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 2. Een meritocratische republiek  

 

 

 

In 1777 sprak een van de belangrijkste politieke denkers van de Amerikaanse 

revolutie James Madison tijdens zijn toespraak aan de Virginia Convention de 

volgende belangrijke woorden: 

 

 'I go on this great republican principle, that the people will have 

virtue and intelligence to select men of virtue and wisdom. Is 

there no virtue among us? If there be not we are in a wretched 

situation. No theoretical checks, no form of government, can 

render us secure. To suppose that any form of government will 

secure liberty or happiness without any virtue in the people is a 

chimerical idea. 49 

 

De Amerikaanse revolutie vormt een belangrijk moment in de 

cultuurgeschiedenis van de Verenigde Staten en kan als beginpunt worden 

beschouwd van de Amerikaanse preoccupatie met individuele verschillen. 

Deze preoccupatie heeft verregaande invloed gehad op de Amerikaanse 

psychologie en in het bijzonder de intelligentiepsychologie. Door de 

revolutie kregen sluimerende noties over politieke autoriteit zoals merit 

(verdienste), virtue (deugdzaamheid) en talent (begaafdheid) een grote rol 

toebedeeld in het politieke discours over de Amerikaanse republiek. De 

                                                 
49 Federalist LV, ibid., XVI, CC 525, pp. 114-15; Madisons toespraak in 'the Virginia 

Convention', Bailyn, 1990, p. 260., Bailyn, 1993. James Madison (1751-1836) was een 

belangrijk politiek schrijver en had een grote invloed op de politieke invulling van de 

Amerikaanse revolutie. 
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opvattingen over de ideale maatschappijvorm die zo ontstonden, gaven niet 

alleen een specifieke inhoud aan de Amerikaanse politieke structuur, maar 

zijn ook een uiting van de Amerikaanse cultuur als zodanig.  

 In hun streven naar een meritocratische republiek die politieke 

autoriteit slechts toekent op basis van individuele eigenschappen, creëerden 

Amerikaanse politieke denkers een vruchtbare bodem voor 

wetenschappelijke noties over individuele mentale begaafdheid. De 

begrippen talent, deugdzaamheid en verdienste zijn belangrijke voorlopers 

van het latere concept intelligentie. Deze opvattingen zouden opmerkelijk 

genoeg een belangrijke rol gaan spelen in zowel de legitimatie van 

maatschappelijke ongelijkheid als de bestrijding daarvan.  

 

 

De Amerikaanse revolutie 
 

De Amerikaanse revolutie bestrijkt ruwweg de periode van 1760 tot 1790. 

In dit cruciale tijdsgewricht werd in de geschiedenis van de Verenigde 

Staten in vrij korte tijd een geheel eigen politieke structuur ontwikkeld die 

de ruggengraat van de Amerikaanse samenleving zou gaan vormen.  

 De historicus Bernard Bailyn laat in zijn werk Faces of Revolution 

(1990) zien dat er in deze periode een innerlijke tegenstrijdigheid ontstond 

die de Verenigde Staten tot op de dag van vandaag in relatief sterke mate 

blijft kenmerken. Dat is de spanning tussen het ideaal van individuele 

onafhankelijkheid en gelijkheid versus de behoefte aan ordening door 

centrale regelgeving. Amerikanen creëerden hun eigen oplossing voor dit 

probleem van de legitimering van het openbaar bestuur. 

 Bailyn onderscheidt in de revolutie drie perioden. De eerste periode 

is die van 1760-1776. Amerikanen begonnen zich in die tijd tegen de 
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Engelse autoriteiten te verzetten. Tussen 1776 en 1780 trachtten 

Amerikaanse politieke denkers de ideeën aan het begin van de revolutie tot 

een hecht politiek republikeins gedachtegoed aaneen te smeden. De laatste 

periode van 1780 tot 1790 was een roerige tijd van economische malaise, 

sociale rellen en politieke onmacht. De architecten van de Amerikaanse 

revolutie herijkten in deze laatste periode de politieke idealen ervan. Er 

bleek een discrepantie te bestaan tussen de idealen van de vrije republiek, 

zoals die aan het begin van de revolutie werden gepropageerd, en de realiteit 

van de zwakke confederatie van Amerikaanse staten in de jaren tachtig. De 

behoefte ontstond de politieke teugels aan te trekken om zo een 

anarchistische chaos van elkaar beconcurrerende staten te voorkomen.50 

De politieke autarkie van de afzonderlijke Amerikaanse staten werd aan 

banden gelegd door een nationale constitutie die de centrale federale 

overheid meer bevoegdheden gaf. 

 

 

Een nieuwe republiek 
 

In de jaren zestig van de achttiende eeuw ontstond er een groeiend verzet 

tegen de politieke bemoeienis van Engeland. Dit verzet was niet louter 

economisch gemotiveerd. De Amerikaanse kolonies verkeerden in een 

redelijke economische welstand. Ook sociale onrust vormde geen aanleiding 

tot het uitbreken van de revolutie. Er was in de bestaande gemeenschappen 

nog voldoende sociale mobiliteit om de meeste nieuwelingen te absorberen, 

zodat de groep 'onaangepasten' relatief klein bleef. Het verzet was ook niet 

de onvermijdelijke uitkomst van het volwassen worden van de koloniale 

                                                 
50 In Wood, 1969, p. 466-7,484, Madison naar Jefferson, 24 oktober 1787 in Boyd, 1974. 
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instituties en gemeenschappen die eenmaal volgroeid, zich met geweld van 

het moederland wilden afscheiden. Het was voor de Amerikanen van toen 

heel wel denkbaar dat de relatie tussen Amerika en Engeland zich op 

vreedzame wijze zou stabiliseren ondanks de bestaande spanningen.51 

 Het is dus verbazingwekkend dat de revolutie überhaupt 

plaatsvond.52 Waar kwam het verzet dan wel uit voort? Volgens politieke 

historici was een belangrijke reden de groeiende overtuiging dat de Engelse 

politieke macht in handen was gevallen van tirannieke corrupte politici, die 

uit waren op volledige onderwerping van de kolonies.53 De Amerikaanse 

revolutie was eerst en vooral een politieke revolte; nieuwe opvattingen over 

de legitimering van politieke autoriteit bepaalden in belangrijke mate de 

koers van het conflict. 

