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3. Economische veranderingen en de opkomst van 

religieuze hervormingspraktijken 

 

‘In the beauty of the lilies 

 Christ was born across the sea 

With a glory in his bossom 

 That transfigures you and me; 

As he died to make men holy, 

 Let us die to make men free, 

His truth is marching on.’ 

(The Battle Hymn of the Republic).94

 

In de negentiende eeuw brachten economische, demografische en sociale 

veranderingen de Amerikaanse samenleving in een stroomversnelling. 

Gedurende de eerste decennia van de negentiende eeuw ontstond er een 

kapitalistisch georiënteerde laissez faire houding. Deze leidde echter ook tot 

een krachtige evangelisch-protestante tegenreactie die eveneens een groot 

stempel drukte op de Amerikaanse samenleving. De invloed van de 

Christelijke hervormingsbeweging zou zelfs doorwerken in de invulling van 

de verzorgingstaat aan het begin van de twintigste eeuw. Ik begin dit 

hoofdstuk met een beschrijving van de vroeg negentiende eeuwse 

economische ontwikkelingen en daarbij horende idealen. Daarna betoog ik 

dat ook de religieuze heropleving de nadruk op individuele verschillen 

                                                 
94 Deze hymne is geschreven door Julia Ward Howe een dochter van Lyman Beecher; een 

van de voormannen van de Second Great Awakening, een beweging uit de periode 1800-1830 

die verderop besproken zal worden. De tekst geeft de essentie weer van de nieuwe 

evangelische consensus die in de Verenigde Staten ontstond gedurende de negentiende 

eeuw. McLoughlin, 1978, pp. 140. 
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versterkte en daarmee het maatschappelijk draagvlak vergrootte voor de 

latere psychometrie.  

 

 

Een samenleving in beweging 
 

Zoals ik in het vorige hoofdstuk aangaf, hechtten Amerikanen in de 

achttiende eeuw grote waarde aan individuele vrijheid en gelijkheid. In de 

negentiende eeuw raakte het denken in termen van gelijkheid echter steeds 

meer ondergeschikt aan de eisen van de opkomende liberale 

markteconomie.95 Individuele verschillen vormden in de beginjaren van de 

Amerikaanse revolutie voornamelijk nog een onderwerp voor politieke 

denkers, maar met het negentiende eeuwse ideaal van de self made man kreeg 

het onderwerp van individuele verschillen brede maatschappelijke 

belangstelling. Amerikanen zochten in de negentiende eeuw het unieke van 

het Amerikaanse systeem niet langer in de mogelijkheid de Europese 

klassieke republiek nieuw leven in te blazen, maar in het creëren van een 

welvarende en vrije natie waarin competitie centraal kwam te staan. 

Economische veranderingen vormden de motor achter deze verschuiving. 

 De eerste verandering was de opkomst van de household manufacturing 

aan het begin van de negentiende eeuw. Door de groei van economische 

activiteiten in eigen huis leek het volgens veel buitenlandse bezoekers alsof 

alles in de Amerikaanse samenleving om commercie draaide.96 De 

industrialisatie die door de huisarbeid in gang was gezet, kreeg vervolgens 

momentum naarmate de goederenproductie plaatsvond in de tot mills 

                                                 
95 Hatch in: Konig, (Ed.), 1995, p. 243. 

96 Bailyn, Davis, Donald, Thomas, Wiebe, Wood, (Eds.), 1977, p. 393. 
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uitgegroeide familiebedrijfjes. Er ontstonden lokale markten en nieuwe 

behoeften. De verschillende staten begonnen zich in de negentiende eeuw 

economisch ook steeds meer van elkaar te onderscheiden. 

De noordelijke staten kenden een sterkere industrialisatie dan de 

westelijke staten die als graanschuur fungeerden voor de overige staten. 97 

Grootschalige landbouw vormde het economisch speerpunt in dit gebied. 

De zuidelijke staten legden zich toe op het verbouwen van katoen die ze 

exporteerde naar de noordelijke staten met hun grote weverijen en naar 

Europa, met Engeland als belangrijkste afnemer. De economische 

verschillen hadden hun weerslag op de sociaal-maatschappelijke 

ontwikkelingen in de verschillende staten. De noordelijke staten zouden 

daarbij in de negentiende eeuw niet alleen in economisch, maar ook in 

cultureel opzicht toonaangevend worden voor de Verenigde Staten als 

geheel. 

De kleinschalige zelfvoorzienende landbouw begon in deze periode 

als economische factor in belang af te nemen.98 Uit het vorige hoofdstuk 

blijkt eigen grondbezit een belangrijke voorwaarde te zijn voor het 

                                                 
97 Bailyn, Davis, Donald, Thomas, Wiebe, Wood, (Eds.), 1977, pp: 428-464; Bilt, and 

Toebes, (Eds.), 1995, pp. 15-67. 

98 Groner, (Ed.), 1972, p. 83. Naast de sterke urbanisatie en industrialisatie van het 

noordoosten van de Verenigde Staten, kende in het westen en zuidwesten van Amerika de 

landbouw juist een enorme expansie. Hier was echter geen sprake van zelfvoorzienende 

landbouw door boeren die in kleine woongemeenschappen gezamenlijk het hoofd boven 

water trachtten te houden. Landbouw werd op grote en commerciële schaal bedreven en 

stond in het teken van het leveren van grondstoffen aan de groeiende industrie in het 

noorden. Economische efficiëntie won het van gemeenschapszin. De boerderijen hadden 

dan ook meer weg van kleine bedrijven dan van de gemeenschapsgeoriënteerde 

zelfvoorzienende vorm van landbouw die Jefferson voor ogen stond. 
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welslagen van de republiek daar het borg zou staan voor de 

onafhankelijkheid van de burger. Door de commercialisering van de 

landbouw en de toenemende industrialisatie met haar grote behoefte aan 

loonarbeiders raakte dit uitgangspunt echter achterhaald. 

