken der 
Amerikanen hebben we reeds gesproken, en toen tegenspraak ge
constateerd tusschen zijn fundamenteele beschouwingen over 't 
natuurrecht en die over de „omnipotence" van 't Parlament. Black
stone, de rechtsgeleerde en de rechter, is blijkbaar meer gehecht aan 
de letter dan aan den geest en de evolutie der wet. Hij blijft in 
zijn kijk op de Engelsche constitutie de man van 1689, en consoli
deert in rechtsthesen, wat Locke als algemeene vrijheidssfeer ter 
bescherming van leven, vrijheid en eigendom tegen den staat had 
geprojecteerd. „Hij ontwikkelt het Engelsche staatsrecht op den 
grondslag van 't door Montesquieu gelegde schema." 3 8) dat niet 
op de empirische, doch op een geïdealiseerde Engelsche constitutie 
berustte. Zoo houdt hij geen rekening met het onmiskenbare feit, 
dat 't cabinet-systeem in zijn tijd reeds in een vergevorderd stadium 
van ontwikkeling was gekomen ; evenmin als Montesquieu dat 
deed, ofschoon deze de voorstudies voor zijn Sur l'esprit des lois 
maakte in Engeland, en wel in den tijd, dat Robert Walpole 
het cabinet-systeem in practijk bracht, 39) a l w a s Jat toen nog niet 
voldragen. De scheiding tusschen wetgevende en uitvoerende 
macht acht ook Blackstone wezenlijk voor de vrijheid. „Wherever 
the two powers are united together, there can be no public liberty. 
. . . . Where the legislative and executive authority are in distinct 
hands, the former will take care not to entrust the latter with so 
large a power as may bend to the subversion of its own indepen
dence, and there with of the liberty of the subject . . . The Crown 
cannot of itself begin any alteration in the present established 
law ; but it may approve or disapprove of the alterations suggested 
and consented by the two Houses. The legislative, therefore, cannot 
abridge the executive power of any rights which it now has by 

38 ) Struyckeo: Het Staatsrecht I, 1, 127. 
^ ) JeUinek : Allgemeine Staatslehre 308 : „Das Dasein eines Kabinettes wird 
von Blackstone mit keiner Silbe erwähnt". 
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law without its own consent." 4 0) Maar ook bij Blackstone is wel 
de uitvoerende macht voldoende tegen de wetgevende beschermd, 
doch is het omgekeerde niet 't geval. In de ministerieele strafrechte
lijke verantwoordelijkheid (impeachment) is geen voldoende waar
borg gelegen. Blackstone kent de uitvoerende macht nóg meer 
praerogatieven toe dan Locke, of juister : het praerogatief omvat 
meer bij hem dan bij Locke.4 1) En hij verantwoordt, waarom hij 
de praerogatieven toevertrouwt aan de uitvoerende macht : „in the 
exercition thereof consists the executive part of government." Dat 
beteekent : al de bevoegdheden van de moderne regeerende macht. 
„The King of England is not only the chief, but properly the sole 
magistrate of the nation ; all others acting by a commission from, 
and in due subordination to him . . . 4 2) 

„Wij zien hier, zoo constateert van Aalten,4 3) Blackstone 
zeer sterk naderen tot de eenheid der staatsmacht. Had hij slechts 
nog een belangrijken stap verder gedaan ; had hij in plaats van de 
wetgevende functiën te doen verrichten door het Parlement, be
staande uit den Koning en de beide huizen, haar opgedragen aan 
den „King in Parliament", terwijl de regeeringsfunctiën verricht 
werden door den „King in Council", zoo ware hij tot de juiste 
opvatting van de constitutioneele monarchie gekomen. Dat hij dien 
stap niet deed, is vooral te wijten aan het behouden van den naam 
„executive power" voor den Koning". 

Dat Blackstone overigens meer oog heeft voor de eenheid 
van magistraat om de eenheid van staatswil dan Locke en Montes
quieu, blijkt uit zijn verantwoording van 't feit, dat hij de praero
gatieven in handen stelt van éénzelfden persoon. Hij zegt, dat hij. 
dat doet „for the sake of unanimity, strength and dispatch. Were 
it placed in many hands, it woulds be subject to many wills ; many 
wills, if disunited and drawing different ways, create weakness in 
a government ; and to unite those severall wills and reduce them 
to one, is a work of more time and delay than the exigencies of 
state will afford. 4 4) 't Is jammer, dat de Amerikanen dezen passus 
niet genoeg op zich hebben laten inwerken. 

•»o) Blackstone, bk I, ch. II. 
41) Blackstone, Bk I eh. VII : (hij verstaat er in 't algemeen onder) „that special 
preeminence, which the King hath over and above all other persons, and out of 
the ordinary course of the common law, in rights of his regal dignity". 
42 ) eodem. 
43 ) Van Aalten 70. 
44 ) Blackstone Bk I, ch. VII. 
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De rechterlijke macht vervult haar taak in naam des konings ; 
de rechters zijn secundaire organen van den monarch. Dat is de 
idee van de ubiquiteit des konings, welke Blackstone door een 
duidelijk beeld veraanschouwelijkt : hij vergelijkt de rechters bij 
een spiegel, waarin het beeld van den koning verschijnt. De koning 
is namelijk de bron van 't recht en de algemeene handhaver van 
den binnenlaodschen vrede. Dat is een zijner praerogatieven. Van 
een zelfstandige rechterlijke macht is derhalve bij Blackstone geen 
sprake. 

Blackstone's evenwichtsstelsel vertoont dezelfde neiging als bij 
zijn leermeesters om monarch en aristocratie tot voornaamste taak 
te stellen, hun belangen te beveiligen tegen aanvallen van de 
andere machten, en niet zoozeer om positief 't algemeen welzijn te 
behartigen. Wellicht heeft hij, evenals Locke en Montesquieu, de 
beduchtheid van de Amerikanen voor den staat daardoor versterkt. 
Dat de staat een sociale taak heeft en er in de eerste plaats is ten 
behoeve der zwakken, zooals Bellarminus betoogt, zien zij veel te 
veel over 't hoofd. 

Wat de trías-leer betreft : de invloed van Blackstone op Ame
rika beperkt zich dus tot het algemeene beginsel van de scheiding 
der machten. Zijn sterke nadruk op de eenheid van staatswil 
echter heeft blijkens den Federalist, weerklank gevonden bij het 
Amerika van 1787. Dat zal verderop wel blijken, al blijft ook de 
Nationale Constitutie in dit opzicht bij Blackstone's wensch ten 
achter. 4 5 ) 

45) Of De Lolme, wiens Constitution de l'Angleterre in 1771 te Amsterdam 
verscheen en in 1775 in 't Engelsch werd uitgegeven, nog invloed heeft kunnen 
hebben op de vorming van de Amerikaansche constituties, is niet met zekerheid 
te zeggen. „Op zeer veel punten, aldus Van Aalten (75 v.), is hij nauw verwant 
aan Blackstone. Evenmin als deze verdedigt hij Montesquieu's verdeeling in wet
gevende, uitvoerende en rechterlijke macht ; ook bij hem vindt men slechts van 
wetgevende en uitvoerende (beter „regeerende") macht gesproken." Opvallend 
is, dat hij zoo'n vijandige houding aanneemt tegen den koning. 
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В. D e Confederatie. 

E verklaring van de onafhankelijkheid maakte 't 
noodzakelijk, dat 't Continentale Congres zou 
steunen op een hechter basis dan die van een 
politiek lichaam, voortgebracht door de Revolutie 
en zonder duidelijke omschrijving \ап zijn taak en 
zijn macht. Den 11 den Juni 1776 had 't Continen

tale Congres besloten, „that a committee be appointed to prepare 
and digest the form of a confederation to be entered into between 
these colonies." Den volgenden dag kwam 't comité tot stand ; 
iedere kolonie, behalve New Jersey, was er met één lid in ver
tegenwoordigd. John Dickinson van Delaware, een der leden, 
bracht den 12den Juli een ontwerp te berde, dat den 22sten in het 
Committee of the Whole House werd besproken. Dit ontwerp 
beoogde de vestiging van een sterk centrale regeering, zooals van 
Dickinson, den rijken, conservatieven Quaker, die de „orde" van den 
sterken staat verkoos boven de „vrijheid" van den zwakken, wel 
was te verwachten. Maar de Democraten havenden 't ontwerp zóó 
geducht, dat de Articles of Confederation and Perpetual Union,1) 
die den 15den November 1777 uit de debatten zijn voortgekomen, 
een sterk particularistisch karakter vertoonen. 2) Het Congres ver-

1) Macdonald no. 51. 
2) Over 't geheel genomen bevatte de verlanglijst der Democraten de volgende 
punten, a) Een algemeen bestuur zal geen belasting mogen opleggen ; alle be
lastingheffing bij de staten ; b) contrôle van de staten op de militaire krachten ; 
c) de bevoegdheid, om den handel te regelen en scheepvaartwetten uit te vaar
digen, niet uitsluitend aan 't congres (anders zou de koopman den farmer en 
planter kunnen onderdrukken) ; d) geen confederaal hof boven de staatshoven 
(men dacht terug aan den Privy Council, die de koloniale acts met zijn disallo
wance had getroffen) ; e) in de sfeer der blnnenlandsche wetgeving moeten de 
staten souverein zijn, met name de bevoegdheid hebben, om munt te slaan, schat
kistbiljetten uit te geven en eigendomsrechten te regelen. In de staten met aan
spraken op Westelijk gebied werd 't staatsparticularisme nog versterkt door 't 
streven van kolonisten en landspeculanten, om de begeerde gebieden onder de 
souvereiniteit van hun staat te brengen. 

Tegenover deze particularisten stonden de voorstanders van een sterk cen
traal bewind : kooplui, kapitaalbeleggers (echter niet de landspeculanten) en zij, 
wier financiëele belangen zich uitstrekten over verschillende staten. Zij wenschten 
een centraal bestuur, dat den handel regelde, een uniformen geldkoers vestigde, 
scheepvaartwetten maakte en de diplomatieke betrekkingen met vreemde staten 
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ordende dat „these articles shall be proposed to the legislatures of 
all the United States, to be considered, and if approved of by them, 
they are advised to authorize their delegates to ratify the same 
in the Congress of the Untied States ; which being done, the same 
shall become conclusive." Binnen 15 maanden waren de Articles 
in 12 staten aanvaard. Maryland teekende pas op 1 Maart 1781, 
toen de verschillende staten hun aanspraken op de Westelijke 
gebieden afstonden aan 't centrale bestuur. 

„The United states of America" vormen „a firm league of 
friendship" met elkander „voor hun gemeenschappelijke verdedi
ging, de bescherming hunner vrijheden en hun algemeen en weder-
keerig welzijn". Zij verbinden zich, om elkaar bij te staan tegen 
eiken aanval ; met dien verstande, dat „elke staat zijn souvereini-
teit, zijn vrijheid, zijn onafhankelijkheid en alle bevoegdheden en 
rechten, die niet uitdrukkelijk zijn overgedragen op de Vereenigde 
Staten, behoudt." Aan 't hoofd staat 't Congres, voor één jaar 
aangewezen door de staten. Het aantal afgevaardigden van eiken 
staat mag variëeren tusschen 2 en 7, doch elke staat heeft slechts 
1 stem. De staten hebben 't recht, te allen tijde één of meer van 
hun afgevaardigden terug te roepen en te vervangen. (Dat geeft 
aan 't Congres op den duur het karakter van een diplomatische 
conferentie.) Het Congres heeft tot taak, te waken over de ge
meenschappelijke belangen der Confederatie. Ingeval van mee-
ningsverschil of geschil tusschen de staten kan 't Congres tusschen-
beide komen door — overigens langs erg gecompliceerden weg — 
een scheidsgerecht aan te wijzen. Het Congres verzorgt de 
betrekkingen met vreemde mogendheden, benoemt de gezanten, 
verklaart oorlog en sluit vrede en verbonden en verdragen. Insge
lijks behooren tot zijn ressort : de munt, maten en gewichten, het 
postwezen en de vorming en het onderhoud van en het bestuur over 
leger en vloot. De staten behouden hun militia. Het confederale 

verzorgde. Zij wenschten bovendien een leger en een vloot, die ook zouden 
-worden gebruikt, om binnenlandsche sociale oproeren te dempen. Geen staat zou 
den ander mogen uitsluiten van zijn handel. In de staten zonder Westelijke aan
spraken, met name Maryland, Pennsylvania en New Jersey, wenschte men de 
inbeslagneming van de westelijke gebieden door 't algemeen bestuur, en voor 
eiken Amerikaan gelijke kans. Zou 't algemeen bestuur de Westelijke gebieden 
in bezit nemen, dan kon 't met meer recht aanspraak maken op groóte macht, 
om zich te doen gelden. En dan sneed 't mes aan twee kanten. In het comité 
voor 't ontwerpen van de Confederatie domineerden de voorstanders van een 
sterk centraal bewind, vandaar dezelfde geest in 't ontwerp van Dickinson. 
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bewind recruteert zijn troepen door middel van requisities, gericht 
tot de staten, waarvan ieder een contingent heeft te leveren naar 
verhouding van zijn zielental. Door middel van analoge requisities 
voorziet de confederatie zich van de noodige geldmiddelen. 

Om de rechten en praerogatieven der afzonderlijke staten 
tegen mogelijke schending van den kant van 't Congres te be
veiligen, bepalen de Articles verder, dat voor 't verklaren van 
oorlog, 't teekenen van verdragen, 't sluiten van leeningen, 't in 
omloop brengen van papieren geld, 't vaststellen van de getal
sterkte der strijdkrachten te land en ter zee en 't benoemen van 
opperbevelhebbers over leger en vloot, de eenvoudige meerderheid 
van stemmen ontoereikend, doch een meerderheid van minstens 
9 stemmen vereischt is. 

ledere wijziging van de constitutie (de Art. of Conf. and Perp. 
Union) is zaak van 't Congres. Zij moet de goedkeuring hebben 
van alle staten. (Men denkt onwillekeurig aan het funeste Poolsche 
liberum veto). 

Van maatregelen, om een onafhankelijk uitvoerend bewind 
en een permanente rechterlijke macht te scheppen, verneemt men 
niets. Ook niet van een instantie, om wetten van de staten desnoods 
te herzien of te disqualificeeren. Alle bevoegdheden, die niet 
expliciet genoemd waren in de Articles, bleven aan de staten. 
Bovendien konden deze menig recht van 't Congres uitoefenen, 
indien dat slechts gebeurde met toestemming van 't Congres : ver
dragen sluiten, diplomatieke agenten uitzenden en ontvangen, een 
leger en een vloot er op na houden, oorlogvoeren, en schepen uit
rusten tegen piraten, 't Congres mocht handelsrelaties aanknoopen 
en kwesties met de Indianen regelen, maar indien het hierbij in 
conflict kwam met de wetten van een of ander der staten, moest 
't voor deze zwichten. De belangrijkste bevoegdheden konden 
slechts worden uitgeoefend met de toestemming der afgevaardigden 
van 9 staten. De afgevaardigden hadden een dwingend mandaat. 

Had 't Congres dus bitter weinig bevoegdheden, 't miste ook 
elk wettig middel, om een staat tot correctheid te dwingen. De 
staten behielden zich de uitvoering van de congresbesluiten voor. 
Iedere rechtstreeksche relatie met den staatsburger was 't Congres 
afgesneden, terwijl toch het eenige middel, om dwingende autoriteit 
over de staten te verkrijgen, zou zijn geweest : het federale bestuur 
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gezag te geven over de individuen ; maar dat wilde men niet. 3 ) 
Het centrale bewind kon ook geen directe belastingen of invoer
rechten heffen. En daar de staten niet meer dan ± 16 % van 
hun quote opbrachten, was 't Congres niet bij machte, den interest 
van de oorlogsschulden te betalen. Geld moest worden opgenomen, 
om de loopende onkosten te bestrijden. Dat moest vroeg of laat in 
een bankroet eindigen. Had Rhode Island in 1781 of New York in 
1786 zijn steun verleend aan een wetsvoorstel, dat 't Congres recht 
wilde geven, om 5 % invoerrechten te heffen, dan zou 't Congres 
voldoende inkomsten hebben gehad, om de kosten van zijn huis
houden te bestrijden, en was er nog een surplus geweest, waarmee 
men de openbare schuld na verloop van tijd had kunnen delgen. 
Een staatsbestuur, dat niet bij machte is, belasting te heffen, kan 
niet lang bestaan. Wanneer met den vrede de middelpunt-vliedende 
krachten terugkeerden, zou de Confederatie met haar „absence of 
coercive power" zijn : „een schaduw zonder lichaam", zooals 
Washington ze toen typeerde. 