 De aanhangers van de revolutie verwoordden van het begin af aan 

hun verzet met behulp van filosofische inzichten.54 De grote bron van 

inspiratie voor de nieuwe ideeën vormde de geestesbeweging die op dat 

                                                 
51 In Bailyn, Davis, Donald, Thomas, Wiebe, Wood, (Eds). 1977, p. 201. 

52 Wood 1969, p. 3.; Higonnet 1988, p. 98. 

53 Higonnet, P. 1988, p. 200; Bailyn, B. 1990, p. 208. In de Declaration of Independence In 

Congress July 4, 1776: The unanimous Declaration of the thirteen United States of America staat 

letterlijk: 'The history of the present King of Great Britain is a history of repeated injuries 

and usurpations, all having in direct object the establishment of an absolute Tyranny over 

these [de Verenigde Staten] States.' in: Peterson, 1974, p. 236. 

54 Wood, 1969, pp. 6-32 Laat zien dat de Amerikanen vanaf het begin hun politieke 

motivatie met allerlei filosofische en wetenschappelijke inzichten trachtten te 

onderbouwen. Er was met name behoefte aan wetenschappelijke kennis die het menselijk 

politiek en sociaal handelen konden verklaren. 
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moment intellectueel Europa in haar ban hield: de Verlichting.55 

Belangrijke politieke denkers van de Amerikaanse revolutie zoals John 

Adams (1735-1826), Thomas Paine (1737-1809), Alexander Hamilton 

(1755-1804), Benjamin Franklin (1706-1790), James Madison (1751-1836) 

en Thomas Jefferson (1743-1826) putten hun inspiratie uit deze Europese 

filosofische beweging.56  

 De beweging was verre van eenvormig, maar in het denken van 

degenen die tot 'De Verlichting' worden gerekend vallen enkele 

gemeenschappelijke punten te ontwaren.57 De menselijke natuur was van 

oorsprong goed, maar moest wel worden ontwikkeld. Zij zou als het ware 

nog in duisternis zijn gehuld. De rede en de wetenschappelijke methode 

zouden als 'lichtbron' deze duisternis verdrijven.58 De mens was van nature 

een rationeel en sociaal wezen. Hierdoor zou voor de achttiende-eeuwse 

mens een nieuwe tijd aanbreken, een tijd waarin hij mondiger zou worden 

                                                 
55 In de Amerikaanse cultuur van de achttiende eeuw zijn twee verschillende clusters van 

ideeën te onderscheiden. Aan de ene kant de doctrine van het protestantisme afkomstig uit 

het zestiende en zeventiende eeuwse Europa. Aan de andere kant een clustering van ideeën 

afkomstig uit de verlichting van de zeventiende en achttiende eeuw. Het frappante van de 

Amerikaanse revolutie was dat deze twee visies niet tegenover elkaar werden gezet (rede 

versus religie), maar dat de Verlichting als een religie werd aangehangen. Er was dus geen 

tegenstelling van religie verus ratio maar een onwankelbaar, bijna naïef geloof in de 

Verlichting als oplossing voor de algehele malaise waarin veel Amerikanen zich in die 

periode waanden. May, 1976; Kloppenberg, 1987, pp. 9-33; Bloch, 1987, pp 37-58; 

Higonnet, 1988, p. 94. 

56 May, 1976, p. 162; Bailyn, 1967, pp. 26-30; Wood, 1969, pp. 4-10; Kuklick, 1989, p. x.; 

Jefferson aan Adams 13 oktober 1813 in: Peterson, 1974; Koch, 1969, p. 19. 

57 Zie onder andere Gay, 1969. 

58 Gay, 1969, pp. 399-423; May, 1976, p. xvi. 
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en zijn lot in eigen handen nemen. Ook zou er sprake zijn van een 

gemeenschappelijke menselijke natuur, een collectieve menselijke psyche. 

Dit gelijkheidsbeginsel was een wezenlijk kenmerk van het 

verlichtingsdenken.59 

 Een tweede belangrijke bron van inspiratie voor de Amerikaanse 

revolutie was het republicanisme. De republikeinse traditie heeft zijn 

oorsprong in geschriften van klassieke Romeinse schrijvers zoals Cicero, 

Tacitus, Plutarchus en anderen. Geleerden herontdekten in de Renaissance 

deze geschriften en gedurende de achttiende eeuw zouden vertalingen van 

de klassieke teksten een grote invloed hebben op politieke schrijvers, die 

zich verzetten tegen de heersende monarchistische staat. De klassieke 

republiek werd door hen gezien als de tegenhanger van de heersende 

monarchieën met hun corruptie en materiële overdaad. 

 Het klassieke republicanisme stond voor meer dan alleen een 

bepaalde regeringsvorm. Het was een bijna utopische en sterk moreel 

geladen visie op mens en maatschappij. De klassieke republiek bestond uit 

onafhankelijke burgers. Persoonlijke verdienste en onderlinge gelijkheid 

vormden de basis van sociale relaties. Een ander belangrijk kenmerk was 

het eigen grondbezit dat borg stond voor individuele onafhankelijkheid. 

Volgens de klassieke teksten kon alleen de onafhankelijke burger zich 

betrokken voelen bij publieke besluitvorming. Hij zou namelijk niet worden 

gecorrumpeerd zoals de loonarbeider, die zich voor zijn meningsvorming 

aan de belangen van zijn werkgever verplicht weet. 

 Een centraal uitgangspunt van de klassieke republiek vormde de 

verwerping van eigenbelang ten gunste van het gemeenschappelijk publieke 

belang oftewel de res publica. Deze morele eis was essentieel voor de sociale 

                                                 
59 Ibid p. 153. 
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cohesie in een politiek systeem dat was gebaseerd op egalitair 

individualisme.60 De klassieke republiek stelde dus hoge eisen aan de 

individuele morele kwaliteiten van haar burgers. In de achttiende eeuw 

vatten de oprichters van de Amerikaanse republiek deze eisen samen in het 

begrip patriottisme en deugdzaamheid. Er bestond geen precieze 

omschrijving van het begrip deugdzaamheid. Het was eerder een 

‘containerbegrip’ waarin iedere politieke groepering vrijelijk zijn eigen 

interpretatie las.61 De Amerikaanse republikeinen waren ervan overtuigd 

dat deugdzaamheid de basis is van oog voor het belang van gelijkheid. Als 

burgers hun deugdzaamheid verloren dan zouden ze ook het belang van 

gelijkheid uit het oog verliezen. Zonder deugdzaamheid streeft men alleen 

nog maar naar eigenbelang en vervalt men tot corruptie en materiële 

genotzucht. De republikeinse staat was dan gedoemd uiteen te vallen.  