De republikeinse idealen uit de achttiende eeuw kwamen nog verder 

onder druk te staan door demografische ontwikkelingen, met name de grote 

toename van immigranten. De Amerikaanse bevolking bleek niet de 

homogene massa te vormen die de republikeinse politieke denkers uit de 

achttiende eeuw voor ogen hadden. Tussen 1820 en 1850 groeide de 

bevolking van 7,9 miljoen naar 19,6 miljoen. Het merendeel van de 

immigranten uit deze periode was uit Noordwest-Europa afkomstig.99 De 

toelating van de immigranten was vooral economisch gemotiveerd.100  

De Verenigde Staten hadden door de grote immigratie een handicap 

die Europa niet kende. De immigranten, vaak afkomstig uit pre-industriële 

culturen, moesten worden gesocialiseerd in de nieuwe industriële 

samenleving met haar strakke tijdsindeling en strenge werkdiscipline.101 Dit 

veroorzaakte spanningen tussen de nieuwelingen en de autochtone 

arbeiders en zou een bron vormen van uitingen van nativism.102 Amerikanen 

                                                 
99 In 1820 kwamen er maar 8000 immigranten binnen. In 1830 liep het aantal echter op 

tot 23.000 en vanaf 1850 kwamen jaarlijks meer dan 370.000 immigranten het land in. Zie 

Groner, (Eds), 1972, p. 103. 

100Zo kende de westkust een grote instroom aan Chinezen die als goedkope 

arbeidskrachten aan de transcontinentale spoorlijn werden ingezet. McDougall, 1993, pp. 

347-351. 

101 Zie bijvoorbeeld Gutman, 1976. 

102 John Highham maakt in zijn boek:'Strangers in the Land; patterns of American nativism 

1860-1925' , 1977, een historische analyse van dit typisch Amerikaans fenomeen. 
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uit de sociale en economische onderklasse zagen de immigranten als 

concurrenten op een harde en grillige arbeidsmarkt. Zij ervoeren de eigen 

gewoontes van de immigranten ook als bedreigend voor de Amerikaanse 

leefstijl. 

 De populariteit van het idee van de self made man, met het ideaal van 

agressief en doortastend ondernemerschap ontstond door het grote 

economische en maatschappelijke succes van deze aanpak.103 Velen zagen 

de mogelijkheid om zonder hulp van 'kruiwagens', patronage en zelfs 

zonder 'elitaire' scholing veel geld te verdienen, als een bewijs voor het 

egalitaire karakter van de Amerikaanse samenleving. De self made man gold in 

de negentiende eeuw als het culturele ideaal. 104 De kracht van deze 

beeldvorming blijkt uit het feit dat Amerikanen zelf aan het begin van de 

negentiende eeuw hun tijd als the age of common man typeerden.105

 Hierdoor ontstond de opvatting dat economische en 

maatschappelijke ongelijkheid geen intrinsiek kenmerk vormde van de 

                                                                                                                       
Nativisme staat volgens hem voor een combinatie van etnocentrisme en nationalisme en 

stelt zich de bestrijding tot doel van alles wat niet Amerikaans is.  

103 Bailyn, Davis, Donald, Thomas, Wiebe, Wood, (Eds.), 1977, p. 396.; Adams, 1990, pp. 

630, 631, 710-712. 

104 Zo stelde de Amerikaanse schrijver en politieke denker Joel Barlow (1754-1812) dat de 

Amerikaanse burger zich nooit bewust voor het algemene belang zou inzetten zoals dat 

Adams en andere door de Verlichting geïnspireerde politieke denkers in de achttiende 

eeuw voor ogen had gestaan. Dat was volgens hem ook niet nodig. Alleen door het 

nastreven van het eigen belang zouden burgers tevens het algemene belang dienen. Bailyn, 

Davis, Donald, Thomas, Wiebe, Wood, (Eds.), 1977, p. 395. 

105 De ongelijke verdeling van de enorme toename in welvaart in deze periode blijkt uit 

het feit dat vijf procent van de bevolking ruim vijftig procent van het nationaal vermogen 

bezat en slechts tien procent van de bevolking meer dan zeventig procent. Bailyn, Davis, 

Donald, Thomas, Wiebe, Wood, (Eds.), 1977, p. 458. 
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Amerikaanse samenleving en dat de Verenigde Staten anders dan Europa 

geen klassenbarrières zou kennen. Ondernemerschap, inzet en volharding 

zouden armoede voorkomen. Voor zover ongelijkheid bestond zou het juist 

stimulerend werken, omdat dit individuele competitie bevordert en de 

burger uitdaagt zichzelf verder te ontwikkelen. Aangeboren talent en de wil 

dat verder te ontwikkelen leken de enige vereisten voor succes in het 

Amerikaanse systeem.106 Door individuele zelfontplooiing zou uiteindelijk 

ieder gesteld doel bereikbaar zijn.107 Door deze manier van denken kwam 

de verantwoordelijkheid van maatschappelijk welslagen bij het individu te 

liggen.108  

De liberale benadering van economische en maatschappelijke 

problemen die sterk kapitaliseerde op individueel initiatief, is terug te vinden 

in de politiek uit die tijd. De periode tussen 1829 en 1837 staat bekend als 

de Jacksonian Era naar de toenmalige President Andrew Jackson. Jackson 

was de personificatie van de self made man. Hij was van eenvoudige komaf, 

en bereikte het presidentschap door zelfstudie en doorzettingsvermogen. In 

Jacksons ogen moest een federale overheid zich zoveel mogelijk afzijdig 

houden van het economische en maatschappelijk leven. Non-interventie 

zou maatschappelijke conflicten eerder oplossen dan een actieve hand van 

                                                 
106 Hoewel er een klein aantal gevallen bekend is van rags to riches bleek de opwaartse 

sociale mobiliteit lang niet zo veel voor te komen als de self made man mythe voorspiegelde. 

Opwaartse mobiliteit was in het Amerika van de negentiende eeuw meer fictie dan 

werkelijkheid. 

107 Deusen, 1963, p. 3. 

108 Persons, 1973, pp. 10-59. 
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de overheid omdat het economische expansie zou stimuleren en burgers 

hun lot in eigen handen liet nemen.109

Het leek alsof in de eerste decennia van de negentiende eeuw op 

politiek en economisch vlak de teugels werden losgelaten. Ten gevolge van 

de sterke economische vooruitgang, de competitie en het nastreven van 

eigenbelang, raakte de Amerikaanse samenleving als het ware 

opengebroken.110 Traditionele instituties die zorgden voor sociale orde en 

gecontroleerde verandering zoals een federale overheid, stabiele 

hiërarchische sociale structuren, hechte kleinschalige gemeenschappen en 

familieverwantschap boetten in aan kracht en maakten plaats voor idealen 

waarin opportunisme en verandering centraal stonden.111

 

 

Een religieuze tegenreactie 
 

Tijdens de economische euforie ontstond echter al snel een ontnuchtering. 

