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Hoofdstuk 1
Inleiding tot het onderzoek

1.1 Inleiding

In dit onderzoek staat de receptie van de theologie van Alexander Comrie (1706-
1774) centraal. Het onderzoek spitst zich toe op Comries rechtvaardigingsleer in 
de ‘gereformeerde gezindte’1 in Nederland tijdens de twintigste eeuw. Het begrip 
‘rechtvaardigmaking’ is gangbaar in de Dordtse Leerregels (1619),2 in de Staten-
vertaling (1637),3 die door Comrie werd gebruikt,4 maar ook al in de Deux-Aesbij-
bel (1562) werd het woord ‘rechtueerdichmakinghe’ gebruikt.5 In de Engelse King 
James-vertaling (1618), die Comrie uit zijn jeugd kende, wordt het woord ‘justifi-
cation’ gebruikt. Volgens Comrie was er geen reden om voorkeur te geven aan de 
term rechtvaardiging, omdat het er inhoudelijk om gaat welke betekenis men aan 
het begrip geeft.6 Comrie zag de rechtvaardiging als een juridisch begrip waarin de 
zondaar uit genade rechtvaardig verklaard wordt. Het gevolg van deze verklaring 
is dat de zondaar vrijgesproken is van schuld en straf. De zonden zijn hem verge-
ven. In de theologie wordt hierbij ook gesproken van imputatie of toerekening van 
Christus’ gerechtigheid als een geschenk van God. Deze vormt de basis voor de 

1.  Zie voor het ontstaan van dit begrip: Golverdingen, Kleine geschiedenis van de gereformeerde 
gezindte, 36-38. G. Groen van Prinsterer (1801-1876) gebruikte dit begrip om de belangen van 
de afgescheidenen te verdedigen voor de rechtbank. Het woord ‘gereformeerd’ ziet op het onder-
schrijven van de gereformeerde belijdenis als uitdrukking van het gemeenschappelijke geloof. Het 
begrip ‘gereformeerde gezindte’ is een veel gebezigde uitdrukking. Niet alleen afgescheidenen val-
len eronder, maar ook hervormden. Zie bijvoorbeeld Aalders e.a., Tien keer gereformeerd, 5-6. In 
deze bundel komen tien vertegenwoordigers van onderscheiden kerken binnen de gereformeerde 
gezindte aan het woord: de Nederlandse Hervormde Kerk, de Christelijke Gereformeerde Kerk(en), 
Gereformeerde Gemeenten, Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), Gereformeerde Kerken in Ne-
derland, Gereformeerde Gemeenten in Nederland, Vrijgemaakt Gereformeerde Kerken buiten ver-
band en Oud Gereformeerde Gemeenten. Voor de historiografie van de gereformeerde gezindte: 
Van Lieburg, ‘Toe-eigening van de bevindelijke traditie ‘refogeschiedenis’’.

2.  Dordtse Leerregels, hoofdstuk 1 verwerping van dwalingen artikel 3; hoofdstuk 2 verwerping van 
dwalingen artikel 4; hoofdstuk 5 artikel 6; hoofdstuk 5 verwerping van dwalingen artikel 1 en 3.

3.  Vgl. Bremmer, ‘Bijbelvertaling’.
4.  Bijvoorbeeld Romeinen 4:25; 5:16; 5:18
5.  Zie Romeinen 5:16 en 18.
6.  Comrie zegt: ‘Rechtigmaakinge, Rechtvaerdiginge (het scheelt my niet hoe men het noemt, als men 

maar de zaake zelfs vast houdt; elk kan zyn kindt een naam na zyn believen geeven)’ Zie: Comrie, 
Brief, 53.
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onverdiende vrijspraak. In dit onderzoek worden beide termen rechtvaardigmaking 
en rechtvaardiging gebruikt in de genoemde betekenis van rechtvaardigverklaring.

De invloed van Comries theologie werkt door in de eenentwintigste eeuw. Bij-
voorbeeld aan de Theologische School in Rotterdam waar de predikanten van de 
Gereformeerde Gemeenten worden opgeleid.7 Met enige regelmaat wordt er in de 
gereformeerde gezindte over Comries theologie gepubliceerd. Dat varieert van ar-
tikelen in een landelijk kerkblad,8 het verenigingsblad van een studentenvereni-
ging,9 artikelen in de reformatorische krant10 tot lemmata in een wetenschappelijke 
encyclopedie.11 Comries theologie geeft ook aanleiding voor polemiek. In het jaar 
2012 verscheen een boek van de oud gereformeerde predikant A. Kort met als titel 
Wedergeboorte of schijngeboorte.12 Kort houdt Comrie verantwoordelijk voor het 
leren van een schijngeloof met de naam wedergeboorte. Hij verzet zich tegen een 
theologie van onbewuste levendmaking, wedergeboorte en rechtvaardiging.13 Het 
begrip levendmaking dat Kort gebruikt, duidt op de eerste principiële vernieuwing 
van het hart. God werkt dit begin van het geestelijke leven. Dit wordt ook weder-
geboorte in engere zin genoemd.14 De wedergeboorte in ruimere zin ziet op heel 
het proces van levensvernieuwing. In landelijke kerkbladen verschenen reacties 
op het boek van Kort in de vorm van artikelen(series): in De Saambinder ‘Comrie 
onder vuur’15 van J.M.D. de Heer,16 in De Wachter Sions ‘Is de leer van Comrie 

 7.  Volgens de huidige rector G. Clements staat Comrie bij dogmatiek en kerkgeschiedenis in het op-
leidingsplan hoog op de agenda. J.M.D. de Heer, docent aan deze school, mailde mij (19-4-2021) 
dat het boek Eigenschappen van Comrie behoort tot de studiestof. 

 8.  In 2018 verscheen een artikelenserie in De Saambinder over de rechtvaardiging met als uitgangs-
punt een preek van Comrie hierover. Madern, ‘Rechtvaardig door het geloof 1-6’.

 9.  In Documentum 2018 van de studentenvereniging Depositum Custodi bijvoorbeeld. De vereniging 
kent leden uit verschillende kerken: Protestantse Kerk in Nederland, Hersteld Hervormde Kerk, 
Christelijke Gereformeerde Kerk(en) en (Oud) Gereformeeerde Gemeenten (in Nederland). Zie: 
Polder, ‘Reformatie van de leer. Over het leven, het werk en de invloed van Alexander Comrie’; 
Van Hattem, ‘Herstel voor een biddend hart’.

10.  In juni 2012 werd er in het RD over de interpretatie van Comries theologie gediscussieerd. Zie: 
Van den Brink, ‘Comrie introduceerde verkeerde definitie arminianisme’; Baarssen, ‘Voor Comrie 
is geloof gave, instrument en daad’ en Rouwendal, ‘Angst voor arminianisme niet enige drijfveer 
Comrie’.

11.  In deel 3 van de Encyclopedie Nadere Reformatie (2020) levert een zoekactie naar de naam Com-
rie in het elektronisch doorzoekbaar bestand maar liefst 128 treffers op.

12.  Kort, Wedergeboorte of schijngeboorte. Zie voor een interview met Kort: Van ’t Hul, ‘Het recht-
vaardigend geloof’. Kort was van 1993 tot 1997 hervormd predikant in Garderen. 

13.  Kerkredactie, ‘Publicatie ds. Kort roept veel reactie op’. In het Reformatorisch Dagblad werd het 
boek gerecenseerd door de hersteld hervormde predikant Tj. de Jong. Zie: De Jong, ‘Wederge-
boorte of schijngeboorte’. Zie over hem: Heemskerk, ‘Ds. Tj. de Jong (1942-2014)’.

14.  Paul, Uit genade, 39-61.
15.  De Heer, ‘Comrie onder vuur 1-6’.
16.  Zie voor hem: https://www.gergeminfo.nl/voorgangers/jmd-de-heer. Geraadpleegd 30 juni 2018. 
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onbijbels?’17 van J. Roos, in Bewaar het Pand18 van P. Roos19 en in het Kerkblad20 
van P. de Vries.21 Van Kort verscheen in 2015 nog een volgend boek waarin hij op 
hetzelfde aambeeld sloeg. Kort schrijft: ‘Het is mijn verlangen dat de leer van de 
rechtvaardiging van de goddeloze weer op alle kansels mag klinken, want alleen 
vijanden en geen zogenaamd wedergeborenen, worden met God verzoend’.22 Uit 
al deze publicaties blijkt dat Comries theologie in de gereformeerde gezindte nog 
steeds actueel is. Ze blijkt een bron te zijn voor verschillende historische en theolo-
gische analyses, interpretaties, evaluaties en toepassingen.

In dit hoofdstuk wordt eerst een korte biografie gegeven van Alexander Comrie 
(1.2). Hierna volgt een overzicht van de ontvangst van Comries theologie, waarbij 
er enkele auteurs en studies genoemd worden die zich, zij het heel summier, hebben 
uitgelaten over Comries receptie in Nederland (1.3). Hoewel het meer dan hon-
derdvijfentwintig jaar geleden is dat er een dissertatie over Comrie verscheen, is er 
toch steeds een brede belangstelling geweest voor zijn theologie in het theologisch 
en kerkhistorisch onderzoek.

Vervolgens wordt de onderzoeksaanleiding beschreven (1.4) die geleid heeft tot 
de specifieke onderzoeksvraag van deze studie. Hierna kom ik tot de centrale on-
derzoeksvraag waar deze studie antwoord op moet geven (1.5). De centrale onder-
zoeksvraag bakent het onderzoeksveld af en geeft de focus aan van het onderzoek. 
Daarna wordt ingegaan op de gebruikte methode voor het onderzoek (1.6), waar-
na een verantwoording volgt van het materiaal dat gebruikt is voor dit onderzoek 
(1.7). De criteria die gekozen zijn om dit materiaal af te bakenen worden benoemd. 
Aansluitend wordt de verdere route van het onderzoek (1.8) aangegeven. 

1.2 Biografie Alexander Comrie 

Voor de bibliografie van Comries publicaties verwijs ik naar bijlage 1. De bronnen 
voor de nu volgende korte biografie zijn te vinden in bijlage 2. Persoonsnamen 
worden in deze paragraaf voluit geschreven.

Alexander Comrie werd geboren op 16 december 1706 in Perth in Schotland. 
Hij was de zoon van Patrick Comrie en Rachel Vause. Het huis waar zijn ouders 

17.  Roos, ‘Is de leer van Comrie onbijbels? 1-7’.
18.  Roos, ‘Rechtvaardigmaking’.
19.  Vaste medewerker van de behoudende christelijke gereformeerde periodiek Bewaar het Pand. 

Voor enige informatie zie: Kerkredactie, ‘Ds. P. Roos (CGK) vijftig jaar in het ambt’. 
20.  De Vries, ‘Wedergeboorte of schijngeboorte 1-3’.
21.  Zie over hem: Stolk, ‘Dr. P. de Vries wil uitnodigen en confronteren’ (interview met dr. P. de 

Vries).
22.  Kort, Het rechtvaardigend geloof, 16.
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gewoond hebben in het plaatsje Comrie, bestaat nog. Onduidelijk is of Comrie hier 
ook geboren is en of hij in de stad Perth of in het dorpje Comrie gedoopt is. Patrick 
Comrie was landeigenaar en kwam later als ambtenaar en advocaat in dienst van de 
overheid. Comries moeder Rachel was een kleindochter van Andrew Gray (1633-
1656), de jonggestorven predikant van de kathedraal in Glasgow.23 De weduwe van 
Gray trouwde later met een andere predikant, George Hutcheson (ca. 1615-1674).24 
Uit het huwelijk tussen Patrick Comrie en Rachel Vause werden twee kinderen ge-
boren: Joanna en Alexander. Comrie spreekt in zijn geschriften wel over de kinder-
verzorgster aan wie de opvoeding van de kinderen was toevertrouwd, maar nooit 
over zijn ouders. In Perth bezocht Alexander de Grammar School, waar onderwijs 
werd gegeven in Latijn, Hebreeuws en Grieks.

