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Achtergronden
Als je wat wilt schrijven over bovengenoemd onderwerp, moet je eerst wel even een duik in de geschiedenis
nemen. De vraag van de redactie was dan ook in deze eerste 'Verkenning' kort iets te zeggen over de
achtergronden en over het ontstaan van, wat we dan wel noemen, de beweging van de puriteinen.
Je zou kunnen zeggen, dat de puriteinen in de zestiende en zeventiende eeuw in Engeland, in de Engelse kerk,
een soort 'reformbeweging' met calvinistische opvattingen waren.
Hoe was dat zo gekomen? En wat bedoelen we daarmee? Daarover gaat dit artikel.

In de reformatietijd was onder leiding van de Engelse koning Hendrik VIII (1509-1547), de Engelse rooms-katholieke
kerk losgemaakt van Rome. De koning had huwelijksproblemen en wilde scheiden. De paus gaf geen toestemming.
Dat probleem speelde een belangrijke rol bij zijn anti-Romehouding. We gaan daar niet verder op in.
Sinds 1529 werkt hij in dat proces van zelfstandigheid van de Engelse kerk samen met het Engelse Parlement.
In dat Parlement was ook een sterke reformatorische stroming, die niet alleen maar de kerk los van Rome wilde, maar ook
scherpe kritiek had op de leer van en de praktijk binnen de (Engelse) rooms-katholieke kerk.
In de praktijk werd echter de Engelse kerk wel losgemaakt van Rome, maar vooral uiterlijk bleef deze anglicaanse kerk
half rooms. Je zou dat een soort compromis kunnen noemen tussen de aanhangers van de reformatorische stroming in het
Parlement en de voorstanders van het rooms-katholicisme.
Na de dood van Hendrik VIII in 1547 volgde zijn zoon Eduard VI hem op. Hij stond sterk onder invloed van de
reformatorische stroming in het Parlement. De jonge koning Eduard kon daardoor verschillende protestantse hervormingen
doorvoeren.

Een belangrijk man in die tijd was Thomas Cranmer. Als aartsbisschop van Canterbury had hij o.a. veel contacten met
Calvijn. Hoewel er veel is aan te merken op zijn soms wankelmoedige houding, heeft hij toch veel mogen betekenen voor
de opbouw van de anglicaanse kerk. Onder de regering van de weer rooms-katholieke Mary Stuart stierf hij op de
brandstapel.
Al in 1553 overleed Eduard en werd opgevolgd door zijn oudste halfzuster Mary Stuart. Zij kreeg in haar harde pogingen
de roomse kerk te herstellen, al snel de bijnaam Maria de bloedige.
Mary stierf in 1558 waarna ze werd opgevolgd door haar halfzuster Elizabeth. Koningin Elizabeth I is uit onze vaderlandse
geschiedenis o.a. bekend door haar bemoeienissen met de Watergeuzen tijdens de Tachtigjarige oorlog. Zij regeerde van
1558-1603. Zij koos er bewust voor om de reformatie van de anglicaanse kerk te laten bij het compromis-karakter van
haar vader Hendrik VIII.
Het betekende, dat de leer in 'de Negendertig Artikelen' (zo genoemd sinds 1571) in hoofdlijnen een reformatorische
geloofsbelijdenis was. Maar de bisschoppen bleven de regeerders in de kerk, en de erediensten hielden een sterke
'roomse' kleur. Ook de invloed van de overheid was sterk, de 'anglicaanse kerk' was de officieel gevestigde staatskerk.
Andere kerken werden in principe niet toegestaan.
Vanaf ongeveer 1560 groeit binnen de anglicaanse kerk het verzet tegen wat men steeds meer ging ervaren als
overgebleven roomse elementen in de eredienst. De naam puriteinen is waarschijnlijk een scheldnaam die gegeven werd
aan die bezwaarden. De naam is in feite een samenvattende aanduiding voor die groepen van Engelse protestanten, die zich
verzetten tegen de roomse uiterlijkheden in de Engelse staatskerk. Ze wilden een 'pure church', een pure, zuivere kerk.
Daarnaast streefden ze ook naar een 'pure life', een zuiver leven.

Verscheidenheid, afscheiding en emigratie
De verscheidenheid onder de puriteinen was groot. Sommigen waren bijvoorbeeld sterk beïnvloed door het spiritualisme
van de Wederdopers. Veel anderen echter stonden onder invloed van de opvattingen van Calvijn.
We kunnen daarbij overigens o.a. nog weer onderscheid maken tussen de independenten of congregationalisten en de
presbyterianen. Zoals de naam al wat aangeeft, leggen de eersten het accent op de onafhankelijkheid van de plaatselijke
gemeente, terwijl de presbyterianen sterker voor een georganiseerd kerkverband waren.



