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(Joke Spaans (red.), Een golf van beroering. De omstreden opwekking in de Republiek
in het midden van de achttiende eeuw, Hilversum 2001, 7-14)

Op 16 november 1749 preekte in het industrie- en havenstadje Nijkerk een dominee
over Psalm 72 vers 16: ‘ Is er een handvol koren in het land, op de hoogten der
bergen, de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon’. Op de daaropvolgende dag
legde hij de preek nog eens uit in een openbare catechisatie. De gemeente reageerde
hevig op zijn voordrachten. Mensen werden bevangen van afschuw over hun zonden,
zozeer dat de tranen hen over de wangen stroomden. Tegen het einde van de
catechisatie waren er velen die openlijk huilden, en sommigen waren zozeer
aangedaan dat zij niet meer op hun trillende benen konden staan. Anderen riepen de
mede-aanwezigen toe toch niet zo diep te zinken als zijzelf.

Deze niet-alledaagse respons werd door predikant en gemeente geduid als ‘het ruisen
van de Libanon’, waarover de psalmtekst sprak. De predikant was opgetogen. Hij
schreef in brieven aan zijn ouders en een goede vriend hoe onder zijn leiding in
Nijkerk een opwekking had plaatsgevonden, die zich liet vergelijken met de
opwekkingen in Schotland, ja zelfs met het eerste Pinksterfeest. Handenvol werk had
hij eraan, dag en nacht was hij in touw om mensen die doordrongen waren van hun
geestelijke ellende nu ook te overtuigen dat God hen desondanks liefhad, en hen te
bewegen Jezus toe te laten in hun hart, zodat zij vrede konden vinden. Het nieuws van
de gebeurtenissen in Nijkerk verspreidde zich snel, en ook op andere plaatsen in de
Republiek, van Huizen tot Aalten en van Groningen tot het eiland van Dordrecht,
vond het weerklank in nieuwe plaatselijke opwekkingen.

De dominee in kwestie, Gerardus Kuypers, was een moderne, jonge predikant. Toen
de opwekking in Nijkerk begon was hij 27 jaar oud. Hij kwam, zoals dat vaker
voorkwam, uit een predikantsgezin. Tijdens zijn studie in Leiden specialiseerde hij
zich in de filologische bestudering van de bijbel, waarmee de Leidse geleerden zich
afzetten tegen de nog wel gangbare opvatting dat de bijbeltekst in de grondtalen
onaantastbaar, want door God zelf ingegeven was. Van een ijdel vertoon van
geleerdheid, zoals hij dat bij zijn theologische leermeester Joan van den Honert
aantrof, moest hij niets hebben. Na zijn studietijd was hij ruim een jaar proponent in
de grote gemeente van Amsterdam, om het vak in de praktijk te leren. Daarna werd
hij beroepen als predikant, eerst in Jutphaas, daarna in Nijkerk, Winschoten en
Scheemda. Hij werd uiteindelijk hoogleraar in de theologie aan de universiteit van
Groningen.1 Alleen de best onderlegde predikanten met goede connecties werden na
hun eerste beroep nog naar meer dan één andere plaats beroepen of aangesteld aan een

                                                

1 C. Huisman, Geloof in beweging. Gerardus Kuypers: patriot tussen vroomheid en Verlichting,
Zoetermeer 1996.
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universiteit. Kuypers’ glanzende carrière wijst erop dat hij, in beiderlei opzichten,
grote kwaliteiten bezat.2

De naam van Kuypers is onlosmakelijk verbonden geraakt met de opwekking rond
1750. Opwekkingen waren niet nieuw, en kwamen, zoals gezegd, ook elders voor.
Kuypers had echter, anders dan van predikanten verwacht werd, bewust op
opwekking aangestuurd, was trots op het behaalde resultaat, dat zich in zijn ogen
meten kon met veelbesproken buitenlandse voorbeelden, en bereid om zijn werk in
een openbare discussie te verdedigen. Juist omdat hij een veelbelovend man was,
voorbestemd voor een hoge positie in theologisch Nederland, achtten tegenstanders
van Kuypers’ werkwijze hem een openbare discussie waard. De meest
vooraanstaande onder hen was Kuypers’ eigen Leidse leermeester, Joan van den
Honert, die met grote felheid tegen hem polemiseerde. Dit kemphanengevecht werd
gevoerd in een uitwisseling van pamfletten voor een nationaal forum. Het is vooral
die pamflettenstrijd die zowel onder tijdgenoten als latere historici de aandacht heeft
getrokken. Fred van Lieburg spreekt dan ook terecht van een ‘media-rel’.