In zijn jeugd heeft Alexander de broers Ralph (1685-1752)25 en Ebenezer (1680-
1754)26 Erskine horen preken27 en catechiseren in de St. John’s Kirk te Perth. Met 
een van ‘de groote ERSKINES’ werd hij zelfs bevriend.28 Wellicht moeten we hier 
denken aan Ralph, van wie Comrie verklaart: ‘myn getrouwen ouden Vrient Ralph 
Erskine, welken Godt tot myne bestieringe in myn jeucht gebruikt heeft’.29 De 
Erskines maakten later deel uit van de zogeheten Secession, die in 1733 ontstond 
toen een aantal predikanten uit protest tegen de nationale kerk apart met een eigen 
presbytery gingen vergaderen. Op den duur werden zij geheel onafhankelijk van 
de landelijke Schotse Kerk (Church of Scotland).30 De bezwaren van de Secession 
waren gericht tegen het patronaatsrecht en tegen het feit dat de kerkvergadering 
geen ernst maakte met het handhaven van de gereformeerde leer. Comrie oordeelde 
positief over de geschriften van de beide Erskines en over die van hun collega Tho-
mas Boston (1676-1732),31 die hij naar eigen zeggen goed gekend heeft.32 Comrie 

23.  Pearce, ‘Andrew Gray’; Lachman, ‘Andrew Gray’; Galloway, ‘Andrew Gray’.
24.  Holfelder, ‘George Hutcheson’. Comrie schreef later een voorrede op een Nederlandse vertaling 

van een Bijbelverklaring van Hutcheson over de kleine profeten.
25.  Lachman, ‘Ralph Erskine’.
26.  Lachman, ‘Ebenezer Erskine’.
27.  Charnock, Godt verzoend, de wet in haren tweederleyen eisch verheerlykt en van haren vloek 

ontwapent voorrede VI. Comrie is blij met de uitgave van de goede geschriften van de Erskines 
en zegt dat hij de meeste van hun preken, die in Comries tijd verschenen zijn bij Pelt en Douci in 
Rotterdam, in zijn jeugd gehoord heeft.

28.  Comrie, Berigt nopens de waarschuuwinge van de Heer J.J. Schultens, tegen de Catechismus-ver-
klaringe van den Heer Alex. Comrie, 25. Hierna: Comrie, Berigt. 

29.  Hutcheson, Sakelyke en prackticale verklaringe van de twaalf kleine propheten; door den geleer-
den en godtzaligen heere Mr. George Hutcheson, wel eer bedienaar des h. Euangeliums te Eden-
burg in Schotlandt. [...] Getrouwelyk uit het Engelsch vertaalt deel 3 voorreden, Leiden 1748.

30.  Werner, De Schotse kerkgeschiedenis, 59-60.
31.  Ryken, ‘Thomas Boston’; Lachman, ‘Thomas Boston’.
32.  Comrie, ‘Voorreden aan den Leezer. In zich vervattende eene Beknopte Verhandeling van het 

Verbondt der Werken’ in Boston, Eene beschouwing van het verbondt der genade uit de heilige 
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zorgde in de Republiek voor een eerste vertaling in het Nederlands van Bostons 
Eene Beschouwing van het Verbondt der Genade (1741).33

Boston en de Erskines staan bekend als Marrowmen.34 Zij danken hun naam aan 
de verdediging van het boek The Marrow of Modern Divinity (1645) van Edward 
Fisher.35 Dit boek werd in de zeventiende eeuw negatief beoordeeld door Richard 
Baxter (1615-1691)36 op grond van vermeende antinomiaanse uitdrukkingen. Om-
gekeerd werd Baxter vanwege zijn boek Aphorismes of Justification (1649) be-
schuldigd van arminianisme, papisme en pelagianisme. Boston vond The Marrow 
of Modern Divinity in het jaar 1700 bij een gemeentelid in Simprim en beschouwde 
het ‘als merg voor de ziel’. Hij maakte er ook andere predikanten mee bekend. 
James Hog37 gaf het werk opnieuw uit in 1718. Dit werd de aanleiding tot de zoge-
heten ‘Marrow Controversy’,38 die leidde tot een veroordeling van het boek door 
de synode in 1720. Deze beslissing werd herhaald door de synode op 20 mei 1722. 
Ondanks of misschien juist dankzij de veroordeling verscheen er in 1726 een nieu-
we editie van het boek met kanttekeningen van Boston. Het controversiële boek 
werd door Comrie voor het eerst in het Nederlands uitgegeven in 1757 met als titel 
Mergh des Euangeliums.39

Volgens Comrie was de Schotse kerk ijverig in het bestrijden van dwalingen in 
de leer. Tijdens avondmaalsbedieningen werden deze dwalingen genoemd in naam-
lijsten van hen die van het avondmaal werden uitgesloten. Comrie vertelde dat hij 
veel avondmaalsbedieningen op verschillende plaatsen bijwoonde, maar dat dit tel-
kens weer plaatsvond. Hij typeerde degenen die van de avondmaalstafel geweerd 
werden, als ‘Arianen, Pelagianen, Papisten, Socinianen, en Remonstranten, maar 
ook alle Baxterianen’.40 Hierdoor werd Comrie naar eigen zeggen vanaf zijn jeugd 
bevreesd voor en vervuld met afkeer van de genoemde dwalingen.  

gedenkschriften: waar in de onderhandelende persoonen, die dat verbondt hebben aangegaan, 
hoe en wanneer het gemaakt zy, deszelfs deelen, zoo wel voorwaardelyk als beloovende, en de 
bestiering van het zelve, ieder afzonderlyk overwoogen worden, 29. Comrie prijst Bostons naam 
en godsvrucht. Hierna: Boston, Eene beschouwing van het verbondt der genade.

33.  Van Valen, Thomas Boston een visser der mensen, 184-192. A View of the Covenant of Grace werd 
door Boston voltooid in 1729 en werd voor het eerst postuum uitgegeven in 1734, twee jaar na 
zijn dood.

34.  Van Valen, Herauten van het kruis, 143-158; Van Valen, Thomas Boston een visser der mensen, 
151-165. 

35.  Wright, ‘Edward Fisher’.
36.  Keeble, ‘Richard Baxter’.
37.  Callow, ‘James Hog’.
38.  Lachman, The Marrow Controversy 1718-1723.
39.  Van Valen, ‘Comrie en het Mergh des evangeliums van Edward Fisher’.
40.  Comrie, Berigt, 50.
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Om onbekende redenen is Comrie omstreeks 172541 naar de Nederlandse repu-
bliek verhuisd, waar hij theologie studeerde in Groningen (1729).42 Daar doceer-
den toen de volgende vier hoogleraren in de theologie: Anthonius Driessen (1684-
1748),43 Otho Verbrugge (1670-1745),44 Albertus Voget (1695-1771)45 en Cornelius 
van Velzen (1696-1752).46 Voor de artesfaculteit doceerden: Nicolaas Engelhard, 
Leonardus Offerhaus, Michael Rossal en Nicolaas Tilburg. Verder was er nog een 
hoogleraar in de rechten: Johannes Barbeyrac. Op Verbrugge, Voget, Engelhard en 
Offerhaus na werden deze allemaal met dankbaarheid gememoreerd in Comries 
proefschrift. Met Driessen en Van Velzen stond Comrie op vertrouwelijke voet. 
Ook tijdens zijn studie was Comrie beducht voor dwaalleer. Zo gaf hij zijn leer-
meester Driessen een collegedictaat van professor Venema waarin hij baxterianis-
me had ontdekt.47 

Na zijn studie in Groningen studeerde Comrie theologie en filosofie in Leiden 
(1733). Aan de artesfaculteit doceerden daar toen: Petrus Burmannus, Guilelmus 
Jacobus ’s Gravezande, Sigebertus Haverkamp, Johannes Heyman, Albertus Schul-
tens en Jacobus Wittichius. De theologische faculteit werd bemand door: Francis-
cus Fabricius (1663-1738),48 Taco Hajo van den Honert (1666-1740)49 en Johannes 
Wesselius (1671-1745).50 De theologische faculteit werd gedomineerd door coc-
cejanen. Alleen Wesselius behoorde tot de voetiaanse richting. In Comries proef-
schrift werden genoemd: ’s Gravezande, Wesselius, Van den Honert, Burmannus 
en Schultens. 

In Leiden promoveerde Comrie in de filosofie (1734) op een dissertatie over het 
fundament van de moraal en de natuur van de deugd: Dissertatio philosophica in-
auguralis de moralitatis fundamento, et natura virtutis. Hij nam in zijn proefschrift 
stelling tegen René Descartes (1596-1650),51 die wilde breken met de traditie van 

41.  Comrie, Berigt, 51. Comrie schreef hier dat hij voor 28 jaren nog in Schotland een theologisch 
werk met smaak gelezen had. Dat zou betekenen dat hij omstreeks 1725 nog in Schotland was. De 
ondertekening van het Berigt dateert van 14 december 1754 te Woubrugge.

42.  In het proefschrift van Honig worden de hierna genoemde docenten genoemd die doceerden in 
Comries tijd in zowel Groningen als Leiden. Honig, Alexander Comrie, 33-54.

43.  Clements en Van Sluis, ‘Anthonius Driessen’.
44.  Nat, ‘Otho Verbrugge’.
45.  Fournier, ‘Albertus Voget’.
46.  Nauta, ‘Cornelius van Velzen’.
47.  Comrie, Berigt, 62-63.
48.  De Groot, ‘Franciscus Fabricius’.
49.  Van Eijnatten, ‘Taco Hajo van den Honert’.
50.  Van Asselt, ‘Johannes Wesselius’.
51.  Stelling 25 van Comries proefschrift gaat in tegen de filosofie van Descartes: ‘Cogito ergo Sum, 

non est principium primum ratione conclusionis’. Zie: Comrie, Dissertatio.
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Aristoteles.52 Het proefschrift was opgedragen aan Arnoldus de Sterke, heer van 
Esselicker Woude en Heer Jacobswoude, en Antonius Tarré, predikant in Woerden. 
Zij werden erkend als begunstigers van zijn studie. 

Comrie diende slechts één gemeente, namelijk Woubrugge, waar hij in 1735 
door zijn collega Nicolaus Holtius uit Koudekerk werd bevestigd. In 1773 ging hij 
met emeritaat. Comrie trouwde drie keer. De eerste keer met Johanna de Heyde (15 
augustus 1737), de tweede keer met Maria van der Pijl (3 april 1741) en de derde 
keer met Catharina de Reus (2 december 1766). Alleen bij zijn eerste vrouw kreeg 
hij een dochter, Rachel Cornelia, op 17 oktober 1738. De jonge moeder stief al 
snel na de bevalling, op 29 oktober 1738. Het tweede huwelijk met Maria van der 
Pijl duurde tot 4 januari 1764, toen zij stierf. Comries enige dochter stierf in 1774, 
twee maanden eerder dan Comrie zelf. Zij was getrouwd geweest met Gerhardus 
Boufy, met wie zij twee dochters kreeg: Johanna Maria en Cornelia Petronella. Bij 
de eerste dochter waren Alexander Comrie en Maria van der Pijl nog doopgetuigen 
(27 november 1761).