De toenemende urbanisatie van de stedelijke gebieden, de groeiende 

industrialisatie en de immigratie van buitenlanders van uiteenlopende 

nationaliteit en geloofsovertuiging, vormden onverwachte bijwerkingen van 

de economische groei. Veel Amerikanen vreesden het uiteenvallen van de 

sociale structuur van hun samenleving.112

                                                 
109 Ibid; Bailyn, Davis, Donald, Thomas, Wiebe, Wood, (Eds.), 1977, pp. 473-478. 

110 Wiebe, 1967, pp. 11-44; 2002, pp. 63-97. 

111 Wiebe, 1967, pp. 11-44; McClellan, 1999, p. 15. 

112 Boyer, 1978, pp. 1-21; Button, and Provenzo, 1983, p 97; Bailyn, Davis, Donald, 

Thomas, Wiebe, Wood, (Eds.), 1977, pp. 400-401. 
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Een belangrijk ongewild neveneffect van de industrialisatie vormde het 

groeiend aantal armenwijken. Deze wijken kenmerkten zich door een hoge 

concentratie immigranten van allerlei pluimage waarop de traditionele 

vormen van socialisering geen vat kregen. Industriesteden in het 

noordoosten werden geconfronteerd met een stijging in het aantal 

zelfmoorden en toename van problemen zoals misdaad, alcoholisme en 

prostitutie. De urbanisatie kwam hierdoor in een kwaad daglicht te staan en 

vormde het doelwit van morele en religieuze tegenoffensieven.113 Hierdoor 

kregen individuele kwaliteiten zoals deugdzaamheid, talent en persoonlijke 

verdienste een sterke christelijk morele lading die zou doorwerken tot in de 

twintigste eeuw. De populariteit van de psychologische intelligentiemeting 

was niet in de laatste plaats te danken aan de religieuze revitalisering van 

deze meritocratische begrippen. 

 De Verenigde Staten kenden al tijdens het ontstaan van de republiek 

een grote variëteit aan christelijke geloofsgemeenschappen. De meeste 

achttiende eeuwse Amerikanen bekeken de wereld vanuit een protestants-

christelijke gezichtshoek. In tegenstelling tot Europa had de 

verscheidenheid aan geloofsgemeenschappen een populistische, en geen 

orthodoxe inslag. De religieuze genootschappen hadden een grote invloed 

op de Amerikaanse cultuur. Zo zou zonder de steun van de verschillende 

protestante denominaties de revolutie lang niet het politieke momentum 

hebben kunnen bereiken dat nodig was voor het uitroepen van de nieuwe 

republiek. 114

                                                 
113 Zie Boyer, 1978. 

114 May, 1976,; Kloppenberg, 1987, pp. 9-33; Bloch, 1987, pp. 37-58; Higonnet, 1988, p. 

94. 
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Het succesvolle, onofficiële, democratische huwelijk tussen politiek en 

religie had rond 1820 echter zijn beste tijd gehad. Toen al luidde de 

geestelijkheid de noodklok. Veel geestelijk leiders zagen de voordelen van 

de economische groei, maar ze wezen ook op hebzucht, armoede en sociale 

onrust als uitingen van zonde. Zij konden het niet langer moreel 

verantwoorden een politiek systeem te steunen dat in hun ogen dit soort 

ontsporingen in de hand werkte. Een moreel ontaarde politiek vormde 

echter niet het enige probleem waarvoor zij zich geplaatst zagen. 

 De jaren na de revolutie in 1776 kenmerkten zich door een gestage 

terugloop in kerklidmaatschap. Aan het einde van de achttiende eeuw was 

nog maar één op de twintig Amerikanen officieel lid van een 

kerkgenootschap en deze trend zou zich in de negentiende eeuw 

doorzetten.115 Een terugloop in kerklidmaatschap impliceerde echter geen 

afname van het christelijke gedachtegoed onder Amerikanen. Steeds meer 

                                                 
115 Davies in: Bailyn, Davis, Donald, Thomas, Wiebe, Wood, (Eds.) p. 405.; Hatch, In: 

Konig. (Ed.), 1995, pp. 246. 

 Het gezinsleven bleef ook niet onaangeroerd. Economisch was de rol van het gezin 

halverwege de negentiende eeuw uitgespeeld, maar als sociale eenheid kreeg het kerngezin 

in deze periode juist een grotere waarde toebedeeld. Het gezin moest de nieuwe hoeksteen 

van de Amerikaanse samenleving gaan vormen. De Amerikaanse historicus Stow Persons 

(1973) laat zien hoe gedurende de negentiende eeuw het kerngezin in de samenleving een 

steeds grotere maatschappelijke rol gaat spelen. Niet een uitgebreid verwantschapsnetwerk 

vormde de basis voor een goede (economische) toekomst voor de jonge Amerikaan, maar 

de persoonlijke kwaliteiten die tijdens de jeugd ontwikkeld werden. Volgens Persons ging 

deze ontwikkeling ten koste van de onderlinge solidariteit tussen familieleden en van de 

continuïteit van het gezin. De banden tussen generaties werden losser. In de opvoeding 

binnen het kerngezin kwam de nadruk te liggen op de ontwikkeling van verstandelijke 

vermogens. Hierdoor werd scholing een belangrijk onderdeel van de opvoeding. Deze kwam 

steeds meer in het teken te staan van zelfverbetering en zelfdisciplinering. 
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burgers verkozen een persoonlijke belijdenis boven de officiële doctrines. 