De eigenlijke gebeurtenissen zijn slechts met enige moeite uit dit verbale geweld te
destilleren. Kuypers arriveerde in februari 1749 in Nijkerk. Naar eigen zeggen trof hij
daar een medepredikant, J.J. Roldanus, die de gemeente al enige jaren had gesticht
met ‘ernstige preken’, waarin de zonden, de eeuwige straf die daarvoor te verwachten
was, en de noodzaak tot bekering levendig aan de gemeente waren voorgesteld. Deze
preken vielen bij de gemeente in goede aarde, en men kwam ze ook wel beluisteren,
maar verder dan de formele vervulling van deze godsdienstige plicht kwamen de
meeste gemeenteleden niet. Volgens Kuypers hadden ze het te druk met geld
verdienen, en waren zelfs de recente veepest en handelsblokkades niet opgevat als een
aansporing tot bezinning en gewetensonderzoek. Daarnaast bestond er ook een kring
van vromen, die de noodzaak daarvan wel inzagen, en gewoon waren te bidden dat
hun oppervlakkiger levende broeders en zusters tot inkeer mochten komen. Dit leidde
echter vooral tot algehele bespotting en verachting. Deze vromen lijken door deze
verdrukking een tamelijk in zichzelf gekeerd groepje geworden te zijn. Kuypers
schrijft dat ‘aan hen wel bewaarheid wierd dat de verdrukkingen den wyzen wel eens
konnen dol maaken’.

Kuypers zette verschillende middelen in om zijn nieuwe gemeente pastoraal te
bewerken. Krachtig preken over de zonden achtte hij noodzakelijk, maar niet
voldoende. Hij rekende zich ‘geenzints tot die leeraers die wel om het doorwonden,
maar niet om ‘t heelen denken’. Dat ‘heelen’ begon met het onderwijzen van de
gemeenteleden, in openbare catechisaties. Om zijn gemeenteleden ook persoonlijk te
kunnen benaderen organiseerde hij ook meer informele nabesprekingen van zijn
preken in de huizen van vrome gemeenteleden, aansluitend aan de kerkdiensten, waar
geïnteresseerden samen kwamen. In het huisbezoek voorafgaand aan het avondmaal,
dat elders in veel gevallen slechts bestond uit een formele uitnodiging, sprak hij met
de lidmaten over hun geloof. Deze persoonlijke aanpak sloeg geweldig aan. De
nabesprekingen op zondag trokken al gauw zoveel belangstellenden dat particuliere
huizen te klein werden om allen te bevatten.  Ook de conventikelbijeenkomsten

                                                

2 Peter van Rooden, Religieuze Regimes. Over godsdienst in Nederland 1570-1990, Amsterdam 1996,
p. 48-50, 66-67.
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groeiden, naar Kuypers’ eigen zeggen ‘onder toezicht van de kerkenraad’, uit tot
bijeenkomsten van honderden mensen. Het kleine, in zichzelf gekeerd groepje van
vromen dat hij aanvankelijk aantrof lijkt daarmee getransformeerd tot de kern van een
soort class-meetings zoals in het latere methodisme.

