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Inleiding 

 

Nergens raken de gemoederen zo snel verhit als bij discussies over 

individuele verschillen in de Verenigde Staten.1 Eind 1994 ontstond er 

bijvoorbeeld een fel debat naar aanleiding van het boek The Bell Curve door 

Richard J, Herrnstein en Charles Murray. De auteurs betoogden dat er een 

sterke relatie is tussen cognitief vermogen en antisociaal gedrag. Veel van de 

maatschappelijke problemen die de Verenigde Staten teisteren, zoals 

werkloosheid, armoede, vroegtijdige schoolverlating, buitenechtelijke 

geboortes en criminaliteit zouden volgens de auteurs worden veroorzaakt 

door lage intelligentie van de betrokkenen. Het werk rangschikte ook de 

verschillende etnische groepen die Amerika rijk is naar cognitieve capaciteit. 

 In de eerste maanden na het verschijnen van The Bell Curve werden 

er in Amerika meer dan vierhonderdduizend exemplaren van verkocht. 

Deze grote belangstelling betrof vooral de vier hoofdstukken over de relatie 

tussen intelligentie en etniciteit.2 Vooral daarop volgde veel kritiek. In een 

speciale editie van het belangrijke opinieblad The New Republic evalueerden 

toonaangevende Amerikaanse critici het boek in negatieve bewoordingen.3  

 Zowel dit boek als de kritiek die het opriep staan in een lange 

traditie. Historische inleidingen op de Amerikaanse intelligentiepsychologie 

                                                 
1 Zenderland, 1998, p. 3. 

2 Murray & Herrnstein, 1994, pp. 269-369. 

3 Het opinieblad The New Republic wijdde in oktober 1994 een themanummer aan het boek 

waarin critici de studie van Herrnstein en Murray onder vuur namen. In 1995 verschenen 

er tevens titels zoals The Bell Curve debate van R. Jacoby en N. Glauberman en The Bell Curve 

Wars onder redactie van S. Fraser. Deze boeken waren geheel gewijd aan het 

maatschappelijk debat dat na The Bell Curve ontstond.  
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wijzen doorgaans het jaar 1908 aan als het begin van het testen van 

intelligentie. In dat jaar werd de Franse Binet-Simon-test in de Verenigde 

Staten geïntroduceerd en in verder gestandaardiseerde vorm verspreid voor 

het vaststellen van verschillen in intelligentie. Sedertdien heeft het testen 

van intelligentie nergens zo'n snelle opmars gekend als in de Verenigde 

Staten. In nog geen tien jaar tijd ontwikkelde de intelligentietest zich tot een 

praktisch instrument dat gretig aftrek vond in het onderwijs, het 

bedrijfsleven en andere beroepssectoren. Eind jaren twintig, vlak voor de 

depressie, werden er jaarlijks meer dan vier miljoen intelligentietesten 

verkocht.4 

 In dit proefschrift staat de vraag centraal hoe het komt dat de 

gestandaardiseerde intelligentiemeting in Amerika zo'n hoge vlucht heeft 

genomen en tot zulke felle debatten leidt. Over dit onderwerp is al een 

aantal studies geschreven. Zo werd in andere historische werken over de 

intelligentiepsychologie de verklaring gezocht in het biologisch 

determinisme en het wetenschappelijk gemotiveerde racisme die aan het 

begin van de twintigste eeuw opgeld deden en in die periode een breed 

maatschappelijk draagvlak kenden.5 Het succes van de Amerikaanse 

intelligentiepsychologie zou zo bezien te danken zijn aan haar poging 

biologisch gefundeerd racistisch denken aan te vullen met psychologische 

aspecten. Andere historische studies gingen in hun analyse terug naar de 

politieke beweging van het progressivisme aan het begin van de twintigste 

eeuw. De toenmalige psychologie zou met haar focus op individuele 

verschillen een exemplarisch product vormen van het nieuwe politieke en 

sociale denken dat maatschappelijke problemen wilde aanpakken op 

                                                 
4 Brown, 1992, p. 4. 

5 Voorbeelden van deze benadering zijn Gould, 1981; Barkan, 1992; Kevles, 1985. 
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wetenschappelijke basis. Psychologen sloten hierbij aan door hun vakgebied 

