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1. Een Amerikaans fenomeen 

 
 
 
In mei 1910 accepteerde de American Association for the Study of the Feebleminded 

de intelligentietest als belangrijk hulpmiddel bij de diagnose van mentale 

stoornissen. Dit besluit betekende een grote overwinning voor de 

Californische psycholoog Henry Herbert Goddard. De Association bestond 

voor het merendeel uit medici. Goddard had hen ervan overtuigd dat zijn 

vertaling van de intelligentietest van de Franse psychologen Alfred Binet en 

Theodore Simon de meest betrouwbare wetenschappelijke methode 

vormde voor een goede diagnose van mental retardation. 

Dat de medici het nut erkenden van de intelligentietest en de 

diagnostische rol die de intelligentiepsychologen zich hadden aangemeten, 

was niet alleen een persoonlijk succes voor Goddard. Dit betekende 

tegelijkertijd een eerste doorbraak voor de intelligentiepsychologie in de 

Verenigde Staten.7 De nieuwe discipline kreeg voor het eerst officiële 

wetenschappelijke erkenning buiten haar eigen vakgebied.  

Jaren voor zijn presentatie raakte Goddard geconfronteerd met de 

problemen rondom diagnosticeren. Ondanks alle onderzoek en behandeling 

van zwakzinnigen hadden artsen het niet eens kunnen worden over een 

eenduidige definitie van zwakzinnigheid.8 Het vernieuwende van Goddards 

aanpak was dat hij experimenteel psychologisch onderzoek deed, waarbij 

patiënten allerlei eenvoudige motorische en zintuiglijke tests werden 

afgenomen. In 1908 had Goddard instituten voor ‘zwakzinnigen’ in 

verschillende Europese landen bezocht. Zo was hij in België in aanraking 

                                                 
8 Zenderland, 1987. 
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gekomen met het werk van de Franse psycholoog Alfred Binet en diens 

assistent de arts Theodore Simon.  

Binet had een testmethodiek ontwikkeld om kinderen te 

differentiëren op basis van hun leervermogen.9 In een artikel uit 1905 had 

hij betoogd dat geestelijke stoornissen alleen effectief en betrouwbaar 

konden worden bestudeerd met behulp van psychologische criteria.10 In 

tegenstelling tot het gangbare experimenteel psychologisch onderzoek 

zouden geen lichamelijke of eenvoudige mentale processen gemeten moeten 

worden, maar beoordelingsvaardigheden. De test van Binet richtte zich dus 

op hogere mentale vermogens die door andere psychologen, zoals de 

Amerikaan James McKeen Cattel, juist als te vaag voor onderzoek werden 

gemeden. 

Binets methodiek was gebaseerd op taken die overeenkwamen met 

de vaardigheden die van kinderen op school werden verlangd. Elke taak was 

in diens benadering een subtest die de leerling met goed gevolg moest 

afleggen. De Binet-test classificeerde de taken voor een specifieke leeftijd 

met als criterium, dat kinderen van die leeftijd driekwart van de taken met 

goed gevolg konden afleggen. Deze taken vormden dan tezamen een 

subtest voor een specifieke leeftijd. De subtesten liepen op in 

moeilijkheidsgraad. Zo had Binet in 1908 een lineaire meetschaal 

ontwikkeld voor intellectuele ontwikkeling bij kinderen die opliep van drie 

tot vijftien jaar. Later zou hij nog een definitieve schaal publiceren 

                                                 
9 Voor een uitgebreide biografie van Afred Binet zie Wolf, 1973.  

10 Het gaat hier om een tweetal artikelen Van Binet en Simon die in 1905 werden 

gepubliceerd in L’annee Psychologique te weten: Upon the necessity of establishing a Scientific 

Diagnosis of Inferior States of Intelligence. pp. 163-191 en New Methodes for the diagnosis of the 

Intellectual Level of Subnormals. pp. 191-244. Vertaald door Elisabeth Kite in 1916. 
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bestaande uit 54 subtesten die het mogelijk maakte om tevens volwassenen 

in te schalen.11

Door zijn ervaring met zwakzinnige kinderen zag Goddard tijdens 

zijn reis meteen een praktische waarde in de benadering van Binet. Terug in 

Amerika vertaalde hij diens vragen en nam hij de test af bij verschillende 

kinderen op de New Jersey Training School for Feebleminded Boys and Girls 

waaraan hij was verbonden. Tot zijn tevredenheid kwam de mentale leeftijd 

van de geteste individuen overeen met de subjectieve inschatting van de 

medische staf van het instituut. Hierna presenteerde Goddard zijn 

bevindingen aan The American Association for the Study of the Feebleminded en 

accepteerden ook medici de Binet-test als een instrument en vocabulaire om 

snel en effectief zwakzinnigheid te bepalen.12  

Goddard kon de doorbraak van de Franse intelligentietest in 

Amerika teweegbrengen vanwege zijn positie als psycholoog in een 

psychiatrische inrichting. Daarmee kon hij ook zijn maatschappelijke 

boodschap kracht bijzetten. In al zijn publicaties benadrukte hij het belang 

van de moderne toegepaste psychologie in het bestrijden van 

maatschappelijke problemen. Met behulp van getrainde psychologen en het 

gebruik van de intelligentietest zou het mogelijk zijn om zwakbegaafden 

vroegtijdig te identificeren en af te zonderen van de rest van de 

samenleving. 

Goddard introduceerde de Franse intelligentietest in medische 

kring, maar de test kreeg pas grotere bekendheid na een uitgebreide revisie 

door de Amerikaanse onderwijspsycholoog Lewis Terman. Deze breidde 

vanaf 1910 de Binet test uit met nieuwe subtesten. Vervolgens normeerde 

                                                 
11 Binet and Simon, 1911, pp. 145-201. 

12 Zenderland, 1987; 1998. 
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hij de bewerkte test met de scores van 396 Amerikaanse kinderen.13 In 1912 

publiceerde hij zijn eerste revisie.14 Hierbij formuleerde Terman al enkele 

doelstellingen die later voor de nodige controverses zouden zorgen. Zo zou 

de ideale intelligentietest volgens hem in staat moeten zijn de aangeboren 

intellectuele aanleg van het onderzochte kind te bepalen 

De Amerikaanse versie van de oorspronkelijk Franse test ging een 

eigen leven leiden. Een versie onder de naam Stanford-Binet-test, 

gepubliceerd door Terman in 1916, was weliswaar nog gebaseerd op de 

oorspronkelijke aanpak van Binet, maar was ook grondig gereviseerd. 