Vooral zijn eerste vrouw heeft veel voor Comrie betekend, zoals blijkt uit de 
opdracht in Het ABC des geloofs (1739). Hij heeft dit geschrift opgedragen aan zijn 
schoonmoeder en aan zijn zwager Johannes Wilhelmus de Heyde. Deze zwager had 
hij een jaar daarvoor op 22 juni 1738 in het ambt bevestigd in Purmerland met een 
preek over Jesaja 3:10 en 11.53 Na Comries dood zorgde zijn zwager, die toen in Rot-
terdam stond, voor een voorrede in de negende druk van Het ABC des geloofs (1777).

Comrie overleed in Gouda op 10 december 1774. Hij ligt begraven in de 
Sint-Janskerk in die plaats. Zijn opvolger Bartolomeus Ouboter hield op 18 decem-
ber een toespraak naar aanleiding van Hebreeën 13:7 ter nagedachtenis van Com-
rie, want hij wilde niet dat er na zijn dood een lijkpreek gehouden zou worden. Op 
zijn verzoek kwam er in zijn grafzerk geen inscriptie.54 In de Boekzaal van januari 
1775 werd over hem opgemerkt dat hij ‘een zeer bekwaam en yverig voorstander 
en verdeediger van de Leere der Waarheid, die naar de Godzaligheid is; een uitste-
kend licht in Nederlands Kerk’ was.55 

1.3 Receptie van Comrie

Comrie heeft een brede wetenschappelijke belangstelling getrokken. In bijlage 2 
wordt een overzicht gegeven van publicaties over zijn persoon of theologie. Hier 

52.  Vgl. Van Sluis, ‘Cartesianisme’, 221; Goudriaan, ‘Filosofie’, 436.
53.  ‘Kerk-Nieuws’ in Boekzaal der Geleerde Waerelt deel 46, Amsterdam juni 1738, 718-719.
54.  Van Wijk, ‘Grafzerk’, 557.
55.  ‘Kerk-Nieuws’ in Maandelyksche Uittreksels of Boekzaal der Geleerde Waereld deel 122, Amster-

dam januari 1775, 106.
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wordt alleen de stand van het receptieonderzoek weergegeven. Hoewel er nog niet 
veel diepgaand en uitgebreid wetenschappelijk onderzoek is geweest naar de re-
ceptie van Comries theologie met betrekking tot de rechtvaardiging, zijn er auteurs 
die zich summier met zijn ontvangst hebben beziggehouden. We laten hier kort hun 
vondsten en opvattingen de revue passeren. Uit deze huidige stand van het onder-
zoek wordt duidelijk waar we de receptie van Comrie vooral hebben te zoeken.

W. van Gorsel stelde dat in de negentiende eeuw veel herdrukken verschenen van 
geschriften uit de Nadere Reformatie, waaraan hervormde predikanten en uitgevers 
medewerking verleenden met voorkeur voor Comrie.56 Hieruit blijkt dat er binnen 
de Nederlandse Hervormde Kerk aandacht en waardering was voor Comrie.57 Bui-
ten deze kerk was hiervan eveneens sprake.

S. van der Linde (1905-1995)58 en H. Berkhof (1914-1995)59 signaleerden Com-
ries invloed bij A. Kuyper.60 Van der Linde wees daarbij op de doorwerking van 
Comries geloofsbegrip van het geloofsvermogen. Berkhof meende dat door Com-
ries spreken over trappen van de ‘rechtvaardiging van eeuwigheid’ en het ‘geloofs-
vermogen’ het verrassende van de ontmoeting tussen God en mens in vrijspraak en 
geloof verstarde. J.A. de Ruiter (1947-2018)61 merkte op dat Comries dogmatiek 
een hoeksteen was geworden van Kuypers leer. Volgens hem is Comries theologie 
de heersende geworden in de gereformeerde dogmatiek en prediking.62 C.H.W. van 
den Berg wees ook op de invloed van Comrie op de Doleantie en Kuyper.63 C.M. 
van Driel signaleerde een goede ontvangst van ‘oude schrijvers’ als Comrie en 
Smytegelt in de gereformeerde kerk in Driebergen omstreeks 1920.64

Volgens J. van der Haar werden alle belangrijke comriana in de kring van de Af-
scheiding herdrukt en werd het Het ABC des geloofs van Comrie uitgegeven in de 

56.  Van Gorsel, ‘De invloed van de Nadere Reformatie op de Ned. Herv. Kerk van de negentiende 
eeuw’.

57.  Bijvoorbeeld bij J.W. Felix (1824-1904). Zie: Spruyt, ‘Ds. J.W. Felix als uitgever van oude schrij-
vers’, 33. Spruyt, ‘Ds. Jan Wouter Felix in Friesland’, 5: ‘Felix was de eerste secretaris van de 
Confessionele Vereniging (1864), was president-curator van de Vrije Universiteit, maar distanti-
eerde zich van A. Kuyper toen deze via de Doleantie een breuk met de Nederlandse Hervormde 
Kerk forceerde’. 

58.  De Groot, ‘Simon van der Linde’.
59.  Meijering, ‘Hendrikus Berkhof’.
60.  Van der Linde, ‘De Godservaring bij W. Teellinck, D.G. à Brakel en A. Comrie’; Berkhof, Chris-

telijk geloof, 436. 
61.  J. de Ruiter ging in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw voor in samenkomsten van vrije gemeen-

ten. Hij werd geboren op 15 maart 1946 in Schiedam. Hij overleed in Giessen op vrijdag 5 januari 
2018. Zie: De Vries, ‘Jan de Ruiter’.

62.  De Ruiter, ‘Naschrift’, 184.
63.  Van den Berg, ‘De invloed van de Nadere Reformatie op de Doleantie’.
64.  Van Driel, Een wereld op zichzelf, 34. 
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kring van de Doleantie.65 Ook andere onderzoekers wijzen op Comries invloed in de 
Afscheiding, met name bij H. de Cock (1801-1842) en door hem gestichte gemeenten.66 
De Cock wist zich verwant met Comrie en laatstgenoemde was geliefd in de volgende 
door De Cock gestichte gemeenten: Groningen, Hoogeveen, Delfzijl en Minnertsga. 

De Afscheiding dankte haar naam aan de door De Cock opgestelde Acte van Af-
scheiding of Wederkeer.67 Deze werd getekend op een vergadering van kerkenraad 
en gemeente op dinsdag 14 oktober 1834. De Afscheiding was onder meer geba-
seerd op artikel 29 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, waar staat dat men zich 
moet afscheiden van de valse kerk en zich voegen bij de ware kerk. De Nederlandse 
Hervormde Kerk werd dus niet langer gezien als een ware kerk. In 1854 waren er 
al 163 gemeenten die meegegaan waren met de Afscheiding. In dat jaar kregen de 
afgescheidenen ook een eigen theologische school.

A. Kuyper was de leider van de andere groep kerkleden die uit de Nederlandse 
Hervormde Kerk gingen: die van de Doleantie.68 Vanaf 1886 wilde hij met anderen 
dat orthodox-gereformeerde plaatselijke kerken zich zouden vrijmaken van het lan-
delijke kerkverband en zichzelf zouden presenteren als de wettige gereformeerde 
kerk. Hieruit zijn de Gereformeerde Kerken in Nederland ontstaan.

H. Florijn constateert Comries invloed bij de kruisgemeenten en ledeboerianen.69 
Comrie was volgens hem in de negentiende eeuw een van de meest gezaghebbende 
schrijvers in de ledeboeriaanse kringen.70 De ledeboerianen accentueerden de be-
vindelijke uitwerking van de rechtvaardiging in de ziel zoals Comrie die beschreef 
in zijn Eigenschappen.71 De kruisgemeenten ontstonden uit de Afscheiding van 
1834.72 De ledeboerianen ontstonden door de afzetting van L.G.C. Ledeboer in 
1841 van de Nederlandse Hervormde Kerk.73 Ledeboer was een verklaarde tegen-

65.  Van der Haar, ‘Welke geschriften van de oudvaders lazen de Afgescheidenen?’.
66.  Veldman, Hendrik de Cock (1801-1842), 469-470, 477-481, 612; Brienen, ‘De invloed van de 

Nadere Reformatie op de Afscheiding’, 16.
67.  Van Dolderen, Grasduinen, 8-18.
68.  Van Dolderen, Grasduinen, 19-23.
69.  Florijn, ‘De invloed van de Nadere Reformatie op de Kruisgezinden en Ledeboerianen’, 54 en 57.
70.  Florijn, De Ledeboerianen, 124. 
71.  Florijn, De Ledeboerianen, 141.
72.  Kersten, Historisch overzicht, 7-40. Het waren de gemeenten die geen vrijheidsaanvraag indien-

den bij de overheid. Ze zagen zichzelf niet als een nieuw kerkgenootschap, maar als de voortzet-
ting van de Nederlandse Hervormde Kerk. De kruisgemeenten verenigden zich niet met andere 
afgescheidenen, omdat deze wel de vrijheidsaanvraag indienden. Bovendien aanvaardden anderen 
wel een nieuwe kerkorde en waren er leerverschillen.

73.  Het ondertekeningsformulier waarmee predikanten hun binding aan de Drie Formulieren moesten 
betuigen, was vervangen door een lossere binding aan deze formulieren. De reglementen die de 
kerk waren opgelegd, achtte Ledeboer strijdig met het karakter van de Kerk en de ordinantiën 
van Koning Jezus. Op 8 november leidde dit ertoe dat hij het boek met de gezangen, de nieuwe 
reglementen en het nieuwe ondertekeningsformulier van de preekstoel wierp. Dit boek werd na 
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stander van de ingevoerde gezangen. Volgens hem was koning Willem 1 in deze 
kerk een soort paus geworden.74

Ook buiten de kring van de ledeboerianen en aanverwante kringen was Comrie 
volgens Florijn een autoriteit. E. Fransen (1827-1898) was bijvoorbeeld beïnvloed 
door Comries geschriften.75 Fransen leerde net als Comrie de toerekening van 
Christus’ gerechtigheid bij de inwendige roeping.76 Met het onderscheid tussen uit-
wendige en inwendige roeping wilde men duidelijk maken dat de prediking som-
mige hoorders niet tot verandering brengt (uitwendige roeping), maar bij anderen 
effectief is door het werk van Gods Geest (inwendige roeping).77 Net als Comrie 
gaf Fransen een bevindelijke beschrijving van de rechtvaardiging. Volgens hem 
stond of viel de kerk met de rechtvaardiging, zo citeerde hij Luther (volgens Florijn 
via Comrie).78

Meerdere onderzoekers signaleerden Comries invloed bij G.H. Kersten.79 Moer-
kerken zag in Kerstens preken op bijna elke bladzijde Comries invloed.80 J. van  
’t Hul benoemde Comries invloed in het algemeen op de Gereformeerde Gemeen-
ten en in het bijzonder bij Kersten.81 K. van der Zwaag constateerde dat ook A. 
Moerkerken zich op Comrie had beroepen voor zijn rechtvaardigingsleer.82

J. Exalto verwees naar een top tien in de twintigste-eeuwse piëtistische canon van 
‘oude schrijvers’ of ‘oudvaders’. Deze canon is af te lezen uit het aantal herdrukken 

de dienst door Ledeboer en zijn gemeente begraven onder het zingen van Psalm 68 vers 1. De 
ledeboerianen maakten net als de kruisgemeenten geen gebruik van de vrijheidsaanvraag bij de 
overheid om diensten te kunnen beleggen. Ledeboer heeft daarom voor het beleggen van diensten 
boetes gekregen, die hij weigerde te betalen. Daardoor heeft hij twee keer een gevangenisstraf 
uitgezeten, eens een maand en later anderhalf jaar. Ledeboer zag zijn staan buiten de Nederlandse 
Hervormde Kerk als nood. Hij wilde aanvankelijk geen gemeenten stichten. De verwachting dat 
de hervormde kerkgebouwen eens teruggegeven zouden worden, maakte Ledeboer afkerig van 
het bouwen van kerken. In Benthuizen kwam de gemeente jaren samen in een schuur. Met name 
vanwege zijn afwijzing van de vrijheidsaanvraag kon Ledeboer zich net als de kruisgemeenten 
niet met de afgescheidenen verenigen.