De Confederatie verraadt door haar bestaan, dat de Ameri
kanen nog geen natie vormden; dat ze nog de verstokte politieke 
individualisten waren van 1643, 1697 en 1754.4) Die machteloos
heid van de Confederatie verklaart ook de tragedie van Valley 
Forge, waar 't kleine leger bijna verhongerde. Toch valt hier nog 
wel iets te prijzen: er komt reeds samenwerking tusschen de staten; 
freemen van den eenen staat kregen al de privileges van freemen 
van een anderen gewaarborgd ; ieder staat gaf vol crediet aan 
wettelijke verordeningen van andere staten en stond de terug-
voering van ontsnapte misdadigers en ontvluchte slaven toe. Deze 
wederkeerige regelingen5) hebben veel bijgedragen tot de latere 
samenwerking in de Unie. Vermelding verdient voorts, dat 't 
Congres eenige executieve ambten schiep, waaruit later de „heads 
of departments" als integrale elementen van de Federale executieve 
zijn ontstaan ; namelijk : een „secretary of war", een „foreign secre
tary" en andere hoogere ambtenaren. 

3) Hamilton zag dit zeer scherp. In по. XV van den Federalist schrijft hij : „The 
great and radical vice. In the construction of the existing confederation is in the 
principle of Legislation for states or governments in their corporate or collective 
capacities, and as contradistingiuished from the individuals of whom they consist.'" 
*) Respectievelijk het jaar der New England Confederation, van Penn's voorstel 
tot de vorming van een generale unie, en van 't Albany Plan of Union. 
e ) Ze zijn te vinden in article IV. 
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De Confederatie — een statenbond, maar geen nationaal be
wind — was 't hoogst bereikbare in de jaren 1777—1781. De oorlog 
hield de staten bijeen ; tegen den vrede, die in 1783 tot stand kwam, 
zou ze niet bestand blijken te zijn. Evenals Willem van Oranje 
heeft getobd met 't particuralisme der leden van de Generale Unie, 
moest Washington, de eminente Amerikaansche leider, het lijdelijk 
aanzien, hoe baatzuchtig particularisme en doctrinair onverstand 
(dit voornamelijk bij de Radicalen, die zelf 't bescheidenste minimum 
van centraal gezag uit den booze achtten) 't gemeene vaderland in 
doodsgevaar brachten. 6) Slechts door ongedekt papieren geld en 
buitenlandsche financiëele en militaire hulp had men den oorlog 
kunnen winnen. De naweeën waren verschrikkelijk. De Confede
ratie zat zonder eigen inkomsten, en haar papieren geld nam 
niemand meer aan. De financieële toestand verergerde ziender-
oogen : de inkomsten dekten niet eens de bestuurskosten ; aan be
taling van de rente der staatsschuld viel hoegenaamd niet te den
ken : het bankroet stond voor de deur. En dat beteekende de 
ineenstorting der Confederatie. 

Ook de staten zelf voelden sinds 1783, dat de vrede hevige 
naweeën had. Engeland paste nu zoo scherp mogelijk zijn Navi
gation Acts toe. De lucratieve handel op West-Indië werd ver
boden, die op de Spaansche Antillen onmogelijk gemaakt. Britsche 
kooplui kochten geen schepen meer van Amerika, zoodat de 
scheepswerven van Philadelphia, New York en de Atlantische kust 
er weldra leeg en verlaten uitzagen. Barbaresche zeeroovers plun
derden de Amerikaansche schepen en gijzelden de bemanning. ,,A 
nation incapable of protecting the lives and property of its citizens 
is indeed wretched", zegt Purcell (241) zeer terecht. Niets bleef 
de Confederatie gespaard. De staten deden elkaar de economischen 
oorlog aan. Connecticut opende zijn havens voor Engeland, maar 
hief invoerrechten van goederen uit Massachusetts. Pennsylvania 
hief rechten van Delaware en New Jersey. New York City zocht 
zich te verrijken, door invoerrechten te heffen van goederen uit 
Connecticut en New Jersey. Tariefmuren stonden opgericht op alle 
grenzen, maar 't Congres mocht geen penny door invoerrechten 
ontvangen. De een zocht zich rijk te maken van de armoe van de 

e) Men denkt onwillekeurig aan -de Generale Unie en de Unie van Utrecht, 
wanneer men de structuur der Confederatie met haar vele gebreken in oogen-
schouw neemt. Blijkens den Federalist (no. XX) stond de partlcularisten van 't 
Congres van 1777 de Unie van Utrecht inderdaad voor den geest. 
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anderen : het Amerikaansche individualisme in zijn afzichtelijkste 
gedaante ! En dan de waanzin van 't papieren geld ! Er was geen 
liggend kapitaal, er waren geen banken. Goud en zilver was niet 
in omloop, 't Volk geloofde, dat de staten papieren geld ongelimi
teerd konden wettigen en de aanneming daarvan opdwingen. De 
staten echter waren zonder crediet ; 't papieren geld dus zonder 
dekking. Met bitterheid dachten de oudstrijders terug aan de ont
beringen, de miskenning en de schoone leuzen uit den oorlog. Een 
van hen, een zekere Shays uit Massachusetts, ontketende een 
sociale revolutie : 7) wij zagen reeds, dat zoo'n revolutie al jaren 
lang dreigde. Shays' opstand werd tenslotte bloedig onderdrukt, 
maar de oorzaak niet weggenomen. 

Beducht voor 't verlies van have en goed zijn toen veel wei-
gestelden, kooplui en crediteurs, aanhangers geworden van de 
Federalistische factie, die een krachtiger nationaal bewind eischte. 
Toen Virginia, North Carolina, Connecticut en Massachusetts in 
1785 hun aanspraken op de Noordwestelijke gebieden afstonden 
aan 't nationale bewind, kreeg dit eenige inkomsten, en was de 
weg geëffend voor nauwere aaneensluiting. In 1787 verleende 't 
Congres aan de Ohio Company of Associates en andere compag
nieën recht van kolonisatie voor 't Noordwesten. Dit ving weldra 
een aanzienlijk gedeelte van de révolutionnaire elementen uit de 
oude koloniën op. De „Ordinance" waarbij dit gebeurde, is een 
van de voornaamste wetten van 't Amerikaansche Congres. Traps
gewijze zouden de koloniën opklimmen tot zelfstandigheid en gelijk
waardigheid in 't Congres. Had Engeland in 1776 met de Dertien 
Koloniën zoo gehandeld, dan zou 't veel stof tot ontevredenheid 
hebben weggenomen. Engeland gaat dien stelregel pas volgen in 
zijn empire in 't midden der 19de eeuw. In de Vereenigde staten 
wordt hij leidend beginsel. De wetgeving ten aanzien van 't Noord
westen getuigt van ruimhartigheid en inzicht : „No person, 
demaining himself in a peaceable and orderly manner, shall ever 
be molested on account of his mode of worship or religions senti
ments in the said territory." De beroemde Virginian Toleration 
Act van 1785, voornamelijk 't werk van Jefferson, Madison en 
Mason, zal 't Congres hierbij wel ten voorbeeld hebben gestrekt. 

7) Men bezette de regeeringsdepartementen en gerechtsgebouwen, opende de 
gevangenissen en Het de gevangenen vrij. Men verbood de invordering van 
schulden, en wendde het privaatbezit op gewelddadige wijze aan tot bevrediging 
van gemeenschappelijke behoeften. De beweging sloeg ook over op andere staten. 
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De gelukkige aanleiding tot de herziening van de Confederatie 
werd de Conventie van Annapolis. Op Washington's en Madison's 
suggestie kwamen agenten van Virginia en Maryland te Alexandria 
en te Mount Vernon bijeen, om te spreken over de verbetering van 
de scheepvaart op de Potomac en in de Cheasapeake-baai, en over 
middelen ter beteugeling van smokkelarij op deze waterwegen. 
Maar ook andere kwesties drongen zich op en werden onder 't 
oog gezien, en zoo besloot men het oorspronkelijke plan te ver
ruimen, 't Parlement van Virginia diende een motie in bij 't 
Congres, om een conferentie te beleggen te Annapolis, en tot alge-
meene deelname uit te noodigen. Ofschoon 't Congres de motie 
vijandig ontving, kwamen gedelegeerden van Virginia, Delaware, 
Pennsylvania, New Jersey en New York in September 1786 te 
Annapolis bijeen ; 't mokkende Maryland echter onthield zich. 

Hier, te Annapolis, is de eerste steen gelegd voor een sterkere 
Unie. Het Congres, zwichtend voor den druk der conventie, riep 
op tot een nationale conventie, samen te komen in Mei 1787 te 
Philadelphia, ,,to make the Constitution of the Federal Government 
adequate to the exigences of the Union." 

De papieren-geldwaanzin, de opstand van Shays, de alge-
meene ordeloosheid en de ontevredenheid van de onmondig ge
houden werkende klasse, dat alles beangstigde de heerschende 
groepen in de onderscheiden staten. Locale antagonismen en staats-
particularistische opvattingen begonnen te wijken voor een natio
nalen geest, (al was dit goeddeels een geest van zelfbehoud) De 
gegoeden en ontwikkelden in Amerika begonnen in te zien, dat zij 
zich moesten aaneensluiten, om een Federaal bewind te vormen, dat 
sterk genoeg zou zijn om wet en orde te handhaven, den binnen-
en buitenlandschen handel te beschermen en aan te moedigen, de 
erkenning van de Europeesche mogendheden te verwerven, de 
financiën te stabiliseeren, de geschillen tusschen de staten op te 
ruimen, en de staatsschulden te voldoen. Er moest een einde komen 
aan 't radicalisme van de oorlogsjaren. Indien de afzonderlijke 
staten niet bij machte waren de teleurgestelde massa in toom te 
houden «dan moest men een centraal bewind met macht beklee-
den, om dat te kunnen doen voor alle staten. 

Den 21 sten Februari 1787 verklaarde 't Congres officieel 
zichzelf onmachtig, en verordende 't, dat de voorgestelde verga
dering te Philadelphia zou worden gehouden, en wel „met 't eenige 
en uitdrukkelijke doel, de Articles of Confederation te herzien 
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overeenkomstig de behoeften van de regeering en de instandhou
ding van den bond." Wat men niet had venvacht, gebeurde : de 
Articles of Confederation werden terzijde gesteld en een nieuwe 
constitutie gemaakt : de zwakke Confederatie zou worden een 
stevige en duurzame federatie van staten, de union werd unity. 

С. D e Federale constitutie. 

E N 25sten Mei 1787 begon de Conventie van 
Philadelphia haar taak. Van de 65 gedelegeerden 
waren er 55 verschenen ; die van New Hampshire 
kwam pas in Juli, en Rhode Island, door dema
gogen overheerscht, onthield zich totaal. De beste 
burgers en de grootste geesten van Amerika : 

Washington, Franklin, Hamilton, Madison, Gouverneur Morris, 1 ) 
Rufus King, James Wilson en Charles Pinckney, ontmoetten elkaar 
op dit groóte moment in de geschiedenis. Geen der radicale leiders 
van 1774 maakte deel uit van de Conventie : Jefferson bevond zich 
als gezant te Parijs ; Patrick Henry, Thomas Paine noch Samuel 
Adams hadden een mandaat voor Philadelphia ontvangen. Onge
veer 40 leden hadden zitting gehad in 't Continentale Congres ; 
velen hadden de constitutie van hun staat helpen tot stand 
brengen ; minstens 8 leden waren gouverneur geweest en verschil
lenden rechter bij 't Opperste Gerechtshof van hun land ; eenigen 
waren bekwame financiers en geslaagde kooplieden ; verschillenden 
aanzienlijke planters. De meerderheid was — met den maatstaf dier 
dagen gemeten — welgegoed en behoorde tot de toonaangevende 
klasse in Amerika ; slechts een drietal waren eenvoudige burgers. 
De helft was academisch gevormd, en van de vele juristen waren 
verschillende geschoold in de Engelsche Inns of Court. Van 
mannen van zulke standing en zoo'n ruimen gezichtskring kon men 
moeilijk anders verwachten, dan dat ze nationaal van opvatting en 
meer of minder conservatief van geesteshouding zouden zijn. En 
dat ze bij hun streven naar harmoniseering van gezag en vrijheid 
den vollen nadruk zouden leggen op 't gezag. Men mag zoo maar 

1) Ook zijn broer Robert was gedelegeerde. 
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niet veronderstellen, zooals b.v. Beard doet, 2) dat zij zich zelf 
zochten; of dat hun het belang van hun klasse of stand hooger gold 
dan 't algemeen welzijn, al hebben zij; evenals trouwens hun na-
neven, de sociale roeping van den staat, met name de bescherming 
der zwakken, miskend. Dat zij de ellende der demagogie en de 
machteloosheid der Confederatie hadden moeten aanschouwen, 
deed de meesten van hen verlangen naar strikte ordening en straf 
gezag, en huiverig zijn voor de „zuivere" democratie. Al te hooge 
verwachtingen echter hadden deze Unionisten niet : zij kenden 
't particularisme en de zelfzucht van vele politici in de staten maar 
al te goed. Evenwel : de algemeene bereidwilligheid om de Confe
deratie te herzien, gaf hun moed. Allen hadden een fijn instinct 
voor zaken en economische noodwendigheden. Bijna allen waren 
mannen in de kracht van hun leven, gemiddeld 42 jaar oud. 
Washington, dien men met algemeene stemmen tot voorzitter ver
hief, en Benjamin Franklin, de eeuwige jeugd, telden echter respec
tievelijk 55 en 80 jaar. 

Washington was slechts matig politiek begaafd. Hij heeft aan 
't ontwerpen van de Federale Constitutie weinig deelgenomen. 
Maar hij was een geboren leider; een koning der mannen, zooals 
de geschiedenis er maar weinig kent. Hij bezat dan ook een 
ongeëvenaard prestige bij zijn landgenooten. 

Om zoo ongestoord en zoo vrij mogelijk te kunnen beraad
slagen, besloot men tot geheimhouding van de debatten : pas in 
1840 zijn de verslagen, zooals Madison ze onofficieel had op
geschreven, gepubliceerd. De Conventie heeft menig hachelijk uur 
beleefd ; meer dan eens scheen de verdeeldheid alles te doen mis
lukken. Het is een geluk geweest, dat de buitenwereld daar geen 
weet van had. 

Het groóte probleem was : hoe een stevig Federaal bestuur te 
vestigen, zonder de staten te onderdrukken en te degradeeren tot 
bestuurlijke districten. Weldra ontbrandde dan ook de strijd 
tusschen de kleine en de groóte staten. Ieder van hen eischte een 
constitutie, welke 't hem mogelijk maakte, een grootere rol te spelen 
in 't toekomstige staatsbestel. De kleine staten vreesden verdruk
king, en wenschten geen constitutie, die hen te veel bond, en aan 
't centrale bestuur te veel macht gaf. De groóte echter wilden een 
staatsverband met stevigen samenhang en krachtig bestuur. On-