Christelijke mystiek en openbaring moesten het hierbij afleggen tegen 

religieuze filosofische beschouwingen. Aan het begin van de negentiende 

eeuw zagen Calvinisten van de oude stempel zich genoodzaakt een 

tegenoffensief te starten waarin ze pleitten voor een terugkeer naar oudere, 

meer zuivere vormen van de protestantse leer als remedie tegen morele 

excessen. De religieuze tegenreactie groeide al snel uit tot een nationale 

beweging die bekend zou worden onder de naam: Second Great Awakening.116

 In de Second Great Awakening vond er feitelijk een herijking plaats 

van een aantal centrale culturele uitgangspunten die tot op de dag van 

vandaag vorm en richting geven aan de Amerikaanse cultuur. De historicus 

William. McLoughlin (1978) vat ze als volgt samen: 

 

                                                 
116 Een belangrijke studie in dit verband is Revivals, Awakenings, and Reform (1978) van de 

Amerikaanse historicus William McLoughlin. Revivalism oftewel wedergeboorte is een 

protestants ritueel waarbij met behulp van een charismatische prediker die het woord van 

God verkondigt, groepen mensen een extatische ervaring doormaken. Protestanten 

spreken hier over bekering of spirituele wedergeboorte. Volgens McLoughlin is wat een 

revival is voor een individu, een Awakening voor een hele cultuur namelijk een moment 

waarop het wereldbeeld verandert. Awakenings zijn volgens McLoughlin momenten waarin 

een heroriëntatie op de bestaande normen en waarden plaatsvindt. Hij spreekt ook wel van 

culturele revivals oftewel wedergeboortes. Revivals en awakenings komen volgens McLoughlin 

voor in iedere cultuur en zijn te beschouwen als folk movements. Zij ontstaan wanneer de 

maatschappij, het leven van alledag, teveel begint af te wijken van de heersende morele en 

religieuze culturele gedragscodes. De awakenings vormen volgens hem geen breuk met de 

dominante culturele noties, maar zijn aanzetten tot een herinterpretatie, een verschuiving 

in optiek en consensus ten aanzien van de oude normen en waarden. Zij bieden het 

individu een nieuwe ideologische verankering in een sterk veranderende maatschappij. Zie 

ook McClellan ,1999, Moral Education in America. pp: 16- 48; Hatch, 1995, The Second 

Great Awakening and the Market Revolution in: Konig, (Ed.) pp. 243- 264. 
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‘At the hart of our culture are the beliefs that Americans are the 

chosen people; that they have a manifest (or latent) destiny to 

lead the world to the millennium; that their democratic-

republican institutions, their bountiful naturel resources, and 

their concept of the free and morally responsible individual 

operate under a body of higher moral laws (to trangress which is 

to threaten our destiny); and that the Judeo-Christian personal 

and social ethic (especially in the formulation described by Max 

Weber as “the Protestant ethic” and called by recent generations 

“the succes myth,” “the work ethic,” and “the American 

dream.”) causes the general welfare to thrive by allowing the 

greatest possible free play and equal opportunity to each 

individual to fulfill his or her potential.’117  

 

De begin negentiende eeuwse religieuze tegenreactie was vooral een reactie 

op de eerder genoemde maatschappelijke ontwikkelingen die een groeiend 

aantal Amerikanen als bedreigend voor de republikeinse meritocratie 

beschouwde. Een belangrijk thema tijdens deze Awakening was dan ook de 

invulling van de Amerikaanse identiteit: wat betekende het Amerikaan te 

zijn? Op tal van terreinen bleek er steeds meer verdeeldheid te bestaan over 

de te volgen koers. Moest Amerika een land van vrije boeren worden of 

zich juist verder ontwikkelen als commerciële handelsnatie? Lag de macht 

bij een hooggeschoolde elite of moest een democratisch gekozen 

volksvertegenwoordiging het land besturen?118

                                                 
117 McLoughlin, 1978, pp. xiv. Zie ook; Konig, 1995; Boyer, 2001, pp. 544-557; Bailyn, 

Davis, Donald, Thomas, Wiebe, Wood, (Eds), 1977, pp: 402-410, 477,485,504-505.; 

Horwitz, (Ed.), 1986; Wood, 1969; Zie ook May, 1976; Kloppenberg, 1987,en Bloch,1987.  

118 McLoughlin, 1978, pp. 98.; Konig, (Eds), p. 244. 
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In deze periode ontstond er een scherp conflict tussen aanhangers van het 

Calvinistische wereldbeeld met zijn nadruk op de aangeboren 

onbetrouwbaarheid en verdorvenheid van de mens en de voorstanders van 

het nieuwe Verlichtingsrationalisme. De laatsten benadrukten de 

aangeboren natuurlijke redelijkheid, goedheid en vrije wil van de mens. 

 De Second Great Awakening brak pas echt door toen Lyman Beecher, 

een van de belangrijkste voormannen van deze beweging, samen met de 

theoloog Nathaniel Taylor de Calvinistische doctrines aan de nieuwe tijd 

aanpasten.119 Een belangrijke strategie vormde het samenbrengen van 

bekeerlingen in zogenaamde missionaire hervormingsverenigingen. De 

conservatieve doelstelling van deze verenigingen was door morele controle 

en scholing de ongedisciplineerde mens terug in het gelid te brengen.120

Volgens Beecher was het expansionisme en de economische groei 

van de Verenigde Staten de oorzaak voor de maatschappelijke instabiliteit 

en het toenemende materialisme. Hij voorzag: 

 

 that our intelligence and virtue will falter back into a dark 

minded vicious populace- a poor, uneducated reckless mass of 

infuriated animalism.En hij voegde toe ‘We must educate! We 

must educate! Or we must perish by our own prosperity'.121

 

 Beecher en de zijnen zochten de oplossing voor de maatschappelijke 

malaise in het verbeteren van de individuele en morele kwaliteiten van de 

                                                 
119 McLoughlin, 1978, p. 109. 

120 McClellan, 1999, pp. 16, 23, 27.; Boyer, 1978, pp. 54-64. 

121 Beecher in: Bailyn, Davis, Donald, Thomas, Wiebe, Wood, (Eds.), 1977, p. 497. 
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Amerikaanse burger. De historicus John. L. Thomas formuleerde het in zijn 

essay:’Romantic Reform in America’ (1965) als volgt: 

 

 ‘In emphasizing the unfettered will as the proper vehicle for 

reform it provided a millenarian alternative to Jacksonian 

politics. Since social evils were simply individual acts of 

selfishness compounded, and since Americans could attempt the 

perfect society at any time they were so inclined, it followed that 

deep and lasting reform meant an educational crusade based on 

the assumption that when a sufficient number of individual 

Americans had seen the light, they would automatically solve the 

country’s social problems.’122  

 

De voormannen van het religieuze reveil waren al even agressief en 

competitief als de zakenlieden wier moraal zij bestreden. Dit bepaalde ook 

in belangrijke mate hun succes. Vooral de Amerikaanse Methodisten 

meenden dat religie net als ieder ander handelsartikel door goed doordachte 

marketing strategieën aan de man viel te brengen. 123 Zo experimenteerden 

zij met nieuwe vormen van religieuze muziek en campingbijeenkomsten 

waar grote groepen mensen soms dagenlang door prekers werden 

opgezweept naar een religieuze catharsis.  