74.  Willem I tekende in 1816 het ‘Algemeen Reglement voor het Bestuur der Hervormde Kerk’. De 
koning, de minister van eredienst, de staat kreeg de zeggenschap in de kerk. De leden van de 
synode werden door de koning benoemd en besluiten moesten door hem geapprobeerd worden. 
Vgl. Van Dolderen, Grasduinen, 9; Florijn, ‘Van ‘dweperij en heilloze inblazingen’ tot krankzin-
nigheid. Reacties op het protest van ds. L.G.C. Ledeboer’.

75.  Florijn, De Ledeboerianen, 110.
76.  Florijn, De Ledeboerianen, 114.
77.  De Koeijer, ‘Heilsorde’, 597.
78.  Florijn, De Ledeboerianen, 115-116.
79.  Van Gorsel, De IJver voor Zijn Huis, 115; Van den Brink, Rondom de rechtvaardiging; Van der 

Zwaag, Afwachten of verwachten?, 615-618. Hierna: Van der Zwaag, Afwachten.
80.  Moerkerken, ‘Woord vooraf’ in Comrie, Het oprecht geloof, 16-17.
81.  Van ’t Hul, ‘Aan het graf van Alexander Comrie’, 14. 
82.  Van der Zwaag, Afwachten, 795-798.
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van de oudvaders, maar hij is ook vastgelegd in een aantal exempelverzamelingen 
met levensbeschrijvingen.83 Hoewel Comrie niet in deze top tien genoemd wordt, 
blijkt toch dat hij in vier van de acht meest bekende verzamelingen voorkomt.84 Dit 
zegt iets in het algemeen over zijn ontvangst in de twintigste eeuw. In stichtelijke 
autobiografieën duikt de naam Comrie nogal eens op als een geliefde oudvader die 
met stichting gelezen werd. Volgens Exalto behoren zinsneden als ‘zoals Comrie 
ergens zegt’ tot de gemeenplaatsen van zowel de piëtistische preek als van de beke-
ringsgeschiedenis.85 Comries theologie heeft in de negentiende en twintigste eeuw 
volgens hem grote invloed uitgeoefend.86 Piëtistische predikanten zoals F. Mallan, 
G. van Reenen (1864-1935) en E. van Meer (1891-1954) waren volgens Exalto 
grotendeels congeniaal met Comrie.87

G.A. van den Brink (2008) meent dat in de neogereformeerde en de bevindelijk 
gereformeerde wereld van de twintigste eeuw de visie van Comrie (volgens hem 
leerstellig antinomiaans) werd aanvaard.88 Het gaat hier om de visie dat de recht-
vaardiging aan het geloof voorafgaat. Hij signaleerde bij A. Kuyper, H. Bavinck en 
G.C. Berkouwer dat de rechtvaardiging aan het geloof voorafging.89 Kersten dis-
tantieerde zich van Kuypers theologie, waarin de rechtvaardiging door het geloof 
slechts een afkondiging was van de eeuwige rechtvaardiging. Zo kon er volgens 
Kersten geen staatsverwisseling in de tijd meer zijn. Wel leerde hij dat de recht-
vaardiging tegelijkertijd met de staatsverwisseling aan het geloof voorafging. Bij 
Kersten was daarom volgens Van den Brink het geloof slechts een instrument om 
de rechtvaardiging te kennen. Bovendien was de bekendmaking of beleving van 
de rechtvaardiging maar voor weinigen weggelegd.90 J.G. Woelderink leerde vol-
gens Van den Brink dat de rechtvaardiging aan het geloven voorafging.91 Ten slotte 
noemt Van den Brink nog J. van Genderen, die leerde dat de rechtvaardiging niet 
afhangt van ons geloof.92

83.  Exalto, Gereformeerde heiligen, 23-24.
84.  Exalto, Gereformeerde heiligen, 287.
85.  Exalto, Wandelende bijbels, 83-85, 91-92, 99, 119. Vgl. H. Koopman, Een moeder in Israël, 244. 

M.M. Schot schrijft in een brief (18 augustus 1966) aan M. de Lange hoe ze een preek uit Comries 
Eigenschappen met hartelijke instemming gelezen had. Ze liet erop volgen: ‘Wat is die Comrie 
toch een dierbaar mens geweest, o, hij juicht ook voor de troon.’

86.  Exalto, ‘Welkom in de strijd’, 92-117, 101.
87.  Exalto, ‘Welkom in de strijd’, 111.
88.  Van den Brink (red.), Witsius en het antinomianisme, 172. 
89.  Van den Brink (red.), Witsius en het antinomianisme, 166, 168, 170-171.
90.  Van den Brink (red.), Witsius en het antinomianisme, 168-169.
91.  Van den Brink (red.), Witsius en het antinomianisme, 170.
92.  Van den Brink (red.), Witsius en het antinomianisme, 171.
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M. Golverdingen (1941-2019)93 behandelde eveneens de doorwerking van Com-
ries theologie.94 Hij signaleerde een goede receptie van Eigenschappen in de acht-
tiende eeuw met vijf drukken. Daarna, in de negentiende eeuw, kwam Comrie in 
de belangstelling in de Afscheiding en door de gunstige beoordeling van Kuyper. 
Kuyper had vooral belangstelling voor Comries denken over de rechtvaardiging 
van eeuwigheid. Golverdingen wees ook op het proefschrift van A.G. Honig, dat 
onder diens leiding werd verdedigd.95

Kersten zorgde volgens Golverdingen in de jaren dertig van de twintigste eeuw 
voor een bescheiden revival van Comrie, wat resulteerde in de uitgave van Eigen-
schappen door uitgeverij De Banier in 1930. Na de Tweede Wereldoorlog begon-
nen er artikelen over Comrie te verschijnen in twee nieuwe tijdschriften, name-
lijk Theologia Reformata (sinds 1958) en Documentatieblad Nadere Reformatie 
(sinds 1977). Systematisch onderzoek naar Comries theologie werd verricht door 
C. Graafland en A. de Reuver.96 Kersten, A. Vergunst en Moerkerken hebben ar-
tikelen aan Comrie en zijn werk gewijd in De Saambinder. F. Mallan deed dat 
in De Wachter Sions. Ook schreven J.T. Doornenbal en L. Vroegindeweij in het 
midden van de twintigste eeuw met sympathie over Comrie in het Gereformeerd 
Weekblad.97 In 2015 schreef J. Schipper (1946-)98 een hoofdstuk over de waar-
dering van Comrie. Deze tekst bevat nagenoeg dezelfde namen en feiten als die 
we aantreffen in het bovengenoemde overzicht van Golverdingen. Alleen A. de 
Reuver wordt in dit overzicht niet genoemd en wel de gereformeerde dogmaticus 
H. Bavinck.99

Ik verwijs hier nog naar mijn onderzoek dat in 2017 is gepubliceerd in Documen-
tatieblad Nadere Reformatie, waarbij de receptie van Comries rechtvaardigingsleer 
bij Kuyper werd onderzocht. Het bleek dat hij aspecten van Comries rechtvaardi-
gingsleer heeft gebruikt en zijn visie in de Gereformeerde Kerken in Nederland en 
daarbuiten heeft gestimuleerd.100 B. Hooghwerff (2019) vermeldde in Oude Paden 
nog de invloed van Comrie op Doornenbal. Hij zag Comrie als zijn voorganger en 
leermeester.101 J. Eglinton (2019) wees net als anderen op de invloed van Comrie 

 93.  Zie https://www.gergeminfo.nl/voorgangers/m-golverdingen. Geraadpleegd 10 januari 2020.
 94.  Golverdingen, ‘Inleiding’ in: Comrie, Eigenschappen.
 95.  Golverdingen, ‘Inleiding’ in: Eigenschappen, 30.
 96.  Golverdingen, ‘Inleiding’ in: Eigenschappen, 30-31.
 97.  Golverdingen, ‘Inleiding’ in: Eigenschappen, 31.
 98.  Emeritus predikant van de Gereformeerde Gemeenten. Zie https://www.gergeminfo.nl/voorgan-

gers/j-schipper. Geraadpleegd op 30 juni 2018.
 99.  Schipper, Alexander Comrie, 153-160.
100.  Baarssen, ‘Aan Comrie komt de eere toe’.
101.  Hoogwerff, ‘Woubrugge na Comrie’.
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op Kuyper.102 Ten slotte noem ik nog het onderzoek van M. Visscher-Houweling. 
Volgens haar hoort Comrie in de top vijf van oude theologen die het vaakst in De 
Saambinder werden genoemd. De top vijf bestaat uit: J. Calvijn, M. Luther, A. 
Comrie, G. Voetius en de kerkvader A. Augustinus.103 

Samenvattend kunnen we constateren dat Comrie vooral is gerecipieerd in de 
gereformeerde gezindte. In het bijzonder worden genoemd hervormd-gereformeer-
den (Gereformeerde Bond), Afscheiding, Doleantie, kruisgezinden, ledeboerianen 
en de Gereformeerde Gemeenten (in Nederland). 

1.4 Onderzoeksaanleiding

Comrie behoorde met anderen uit de achttiende eeuw tot de theologen die veel stof 
deden opwaaien.104 Vooral zijn visie dat er naast een rechtvaarding door het geloof 
ook een rechtvaardiging vóór het geloof is, is breed uitgemeten en bediscussieerd. 
Eerder deed ik onderzoek naar Comries theologie,105 de bronnen daarvan en de 
theologie van tijdgenoten. Zo vergeleek ik de rechtvaardigingsleer van H. Witsi-
us (1636-1708)106 en T. van der Groe (1705-1784)107 met die van Comrie. Zowel 
Witsius als Van der Groe liet de imputatie van Christus ordelijk aan het geloof 
voorafgaan. Witsius meende dat de rechtvaardiging verschillende onderdelen heeft, 
waarvan sommige aan het geloof voorafgaan en andere erop volgen.108

102.  Eglinton, ‘Early Modern French and Dutch Connections’, 324.
103.  Visscher-Houweling, ‘De Saambinder verwees afgelopen eeuw vooral naar ‘oude’ theologen’.
104.  Vgl. het conflict rond T. van Thuynen (1679-1742): Clements, De praktijk van het geloof tegen 

het licht van de gereformeerde leer, 11-12; het conflict rond W. Schortinghuis (1700-1750): Kr-
omsigt, Wilhelmus Schortinghuis.