Terman besteedde vooral veel aandacht aan het verder vergroten van de 

validiteit en betrouwbaarheid. Zo werd de Stanford-Binet test genormeerd 

op basis van de testscores van meer dan 2300 schoolkinderen uit Californië. 

Terman voorzag de test ook van uitgebreide instructies over de wijze van 

afnemen en de interpretatie van de antwoorden. Op die manier wilde hij 

komen tot een betere standaardisering van de resultaten. 

Een belangrijke aanpassing in de Stanford-Binet-test betrof 

bovendien de mentale leeftijd. Door de mentale leeftijd te delen door de 

chronologische leeftijd kreeg men een quotiënt dat als indicatie diende voor 

de relatieve intelligentie van het onderzochte individu. Aldus introduceerde 

Terman het begrip Intelligentie Quotiënt oftewel IQ in de VS dat hij 

                                                 
13 Terman moest vanwege praktische problemen de Binet-test aanpassen, omdat ze voor 

de lagere leeftijdsgroepen van Amerikaanse kinderen te makkelijk bleek en voor de hoogste 

leeftijdsgroep juist te moeilijk. Terman werd hierbij niet alleen door Stanley Hall beїnvloed, 

maar ook door twee Duitse psychologen, te weten: Ernst Neumann en William Stern. Van 

Stern nam hij het begrip IQ over en van Neumann de nodige suggesties ter verbetering 

van de Simon-Binet test. Minton, 1988. 

14 Terman and Childs, 1912 pp. 61-74, 133-143, 198-208, 277-289. 
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ontleende aan het werk van William Stern.15 Omdat een decimaal getal als 

onhandig werd ervaren, vermenigvuldigde Terman het quotiënt met 100. 

Kinderen die een mentale leeftijd hadden gelijk aan hun chronologische 

leeftijd hadden een IQ van 100. Begaafde kinderen scoorden een getal dat 

hoger lag en kinderen met een lage testscore hadden een IQ dat onder de 

100 uitkwam.  

Net als Goddard benadrukte Terman het belang van de 

intelligentietest voor het opsporen van zwakbegaafden, maar hij zag op 

meer terreinen een belangrijke rol weggelegd voor de test. Volgens Terman 

zou het ook mogelijk zijn om de andere kant van het spectrum te 

bestuderen. De intelligentietest kon al in een vroeg stadium tevens 

hoogbegaafde kinderen identificeren. In zijn ogen stond de methodiek borg 

voor een wetenschappelijk gefundeerde selectiewijze die ver uitstak boven 

de subjectieve inschattingen van onderwijzers. Met deze kennis zouden 

scholen een gedifferentieerd curriculum kunnen gaan aanbieden, 

toegesneden op de behoeften van de individuele leerling. Op die manier zou 

zo min mogelijk menselijk kapitaal worden verspild. 

Van alle toepassingen die Terman voor de intelligentietest zag 

weggelegd, was die in het onderwijs voor hem van het grootste belang. Daar 

boekte de test ook het meeste succes. In Termans hele werk is al te zien 

hoezeer de intelligentietest al vroeg in dienst werd gesteld van het 

Amerikaanse ideaal van de meritocratie. In de ideale meritocratie zou de 

selectie voor maatschappelijke posities plaatsvinden op basis van individuele 

deugdzaamheid en talent. Terman vereenzelvigde deze termen met het 

begrip intelligentie. Hij was ervan overtuigd dat er een natuurlijke 

aristocratie bestond van hoog begaafden.True democracy, stelde Terman:  

                                                 
15 Stern, 1914.  
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‘does not rest upon equality of endowment, but upon equality of 

opportunity….reclassification of children and differentiation of 

courses of study will go far toward insuring that every pupil, 

wether mentally superior, average, or inferior, shall have a 

chance to make the most of whatever abilities nature has given 

him’.16  

 

Dankzij de intelligentietest werd het mogelijk de natuurlijke aristocratie al 

vroeg te onderkennen en met behulp van het juiste onderwijs voor te 

bereiden op de hoge maatschappelijke en politieke posten die ze moest gaan 

vervullen. Ook hechtte Terman groot belang aan intelligentie voor de 

maatschappelijke stabiliteit, de sociale orde en de toekomst van de 

Amerikaanse samenleving: 

 

’The great test problem of democracy is how to adjust itself to 

the large IQ differences which can be demonstrated to exist 

among the members of any race or nationality group. It is to the 

highest 25 per cent of our population, and more especially to 

the top 25 per cent, that we must look for the production of 

leaders who will advance science, art, government, education, 

and social welfare generally....The least intelligent 15 or 20 per 

cent of our population are democracy's ballest, not always 

useless but always a potential liability. How to make the most of 

their limited abilities, both for their own welfare and that of 

                                                 
16 In Dickson, 1923, pp. Xiv- xv.  
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society; how to lead them without making them helpless victims 

of oppression; are perennial questions in any democracy.'17

 

De Stanford-Binet-test raakte al snel ingeburgerd in het onderwijs, maar hij 

had ook een aantal kenmerken die een snelle verspreiding en grootschalige 

toepassing in de weg stonden. Zo werd hij individueel afgenomen waardoor 

het testen een tijdrovende aangelegenheid was. Bovendien waren de 

antwoorden van de respondent open en ongestructureerd waardoor veel tijd 

besteed moest worden aan interpretatie en pogingen tot standaardisatie om 

tot vergelijkingen te komen. De psycholoog Robert Mearns Yerkes, 

verbonden aan de universiteit van Harvard, droeg hiervoor oplossingen aan. 

