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4. Menselijke verschillen als natuurlijk gegeven 

 

 

In september 1858 sprak Abraham Lincoln de bewoners van Charleston 

toe: 

I am not, nor ever have been in favor of bringing about in any 

way the social and political equality of the white and black races, 

that I am not nor ever have been in favor of making voters or 

jurors of negroes, nor of qualifying them to hold office, nor to 

intermarry with white people; and I will say in addition to this 

that there is a physical difference between the white and black 

races which I believe will for ever forbid the two races living 

together on terms of social and political equality. And inasmuch, 

as they cannot so live, while they do remain together there must 

be the position of superior and inferior, and I as much as any 

other man am in favor of having the superior position assigned 

to the white race. I say upon this occasion I do not perceive that 

because the white man is to have the superior position the negro 

should be denied everything. I do not understand that because I 

do not want a negro woman for a slave I must necessarily want 

her for a wife......I will add to this that I have never seen to my 

knowledge a man, woman or child who was in favor of 

producing a perfect equality, social and political, between 

negroes and white men.147

 

                                                 
147 In Minear, 1972, p. 20. 
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Duidelijk blijkt uit dit citaat blijkt dat de Verenigde Staten niet voor iedereen 

het land was van equal opportunities. In 1865 banden de Verenigde Staten de 

slavernij uit. Toch impliceerde dit niet de gelijkwaardigheid van de zwarte 

Amerikaan. In dit hoofdstuk bespreek ik de historische oorsprong van de 

gevoeligheid ten aanzien van de relatie tussen etniciteit en intelligentie in de 

Verenigde Staten.  

Verschillende uiteenlopende historische ontwikkelingen zoals de 

slavernij, het abolitionisme, het denken in biologische termen, de 

burgeroorlog en de Amerikaanse romantiek droegen bij aan een 

deterministische kijk op menselijke verschillen. Zij vormden een opstap 

voor het wetenschappelijk onderbouwde racisme in de negentiende eeuw. 

Deze naturalisering van menselijke verschillen trok een zware wissel op het 

meritocratische gedachtegoed. 

Het raciale discours kreeg aan het einde van de negentiende eeuw 

een wetenschappelijke lading. Wetenschappelijke argumenten fungeerden 

als legitimatie van reeds bestaande opvattingen in de samenleving over 

onoverbrugbaar geachte natuurlijke menselijke verschillen. Deze legitimaties 

zouden terugkeren in de heftige debatten in de twintigste eeuw tussen voor- 

en tegenstanders van de psychologische intelligentietest. 

 

 

Gelijkwaardigheid versus slavernij 
 

In de discussie rondom slavernij in de Verenigde Staten kwam de 

ambiguïteit van de Amerikaanse meritocratie het meest pregnant tot uiting. 

De kern van de Declaration of Independence vormde de self-evident truth that all 

men are created equal. In de Zuidelijke staten was de landbouw in de 

negentiende eeuw echter gefundeerd op slavenarbeid. In dit gedeelte van 
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het land met een grote populatie slaven begonnen steeds meer blanken zich 

af te vragen hoe ver het gelijkheidsconcept eigenlijk moest worden 

doorgetrokken. 

Niet een oud en diepgeworteld racisme, maar economische 

motieven vormden de oorzaak voor de handhaving van slavernij.148 Het 

debat over de afschaffing van slavenarbeid concentreerde zich in eerste 

instantie rond de bescherming van eigen bezit versus het recht op 

individuele vrijheid. Slaven waren persoonlijk eigendom. Als koopwaar 

vertegenwoordigden zij een bepaalde gebruikswaarde. Vrijlating stond dus 

gelijk aan kapitaalvernietiging. Een slaaf was echter tevens mens en had dus 

volgens de grondwet recht op vrijheid. De discussie omtrent afschaffing van 

deze institutie spitste zich toe op dit dilemma.149  

 Een aantal participanten in het debat koos als uitweg de positie, dat 

de zwarte inferieur was aan de blanke. Aan het begin van de negentiende 

eeuw vormde de bewijsgrond daarvoor een religieus motief. De zwarte was 

een heiden en een barbaar die in zonde leefde. Daardoor verdiende hij een 

bestaan als slaaf. Veel plantage-eigenaren rechtvaardigden slavernij als de 

eerste stap in de redding van de ziel van de zwarte. De zwarte huidskleur 

raakte steeds meer geassocieerd met barbaarsheid en heidendom.150 

Geleidelijk ontstond de overtuiging dat zwarten intrinsiek anders waren en 

daardoor subhumaan en inferieur. 