Een oude vrouw begon in een preek van zijn ambtgenoot Roldanus luidop te kermen
over haar zonden, en enkele dagen later, op die 16 en 17 november 1749, barstten in
Kuypers’ eigen diensten de religieuze emoties alom los. Mensen kreunden en huilden
van radeloosheid, en raakten de controle over hun ledematen kwijt, zodat ze door
omstanders uit de kerk gedragen moesten worden. Zij kwamen in drommen in de
pastorie om hulp vragen, en mensen die lichamelijk in onmacht geraakt waren,
werden er binnengedragen. Ook bezocht Kuypers ieder die daarom vroeg aan huis, en
in massa-bijeenkomsten in een herberg — die in deze tijden van grote belangstelling
voor de bijbel en de noodzaak tot bekering zijn normale klandizie geheel kwijtgeraakt
heet te zijn — om het proces van wedergeboorte te begeleiden. Hij schakelde hierbij
ook de kerkenraadsleden, zijn vrouw en de plaatselijke vromen in. Wie de
bekeringservaring deelachtig werd, bad mee voor degenen die nog niet zover waren.

De brieven waarin Kuypers zijn hectische bezigheden in november 1749 aan zijn
ouders beschreef, gaven de gebeurtenissen een spectaculaire wending. Ze gingen en
eigen leven leiden nadat ze, na aanvankelijk onder belangstellenden in handschrift
gecirculeerd te hebben, in het voorjaar van 1750 in druk werden uitgegeven. Ze
werden het begin van zowel de pamflettenpolemiek als een, naar het zich laat aanzien
omvangrijke, toestroom van belangstellenden naar Nijkerk. In de zomer van 1750 lijkt
Nijkerk een waar circus geweest te zijn. Profaan vermaak had plaats gemaakt voor
een scala aan religieuze activiteiten: Kuypers, Roldanus, en Kuypers’ vader François,
die uit Werkendam was overgekomen om zijn zoon te helpen, hielden hun preken en
catechisaties en bezochten de bekommerden. Predikanten en oefenaars uit de wijde
omgeving, tot uit Friesland toe, verrichtten hand- en spandiensten, en ook de vromen
en nieuw-bekeerden uit Nijkerk bleven hun steentje bijdragen. Overal werd de bijbel
bestudeerd, klonk psalmgezang en werden mensen in de verschillende stadia van het
bekeringsproces gesteund en bemoedigd.

Enthousiast geraakte predikanten en andere bezoekers ontstaken het heilig vuur na
thuiskomst in hun eigen omgeving. Verschillende bezoekers van de opwekkingen in
Nijkerk en elders grepen naar de pen en publiceerden hun visie op de gebeurtenissen
in de vorm van pamfletten. De meningen waren verdeeld: waar de één verrukt
meenden te zien hoe een eenvoudige, directe prediking van het evangelie werkelijke
bekeringservaringen opriep, sprak de ander juist met afschuw over moedwillige
verstoring van kerkdiensten, met dierlijke geluiden en onbehoorlijke strapatsen.3

Diezelfde verdeeldheid vertonen de pamfletten die zich op een meer theoretisch
niveau met de opwekkingen bezig hielden. Tegenstanders van het ‘Nijkerkse werk’
richtten hun kritiek voornamelijk tegen de onbetamelijke inbreuken op het in
godsdienstoefeningen gebruikelijke decorum en de veronderstelling dat iedereen, jong
en oud, vroom en onvroom, onderlegd in de christelijke waarheden of niet, op deze

                                                

3 Bv. Gerardus Hemsing, Copia van een Brief uit Campen, over het werk Gods in Niekerk, Emden
1750 [Cat. Roest 3] tegenover het ‘Eenvouwig Verhael’ gevoegd achterin Aenmerkingen op het
werkjen, door Do. Gerardus Kuypers uitgegeven, Amsterdam 1750 [Cat. Roest 26, Kn. 18276].
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wijze werkelijk bekeerd kon worden. Hun onbetwiste leider was Van den Honert,
tegen wiens felle aanvallen Kuypers, eveneens in Getrouw verhaal en
Apologiepamfletten, zijn standpunten en werkwijze verdedigde. Zo schreef hij in de
zomer van 1750 een , waarin hij zijn versie van de gebeurtenissen en hun betekenis
voor de kerk van zijn dagen gaf.4 Kuypers stond niet alleen, ook anderen betoogden
dat de opwekking slaagde waar de jaarlijkse biddagspreken, met hun telkens
weerkerende oproep aan de natie om de vingerwijzingen Gods in de veepest,
paalworm en andere rampspoed ter harte te nemen en zich te bezinnen op de
noodzaak tot bekering, gefaald hadden. De bekendste voorstander van de
opwekkingen was Hugh Kennedy, predikant van de Schotse gemeente in Rotterdam,
die de gebeurtenissen in Nijkerk nauw in verband bracht met de Schotse opwekkingen
enkele jaren daarvoor.5