105.  Voor mijn masterscriptie heb ik destijds Comries positie geanalyseerd ten opzichte van het En-
gelse antinomianisme en neonomianisme: Baarssen, Uit genade zalig, door het geloof.

106.  Opmerkelijk was dat H. Witsius (1636-1708) in de heilsorde net als Comrie delen van de recht-
vaardiging vóór het geloof plaatst. Zo is er volgens hem een toekenning van de verdiensten 
van Christus vóór het geloof. In deze zin gaat de rechtvaardiging in de visie van Witsius vooraf 
aan het geloof. Verder worden volgens Witsius de uitverkorenen in de eeuwigheid door God 
aangezien in Christus’ Persoon en werk. Zie: Baarssen en Van Vlastuin, ‘Alexander Comrie als 
orthodox gereformeerd theoloog’, 150-153. Vgl. Park, Driven by God, 170-180.

107.  T. van der Groe plaatste een deel van de rechtvaardiging vóór het geloof: de voorafgaande toere-
kening van Christus’ gerechtigheid, die geldt als de oorzaak van het geloof. Zie: Baarssen, ‘Een 
theologische vergelijking van Theodorus van der Groe (1705-1784) en Alexander Comrie (1706-
1774)’; Baarssen, ‘De daad van een bedelaar’. Zie verder over Van der Groe: Van Dijk, Die des 
nachts Zijn huis bewaakt, 83-85; De Ruiter, ‘Naschrift’; Kerkredactie, ‘Over Van der Groe zijn 
veel meningen’.

108.  Van den Brink (red.), Herman Witsius en het antinomianisme, 326-333. Witsius sprak van een 
algemene rechtvaardiging in het werk van Christus, maar ook van een rechtvaardiging of toere-
kening van Christus’ gerechtigheid die aan het geloven voorafgaat. Het geloof is in dat opzicht 
een gevolg, vrucht, aanduiding en bewijs van de rechtvaardiging. Dit contra Van den Brink, 
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Een belangrijke zeventiende-eeuwse bron voor Comries rechtvaardigingsleer 
was J. Owen. Bij hem ging de absolutie in de hemel logisch gezien aan het geloof 
vooraf. De rechtvaardiging eindigt echter in het geweten en volgt in die zin weer 
op het geloof.109 Owen leerde het besluit van de rechtvaardiging van de uitverko-
renen in de eeuwigheid, het sterven en opstaan van Christus tot hun rechtvaardi-
ging, terwijl de persoonlijke rechtvaardiging plaatsvindt in de tijd.110 Comrie kon 
zich voor een rechtvaardiging vóór het geloof ook beroepen op de Leidse hoog-
leraar T.H. van den Honert,111 een van zijn leermeesters. Deze hoogleraar leerde 
dat de uitverkorenen in de hemel gerechtvaardigd zijn vóór het geloof, waarbij 
het geloof een bekendmaking hiervan is.112 Comries opvatting werd ook gedo-
ceerd door de Utrechtste hoogleraar G. Bonnet (1723-1805).113 Hij sprak van een 
dadelijke rechtvaardiging, die hij onderscheidde van de rechtvaardiging door het  
geloof.114

H. Bullinger (1504-1575) wordt gezien als de inaugurator van deze onderschei-
ding die in het Latijn wordt uitgedrukt met de woorden justificatio activa en pas-
siva.115 De onderscheiding kwam voor in zijn De gratia Dei justificante nos prop-
ter Christum (1554), dat in 1611 in het Nederlands vertaald werd onder de titel 
Vande ghenade Gods, Die ons Rechtveerdicht om Christus wille.116 Volgens J.E. 
Park (2018) gaat het hier om een onderscheid in perspectief. De actieve recht-
vaardiging betekent dat God rechtvaardigt, terwijl de passieve rechtvaardiging 
het ontvangen hiervan door het geloof inhoudt.117 McGrath noemt de differenti-
ering tussen rechtvaardiging vóór en door het geloof – ten onrechte – nareforma-
torisch.118 Volgens hem leerden orthodox-gereformeerde theologen deze onder-

volgens wie de actieve rechtvaardiging bij Witsius volgt op de menselijke daad van geloven. Zie: 
Van den Brink, ‘Antinomianisme’, 58.

109.  Baarssen, ‘Owen in een Nederlandsch gewaat’; De Vries, Die mij heeft liefgehad, 281-284.
110.  Fesko, ‘John Owen on Union with Christ and Justification’.
111.  Comrie en Holtius, Examen, 7e samenspraak 1756, voorrede VII-IX.
112.  Van den Honert, Beknopte Zamenbinding der Godlike waarheden, 60-64.
113.  Van den End, Gisbertus Bonnet.
114.  Leurdijk, ‘De oude Comrie en zijn jonge geestverwanten’, 50-51.
115.  Staedtke, ‘Die niederländischen Ausgaben der Werke Heinrich Bullingers’, 412. 
116.  Dit betekent dat H. Bavinck en C. Harinck zich vergisten met hun bewering dat deze onderschei-

ding bij de hervomers nog niet te vinden was. Zie: Bavinck, Gereformeerde Dogmatiek deel 4, 
2e herziene druk, 211. C. Harinck sprak van ‘een constructie’ en een ‘nieuw schema’ dat we niet 
aantreffen bij de reformatoren en in de gereformeerde belijdenisgeschriften. Zie: Harinck, De 
rechtvaardigmaking, 170, 184.

117.  Park, Driven by God, 68-71. Hij belicht de justificatio activa en passiva bij J. Maccovius (1588-
1644), F. Turretini (1623-1687) en W. à Brakel (1635-1711). 

118.  Volgens McGrath is er in de periode 1530-1730 sprake van drie kenmerken van het protestantse 
verstaan van de natuur van de rechtvaardiging: 1. De rechtvaardiging wordt gedefinieerd als de 
forensische declaratie dat gelovigen rechtvaardig zijn. Het gaat om een verandering in hun status 



31

1 – InleIdIng tot het onderzoek

scheiding in onderscheid van het lutheranisme. Het geloof moest causaal gezien 
gesitueerd worden na de actieve en vóór de passieve rechtvaardiging.119 Volgens 
J.V. Fesko ging het hier om een unieke bijdrage van de gereformeerde ortho-
doxie die gebruikt werd in de polemiek met rooms-katholieken, arminianen en  
socinianen.120

Het is mij gebleken dat op het gebied van Comries recepties nog onderzoek-
sterrein braak ligt. Toen ik in 2017 voor het eerst publiceerde over de ontvangst 
van Comries rechtvaardigingsleer bij A. Kuyper, bleek dat dit type onderzoek ver-
rassende inzichten oplevert.121 Bijvoorbeeld het inzicht dat de neocalvinistische 
voorman en medeoprichter van de Gereformeerde Kerken in Nederland zich voor 
zijn rechtvaardigingsleer sterk liet inspireren door Comrie. Maar ook dat hij diens 
inzichten wilde verspreiden in De Heraut, aan de VU tijdens colleges en zelfs in-
ternationaal in de periodiek The Catholic Presbyterian. Tegelijk bleek dat Kuyper 
de inzichten van Comrie maar deels heeft overgenomen en die op zijn eigen manier 
heeft verwerkt. De rechtvaardiging van eeuwigheid kreeg daarbij grote aandacht. 
Juist hier gebeuren theologisch interessante dingen. Dit alles heeft mij gestimu-
leerd om na te denken over vervolgonderzoek.

Theologen, zoals Comrie en Kuyper, hebben de traditie na hen beïnvloed.122 Er 
wordt wel gesproken van theologoumena of opvattingen van theologen die een 
bepaalde invloed hebben.123 Het nageslacht heeft zich daarbij de traditie op een 
bepaalde manier toegeëigend.124 Zo heeft een aanzienlijk aantal theologen uit de 
negentiende en de twintigste eeuw Comrie gelezen. Hoewel het wat te veel gezegd 
is om te spreken van een comriaanse stroming in het gereformeerde landschap, kan 
er in elk geval gesproken worden van sporen van Comries rechtvaardigingsleer, 
zoals de titel van het proefschrift aangeeft. Het huidige onderzoek beoogt deze 
sporen in kaart te brengen.

en niet in hun natuur. 2. Er wordt met opzet systematisch onderscheiden tussen rechtvaardiging 
en heiliging. 3. Rechtvaardigende gerechtigheid of de formele oorzaak van de rechtvaardiging 
wordt gedefinieerd als de vreemde gerechtigheid van Christus die mensen buiten hen toegere-
kend wordt. McGrath, Iustitia Dei, 212-213; zie ook Van Genderen, Oriëntatie in de dogmage-
schiedenis, 152-178.

119.  McGrath, Iustitia Dei, 271-272.
120.  Fesko, ‘Reformed Orthodoxy on Imputation. Active and Passive Justification’.
121.  Baarssen, ‘Aan Comrie komt de eere toe’.
122.  Vergelijk voor de invloed van het calvinisme in Holland: Van Deursen, Bavianen en slijkgeuzen, 

1-2. Typerend is dat men op de particuliere synode van Zuid-Holland in 1588 H. Herbertsz het 
dringende advies gaf de Institutie van Calvijn te lezen. 

123.  Van Genderen, ‘Inleiding’ in Van Genderen en Velema, Beknopte gereformeerde dogmatiek, 22.
124.  Een illustratief voorbeeld hiervan is de invloed van Augustinus op de rechtvaardigingsleer in de 

middeleeuwen: McGrath, Iustitia Dei, 53-54.
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1.5 Onderzoeksvraag

Aangezien er voldoende aanwijzingen zijn dat de theologie van Comrie een factor 
van betekenis is geweest en nog is in de gereformeerde gezindte, probeer ik in dit 
onderzoek een antwoord te vinden op de volgende specifieke vraag:

Wat is de receptie van Comries rechtvaardigingsleer in de gereformeerde gezind-
te in Nederland tijdens de twintigste eeuw? 

Deze studie heeft een theologische focus en biedt dus geen sociologisch of cul-
tureel perspectief op de gereformeerde gezindte.125 Om het onderzoeksterrein tot 
de juiste proporties af te bakenen heb ik een aantal grenzen aangebracht in mijn 
onderzoeksvraag. Andere zaken die wel op een of andere manier gerelateerd zijn 
aan dit onderzoek maar niet binnen deze gestelde kaders vallen, blijven strikt ge-
nomen buiten het huidige onderzoek. Ik focus in mijn onderzoek op de volgende  
aspecten:

1. Ik heb de onderzoeksrichting toegespitst op de rechtvaardigingsleer. Als we 
Comries rechtvaardigingsleer behandelen, kunnen we er niet omheen ook in te 
gaan op zijn geloofsbegrip en zijn visie op de heilszekerheid. Maar hier ligt niet de 
belangrijkste focus van het onderzoek. In de locus over de rechtvaardiging (de jus-
tificatione) gaat het om de vraag hoe de verhouding tussen God en mens, die door 
de zonde radicaal is verstoord, wordt hersteld.126 Het gaat erom hoe mensen ‘recht-
vaardig’ worden in Gods ogen.127 Vragen naar hoe de rechtvaardiging plaatsvindt 
en welke rol God en de mens daarin spelen, staan hier centraal. Waardering voor 
Comries rechtvaardigingsleer blijkt dikwijls uit expliciete evaluerende bewoordin-
gen. Maar het gaat natuurlijk om de inhoudelijke ontvangst en verwerking van zijn 
theologie. Vragen die gesteld kunnen worden zijn bijvoorbeeld: Welke aspecten 
zijn overgenomen of gewijzigd overgenomen? En welke zijn juist afgewezen? Op 
grond van welke argumenten?