2) C. A. Beard ι passim. 
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voorwaardelijk eensgezind was men echter ten aanzien van het 
formeele constitutiebegrip. Het Protocol vermeldt : „Wednesday, 
June 20th 1787 . . . . Resolved that the Government of the United 
States ought to consist of a Supreme Legislative, Judiciary and 
Executive, on the Question to agree to the amendment it passed 
unanimously in the affirmative". 3) Daarmede had men zich dus 
geplaatst op 't standpunt van Montesquieu,4) die de groóte autori
teit was sinds 1783 op juridisch en politiek gebied. De oude even
min als de nieuwe federaties boden de Conventie een geschikt 
model. En zoo nam Virginia nogmaals 't initiatief, en legde door 
zijn gouverneur en gedelegeerde Randolph een voornamelijk door 
Madison ontworpen concept-constitutie (»The Randolph-Plan") 
aan de vergadering voor. De „machten" waren daarin verdeeld 
volgens Montesquieu's beschrijving van 't Engelsche systeem. 5) 
De wetgevende macht zou komen aan twee kamers. Elke kamer 
moest 't recht van initiatief bij de wetgeving hebben. De eerste 
('tlagerhuis) zou worden gekozen door 't volk der staten, de tweede 
door de eerste kamer; en wel uit een nominatie, opgemaakt door de 
legislaturen der staten.6) De vertegenwoordiging zou gebaseerd 
zijn op 't zielental of 't belastbaar bezit, 't Congres zou bevoegd 
zijn, om een wet van een staat, welke indruischte tegen de federale 
constitutie, nietig te verklaren, en het centrale bewind kon de 
militaire krachten der Unie aanwenden tegen eiken staat, die zou 
weigeren, zijn verplichtingen te voldoen. Zoodoende zou het toe
zicht van het centrale bewind op de besturen der staten verzekerd 
zijn. De uitvoerende macht, niet voor een tweede ambtsperiode 
verkiesbaar, zou gekozen worden door 't Congres. 7) Of ze een
hoofdig zou zijn, was niet vastgesteld. 8) De rechterlijke macht zou 
3) Bij Knust, 90 ; Straycken : Het Staatsrecht I, 1, 133 : „Hoezeer de leer van 
de scheiding der machten de geesten beheerschte, blijkt wel daaruit, dat daaraan 
èn in de Verklaring van Rechten èn in 't eerste artikel der Constitutie een plaats 
•was gegeven". 
*) Fait 149. 
5) Hoe bedenkelijk overigens het gezag van Montesquieu voor de Amerikanen 
was, verklaart Laski (130) : „Montesquieu came to praise the British constitution 
'at a time when good men were aghast at its perversion". 
6) Dat 't hoogerhuis dan meer of minder afhankelijk wordt van 't lagerhuis, 
iets wat tegen Montesquieu's theorie ingaat, is duidelijk. 
7) Ook dit is niet overeenkomstig Montesquieu's leer van de zelfstandigheid der 
machten. 
8) Randolph zelf was tegen eenhoofdigheid, omdat die kon leiden tot de 
monarchie, die zooals hij verklaarde, tegen den geest van 't volk indruischte. 
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komen aan een Supreme Court en daaraan ondergeschikte hoven. 
Zij zou de jurisdictie hebben over maritieme aangelegenheden ; over 
kwesties, waarin vreemdelingen waren betrokken, en over kwesties 
van nationalen vrede en van harmonie. In samenwerking met de 
executieve zou ze bovendien het recht van revisie hebben aan
gaande de Federale wetten. Het Randolph-Plan bedoelde dus een 
nieuwe bondsconstitutie. Dat was ook 't geval met het plan van 
Charles Pinckney van South Carolina, dat niet zoo heel veel van 
't Virginische verschilde. Bij de vaststelling van 't zielental voor 
die van 't aantal afgevaardigden voor het lagerhuis telde 't de 
negers voor 3J5 mee (evenals de Confederatie voor de quote deed). 
De uitvoerende macht zou berusten bij een president, en de wetten 
konden worden herzien door een raad, samengesteld uit den presi
dent en een zeker aantal ministers. Dit laatste concept werd echter 
niet officieel in behandeling genomen; het Randolph-Plan werd 
als basis van de besprekingen aanvaard. Maar de vergadering 
stond toe, nog andere plannen voor te leggen. Daarvan maakte 
Patterson (New Jersey) gebruik. Het Patterson-Plan 9) was dat 
der kleinere staten ; Connecticut, Delaware, New York, Maryland 
en natuurlijk New Jersey steunden het. Het verklaarde in zijn eerste 
artikel „that the Articles of Confederation ought to be so revised, 
corrected, and enlarged, as to render the Federal Constitution 
adequate to the exigencies of government and the preservation of 
the Union". Dat zou neerkomen op een kleine herziening van de 
Articles of Confederation. Het Patterson Plan wilde één kamer, 
't Randolph Plan twee; het eerste wilde gelijke vertegenwoordiging 
van alle staten zooals dat sinds 't Stamp Act-congres van 1765 
gewoonte was voor gemeenschappelijke vergaderingen ; het tweede 
vertegenwoordiging naar 't zielental der staten ; bij het eerste zou 
de executieve veelhoofdig, bij de tweede — volgens nadere uit
spraak — eenhoofdig zijn ; bij 't eerste zou 't centrale bestuur geen 
rechtstreeksch gezag hebben over de burgers der staten, bij 't 
tweede wel ; bij 't eerste zou de executieve geen en bij 't tweede 
wel een veto op de wetgeving hebben. Beide Plans bevatten een 
Federale supreme court, maar 't Patterson Plan wilde geen aan 
dezen ondergeschikte courts in de staten. Het eenige belangrijke 
en heilzame element in 't Patterson Plan was 't artikel, waarin werd 
verklaard, dat de wetten en verdragen van 't Congres de hoogste 

8) Madison: 101-104. 
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wet zouden zijn voor de staten, en dat de rechters zich daaraan 
moesten conformeeren : een eenvoudig middel in de handen van 
't Congres, om zich te doen gehoorzamen in de geheele Unie. 
Patterson geloofde zelf niet, dat zijn plan werkelijkheid zou worden; 
voor hem en de zijnen was 't echter een uitstekende machine de 
guerre.1 0) De discussies werden dan ook scherp en fel ; men sprak 
zelfs van duelleeren en van buitenlandsche bemiddeling. Om uit 
de impasse te raken stelde Franklin, op zijn ouden dag vroom 
geworden, toen voor, Gods zegen af te smeeken, en iedere zitting te 
beginnen met een gebed, uit te spreken door een der predikanten 
van Philadelphia. Daartegen rezen echter alle mogelijke, zelfs 
financiëele (!) bezwaren. En zoo nam men tenslotte zijn toevlucht 
tot het benoemen van een commissie. Die vond eindelijk een ge
schikt compromis : Het lagerhuis zon worden samengesteld naar 
verhouding van 't zielental der staten, en in 't hoogerhuis zou 
iedere staat, groot of klein, eenzelfde aantal afgevaardigden hebben. 
De groóte staten bestreden deze regeling, maar tenslotte werd ze 
aanvaard. „The Great Compromise" van Connecticut redde 't 
geheele werk. Een heele serie compromissen had men echter nog 
te bewerkstelligen, want er was zooveel verschil van inzicht, en 
zoo groóte tegenstrijdigheid van belangen. En daar was ook nog : 
het dwingend mandaat der gedelegeerden, dat 't nationale saam-
hoorigheidsgevoel telkens remde ! Slechts door compromissen en 
kruisingen van factioneele lijnen konden de talrijke facties — libe
ralen, conservatieven ; kleine staten, groóte staten ; federalisten, 
anti-federalisten enz. — die met ieder geschilpunt van samenstelling 
veranderden, tot elkander worden gebracht, en tenslotte een docu
ment „a bundle of compromises", worden samengesteld, dat allen 
min of meer bevredigde. De meerderheid had een — overigens 
vergeeflijke — vrees voor „mob rule", en verklaarde zich daarom 
tegen de verkiezing van de executieve rechtstreeks door 't volk. 
Men zocht verder een scherpe lijn te trekken tusschen de bevoegd
heden, gedelegeerd aan 't centrale bewind en die, voorbehouden 
aan de staten. Er werd overeengekomen — en in 1791 werd dat 
in 't tiende amendement u ) definitief vastgelegd — dat alle macht, 
die niet uitdrukkelijk werd afgestaan aan de Unie, voorbehouden 
bleef aan de staten of aan 't volk. Dat is de verwezenlijking van 
de idee der „written constitution". 
1 0) Pasquet 293. 
11 ) Macdonald no. 54 : Article Χ. 
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De strijd over de kwestie, of men bij de telling der bevolking 
ook de slaven moest meerekenen, werd door 't „3J5 Compromise" 
beslist : de slaven zouden voor 3j5 van hun aantal meetellen. Verder 
werd gediscussieerd over het verbod van den overzeeschen slaven
handel, die immers - evenals de slavernij zelf - in strijd was met de 
Declaration of Independence. Om de belangen van South Carolina 
te ontzien, besloot men ten laatste, een bepaling op te nemen in de 
constitutie, volgens welke de overzeesche slavenhandel pas van 
1808 af zou verboden zijn.12) 

Alvorens het lot van de andere resoluties van 't Randolph 
Plan, dat als schets van een nationale constitutie was aanvaard, 
na te gaan. moeten wij nog 't particuliere plan van Hamilton 13) 
bespreken, dat ongetwijfeld grooten invloed op de besprekingen 
en beslissingen van 't Committee der Convention heeft gehad en 
naderhand, tegen 't einde der Convention, in details uitgewerkt, 
door Hamilton aan Madison is ter hand gesteld. Hamilton dan 
wenschte een Assembly en een Senaat ; de eerste voor 3 jaar door 
't volk, de tweede door electors, aangewezen door 't volk, gekozen 
voor levenslang lidmaatschap („during good behaviour"), i4) Voor 
uitvoerende macht wenschte Hamilton een gouverneur, gekozen 
door electors, op hun beurt gekozen door 't volk. Zijn ambtsduur 
zou eveneens zijn „during good behaviour". Wij merken op, dat 
Hamilton hiermede aan de uitvoerende macht een monarchaal 
karakter wilde geven ; hij wilde de Engelsche constitutie, maar 
gezien door de oogen van Montesquieu, zoo dicht mogelijk be-
naderen. De gouverneur zou, behalve de strikte uitvoerende macht, 
bezitten een voorkomend veto, dat dus eventueel voorkwam, dat 
een wetsontwerp wet werd : ongetwijfeld een bevoegdheid, die 
de grenzen der algemeen gehuldigde trias-leer van Montesquieu 
ver overschreed. Met advies en medewerking van den Senaat zou 
de gouverneur de bevoegdheid hebben, verdragen te sluiten en 't 
recht van gratie — behalve voor treason 15) — uit te oefenen. 
Verder zou aan hem staan de benoeming van de federale ambte-

13) Macdonald DO. 54 : Art. II sect 9. 
13) Bigclow t.a.p. 248 v. ; Madison t Debates Monday, June 18. 
14 ) In „during good behaviour" ligt opgesloten, dat de gekozene of benoemde 
alleen wegens impeachment en trial zijn functie kon verliezen. 
15) De constitutie definieert „treason" in Art. Ill sect 3 als volgt : „Treason 
against the United States shall consist only in levying -war against them, or in 
adhering to their enemies, giving them aid and comfort". 
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naren. De Senaat alleen zou 't recht van oorlogsverklaring hebben. 
Over de verhouding tusschen de assembly en den senaat — een 
punt van beteekenis — spreekt zijn plan echter niet. Maar uit den 
levenslangen zittingsduur van den senaat en 't veto van den 
gouverneur valt te concludeeren, dat de samenwerking tusschen 
gouverneur en senaat, zooals Hamilton die wenschte, gemakkelijk 
kon leiden tot beknotting der parlementaire democratie. De 
opperste rechterlijke macht zou komen te liggen in de handen van 
„during good behaviour" benoemde rechters, terwijl de legislatuur 
('t Congres) de bevoegdheid zou hebben, in iederen staat gerechts
hoven op te richten voor kwesties van algemeenen aard. Dit laatste 
zou stellig afbreuk doen aan de zelfstandigheid der afzonderlijke 
staten, maar den Unieband ten zeerste versterken. De gouverneur, 
de senatoren en al de beambten der Unie zouden bij impeachment 
terechtstaan voor een Opperste Gerechtshof, samengesteld uit 
rechters van de hoogste hoven der staten, voor iederen staat één. 
Alle wetten van de staten, in strijd met de constitutie en met de 
wetten der unie, zouden nietig zijn ; en om te voorkomen, dat zulke 
wetten tot stand kwamen, moesten de gouverneurs der staten 
worden benoemd door 't centrale bestuur, en een voorkomend veto 
hebben tegen de wetgeving van hun staat. Ook dit element zou 't 
centrale gezag en de eenheid der regeering aanzienlijk hebben ver
hoogd. Bij geen Amerikaansch politicus van 1787 vindt men 
trouwens zoo'n sterke reactie op den lamentabelen stand van zaken 
in de voorafgaande tien jaren als bij Hamilton, een man met 
bewonderenswaardige staatkundige vormkracht en vastheid van 
raad en daad. Geen afzonderlijke staat zou over een eigen land- en 
zeestrijdkrachten mogen beschikken ; de militia der staten zou staan 
onder de uitsluitende compententie der Unie ; de officieren zouden 
worden benoemd door 't centrale bewind. 

Uit een oogpunt van effectiviteit beschouwd was Hamilton's 
particulier plan veruit 't beste ; maar in 1787 was 't niet voor volle 
verwezenlijking vatbaar. De constitutie, welke ten slotte uit den 
strijd der meeningen is voortgekomen, vertoont evenwel zooveel 
overeenkomst met de door Hamilton geschetste, dat hij ze in den 
Federalist met schitterend talent en diepe overtuiging heeft ver
dedigd. Hij kon er in elk geval op wijzen, dat de Framers met de 
ervaring uit de critieke jaren tusschen 1781 en 1787 bijzonder hun 
voordeel hadden gedaan, en dat met name de Supreme Court c a . 
met zijn groóte macht — een noodzakelijkheid voor een sterken 
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bondsstaat — als ook de 18 uitdrukkelijk genoemde bevoegdheden 
van 't nieuwe Congres 16) den Unieband op de heilzaamste wijze 
versterkten en — vooral wat de laatste betreft — de algemeene 
welvaart ten zeerste zouden bevorderen. 

Het Randolph plan bevatte ook de bepaling, dat 't Congres 
zou bevoegd zijn, om een wet van een lidstaat, welke indruischte 
tegen de Federale Constitutie nietig te verklaren, en dat 't Congres 
de militaire macht der Unie kon aanwenden tegen een staat, die 
weigerde, aan zijn verplichtingen te voldoen. Het eerste deel van 
deze bepaling werd aanvaard, maar de daarin vervatte taak zelf 
werd naderhand gedelegeerd aan den "Supreme Court. Tegen 't 
tweede deel kwam Madison in verzet : zoon maatregel zou de 
Unie zelf kunnen in gevaar brengen; geweld gebruiken tegen een 
lidstaat zou meer weghebben van een oorlogsverklaring dan van 
bestraffing van ongehoorzaamheid. Men verschoof de definitieve 
behandeling van deze kwestie, en liet ze tenslotte vallen. 

Dan de kwestie van de uitvoerende macht, 't Randolph Plan 
bepaalde, dat ze zou worden gekozen door de legislatuur, en dat 
ze niet verkiesbaar was voor een tweede ambtsperiode : maar 
het sprak zich niet uit over de al of niet-éénhoofdigheid. 
Het eerst nam men dit laatste element in behandeling. 
Wilson verklaarde zich voor éénhoofdigheid, want hij 
stelde aan de nationale uitvoerende macht den eisch, dat 
ze krachtdadig, vaardig en prompt, verantwoordelijk en rust-
verzekerend zou zijn. Randolph echter zag in een éénhoofdige uit
voerende macht de dreiging van een monarchie ; hij vond zoo'n 
sterke eenheid onnoodig, en was bovendien van oordeel, dat 't 
noodige vertrouwen in zoo'n machtigen magistraat ontbrak ; temeer 
waar zoo iemand allicht onder den invloed van 't kapitaal zou 
geraken. Butler echter was van oordeel, dat een éénhoofdige uit
voerende macht beter verantwoordelijk kon zijn voor 't geheel harer 
taak, en ook meer onpartijdig kon zijn ; want in haar kon zich geen 
verdeeldheid voordoen. De commissie aanvaardde de éénhoofdig
heid. Hoe zou die éénhoofdige uitvoerende macht worden ge
kozen ? Gouverneur Morris verklaarde zich tegen keuze door 't 
Congres, wijl de uitvoerende macht, - in dat geval impeachable voor 
en gekozen door 't congres - dan afhankelijk zou zijn van de wet
gevende macht. Charles Pinkney was tegen verkiezing door 't 

l e ) Art. I sect. 8 van de Federale Constitutie. Ze worden verderop beknopt 
weergegeven. 
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volk ; dat zou zich immers bij zoo'n verkiezing laten op sleeptouw 
nemen door enkele uitgerekende politici. Ook Mason achtte het 
volk niet in staat, om een goede keuze te doen. Madison was van 
oordeel, dat er slechts te kiezen viel tusschen een keuze, te doen 
door electors aangewezen door 't volk. en rechtstreeksche ver
kiezing door 't volk. Het eerste achtte hij veel beter dan 't laatste, 
en dan een verkiezing door 't Congres. Tenslotte aanvaardde de 
commissie de keuze door electors. 