In de laatste maanden van 1750 richtte Kuypers zich in een openbare brief aan alle
Nederlandse predikanten. Omdat in navolging van Nijkerk, ‘de Moeder van al deze
gebeurtenissen’, ook elders opwekkingen hadden plaatsgevonden, en de controverse
over het fenomeen hoog was opgelopen, voelde hij zich geroepen zijn standpunt te
verhelderen en daarmee scheuring tussen voor- en tegenstanders te voorkomen. Hij
nam in deze brief afstand van de al te lawaaiige convulsies van de bekeerden, zonder
evenwel alle uitingen van religieuze emotie af te wijzen. Hij pleitte voor een
gecontroleerd gebruik van opwekkingstechnieken. Hij meende dat het mogelijk en
nodig was nauwkeurig te onderscheiden tussen werkelijke, legitieme uitingen van
emotie en imitatie daarvan door mensen die daardoor aanzien bij de vromen
nastreefden. Hij stelde voor dat predikanten elkaar onderling zouden consulteren en
bood daartoe ook zijn eigen expertise aan. Hij bepleitte bovendien een duidelijker
reglementering van de conventikels, omdat de landelijke plakkaten en de kerkelijke
wetten daarover dubbelzinnig waren.6 De opwekkingen duurden desondanks voort,
eerst nog in het noorden van Nederland en vervolgens in de omgeving van Dordrecht,
totdat er in 1752 een vrij abrupt einde aan kwam.

De Nederlandsche jaerboeken van 1752 geven een handzaam afsluitend overzicht,
tamelijk negatief van toon, waarop veel latere geschiedschrijving zich heeft
gebaseerd.7 Daarnaast vormen de pamfletten de belangrijkste bron voor de
bestudering van de ‘Nijkerkse beroerten’. Deze pamfletliteratuur is onlangs
beschreven en toegankelijk gemaakt door A.M. Roest in een chronologische
catalogus, waardoor het verloop van de discussie voor het eerst duidelijk zichtbaar
                                                

4 Getrouw verhaal en Apologie of Verdeediging der zaaken voorgevallen te Nieuwkerk op de Veluwe,
Amsterdam 1750 [Cat. Roest 14, Kn. 18275].

5 Hugh Kennedy, Nederige Verdediging van het Werk des Heiligen Geestes (...) eenige jaren geleden in
Schotland, en nu onlangs in Nieuwkerk (...), Rotterdam 1751 [Cat. Roest 58, Kn. 18346], A Short
Account of the Rise and Continuing Progress of a Remarkable Work of Grace in the United
Netherlands, London 1750 [Cat. Roest 122], ook vertaald als Aenmerkingen dienende tot opheldering
van de Sterkte en Genoegzaamheid der Blykbaarheid voor een groot Werk der Genade in Nieuwkerk
(...), Rotterdam 1752 [Niet in Cat. Roest, UB Gron., UB Leiden].

6 Briev van Gerardus Kuypers, (...) aan de Leeraaren onzer Kerk, brief gedateerd oktober 1750,
gepubliceerd Leiden 1751 [Cat. Roest 46, Kn. 18349].

7 Nederlandsche jaerboeken, 1752, p. 437-441, 621-905.
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wordt. Deze catalogus vermeldt bovendien in welke bibliotheken de afzondelijke
pamfletten te vinden zijn, en vormt zo een onmisbaar hulpmiddel voor verdere studie.8

De afwijzende toon van de Jaerboeken en het polemisch gehalte van de pamfletten
hebben duidelijke sporen nagelaten in de eerste systematische beschrijving van de
gebeurtenissen, in de Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk van A. Ypeij
en I.J. Dermout.9 Zij betreuren de gebeurtenissen als een schadelijke uitwas van de
meer bevindelijke richtingen uit de zeventiende eeuwse theologische scholen, die
vanzelf verdween toen ‘er allengs reinere, altoos meer dragelijke,
godsdienstbegrippen bij het volk begonnen in omgang te geraken, door het lezen van
schriften, die op eenen meer evangelischen toon gestemd waren’.