 De missionaire hervormingsverenigingen vormden het begin van 

een ware hervormingshausse. Er ontstonden invloedrijke 

hervormingsbewegingen zoals de Anti-Masonic Movement, The Know Nothing 

Movement, the Prohibition Movement, The Women's Rights Movement en de 

                                                 
122 In McLoughlin, 1978, p. 129. 

123 Ibid. p. 247. 
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Antislavery Movement.124 Al deze groepen deelden de overtuiging dat het 

individu en daardoor de samenleving als geheel te vormen waren in 

overeenstemming met Gods wil.  

 

 

Morele karaktervorming 
 

In hun streven naar individuele morele zelfverbetering zochten 

revivalpredikanten steun bij de Amerikaanse morele filosofie. Deze 

academische discipline ontwikkelde zich parallel aan de Second Great 

Awakening en zou in de eerste decennia van de negentiende eeuw een 

belangrijke rol gaan spelen in de conceptualisering van de morele 

scholingsgedachte.125

De academisch geschoolde moralisten combineerden de christelijke 

normen en waarden met de vernieuwing van de empirische wetenschappen. 

Zij hadden de verwachting dat wetenschappelijke inzichten voor eens en 

altijd de juistheid van het christelijk geloof zouden aantonen. De morele 

filosofie die hieruit ontstond vormde een brug tussen de protestantse 

theologie en de rationaliteit van de opkomende empirische 

wetenschappen.126 Zij stelde zich verder ten doel het individu te motiveren 

voor het algemeen belang in een poging het voortbestaan van de democratie 

veilig te stellen. Daardoor sloot het goed aan op de revival doctrine127 en 

                                                 
124 Boyer,1978; Abzug, 1994. 

125 Meyer, 1972, p. 10. 

126 Ross, 1991, pp. 36-37. 

127 Voor en uitleg van het begrip revival zie vootnoot 23. 
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zou de morele filosofie een belangrijke theoretische pijler gaan vormen van 

de nieuwe revival theologie. 

De morele filosofie ontleende haar inspiratie aan verschillende 

denkstromingen. Vooral de Schotse common sense filosofie was van invloed 

op het denken van de Amerikaanse moralisten. Deze filosofie bood met 

haar afkeer van diepzinnige redeneringen en haar recht-door-zee moraal het 

houvast waarnaar Amerikanen op zoek waren.128 De Schotse filosofie 

kende een sterke preoccupatie met het menselijk bewustzijn. Om te weten 

wat een mens zou moeten zijn, diende men eerst te weten wat een mens is. 

Dit kon alleen door een empirische studie van het menselijk bewustzijn. 

Een belangrijke voorvechter van de morele filosofie, Samuel Stanhope 

Smith, gaf in 1812 de volgende omschrijving: 

 

’ The science of moral philosophy begins with the study of the 

human mind its sensations, perceptions, and generally, its means 

of acquiring knowledge-its sentiments, dispositions and 

affections, and generally, its principles of action or enjoyment-its 

present state, and reactions to other beings-its future, hopes and 

fears.’129

 

De Schotse common sense filosofie was voor de academische moralisten 

interessant, omdat ze rationaliteit en onderzoek naar de werking van het 

menselijk bewustzijn gebruikten voor de onderbouwing van christelijke 

vooronderstellingen. Een belangrijke hypothese in dit verband was de 

aanwezigheid van een universele morele faculteit in ieder mens die evenals 

                                                 
128 Meyer, 1972, p. 42; Evans in Brozek, (Ed.), 1984, pp. 17-48. 

129 Samuel Stanhope Smith, Trenton, Daniël Fenton,in: Brozek, 1984 p. 33. 
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verstandelijke vermogens verder vielen te ontwikkelen. Zo verankerden de 

Schotse common sense filosofen moraliteit in het menselijk bewustzijn. Deze 

verankering is terug te vinden in de definitie van intelligentie in The Bell 

Curve en andere twintigste eeuwse Amerikaanse publicaties over de relatie 

tussen intelligentie en maatschappelijke ontwikkelingen. Volgens de Schotse 

common sense filosofen betrof het een universeel kenmerk. Dit uitgangspunt 

maakte het mogelijk individueel gedrag te ijken aan algemeen geldende 

christelijke normen.  

 Bij de academische moralisten kreeg morele instructie de vorm van 

individuele begeleiding en onderricht. Volgens hen had ieder mens de plicht 

tot zelfverbetering. Kennisverwerving, training van de verstandelijke 

vermogens en de vorming van een goed christelijk karakter vormden hierbij 

de drie belangrijkste uitgangspunten.130 De moralisten waren ervan 

overtuigd dat het menselijk bewustzijn over een enorme plasticiteit 

beschikte. Zij vergeleken mentale vermogens met spieren die door 

onderricht en zelfdiscipline zijn te verbeteren. Het Amerikaanse onderwijs 

in de negentiende eeuw stond daarmee in het teken van een 'morele 

pedagogiek'. Het pedagogische ideaal was de moral man131 die, geschoold in 

                                                 
130 Meyer, 1972, pp. 35-118. 

131 Deze thematiek is terug te vinden in alle lesboeken in moral science die op scholen en 

colleges tot aan het einde van de negentiende eeuw werden gebruikt De sterke 

verwevenheid van morele opvoeding met seculier onderricht blijkt bijvoorbeeld uit Noah 

Webster's: The American Spelling Book (1829) waarvan er in de negentiende eeuw tot aan het 

begin van de twintigste eeuw tientallen miljoenen exemplaren werden verkocht. Het boek 

bevatte niet alleen de nieuwe Amerikaanse grammatica en spellingsregels. Ook het nieuwe 

testament was erin opgenomen. De betekenis van woorden werden met behulp van allerlei 

morele spreuken verklaard. Spellingboeken uit die tijd waren dus bedoeld voor meer dan 
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de hoogste morele principes, niet alleen een deugdzaam leven leidde, maar 

bovendien zijn morele en intellectuele kwaliteiten in dienst zou stellen van 

het algemene belang.132

 De vrije wil was een belangrijk element in de morele filosofie 

waarop de revivalisten kapitaliseerden. Deze maakte dat een mens over zijn 

eigen lot kan beslissen. Het besef van erfzonde dat een prominente plaats 

had in de oude protestante en calvinistische doctrines, kreeg een nieuwe 

betekenis. Zonde was niet inherent aan de erfelijke verdorvenheid van de 

mens, maar het gevolg van een gebrek aan wilskracht. Persoonlijke 

inspanning kon de verdorvenheid overwinnen. 