Vervolgens de rechterlijke macht. Het Randolph Plan wenschte 
haar toe te vertrouwen aan één of meer supreme courts en daaraan 
ondergeschikte federale courts in de lidstaten. De eerste zouden 
in laatste en de laatste in eerste instantie hooren en beslissen in 
de reeds genoemde aangelegenheden. Spoedig was men 't eens over 
de instelling van een nationale uitvoerende macht met één enkelen 
Supreme Court. Wilson verklaarde zich tegen benoeming van de 
rechters van den court door de legislatuur : de ondervinding leerde, 
dat een uitgebreid college ongeschikt was voor zoo'n benoeming, 
wijl die onvermijdelijk zou beïnvloed worden door partijzucht en 
gekonkel. Madison was 't hiermede — wat de legislatuur betreft — 
eens, en wenschte de benoeming niet toe te kennen aan den 
President, doch aan den Senaat. Tenslotte besluit de grondwets
commissie tot de volgende regeling : de President zal, met advies 
en toestemming van den Senaat, de rechters benoemen van den 
Supreme Court en de daaraan ondergeschikte federal courts. Zij 
zullen niet alleen waken over de uitvoering der bondswetten, doch 
ook het recht van toezicht hebben op de bondsregeering. Voorzoo
ver de President dat niet doet met zijn veto, moeten zij verhinderen, 
dat 't Congres wetten aanneemt, welke in strijd zijn met de Federale 
Constitutie, en dat een staat een wet uitvaardigt, welke in strijd is 
met die constitutie. De bondsgerechtshoven zijn dus, evenals de 
Fransche Parlementen van 't Anden Régime en de Atheensche 
Areopagus, de wachters en verklaarders der wetten bij uitstek, 
niet enkel voor de lidstaten, doch ook voor 't Congres. Zij vormen 
den consequenten sluitsteen van een constitutie, die nu eenmaal 
berust op 't beginsel van de scheiding der machten: een scheiding 
overigens, welke kan Idden tot 't breken van de staatseenhdd 
en tot hachelijke diffusie. Daarvoor althans hebben de bondsge
rechtshoven de Unie weten te behoeden. Tegen „tyranny" wisten 
zij in 1787 geen beter middel dan de scheiding der machten volgens 
Montesquieu. Dat Engdand toen reeds toe was aan 't cabinet-
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systeem met zijn King in Council en zijn King in Parliament — fusie 
tusschen wetgevende en uitvoerende macht — ontging hun. 17) 
En Hamiltons ontwerp, als geheel, was hun te centralistisch, te 
aristocratisch en te monarchaal. Bovendien : zooals Bryce 18) ver
klaart: „The aim of the Constitution seems to be not so much to 
attain great common ends by securing a good government as to 
avert the evils which will flow, not merely from a bad government, 
but from any government strong enough to threaten the prexisting 
communities or the individual citizen". Nu beijverden ze zich, om 
de gevaren van Montesquieu's systeem te omzeilen, door ter harte 
te nemen, wat hij schrijft over de noodzakelijkheid van de harmoni
seering en samenwerking der drie machten: »Ces trois puissances 
devroient former un repos ou une inaction, mais comme par le 
mouvement nécessaire des choses, elles sont contraintes d'aller, 
elles seront forcées d'aller de concert." 1 9) Zij zorgden voor con
tactpunten, overlappingen en verbindingsschakels. Wij zullen die 
trachten aan te wijzen. 

De wetgevende macht raakt de uitvoerende door haar recht, 
om in bepaalde gevallen den President en den Vice-president te 
benoemen. 2 0) 

De wetgevende macht raakt de uitvoerende en de rechterlijke 
macht, ten eerste : door haar recht om de conditie te regelen van 
de ambtenaren dezer laatste machten aangaande punten, waarover 
de Constitutie zich niet expliciet heeft uitgesproken; 2 1) ten tweede: 
door de normale medewerking van een der kamers aan de be
noeming van de voornaamste functionarissen der uitvoerende en 
der rechterlijke macht ; 2 2) ten derde: door haar bevoegdheid, alle 

ι?) Bagehot 12 w . en no. IX ; Pollard (The Evolution of Parliament) : vooral 
chap. XII, ΧΙΠ, ХГ . Van Aalten 85: „Niet in schelding der machten, zooals 
Montesquieu, Blackstone en De Lolrae, maar In haar eenheid zocht Bagehot het 
voortreffelijke der Engeische constitutie." 
« ) Bryce I 306 ν. 
1 β ) Montesquieu 303. 
2 0 ) Art. II, sect. 1, § 3 ; alsook Article (amendement) ΧΠ, dat in 1804 in de 
plaats is gekomen van voornoemd artikel. 
8 1 ) Het betreft I o de zgn. „implied powers"; de befaamde elastische clausule 
der Constitutie : art. I sect. 8, § 18 ; en 2° de bevoegdheid van 't Congres, om 
te gelegener tijd subalterne courts te verodenen en te stichten (art. ΙΠ, sect 1) 
Wilson Congressional Government 22 typeert de implied powers als „that pulssant 
doctrine . . . which has ever since been the chief dynamic principle in our consti
tutional history"· 
2 2 ) Art II, sect 2. § 2. 
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civiele ambtenaren — dus ook den President en de rechters van 
den Supreme Court c a . — voor bepaalde misdrijven aan te klagen 
en te vonnissen. 2 3) 

De uitvoerende macht heeft contact met de wetgevende, ten 
eerste : door haar recht om in bepaalde omstandigheden de kamers 
bijeen te roepen en te verdagen ; 2 4) ten tweede : door haar te 
adviseeren tot die maatregelen, welke zij passend a c h t ; 2 5 ) ten 
derde door haar veto ; 2 6) ten vierde : door zelfstandig te onder
handelen over verdragen en die af te sluiten met de toestemming 
van den Senaat. Evenals de constitutie en de gewone wetten gelden 
die verdragen dan als „the supreme law of the land", dus als 
wetten. 2 7) 

De uitvoerende macht heeft vat op de rechterlijke door haar 
praerogatief, met goedkeuring van den Senaat de voornaamste 
rechterlijke ambtenaren te benoemen. 2 8) 

De rechterlijke macht heeft vat op de uitvoerende en op de 
wetgevende door haar bevoegdheid, op verzoek van de belang
hebbende partij (en), de handelingen van de uitvoerende en de 
wetgevende macht, welke zij in strijd acht met de constitutie, als 
zoodanig te veroordeelen en nietig te verklaren.2 9) 

Doch ook bij de totstandkoming der wetten werken in de 
Federale Constitutie een drietal machten samen, en wel in Montes
quieu's geest. Immers, alle wetgevend initiatief gaat uit van de 
leden der beide kamers. Die kamers hebben „a negative" dat is : 
een absoluut veto tegenover elkaar. (Zooals in de constitutie van 
Maryland en Massachusetts, die in dezen wel tot model hebben 
gediend). Betreft 't echter financiëele wetten, dan eischt de Fede
rale Constitutie — evenals de Engelsche vanouds — dat alle des
betreffende wetsvoorstellen (bills) uitgaan van 't lagerhuis, 't 
House. Doch „the Senate may propose or concur with Amendments 
as on other bills" 30) De uitvoerende macht heeft bij de wetgeving 
een beperkt veto. 3 1) En de rechterlijke heeft bij de wetgeving, 

2 3 ) Art. I, sect. 2, § 5, alsook art. Π sect. 4 impeachment). 
2 4 ) Art. II, sect. 3. 
2 5 ) Ibidem. 
2 8 ) Art. I, sect. 7, § 2 en § 3. 
2 T ) Art. II, sect. II § 2, alsook art. VI § 2. 

28) Art. II, sect. Π, § 2. 
m) Art. Ill, sect. 2, § 1. En ook art. VI, § 2 en § 3. 
3 0 ) Art. I, sect. 7. 
3 1 ) Ibidem. 
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zooals we reeds zagen, 't toetsingrecht ; zij is „the final authority". 

Desondanks is het schema van de Federale Constitutie met zijn 

vele checks and balances ingewikkeld en tamelijk log. De machten 

drijven elkaar niet krachtig genoeg aan ; houden elkaar te veel in 

bedwang ; de stabiliteit wint het stellig van de activiteit. 

Het is duidelijk, dat de Federale Constitutie een geheel andere 

en een minder soliede structuur heeft dan de Engelsche. Van deze 

laatste schrijft Bagehot 3 2 ) in 1867: „The efficient secret of the 

English constitution may be described as the close union, the 

nearly complete fusion of the executive and legislative power... 

in truth its merit consist in their singular approximation. The con

necting link is the cabinet." Een voldongen feit was dat in 1787 

echter nog niet, maar toch 'η feit. In de Federale Constitutie 

daarentegen constateert men een tekort aan wederzijdsche ver

antwoordelijkheid en controle. In Engeland zijn die een betere 

waarborg gebleken dan de scheiding der machten dat in de Ver-

eenigde Staten is geweest. „This system of mutual responsibility," 

zegt Pollard, 3 3 ) „is at once the effect and the cause of confidence, 

which is the basis of the constitution of the British empire. The 

keynote of the American constitution was, on the other hand dis

trust — distrust of the government and also distrust of the people. 

The fundamental assumption was that every man is by nature not 

free, but a tyrant". Uit die vrees voor willekeur en dat wantrouwen 

tegen den staat is goeddeels ook die zorg voor 't vestigen van 

een „government of laws and not of men" te verklaren, waarover 

Pollard zoo sneert. 

In Engeland is 't Parlement, de „supreme lawmaker" „omni

competent", zoodat het de constitutie naar willekeur kan wijzigen, 

zonder „unconstitutional" te zijn. Althans theoretisch. In de Ver-

eenigde Staten is de „supreme lawmaker" de „written constitution", 

zooals die tenslotte wordt geïnterpreteerd door de courts. 3* ) Daar 

ж«) Bagehot 12. 
зз) Pollard t Evolution of Parliament, 254. 
^ ) Strikt genomen staan de menschen- en burgerrechten der tien eerste amende
menten nóg hooger. Maar zij vormen een onafscheidelijk deel van de Constitutie. 
Toen sommige staten bij hun beoordeeling van de ontworpen constitutie 
opmerkten, dat die constitutie (toen) geen bills of rights bevatte, antwoordde 
Hamilton (The Federalist no. LXXXIV) : „The truth Is after all the declama
tion we have heard, that the constitution is itself, in every rational sense and 
to every useful purpose, а ЬШ of rights. The several bills of rights in Great 
Britain form its constitution, and conversely the constitution of each state Is Its 
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de tekst der Federale Constitutie over 't geheel genomen precies en 
duidelijk is, kan de constitutie gemakkelijk haar objectiviteit be
waren en — door haar algemeen gehouden formuleeringen — 
tevens groóte soepelheid demonstreeren, zooals wel blijkt uit de 
ruime interpretatie der laatste zinsnede van Article I, section 8 . . . 
„And to make all laws which shall be necessary and proper for 
carrying into execution the foregoing powers, and all other powers 
vested by this Constitution in the government of the United States, 
or in any deparment or officer thereof.'' Bryce 3 5) e.a. brengen in 
dit verband in 't bijzonder hulde aan Chief Justice John Marshall, 
den president van den Supreme Court van 1801 tot 1835 : „a second 
maker of the Constitution" „That admirable flexibilty and capa
city for growth," zoo zegt Bryce, „which characterize it beyond 
all other rigid or supreme constitutions, is largely due to him yet 
no more to his courage than to his caution." Bryce roemt vooral „the 
judgments in which he expounded the principles of these decisions, 
judgments, which for their philosophical breadth, the luminous 
exactness of their reasoning and the fine political sense which 
pervades them, have never been surpassed and „rarely equalled 
by the most famous jurists of modern Europe or of ancient Rome". 

Inplaats van 't cabinet-systeem heeft Amerika — de Unie en 
de Staten — het presidentiëele systeem. Bij dit systeem is de uit
voerende macht onafhankelijk. Zij wordt voor een vastgestelden 
termijn gekozen, en oefent haar functie uit, onverschillig of zij wel 
dan niet in harmonie is met Senaat of House of beide. De leden van 
de wetgevende macht worden op vastgestelde tijden en voor be
paalde termijnen gekozen. Daarbij mist de uitvoerende macht de 
bevoegdheid, om Senaat of House te ontbinden, of verkiezingen 
te doen plaats hebben op andere dan de vastgestelde tijden. Het 
beginsel van de scheiding der machten sluit ieder lid van 't execu
tieve departement uit van 't lidmaatschap van Senaat en House. 
Het presidentiëele systeem vooronderstelt dus, dat de politieke 
harmonie tusschen de uitvoerende en de wetgevende macht som
wijlen zoek is. Het is stroever dan 't cabinet-systeem, maar 't is de 
consequentie van de Amerikaansche opvatting der trias-leer. Wan-

bill of rights. In like manner the proposed constitution, if adopted, will be the 
bill of rights of the Union". Beschouwt men deze kwestie als Hamilton, dan moet 
men zeggen t In de Vereenigde Staten is de Federale Constitutie de hoogste 
wetmaker. 
35) Bryce I, 386 v. 
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neer de Unie echter een crisis heeft 't hoofd te bieden, zooals ge-
durende den Secessie-oorlog, den Wereldoorlog en de laatste 
jaren, dan ziet men, hoe 't volkssentiment de politieke harmonie 
tasschen den President en 't Congres tot stand brengt. Dan dringt, 
als domineerende factor in de regeering de uitvoerende macht naar 
voren ; althans : wanneer de President een persoonlijkheid is. Dit 
presidentiëele systeem met zijn president als volksorgaan bij uitstek 
heeft de ernstige problemen van den Wereldoorlog met minder 
moeilijkheden 't hoofd weten te bieden dan de ministeriëele 
systemen van Frankrijk en Engeland dat vermochten te doen. Niet 
't Congres en de Supreme Court zijn bij uitstek de wakers over de 
vrijheid en de volksrechten ; in hoogeren zin en meer rechtstreeks 
is dat de President. Voor den echten Amerikaanschen patriot is en 
blijft de President de aangewezen leider van zijn volk. „Entrenched 
behind the ramparts of a rigid constitution." aldus Bryce, 3 6) „he 
has retained rights of which his prototype the English king has 
been gradually stripped. Congress on the other hand was weakening 
as compared with the British Parliament in which one House has 
become dominant, by its division into two coequal houses, whose 
disagreement paralyzes legislative action". Hoewel : in 1787 was 
dat nog toekomstmuziek: 't wantrouwen tegen de uitvoerende 
macht was toen nog te groot, dan dat men den President in de 
letter der constitutie zulke groóte rechten toemat. „The operations 
of the federal government," schreef Madison, 3 7) „will be most 
extensive and important in times of war and danger ; those of the 
state governments in times of peace and security." Dit geldt even
goed van de uitvoerende macht, belichaamd in den President. In 
laatste instantie echter wordt diens invloed bepaald door de macht 
van zijn persoonlijkheid. 

* * * 

Het concept der constitutie werd voorgelegd aan 't Congres 
der Confederatie. Dit besloot, dat de lidstaten 't door een bijzondere 
vergadering (convention) zouden keuren. Indien negen staten het 
aanvaardden, zou 't als Federale Constitutie van kracht worden. 
Het werd 't voorwerp van veel critiek : de extreme Democraten 
vonden de uitvoerende macht te sterk, de volksrechten onvoldoende 
beschermd, den zittingstijd der afgevaardigden te lang. De Particu-
laristen vonden, dat de staten te veel rechten moesten afstaan. 

3e) Bryce I.. 285. 
37) The Federalist no. XLV. 

371 



Weer anderen, dat de belangen van den landbouw werden ten 

achtergesteld bij die van handel en scheepvaart. Toen hebben 
Hamilton, Madison en Jay, die serie van artikelen schreven, ter 
verdediging van 't werk der Framers, welke als „The Federalist" 
bewondering moeten wekken bij ieder, die ze ernstig bestudeert. 
Aan den Federalist is 't te danken, dat New York en Virginia zich 
niet afscheidden, en dat de constitutie op 4 Maart 1789 is van kracht 
geworden. De Federale Constitutie, zoo luidt 't oordeel van presi

dent Wilson, 3 8 ) „takes none but the first steps in organisation... 
It is a corner-stone, not a complete building ; or rather, to return 
to the old figure, it is a root, not a perfect vine." Dit typeert de 

constitutie in haar vruchtbare mogelijkheden. Wilson's oordeel komt 

overigens overeen met 't reeds vermelde oordeel van Hamilton : 

„the constitution . . . . is a bill of rights". En niet zonder grond zegt 

Wilson, als hij de Federale Constitutie van 1787 vergelijkt met de 

Engelsche van die dagen : „The sovereignty was at seesaw between 

the throne and the parliament, — and the throne-end of the 

beam was generally uppermost. Our device of separated, indivu-

dualized powers was very much better than a nominal sovereignty 

of the Commons which was suffered to be overridden by force, 

fraud, or craft, by the real sovereignty of the King. The English 

Constitution was at that time in reality much worse than our 

own." 3 9 ) 

Plaatsen we tenslotte de Federale Constitutie naast de Articles 

of Confederation, dan constateeren we een grooten vooruitgang 
van de federale en vooral van de nationale gedachte. Wij zien dan 

een Senaat, die de federale — en een House of Representatives, 

dat de nationale idee belichaamt. Onovertroffen in dit opzicht lijkt 

ons de karakteristiek van den fijnzinnigen common senser Madison 

in no. XXXIX van den Federalist : „The proposed constitution," 

zegt hij, „is in strictness neither a national nor a federal constitution, 

but a composition of both. In its foundation it is federal, not 

national ; in the operation of its powers it is national, not federal ; 

in the extent of them, again, it is federal, not national ; and finally, 

in the authoritative mode of introducing amendments it is neither 

3 8 ) Wilson ι Congressional Government, 8. 
1 9 ) Wilson, ibidem 311. Alleen had Wilson moeten bedenken, dat juist tijdens de 

eerste tien jaren van 't ministerie-Pitt junior (1783—1793) de Britsche conceptie 

van 't cabinet als een verantwoordelijk homogeen college, afhankelijk van een 

onafhankelijk Lagerhuis, haar beslag kreeg. 
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wholly federal nor wholly national." Voor 't overige vertegen
woordigt het House de democratische en de Senaat de conservatieve 
idee. Het conservatieve karakter van den Senaat komt uit in zijn 
oorsprong, zijn kleiner ledental, den hoogeren minimum-leeftijd 
zijner leden, den längeren zittingstijd, 't rotatiesysteem voor zijn 
trapsgewijze vernieuwing, welke de permanentje ten goede komt ; 
ook in z'n bevoegdheid, om mede te werken aan de buitenlandsche 
politiek en de benoeming van hoogere staatsambtenaren. Feitelijk 
beteekende de aanvaarding der Constitutie ook een verder terug
dringen van de „zuivere" democratie door de liberale na de open« 
stelling der Westelijke gebieden. Economische overwegingen heb
ben bij de grondvesters der Federale Constitutie stellig een be
langrijke rol gespeeld ; het zou vreemd zijn, wanneer 't anders was 
geweest bij deze op 't zakelijke gerichte bouwers van hun eigen 
geluk, in een land met zooveel mogelijkheden, en op een moment, 
dat Shay's rebellie en de diepe economische inzinking na den oorlog 
nog lang niet vergeten waren. 