2. Het gaat zoals gezegd in dit onderzoek om Comries rechtvaardigingsleer. 
Comries concept heeft veel in zich wat niet nieuw is ten opzichte van de contempo-
raine theologie en de theologie vóór hem. Dat de rechtvaardiging bijvoorbeeld een 
forensische daad is, is al lang vóór Comrie gezegd in de Reformatie.128 Toch heeft 
zijn rechtvaardigingsleer voor hem kenmerkende of typische aspecten. Op zijn ma-
nier heeft Comrie een aantal aspecten van de rechtvaardigingsleer gesystemati-

125.  Zoals in de tentoonstelling ‘Bij ons in de Biblebelt’ in Museum Catharijneconvent (7 juli 2019-
22 september 2019). Zie: https://www.catharijneconvent.nl/tentoonstellingen/biblebelt/. Geraad-
pleegd 24 augustus 2020.

126.  Van Genderen en Velema, Beknopte gereformeerde dogmatiek, 552.
127.  Appold, ‘Justification’, 257-259.
128.  McGrath, Historical Theology, 154-163.
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seerd. De volgende punten zijn typisch voor zijn concept (voor de verantwoording 
en documentatie zie vooral 2.6.4): 

a. De rechtvaardigingsleer van Comrie bestaat in zijn meest gerijpte versie 
(1761) uit vier essentiële delen: de rechtvaardiging van eeuwigheid, de rechtvaar-
diging in de opstanding van Christus, de dadelijke rechtvaardiging en de lijdelijke 
rechtvaardiging.

b. De rechtvaardiging van eeuwigheid is een inblijvende daad in God, die niets 
tot stand brengt buiten God in de tijd. Het gaat om Gods eeuwige raad en wilsbe-
paling.

c. De dadelijke rechtvaardiging is een actuele daad van God, waarbij Hij Chris-
tus’ gerechtigheid aan de zondaar toerekent. Ordelijk gezien gaat de imputatie 
vooraf aan het geloof dat de rechtvaardiging ontvangt. Het Woord en het geloof 
functioneren pas na deze imputatie. Temporeel gezien vallen imputatie en geloof 
echter samen (zie ook 2.4.1).

d. Vanaf 1753 liet Comrie de geloofsactiviteiten opkomen uit een door Gods 
Geest geschonken geloofshabitus of geloofsgenade. De habitus wordt in de ziel 
gewerkt door Woord en Geest en ook geactiveerd door Woord en Geest (zie 2.4.4). 
Tegelijk blijkt niet hoe het Woord de habitus in de ziel veroorzaakt.

3. In het onderzoek ligt de focus op expliciete referenties naar Comries recht-
vaardigingsleer. Mijn inschatting is dat het onderzoeken van publicaties op de 
naam Comrie, al dan niet gecombineerd met het thema rechtvaardiging, de expli-
ciete receptie van Comrie goed in beeld brengt. Alleen verborgen receptie blijft zo 
buiten beeld. Deze is ook veel moeilijker te traceren.129 Soms komen zulke ver-
borgen sporen van mogelijke invloed wel ‘bij geval’ aan het licht, maar hierop ligt 
geen nadrukkelijke focus in het onderzoek.

4. Het onderzoek concentreert zich zo veel mogelijk binnen de periode van de 
twintigste eeuw. Alleen waar het nodig was voor het verband, is een en ander uit 
het einde van de negentiende eeuw meegenomen. Ik denk aan de ontwikkelingen 
in de Gereformeerde Kerken in Nederland die eind negentiende en begin twintigste 
eeuw speelden. Eveneens denk ik aan de reactie van de Christelijke Gereformeerde 
Kerk(en) op de fusie van dolerenden en afgescheidenen in 1892. Bezwaren tegen 
Kuypers theologie waren er mede de oorzaak van dat zij niet mee konden in de gefu-

129.  Mij bleek bijvoorbeeld in een kort onderzoek naar een aantal catechismusverklaringen uit de 
Gereformeerde Gemeenten in Nederland uit de vorige eeuw dat er een ‘comriaanse’ structuur te 
vinden is in de behandeling van zondag 23. Omdat deze structurering van de rechtvaardigingsleer 
niet expliciet verdedigd wordt met een beroep op Comrie, kan het ook de doorwerking zijn van 
de dogmatiek van G.H. Kersten of het voorbeeld van F. Mallan, die zich beiden overigens wel 
weer door Comrie lieten inspireren. Met evenveel recht kan dan verdedigd worden dat het gaat 
om een ‘kerstiaanse’ structuur.
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seerde kerk. De geschiedenis laat zich hier niet hard afbakenen of begrenzen in eeu-
wen. Anders zouden waardevolle onderzoeksgegevens buiten het onderzoek vallen.

Eén reden voor de beperking tot de gereformeerde gezindte in de twintigste eeuw 
is dat door de lancering van de digitale database Digibron met ruim twee miljoen 
artikelen daarin de twintigste eeuw het gemakkelijkst doorzoekbaar is geworden. 
Alleen het aan de Nederlandse Hervormde Kerk gelieerde blad Het Gekrookte Riet, 
dat niet opgenomen is in Digibron, heb ik handmatig doorgenomen op titels van 
artikelen die mogelijk konden ingaan op Comrie.130

5. Een laatste focus is dat ik alleen de gereformeerde gezindte onderzoek. Dat 
betekent dat het gaat om de kerkelijke richtingen die het woord gereformeerd in 
de naam hebben staan en zich baseren op de Drie Formulieren van Enigheid (de 
Nederlandse Geloofsbelijdenis in 1561, de Heidelbergse Catechismus in 1563 en 
de Dordtse Leerregels in 1618-1619). Voor deze toespitsing van het onderzoek heb 
ik drie overwegingen: 1. Het kenniscentrum van de gereformeerde gezindte (Digi-
bron) dat veel gebruikt is voor deze studie, bevat uitsluitend publicaties uit deze ge-
reformeerde traditie. 2. Vervolgens is het juist de gereformeerde gezindte die zich 
door Comrie heeft laten inspireren (zie 1.3). 3. In de derde plaats was Comrie zelf 
een orthodox-gereformeerd theoloog die zich strikt bond aan de Drie Formulieren 
van Enigheid (zie de samenspraak in het Examen van het ontwerp van tolerantie 
1753-1759 hierover). Het ligt in de lijn der verwachting dat hij dan ook in de gere-
formeerde gezindte aansluiting heeft gevonden.

In het onderzoek maak ik de keuze om het materiaal te rangschikken per kerk of 
kerkelijke richting. Men bedenke dat historici een groot deel van de vorige eeuw 
getypeerd hebben met het begrip verzuiling. Binnen de gereformeerde gezindte 
kan men allerlei kerkelijke minizuilen ontwaren met een eigen kerkblad en organi-
satie van het kerkelijke leven. Voor een groot deel zijn deze minizuilen nog intact 
gebleven. Hoewel het materiaal ook ingedeeld zou kunnen worden op thema of 
op datum, heeft deze indeling als voordeel dat de verschillen in Comrie-receptie 
per kerk in beeld worden gebracht. Er zijn aanwijzingen dat de receptie per kerk 
verschilt. Binnen de Gereformeerde Gemeenten is Comrie geclaimd als zou daar 
en in de Gereformeerde Gemeenten in Nederland zijn erfenis het best bewaard zijn 
gebleven.131 Door per denominatie de receptie te bekijken, kan deze claim getoetst 
worden. Verder zijn er verschillen in kerkelijke en theologische contexten die mo-
gelijkerwijs weer invloed hebben op de Comrie-receptie. We denken bijvoorbeeld 

130.  De oogst van dit onderzoek was echter klein. Wanneer deze jaargangen toegevoegd zouden wor-
den aan Digibron tot elektronisch doorzoekbare bestanden, kan een zoekactie op de naam Comrie 
wellicht meer resultaat opleveren.

131.  Zie de inleiding van Golverdingen in: Bregman (red.), Verhandeling van enige eigenschappen 
van het zaligmakend geloof, 31.
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aan het uiteengaan van de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Christelijke 
Gereformeerde Kerk(en) (pas na 1947 spreekt men van Christelijke Gereformeer-
de Kerken in het meervoud). Verdisconteerd dient te worden dat het binnen de 
kerkelijke context ook zo kan zijn dat scribenten rekening houden met de kerk of 
theologie waarbinnen zij opereren.

Een verkenning in Digibron maakte duidelijk dat in elk geval theologen uit vijf 
verschillende Nederlandse kerken van gereformeerde signatuur over Comrie schre-
ven.132 Het zijn: de Nederlandse Hervormde Kerk (met name de Gereformeerde 
Bond), de Gereformeerde Kerken in Nederland, de Christelijke Gereformeerde 
Kerk(en), de Gereformeerde Gemeenten en de Gereformeerde Gemeenten in Ne-
derland. Periodieken die eruit sprongen, zijn: De Waarheidsvriend en het Gerefor-
meerd Weekblad (Gereformeerde Bond), De Wekker en Bewaar het Pand (Chris-
telijke Gereformeerde Kerk(en)), De Saambinder (Gereformeerde Gemeenten) 
en De Wachter Sions (Gereformeerde Gemeenten in Nederland). Daarbij dient te 
worden opgemerkt dat Digibron geen toegang geeft tot alle mogelijke relevante 
bronnen voor ons onderzoek.

De volgorde van bespreking laat zich als volgt beargumenteren. Chronologisch 
gezien komen de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Christelijke Gerefor-
meerde Kerk(en) eerst. Beide kerken zijn ontstaan in 1892 toen de Doleantie en de 
Afscheiding fuseerden tot de Gereformeerde Kerken in Nederland. Tegelijkertijd 
waren er gemeenten uit de Afscheiding die niet in de fusie meegingen en een eigen 
kerk vormden: de Christelijke Gereformeerde Kerk(en). De Gereformeerde Bond 
is in 1906 opgericht in de Nederlandse Hervormde Kerk. Ten slotte volgen de Ge-
reformeerde Gemeenten, die in 1907 ontstonden als fusering van kruisgemeenten 
en ledeboeriaanse gemeenten. In 1953 kwam het tot een breuk in de Gereformeerde 
Gemeenten, waarbij de Gereformeerde Gemeenten in Nederland zich als kerk or-
ganiseerden. Zo kom ik tot de volgende vier deelvragen:

1. Wat is de receptie van Comries rechtvaardigingsleer in de Gereformeerde 
Kerken in Nederland tijdens de twintigste eeuw? 

2. Wat is de receptie van Comries rechtvaardigingsleer in de Christelijke Gere-
formeerde Kerk(en) in Nederland tijdens de twintigste eeuw? 