 Doordat bekering een individuele en bewuste keuze moest zijn, 

begonnen revival-predikanten zich meer en meer toe te leggen op het 

aanspreken van het individu in de vorm van een appèl op het morele 

karakter. Zo stelde een belangrijke profeet van de Second Awakening, de 

theoloog Nathaniël W. Taylor, dat de mens alleen kon worden aangezet tot 

een keuze voor bekering: 

 

'.if he is aroused to action by appeal to the proper faculties of 

his mind.'133En hij voegde toe: ‘Let a man look into his own 

breast, and he cannot but perceive inward freedom for if 

freedom be not in the mind it is nowhere. And liberty in the 

                                                                                                                       
alleen onderricht in taalonderwijs. Zij moesten de scholier ook de juiste moraliteit en 

patriottisme bijbrengen. In: Button, and Provenzo, 1983, p. 78. 

132 Voor een uitgebreide studie over de Amerikaanse morele filosofie en haar relatie met 

de revival beweging zie Meyer, 1972.  

133 Ibid. p. 118. 
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mind implies self-determination. Men must be reformed from 

within.’134

 

De ideologie van de Second Great Awakening met zijn nadruk op individuele 

morele karaktervorming vond een gewillig oor bij veel Amerikanen en 

droeg bij aan een verdere versterking van het culturele ideeëngoed rond de 

self made man. De stringente innerlijke gedragsregulering in de vorm van 

christelijke morele codes of conduct is te beschouwen als een reactie op de 

laissez faire houding waarmee het maatschappelijk en economisch leven uit 

die tijd was doortrokken. Steeds meer Amerikanen raakten ervan overtuigd 

dat rigoureuze morele zelfdiscipline de prijs vormde voor de onbeperkte 

vrijheid op economisch en maatschappelijk vlak.135

Het streven van de revivalisten om de ontaarde mens via individuele 

morele scholing terug in het gelid te brengen, kreeg dus vanuit de morele 

filosofie de nodige ondersteuning met allerlei beschouwingen over het 

menselijk bewustzijn en over de vraag hoe deze te beïnvloeden. Deze 

ontwikkeling tezamen met de krachtige religieuze impuls van de Second Great 

Awakening, versterkte onder Amerikanen het geloof in het belang van 

individuele capaciteiten. Deze waren niet alleen bepalend voor persoonlijk 

succes maar ook voor het welvaren van de samenleving als geheel. Al werd 

het streven naar maatschappelijke hervorming door individuele 

karakterverbetering op den duur ontdaan van haar christelijk religieuze 

connotatie, de morele lading bleef bestaan. Deze ontwikkeling is goed te 

zien in de Public School Movement.  

  

                                                 
134 Nathaniël Taylor in: McLouhglin, 1978, p. 119. 

135 McClellan, 1999, p. 16. 
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De Public School Movement 
 

Voor de revivalisten was het bouwen van meer kerken en het opzetten van 

hervormingsbewegingen niet voldoende. In overeenstemming met de leer 

van het evangelisch protestantisme dienden morele vorming bij burgers al 

op jonge leeftijd plaats te vinden. Naast het gezin kreeg het onderwijs een 

centrale rol toebedeeld in de morele vorming.136

De revivalisten pleitten voor een federaal public school systeem dat 

voor iedere Amerikaan toegankelijk moest zijn. Via een public school systeem 

zou de evangelistisch protestantse moraal in alle geledingen van de 

Amerikaanse samenleving kunnen doordringen. Het uiteindelijke doel van 

de public school movement bestond uit het creëren van maatschappelijke 

stabiliteit door de jongere generatie de juiste normen en waarden bij te 

brengen. Een strikte morele code die al op jonge leeftijd is aangeleerd, zou 

voor de nodige zelfbeheersing bij de burger zorgen wanneer hij aan de 

verleidingen van de samenleving werd blootgesteld. Een van de eerste 

initiatieven op dit gebied was de stichting van zondagsscholen door 

geestelijken als Theron Baldwin. Hij was ervan overtuigd dat het 

evangelische missiewerk alleen kon slagen als het hand in hand ging met een 

gedegen scholing.137  

De eerste pogingen om de massa te scholen met zondagsonderwijs 

bleken echter niet zo succesvol te zijn als de oprichters hadden verwacht. 

De evangelistische gezichtshoek van de hervormers deed het 

onderwijskundig effect van de zondagsschool teniet. De hervormers zagen 

                                                 
136 Ibid. p. 19. 

137 Davies, In: Bailyn, Davis, Donald, Thomas, Wiebe, Wood, (Eds.), 1977, p. 508. 
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de fundamentele maatschappelijke transformaties aan het begin van de 

negentiende eeuw niet als het begin van een nieuwe sociale orde maar als 

een individueel corrigeerbare morele terugval.138 Een gebrek aan 

systematiek en onderwijskundige visie was debet aan de tegenvallende 

resultaten van de eerste hervormingspogingen. De hervormers onderkenden 

al snel dit euvel en gingen op zoek naar een systematische en meer 

didactische kijk op onderwijs. 