Yerkes had veel kritiek op de test van Terman. Deze zou 

bijvoorbeeld voornamelijk aangeleerde kennis toetsen en geen rekening 

houden met de invloed van sekse, taal, sociaal-economische status en 

etniciteit.18 Met alleen maar begrippen als mentale en chronologische 

leeftijd als uitgangspunt, was het volgens Yerkes niet mogelijk om tot een 

goede vergelijking van individuen te komen. Hij bepleitte een algemene test 

waarin vergelijkingen gebaseerd waren op vooraf gedefinieerde normen die 

waren afgeleid van biologische en sociale verschillen tussen de 

respondenten.19 

Als alternatief voor de Stanford-Binet testmethodiek bedacht 

Yerkes het zogenaamde point score scoresysteem. Terwijl in de eerdere test de 

respondent alleen de score juist of onjuist kon krijgen, ging het er nu om te 

bepalen hoe dicht de antwoorden van de respondent kwamen bij de juiste 

                                                 
17 Terman, 1922, pp. 657-659. 

18 Reed in Sokal (Ed.), 1987, pp. 81. 

19 Yerkes, 1917, pp. 118. 
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oplossing van een test item. Deze aanpak leende zich er ook beter toe om 

aan groepen respondenten tegelijk een test af te nemen.  

Toch zaten er in de ogen van Yerkes en diens tijdgenoten nog grote 

haken en ogen aan deze aanpak. De belangrijkste was dat de respondent een 

aantal open vragen kreeg die beantwoord moesten worden zonder 

aanwijzingen over de structuur van het antwoord. Men achtte de grote 

variatie in vorm en inhoud van de antwoorden een probleem. 

 Toen de Verenigde Staten op 6 april 1917 de oorlog verklaarden aan 

Duitsland, moest een leger van nog geen 200.000 man worden aangevuld 

met miljoenen rekruten. Nieuwe technologische ontwikkelingen in het leger 

maakten ook dat deze mannen zorgvuldig moesten worden geselecteerd. 

Yerkes zag een uitgelezen kans om de meerwaarde van de toegepaste 

psychologie aan te tonen. Als voorzitter van de American Psychological 

Association (APA) polste hij een groep intelligentiespecialisten voor hun 

medewerking. In mei presenteerde hij de Committee on Methods of Psychological 

Examining of Recruits met leden zoals de psychologen Terman, Goddard en 

Guy M. Whipple. Dankzij een succesvolle lobby werd Yerkes voorzitter van 

de National Research Council Psychology Committee en kreeg hij de leiding over 

het grote psychologische testprogramma voor het leger. 

 In minder dan vier maanden werd een groepstest in elkaar gezet 

waarin de ideeën van zowel Yerkes als Terman waren verwerkt. Een 

belangrijke aanvulling op de nieuwe test vormde een innovatie ontwikkeld 

door Arthur S. Otis, een student van Terman. Deze had een gestructureerde 

responsformaat gemaakt die tegenwoordig bekend staat als de multiple choice 

vraag.20 Daarmee was het probleem van ongestructureerde antwoorden 

opgelost. Deze ontwikkelingen resulteerden in twee typen groepstesten de 

                                                 
20 Zie Otis, 1918, pp. 239-261, 333-348. 

 22



army Alpha en de army Beta. De Alpha was gemaakt voor rekruten die 

konden lezen en schrijven en de Beta voor ongeletterden. De rekruten 

kregen een mentale leeftijd toebedeeld op basis van de score die ze 

behaalden op een van beide tests.21  

De army Alpha en Beta waren een groot succes. Tegen het einde van 

de eerste wereldoorlog waren om en nabij 1,75 miljoen jonge Amerikanen 

getest en op basis daarvan beoordeeld.22 Daardoor ontstond de overtuiging 

dat grootschalig psychologisch testen bijdroeg aan een meer effectieve 

militaire organisatie en de regering miljoenen dollars kon besparen. De 

toekomst van de intelligentietest in het leger leek verzekerd en het 

praktische nut van de intelligentie-psychologie een feit. 

 Het publieke imago van de intelligentiepsychologie was eveneens 

veranderd. Ook bij het grote publiek vestigde zich het idee dat psychologen 

een doeltreffende wetenschappelijk verantwoorde methode hadden 

ontwikkeld om relatief snel en eenvoudig intelligentie te meten. De 

intelligentietest was niet langer iets voor zwakbegaafden in psychiatrische 

ziekenhuizen. Het werd een legitieme methode om op een objectieve en 

wetenschappelijke wijze uitspraken te doen over individuele capaciteiten van 

normale mensen. Dankzij het succes van Yerkes leek voor eens en altijd 

aangetoond dat de toegepaste psychologie in staat was om met 

wetenschappelijke middelen en inzichten maatschappelijke problemen op te 

                                                 
21 Zie Rogers, 1994, pp. 216-220., Carson, 1994, pp. 346-431. 

22 7.800 rekruten werden op basis van de testresultaten afgekeurd vanwege een te lage 

intelligentie, 10.014 rekruten werden voorgedragen voor speciale werkbataljons voor 

eenvoudige taken en legeronderdelen die een laag gemiddelde testscore hadden werden 

‘verbeterd’ door kandidaten met een hogere score aan het onderdeel toe te voegen. 

Uiteindelijk telden 35 kazernes een testeenheid waar 120 officieren en 350 dienstplichtige 

militairen werkzaam waren. Rogers, 1994, pp. 220. 
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lossen. Tevreden constateerde Cattell en Terman dat het succes van de 

intelligentietest als selectie-instrument in het leger de psychologie eindelijk 

op de kaart had geplaatst van de Verenigde Staten.23

 

 

Debatten over een te laag IQ van de bevolking  
 

In 1921 verscheen het officiële rapport van het testprogramma bij het 

Amerikaanse leger getiteld Psychological Examining in the United States Army. 

De belangrijkste auteurs waren Terman, Yerkes en Edwin Boring. Vooral 

het derde deel met de testresultaten van de rekruten trok belangstelling. In 

meer dan 300 bladzijden behandelden de auteurs onderwerpen zoals de 

gemiddelde intelligentie per staat, per ras en per land van herkomst voor 

zover het immigranten betrof. Daarnaast bekeken zij de relatie tussen 

intelligentie en gevolgd onderwijs, beroep en geschiktheid voor militaire 

dienst.  