3. Wat is de receptie van Comries rechtvaardigingsleer in de Gereformeerde 
Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk in Nederland tijdens de twintigste eeuw? 

4. Wat is de receptie van Comries rechtvaardigingsleer in de Gereformeerde Ge-
meenten (in Nederland) in Nederland tijdens de twintigste eeuw? 

Kerken waarin nauwelijks sprake is van Comrie-receptie blijven buiten het on-

132.  Voor een beschrijving van de kerkelijke verstrooiing zie: Van Lieburg (red.), De stille luyden, 
9-31, 17-21.
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derzoek. Uiteraard geldt hier: geen resultaat is ook resultaat. Er wordt ook buiten 
de genoemde afbakening wel verwezen naar Comrie. Voor wat de Nederlandse 
Hervormde Kerk betreft wees P. Schram op invloed van de Nadere Reformatie bij 
de hervormde theologen P. Broes (1726-1797), E. Kist (1762-1822 en J.H. Gun-
ning (1829-1905). Van Gorsel meende dat de invloed van de Nadere Reformatie 
niet gold voor de Groningers en de modernen, maar dit werd weersproken door 
A.A. van Ruler (1908-1970). Van Ruler wees op Muntinge, Clarisse, Hofstede de 
Groot en Scholten.133 Bij de confessionele theoloog Van Ruler zelf kan bovendien 
ook gesproken worden van receptie van de Nadere Reformatie en Comrie.134 Bij 
de ethische theoloog O. Noordmans (1871-1951) was de ontvangst van de Nadere 
Reformatie summier en uitsluitend negatief.135

Voor mijn onderzoek heb ik gekeken of het de moeite waard zou zijn om de Oud 
Gereformeerde Gemeenten in Nederland (1948) in dit onderzoek te betrekken. Van 
de secretaris van het kerkelijk bureau, J.M. Verwijs, die het register van het kerk-
blad van deze gemeenten voor mij doornam op Comrie-receptie, vernam ik dat het 
resultaat mager was.136 Toch is het niet uitgesloten dat er meer is. Comrie werd bij-
voorbeeld aangehaald door E. du Marchie van Voorthuysen (1901-1986)137 en door 

133.  Op ’t Hof, ‘A.A. van Ruler en de Nadere Reformatie’, 64-78, 76
134.  Op ’t Hof, ‘A.A. van Ruler en de Nadere Reformatie’, 69, 72. Over Van Rulers staan in de Neder-

landse Hervormde Kerk ten opzichte van de verschillende modaliteiten, zie: Van den Brink, ‘Van 
Ruler in de Nederlandse Hervormde Kerk’, 137-150. Van den Brink rangschikt hem materieel 
onder de confessionelen. Hij was spreker voor regionale afdelingen van de CV, de gemeenten 
die hij diende behoorden tot de CV en hij was redactielid van een weekblad dat door de CV werd 
uitgegeven.

135.  Wassenaar, ‘Dr. O. Noordmans en de Nadere Reformatie’, 145-147.
136.  Op dinsdag 16 oktober 2018 mailde J.M. Verwijs mij de volgende opsomming van zoekresultaten 

uit het Kerkblad der Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland: In 1994 wijdt E. du Marchie 
van Voorthuysen een artikel over hem als vertaler van De gelijkenis der tien maagden, van T. 
Shepard. Comrie heeft dit werk namelijk van voetnoten voorzien, die in dat artikel naar voren 
gehaald worden, waarbij hij aan het woord gelaten wordt. Verder wordt verschillende keren uit 
zijn werk geciteerd in de rubriek Daarvan zegt: 1988: 2x; 1990: 2x; 1991: 2x; 1992: 1x; 1994: 
3x; 2011: 8x. In de rubriek Wordelijcheit van P.A. Zevenbergen wordt in 1991 en 1992 in totaal 
3x aandacht besteed aan A. Comrie en de (niet) goede Duitse woorden. In 2002 wordt Comrie in 
de rubriek Wie was… voor het voetlicht gehaald (5 afleveringen). Ten slotte is een preek van hem 
opgenomen in de serie Der Vaderen Erfenis (deel 19).

137.  Naast zijn bijdragen in het landelijk Kerkblad noemde Du Marchie Comrie ook in zijn preken. 
Bijvoorbeeld in maart 1975 in Kinderdijk in een preek over de moordenaar aan het kruis (Lukas 
23:42-43), waar hij ter illustratie een verhaal vertelt dat is ontleend aan Comries ABC. Het gaat 
over het gevaar van een valse bekering. De strekking van het verhaal is om voorzichtig te zijn 
met ziek- en sterfbedbekeringen. Bron: gedigitaliseerde preken door B. Schippers (Rijssen) uit de 
notities van L. Krijgsman (Gorinchem, werkzaam bij de Gereformeerde Bijbelstichting). 
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C. Smits (1898-1994)138 in zijn catechismusverklaring van de zondagen 7 en 23.139

Verder heb ik gekeken naar de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) (1944), 
maar ook daar vond ik (te) weinig materiaal.140 K. Schilder (1890-1952) haalt Com-
rie wel enkele keren aan in zijn catechismusverklaring (vergelijk bijlage 2). In het 
Nederlands Dagblad, dat digitaal te onderzoeken is via de zoekmachine Delpher, 
boden verwijzingen weinig materiaal voor een onderzoek. Verder boden ook de 
zogeheten ‘vrijmakingsbrochures’ onvoldoende aanknopingspunten.141

1.6 Methode van het onderzoek

Receptieonderzoek kan zich richten op de waardering of receptie van een auteur of 
(enkele) geschriften van een auteur.142 Men krijgt een beeld van de kwantitatieve 
ontvangst van iemands geschriften als men kijkt naar het aantal drukken dat een 
bepaald werk over een bepaalde periode in een bepaald gebied gekregen heeft. Er 
kan ook gekeken worden naar kwalitatieve receptie, bijvoorbeeld door motieven 
van uitgevers in kaart te brengen. Informatie over uitgevers kan bovendien helpen 
om te zien in welke levensbeschouwing, confessie of kerkelijke richting een auteur 
of geschrift zijn ontvangst heeft gekregen. Receptie van een auteur laat zich ook 
aflezen in het citeren van of verwijzen naar iemands geschriften, uitspraken of ge-
dachten. Daarover gaat het in ons onderzoek. Daarbij kan gekeken worden hoe en 
waarom geciteerd wordt. Er kan sprake zijn van ‘beïnvloeding, instemming, aan-
beveling, neutrale vermelding of bestrijding’.143 Verder kan men nog kijken naar 

138.  Vermeulen, ‘Dominee Cornelis Smits. Een begenadigde vrijbuiter’.
139.  Kenmerkend voor genoemde oud gereformeerde predikanten is dat zij overstapten vanuit de 

Christelijke Gereformeerde Kerk(en) naar de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Zij 
vallen dus ook deels onder de receptie van de CGK. Du Marchie van Voorthuysen kwam over in 
1952, terwijl Smits overkwam in 1971.

140.  Volgens mededelingen (september 2019) van M. Buitenhuis (predikant in de Gereformeerde 
Kerken (vrijgemaakt)) wordt in deze kerk de naam Comrie nauwelijks gehoord, en hij wordt er 
nauwelijks gelezen. De enkele treffers die te vinden zijn via Delpher in het Nederlands Dagblad 
geven aan dat Comrie geplaatst werd in de lijn van Kuyper en dat was volgens Buitenhuis in de 
GKV geen compliment voor Comrie.

141.  Het gaat hierbij om de brochures die werden uitgegeven in de discussie in de Gereformeerde 
Kerken in Nederland die mede leidden tot de Vrijmaking. Zie: https://vrijmaking.digibron.nl/. 
Geraadpleegd op 10 januari 2020. De 54 treffers die een zoekactie op de naam ‘Comrie’ biedt, 
gaan vooral over de wedergeboorte.

142.  Vgl. bijvoorbeeld de receptie van Schots puriteins of piëtistisch gedachtegoed in vertalingen: Van 
Valen, In God verbonden, 282-338; de receptie van Augustinus: Pollmann ‘Augustin’s legacy: 
success or failure?’, 331-348; de ontvangst van Aristoteles in de vroege gereformeerde ortho-
doxie: Sinnema, ‘Aristotle and Early Reformed Orthodoxy’, 119-148; de receptie van J. Bunyan: 
Schutte e.a., Bunyan in Nederland.

143.  Op ’t Hof, ‘De receptiegeschiedenis van De practycke’, 237.
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ontleningen. Daarbij gaat het om overeenkomsten in structuur en gedachtegang, 
zonder dat er sprake is van kopiëring. In ons onderzoek gaat het om de expliciete 
receptie van Comries theologie van de rechtvaardiging. Het gaat daarbij niet alleen 
om de historische doorwerking van Comries theologische inzichten, maar ook om 
de Comrie-interpretatie van diverse auteurs.144 Vanwege het subjectieve verstaan 
van latere lezers komen er in de receptiegeschiedenis ook nieuwe aspecten aan 
het licht die verdergaan dan de originele betekenis van de tekst van Comrie. In dit 
onderzoek worden de volgende twee onderzoeksmethoden gebruikt:

1. Comries literatuur over de rechtvaardiging wordt inhoudelijk geanalyseerd. 
De analyse van Comries werk op dit punt is grondleggend en dient als referentie-
kader voor het verdere onderzoek. Gezien het tijdvak waarin Comrie publiceerde, 
zullen we hier rekening moeten houden met de verouderde taal die hij hanteerde. 
Daarom zullen historische woordenboeken geraadpleegd worden. Ik denk aan het 
Middelnederlandsch Woordenboek (MNW) en het Woordenboek der Nederland-
sche Taal (WNT).145 Waar Comrie scholastieke termen gebruikt, zullen woorden-
boeken en verklarende woordenlijsten van scholastieke concepten en termen wor-
den geraadpleegd. Daarnaast vindt ook een inhoudelijke literatuuranalyse plaats 
van de Comrie-receptie in boeken of bladen van twintigste-eeuwse gereformeerde 
auteurs in Nederland die daarover schreven. De oude spelling uit het begin van 
de vorige eeuw kan archaïsch aandoen, maar is veel eenvoudiger leesbaar dan de 
werken uit Comries tijd.

2. Daarnaast maak ik een vergelijking van Comries concept met de ontvangst 
daarvan door de geselecteerde auteurs uit de twintigste eeuw.146 Hierdoor kan een 
inhoudelijk oordeel gevormd worden over de latere receptie van Comrie. Deze 
methode van analyse en vergelijking is een gangbare methode in het theologisch 
onderzoek.147 Daardoor kan duidelijk worden wat de verschillen en overeenkom-
sten zijn tussen Comrie enerzijds en zijn ontvangers anderzijds.