 Een belangrijke ontwikkeling in dit verband is de opkomst aan het 

begin van de negentiende eeuw van de monitorial school. Het was een van de 

de eerste serieuze pogingen om wetenschappelijke inzichten in het 

onderwijs te ontwikkelen. De oprichters Andrew Bell en Joseph Lancaster 

streefden naar een onderwijsstructuur waardoor het onderwijsresultaat 

logisch, rationeel en voorspelbaar werd. Met name Lancaster anticipeerde 

zo op de industrialisatie door een onderwijsvisie te propageren waarin de 

nadruk op massascholing, classificatie en prestatie kwam te liggen.139

 De initiatieven van de revivalisten om de massa te onderwijzen, 

kregen in de jaren dertig van de negentiende eeuw een breed 

maatschappelijk draagvlak. Er kwam een vraag om een professioneel 

schoolsysteem dat met geld van de belastingbetaler een solide financiële 

basis kreeg en iedere Amerikaanse burger de gewenste basisvaardigheden 

bijbracht. De economische motivatie hiervoor lag voor de hand. De ideale 

karakterkenmerken die de schoolhervormers nastreefden, waren precies de 

ideale eigenschappen in een competitieve markteconomisch georiënteerde 

maatschappij te weten: punctualiteit, eerlijkheid, gehoorzaamheid, 

verantwoordelijkheid, ambitie en doorzettingsvermogen. De vraag is 

                                                 
138 Boyer, 1978, p. 55. 

139 Button, and Provenzo, 1983, p. 70. 
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waarom nu wel een draagvlak ontstond voor een federaal georganiseerd 

schoolsysteem, terwijl dat aan het einde van de achttiende eeuw ontbrak. 

 Door het politieke meritocratische klimaat van de Jacksonian 

democracy met zijn politieke ideologie van equal opportunities en individuele 

competitie, kreeg de lobby voor de public school steun uit een onverwachte 

hoek. In de Jacksonian democracy moest iedereen die dat wilde de 

mogelijkheden krijgen om een sport hoger op de sociale en economische 

ladder te komen. Een nationaal onderwijssysteem leek een goede manier om 

dit doel te realiseren. De public school-beweging sloot hierop aan door de 

public school te presenteren als het middel bij uitstek waarmee de individuele 

burger zich volledig kon ontplooien. De belangen van de federale politiek 

en die van de public school hervormers leken daardoor in elkaars verlengde te 

liggen. 

Er was nog een andere belangrijke drijfveer voor een openbaar 

schoolsysteem. De 'Amerikanisering' van nieuwe immigranten werd als een 

belangrijke taak van het onderwijs in de Verenigde Staten gezien.140 In een 

land waar de bevolking van grote steden als New York voor driekwart uit 

kersverse immigranten bestond, vormde scholing in de Amerikaanse cultuur 

een hoge prioriteit. Scholing moest liefde en respect bijbrengen voor de 

Amerikaanse samenleving en de principes waarvoor zij stond. 

 Amerikanisering betekende in die tijd opvoeding in de Anglo-

Amerikaanse gewoonten en gebruiken. Calvin Stowe, een belangrijk 

onderwijshervormer en een groot voorvechter van de public school, gaf in 

1837 hiervoor de volgende verantwoording: 

 

                                                 
140 Pulliam, 1987. 
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It is altogether essential to our national strength and peace, if 

not even to our national existence, that the foreigners who settle 

on our soil, should cease to be Europeans and become 

Americans; and as our national language is English, and as our 

literature, our manners, and our institutions are of English 

origin, and the whole foundations of our society English, it is 

necessary that they become Anglo-American.141

 

 De public school had tot taak bij te dragen aan de sociale, politieke en morele 

karaktervorming in lijn met de Amerikaanse meritocratie.142

 De revivalisten konden tevreden zijn. De public school kreeg een 

brede aanhang onder de Amerikaanse bevolking die niet alleen hun 

kinderen naar de public school stuurden maar ook bereid waren daar de 

nodige belasting offers voor te brengen. Deze bereidheid onder gewone 

Amerikanen was niet zo vreemd. De public school leek een oplossing te 

vormen voor zulk uiteenlopende onderwerpen als educatieve vorming, 

morele zelfverbetering, sociale stabiliteit, politieke vrijheid en inburgering 

van nieuwe immigranten.  

De door de revivalisten zo belangrijk geachte morele scholing 

gebaseerd op de evangelisch protestante leer kreeg een prominente plaats in 

het curriculum. Het morele onderwijs bestond uit het aanleren van absoluut 

geachte universele morele regels. Deze codes of conduct dienden ertoe de 

menselijke vrije wil in goede banen te leiden. Hier was geen ruimte voor 

                                                 
141 Stowe in: Button, & Provenzo, 1983, p. 95. 

142 De populariteit van deze visie blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat van de boeken van 

William Holmes McGuffey waarin thema's als individuele deugdzaamheid, werkdiscipline 

en morele karakterontwikkeling werden behandeld, in de periode tussen 1836 en 1920 

meer dan 120 miljoen exemplaren werden verkocht. Pulliam, 1987, p. 72. 
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omzichtigheid of gradatie. Goed en slecht werden in krachtige zwart-wit 

termen beschreven.  

Het succes van de evangelisch protestanten in het verspreiden van 

hun morele levensbeschouwing via het succesvol promoten van de public 

school zou zich echter tegen hen keren. Door het groeiende aantal 

immigranten moest het protestantisme ruimte maken voor een groter 

wordende rooms-katholieke gemeenschap. Daardoor ontstond er al snel een 

heftige discussie over de plaats van religie in het morele onderwijs. De 

kracht van de public school lag in de toegankelijkheid voor iedereen. Het 

aanbieden van morele scholing vanuit slechts één bepaald christelijk 

perspectief strookte niet met die gedachte. Bijgevolg waren de evangelisch 

protestanten gedwongen het morele onderricht te ontdoen van zijn 

religieuze connotatie.143 Ondanks deze secularisatie zou het morele 

onderwijs nog tot ver in de negentiende eeuw een belangrijke plaats 

innemen in het publieke onderwijssysteem. Zelfs in het begin van de 

twintigste eeuw was het nog in het curriculum opgenomen.  

De public school begon haar christelijke revival idealen te ontgroeien. In 

het streven naar een efficiënt en systematische vorm van onderwijs kwam er 

meer behoefte aan praktisch wetenschappelijk gefundeerde inzichten in 

thema’s als leervermogen, geheugen en andere onderwerpen die van belang 

waren voor een succesvolle schoolcarrière. De preoccupatie met individuele 

karaktervorming bleef daarin een grote rol spelen. Praktische 

noodzakelijkheid en morele inspiratie vonden elkaar in de speurtocht naar 

betere vormen van onderwijs, gebaseerd op nieuwe inzichten in de werking 

van het menselijk bewustzijn. 