 In de achttiende eeuw begonnen steeds meer Amerikanen zich te 

identificeren met de burgers beschreven in de klassieke teksten over de 

ideale republiek. Belangrijke republikeinse waarden leken de Amerikanen op 

het lijf te zijn geschreven. Door de Verlichting en het evangelisch getinte 

calvinistisch-protestantisme ontstond het beeld van de Amerikaan als 

eenvoudige, hardwerkende, ongecorrumpeerde, deugdzame en 

onafhankelijke boer.62 Wervingspropaganda in Engeland onder zijn 

bevolking aan het begin van de eeuw voor de Engelse kolonie deed hier 

                                                 
60 Paine, 1791, p. 174; Madison in: Rossiter, 1961, pp. 77-84. Bloch, 1987, p. 38; Wood, 

1969, p. 53. 

61 Tot op de dag van vandaag heerst er onduidelijkheid wat nu precies onder 

deugdzaamheid dient te worden verstaan. Zie bijvoorbeeld het boek: The Moral Foundations 

of the American Republic (1986) waarin toonaangevende schrijvers zich sterk maken voor 

verschillende interpretaties van het begrip. 
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nog een schepje bovenop. De identificatie met de Romeinse boeren uit de 

klassieke teksten die uiteindelijk de Romeinse republiek stichtten en tot 

grote bloei brachten, lag daarmee voor de hand. 

 Amerikanen raakten ervan overtuigd dat zij een volk waren dat alles 

in zich had om het republikeinse experiment te laten slagen.63 Niet 

gehinderd door een geschiedenis van aristocratische onderdrukking, zouden 

zij een republiek stichten gebaseerd op 'natuurlijke' instituties die in deugd 

en grootsheid haar Romeinse voorganger voorbij zou streven en de wereld 

een gouden tijd, het nieuwe millennium zou inleiden. De Amerikanen, die 

zich altijd tweederangsburgers hadden gevoeld in vergelijking met het 

geciviliseerde Europa en vooral het moederland Engeland, ontwikkelden in 

deze periode een positief zelfbeeld.64 

 Het republikeinse gedachtegoed vertegenwoordigde voor 

Amerikanen feitelijk een ideologie waarmee zij vorm konden geven aan de 

grieven en onderhuidse wensen die halverwege de achttiende eeuw de kop 

begonnen op te steken. De klassieke republiek en de daarin gekoesterde 

republikeinse waarden werden door Amerikaanse politieke schrijvers 

geïdealiseerd en gezien als tegenkracht tegen de achttiende-eeuwse 

tirannieke, monarchistische Engelse maatschappij. De combinatie van 

                                                                                                                       
62 Zie Wood, 1969. 

63 Zoals Thomas Rodney het in een brief aan Thomas Jefferson formuleerde: The 

Revolution of America, by recognizing those rights which every Man is Entitled to by the laws of God and 

Nature, seems to have broken off all those devious Tramels of Ignorance, prejudice, and Superstition which 

have long depressed the Human Mind. Every door is now open to the Sons of Genius and Science to 

inquire after Truth. Hence we may expect the darkening clouds of error will vanish fast before the light of 

reason; and that the period is fast arriving when the Truth will enlighten the whole world. (Thomas 

Rodney aan Thomas Jefferson, 1790, in: Boyd, 1950-1974, XVII, 548. 

64 Wood, 1969, p. 423. 
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ideeën uit de Verlichting met de republikeinse ideologie en het evangelische 

protestantisme creëerde een krachtige transformerende beweging die 

uiteindelijk de Engelse kroonkolonie zowel op politiek als sociaal vlak 

volledig zou veranderen.65  

 

 

De problematiek van deugdzaamheid 
 

Begrippen zoals vrijheid, gelijkheid en individuele deugdzaamheid speelden 

in de retoriek van het Amerikaanse republicanisme een belangrijke rol.66 

Moraliteit vormde de hoeksteen van de Amerikaanse republiek. Zoals al 

eerder is aangegeven dienden Amerikaanse burgers van een hoog moreel 

kaliber te zijn, wilde het republikeinse experiment slagen. Dit kwam tot 

uitdrukking in het begrip individuele deugdzaamheid. In de praktijk bleek 

dit begrip echter nogal problematisch door de spanning die ontstond tussen 

het collectieve belang van de republiek en de rechten en vrijheid van de 

individuele burger om zijn eigen gewin na te streven. 

 De vraag waar politieke denkers zich voor geplaatst zagen, was hoe 

strikt de klassieke republikeinse moraliteit moest worden doorgevoerd in de 

nieuwe republiek. Het tolereren van een bepaalde mate van immoraliteit 

riep de vraag op waar de grens te trekken. Dit leek een onoplosbaar 

probleem. De Amerikaanse historicus Godwin formuleert het als volgt: 

‘Two basic American moral facts are that immorality is unavoidable and 

                                                 
65 Zie politieke historici als May, 1976; Kloppenberg, 1987; Bloch, 1987; en Higonnet, 

1988. 

66 Pocock, 1975; Bailyn, 1990; Bloch, 1987; Wood, 1969; May, 1976. 
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unnacceptable.’67 De grondleggers van de kersverse republiek waren in eerste 

instantie optimistisch vanwege de voordelen van een republikeinse bestel 

ten opzichte van een democratie of monarchie. 

 Om een republikeinse staat goed te kunnen regeren, dienden de 

leiders over voldoende kennis van zaken te beschikken. Zij moesten 

verstand hebben van uiteenlopende onderwerpen als landbouw, handel, 

buitenlandse politiek en recht. Volgens Amerikaanse politieke denkers kon 

in de klassieke democratie deze kennis onder het volk moeilijk worden 

benut, omdat iedereen meebesliste ook degenen die geen verstand van 

zaken hadden.  