Het begrip receptie heeft een brede betekenis. In ons onderzoek wordt vooral ge-
keken naar inhoudelijke overname of afwijzing van Comries rechtvaardigingsleer. 
Tegelijk komen er ook andere zaken in beeld. Zo kan bezien worden of Comrie als 
theologische autoriteit wordt gerecipieerd of dat er kritische distantie is. De achter-
liggende theologische motivatie voor positieve dan wel negatieve receptie kan be-
noemd worden. Het kan blijken dat Comrie gekopieerd wordt, maar het kan ook zo 
zijn dat hij zelfstandig verwerkt wordt. Bovendien is niet uitgesloten dat Comries 

144.  Steinmann, ‘Effective History/Reception History’.
145.  Deze woordenboeken zijn digitaal te raadplegen op http://gtb.inl.nl/search/.
146.  Strausberg, ‘Comparison’; Nelson en Woods jr., ‘Content Analysis’.
147.  Zie bijvoorbeeld De Reuver, Bedelen bij de Bron. Of: Kleinbloesem, Die de goddeloze recht-

vaardigt. 
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leer met woorden wel wordt overgenomen, maar dat zijn theologie inhoudelijk toch 
anders wordt verwerkt. Of omgekeerd dat Comrie met woorden wordt afgewezen, 
maar dat de theologie juist veel lijkt op zijn concept. Verder zal duidelijk worden of 
de rechtvaardigingsleer van Comrie geheel of gedeeltelijk wordt gerecipieerd. Ook 
kan vanuit een analyse van Comries theologie geëvalueerd worden of zijn theolo-
gie historisch gezien juist is geïnterpreteerd, en of er rekening is gehouden met de 
context waarin hij opereerde. Kortom, het onderzoek naar de Comrie-receptie is 
veelzijdig. 

1.7 Data van het onderzoek

Als materiaal voor het onderzoek worden zowel digitale als papieren bronnen ge-
bruikt. De bronnen variëren van wetenschappelijke theologische en kerkhistorische 
studies tot preken en kerkbladartikelen. De data zijn enerzijds gevonden door mid-
del van beschikbare digitale databases zoals Digibron, Delpher, Archive, Google 
en andere websites, maar daarnaast zijn ook bekende standaardwerken en catechis-
musverklaringen geïnventariseerd op mogelijke receptie van Comries rechtvaardi-
gingsleer. Op Google Books en Post Reformation Digital Library zijn de meeste 
primaire teksten van Alexander Comrie te raadplegen. Voor teksten uit het neocal-
vinisme kon gebruik worden gemaakt van de website www.neocalvinisme.nl en 
de zoekmachine Delpher. Veel kranten, boeken en tijdschriften zijn hier te lezen. 
Via Delpher zijn bijvoorbeeld artikelen uit De Bazuin (orgaan van de hogeschool 
in Kampen ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland) te lezen. Ook 
heeft Delpher meer jaargangen van De Heraut digitaal gearchiveerd dan Digibron. 

Een van de belangrijkste digitale bronnen voor dit onderzoek is de digitale zoek-
machine en database Digibron. Zoals hierboven al gezegd, geeft deze zoekmachine 
geen alomvattend overzicht van wat er in de gereformeerde gezindte aan artikelen 
al is gepubliceerd over Comrie. Maar ze geeft wel een belangrijke aanzet. En er 
wordt nog steeds materiaal toegevoegd. Een tweede voordeel is dat data van Di-
gibron voldoen aan het zogeheten FAIR-principe. Dat is de afkorting voor de En-
gelse woorden findable, accessible, interoperable en reusable. Dus de data in deze 
zoekmachines zijn gemakkelijk vindbaar, toegankelijk, voor meerdere mensen te 
gebruiken en opnieuw te gebruiken.

Veel van de gebruikte artikelen voor dit onderzoek zijn gevonden in Digibron 
door te zoeken op ‘Comrie’ in combinatie met ‘rechtvaardigmaking’ of ‘rechtvaar-
diging’. Wanneer er voldoende relevant materiaal was, zijn deze artikelen als ma-
teriaal gebruikt voor het onderzoek. Dat betekent niet dat iedere scribent evenveel 
over Comrie geschreven heeft of dat hij ingaat op alle onderdelen van zijn recht-
vaardigingsleer. In zo’n geval heeft de scribent Comrie gedeeltelijk of selectief 
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gerecipieerd. Er zijn ook scribenten die over Comrie schreven buiten het onderzoek 
gehouden. Het materiaal dat zij boden was of niet specifiek gericht op Comries 
rechtvaardigingsleer of het voegde te weinig toe om er een paragraaf aan te wijden.

Kerken presenteerden zich in de vorige eeuw nog voornamelijk met hun kerke-
lijke organen naar binnen en buiten. De landelijke kerkbladen waren belangrijke 
communicatiekanalen van kerkelijk nieuws, maar ook voor de duiding van theo-
logische, maatschappelijke en politieke onderwerpen. Vandaar dat deze organen 
als het gezicht of visitekaartje van de kerk belangrijke bronnen zijn om de binnen 
kerken gangbare gedachten en ideeën te leren kennen. In ieder geval is het gedach-
tegoed van een scribent niet slechts een mening van een individu, maar ook een 
gedachtegoed dat door de redactie van het orgaan naar buiten toe uitgedragen werd. 
Redacties zagen erop toe welke inhoud naar buiten werd gebracht; dat gold zeker 
als het ging om een officieel kerkelijk orgaan. Dat betekent natuurlijk niet dat de 
theologie die in deze organen gepubliceerd werd, helemaal representatief was voor 
het gedachtegoed binnen de kerken. Men spreekt in de kerkelijke context ook wel 
van (sub)stromingen, richtingen, modaliteiten, flanken en bloedgroepen.

Aan de Gereformeerde Bond waren al twee bladen – Het Gereformeerd Week-
blad en De Waarheidsvriend – gerelateerd, die ook weleens de theologische degens 
met elkaar kruisten. In de Christelijke Gereformeerde Kerk(en) is het blad Bewaar 
het Pand veel minder breed georiënteerd dan het officiële orgaan De Wekker. In 
de Gereformeerde Kerken in Nederland bestonden er ook meerdere bladen met 
verschillende theologische achtergronden. Zo had De Bazuin zijn wortels in de 
Afscheiding, terwijl het door Kuyper opgerichte De Heraut een blad was dat zijn 
wortels had in de Doleantie. Verder moet er rekening mee gehouden worden dat de 
mening van een scribent niet altijd representatief is voor wat er op het grondvlak 
van de kerk leefde. Ook is niet aan te nemen dat alle lezers het niveau hadden om 
abstracte discussies over Comries theologie te volgen.

1.8 Route van het onderzoek

In de volgende hoofdstukken gaat deze studie als volgt verder. Hoofdstuk 2 geeft 
een beschrijving en analyse van Comries theologie van de rechtvaardiging. Dit 
concept moet dienen als het referentiekader waarmee theologen in de twintigste 
eeuw worden vergeleken.

Vervolgens kom ik in hoofdstuk 3 toe aan de Gereformeerde Kerken in Neder-
land. Deze kerkelijke denominatie is in 1886 vanuit de Doleantie ontstaan; zij ver-
enigde zich met de Christelijke Gereformeerde Kerk (1869) in 1892 tot de Gerefor-
meerde Kerken in Nederland. Binnen elk hoofdstuk wordt niet de chronologie van 
de publicaties aangehouden, maar die van de auteurs. De te bespreken theologen 
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worden behandeld in chronologische volgorde, in levenstijd van oud naar jong. Dit 
heeft als voordeel dat publicaties gerangschikt worden per auteur en tegelijk de in-
houdelijke samenhang per auteur te zien is. De publicaties van elke auteur worden 
wel in chronologische volgorde behandeld. Eerst wordt de receptie van Comrie 
door A. Kuyper (1837-1920) en H. Bavinck (1854-1921) behandeld, daarna de re-
actie op Kuypers leer van de rechtvaardiging van eeuwigheid in de Gereformeerde 
Kerken in Nederland. Daarna volgen A.G. Honig (1864-1940), A. Kuyper junior 
(1872-1941) en G.C. Berkouwer (1903-1996). Tevens zoek ik een mogelijke ver-
klaring waarom de Comrie-receptie na Berkouwer gestopt lijkt te zijn.

In hoofdstuk 4 komen de Christelijke Gereformeerde Kerk(en) aan de beurt. 
Voor de chronologie wordt ervan uitgegaan dat deze kerk ontstaan is in de Afschei-
ding van 1834: in 1869 heeft zij zich verenigd met de hoofdgroep van de kruisge-
zinde gemeenten tot de Christelijk Gereformeerde Kerk. In 1892 echter, toen deze 
kerk ging fuseren met de dolerenden, die in 1886 buiten de Nederlandse Hervorm-
de Kerk kwamen te staan, wilde een aantal gemeenten niet mee. Zij vormden de 
voortgezette Christelijke Gereformeerde Kerk. De te behandelen personen zijn: 
F.P.L.C. van Lingen (1832-1913), J. Wisse (1843-1921), H. Janssen (1872-1944), 
J.J. van der Schuit (1882-1968), P.J.M. de Bruin (1868-1946), H. van Leeuwen 
(1906-1988), J. van Genderen (1923-2004), W. van ’t Spijker (1926-) en W.H. Ve-
lema (1929-2019). Met uitzondering van Van Leeuwen hebben zij allen lesgegeven 
aan de predikantenopleiding van de Christelijke Gereformeerde Kerk(en).

Hoofdstuk 5 begint met de receptieanalyse van Comrie ten aanzien van enkele 
theologen in de Nederlandse Hervormde Kerk. Dat zijn vooral theologen die beho-
ren tot de Gereformeerde Bond.148 In dit hoofdstuk komen aan de orde: J.G. Woel-
derink (1886-1956) en de reactie op Woelderink van M. Huizer (1879-1958), L. 
Vroegindeweij (1901-1969), J.T. Doornenbal (1909-1975), J. van Sliedregt (1914-
1973), K. Exalto (1919-2003), C. Graafland (1928-2004) en diens leerling A. de 
Reuver (1942) en W. van Gorsel (1931-2011).

Daarna volgt een analyse in hoofdstuk 6 van de receptie van Comries rechtvaar-
digingsleer in de Gereformeerde Gemeenten, ontstaan in 1907. De volgende auteurs 
passeren de revue: G.H. Kersten (1882-1948), L. Rijksen (1902-1969), A. Elshout 
(1923-1991), A. Vergunst (1926-1981), H. Paul (1928-2019), A. Snoep (1930-
1988), J. Blaauwendraad (1940-), J. Schipper (1946) en A. Moerkerken (1947).

Ten slotte wordt in hoofdstuk 7 de receptie van Comries rechtvaardigingsleer on-
derzocht in de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, ontstaan in 1953 uit een breuk 

148.  Zie voor de richtingen in de Nederlandse Hervormde Kerk: Van der Zee, De richtingen in de Ned. 
Herv. (Geref) Kerk. Hij onderscheidde vijf richtingen: modern, evangelisch, ethisch, confessio-
neel en gereformeerd.
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met de Gereformeerde Gemeenten. Behandeld worden: C. Steenblok (1894-1966), 
J. Boeder (1925-1991), F. Mallan (1925-2010) en L.M.P. Scholten (1939-2020).

De meest opvallende resultaten van de analyse worden samengevat en als con-
clusie van het onderzoek gepresenteerd in hoofdstuk 8. De vraag hoe Comrie glo-
baal gesproken in de gereformeerde gezindte van de twintigste eeuw gewaardeerd 
en verwerkt is in de onderzochte segmenten van de gereformeerde gezindte, kan 
hier beantwoord worden. Hierna volgen nog een Nederlandse en een Engelse sa-
menvatting van deze studie. In de bibliografie wordt ten slotte een overzicht ge-
presenteerd van alle bronnen die gebruikt zijn voor dit onderzoek. Ook is er een 
personenregister toegevoegd. 