te profileren als een praktisch toepasbare wetenschap. Zij stelden zich tot 

doel maatschappelijke problemen met wetenschappelijke middelen en 

inzichten te bestrijden.6 

 Het wetenschappelijke racisme en het progressivisme beperkte zich 

echter niet tot de Verenigde Staten, maar kwamen ook voor in andere 

landen. Daar kreeg de introductie van de intelligentietest niet zo’n brede 

receptie als in de Verenigde Staten. De huidige studies over de geschiedenis 

van de intelligentietest in de Verenigde Staten geven hierop geen antwoord.  

 Dit proefschrift betoogt dat een veel ruimere blik nodig is op de 

historische ontwikkeling van de Verenigde Staten om te begrijpen waarom 

het testen van intelligentie juist daar zo populair kon worden en 

tegelijkertijd zulke heftige reacties oproept. Het felle Amerikaanse debat 

over intelligentie kent vele facetten die alle zijn geworteld in de vroege 

geschiedenis van de republiek. De snelle acceptatie en de specifieke vorm 

van de intelligentietest aan het begin van de twintigste eeuw is niet alleen 

het gevolg van het progressivisme, maar is ook de uitkomst van 

uiteenlopende historische episodes zoals de vestiging van de republiek, de 

tijd van de slavernij, de Amerikaanse romantiek en de opkomst van de 

religieuze hervormingsbewegingen in de negentiende eeuw. Bovendien 

verbinden drie belangrijke hoofdthema’s deze facetten in dit proefschrift. 

Het eerste thema is het relatief sterke denken in termen van talenten oftewel 

cognitieve capaciteiten en daarbij de relatie tussen intelligentie en etniciteit. 

Het tweede thema is de typisch Amerikaanse koppeling tussen cognitieve 

                                                 
6 Voorbeelden van dit soort historische studies zijn ondermeer: Brown, 1992; Sokal,1987.  
.7 Voor een uitgebreide studie naar de acceptatie van de vertaalde Binet test door medici in 

de geestelijke gezondheidszorg, zie Zenderland, 1987, pp. 46-75. Zie ook Brown, 1992, pp. 

76-96. 
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capaciteit en moraliteit. Het derde thema is de nadruk op gestandaardiseerde 

procedures in zowel beleid als onderzoek. 

 Hoofdstuk 1 laat zien dat het heftige debat naar aanleiding van de 

publicatie van The Bell Curve in de jaren negentig van de vorige eeuw een 

reprise vormt van een felle discussie over het intelligentiequotiënt, kortweg 

IQ in de jaren twintig. Het beschrijft de introductie van dit quotiënt in de 

Verenigde Staten, waarna een controverse ontstond tussen enerzijds 

intelligentiepsychologen en eugenetici en anderzijds journalisten en cultureel 

antropologen. Deze onenigheid bleef exemplarisch voor de controverses die 

zich na de eerste wereldoorlog voortzetten. Hierin zijn die drie juist 

genoemde thema’s te ontwaren. Er werd gedebatteerd over de relatie tussen 

intelligentie en etniciteit, met name de verschillen tussen blanke en zwarte 

Amerikanen. Een tweede thematiek behelsde de voorspellende waarde van 

het IQ voor kenmerken zoals maatschappelijke status en moraliteit. En ten 

derde stond de kwaliteit ter discussie van intelligentietests als instrument om 

zo’n complex fenomeen als intelligentie te vangen met behulp van 

gestandaardiseerde proeven en opdrachten. Om de onverzoenlijke houding 

en de frictie tussen de betrokken partijen beter te begrijpen, ga ik vervolgens 

verder terug in de geschiedenis van de Verenigde Staten.  