* * * 

En thans de vraag : zijn er Engelsche elementen in de Fede
rale Constitutie : en welke ? 

W e hebben reeds gezien, dat de idee van de scheiding der 
machten niet alleen door Montesquieu, maar ook door Locke en 
Blackstone wordt gehuldigd, en de Amerikanen die algemeene idee 
in abstracto niet alleen van Montesquieu, doch ook van genoemde 
Engelsche schrijvers kunnen hebben geassimilleerd. Wij zeggen 
nadrukkelijk : geassimilleerd, immers : de koloniale charters ver
toonden reeds de neiging, om de hoofdfuncties van de staatsmacht 
aan afzonderlijke organen toe te vertrouwen ; bovendien wijst 
Knust 4 0) er op, dat de politieke wereld van Amerika „nicht 
zufällig, sondern aus inneren Gründen" toenadering heeft gezocht 
tot de theorie der scheiding van de machten „Diese beruhte auf 
der Ueberzeugung, dasz Konzentration der Macht zur Tyrannei 
führe, Verteilung innerlich verschiedener Regierungstätigkeiten, 
Harmonie unter den geschaffenen Machtfaktoren und eine mög
lichst selbsttätige gegenseitige Kontrole darum notwendig seien", 
zegt Knust. In de charters was die scheiding, zooals we zagen, nog 
slechts rudimentair, in de staatsconstituties is ze reeds verder ont
wikkeld : Massachusetts evenwel had ze reeds in optima forma. De 

«o) Knust 30. 
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grondvesters der Federale Constitutie echter aanvaardden die schei
ding als axioma ; we herinneren ons het Protocol van den 20sten 
Juni 1787. De uitwendige structuur der Federale Constitutie is dan 
ook zoo evident mogelijk volgens de trias'leer van Montesquieu: 
Artide I bepaalt .,all legislative powers". Article II „the executive 
Power", en Article III „the judicial power". Het boek der „Debates 
in the Federal Convention of 1787 reported by James Madison" 4 1) 
getuigt passim van het unieke gezag, dat Montesquieu in de con
ventie genoot ; men speelt hem voortdurend uit en beroept zich op 
hem pro en contra ; 4 2) zooals men in de jaren 1761—1776 met het 
natuurrecht deed. Ook in den Federalist is Montesquieu's gezag 
afdoend. Uit deze feiten valt af te leiden, dat de uitwendige struc
tuur der Federale Constitutie weinig heeft uit te staan met de 
Engelsche gedachtewereld. Dat Locke, Algernon Sidney, en 
vooral Blackstone, scheiding van machten bepleitten, wordt wel
licht als een steun gevoeld ; maar hoe die scheiding moest worden 
aangebracht, wilde men enkel bepaald zien door Montesquieu. 

Anders is 't evenwel gesteld met den materiëelen inhoud en 
met den geest der Federale Constitutie. W a t de laatste betreft : we 
kennen reeds Hamilton's oordeel : , , . .„that the constitution is itself 
. . . . a bill of rights. Dit feit reeds typeert de strekking, den geest 
der Federale Constitutie als Angelsaksisch. In dit opzicht is de 
Federale Constitutie congeniaal met de Magna Charta, de Con-
firmatio Cartarum, de Petition of Rights, de Bill of Rights. Al 
deze rechtsnormen zijn, om met Bryce te spreken -,not an invention 
but a codification". En wel een condificatie van vrijwel dezelfde 
grondrechten ; vandaar het verschijnsel, dat de Federale Constitutie 
weinig nieuws, weinig onbeproefds bevat. Er is hier vrijwel uit
sluitend sprake van doorgroei. Het leven der wet blijkt ook hier 
te zijn : niet zoo zeer de logica, als wel de ervaring. „With the 
exception of the method of electing the president," zegt H a r t 4 3 ) , 
„there is not a clause of the constitution which cannot be traced 

4 1 ) Door Gaillard Hunt В James B. Scott, opnieuw in 1920 uitgegeven. Geciteerd: 
Madison: Debates. 
4 2 ) Bijvoorbeeld wanneer men Montesquieu's oordeel over de toepassing zijner 
tiias-leer op den republikeinschen staatsvorm in 't geding brengt. Montesquieu 
had geschreven, dat een groóte republiek ongeschikt Is voor de scheiding der 
machten. Zij, die dit uitspeelden tegen de Federalisten, ontvingen uit Montes
quieu ten antwoord, dat hij tevens had betoogd, dat de federale republiek de 
voordeelen van de monarchie en van de republiek In zich vereenigde. 
« ) Hart 139. 
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back to Englisch statutes of liberty, colonial charters, state con
stitutions, the articles of confederation, votes of congress, or the 
unwritten practice of some of these forms of government." En 
Munro4 4) what has been said of fundamental doctrines is 
also true of the actual provisions of the constitution from preamble 
to conclusion. Few of them represent real innovations. Many go 
back to the great landmarks of civil liberty like Magna Charta 
and the Grand Remonstrance. Nearly all have their roots deep 
down in the soil of English history. What did not come from 
England came chiefly from the rich granary of colonial experience. 
Let it not be forgotten, that Englishmen had been adapting their 
ancient political institutions to the evironment of the New World 
for over a hundred and fifty years — a longer period than that 
which has to-day elapsed since the American constitution went 
into force. They had tried many things, had succeeded in some and 
failed in others. They had a large fund of homeland data to drawn 
upon. To foreign lands, accordingly, the framers of the constitution 
went for very little". In denzelfden zin spreken Bryce, Beck, Purcell 
en Pasquet, Gourd en Wilson. Maar laat ons deze schoone genera
lisaties met concrete feiten verluchten. 

Toen de conventie van Philadelphia haar werk begon, hadden 
reeds alle staten hun eigen constitutie. De framers der Federale 
Constitutie hadden dus vóór zich de teksten van de staatsconstitu-
ties en waren vertrouwd met de ervaringen onder deze constituties. 
W e hebben reeds er op gewezen, dat 't veto van de gouverneurs 
van Massachusetts en New York praecedent werd voor dat der 
Federale Constitutie. Zoo ook 't „negative" der constitutie van 
Massachusetts voor 't absolute wederzijdsche veto van House en 
Senate. Dito wat de money bills betreft. En ook 't impeachment 
hebben we reeds leeren kennen in de staatsconstituties, en tevens 
als een erfstuk uit Engeland. Dat de constitutie van Massachusetts 
de Federale Constitutie naar structuur en inhoud sterk heeft beïn
vloed, hebben we reeds opgemerkt, en zal nog nader blijken. 

Het twee-kamerstelsel berust niet enkel op Engelsche en kolo
niale traditie en op 't voorbeeld der staatsconstituties, doch ook 
op de gezonde vrees voor parlementair radicalisme : één enkele 
Federale kamer, zooals Benjamin Franklin ini787 wilde, zou een 
politieke octopus kunnen worden. Drong men in de staatsconsti-

44) Munro 54 v. 
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tuties de executieve terug, door de ondervinding geleerd, was men 
(met name Madison, die tegen legislatieve „tyranny" waar
schuwde) in 1787 op zijn hoede voor de legislatieve. Zoo is men 
gekomen tot de toepassing van 't checks and balances-systeem in 
den boezem der legislatieve. Voor 't overige is de Senaat een 
Amerikaansch product : „The framers of the constitution, aldus 
Munro ( H 9 ) , were quite familiar with upper chambers in colonial 
times, some of which, like the council of Massachusetts, were made 
up of members chosen to represent districts, and all of which were 
intended to serve as checks upon the popular assemblies. Starting 
with this upper chamber of colonial days the organization of the 
new Senate was merely adapted to the political exigencies of the 
time". Wellicht zweefde de Convention ook nog de Confederation 
van 1643 voor den geest, waarin Massachusetts, zooals we zagen, 
zich vergenoegde met slechts 2 stemmen : niet meer dan de andere 
leden hadden. W a t 't House betreft, dat vindt zijn prototype in de 
koloniale en in de staats-assembly, en is door de Framers blijkbaar 
bedoeld als een verbeterde editie van 't Parlement. 

Art. 1, sect 2 bepaalt o.m. : The House of Representatives shall 
chuse their speaker and other Officers.. . Dit House vertoont on
miskenbare trekken van de Commons. Het vertegenwoordigt de 
geheele natie ; 't heeft den voorrang bij de money-bills ; 't heeft 't 
impeachment ; 't verricht zijn taak hoofdzakelijk door middel van 
committees ; 't kiest zelf zijn president, den speaker ; en 't heeft 
ook 't zelfde temperament als 't Engelsche lagerhuis ; kortom, 't is 
niet alleen een opvolger van de koloniale assembly en een retouche 
van de staats-assemblies, doch ook een doelbewuste afdruk van 
't House of Commons. Alleen : het House of Commons kreeg 
omstreeks 1787, door 't bijna voldragen cabinet-systeem, veel meer 
invloed dan zijn Amerikaansche collega op de regeering. In Ame
rika nam de invloed van den Senaat sindsdien toe, in Engeland 
daalde hij: sinds 1911 is het House of Lords door 't verlies van 
't vetorecht weinig meer dan een ornament der Kroon. 

De Speaker is de president van 't House. Zonder veel discussie 
besloot de Conventie van Philadelphia tot de creatie van dit ambt, 
dat in de Engelsche parlementaire geschiedenis — men denke aan 
't conflict met Karell — zoo'n belangrijke en soms zoo'n drama
tische rol heeft gespeeld. In Engeland was hij in de eerste dagen 
van 't House of Commons, toen dit hoofdzakelijk een petitioneerend 
lichaam was, de woordvoerder der Commons, gekozen door en uit 
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dezen, aanvankelijk behoudens de goedkeuring van den Koning. 
Eerst beschouwd als een ambtenaar des konings en een bemidde
laar tusschen Koning en Commons, emancipeerde hij zich, — sinds 
1679, toen de koning voor 't laatst zijn goedkeuring aan de keus 
der Commons onthield — van de contrôle des konings en was hij 
volop volkstribuun geworden. Dan volgt zijn evolutie tot non
partisan speaker, gewapend met groóte bevoegdheden. De moderne 
speaker is soms in eerste instantie gekozen door een bepaalde 
partij, maar hij staat onafhankelijk boven haar, gevrijwaard tegen 
verandering van ministerie. In Amerika kende men den speaker als 
woordvoerder der assembly reeds in verschillende koloniën. De 
Federale Constitutie bepaalt hoegenaamd niets aangaande zijn be
voegdheden. In tegenstelling met zijn Engelschen collega is hij 
partijman en leider van een fractie. Hij beëedigt de leden van 't 
House, en bezet naar goeddunken de permanente committees, 
waarin de bills worden behandeld. „De Speaker in 't Huis van 
Afgevaardigden," zoo zegt Huizinga, 4 5) „werd een figuur, die 
meer geleek op een manager dan op een Europeesch kamerpresi
dent." In 1787 was daar natuurlijk nog weinig of niets van te 
merken. 

President van den Amerikaanschen Senaat is de vice-president 
der Unie. Als zoodanig is hij een imitatie van den Engelschen 
president van 't Hoogerhuis, den door den koning benoemden 
kanselier. 

Art. I sect. 5 bepaalt o.m. : „Each House may determine the 
Rules of its Proceedings, punish its Members for disorderly Beha
vior, and, with the Concurrence of two thirds, expel a Member." 
Dit beginsel is hoogstwaarschijnlijk ontleend aan de moeder' 
landsche en de koloniale practijk. Blijkbaar berust 't — evenals 
de parlementaire onschendbaarheid — op de bij Engelschen en 
Amerikanen gangbare en traditioneele idee van de souvereiniteit in 
eigen kring, de compact-gedachte : ieder geconstitueerd lichaam 
heeft in zich zelf 't recht, alle bevoegdheden, noodzakelijk of 
dienstig voor de verrichting van zijn wezenlijke taak, uit te oefenen. 
Op dien grond bepaalt art. I sect. 5 ook : „Each House shall be 
the Judge of the Elections, Returns and Qualifications of its own 
Members 

Art. I sect. 7 bepaalt, dat 't initiatief voor de behandeling van 

« ) Htrizmga 146 ν. 
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Revenue bills aan 't House behoort. W e hebben reeds gezien, dat 
't Moederland Amerika hierin ten voorbeeld is geweest. Of de 
assemblies der koloniën dezen voorrang hebben gehad, of althans 
ernstig voor zich hebben opgeëischt, is niet zeker. 

Verder bevat deze section het qualitatieve veto van den Presi
dent. Een door beide huizen overgenomen wetsontwerp moet de 
President binnen 10 dagen onderteekenen, of het anders, met zijn 
bezwaren omkleed, afwijzen. Indien beide huizen het wetsontwerp 
met een ^-meerderheid opnieuw aannemen, wordt het zonder de 
onderteekening van den President wet. Zoo zijn de Philippijnen 
in 1933 ondanks 't veto van den President door 't Congres onaf
hankelijk verklaard. 4 6 ) Beducht voor een absoluut veto, zooals 
de meeste gouverneurs der koloniën hadden bezeten : een veto, 
krachtens hetwelk George III, zooals de Declaration of Indepence 
verklaarde, had „refused hts assent to laws the most wholesome and 
necessary for the public good", beducht tevens voor de dreigende 
macht van de legislature, kozen de Framers 't suspensieve veto. 
„The qualified veto, zegt Munro ( 117 v.) „was devised as a thrust-
and-parry arrangement establishing what Hamilton was ready to 
defend as ,,a salutary check upon the legislative body" and at the 
same time a „shield to the executive". Apparently the veto was 
regarded as a legislative rather than as an executive function, for 
provision was made for it in that part of the constitution which 
relates to the organization and powers of Congress". De Engelsche 
koning bezat het absolute veto, maar maakte sinds 1707 geen 
gebruik meer daarvan, althans niet meer tegenover 't Parlement. 
Blijkbaar was dit laatste de Framers niet bekend. Men mag aan
nemen, dat de veto-idee paste bij den conservatieven check and 
balance-geest der mannen van 1787.4'r) Het feit, dat ze reeds 
verwerkelijkt was in de koloniale en in de meeste Staatslegislaturen, 
zal haar verwezenlijking in de Federale Constitutie hebben ver
gemakkelijkt. De idee zelf is afkomstig uit het Engekche staats« 
wezen. 
4e) De desbetreffende wet bepaalt, dat de Philippijnen binnen 13 jaar onaf' 
hankelijk zullen zijn, mits ook het Phllippljnsche parlement haar binnen een jaar 
aanvaardt. 
47) Knust 110: „Das Veto war (aber) eine notwendige Folgerung aus dem 
Konstitutionsprinzip, und die Amerikaner zogen diese Konsequenz, ein erneuter 
Beweis dafür, wie weit sie sich innerlich die Montesquieusche Theorie angeeignet 
hatten. Das Für und Wider des Veto wird bei den Beratungen ganz vom Stand
punkt der Gewaltenteilung aus beurteilt". 
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Art. I sect. 8 bevat de 18 befaamde bevoegdheden van 't 
Congres, 4 8) waarvan de schepping — naast de vaststelling van de 
rechterlijke macht — het meest soliede en excellente werk van de 
Conventie mag worden genoemd. Het eerste dier bevoegdheden, de 
belastingheffing, is echt Angelsaksisch. Dit recht is zonder eenigen 
twijfel Engelsch erfgoed : het Parlement — en ook reeds de baron
nen, prelaten en burgers van 1215 — hield de koorden der beurs 
stevig vast. 