Voor de publicatie van het Army-rapport dacht men dat de 

gemiddelde mentale leeftijd van een volwassene 16 jaar bedroeg. De 

testresultaten wezen echter op een gemiddelde mentale leeftijd van 13,08 

jaar. Daarnaast zou 47% van de rekruten als zwakbegaafd geclassificeerd 

moeten worden. Al plaatsten de onderzoekers zelf de nodige 

kanttekeningen bij de betrouwbaarheid van de onderzoeksgegevens, de 

gegevens leidden tot talrijke verontruste publicaties van collega 

psychologen. Journalisten gingen diep in op de resultaten in kranten, 

tijdschriften en populair-wetenschappelijke bladen. 

                                                 
23 Zenderland, 1998, pp. 292; Rogers, 1995. 
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De onderzoeksresultaten gaven ten eerste aanleiding tot discussie over de 

gemiddelde mentale leeftijd van de Amerikaanse bevolking. Vooral de 

eugenetische beweging gebruikte het Army-rapport als wetenschappelijke 

onderbouwing voor haar visie op de toekomst van de Amerikaanse 

samenleving. Het begrip eugenetica werd voor het eerst geïntroduceerd 

door Francis Galton in 1883.24 Hij ontleende de term uit het Grieks waar 

het 'goede geboorte' betekende en gebruikte het als aanduiding voor zijn 

wetenschap van rasverbetering. De eugenetica zou in de periode tussen 

1890 en 1930 bijzonder populair worden in de Verenigde Staten en als 

verklaring gaan fungeren voor allerlei maatschappelijke interventies. Het 

eugenetische gedachtegoed drukte al vrij snel na de introductie van de 

intelligentietest een grote stempel op de Amerikaanse 

intelligentiepsychologie.25

De eugenetica was een sociale hervormingsbeweging die een betere 

maatschappij nastreefde door gewenste individuele eigenschappen te 

kweken via positieve en negatieve ‘teelt’ maatregelen.26 Grote sociaal 

maatschappelijke problemen werden in hun ogen veroorzaakt door 

degeneratie van het Amerikaanse ras. Verbetering zou daarom moeten 

worden bewerkstelligd via reproductieve maatregelen. Het eugenetische 

gedachtegoed was bijzonder populair bij maatschappelijk geëngageerde 

intelligentiepsychologen zoals Goddard, Terman, Yerkes en anderen. Zij 

maakten gebruik van eugenetische inzichten om hun boodschap kracht bij 

te zetten. 

                                                 
24 Galton, 1883, pp. 24-25. 

25 Kevles, 1985, geeft in zijn boek een goede historische beschrijving van de ontwikkeling 

en receptie van de eugenetica in Europa en de Verenigde Staten. 

26 Kevles, 1985. 
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Op basis van het rapport Psychological Examining in the United States Army 

luidden de eugenetici de noodklok. De invloedrijke Amerikaanse journaliste 

C. Cannon publiceerde in februari 1922 het artikel American Misgivings in de 

conservatieve The Atlantic Monthly.27 Cannon formuleerde hierin de 

implicaties van de lage gemiddelde intelligentie onder een grote groep van 

de bevolking. We herkennen de latere argumenten van Hernsteinn en 

Murray. Ook Cannon waarschuwde dat het hoge percentage zwakbegaafden 

steeds grotere problemen zou gaan geven naarmate de complexiteit van de 

samenleving toeneemt. Door de afname in eenvoudige handarbeid zou de 

werkloosheid onder deze groep groeien en hen drijven in de richting van 

prostitutie en criminaliteit. De democratie liep verder gevaar doordat een 

groot aantal Amerikanen te zwakbegaafd was voor zijn democratische 

rechten. 

 Ook Goddard, Terman en Yerkes onderstreepten de resultaten uit 

het Army-onderzoek. Zo trok Yerkes de nodige politieke consequenties uit 

het rapport. Net als later Hernnstein en Murray schreef hij dat het 

aangeboren karakter van intelligentie de mogelijkheden van het onderwijs 

beperkt. Daarnaast legde ook hij een duidelijke relatie tussen intelligentie en 

allerlei vormen van onmaatschappelijk gedrag.  

 Net als in het debat over The Bell Curve bleef een tegenreactie niet 

uit. De pedagoog William C. Bagley en de voorman van de progressieve 

onderwijsbeweging John Dewey stelden dat de opvatting van aangeboren 

intelligentie een fatalisme verraadde dat op gespannen voet stond met de 

democratische waarden van de Amerikaanse samenleving.28 De meest 

invloedrijke en geruchtmakende kritiek kwam van de Amerikaanse 

                                                 
27 Cannon, 1922, pp. 145-157. 

28 Bagley, 1924, pp. 179-187; Dewey, 1922a, pp. 35-37; 1922b, pp. 61-63. 
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journalist Walter Lippmann. Deze publiceerde in hetzelfde blad The New 

Republic. Dit blad besteedde tegen het einde van de twintigste eeuw veel 

aandacht aan The Bell Curve en de reacties daarop. Walter Lippmann schreef 

voor dit blad tussen 1922 en 1923 zes artikelen over het onderwerp 

intelligentie en aanleg.29 De eerste aanleiding voor Lippmanns kritiek was 

de verondersteld lage gemiddelde mentale leeftijd van de rekruten. 

Daarnaast richtte hij zijn kritiek op een aantal fundamentele aannamen van 

de intelligentiepsychologie die hij in zijn artikelen aan de kaak stelde. 

Zo bekritiseerde Lippmann de aanname dat de intelligentietest een 

meetinstrument is gelijk aan een weegschaal of een liniaal. Het begrip 

intelligentie was in zijn ogen te complex om als lineaire eenheid te worden 

voorgesteld. Volgens Lippmann hebben intelligentiepsychologen zoals 

Binet en Terman dit probleem omzeild door een aantal simpele opgaven te 

construeren die een beroep doen op een vermeende algemene mentale 

capaciteit. Het was ook niet zeker dat deze testen ook daadwerkelijk 

intelligentie meten. De normaalverdeling van de testscores biedt volgens 

hem geen enkele garantie. Over dit laatste had Lippmann wel het 

vermoeden dat er inderdaad een algemene capaciteit wordt gemeten. Ook 

hier stelde hij de vraag of deze capaciteit niet meer is dan het vermogen de 

test succesvol te volbrengen in plaats van the capacity to deal with life, which we 

call intelligence.  