De grote meerderheid van de zogenaamde puriteinen bleef in de anglicaanse kerk. Maar ze uitten wel duidelijk hun
bezwaren. De meeste bezwaarden bleven dus voorlopig officieel nog wel binnen de anglicaanse kerk, maar ze kwamen
daarnaast ook regelmatig als groep bij elkaar.
Onder Elizabeth werden de maatregelen tegen deze 'puriteinen' steeds strenger. Al in 1567 werd in Londen door de politie
een overval gedaan op een godsdienstige bijeenkomst, waarna gerapporteerd werd dat de aanwezigen 'after the model of
Geneva' dienst hielden.
Het is te begrijpen, dat onder de druk van de omstandigheden de puriteinen zich steeds meer als een partij gingen
organiseren. Een deel van de 'bezwaarden' verliet Engeland en vertrok o.a. naar ons land, de Republiek. Ze hadden het
hier niet erg naar hun zin. Ze vonden de Nederlandse gereformeerden veel te gemakkelijk. Vooral op het punt van de
zondagsviering vonden ze de Nederlanders maar erg 'licht'. Deze Engelse emigranten zijn daarna al spoedig naar Amerika
vertrokken (de zogenaamde Pilgrimfathers).

Typering van de puriteinen
Zoals al gezegd, bleef het grootste deel van de bezwaarde puriteinen in de anglicaanse kerk. Zij hoopten de kerk van
binnenuit te kunnen reformeren. De puriteinen die zich afscheidden, hebben in de geschiedenis wel de meeste aandacht
gekregen.
Voor de overtuigde gereformeerden in Engeland werd de positie onder Elizabeth steeds moeilijker. Ze spraken openlijk
hun twijfel uit over het bisschoppelijk stelsel binnen de anglicaanse kerk. En ook uitten ze hun bezwaren tegen de vele
traditionele gebruiken in de eredienst. Tegen de leer hadden ze in het algemeen niet zo veel bezwaren. Maar de organisatie,
de liturgie en vooral ook de levensstijl moesten 'gereformeerd' worden.
Het dragen van liturgische gewaden, het heersen van de bisschoppen en de toegeeflijkheid inzake volksgebruiken stuitten
hun tegen de borst. Ze wilden een strakke zondagsrust, een sobere prediking, stemmige kleding en vooral een ernstig
levensgedrag zonder luxe of vermaak. De puritein kan ook worden gekarakteriseerd door een compromisloos willen
uitkomen voor de dienst van God. Vaak is daarbij sprake van een spanningsveld tussen enerzijds de tolerantie tegenover
andersdenkenden en de wens om de samenleving bijbels in te richten.

Intussen ontwikkelde de anglicaanse staatskerk zich niet verder in gereformeerde richting. En wie die staatskerk niet
aanvaardde, kreeg het te voelen. Vandaar dat sommige puriteinen de anglicaanse kerk verlieten en plaatselijk een
onafhankelijke (independent) gemeenschap (congregation) vormden.
Al tijdens de regering van koningin Elizabeth werd de invloed van het calvinisme in kerk en universiteit minder. Onder de
latere koningen Jacobus I en Karel I werd de druk van de anglicaanse kerk nog groter.
De weerstand tegen het optreden van Karel I groeide en leidde tot een burgeroorlog. De leider van de opstand was
Cromwell, die koning Karel gevangen zette en liet onthoofden. De invloed van de 'independenten' was in die periode groot.
Na veel problemen kwam na de dood van Cromwell het koningshuis terug en werden de vrijheden voor de puriteinen weer
ingekort.
Pas na de troonsbestijging van de Nederlandse stadhouder Willem III, als koning van Engeland, kregen de andere
groeperingen in 1689 het recht zich zelfstandig te organiseren.