W a t de militia betreft, dat was een oud locaal instituut, hoogst
waarschijnlijk tegelijk met de koloniën zelf in 't leven geroepen 

48) Het zijn : 
1 °. het recht, om belastingen en uit' en ingaande rechten te heffen ; 
2°. geld te leenen op het crediet der Vereenigde Staten ; 
3°. den handel te regelen met vreemde naties, dien tusschen de afzonderlijke 

staten en met de Indianen ; 
4°. een uniforme regeling te treffen voor naturalisatie, en uniforme wetten 

betreffende bankroeten vast te stellen voor de geheele Unie ; 
5°. geld aan te maken, den koers daarvan en van vreemd geld te bepalen, en 

den standaard van maten en gewichten vast te stellen ; 
6°. te zorgen voor bestraffing van valschmunterij ; 
7°. postdiensten en postwegen in te richten ; 
8°. den bloei van de wetenschap en „useful" kunsten te bevorderen, door 

auteurs en uitvinders voor een bepaalden tijd het monopolie van hun geschriften 
en uitvinden te verzekeren ; 

9°. rechtbanken, ondergeschikt aan den Supreme Court, op te richten ; 
10°. zeeroof en rechtsschending in volle zee, en schending van 't volken

recht vast te stellen en te straffen ; 
11°. oorlog te verklaren, kaperbrieven uit te geven en wetten te maken 

betreffende arrestatie te land en te water ; 
12°. Legers te vormen en in stand te houden (maar geen toestemming van 

gelden voor dat doel voor langer dan twee jaar) ; 
13°. een vloot te scheppen en te onderhouden ; 
14°. wetten te maken voor 't in stand houden en ordenen van de land- en 

zeestrijdkrachten ; 
15°. te voorzien in de oproeping van de militia met 't oog op de uitvoering 

van de wetten der Unie, het onderdrukken van opstanden en 't tegengaan van 
Invallen ; 

16°. te zorgen voor de organisatie, bewapening en disdplineering van de 
militia ; 

17°. in alle mogelijke gevallen de exclusieve wetgeving uit te oefenen over 
't district, dat de zetel is van de regeering der Vereenigde Staten ; 

18°. alle wetten te maken, welke noodzakelijk en geëigend zijn, om de 
voornoemde bevoegdheden alsook alle andere bevoegdheden, door deze constitutie 
toevertrouwd aan de regeering der Vereenigde Staten, of aan een of ander 
departement of ambtenaar daarvan, uit te oefenen. 
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tegen de Indianen, de Franschen en de Spanjaarden. Zij werd in 
1787 verheven tot nationale garde. Engeland had vanouds iets 
dergelijks in de yeomanry. Waarschynlyk is deze 't prototype der 
Amerikaansche militia. 

Art. I sect. 9 bepaalt o.a., dat geen bill of attainder en geen 
ex post facto law zal worden uitgevaardigd. W e hebben dezelfde 
bepaling opgemerkt in verschillende staatsconstituties, en wel als 
vaststelling van een der menschenrechten. Zij mag tevens gelden 
als een protest tegen de Engelsche practijk. 

Verder bepaalt section 9, dat 't privilege van habeas corpus 
niet zal worden opgeheven, tenzij in geval van oproer of opstand 
en invasie, wanneer de openbare veiligheid opheffing noodzakelijk 
maakt. Ook deze bepaling hebben we in de staatsconstituties ont
moet. Zij is een oud Engelsch erfstuk : het bolwerk van de per
soonlijke vrijheid van eiken vrijen Engelscbman. Artikel 39 van de 
Magna Charta 2 namelijk luidt. „Nullus liber homo capiatur, vel 
imprisonetur, aut dissaisiatur, aut utlagetur, aut exuletur, aut aliquo 
modo destruatur, nee super eum ibimus, nee super eum mittemus, 
nisi per legale judicium parium suorum vel per legem terrae". De 
aandacht valt op „liber" : lijfeigenen en hoorigen deelden dus niet 
in dit recht ; in de koloniën dus ook niet de Indianen, negerslaven 
en indentured servants. Ongetwijfeld gaven de Amerikanen van 
1787, die 't immers niet eens werden over de afschaffing der 
slavernij, van deze bepaling dezelfde interpretatie als 't moederland. 
Algemeen bekend is verder de Habeas Corpus Act van 1679. 4 9) 

Vervolgens Artide II : de uitvoerende macht. „Der Amerika
nische Präsident, verklaart Jellinek, 5 0) ist bewuszt nach dem Vor
bild des englischen Königs geschaffen worden". Dan toch zeker — 
wat ten laatsten betreft — als waarschuwend voorbeeld, mag men 
opmerken, en als een model, dat men eerst aan alle kanten coupeert. 
Wi l son 5 1 ) zegt dienaangaande: „The President created by our 
Constitution was conceived upon the model of what it was thought 
the king should have been under the older practice of the English 
constitution, at the very time when English theory and practice 
alike were changing and direct party government by the legislative 
leaders of the people was actually in course of being set up." Hoe 
de Framers zich trachtten te verdedigen tegen 't verwijt, dat de 

49 ) Struijckent Engelsche S taatsstukken, 
во) Дошек: Allgemeine Staatslehre 733. 
5 1 ) Wilson : Constitutional Government in the United States 43 v. 
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President een copie van den Engelschen koning was. blijkt uit 
no. LXIX van den Federalist, waarin Hamilton, de bewonderaar 
der Engelsche constituties — en tot op zekere hoogte ook van de 
monarchie — de bevoegdheden van den President uitmeet tegen 
die van den Koning en dan met de volgende peroratie besluit : 
„What answer shall we give to those who would persuade us, that 
things so unlike resemble each other ? The same that ought to be 
given to those who tell us, that a government, the whole power 
of which would be in the hands of the elective and periodical ser
vants of the people, is an aristocracy, a monarchy, and a despo
tisme". Slechts met groot voorbehoud mag men dus zeggen, dat 
de Engelsche koning 't prototype is van den president der Unie. 
Veel meer echter is dat Engeland's prime minister. Dienovereen
komstig verklaart Bagehot5 2) dan ook: „The American Conven
tion believed the king from whom they had suffered, to be the 
real executive, and not the minister from whom they had not 
suffered." En Gouverneur Morris typeerde den President in diens 
eigenaardige positie, zijn hooge beteekenis, doch ook in zijn ge
bondenheid, treffend juist als volgt: „The President is not the king, 
but the prime minister. The people is King". 5 3) 

Volksorgaan bij uitstek, dat was — zij 't tegen de bedoeling 
der meeste Framers in — de President der Constitutie van 7787. 
En zijn veto : niet slechts een evenwichtsorgaan in het machten-
systeem, doch ook : een beroep op 't volk. Is dat anders geworden, 
dan is dat, wijl de President te veel tot partijman is gemaakt. 

Art. II sect. 4 bepaalt, dat de President, de Vice-president en 
alle civiele ambtenaren der Unie uit hun ambt zullen worden ontzet 
„on Impeachment for, and Conviction of. Treason, Bribery, or 
other high crimes and Misdemeanors". Zondert men de bill of 
attainder uit, die in de Unie ontoelaatbaar is (Art. Ill sect. 3) dan 
heeft men dezelfde bepaling als in Engeland gold m.b.t. hooge 
staats-ambtenaren. De staatsconstituties bevatten een bepaling van 
denzelfden inhoud. 

W a t Article III, handelend over de rechterlijke macht, betreft, 
we hebben reeds gezien, dat haar bevoegdheid die van de Engelsche 
ver overtreft : gevolg van de federale structuur der Unie en van de 
check and balance-idée, welke een sterke onafhankelijke rechter-

<») Bagehot 84. 
ю) Bij Knust 111. 
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lijke macht noodzakelijk maakten. De Supreme Court ontving de 
functies van de oude Engelsche appèl-instanties. Bovendien echter, 
zooals we zagen, het recht van toezicht op de bondswetgeving. 
„Apparently, zegt Dodd, 54) „the f ramers of the Federal Constitu
tion were in 1787 of the opinion that it would be the function of 
the Federal Courts to preserve the powers of state and nation under 
the Federal Constitution". Dat is een idee, welke de Engelsche 
constitutie niet kent : een Britsche court moet gehoorzamen aan 
de act van 't Parlement. Wel heeft de rechter, zooals Struycken 5 5 ) 
opmerkt, in de traditie van het Engelsche volk als orgaan van 
rechtsontwikkeling en ook als staatkundige macht een gewichtige 
plaats ingenomen. En dit feit : het imperium van den Angelsak-
sischen rechter mag gelden als de ideëele rechtsbasis van de 
positie der rechterlijke macht in de Federale Constitutie. 

Welke rechtsnormen gebruiken de federale courts ? Art. III 
sect. 2 zegt : „The judicial power shall extend to all cases, in law 
and equity, arising under this Constitution, the law of the United 
states and treaties made, or which shall be made under his 
authority . . . " W a t is „law" ? Munro (349) antwoordt : „speaking 
broadly, law is made up of two branches : the common law and 
statutes". Beide zijn ons reeds bekend, en ook haar groóte be-
teekenis voor de Amerikaansche rechtspraak. Doch ook kennen 
we haar Engelsche afkomst en haar opneming in de staatsconsti-
tuties. Uit sect 2 van Art. III weten we nu, dat ook de Federale 
Constitutie de Common Law en de Statute Law — die haar wortels 
zoo diep in het Angelsaksische rechtsleven hadden ingeboord — 
heeft opgenomen. 

W a t is „equity"? „The layman," zegt Munro (351), „thinks 
of equity as something inseparably associated with abstract justice 
and conscience, but equity as administered by the courts is merely 
a formal set of rules which must be applied with an unfaltering 
hand even as laws are applied". En over de ontwikkeling van dit 
billijkheidsrecht : „In mediaeval England there grew up, side by 
side with the Common Law, a system of rules administered by a 
special royal court, the Court of Chancery, which aimed to give 
redress to individuals in cases where the Common Law afforded 
such redress inadequately or not at all. This Court of Chancery 
was the „keeper of the kings consience" and its intervention at 

Μ) Encyclopaedia Britannica 22 s.v. United States of America. 
5 5 ) Struycken: Het staatsrecht 101. 
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the outset was confined to the granting of relief from the legal 
consequences of accident or mistake. Every such case was adjuged 
on its own merits. Gradually, however, definite principles or rules 
were evolved to cover all cases of the same sort. In the course of 
time these rules were reduced to written form, and taken together 
they became known as equity. Equity came to the American colo
nies with the Common Law. It was retained after the Revolution 
and has been developed. To-day both law and equity are adminis
tered by the same federal courts." Alle uitspraken van den Federale 
Court — en die zijn, zooals we weten, op de Common Law, de 
Statute Law en de Equity gebaseerd — zijn bindend voor de 
Federale Courts in de Staatscourts. Daardoor is de invloed dezer 
rechtsnormen in Amerika zoo groot In het algemeen gesproken : 
de invloed van 't Engelsche recht is in de Vereenigde Staten juist 
daardoor zoo groot, wijl er zooveel affiniteit bestaat tusschen het 
rechtsbewustzijn van den Engelschman en dat van den Amerikaan 
— zeker tot diep in de 19de eeuw — en tusschen den Angel-
saksischen geest en 't Angelsaksische recht ; we hebben dat laatste 
verschijnsel reeds geconstateerd en eenigszins verklaard. 

Art. Ill sect. 2 bepaalt verder : „The Trial of all Crimes, 
except in Cases of Impeachment, shall be by J u r y . . . " Men her-
innere zich, dat de kolonisten deze rechtsinstelling, reeds ingevoerd 
door Hendrik Π, omstreeks 1179 5 6 ) — meebrachten uit Engeland 
en vestigden in Amerika. In Virginia was de jury van twaalven 
van 't begin af gemachtigd tot de behandeling van de gewone 
crimineele misdrijven. Zij drong in alle Engelsche koloniën door, 
en vond opname in de staatsconstituties. Het verwondert ons dan 
ook niet, wanneer we haar een plaats zien ingeruimd in de Federale 
Constitutie. 

Sect. 3 van Art. III definieert „treason" (hoogverraad) in 
tegenstelling met de Engelsche bloedige practijk, van wier mis
grepen de Amerikanen op de hoogte waren, als volgt : „Treason 
against the United States, shall consist only in levying war against 
them, or in adhering to their enemies, giving them aid and comfort." 
Dus niet tegen het staatshoofd of 't Congres, maar tegen den 
souverein, de Vereenigde Staten. „No Person shall be convicted 
of treason unless on the testimony or two witnesses to the same 
overt act, or in confession in open court." De tekst eischt dus, 

s·) Trevelyan, 160. 
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zooals de Engeische wetten uit den tijd van Eduard VI, twee 
getuigen : „testis unus, testis nullus". „The Congres, zoo eindigt 
Art. Ill, „shall have power to declare the punishment of treason, 
but no attainder of treason shall work corruption of blood, or 
forfeiture except during the life of the person attained." In 
Engeland — en ook wel in de koloniën — waren tot nog toe de 
doodstraf, voorafgegaan door foltering, en de verbeurdverklaring 
van al de goederen de onverbiddelijke consequenties geweest van 
een veroordeeling wegens hoogverraad. De Verlichting met haar 
afkeer van tortuur en bloedvergieten, bepaaldelijk de invloed van 
Montesquieu toonde ook op dit gebied in Amerika haar uitwerking. 
Men wilde het desbetreffende Statute van Eduard III, dat nog 
door Mason werd verdedigd5 7) niet overnemen. 

Article IV behandelt de verhouding van de Unie tot de staten 
en de sollicitant'Staten. Dit artikel levert voor ons onderzoek geen 
gegevens of vitale aanknoopingspunten op. 

Article V voorziet in een afzonderlijke procedure voor de 
aanneming van constitutioneele amendementen. Het voorstel 
daartoe moest worden gedaan door een meerderheid van 2/з der 
beide Huizen of door de legislaturen van 2/з der staten. Indien 
het amendement door speciaal voor dit doel gevormde conventies 
door 3/4 der staten is geratificeerd, wordt het amendement een 
integreerend deel van de Federale Constitutie. Door dit artikel V 
kreeg de Federale Constitutie naast de „implied powers" een ge-
schikt middel, om zich verder te ontwikkelen. 

Het geheele artikel draagt overigens een vrij conservatieven 
stempel, en verraadt beduchtheid voor de zucht naar verandering, 
welke de formeele democratie en een jong vooruitstrevend volk 
meer of minder eigen zijn „Tandis que la réforme de la Constitution 
des Etats-Unis est entourée de précautions minitieuses, celle de la 
constitution du Royaume-Uni est complètement abandonnée à la 
libre volonté du Parlement" merkt Gourd 5 8 ) hierbij terecht op. 

57) Madison 430 v. 
58) Gourd III 485. 
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Art. VI bepaalt vooreerst, dat de nieuwe bondstaat de schul' 
den van de Confederation zal overnemen. Vervolgens, dat de 
Federale Constitutie en de wetten der Vereenigde Staten, welke 
overeenkomstig deze constitutie worden uitgevaardigd, alsook alle 
verdragen, welke onder haar autoriteit worden gesloten „shall 
be the supreme Law of the Land"; en dat alle rechters daaraan 
gebonden zijn, ongeacht eventueel daarmede in strijd zijnde be
palingen in de constitutie of de wetten van de lid-staten. Deze 
bepaling wijst de federal courts zijdelings de voorname taak aan, 
zorg te dragen voor de hechtheid van den Unieband. Tenslotte 
bepaalt Art. VI dat „no religious test shall ever be required as 
a Qualification to any Office public Trust under the United States." 
Dit staat lijnrecht tegenover de Engelsche constitutie met haar 
Corporation Act (1661) en haar Test Act (1673), maar ook 
tegenover de koloniale practijk. Daardoor wordt de terugkeer van 
iedere kerkelijke overheersching wettelijk onmogelijk gemaakt, en 
de gelijkheid van alle burgers der Unie voor de wet der Unie 1 ) 
vastgesteld. Daardoor is ook de weg geëffend voor het eerste con-
stitutioneele amendement, dat o.a. aan het Congres het recht ont
zegt, een staatsgodsdienst te vestigen, of de vrije uitoefening van 
den godsdienst te verbieden. In dit opzicht waren de Vereenigde 
Staten het moederland reeds voorbijgestreefd. 

Art. VII, het laatste der oorspronkelijke Federale Constitutie, 
bepaalt, dat de ratificatie door de conventies van 9 staten vol
staat „voor de vestiging der Federale Constitutie tusschen de 
staten, die haar zullen hebben geratificeerd." 

Omdat ze een onafscheidelijk deel van de constitutie en zelfs 
een soort van Bill of Rights van deze vormen, betrekken we de 
10 eerste „amendementen" eveneens in ons onderzoek, al zijn 
ze uit de jaren 1789-1791. 