 De geschiedenis van het aristocratische en monarchistische model 

daarentegen, liet zien dat de benodigde kennis moeilijk in één persoon te 

verenigen was. Als bewijs hiervoor verwezen politieke denkers als Thomas 

Paine in zijn The rights of Man (1797) naar incapabele monarchen en andere 

aristocratische leiders uit de Europese geschiedenis die alleen hun eigen 

belang nastreefden. Een belangrijk argument tegen de aristocratische 

bestuursvorm vormde het ondeugdelijke selectiemechanisme. Zo schreef 

Thomas Paine dat de erfelijkheid van talent onduidelijk is en dat daarom 

alleen al het erfelijk leiderschapsrecht verworpen diende te worden.68 

 De republiek zou aan al deze bezwaren tegemoet komen omdat zij 

naast het principe van het publieke belang, het mechanisme van 

volksvertegenwoordiging kende. Het volk kiest een kleine groep 

vertegenwoordigers in de regering. Het onvermogen tot regeren dat de 

klassieke democratie parten speelde, leek ondervangen doordat de burgers 

vanzelfsprekend de meest deugdzame en capabele vertegenwoordigers 

                                                 
67 Horwitz, 1986, p. 29. 

68 Ibid. p. 171. 
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zouden kiezen. De beperkte periode waarin vertegenwoordigers aan de 

macht waren, voorkwam bovendien despotisme. De republiek leek de beste 

regeringsvorm.69 

 Op het eerste gezicht leek de Amerikaanse revolutie dan ook een 

groot succes. Na de overwinning van de Amerikanen in de 

Onafhankelijkheidsoorlog was er een enorme explosie aan economische 

activiteit. Door de toenemende welvaart begonnen echter persoonlijk 

belang, individualisme en egoïsme de republikeinse idealen van gelijkheid, 

deugdzaamheid en het publieke belang aan te tasten.70 In de jaren tachtig 

van de achttiende eeuw begon de republiek in de ogen van de meeste 

Amerikaanse intellectuelen barsten te vertonen. Het Amerikaanse volk 

mocht vanuit historisch perspectief dan wel uitverkoren zijn, maar 

deugdzaamheid bleek niet vanzelfsprekend het eigendom van gekozen 

leiders als politieke schrijvers in hun eerste euforie hadden verondersteld. 

Volgens politieke denkers zoals John Adams, James Madison, Alexander 

Hamilton en Thomas Jefferson leek de Amerikaanse republiek aan dezelfde 

zwaktes ten prooi te vallen als de klassieke Europese republieken.71 Ook de 

                                                 
69 Zo schreef Madison in een politiek pamflet het volgende: The first question that offers itself 

is, wether the general form and aspect of the government be strictly republican? It is evident that no other 

form would be reconcilable with the genius of the people of America; with the fundamental principles of the 

Revolution; or with that honorable determination which animates every votary of freedom, to rest all our 

political experiments on the capacity of mankind for self-government. If the plan of the convention, therefore, 

be found to depart from the republican character, its advocates must abandon it as no longer defensible. 

(Madison in The Federalist No. 39). 

70 Ibid. p. 471; Bailyn, 1990, p. 228; Bailyn, Davis, Donald, Thomas, Wiebe, Wood, 

1977,(Eds) pp. 325-330; Bailyn, 1993, p. 419. 

71 T. Jefferson aan E. Randolph 15-2-1783, J. Madison aan T. Jefferson 17-10-1780, 

A.Hamilton 27-10-1787 (federalist No. 1) in: Koch, 1977.  
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gewone Amerikaan leek alleen nog maar geïnteresseerd in persoonlijk 

gewin. Deze instelling bleek op regionaal politiek niveau in de enorme groei 

van allerlei wet- en regelgeving in de afzonderlijke staten die de eigen markt 

tegen invloeden van buitenaf moest afschermen. 

 De barsten die ontstonden in het republikeins ideaal plaatsten 

Amerikanen voor de vraag hoe de selectie van de meest deugdzame leiders 

voor openbare functies kon worden gewaarborgd. Veel politieke denkers 

zochten de oplossing in een krachtig appel aan de individuele 

deugdzaamheid van de Amerikaanse burger. Alleen deugdzame burgers 

zouden bij het kiezen van politieke leiders het landsbelang boven hun eigen 

belang stellen. Hoe moest dan echter die individuele deugdzaamheid 

worden bepaald? Ook een nieuwe kijk op de menselijke natuur tastte de 

kern aan van het Amerikaanse republicanisme. 

 In 1812 schreef de Amerikaanse politicus John Adams aan zijn 

tijdgenoot John Taylor: 

 

“That all men are born to equal rights is true. Every being has a 

right to his own, as clear, as moral, as sacred, as any other being 

has. This is as indubitable as a moral government in the 

universe. But to teach that all men are born with equal powers 

and faculties, to equal influence in society, to equal property and 

advantages through life, is as gross a fraud, as glaring an 

imposition on the credulity of the people, as ever was practiced 

by the monks, by Druids, by Brahmins, by priests of the 

immortal Lama, or by the self-styled philosophers of the French 

Revolution. For honor's sake, Mr Taylor, for truth and virtue's 

sake, let American philosophers and politicians despise it”.72  

                                                 
72 In: Adams, (Ed.), 1851, pp. 452-454. 
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Adams gaf uitdrukking aan een zorg die aan het einde van de achttiende 

eeuw algemeen gedeeld werd: men are born equal, maar niet met equal powers. 

 De erkenning dat mensen van elkaar verschillen in capaciteiten 

maakt het voor de hand liggend de lijn door te trekken naar verschillen in 

deugdzaamheid. Deze redenering stelde echter het gelijkheidsbeginsel ter 

discussie. Was er wel sprake van gelijkheid in de Amerikaanse samenleving? 

Wat betekende eigenlijk het begrip gelijkheid? En moest het 

gelijkheidsbeginsel overal even strikt worden toegepast?  

 Op het eerste gezicht leek het republikeinse gelijkheidsideaal goed 

aan te sluiten bij de maatschappelijke, demografische en geografische 

mobiliteit van de bevolking. Er ontstond een echte pioniersmentaliteit, 

waarin iedereen elkaar hielp en als gelijke beschouwde.73 Toch werd het 

republikeinse gelijkheidsbeginsel in de praktijk niet overal toegepast. De 

ideologische kritiek op ongelijkheid richtte zich bijvoorbeeld niet op 

persoonlijk bezit of andere vormen van welvaart. Op dit vlak mochten 

sommigen meer zijn dan anderen.74 Bezit en rijkdom werden de criteria 

waarmee Amerikanen zich juist van elkaar probeerde te onderscheiden. Het 

toenemende belang van bezit blijkt uit een vergelijking van de Declaration of 

Independence van 1776 met de Constitution van 1787. Het eerste document 

stelt nog: 

                                                 
73 Bailyn, Davis, Donald, Thomas, Wiebe, Wood, (Eds.) p. 306-309; In de achttiende eeuw 

nam de Amerikaanse bevolking toe van 250.000 in 1700 naar meer dan 2.8 miljoen in 1780. 