Consolidatie van de bestaande toestand in Engeland
Voor de niet-anglicanen bleven de staatsambten gesloten. De bisschoppen zaten naast de adel in het Hogerhuis. Hun
benoeming was een regeringszaak. Uiteraard benoemde de regering die bisschoppen, op wie ze politiek konden rekenen.
Plaatselijk was er ook dikwijls sprake van overheidsinvloed bij de benoeming van predikanten. Naar een theologische
bagage van de te benoemen predikanten werd weinig of niet gevraagd. Theologie werd in de praktijk steeds meer een zaak
van de dissenters (de kerkelijke groeperingen naast de officiële anglicaanse kerk). De anglicaanse kerk lette vooral op
praktische zaken als het algemeen welzijn en de liturgie.
De onderlinge strijd bij de puriteinse dissenters, tussen de presbyterianen en de independenten, was vooral een strijd tussen
een georganiseerd kerkelijk leven en de vrije plaatselijke kerk. In de ogen van de independenten was de plaatselijke kerk
geheel zelfstandig en niet gebonden aan bovenplaatselijke afspraken. De presbyterianen waren bang dat er zo spoedig
grote verdeeldheid en onduidelijkheid zou ontstaan. Een strijd die niet alleen in die tijd en in Engeland is gevoerd.

Invloed in de Nederlanden
Als we denken aan de invloed van de puriteinse opvattingen in ons land, dan denken we allereerst aan de zogenaamde
'Nadere Reformatie'. De mannen van de Nadere Reformatie in ons land hebben in het algemeen veel aan de puriteinen te
danken. De beweging van de Nadere Reformatie in de zeventiende en achttiende eeuw was een kerkelijke beweging.



Daarmee bedoel ik dat men zich niet losmaakte van de Hervormde kerk, maar streefde naar reformatie binnen de kerk.
Tegenover allerlei misstanden onder het kerkvolk riep men in de eerste plaats op tot een vroom leven. De dode orthodoxie
werd bestreden. Men riep op tot een persoonlijk bevindelijk geloofsleven.
De namen van Willem Teellinck, Gijsbert Voetius, Jacob Koelman, Jodocus van Lodenstein en Willem à Brakel moeten
dan worden genoemd. Het begin van de beweging ligt al rond de tijd van de Dordtse synode. De strijd van deze broeders
voor een zuiver christelijk leven is duidelijk verbonden met de puriteinse strijd in Engeland voor een 'pure life'.
De contacten met de Engelse protestanten moeten in die tijd (zeventiende eeuw) niet worden onderschat. Al op 1 mei
1619 klagen Engelse theologen op een synode in ons land over 'de verwaarlozing van de dag des Heren'. Zij willen bij de
overheden aandringen op strengere zondagsrust (o.a. winkelsluiting!). Uit brieven van Engelse immigranten uit die tijd blijkt,
dat het leven in ons land weinig in overeenstemming is met de puriteinse beginselen.

Onder de mannen van de Nadere Reformatie wordt veel gelezen in de boeken van William Perkins, een Engelse puritein.
Terwijl bij de Engelse puriteinen sprake is van een gedeeltelijke afscheiding, is daar in ons land geen sprake van.
Dat er bij de puriteinse beweging gesproken kan worden van een internationale beweging, is o.a. af te leiden uit de namen
van 'second reformation' in Schotland en van een 'wahres Christentum' in Duitsland.
De strijd van puriteinen en eveneens van de Nadere Reformatie is een strijd tegen een 'naam-christendom' en tegen wat
men noemde 'roepende' volkszonden. Dat daarbij de mystieke gevoelservaring steeds meer hoofdzaak kan worden, leert
ons de geschiedenis van de Nadere Reformatie ook. De strijd van die mensen voor een vroom leven was helaas in veel
uitingen niet altijd schriftuurlijk. De scheiding tussen Woord en Geest verlamde de slagkracht van het Woord en
belemmerde daardoor de weg naar een verdere reformatie.

Herkenbaar?
Als we een aantal zaken uit het bovenstaande op ons laten inwerken, zal voor ieder duidelijk zijn dat er tegenwoordig veel
is aan te wijzen dat niet losstaat van de strijd en van gedachten uit de tijd van de opkomst van de puriteinse beginselen.
De strijd tegen de zonden van het volk splitste zich bij de puriteinse opvattingen vaak toe op de 'zondagsrust'. Een strijd die
ook vandaag voor ons herkenbaar is. Daarnaast werkt ook de gedachte van het bijna gelijkstellen van de zondag met de
sabbat tot vandaag toe door.
Ook een independentistisch streven is tot vandaag toe in veel kerken van gereformeerde signatuur merkbaar.
De constatering dat de zonden van het volk zich steeds duidelijker manifesteren, vraagt volgens velen ook vandaag meer
om een gezamenlijk optreden tegen de afval. Een belangrijk onderwerp bij de tegenwoordige charismatische en
evangelische bewegingen.
Het graag samenkomen in eigen groepen, omdat men geestelijk te kort meent te komen, is niet alleen een gedateerd en
puriteins verschijnsel in Engeland.
Het lijkt me meer dan genoeg om ook vandaag aandacht aan te schenken.
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