 Lippmann bekritiseerde nog een ander centraal uitgangspunt van 

intelligentiepsychologen. De opvatting dat intelligentie een aangeboren en 

stabiele eigenschap is, miste volgens hem elke grond. De specifieke 

argumenten die worden aangedragen voor de relatie tussen intelligentie en 

erfelijkheid verwierp hij als niet steekhoudend. In de ogen van Lippmann 

                                                 
29 Lippman, 1922, pp. 213-215, 246-248, 275, 297-298, 329-330; 1923. 
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was de relatie tussen intelligentie en erfelijkheid geen wetenschappelijk feit, 

maar een geloofsartikel van intelligentiepsychologen die hiermee kans zagen 

hun professionele ambities te realiseren. 

Lewis Terman diende Bagley en Lippmann van repliek.30 De 

intelligentietest zou wel degelijk intelligentie meten. Onderzoek liet ook 

duidelijk zien dat het hier een aangeboren kenmerk betrof. De resultaten 

van het intelligentieonderzoek wierpen in de ogen van Terman een nieuw 

licht op een aantal onderwijskundige, politieke en maatschappelijke 

problemen. Het verwijt van opportunisme aan het adres van 

intelligentiepsychologen toonde volgens hem alleen maar de politieke 

vooringenomenheid en sentimentalisme aan van de criticasters. 

Toch temperde de kritische reacties op het Army-rapport het 

enthousiasme van de intelligentiepsychologen die zagen hoe hun 

intelligentietest een politiek en maatschappelijk controversieel onderwerp 

werd. Daarnaast deelde niet iedere testpsycholoog in het onwrikbare 

vertrouwen van Terman in de intelligentietest. Zo riep de 

intelligentiepsycholoog Freeman te aanzien van de discussie over de 

gemiddelde intelligentie van de Amerikaanse bevolking in 1923 zijn collega’s 

op to stop talking about such nonsens. Zulk soort uitspraken waren in de ogen 

van Freeman wetenschappelijk onverdedigbaar.31 Een van de auteurs van 

het Army-rapport, Edwin Boring, schreef na de kritiek van Lippmann zelfs 

een artikel in The New Republic waarin hij de stellige claims van de 

intelligentiepsychologie nuanceerde.32 De stelling dat intelligentie is 

aangeboren achtte hij zelfs onbewezen. Er volgde nog een aantal artikelen 

                                                 
30 Terman, 1923, pp. 116-120; 1923, p. 201. 

31 Freeman, 1923, pp. 237-245. 

32 Boring, 1923, pp. 35-37. 
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van intelligentiepsychologen met dezelfde teneur. Na 1923 was het debat 

over de mentale leeftijd van de Amerikaanse bevolking over zijn 

hoogtepunt heen, maar werd een nieuw thema aangesneden. 

 

 

Debatten over intelligentie en ras 
 
De eugenetische beweging vertolkte ook het groeiende verzet tegen de 

grote instroom van immigranten aan het begin van de twintigste eeuw.33 Zij 

verzette zich vooral tegen de relatief grote aantallen immigranten uit 

Zuidoost-Europa. De eugenetici grepen hierbij terug op rastheorieën uit de 

fysische antropologie van de negentiende eeuw. Daarin werden drie 

Europese rassen onderscheiden: het nordische, het alpine en het 

mediterrane ras waarbij het eerste ras als het meest superieur werd 

beschouwd. De grote instroom van immigranten van het mediterrane 

rastype zou een bedreiging vormen voor de raciale kwaliteit en zuiverheid 

van het Amerikaanse volk. 

In de onderzoeksresultaten van het Army-rapport zagen de 

eugenetici een bevestiging van hun racistische gedachtegoed. De 

onderzoeksresultaten impliceerden een sterke relatie tussen IQ en ras want 

de testscores van zwarte Amerikanen waren over de gehele linie lager. Dit 

bevestigde de algemene lage opinie over zwarte Amerikanen. Uit de 

vergelijkingen van de verschillende groepen immigranten kwamen echter 

drie opmerkelijke gegevens naar voren. Ten eerste was de gemiddelde 

mentale leeftijd van autochtone Amerikanen structureel twee jaar hoger dan 

van recent geїmmigreerde Amerikanen. Ten tweede scoorden immigranten 
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uit Noordwest-Europa beduidend hoger dan immigranten uit Zuidoost- 

Europa. Ten derde scoorden recentere immigranten lager dan immigranten 

die al langer in de Verenigde Staten verbleven. De samenstellers van het 

oorspronkelijke Army-rapport waren zeer terughoudend over de 

interpretatie van deze cijfers, maar in een populariserende versie was van 

deze terughoudendheid weinig terug te vinden. 

 De meest bekende publicatie over het Army-rapport was A Study of 

American Intelligence gepubliceerd in 1922 door Carl Brigham. Brigham had 

als jonge psycholoog meegewerkt aan het Army-onderzoek. In zijn boek 

analyseerde hij de gegevens of in het licht van intelligentieverschillen tussen 

groepen immigranten. Het boek kreeg een prijzende inleiding van Yerkes en 

werd al snel een groot succes. 

Brigham concludeerde dat de lagere testscores van recente 

immigranten werd veroorzaakt door een verschuiving in land van herkomst. 

Door nationaliteiten te vertalen naar de eugenetische rastypologie kwam hij 

tot de conclusie dat de lagere testscores van immigranten uit Zuidoost-

Europa bevestigden dat het alpine en mediterrane ras inferieur waren aan 

het nordische ras. Het boek eindigt met een uiteenzetting van de politieke 

consequenties van de bevindingen. Het bepleit een immigratie beleid dat 

niet alleen restrictief, maar ook streng selectief is. 

Niet alle intelligentiepsychologen waren zo positief als Yerkes over 

het boek van Brigham.34 De gezaghebbende psycholoog Edwin Boring 

kwam met een zeer kritische boekbespreking in The New Republic. Na de 

publicatie van het boek kwamen er nog kritische geluiden van andere 

                                                                                                                       
33 In het decennium na 1905 nam de instroom toe met meer dan 10 miljoen immigranten; 

10% van de totale Amerikaanse bevolking van 1914. 