Anderson, 1988, p. 11. Het denken in termen van gelijkheid begon op een aantal terreinen 

zelfs buitensporige vormen aan te nemen; privé clubs, aparte kleding of zelfs bepaalde 

omgangsvormen die als een vorm van superioriteit konden worden opgevat, werden sterk 

bekritiseerd en als on-Amerikaans verworpen. 

74 Bailyn, Davis, Donald, Thomas, Wiebe, Wood, (Eds.), p. 308. 

 53



 

'We hold these truths to be self-evident, that all men are created 

equal, that they are endowed by their Creator with certain 

unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the 

pursuit of happiness.' In de nieuwe Constitution van 1787 staat 

echter: ‘..No State shall make or enforce any law which shall 

abridge the priveleges or immunities of citizens of the United 

States; nor shall any State deprive any person of life, liberty, or 

property, without due proces of law; nor deny to any person 

within its jurisdiction the equal protection of the laws.’75  

 

Naast de begrippen Life en Liberty verscheen in de Constitution de term 

Property. Het nastreven van geluk verdween uit de tekst. Daarvoor in de 

plaats kwam het meer behoudende streven naar het beschermen van eigen 

bezit. Voor velen werd persoonlijk bezit een vereiste voor persoonlijke 

vrijheid.76 

 Het Amerikaanse denken in termen van gelijkheid richtte zich op 

verandering van de oudere bestaande, uit Europa afkomstige, sociale 

onderscheidingen met de daarbij horende symbolen, maar zeker niet op 

vernietiging van de economische hiërarchie. Hoewel Amerikanen deze 

Europese vormen van onderscheid verwierpen, hechtten zij veel waarde aan 

sociale distincties. Statussymbolen en de daarbij behorende parafernalia 

waren fel begeerd. Door de relatie met individuele economische status 

kenden ze een specifiek Amerikaanse vormgeving.77  

                                                 
75 The Declaration of Independence and The Constitution of The United States : Penguin 60 s 

76 Higonnet, 1988, p. 190. 

77 Bailyn, Davis, Donald, Thomas, Wiebe, Wood, (Eds.) p. 308; Higonnet, 1988, p. 88. 

 54



Ook in het politieke denken van het republicanisme bleek de invulling van 

het centrale thema 'gelijkheid' niet eenduidig te zijn. Gelijkheid zou borg 

staan voor de publieke deugdzaamheid en diende als tegengif tegen de 

'artificiële' ongelijkheid van de koloniale samenleving. Maar volledige 

gelijkheid achtte veel Amerikanen niet wenselijk. John Adams verwoordde 

in zijn essay Equality and natural Aristocracy (1787) de voor de hand liggende 

bezwaren tegen een strikt gebruikt gelijkheidbeginsel als volgt: 

 

 'But what are we to understand here by equality? Are the 

citizens to be all of the same age, sex, size, strength, stature, 

activity, courage, hardiness, industry, patience, ingenuity, wealth, 

knowledge, fame, wit, temperance, constancy, and wisdom? Was 

there, or will there ever be, a nation whose individuals were all 

equal, in natural and acquired qualities, in virtues, talents and 

riches? The answer of all mankind must be in the negative. Uit: 

A Defence of the Constitutions of Government of the United 

States of America (1787-1788).78

 

De politieke erkenning van individuele verschillen bood een eerste aanzet 

tot de oplossing voor de problematiek rondom het gelijkheidsbeginsel en 

individuele deugdzaamheid door belangrijk geachte eigenschappen in een 

republiek te koppelen aan de menselijke natuur. Er zou een 'natuurlijke' 

aristocratie bestaan van individuen die beschikten over een hoge mate van 

deugdzaamheid en talent, en die waren toegewijd aan the public good. Deze 

mensen behoorden niet per se tot de beter gesitueerden. Ook de armste 

burger kon tot deze groep behoren als hij deze natuurlijke kenmerken in 

hoge mate bezat. Zo schreef Thomas Jefferson al in 1813 aan John Adams: 

                                                 
78 In: Adams, (Ed.), 1851, pp. 616-618. 
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 I agree with you that there is a natural aristocracy among men. 

The grounds of this are virtue and talents.There is also an 

artificial aristocracy, founded on wealth and birth, without either 

virtue or talents; for with these it would belong to the first class. 

The natural aristocracy I consider as the most precious gift of 

nature, for the instruction, the trust, and government of society. 

And indeed, it would have been inconsistent in creation to have 

formed man for the social state, and not to have provided virtue 

and wisdom enough to manage the concerns of the society. May 

we not even say, that that form of government is the best, which 

provides the most effectually for a pure selection of these 

natural aristoi into the offices of government? The artificial 

aristocracy is a mischievous ingredient in government, and 

provision should be made to prevent its ascendency. It suffices 

for us, if the moral and physical condition of our own citizens 

qualifies them to select the able and good for the direction of 

their government.'79

 

In eerste instantie nam men aan dat deze natuurlijke aristocratie vanzelf zou 

komen boven drijven. De maatschappelijke ontwikkelingen tijdens het 

bewind van de confederatie van de Verenigde Staten maakten echter 

duidelijk dat dit niet het geval was.80 

                                                 
79 Lipscomb, & Bergh, (Eds.), 1905, pp. 396-402. 

80 J. Madison 1836 in: A. Koch, 1977, p. 483; Wood, 1969, p. 65-69. 
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Aan het einde van de achttiende eeuw werd de roep om een centraal geleide 

staat groter. Voorstanders van dit idee verenigden zich in de partij van de 

federalisten. Het waren uiteindelijk de federalisten die een pragmatische 

oplossing aandroegen voor het selectieprobleem van capabele leiders.81 Zij 

stelden dat het klassieke republikeinse model dat was gebaseerd op de 

individuele deugdzaamheid van haar burgers te ambigu en speculatief was 

om te kunnen dienen als uitgangspunt voor een nieuwe politieke 

structuur.82 Zij pleitten voor een meer pragmatische benadering. In plaats 

van de oplossing enkel en alleen te zoeken in het vraagstuk van individuele 

deugdzaamheid zochten ze de garantie voor het voortbestaan van de 

republiek in een politiek systeem dat zelfs in het uiterste geval, wanneer er 

alleen maar sprake zou zijn van politiek ondeugdzame leiders, het 

voortbestaan van de republiek zou waarborgen.  