De ‘beroering’ of ‘opwekking’ is historici blijven boeien. Nijkerk ontbreekt in geen
enkel overzichtswerk, er zijn verschillende artikelen aan gewijd en in studies over
achttiende eeuwse godgeleerden wordt er een enkele keer uitvoerig bij stilgestaan. In
de negentiende en tot diep in de twintigste eeuw blijft het voornamelijk bij
beoordelingen van het fenomeen, om de vraag of het hier om beroeringen dan wel
opwekkingen ging. Degenen die vooral beroering zien wijten de gebeurtenissen in
Nijkerk, evenals Ypeij en Dermout, doorgaans aan een ver doorgeschoten
bevindelijkheid, zoals bij de door de publieke kerk afgewezen schrijvers
Schortinghuis en Esweijler. Auteurs die de zaken wat positiever beoordelen wijzen
vaak op de opwekkingen die in de jaren 1740 in de Amerikaanse koloniën en in
Schotland plaatsvonden, en die onder anderen door de geschriften en vertalingen van
Hugh Kennedy in Rotterdam in de Republiek bekendheid verkregen, of op een
vernieuwingsbeweging als het methodisme.10

Vanuit de meer sociaal-wetenschappelijke hoek heeft men geprobeerd aan deze
tegenstelling te ontkomen met een heel nieuw type benadering. Jojada Verrips
vergeleek in 1980 de verschijnselen van de ‘beroerden’ in Nijkerk en elders met de
cargo-cults in de Stille Zuidzee en lanceerde vervolgens de theorie dat de beroeringen
voortgekomen zouden kunnen zijn uit moederkorenvergiftiging.11 Aries van Meeteren
paste enkele jaren geleden een sociaal-psychologische benadering toe op het geval
van de opwekking in Bleskensgraaf, die hij verklaart als een uitbarsting van lang-
opgekropte sociaal-economische spanningen, in de ‘erkende’ vorm van de

                                                

8 A.M. Roest, ‘Chronologische catalogus van de polemische geschriften rond de Nijkerkse beweging’,
Documentatieblad werkgroep achttiende eeuw 17 (1985) 211-245 (= Cat. Roest). Aanvulling op
gegeven vindplaatsen bij Huisman, Geloof in beweging, p. 41. De meeste pamfletten worden ook
vermeld in W.P.C. Knuttel, Catalogus van de pamflettenverzameling, berustende in de Koninklijke
Bibliotheek, 9 dln., Den Haag 1889-1920, repr. Utrecht 1978, dl. 4, (=Kn.). In de voetnoten bij de
hiernavolgende artikelen wordt in naar de nummers van deze catalogi verwezen.  Nuttig is ook de
getypte bibliografie van J.J.Kalma, ‘Godsdienstige beroeringen rond 1750 te Nijkerk en elders’,
beschikbaar in de Provinciale Bibliotheek van Friesland (sign. A4228).

9 A. Ypeij en I.J. Dermout, Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk, 4 dln., Breda 1819-
1827, deel IV, p. 8-32.

10 Overzicht over de historiografie van ‘Nijkerk’ in Huisman, Geloof in beweging, p. 103-114.

11 Jojada Verrips, ‘De Genese van een Godsdienstige Beweging: Het Nieuwkerkse Werk’, Tijdschrift
voor Sociale Geschiedenis, 6 (1980) 113-138.
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godsdienstige beroering. Nijkerk, of uiteindelijk de Schotse en Amerikaanse
opwekkingen, boden er het voorbeeld voor.12