34 Garth, 1922, p. 223. 
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vakgenoten.35 De psycholoog Kimball Young noemde in een artikel in 

Science de methodiek van Brigham gedateerd.36 Over de centrale boodschap 

bestond echter geen twijfel: de massale instroom aan immigranten zou het 

verstandelijk peil van het Amerikaanse volk aantasten en diende aan banden 

te worden gelegd. 

 De meeste reacties op het werk kwamen ook nu weer van buiten de 

intelligentiepsychologie. Amerikaanse cultureel antropologen namen hierin 

het voortouw. De oprichter van de Amerikaanse antropologie Franz Boas 

was de grootste criticaster. Hun oppositie lag voor de hand. Cultureel 

antropologen waren ervan overtuigd dat verschillen tussen culturen niet 

herleid behoorden te worden tot biologische wetmatigheden. Volgens hen 

diende culturele verschijnselen in culturele termen te worden beschreven en 

verklaard. Deze gedachtegang stond haaks op de visie van 

intelligentiepsychologen op verschillen in testscores tussen 

bevolkingsgroepen. Vanwege het thema van hoofdstuk 4 zal ik hier wat 

dieper ingaan op de Amerikaanse culturele antropologie van Franz Boas. 

 Amerikaanse cultureel antropologen waren niet per definitie tegen 

een psychologische benadering van cultuur. Aan het einde van de 

negentiende eeuw keken veel Amerikaanse antropologen naar de nieuwe 

experimentele psychologie voor een meer precieze definitie van raciale 

verschillen in mentale vermogens.37Ook Boas had hoge verwachtingen. Hij 

bepleitte allerlei antropometrisch en psychofysisch onderzoek bij kinderen 

en volwassenen in de veronderstelling dat op die manier meer inzicht kon 

worden verkregen in raciale verschillen in mentale vermogens. Boas werd 

                                                 
35 Arlitt, 1912, pp. 182-183. 

36 Zie Young, 1923, pp. 669-670. 

37 Stocking, 1968, p. 215. 
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gaandeweg echter steeds kritischer over de biologisch georiënteerde 

psychologie en groeide uit tot de belangrijkste criticaster van biologisch 

gedetermineerde verklaringen van groepsverschillen in gedrag. Hij kwam 

met een alternatieve verklaring die de aanzet zou vormen tot een cultureel-

determinische verklaring van groepsverschillen. 

In een aantal artikelen, die hij voor het merendeel in het eerste 

decenium van de twintigste eeuw publiceerde, ontwikkelde Boas zijn 

cultureel antropologische visie. Dat waren achtereenvolgens: ‘The limitations 

of the Comparative Methode of Anthropology’ (1896), ‘The mind of the primitive man’ 

(1901), ‘Some traits of primitive culture’ (1904), ‘Psychological problems of Psychology’ 

(1909) en ‘The mind of Primitive Man’ (1911). Uit deze artikelen valt een 

verschuiving waar te nemen van een antropometrische naar een culturele 

benadering van groepsverschillen. 

In het artikel uit 1896 bekritiseert Boas voor het eerst openlijk het 

evolutionisme.38Hier formuleert hij zijn belangrijkste kritiekpunten die 

later de uitgangspunten van zijn antropologie zouden vormen. Ten eerste 

zijn scepticisme over het bestaan van universele wetmatigheden voor 

menselijk gedrag. Ten tweede zijn verwerping van de ‘psychic unity’ van de 

mensheid die zou werken volgen rationele grondslagen onafhankelijk van 

tijd en plaats. Daarnaast bepleit Boas het onderzoek van de uniciteit en 

diversiteit bij culturen in tegenstelling tot het gangbare evolutionair 

antropologisch onderzoek dat de nadruk legt op overeenkomsten en 

                                                 
38 De Engelse antropoloog Edward. B. Tylor ontwikkelde een theorie waarin hij uitging 

van de psychic unity: alle volkeren hebben dezelfde capaciteit tot vooruitgang, alleen 

sommige hebben zich meer ontwikkeld dan andere. Op die manier zijn er dus 

verschillende gradaties in de ontwikkeling van de mensheid . Hij noemde deze stadia in zijn 

evolutionaire systeem ‘savagery’, ‘barbarism’ en ‘civilization’. Hij was ervan overtuigd dat 

alle volkeren onder een van deze noemers viel te rubriceren. In: Lemaire, 1976 p. 68. 
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universaliteit van volkeren. Ten slotte onderstreept hij het belang van 

historisch onderzoek als alternatief voor allerlei deductieve speculaties die 

een ‘grand system of evolution of society’ nastreven.39

 Boas incorporeerde in zijn antropologie geschiedenis, ‘folk psychology’ 

en linguïstiek. Als alternatieve onderzoeksmethodiek stelde hij de 

historische methode voor. Met behulp van deze methodiek kon de 

onderzoeker de feitelijke processen van culturele ontwikkeling in kaart 

brengen. De methode bestond uit een gedetailleerde studie naar gebruiken 

en rituelen in relatie tot de cultuur van de onderzochte bevolkingsgroep. 

Aan de hand van deze bevindingen moest de antropoloog vervolgens zijn 

geografische verspreidingspatronen onderzoeken. Volgens Boas stelde 

deze methode de onderzoeker in staat om de omgevingsinvloeden, de 

psychologische factoren en de historische verbanden van cultuurelementen 

in kaart te brengen.  

Ondanks zijn kritiek op de evolutionaire antropologie met haar 

generalistische invalshoek was ook Boas op zoek naar algemene 

wetmatigheden. De historische methode maakte vergelijkingen mogelijk 

maar die dienden volgens hem wel beperkt te blijven tot een zelfde 

cultuurgebied. Alleen zo was het aannemelijk dat gelijke gebruiken ook het 

resultaat waren van gelijke historisch bepaalde oorzaken. Deze 

onderzoeksaanpak zou bekend worden onder de naam historisch 

particularisme. 