 De oplossing van de federalisten bestond uit het opsplitsen van de 

politieke macht over verschillende publieke functies die zij onderbrachten 

in onafhankelijke politieke instituties; de wetgevende macht: Congress, de 

uitvoerende macht: The Presidency en het hooggerechtshof. Deze driedeling 

bestond al in Europese democratieën zoals in de republiek der 

Nederlanden. Amerikanen waren echter overtuigd dat hun regeringsvorm 

                                                 
81 In de periode tussen 1790-1810 kende de Amerikaanse politiek twee verschillende 

officiële politieke partijen: de federalisten en de republikeinen. Voor 1790 bestonden beide 

varianten al in de vorm van informele politieke denkstromingen. De federalisten pleitten 

voor een strak gereguleerde centrale overheid terwijl de republikeinen opkwamen voor de 

belangen van de afzonderlijke staten. Zij pleitten juist voor een nachtwakerstaat waarin de 

initiatieven bij de deelstaten zouden komen te liggen. De federalisten waren warme 

pleitbezorgers voor de Constitution. Deze verdedigden zij ondermeer in de Federalist Papers. 

Bilt, 1995, p. 28. 

82 Bailyn, 1990, p. 267. 
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de zuiverste vorm van democratie vertegenwoordigde. Dit kwam onder 

meer doordat de Amerikaanse invulling van openbaar bestuur tegemoet 

kwam aan een specifiek Amerikaans motief; het grote wantrouwen 

tegenover politieke macht.83 Dit sterke wantrouwen zou later een 

belangrijke rol spelen in de standaardisering van intelligentie aan het begin 

van de twintigste eeuw. 

 Naast de opsplitsing van politieke macht moest volgens de 

federalisten de Amerikaanse burger voortaan zijn eigen belang nastreven 

door zichzelf zoveel mogelijk te ontplooien. Eigen belang was geen gevaar 

maar juist een garantie voor het voortbestaan van de republiek. Individuele 

ambitie garandeerde het welslagen van het republikeinse systeem. De 

opdeling van de politieke macht over meerdere publieke functies zou 

ervoor zorgen dat de verschillende persoonlijke politieke ambities van de 

bestuurders uiteindelijk elkaar in evenwicht zouden houden. De federalisten 

wisten met deze oplossing een bestuurlijk systeem op te tuigen dat tot op de 

dag van vandaag vorm geeft aan de Amerikaanse politiek.84

 De federalisten was het echter niet te doen om individuele 

deugdzaamheid van de politieke agenda te schrappen. Op de vraag naar het 

belang van individuele deugdzaamheid voor de Amerikaanse republiek 

kwam de federalist James Madison met zijn beroemde uitspraak die als 

citaat aan het begin van dit hoofdstuk is opgenomen. De pragmatische 

oplossing van de federalisten was een praktische oplossing voor de politieke 

chaos die op federaal niveau was ontstaan. De discussie over individuele 

deugdzaamheid bleef echter actueel. 

                                                 
83 Porter, 1995, pp. 193-216. 

84 Horwitz, (ed.), 1986, pp. 139-164. 
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Uiteindelijk konden zowel de republikeinen als de federalisten zich vinden 

in een meritocratische democratie waarin individuele talenten een 

belangrijke plaats kregen toebedeeld in de bepaling van het begrip merit 

oftewel verdienste.85 Burgers waren gelijk aan elkaar in zoverre gelijkheid de 

afwijzing impliceerde van onrechtmatige onderschikking, maar dat 

betekende nog niet dat de burgers wat betreft capaciteiten aan elkaar gelijk 

zijn. In een republikeins systeem draaide volgens de Amerikanen alles om 

individueel talent, doorzettingsvermogen en deugdzaamheid. Daarmee was 

de basis voor de Amerikaanse meritocratie gelegd.86 Op deze wijze kon het 

Amerikaanse republicanisme de bestaande maatschappelijke hiërarchie 

verantwoorden. 

 Aan het einde van de achttiende eeuw was een verschuiving 

opgetreden in de betekenis van deugdzaamheid. Niet langer stond de vage 

klassiek republikeinse betekenis centraal van een hoogstaande persoonlijke 

morele ontwikkeling. Concrete, praktische intellectuele vaardigheden 

stonden voortaan centraal. Deze kwaliteiten raakten gekoppeld aan 

individuele verstandelijke vermogens losjesweg aangeduid met het 

begrippen als wisdom en intelligence. Dit betekende niet dat de morele 

dimensie van het toneel verdween. Leiders dienden vanwege hun 

voorbeeldfunctie van een hoog moreel kaliber te zijn. De opvatting 

ontstond dat sterk ontwikkelde verstandelijke vermogens borg zouden staan 

voor de ontwikkeling van een deugdzaam karakter. Dit zou dan niet alleen 

verdienstelijk zijn voor het individu, maar ook voor de samenleving als 

geheel.87

                                                 
85 Bloch, 1987, p. 44. 

86 Wood, 1969, p. 71. 

87 Bailyn, 1990, p. 267. 
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De Amerikaanse meritocratie 
 

Het Amerikaanse republicanisme leidde tot een sterke preoccupatie met de 

menselijke natuur. Met het afschaffen van erfelijke aristocratische 

onderscheidingen ontstond er onvermijdelijk behoefte aan een ander 

selectiecriterium voor bekwame regeringsleiders. In de Verenigde Staten lag 

het voor de hand dit te baseren op ‘natuurlijke’ verschillen tussen mensen in 

talenten en deugdzaamheid. Een vergelijking met Frankrijk laat zien dat ook 

de Franse republiek gebruik maakte van een meritocratisch discours om de 

ontstane politieke structuur te verantwoorden waarin begrippen als de 

menselijke natuur, talent en deugdzaamheid een belangrijke rol speelden. 

Toch zou daar na de revolutie de Amerikaanse preoccupatie met individuele 

verschillen in talent en deugdzaamheid niet optreden.  