Met het verzwakken van de tegenstelling tussen orthodoxie en Verlichting is het de
laatste tijd ook mogelijk geworden de hele opwekkingsbeweging te bestuderen binnen
het kader van theologie en godsdienst in de achttiende eeuw, zonder onmiddellijk in
een waarde-oordeel te vervallen. C. Huisman neemt in zijn recente biografie van
Kuypers een genuanceerd standpunt in. Hij schetst Kuypers als een man die
vroomheid en Verlichting in zich combineerde. Een volgeling van Schortinghuis of
Esweijler was hij volgens Huisman zeker niet. Kuypers bepleitte eerder een geloof,
gestoeld op de bijbel en de gereformeerde leer, dat ook doordrong in de ervaring, en
zich uitte in liefde tot God en de medemens. Huisman plaatst de opwekkingen in een
gereformeerd godsdienstig klimaat waarin de vraag naar de zekerheid van het heil
centraal stond. De oproep tot bekering gaf uitzicht op een bevrijding van de vrees
voor eeuwige verdoemenis, en wordt als zodanig ook als Verlicht gekarakteriseerd.13

Een iets andere benadering geeft W.R. Ward. Hij suggereert dat Schortinghuis
mogelijk iets te extreem was voor de kerk van de Republiek, maar dat deze op haar
beurt ook merkwaardig scherp reageerde. Hij plaatst Schortinghuis in de traditie van
het Oost-Friese gereformeerd piëtisme. Kuypers zette deze traditie voort met een
beroep op de Amerikaanse en Schotse opwekkingen, en bracht daarmee een korte,
maar hevige, opwekkingsbeweging op gang.14

De artikelen in deze bundel gaan in deze richting verder. Het zijn evenzovele
pogingen de Nijkerkse beroeringen te beschrijven,  ingebed in een breder kader van
achttiende eeuwse religieuze en cultuurgeschiedenis. De eerste twee artikelen laten
zien hoe de opwekkingen geen geïsoleerd incident vormden, maar beschreven kunnen
worden als een onderdeel van het gereformeerd kerkelijk leven onder de Republiek in
deze tijd. Fred van Lieburg toont aan dat de gebeurtenissen in Nijkerk en elders in
1749 en daaropvolgende jaren al een voorgeschiedenis hadden. Vanaf de jaren 1710
kan een reeks van opwekkingen getraceerd worden die via persoonlijke contacten met
elkaar in verband staan, in een gebied dat van Oost-Friesland, over de Republiek tot in
Nieuw-Nederland reikt. Deze opwekkingen worden beschreven als een vrucht van het
piëtisme, in plaats van, zoals tot nu toe gebruikelijk, als reactie tegen een
veronderstelde ‘dode orthodoxie’. Frits Broeyer reconstrueert de theologische
achtergronden van de Nijkerkse beroeringen aan de hand van een een preek van
Johannes d’Outrein, een tijdgenoot van Kuypers, over de tekst die in Nijkerk de eerste
opwekkingsverschijnselen losmaakte; de theologische noties rond de bekering en
geloofszekerheid bij een van Kuypers’ leermeesters, Campegius Vitringa, en een
populariserende behandeling van hetzelfde thema’s door een tijdgenoot van Kuypers,
Wilhelmus van Irhoven. Telkens wordt het verband getoond tussen deze theologische
noties en de concrete gebeurtenissen in en rond de Nijkerkse beroeringen.

                                                

12 Aries P.B. van Meeteren, ‘“Het ruysschen als de Libanon”. De geestelijke beroeringen in 1752 in
Bleskensgraaf. Een lokale benadering’, Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 24 (1997) 257-277.

13 Huisman, Geloof in beweging, p. 114-122.

14 W.R.Ward, The Protestant evangelical awakening, Cambridge 1992, p. 237-240.
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Daarop volgen twee artikelen waarin verbanden gelegd worden met de omringende
buitenlanden. Wim van Vlastuin schetst hoe de Amerikaanse opwekkingstheoloog
Jonathan Edwards via een netwerk van correspondenten op de hoogte kon raken en
blijven met de situatie in de rest van de protestantse wereld — waaronder Nijkerk.
Vervolgens vergelijkt hij de wijze waarop Edwards enerzijds en Kuypers en Hugh
Kennedy anderzijds, de Nijkerkse gang van zaken beoordeelden, met name op het
punt van de rol die de emoties daarin speelden. Joke Spaans analyseert de pamfletten-
discussies rond de conventikels, gevoerd tussen Johan Schrassert, Johan Lulofs en
Arnold van Gennep, en die over profetie gevoerd tussen Driessen en de kerkelijke
autoriteiten in Groningen. Zij laat zien hoe deze beide discussies nauw aansluiten bij
ontwikkelingen in het Duitse Rijk en Centraal Europa. Een derde discussie, over de
kenmerken van de ware vromen en de grenzen van de kerkelijke gemeente, beperkte
zich tot de Republiek. De commotie rond Nijkerk wordt gedeeltelijk verklaard uit de
wijze waarop alledrie de discussies daarin een rol spelen.