 Naast geschiedenis vormde de folkpsychology oftewel de 

Völkerpsychologie een belangrijk element in het cultuur denken van Boas.40 

                                                 
39 Bunzl. in: Stocking, ( Eds.), 1996, p. 61. 
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De Völkerpsychologie stamt uit Duitsland en had tot doel de werking van de 

Völksgeist te achterhalen.41 De Völksgeist werd opgevat als de 

psychologische eenheid van een volk door middel van Law governed behavior 

and development of inner activity.42 Het volkskarakter verbond individuele leden 

van een bevolkingsgroep tot een volk. De Völksgeist was de drijvende 

kracht achter de ontwikkeling van een volk. De Völksgeist zou zijn te 

achterhalen uit de psychologische producten van een volk zoals taal, religie 

en folklore. Zij vormde geen vaststaand gegeven, maar een dynamische 

entiteit die onder invloed van de geschiedenis voortdurend aan verandering 

onderhevig was. Het doel van de Völkerpsychologie was tweeledig. Ten eerste 

diende de antropoloog zo gedetailleerd mogelijk de manifestaties van de 

verschillende ‘volksgeisten’ te beschrijven. Pas dan werd het mogelijk om 

het tweede doel te realiseren namelijk de beschrijving van de 

achterliggende wetmatigheden van de psychologische ontwikkeling van een 

volk. 

 Taal vormde een centrale component in het cultuurconcept van 

Boas. In eerste instantie hanteerde hij een traditionele definitie van cultuur 

namelijk als hiërarchische graadmeter voor de mate waarin een 

bevolkingsgroep zich ontworstelt aan de natuur. Cultuur betekende 

civilisatie en vond haar uitdrukking in zaken als kennis, kunst, literatuur en 

wetenschap. Geleidelijk hanteerde Boas een relativistisch cultuurconcept 

                                                                                                                       
40 Voor meer informatie zie Bunzl: ‘Franz Boas and the Humboldtian Tradition.’ In: 

Volksgeist as Method and Etic: Essays on Boasian Ethnography and the German Antrhopological 

Tradition. Stocking, (Eds.), 1996. Wisconsin. Zie ook Jahoda, 1992.  

41 Waar in 1859 de filosoof Moritz Lazarus en de taalwetenschapper Heyman Steinthal 

‘Zeitschrift fur Volkerpschygologie und Sprachwissenschaft oprichten. 

42 Zie Kalmar, 1987.  
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waarmee hij wilde aantonen dat alle volkeren cultuur bezaten.43 Taal 

speelde hierbij een belangrijke rol. 

Volgens Boas integreert iedere taal volgens haar eigen inherente 

grondbeginselen de verschillende taalelementen die zijn samengebracht in 

de loop van haar geschiedenis. Deze inherente grondbeginselen zorgen 

voor de assimilatie van historisch bepaalde informatie door het samen 

groeperen van de nodige activiteiten onder de noemer van een bepaald 

idee. De spreker is zich echter op geen enkele wijze bewust van deze 

ideeën en de achterliggende processen wanneer hij taal gebruikt. Boas 

beschouwde taal niet alleen als een historisch product maar ook als a-priori 

in de zin dat door het eigen maken van taal zij tevens het linguïstisch 

gedrag van de sprekers bepaalt. 

 De werking van cultuur was volgens Boas gelijk aan de werking van 

taal. Cultuur is te beschouwen als het product van toevallige historische 

processen die geïntegreerd raken tot unieke configuraties. Zowel in het 

individu als in een volk ontwikkelt cultuur zich op het onbewuste vlak en 

beïnvloedt vanuit dit niveau het dagelijks handelen. Zoals Boas het 

formuleerde: 

 

‘Impressed vigorously upon the child while it is still young, 

the unconsiously transmitted and oftentimes irrational 

ethnic phenomena that made up culture were nevertheless 

most potent in the formation of our opinions and 

actions’.44  

 

                                                 
43 Stocking, 1968, pp. 196, 203 en Bunzl. in: Stocking, ( Eds.) 1996, p. 67. 

44 Boas, 1911. 
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Volgens Boas ontwikkelde ieder volk door de tijd heen echter rationele 

verklaringen voor het cultuurproces. Dit noemde hij secondary explanations. 

Ze zijn essentieel in de legitimatie van culturele codes van een volk. Ze 

vertekenen echter het historische proces van cultuurontwikkeling, om ze 

een rationele verklaring geven voor een toevallige historische accumulatie 

en integratie van concepten en producten. Alleen taal zou zich volgens 

Boas onttrekken aan deze secundaire verklaringen en daardoor samen met 

folklore bij uitstek het onderzoeksdomein vormen voor antropologisch 

onderzoek. 

 In 1911 publiceert Boas zijn werk The mind of Primitive Man. De 

boodschap die hij daarin overbracht was dat de zogenaamde primitieve 

mens niet verschilde in mentale vermogens van de beschaafde mens ook al 

bezat hij niet de culturele artefacten die werden geassocieerd met 

beschaving. Deze visie was revolutionair daar het haaks stond op de 

evolutionaire visie op de menselijke ontwikkeling. In datzelfde jaar 

publiceerde Boas een rapport dat later beroemd zou worden getiteld 

Changes in the Bodily Form of Descendants of Immigrants. De 

onderzoeksresultaten uit dit rapport lieten volgens hem duidelijk zien dat 

mentale en sociale verschillen niet causaal waren gerelateerd aan fysieke 

verschillen tussen mensen. Hij ontkende niet dat er soms sprake was van 

grote waarneembare sociale verschillen. Deze waren volgens hem echter 

het product van verschillende geschiedenissen en niet het resultaat van 

biologische verschillen. Er was volgens hem maar één menselijke natuur in 

plaats van meerdere biologisch veroorzaakte inferieure en superieure 

vormen. 

 In zijn rapport deelde Boas de fysische antropologie een harde klap 

toe. Uit onderzoek onder duizenden immigranten en hun nakomelingen in 

New York bleek dat de zogenaamde cephalische index veranderde 
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naarmate de moeder voor langere tijd in de Verenigde Staten verbleef. De 

cephalische index is een schedelmaat gebaseerd op de ratio tussen de lengte 

en de breedte van de schedel. Volgens fysische antropologen was deze 

verhouding per ras verschillend en niet gevoelig voor omgevingsinvloeden. 