 De Amerikaanse en Franse revolutie hebben veel met elkaar 

gemeen. Ook de Fransen hadden bij de omverwerping van het oude 

aristocratische systeem behoefte aan een alternatieve regeringsvorm. Zij 

streefden eveneens naar een vorm van door het volk gekozen, niet-

aristocratische soevereiniteit. En ook zij deden dat door de republiek als 

ideale regeringsvorm te propageren en door het individualisme en het 

gelijkheidsbeginsel te introduceren als kernbegrippen van het nieuwe 

politieke systeem.88 

 In zijn werk Sister Republics; the origins of French and American 

republicanism (1988) laat de politieke historicus Paul Higonnet echter het 

verschil zien tussen het Franse en Amerikaanse republicanisme. In één zin 

                                                 
88 Higonnet, 1988, p. 2. 

 60



samengevat, streefden de Amerikaanse revolutionairen naar een 

verregaande verspreiding van politieke macht en de Franse revolutionairen 

juist naar een verregaande concentratie en consolidatie daarvan. De 

Amerikaanse federalisten hadden een politiek bestuurlijk systeem 

ontworpen dat het zo goed als onmogelijk maakte om alle politieke macht 

te consolideren. Frankrijk koos daarentegen voor een strak bureaucratisch 

geleide centrale natiestaat. De Franse revolutionairen hadden de aristocratie 

uitgeschakeld en daarmee bovendien een belangrijke bestuurlijke laag tussen 

de kroon en het volk verwijderd. Als oplossing kozen de revolutionairen 

voor een vorm van direct rule. De verschillende departementen van de 

centrale revolutionaire regering in Parijs breidde zich sterk uit waardoor 

heel Frankrijk onder direct nationaal gezag geplaatst raakte. 89

 Er is een aantal oorzaken te noemen voor het Amerikaanse accent 

op de spreiding van politieke macht. In de Verenigde Staten was er geen 

sprake van een reeds gerijpte politieke machtsstructuur zoals in Frankrijk. 

Voor zover er een politieke structuur bestond, was die ontleend aan het 

Engelse moederland. De Amerikaanse revolutionairen putten voor een deel 

ook hun inspiratie uit de Engelse politieke traditie; met name de angst voor 

corruptie van het politieke systeem. Er bestond bij de Amerikaanse 

revolutionairen een groot wantrouwen ten aanzien van iedere vorm van 

politieke machtsconcentratie.  

 De Amerikanen waren geobsedeerd door het fragiele karakter van 

de republiek. De oorzaak voor deze kwetsbaarheid lag volgens hen besloten 

in de zwakheid van de menselijke natuur. Deze zwakheid maakte de mens 

kwetsbaar voor manipulatie. Deze obsessie vertaalde zich in een angst voor 

politieke en persoonlijke corruptie. Die raakte tot bijna metafysische 

                                                 
89 Zie ook Tilly, 1993, pp. 161-186. 
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proporties opgeblazen zoals onder meer blijkt uit het bijna dogmatische 

vertrouwen in individuele deugdzaamheid als garantie tegen politieke 

corruptie. Daar kwam nog bij dat in de ogen van de Amerikanen het 

ontbreken van een lange eigen succesvolle politieke traditie de 

kwetsbaarheid van het republikeinse experiment alleen maar vergrootte.90  

 Exemplarisch voor de subtiele verschillen tussen de Franse en 

Amerikaanse meritocratie is de wijze waarop beide jonge republieken 

invulling gaven aan de mogelijkheid voor burgers om hun talenten te 

ontwikkelen. Zowel de Franse als de Amerikaanse revolutionairen hechtten 

veel waarde aan een informed oftewel ontwikkelde burgerij voor het slagen 

van het republikeinse experiment. Informatieverstrekking via pamfletten en 

kranten speelde hierin een belangrijke rol. Om de informatie naar waarde te 

schatten, diende de burgerij voldoende intellectueel te zijn ontwikkeld. Het 

was dus zaak de burger in de gelegenheid te stellen zijn eigen talenten te 

ontwikkelen. Scholing speelde hierbij een belangrijke rol. 

 Aan het einde van de revolutionaire periode zette Frankrijk een 

nieuw onderwijskundig systeem op. Het doel van dit systeem was tweeledig; 

ten eerste diende het de burgerij in de gelegenheid te stellen haar eigen 

talenten te ontwikkelen. Daarnaast moest in een zo vroeg mogelijk stadium 

de selectie van talentvolle burgers plaatsvinden. Deze groep diende dan na 

verdere scholing zich ten dienste van de overheid te stellen.91 Ook de 

Amerikaanse revolutionairen onderschreven het belang van scholing voor 

een ontwikkelde burgerij, maar het onderwijs in Amerika was aan het einde 

van de achttiende eeuw sterk verbrokkeld. Privé-initiatieven vormden de 

basis van het hoger onderwijs.  

                                                 
90 Howe Jr. in: May, 1976, p. 228. 

91 Carson, 1994, pp. 99-114. 
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De Franse republiek streefde juist naar een centraal geleid nationaal 

onderwijssysteem. De kern van de Franse onderwijsbenadering bestond uit 

het Concours.92 Dit was een nationaal georganiseerd examensysteem waar 

Franse scholieren gedurende heel hun schoolloopbaan mee te maken 

hadden wanneer zij zich wilde kwalificeren voor een volgende opleiding. De 

felbegeerde top van de Franse onderwijspiramide bestond uit de Ecole 

Polytechnique en de Ecole Normale Superieure. De Franse overheid richtte deze 

scholen aan het einde van de achttiende eeuw op. Ze vormden de 

kweekvijvers voor toekomstige topbeleidsmakers voor de overheid.  

 Het Franse systeem van vervolgopleidingen aan prestigieuze elite 

scholen, was in de praktijk slechts toegankelijk voor diegenen die zich dit 

soort opleidingen financieel konden permitteren. Alleen scholieren van de 

middenklasse maakten een realistische kans op een schoolcarrière die hen in 

staat stelde mee te dingen naar topfuncties in het staatsapparaat. Niet alleen 

talent en de juiste sociale klasse waren bepalend voor succes. Naast 

intellectuele prestaties beoordeelde het Concours ook politieke 

betrouwbaarheid en moreel karakter. Op deze wijze verzekerde de centrale 

overheid zich van betrouwbare topbeleidsmakers met de juiste attitude. 

 De Franse centrale overheid gaf via haar onderwijssysteem 

meritocratische begrippen zoals talent en deugdzaamheid een zeer 

pragmatische invulling. Zij ontwikkelde examens waarin ‘aangeboren talent’ 

in de vorm van concrete specifieke intellectuele capaciteiten en 

voorgeschreven politieke en morele kwaliteiten werden getoetst. De nadruk 

lag niet op het begrijpen waarom individuen in deugdzaamheid en 

intellectuele capaciteiten van elkaar verschillen, maar om te komen tot een 

rangorde van burgers op basis van vastgestelde criteria. Het Franse 

                                                 
92 Ibid. 
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onderwijssysteem was bedoeld om de meest getalenteerde burgers te 

selecteren en voor te bereiden op de hoge functies binnen het centraal 

geleide politieke bureaucratische overheidsapparaat. Op deze wijze zou de 

toekomst van de Franse republiek zijn gewaarborgd.93

 Beide republieken beweerden dat maatschappelijk succes uiteindelijk 

was gebaseerd op talent, deugdzaamheid en doorzettingsvermogen. In 

Frankrijk kreeg dit invulling in de vorm van een door de overheid opgezet 

onderwijssysteem dat in principe openstond voor iedereen. In de praktijk 

bleek een streng selectiemechanisme alleen de meest getalenteerde 

scholieren uit de gegoede burgerij te selecteren voor de felbegeerde elite 

opleidingen die de toegang vormden tot hoge posities in de samenleving. In 

de Franse republiek bepaalde de centrale overheid en niet de individuele 

burger de vorm en invulling van de Franse meritocratie.  