De ratificatie der Federale Constitutie was moeielijk in haar 
werk gegaan, maar tenslotte onvoorwaardelijk geweest.2) Som
mige staten echter bevalen met den meesten aandrang in de aan
dacht van 't Congres een zeker aantal amendementen aan : wel
geteld waren 't er samen 145, Madison zifte ze, en diende er 17 

1) In sommige staten maakte hun constitutie wel onderscheid op grond van de 
gezindte, waartoe de burger behoorde ; we hebben dat reeds geconstateerd. De 
Federal Courts hebben dit langen tijd oogluikend toegelaten. 
2) In de convention van North Carolina was men aanvankelijk van plan ge
weest, aan de Federale Constitutie slechts een voorwaardelijke ratificatie te 
geven. 
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in bij 't Congres. Twaalf van deze werden door 't Congres voor
gelegd aan de staten. (25 Sept. 1789). Zij aanvaardden er tien, 
(15 Dec. 1791). Deze eerste tien „amendementen" op de Con
stitutie vormen een zekere eenheid ; men had ze gevoeglijk kun
nen samenvatten in één artikel. Om hun fundamenteele beteekenis, 
doch ook, wijl ze de grondrechten bevatten, welke de bills en 
declarations of rights der staten opnoemen, worden ze wel de Bill 
of Rights der Federale Constitutie geheeten. Waren ze opgenomen 
geweest in de Constitutie, vóórdat deze ter beoordeeling werd toe
gezonden aan de staten, dan zou de Constitutie stellig minder 
oppositie hebben ontmoet. W e kennen reeds Hamilton's verde
diging van 't inzicht der constitueerende conventie van Phila
delphia : „the constitution . . . is itself . . . a bill of rights." En toch 
was 't goed, dat zulke belangrijke rechten nog eens uitdrukkelijk 
werden gewaarborgd : het wantrouwen van den Amerikaan tegen 
de regeering werd er door verzwakt. Wat de Amerikaan strikt 
genomen alleen van de Constitutie eischte, dat was : hem een sfeer 
te waarborgen, waarin hij vrij is van alle staatsinmenging, 
't Staatsdeel beperkt zich tot de bescherming van de grondrechten, 
hebben de Supreme- en de Federal Courts herhaaldelijk verklaard. 
Den gemiddelden Amerikaan, geboren individualist, die zijn weg 
best zelf weet te vinden in 't land van de onbegrensde mogelijk
heden, beviel deze uitspraak volkomen. Dat de staat in gebreke 
bleef, als hij den zwakke geen steun verleende, drong pas tot hem 
door, toen de wereldcrisis der laatste jaren zoo bijzonder hevig 
op de slecht georganiseerde Amerikaansche arbeiderswereld neer
kwam, en een New Deal noodzakelijk maakte. 

Deze Bill of Rights bevat vrijheid van godsdienst, van druk
pers en het recht van vergadering en petitie, van spreken en 
schrijven (art. 1) ; het recht, om wapens te dragen (art. 2) ; het 
recht op onschendbaarheid van persoon, woning en ander bezit ; 
bescherming tegen willekeurige inhechtenisneming, tegen door
zoeking van de woning en inbeslagneming van goederen (art. 3 
en 4) ; den waarborg van een regelmatige procedure in crimineele 
en civiele rechtszaken (art. 5, 6, 7, 8) . Terwijl art. 9 verklaart, dat 
die opsomming van bepaalde rechten in de Constitutie niet be-
teekent, dat daarmede andere rechten van 't volk worden uitge
sloten of beknot. Art. 10 bepaalt, dat de bevoegdheden, welke niet 
door de Constitutie zijn gedelegeerd aan de Unie, en niet door de 
Constitutie aan de staten zijn ontzegd, toekomen aan de afzonder-
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lijke staten, of aan 't volk. Dit artikel beschermt de zelfstandigheid 
der staten tegen machtsusurpatie van de centrale regeering, en 
stempelt de Federale Constitutie tot „written Constitution". 3) 

Het behoeft nauwelijks te worden opgemerkt, dat de eerste 
8 amendementen substantieel overeenstemmen met den gemiddelden 
inhoud der bills of rights van de staatsconstituties, zooals we dien 
na een gedetailleerd onderzoek van die bills hebben vastgesteld. 
Een vergelijking met de Bills of Rights der Constitutie van Vir
ginia, het prototype der andere, wijst dat uit. „Zij behelzen, zegt 
Huizinga, „het kort begrip van de vrijheidsbeginselen, de oud-
engelsche en de nieuw-algemeen-menschelijke, waarin het indi
vidualisme zijn eigen waarborgen z a g , . . . in het kort al de idealen 
van 't staatskundig individualisme." Bij ons onderzoek van de 
bilb of rights hebben wij 't zelfde geconstateerd ; alleen hebben 
we niet enkel nieuw-algemeen-menschelijke, doch ook ood-alge-
meen-menschelijke gevonden ; namelijk die, welke Engeland en 
Amerika als erfenis uit de Middeleeuwen en van de Scholastieken 
en Na-Scholastieken assimileerden, en in de nieuw-algemeen-men
schelijke hebben verwerkt. Om concreet te zijn, zullen we nu 
nog in 't kort aangeven, welke Engelsche elementen zich bevin
den in die acht amendementen. Vooraf merken we even op, dat 
reeds de Constitutie - in engeren zin in art. I sect 9. § 2 („The 
Privilege of the Writ of Habeas Corpus shall not be suspended...) 
de persoonlijke vrijheid waarborgt, en in art. Ill sect. 2 $ 3 („The 
Trial of all Crimes, except in Cases of Impeachment shall be by 
Jury . . . ) de jury-rechtspraak handhaaft. 

In 't eerste amendement wordt o.a. gewaarborgd „the right 
of the people . . . to petition the Government for a redress of grie
vances." Dit doen niet alleen verschillende staatsconstituties, doch 
ook de Engebche Bill of Rights van 1689, en wel wat de laatste 
betreft in art. 5 : „That it is the right of the subjects to petition the 
king, and all commitments and prosecutions for such petitioning are 
illegal." Waar de leer der volstrekte volkssouvereiniteit in Locke-
aanschen zin de grondslag is van de constitutie, is dit recht iets, dat 
vanzelf spreekt. 

In het tweede amendement staat o.a. : „the right of the 
people to keep and bear Arms, shall not be infringed." Ook deze 
bepaling komt niet alleen in verschillende staatsconstituties voor, 
doch ook in de Engelsche Bill of Rights ; namelijk als art. 7 : 

3) Kranenburg, 113. 
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„That the subjects which are Protestants may have arms for their 
defence suitable to their conditions, and as allowed by law." 
Alleen : de Unie reserveerde dit recht niet voor de Protestanten. 

In 't derde amendement wordt geen inkwartiering van krijgs
volk in tijd van vrede toegestaan dan met toestemming „of the 
Owner" ; en in tijd van oorlog niet dan volgens wettelijk voor
schrift. Hier constateeren we niet alleen de nawerking van de 
Engelsche inkwartiering in Boston en andere plaatsen, maar ook 
de doorwerking van dezelfde bepaling in verschillende staatscon
stituties en van de Declaration of Independence. Doch tevens : de 
nawerking der Petition of Right van 1628, namelijk van art. VI : 
„And whereas, of late great companies of soldiers and mariners 
have been dispersed into divers counties of the realm, and the 
inhabitants against their wills have been compelled to receive 
them into their houses, and there to suffer them to sojourn against 
the laws and customs of this realm, and to the great grievance 
and vexation of the people . . " De vetgedrukte woorden wijzen 
bovendien uit, dat „my house is my castle" een oud Engelsch ver-
briefd rechts-adagio was. 

't Vierde amendement beschermt de vrijheid van persoon en 
huis, geschriften en effecten tegen resp. willekeurige inhechtenis
neming, doorzoeking en inbeslagneming. Ook hier constateeren we 
niet alleen de nawerking van Engelsche willekeur in den Ameri-
kaanschen revolutietijd, doch ook de doorwerking van dezelfde 
bepaling in sommige staatsconstituties en van de Declaration of 
Independence. Tevens echter den invloed der Engelsche Common 
Law, 4 ) van de Magna Charta (het reeds geciteerde artikel 39) 
en van de Habeas Corpus Act. 

't Vijfde amendement waarborgt den aangeklaagde een regel
matige procedure in crimineele en civiele rechtszaken, en beschermt 
hem tegen de hardheid „(to) be subject for the same offence to be 
twice put in jeopardy of life or limb." Deze formule is ontleend 
aan de taal van 't oude recht van Engeland en van de koloniën, 
verzekert Gourd (III, 531). 

't Zesde amendement wijst nogmaals (de constitutie in 
engeren zin doet het in art. Ill sect. 2 § 3, zooals we zagen) de 
behandeling van „all criminal persecutions" toe aan een jury. Dat 
is overeenkomstig de staatsconstituties en de Common en Statute 

4 Gourd Ш 523 : „Le texte est emprunté aux règles de la vieille coutume 
anglaise". 
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Law van Engeland. W e kennen de jury reeds als een Engeische 
instelling, dateerend uit omstreeks 1179, en hebben gezien, dat ze 
in alle Engelsche koloniën was doorgedrongen, en opname vond 
in de staatsconstituties en in de Federale Constitutie. Zij wordt 
in dit amendement blijkbaar aangeroepen, om de onpartijdigheid 
van de rechters te waarborgen, en de territoriale grenzen van de 
staats- en de districtsjury vast te stellen. „L'impartialité, zegt Gourd 
(III, 539) est de l'essence même de l'institution, ou, si l'on veut, 
du mandat du jury. Ce n'est pas à dire que la promesse en soit 
absolutement inutile dans le texte, mais elle sera moins, apparement, 
une recommandation pour le juré qu'une indication, et, au besoin, 
une autorisation, soit pour le législateur, soit pour le magistrat, qui 
devront prendre toutes les mesures nécessaires ou utiles afin de 
faire de cette impartialité promise une réalité vivante." 

Het zevende amendement heeft betrekking op de behandeling 
van civiele kwesties door de jury-rechtbank, en bepaalt, dat aan 
deze rechtbank 't recht blijft voorbehouden, om te beslissen in 
gedingen, behoorend tot de Common Law, wanneer de waarde 
der betwiste zaak twintig dollar te boven gaat. En verder, dat, 
indien een of andere court der Unie een uitspraak van een jury
rechtbank onderwerpt aan revisie, dit moet plaats hebben volgens 
dezelfde procedure, als wordt gevolgd bij de Common Law. Blijkbaar 
zit hier de vrees voor, dat een rechtsgeding eens niet zou kunnen 
worden behandeld volgens het recht, waarmede men zoo vertrouwd 
was, namelijk het oud-Engelsche en koloniale van de Common 
Law. Uit dit amendement spreekt een Angelsaksische geest: er 
moet recht worden gesproken volgens de rechtsovertuiging van 
de gemeenschap» waarin het recht is geschonden. 

Het achtste amendement luidt : „Excessive bail shall not be 
required, nor excessive fines imposed, nor cruel and unusual pu
nishments inflicted." Zoo luidt letterlijk ook section 9 der Bill of 
Rights van Virginia (het prototype der andere Bills of Rights). 
En : artikel X van de Engelsche Bill of Rights van 1689. 

Hiermede is, meenen wij, aangetoond dat de acht eerste amen
dementen der Federale Constitutie naar inhoud en strekking, en 
ten deele zelfs naar den tekst, groóte affiniteit vertoonen niet slechts 
met het koloniale recht en de staatsconstituties, doch ook met 
de Engelsche Common Law en Statute Law. En dan ligt het 
voor de hand, die affiniteit terug te brengen tot directe of indirecte 
afhankelijkheid der Federale Bill of Rights van de Engelsche con
stitutie. 
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Zijn we na het onderzoek der „written constitution" 5) van de 
Vereenigde Staten gerechtigd tot de beaming van Mr. Burdick's 
— door Bryce aanvaarde — uitspraak : „The American constitution 
is not an invention but a codification"?6) Wat den materiëelen 
inhoud betreft, stellig wel. Doch wat de fundamenteele ordening 
der staatsmacht volgens Montesquieu's triasleer betreft, niet. Wan t 
die kwestie is door de Framers met veel meer toeleg en consequentie 
behandeld, dan dat met de staatsconstituties 't geval is. Aan Knust 
komt de eer toe, dat onderscheid duidelijk te hebben in 't licht 
gesteld. En wij confonneeren ons tenvoUe aan zijn conclusies : 7 ) 
„In den einzelnen Bestimmungen, für sich betrachtet, bekundet 
allerdings die Verfassung englischen Geist, genauer die puritanische 
Grundstimmung der Vorfahren . . . Viele Bausteine sind also eng
lisch. Sie wurden jedoch in ganz spezifischer Weise zusammen' 
gefügt und neue hinzugetan, und zwar nach dem Plane Mon-
tesquieus so dass ein völlig neuartiger Verfassungsbau entstand." 
Wel hebben we den indruk, dat Knust de efficiency van de Fede
rale Constitutie overschat. De geslotenheid en dientengevolge de 
dynamische uitwerking van 't Amerikaansche systeem laten te 
wenschen over. De wetgeving is niet coulant genoeg. Er is een 
tekort aan wederzijdsche verantwoordelijkheid en controle. En de 
macht van de voor 't leven aangewezen rechten, onder wier hoede 
de leiding der staatkunde is geplaatst, tegenover de wetgeving, 
welke is toevertrouwd aan door de bevolking gekozen organen, is 
te groot, zoodat de sociale wetgeving door de rechterlijke macht 
is tegengehouden en 't oeconomisch liberalisme zich ongebreideld 
heeft kunnen uitvieren. Het staatsdeel bepaalt zich tot de be
scherming der grondrechten, de individuale vrijheid overheerscht 
de sociale orde. Maar dat de Federale Constitutie zou zijn „samen-
geflanst", zooals PoUard insinueert,8 ) dat achten we in strijd met 
den ernst en de begaafdheid der Framers, en met de kwaliteit van 
het staatsstuk zelf. Voor 't grootste gedeelte hangt de invloed, ook 
van deze constitutie, af van het moreele peil der burgers : „Let men 
be good, and the government cannot be bad ; if it be ill they will 
cure it." 

s ) De Engelsch-Amerikaansche Common Law, die strikt genomen ook tot de 
constitutie behoort, hebben we reeds hlervoren besproken. 
e) bij Morgan: The Theory of the English Constitution (Encyclopedia Brit. 6). 
*) Knust. 123 v. 
8) PoUard t Evolution of Parliament 239 : .This absence of delimitation is the 
natural characteristic of a constitution that has grown (n.l. de Engelsche ; J. 
L. H.) and not been concocted." 
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V. Samenvatting. 

NS onderzoek naar Engeland's aandeel in de 
vorming van 't staatswezen der Noordamerikaan-
sche Unie is ten einde : we geven nu nog een 
totaal beeld. 

Het Groot Woordenboek der Nederlandsche 
Taal definieert „staatswezen" als „een op een 

bepaalde wijze geaard staatsgeheel". Het begrip is wat vaag. In 
hoofdzaak echter is het samengesteld uit de elementen : land, volk, 
maatschappij, staat, economisch leven en staatsregiem. 

Het land, dat de kolonisten had opgenomen, was vol van de 
schoonste mogelijkheden. Hier konden ze op den duur den zegen 
van den arbeid genieten. Landbouw, zeevaart en industrie moesten 
er vroeg of laat tot krachtige ontwikkeling komen. Hier was 
de stilte, die verdiept, en de ruimte, die bevrijdt. Dit land gaf 
weldra aan den geest verhoogde spankracht en on verwoestelij к 
optimisme, fiere dankbaarheid voor zooveel zegen, en steeds ster
ker stimulans „to go ahead". Dit laatste leidde vooral in 't back-
wood tot een onverpoosden strijd met de wilde natuur, de Indianen, 
de Franschen en de Spanjaarden. Dat staalde lichaam en geest, 
kweekte zelfvertrouwen en volharding, doch maakte ook onverzet
telijk en eigengerechtigd. Landbezit leidde tot landhonger, en deze 
tot jacht naar avontuur, en zwerflust. In het backwood vooral 
zou de ontwikkeling van een primitieve samenleving tot een ge
ordende maatschappij een uiterst moeilijk verloop hebben. Lange 
jaren zou 't individualisme van den pionier zijn doorgistende uit
werking doen gevoelen, en koppig zou de pionier de poging her
halen, om zich aan 't maatschappelijk verband te onttrekken. Ter
wijl het Oosten zich stabiliseerde, was 't Westen steeds in bewe
ging, steeds op trek. Daardoor echter is de frontier meer of minder 
de wieg van „continentaal" Amerika geworden. 