                                                 
143 McClellan, 1999, pp. 30-45. 
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Een goed voorbeeld van dit samengaan vormt het werk van Horace Mann. 

Hij speelde een grote rol in de acceptatie van de public school en zijn werk had 

een grote invloed op de ontwikkeling van de pedagogiek in de Verenigde 

Staten. Opgeleid als advocaat verkoos Mann uiteindelijk de politiek. Zijn 

interesse ging vooral uit naar sociale hervormingen. Volgens Mann vormde 

het onderwijs de spil voor maatschappelijke hervormingen. Daarnaast zou 

scholing de leerling belangrijke Amerikaanse waarden bijbrengen en 

daardoor bijdragen aan het behoud van de Amerikaanse meritocratie.  

Een belangrijke invloed op het denken van Mann hadden de ideeën 

van de Schotse frenoloog George Combe. Zijn werk 'The Constitution of Man' 

(1828) vormde een combinatie van de Schotse common sense filosofie en de 

theorieën van de frenoloog F. J. Gall. De frenologie in de Verenigde Staten 

paste zeer goed in de zelfverbeteringsdoctrine van de religieuze 

hervormingsbeweging uit het antebellum. De frenoloog maakte een 

individuele karakterologische sterkte-zwakte analyse en aan de hand daarvan 

kreeg de cliënt adviezen over zaken zo uiteenlopend als 

huwelijksproblemen, partnerkeuze, persoonlijke ontwikkeling en 

beroepskeuze. De frenologie is daardoor te beschouwen als een voorloper 

van de moderne testpsychologie.144

Mann was vooral gecharmeerd van de belofte die de frenologie in 

zich hield individueel menselijk gedrag te voorspellen en te vormen. Door 

de systematische schedelmeettechnieken hadden de fysisch georiënteerde 

frenologische theorieën in zijn ogen een wetenschappelijke meerwaarde 

boven andere -meer filosofische- theorieën over het menselijk bewustzijn. 

De strikte empirische onderzoeksprocedures overtuigden Horace Mann dat 

                                                 
144 Sokal, (Ed), 1987, pp. 10. 
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de frenologie in staat was duidelijkheid te verschaffen over de aard van het 

menselijk bewustzijn en zijn ontwikkeling. 

Geleidelijk raakten de christelijk geïnspireerde pedagogische 

denkbeelden van de public school movement beïnvloed door wetenschappelijke 

beschouwingen over de aard en werking van het menselijk bewustzijn. Deze 

ontwikkeling had zijn uitwerking op het onderwijs in de public schools. De 

sterke occupatie van het public school onderwijs met individuele morele 

zelfverbetering en wetenschappelijke inzichten en methodieken, creëerde 

een ideale voedingsbodem voor de intelligentiepsychologie aan het begin 

van de twintigste eeuw.  

 De second great awakening en de daaruit voortkomende 

hervormingsbewegingen zoals de public school movement zijn te beschouwen 

als een vroeg negentiende-eeuwse reactie op een samenleving die het 

gelijkheidsbeginsel huldigde, maar zich bovendien opmaakte voor een 

liberale markteconomie. Het individu diende als aangrijpingspunt voor 

maatschappelijke verandering. Individuele morele karaktervorming vormde 

het panacee tegen een verdere afname van de gemeenschapszin en andere 

nadelige gevolgen van het kapitalisme. Het gelijkheidsbeginsel kreeg zijn 

beslag in het recht op persoonlijke ontplooiing. Amerikanen zagen de 

Verenigde Staten als het land van equal opportunities.  

 Meritocratische begrippen zoals talent, deugdzaamheid en 

verdienste hadden in de achttiende eeuw nog een politieke connotatie. Door 

de Second great Awakening kregen zij een sterk protestants-christelijke lading. 

Het grootschalige karakter van de religieuze heropleving en de verschillende 

hervormingsbewegingen die hieruit ontstonden, droegen bij aan het 

doordringen van deze meritocratische begrippen in alle geledingen van de 

samenleving. Daardoor ontstond er een breed maatschappelijk draagvlak 
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voor het meritocratische gedachtegoed en de centrale rol daarin van 

individuele zelfverbetering.  

De verspreiding verliep vooral zo voorspoedig omdat het 

gedachtegoed uit de Second Great Awakening naadloos aansloot bij de 

Jacksonian democracy en de opkomende liberale markteconomie.145 De 

centrale boodschap van de religieuze tegenreactie was dat iedere gelovige de 

verantwoordelijkheid had: ‘To think and act for himself’.146 Zo raakte ook de 

religie in de Verenigde Staten steeds meer bepaald door de belangen en 

aspiraties van het volk oftewel de common man. 

Het liberale pluralisme van de Second Great Awakening met zijn 

nadruk op individuele zelfbeschikking en zelfverbetering vormde voor vele 

Amerikanen gedurende de eerste decennia van de negentiende eeuw een 

richtsnoer voor een zinvol bestaan. Latere ontwikkelingen in de negentiende 

eeuw droegen ertoe bij dat de religieuze heropleving aan kracht en glans 

moest inboeten. Toch zouden de verbintenissen uit de eerste decennia nog 

tot ver in de negentiende eeuw vorm en richting geven aan het leven van 

vele Amerikanen. De morele lading van talent, verdienste en 

deugdzaamheid en het streven naar individuele zelfverbetering zou nog tot 

in de twintigste eeuw doorwerken. In  feite werd het begrip intelligentie in 

de twintigste eeuw door Amerikaanse psychologen, onderwijskundigen en 

beleidsmakers als een container begrip gebruikt waarin meritocratische 

begrippen als deugdzaamheid, talent en verdienste zouden zijn te vangen. 

Zo beschouwd is de psychometrie met haar gestandaardiseerde 

benadering van individuele capaciteiten voor Amerikanen niet nieuw. De 

systematische benadering is het product van ontwikkelingen in de twintigste 

                                                 
145 Hatch in Konig, 1995, p. 264. 

146 Ibid. p. 244. 
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eeuw maar de thematiek van de psychometrie kent in de Verenigde Staten al 

een rijk verleden. 
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