De onderzoeksresultaten van Boas vertelden een ander verhaal. Wat nog 

het meeste stof deed opwaaien, was zijn bevinding dat de verschillende 

cephalische indexen door de tijd heen naar een gemeenschappelijke waarde 

leken te convergeren. De notie dat de menselijke soort in verschillende 

rassen viel onder te verdelen, kwam met dit soort bevindingen onder druk 

te staan. 

De kritiek van de cultureel-antropologen op de intelligentietest 

verliep langs drie lijnen. Ten eerste bekritiseerden zij het concept ‘ras’. In de 

discussie over de immigrantenproblematiek was de achterliggende gedachte 

dat biologische verschillen tussen rassen de belangrijkste oorzaak waren 

voor culturele verschillen. In een artikel uit 1926 stelde Boas dat verschillen 

tussen rassen kleiner zijn dan de verschillen binnen een ras.45 In zijn ogen 

was het dan ook onverantwoord om nationaliteit langs raciale lijnen te 

definiëren en als verklaring te gebruiken voor culturele verschillen. De 

kritiek betrof hier vooral de antropologische noties die 

intelligentiepsychologen bezigden in hun verklaring van groepsverschillen. 

De test zelf kwam ook onder vuur te liggen als ook de 

wetenschappelijke hypothesen van de intelligentiepsychologen. Zo zou de 

intelligentietest niet cultuurvrij zijn. Aanleiding was de raciale verklaring van 

Brigham voor het feit dat opeenvolgende immigrantengroepen lager 

scoorden op de intelligentietest. De cultureel antropoloog Melville 

Herskovits kwam met een alternatieve verklaring. De scores van 

                                                 
45 Boas, 1926, pp. 676-682. 
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immigranten die al langer in de Verenigde Staten verbleven, lagen hoger 

doordat zij meer vertrouwd waren met de cultuur en de taal dan 

immigranten die net waren aangekomen. De intelligentietest bevatte teveel 

culturele bias waardoor personen die niet bekend waren met de 

Amerikaanse cultuur automatisch een lagere score haalden. 

Cultureel-antropologen bekritiseerden bovendien het idee dat 

intelligentie een biologische onveranderlijke eigenschap was. Zo verwees 

Boas naar fysisch-antropologisch onderzoek waaruit bleek dat 

omgevingsinvloeden zelfs effect hebben op lichaamskenmerken zoals 

lengte, gewicht en afmeting en vorm van het hoofd. Uit de bevinding dat 

het functioneren van organen sterker varieert dan hun vorm, leidde Boas af 

dat ook mentaal functioneren afhankelijk is van sociale en geografische 

omgevingsinvloeden. 

 Niet alleen cultureel-antropologen bekritiseerden het concept van 

raciale intelligentieverschillen. Ook Bagley en Lippmann haalden fel uit naar 

het werk van Brigham. De teneur was dat Brigham het zoveelste voorbeeld 

leverde van intelligentiepsychologen die vanuit een fatalistische, 

ondemocratische en wetenschappelijk ongefundeerde wijze de Army- 

onderzoeken manipuleerden ten gunste van hun eigen politieke agenda.46

 Het tweede deel van het IQ-debat verloor aan actualiteit toen de 

nieuwe immigratiewet van 1924 de immigrantenstroom sterk aan banden 

legde. Daarmee was echter de discussie in wetenschappelijke kring niet 

voorbij. Intelligentiepsychologen kregen meer oog voor de complexiteit van 

het begrip intelligentie. Door een samenspel van wetenschappelijke en 

maatschappelijke ontwikkelingen aan het einde van de jaren twintig werd 

                                                 
46 Bagley, 1924, pp. 179- 187. 
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het cultuurconcept populairder onder intelligentiepsychologen.47 Hierdoor 

leek de controverse rondom de intelligentietest tot het verleden te behoren. 

Toen Arthur Jensen in 1969 zijn artikel How much can we boost out IQ and 

Scholastic Achievement publiceerde over genetisch bepaalde verschillen tussen 

rassen, ontstond echter opnieuw een heftig publiek debat met dezelfde 

demarcatielijnen als bij het eerste IQ-debat.  

 

 
Conclusie 
 
De controverse naar aanleiding van de publicatie van The Bell Curve was een 

reprise van deze eerder gevoerde IQ-debatten. De stellingen van de voor en 

tegenstanders in de jaren negentig lijken een echo van de argumenten uit de 

jaren twintig. Zo blijken thema’s uit The Bell Curve, zoals de relatie tussen 

etniciteit en intelligentie, de kwaliteit van de intelligentietest en de 

voorspellende waarde van het IQ voor de maatschappelijke status en 

moraliteit, al aan het begin van de twintigste eeuw actueel in de Verenigde 

Staten.  

 Hoe komt het dat publicaties over intelligentie in de Verenigde 

Staten de gemoederen van zoveel Amerikanen bezighoudt? Verschillende 

auteurs hebben de verklaring gezocht in het algemener debat over nature 

versus nurture, dat wil zeggen over de vraag of menselijk gedrag erfelijk dan 

wel cultureel is bepaald. Zij beschouwen het IQ-debat als een element van 

een bredere controverse.48 Deze verklaring is echter niet afdoende. De 

nature/ nurture controverse beperkte zich niet alleen tot de Verenigde Staten 

                                                 
47 Zie Degler, 1991; Cravens, 1988. 

48 Ibid. 
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maar werd ook in andere landen gevoerd. Toch is het voornamelijk in 

Amerika dat de introductie van de intelligentietest tot heftige reacties van 

voor- en tegenstanders leidde. 

In mijn inleiding heb ik aangekondigd de relatie tussen de 

Amerikaanse belangstelling voor het probleem van het IQ en de 

Amerikaanse geschiedenis aan te tonen, welnu, daar kom ik nu aan toe. Het 

volgende hoofdstuk gaat in op het grote belang van individuele, morele en 

verstandelijke kwaliteiten bij de oprichting van de Amerikaanse Republiek in 

het laatste kwart van de achttiende eeuw.  
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