Joris van Eijnatten verbindt het achttiende-eeuwse denken over melancholie, en meer
in het algemeen het medisch denken in die tijd over de relatie tussen de
gezondheidstoestand van het lichaam en de geestesgesteldheid, met de verlichte
kritiek op het gebeuren in Nijkerk. Daartoe laat hij Philippus Ludovicus Statius
Muller, Johannes Stinstra en een Leeuwarder anonieme arts aan het woord, die de
beroeringen toeschrijven aan dweperij, geestdrijverij en fanatisme, voortkomend uit
psycho-somatische gesteldheden— zowel bij de leiders en aanstokers van de
beweging als bij hun bevattelijke gehoor. Hij laat zien hoe zij alledrie pleitten voor
een meer redelijke godsdienst, en hoe in de tweede helft van de achttiende eeuw die
redelijke godsdienst algemeen in overeenstemming geacht werd met de nationale
volksaard. Peter van Rooden gaat in op de vorm van de publieke discussie rond de
Nijkerkse beroeringen. Daarin worden verschillende genres onderscheiden, zoals de
humanistische geleerdenduscussie, het theologisch traktaat, het kerkelijk strijdpamflet
en het — in die tijd nieuwe — spectatoriale geschrift. Van Rooden betoogt dat de
discussies rondom Nijkerk niet alleen de rechtmatigheid van de verschijnselen
betroffen, maar ook de vraag in welke publieke sfeer de kwestie besproken moest
worden. Daarbij laat hij zien hoe de verschillende ‘publieke sferen’ berustten op
verschillende vormen van autoriteit en elk hun eigen arsenaal van argumenten
erkenden. De discussie ging daarmee ook over de plaats en de functie van godsdienst.

De bundel besluit met een beschrijving van het verloop van de opwekkingsbeweging
in de Noordelijke provincies. Centraal hierin staan de beroeringen die zich in de
zomer van 1751 voordeden in het Drentse Hoogeveen. Joke Spaans betoogt dat deze
de directe aanleiding vormden voor een strikte regelgeving rond oefenaars en
conventikels, die tot stand kwam uit samenwerking tussen kerk en wereldlijk gezag
op het hoogste niveau. Hoewel deze regelgeving niet in heel de Republiek uniform
werd ingevoerd heeft zij herhaling van ‘overslaande opwekkingen’ als rond de
Nijkerkse beroering voorkomen, en evangelicale invloeden succesvol onderdrukt ten
gunste van een meer verlicht christendom.

De artikelen staan elk op zichzelf. Een systematische benadering van het verschijnsel
‘Nijkerk’ wordt hier dus niet gegeven, wel een aanzet daartoe. De verschillende
artikelen sluiten hier en daar wel op elkaar aan: zo vormt het artikel Van Vlastuin tot
op zekere hoogte een vervolg op de door Van Lieburg beschreven vroege
opwekkingen in Nieuw Nederland, en blijken de opwekkingen in Drenthe in de jaren
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1750 al een, ook bij Van Lieburg vermelde voorgeschiedenis te hebben. In  het
contrast tussen de visies van voor- en tegenstanders, en tussen theologische en meer
profane benaderingen komt bovendien de reikwijdte van de discussies rond de
opwekkingen goed naar voren. Een enkele opverlapping of herhaling was daarbij niet
te voorkomen. Het register dient mede om de samenhangen op verschillende punten
beter zichtbaar te maken.