Het volk der Dertien Koloniën was afkomstig uit vele hemel
streken: uit Groot-Brittannië en Ierland ; uit Duitschland, Frankrijk, 
Nederland, Zweden en Zwitserland. Doch de overgroote meerder
heid der kolonisten uit de 17e en 18e eeuw was afkomstig uit 
't sterk Germaansche Zuidoosten van Engeland : een volk van 
stoere boeren en handwerkslui, van reeders en schippers, vol per-
soonlijkheidsdrang en van markante zelfuitdrukking, koel, be-
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heerscht, vol vereering voor zijn lichamelijke en geestelijke voor
ouders, en tevens vol werkelijkheidszin. Zij vestigden zich vooral 
in 't Noorden, en noemden het terecht New England. Zij brachten 
met zich mede : een zeer vitaal politiek, economisch en religieus 
individualisme, dat zich echter zelf wist te breidelen met de oud-
Engelsche idee van 't self-government en de politiek-religieuse 
idee van 't compact. Zij lieten achter : het Engelsche feodalisme 
met zijn gebondenheid, zijn standsverschil en zijn standstrots, doch 
ook zijn zin voor traditie, zijn folkloristische schoonheid, zijn aris-
tocratischen luister; zijn romantiek. Haar hooge opvoedende 
waarde zouden zij moeten missen, en daardoor als cultuurmensch 
nog lang onvolgroeid blijven. Deze kolonisten, voor 't meerendeel 
Puriteinen, kenmerkten zich door religieus en moreel rigorisme, on-
tembaren werklust en zakelijken zin. Zij vormden de gist, welke het 
Amerikaansche leven heeft doordeesemd, en nog altijd zoo expan
sief maakte. Uit Engeland echter kwamen ook de zachter ge
stemde en veel ruimhartiger Baptisten en Quakers. Dat de 
levenstoon in de Dertien Koloniën in den loop der achttiende 
eeuw wat milder en de geestelijke horizon wat ruimer en zonniger 
is geworden, dankt Amerika voor geen gering gedeelte aan 
deze „stiefkinderen van de Reformatie". Uit Ierland kwamen 
vooral de Scotto-Ieren, een stroef en weerbarstig slag van 
menschen, individualist tot op 't anarchistische af ; echte zonen 
van de Schotsche covenanters, anti-Engelsch in merg en been. 
Zij werden de leiders der frontiers-men en de gezworen vijanden 
van het kapitalistisch wordende Oosten. Met vele Duitschers ver
sterkt, schoven zij de frontier voort naar 't Westen, maar gestuit 
door dei Franschen, brachten zij de kolotaiën, van Maine tot 
Georgia, tot gisting. In 1776 beoogden zij niet alleen de losscheuring 
van Engeland, doch ook de sociale revolutie. Zij vormden steeds 
een geduchte grenswacht tegen de Indianen, de Spanjaarden en 
de Franschen. In den Vrijheidsoorlog toonden ze zich geduchte 
strijders, doch onhandelbare soldaten. Dit vrijheidszieke volk is 
de stoomploeg geweest voor de westwaarts schrijdende cultuur, 
al was 't zelf slechts primitief ontwikkeld. Al deze Engelschen, 
Welshmen en Scotto-Ieren — de weinige Katholieken in Maryland, 
Rhode Island, Pennsylvania en New York vallen buiten deze gene
ralisatie — waren Protestanten, en wel voor 't grootste gedeelte 
van de Calvinistische richting : Independenten, Presbyterianen, 
Hugenoten, Nederduitsch Hervormden. In den loop der achttien-
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de eeuw evenwel verloor dit Calvinisme 2ijn scherpste kanten, en 
nam de invloed toe van 't meer deïstisch en humanitair getinte 
Baptisme en Quakerisme, dat op zijne beurt bestraald werd door 
de Verlichting ; terwijl in denzelfden tijd het Engelsche Piëtisme 
der koloniën door de toestrooming van Duitsche en Zwitsersche 
Piëtisten krachtig werd gevoed en verjongd. De Anglicaansche kerk 
zonderde zich intusschen hoe langer hoe meer af, en verloor ten
slotte totaal haar invloed op den gemiddelden Amerikaan. De 
invloed der kerken verzwakte ; 't Amerika van 1776 werd vatbaar 
voor de idee van de algemeene tolerantie. De stijgende invloed 
van 't natuurrecht en de Verlichting, de behoefte ook aan samen
werking van alle krachten, en aan een bondgenootschap met 
Frankrijk en Spanje verhaastten in de revolutiedagen dit proces, 
dat lang voordien begonnen was in Rhode Island, Maryland, Penn
sylvania en New York. Ondanks alle wisseling van tijd en omstan
digheden was 't Amerika van 1776 een land, waarin het Angel
saksische ras en het Puritanisme domineerden.1) 

De maatschappij der Dertien Koloniën was van haar ontstaan 
af particularistisch van structuur. Lang overheerschte 't verschil 
in kerkelijke richting de maatschappelijke verhoudingen, vooral in 
New England. Daar sloten de Puriteinen met hun kerkelijk en 
sociaal compact zich hecht aaneen tegenover de Indianen, de inden
tured servants, de haeretici en de andere gezindten. In het Zuiden 
vormden de planters een aristocratische kern tegenover de massa 
der negerslaven, indentured servants en frontiersmen. In den loop 
der achttiende eeuw ontwikkelde zich aan den zeekant der Dertien 
Koloniën, bij de Puriteinen, Baptisten en Quakers, een jonge vorm 
van kapitalisme. Daardoor werden de kerkelijke en sociale tegen
stellingen verscherpt : meer dan eens werd deze heterogene maat
schappij bedreigd door een sociale revolutie. In 't Noorden con
centreerde zich heel het leven in de town, een erfstuk uit het moe
derland: in 't Zuiden had de samenleving een meer feodaal uiter
lijk ; daar was de county, welke beantwoordde aan de Engelsche 
shire, de politieke eenheid, maar zij had heel weinig gemeen met 
die van 't moederland. In New York had de samenleving van 't 
begin af een cosmopolitisch karakter ; terwijl de oud-Hollandsche 

1 ) Het Amerikaansche Méthodisme, in de leer Arminiaansch en in de kerk' 
regeering episcopaalsch, was pas in opkomst. 
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manors bij de Hudson en in New Jersey, meer feodaal, aan oud-
Engeland herinnerde. 

Over 't geheel genomen was het maatschappelijk leven in 't 
Noorden kleinburgerlijk, in 't Zuiden latifundiaal. Overal was het 
gekenmerkt door een individualisme, dat aanvankelijk atomiseerend 
werkte, en zich in de laatste vijftig jaren uitvierde in trustvorming. 

Town en shire waren niet alleen kleine samenlevingen, doch 
ook staatkundige eenheden. De town heeft aan de staatjes van 't 
Noorden hun Puriteinschen geest en hun democratisch karakter ge« 
geven. Zij was de krachtige cel, de monade van het kerkelijk-poli-
tiek lichaam der Puriteinsche staatjes. Tusschen de parishes en de 
counties van 't Zuiden ontbrak dat nauwe vitale verband. Maar 
wat al die staatjes (Pennsylvania uitgezonderd) met elkaar gemeen 
hebben, dat is: het staats- en rechtsleven naar Engelsche schabloon: 
een gouverneur als hoofd der regeering, met 't commando over de 
militia, en 't veto bij de wetgeving ; een tweedeelig parlement met 
het recht van wetgeving en beslissing over belastingheffing, en in 
dit parlement een domineerend huis van afgevaardigden, gekozen 
volgens een kiesrecht, dat in den regel afhankelijk was van land' 
bezit of census en — vooral in de staatjes van New England — 
van het lidmaatschap der heerschende kerk ; verder een geest in 
het staatkundige leven van onafhankelijkheid en afwerende zelfge
noegzaamheid ; een rechtspraak door een jury, welke oordeelde 
volgens de Engelsche en de Engelsch-Amerikaansche Common 
Law, de Statute Law en de Equity ; kortom een staatsbestel als 't 
Engelsche, doch met veel meer autonomie voor de deelen van 't 
gebied, en met meer democratie. De afscheiding van 't moeder
land, veroorzaakt door de imperial control vooral op economisch 
gebied, en verdedigd met een beroep op de Engelsche vrijheid en 
't natuurrecht — zoowel van scholastieke als van nominalistische 
richting — liet de Engelsche schabloon intact, maar versterkte 't 
check and balance-systeem, en verzachtte de religieuse tegenstel
lingen. De Unie nam de constructieve elementen van de nieuwe 
staten over, doch voerde het check and balance-systeem nóg 
sterker door, zoodat de structuur — niet de substantiëele inhoud 
— van de Federale Constitutie heel anders werd dan die van de 
Engelsche constitutie. De Amerikaansche staat verloochent zijn 
Engelsche afkomst niet, maar hij vertoont veel meer de karakte
ristiek van een constructie, van een vennootschap, dan van een 
organisme en een zedelijk lichaam. 
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Het economisch leven van Noord en Zuid verschilde veel 
elkander. Het Noorden had middelgroot en klein landbouwbedrijf, 
visscherij, zeehandel, wol- en houtindustrie en een begin van mijn
bouw. Het Zuiden beoefende den plantagebouw ; had tabak of rijst 
als monocultuur en een begin van katoenbouw, doch weinig 
industrie en stedelijk leven. Volgens de beginselen van 't mercan
tilisme moesten de koloniën een bron van inkomsten zijn voor 't 
moederland ; goedkoope grondstoffen leveren, zijn fabrikaten koo-
pen, den handel overlaten aan Engeland, en zelf geen industrie be
oefenen. Deze imperiai control, hoewel niet in elk opzicht scha
delijk, strookte niet met de winzucht en den vrijheidszin van den 
Amerikaan. Toen de Engelsche regeering na de verovering van 
Canada overging tot strikter toepassing van haar mercantilistische 
maatregelen, kwetste zij daarmede 't prikkelbare zelfgevoel der 
kolonisten, en schaadde zij inderdaad hun belangen. Dat Engeland 
zoo onvoorzichtig ingreep in de Amerikaansche belangen, juist 
in een tijd, toen Adam Smith het einde van het mercantilisme aan
kondigde, bracht de kolonisten tot nadere bezinning op hun rech
ten ; de politieke ideologie van het natuurrecht diende als steunsel 
voor de economische grieven en motieven, en demagogie dreef aan 
tot de révolutionnaire daad, terwijl het autocrate onverstand van 
den Engelschen koning ze uitlokte. Politiek rijp geworden voor een 
zelfstandig bestaan binnen het rijksverband, maar oeconomisch 
in strikte afhankelijkheid gehouden, scheidde Amerika zich toen af, 
maar bracht door die daad aan zijn economisch leven wonden toe, 
die pas na 1787 begonnen te heelen. Toen begon de ontplooiing 
van Amerika's geweldige economische potenties door de niets en 
niemand ontziende energie van het economisch liberalisme, dat 
den Amerikaan, ondanks zijn hooger idealisme, steeds is bijgeble
ven. Zoo heeft Engeland de Dertien Koloniën, tegen zijn baat
zuchtige bedoelingen in, niet slechts politiek, doch ook economisch 
helpen emancipeeren. Het boompje zonder zon en lucht had, in de 
Amerikaansche wildernis verplant, zijn wortels en zijn takken 
forsch ontplooid. Het Angelsaksisch ras had reeds bezit genomen 
van „de laatste en grootste gave Gods aan de menschheid". 
(Emerson). 

En tenslotte het staatsregiem. Over de inrichting van den 
staat zelf is reeds in 't kort gesproken. Wij zullen nog even rele-
veeren, wat ons is gebleken aangaande het Amerikaansche staats-
besef en den geest der wetten. Uit het vaderland vertrokken, wijl 
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de staat drukte, en zijn sociale taak veronachtzaamde, zagen de 
kolonisten in den staat een sta-in-den-weg en een bemoeial ; een 
iets, dat men in zijn dienst moest stellen, maar waarvoor men 
steeds op zijn hoede had te zijn. Dit leidde, binnen 't kader van 
't charter en de Engelsche wet, tot opzettelijke minimalisatie van 
den staat, een minimalisatie, welke echter evenzeer werd geëischt 
door het veldwinnende nominalistische natuurrecht met zijn vol
strekte volkssouvereiniteit en zijn atomistische constructie van 't 
sociaal compact. Zoo streefden alle mogelijke krachten in de Ame-
rikaansche samenleving naar de verwezenlijking van den zuiveren 
rechtsstaat : een instituut, dat onder de bedrieglijke leuze van de 
co-existentie der gelijke vrijheid, den sterken en brutalen mensch 
laat heerschen over den zwakken en deemoedigen, die het „wee 
den eenzame" moet ondervinden. De New Deal-gedachte echter 
getuigt van sociaal verantwoordelijkheidsgevoel. Moge zij Amerika 
ten zegen zijn ! 

AANVULLING. 

Over den „stand der kwestie" is in de inleiding niet gesproken. 
Volledigheidshalve merk ik op, dat — voorzoover mij bekend, en 
wijlen Professor Brugmans mij in Februari 1938 verzekerde — 
de kwestie nog niet ex professo en in haar geheel is behandeld. 
Wel sommige van haar details. In het voorafgaande heb ik daarvan 
trachten rekening en verantwoording te doen. 

DE SCHRIJVER. 
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STELLINGEN. 

ι. 
In den kolonialen tijd, en zelfs nog lang daarna, was de religieuse 

tolerantie bij de Amerikanen niet beginsel, doch compromis. 

II. 

De eisch der Abolition, door de Noordelijken aan de Zuidelijken 
gesteld, is niet toe te schrijven aan Germaanschen vrijheidszin. 

III. 

Het ontstaan van den grooten handelsweg Keulen-Maastricht-

Leuven-Brugge is de hoofdoorzaak van den achteruitgang der 

Maasstreek in de dertiende eeuw. 

IV. 

De studies van Bense, Boeles en Byvanck, alsmede de opgra

vingen te Ezinge onder leiding van van Giffen, werpen historisch 

licht op de affiniteit tusschen het Friesch en het Engelsch. 

V. 

Het hoofdbeginsel van Richelieu's Duitsche politiek was : de 

handhaving van het evenwicht tusschen de Protestanten en de 

Liga, met het doel, deze machten onder protectie van Frankrijk te 

vereenigen tegen Habsburg. 

VI. 

De poging van Hilaire Belloc, (James the Second, passim; 
London 1928) om de politieke moraliteit van Jacobus II te redden, 
was a priori tot mislukking gedoemd. 

VII. 

Om haar eeuwenlange nawerking mag de Pragmatieke Sanctie 

van Lodewijk IX, ofschoon ontmaskerd als mystificatie, in geen 

wetenschappelijk handboek der kerkgeschiedenis onbesproken 

blijven. 

VIII. 

Rachfahl's bewering (Wilhelm von Oranien und der niederländische 
Aufstand IP p. 521 ; Halle a. S. 1908) dat de Confessio Belgica op 
't stuk der praedestinatie „streng die Lehren des Meisters 
(n.l. Calvijn, J. L. H.) wiedergibt" is blijkens de artikelen H en 16 
dier confessio niet overeenkomstig de werkelijkheid. 



IX. 
Voor de beoordeeling der politieke moraliteit van koning Willem 

I zijn de conflicten van attributie met 't daarop volgend Conflicten-
besluit, alsook de Confidentiëele Circulaire, van beslissende betee-
kenis. 

X. 

Vondel's voorliefde voor martelaarsspelen vindt ten deele haar 
verklaring in zijn Doopersch verleden. 

XI. 

De zgn. belijdenis van Hans de Ries is, evenals andere dergelijke 
„belijdenissen" van Doopsgezinde zijde, voornamelijk van persoon
lijken aard, en heeft dan ook geen leerstellige beteekenis. 

XII. 
Gezien het feit, dat Abraham Kuyper het leerstuk der gratia 

communis huldigt, is Hylkema's these, (Oud- en Nieuw-Calvinisme 
passim,) dat Kuyper's Neo- Calvinisme gebaseerd is op de natu
ralistische wereldbeschouwing, aanvechtbaar. 

XIII. 

Mede doordat Abraham Kuyper den adeldom der mensche-
lijke natuur en de kracht van haar hoogere vermogens onderschat, 
overschat hij den invloed van 't Calvinisme op den loop der 
geschiedenis en de beschaving der menschheid. 

XIV. 
De geestelijke tweespalt in den ernstigen laat-middeleeuwschen 

mensch vindt haar verklaring goeddeels in de zwakheid van een 
dorrend autoriteitsgeloof tegenover de naturalistische vitaliteit van 
't Renaissancistische levensgevoel. 

XV. 

De Katholieke geschiedbeschouwing heeft 5 fundamenteele 
ideeën: I o de Voorzienigheid (Goddelijke leiding), 2° de Val 
(universeele solidariteit in Adams zonde), 3° de Verlossing (zege
praal der civitas Dei), 4° de Vooruitgang (menschelijke volmaak-
baarheid), en 5° de Vrijheid (individueele verantwoordelijkheid). 

XVI. 

Het wonder is een syncope in 't rhythme der symphonie van 't 
Goddelijk wereldplan. 
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