 In de Amerikaanse republiek was men juist wars van een sterke 

overheidsbemoeienis met het onderwijs. Amerikanen zagen wel de 

voordelen van een nationaal onderwijssysteem, maar het wantrouwen en de 

angst voor een monopoliserende overheid was aan het einde van de 

achttiende eeuw sterker. Men verkoos te vertrouwen op particulier initiatief 

voor het stichten van privé-opleidingen. Dit lag ook meer in lijn met de 

Amerikaanse ideologie waarin het meritocratische ideaal werd vertaald als 

de vrijheid van iedere burger om door eigen wilskracht en 

doorzettingsvermogen zijn talenten te ontwikkelen naar eigen goeddunken 

zonder bemoeienis van een centrale overheid. De individuele burger was 

zelf verantwoordelijk voor zijn maatschappelijk succes.  

 Zowel in Frankrijk als in Amerika bepaalde de reeds bestaande 

maatschappelijke structuur in belangrijke mate de koers van de revolutie. 

                                                 
93 Ibid. 
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De Franse samenleving was voor de revolutie van 1789 niet alleen politiek, 

maar ook economisch al voor een groot deel ingericht langs de lijnen van 

een centraal geleide natiestaat. De sociale structuur van de Amerikaanse 

samenleving was daarentegen tamelijk egalitair en verbrokkeld. Het is dan 

ook niet vreemd dat de postrevolutionaire Amerikaanse maatschappij aan 

het einde van de achttiende eeuw zich kenmerkte door een kapitalistische 

ethiek van individuele verbetering met rationaliteit als steunpunt en 

materialisme als referentiekader. 

 Al vrij snel na de Amerikaanse onafhankelijkheid vormde 

individualisme in de republiek een belangrijke politieke en sociale waarde. 

Dat blijkt onder meer uit de nieuwe grondwet. De nadruk lag daarin op de 

bescherming van de rechten van de individuele burger. De eerste taak van 

de federale staat bestond eruit het individu in bescherming te nemen tegen 

diezelfde staat. Dit is een benadering die lijnrecht staat tegenover die van de 

Franse postrevolutionaire staat waarin de rechten van de individuele burger 

steeds meer ondergeschikt raakten aan het staatsbelang. 

 Amerikanen zagen het belang in van een federale overheid maar 

tegelijkertijd wantrouwden ze haar zeer vanwege de macht die aan haar was 

toebedeeld. Als garantie tegen machtsmisbruik bleef naast de pragmatische 

oplossing van de federalisten de persoonlijke (morele) onkreukbaarheid van 

openbare bestuurders een belangrijk uitgangspunt. Amerikanen raakten er 

vast van overtuigd dat de kwaliteit van beleid staat of valt met de 

individuele deugdzaamheid en intellectuele capaciteiten van de 

beleidsmaker. In tegenstelling tot de Franse meritocratie was het de 

verantwoordelijkheid van de individuele Amerikaanse burger en niet van de 

federale overheid om die capaciteiten te ontwikkelen en vervolgens 

gedurende het hele leven in woord en daad te bewijzen. Door deze eigen 

verantwoordelijkheid en het ontbreken van formele standaarden opgelegd 
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door een centrale overheid ontstond er in de Verenigde Staten een 

levendige interesse in individuele verschillen ten aanzien van intellectuele en 

morele capaciteiten en de oorzaken daarvan. 

 

 

Een problematisch politiek individualisme 
 

De politieke en maatschappelijke geschiedenis van de Verenigde Staten in 

de achttiende eeuw, laat zien dat zij vanaf hun ontstaan hebben geworsteld 

met het vraagstuk van individuele verschillen. Een belangrijke oorzaak 

hiervan is, zoals we gezien hebben, de grote invloed van het 

Verlichtingsdenken en het republicanisme op de Amerikaanse 

meritocratische democratie.  

 In een poging individuele vrijheid en gelijkheid te blijven 

garanderen, creëerden Amerikanen een moderne republikeinse natiestaat. 

De Declaration of Independence en de Constitution stelden de verlichtingsidealen 

veilig voor de Amerikaanse burger. Het economische belang van privé-bezit 

kreeg in de Amerikaanse kapitalistische samenleving in de Constitution 

wettelijk bescherming. De verdediging van privé-bezit leidde tot een 

behoefte aan sanctionering van deze nieuwe vorm van ongelijkheid. 

Ongelijkheid werd door Amerikanen gezien als de prijs die moest worden 

betaald voor economische vooruitgang. Het republikeinse denken in termen 

van gelijkheid raakte ondergeschikt aan de eisen van de opkomende 

kapitalistische natiestaat. Hierdoor ontstond een situatie waarbij nieuwe 

vormen van sociale ongelijkheid de oude hiërarchie vervingen.  

 De discrepantie tussen ideologie en realiteit ervoeren Amerikanen 

als een groot probleem. In een land waar individuele vrijheid en gelijkheid 

als uitgangspunten in de grondwet zijn opgenomen, vormt maatschappelijke 
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ongelijkheid een ontoelaatbaar gegeven. Het ontbrak Amerika aan 

traditionele machtsstructuren en de daarmee verbonden klassenindelingen 

zoals in Europa. Amerikanen plaatsten de menselijke natuur centraal in hun 

verantwoording van maatschappelijke ongelijkheid. Mensen verschillen nu 

eenmaal van elkaar; niet alleen in fysiek opzicht, maar ook in karakter en 

intellectuele capaciteiten. Dit verschil zou een natuurlijke oorsprong 

hebben. Amerikanen bouwden een veiligheidsklep in deze interpretatie 

door te stellen dat iedere burger in de Verenigde Staten de gelegenheid 

kreeg zijn eigen vermogens maximaal te ontwikkelen. Amerika moest het 

land van gelijke kansen worden. Zo zou een natuurlijke achterstand door 

individuele wilskracht gecompenseerd kunnen worden. 
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