 Hoofdstuk 2 bespreekt het laatste kwart van de achttiende eeuw. Dit 

hoofdstuk betoogt dat de hedendaagse Amerikaanse preoccupatie met 

individuele verschillen, haar wortels heeft in de oprichting van de Republiek 

der Verenigde Staten in 1776. Met het opnemen van het gelijkheidsbeginsel 

in de Declaration of Independence werd sociale gelijkheid een kerngedachte van 

de nieuwe Amerikaanse republiek. Geïnspireerd door het 

verlichtingsdenken werd het aristocratische klassenonderscheid verworpen. 

Dit plaatste de protagonisten van de republiek echter voor het probleem 

van een nieuw criterium voor een sociale hiërarchie. Zij kozen voor een 
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meritocratische republiek waarin individuele kwaliteiten als deugdzaamheid 

en talent de nieuwe normen vormden. 

 Het derde hoofdstuk gaat in op maatschappelijke ontwikkelingen 

gedurende de eerste helft van de negentiende eeuw. In die tijd gaven de 

groeiende economische welvaart en de dreigende secularisering aanleiding 

tot een krachtig christelijk tegenoffensief met het individu als het centraal  

aangrijpingspunt. De christelijke hervormers waren ervan overtuigd dat de 

Amerikaanse samenleving kon worden verbeterd door het ontwikkelen en 

versterken van persoonlijke deugdzaamheid. Daarbij gaven zij verstandelijke 

vermogens een centrale plaats. Deze hervormingsbeweging werd een 

belangrijke voorloper van twintigste-eeuwse psychologische 

interventiepraktijken in het algemeen en het testen van intelligentie in het 

bijzonder. 

 Hoofdstuk 4 beschrijft de 'naturalisering' van menselijke verschillen 

in de negentiende eeuw. Het onderzoekt de historische context van de 

emotionele reacties in de Verenigde Staten op discussies over 

intelligentieverschillen tussen blanke en zwarte Amerikanen. Zoals betoogd 

in het tweede hoofdstuk onderschreef de republiek tijdens haar oprichting 

de universele gelijkheid van de mens, waarmee de vraag naar vastliggende 

onderscheiden gedragskarakteristieken van groepen mensen bijzonder 

gevoelig kwam te liggen. Deze gevoeligheid werd versterkt door de 

slavenarbeid waarop een aantal staten tot 1865 hun economie baseerden. 

Slavernij was echter niet de enige historische aanleiding tot het idee dat 

intelligentieverschillen tussen etnische groepen een onwrikbare biologische 

basis kent. Dit hoofdstuk bespreekt ook andere ontwikkelingslijnen zoals 

het biologische denken in het algemeen, de rol van de burgeroorlog, de 

opkomst van de Amerikaanse romantiek en het racistisch discours aan het 

einde van de negentiende eeuw. 
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Hoofdstuk 5 is gewijd aan de standaardisering van intelligentiemeting en 

daarmee van het begrip intelligentie in het begin van de twintigste eeuw. 

Met behulp van inzichten ontleend aan de Amerikaanse 

wetenschapshistoricus Theodore Porter, onderzoekt dit hoofdstuk de 

overgang van vertrouwen in persoonlijke oordelen naar vertrouwen in 

oordelen gebaseerd op algemene procedures, welke overgang zich op 

diverse beleidsterreinen en in veel menswetenschappen heeft voltrokken. In 

aanvulling op Porter kom ik tot een verklaring voor het groeiende 

vertrouwen aan het begin van de twintigste eeuw in de gestandaardiseerde 

intelligentietest. Een belangrijke ontwikkeling hierbij was het ontstaan van 

een nieuwe Amerikaanse bureaucratische orde in de zogeheten Progressive 

Era. Het progressivisme stond voor sociale hervormingen op zo efficiënt 

mogelijke wijze en trachtte met behulp van wetenschap menselijke en 

natuurlijke hulpbronnen te vinden voor het creëren van een ideale 

samenleving. In de door haar geschapen nieuwe bureaucratische orde, vond 

de psychometrische benadering van intelligentie de juiste voedingsbodem 

voor een sterke groei.  

 In de conclusie kom ik terug op Hernnstein en Murray’s The Bell 

Curve. Ik laat zien dat mijn rondreis door de geschiedenis veel van de inzet 

van hun boek verklaart evenals van de debatten die het opriep. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14