 Door de religieuze heropleving gedurende de eerste helft van de 

negentiende eeuw kwam de problematiek rondom slavernij in de Verenigde 

Staten in het centrum van de publieke belangstelling te staan. De religieuze 

                                                 
148 Barker, 1978, pp. 157-158. 

149 Malik, 1996, p. 64. 

150 Degler, 1960, pp. 49-66. 
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revival doctrine zorgde voor een radicalisering van de discussie over 

slavernij. De tegenstanders beschouwden het bestaan van deze institutie als 

teken van het morele falen van de Amerikaanse christelijke ideologie. De 

voorstanders benadrukten niet alleen het economische voordeel, maar 

beargumenteerden tevens dat slavernij door God was gesanctioneerd.151  

 De abolition beweging plaatste de afschaffing van de slavernij hoog 

op de maatschappelijke agenda. De abolitionisten maakten zich sterk voor 

het omverwerpen van het systeem van slavenarbeid. Dat deden ze door de 

emancipatie van de zwarte een christelijk-morele lading te geven. Radicale 

abolitionisten schuwden zelfs gewapende strijd niet. In hun ogen stond per 

slot van rekening de morele zuiverheid van de Verenigde Staten op het spel. 

 Het pleidooi van de abolitionisten voor de afschaffing van slavernij 

impliceerde echter niet de gelijkwaardigheid van de zwarte. Dit blijkt 

duidelijk uit het werk van de prominente abolitioniste Harriet Beecher 

Stowe, de dochter van de bekende revivalist Lyman Beecher. Zij schreef het 

boek Uncle Tom's Cabin dat als een klassieker van de Amerikaanse literatuur 

geldt en een grote verspreiding kreeg. De abolitionisten hadden in dit werk 

een belangrijke populair manifest tegen slavernij dat tot ver over de grenzen 

van de Verenigde Staten weerklank vond. 

De boodschap van het boek was dat Amerikanen meer naar de geest 

van hun onafhankelijkheidsverklaring moesten leven door het in 

gevangenschap houden van mensen als moreel verwerpelijk van de hand te 

wijzen. De grote kracht van het boek lag in de interpretatie van slavernij als 

een vorm van zonde.152 Harriet Beecher Stowe wist dat alleen door het 

oproepen van morele verontwaardiging de abolitionisten een kans hadden 

                                                 
151 Douglas, 1981, p. 22.  

152 Scott, 1978, p. 122. 
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de discussie over slavernij op de spits te drijven. Toch impliceerde zij 

daarmee niet dat de zwarte gelijke rechten moest krijgen. De zwarte was 

volgens haar van nature dociel, inferieur aan de blanke en kende een sterke 

hang naar religie. Als mens had hij echter recht op vrijheid. Daarin was de 

zwarte echter afhankelijk van de welwillendheid van de blanke.153  

Discussies over verschillen en hun oorsprong beperkten zich niet 

alleen tot die tussen blanken en zwarten. Als immigratieland kenmerkte de 

Verenigde Staten zich door een grote etnische verscheidenheid. In de 

negentiende eeuw heerste de opvatting dat etnische verschillen een erfelijke 

oorzaak zouden hebben.154 Dit erfelijke gedachtegoed was in de Verenigde 

Staten al gemeengoed voor de publicatie van On the Origin of Species van 

Darwin (1859) en Hereditary Genius van Francis Galton (1884). De 

geschiedenis ervan gaat verder terug en is ook meer ambigu.155

Het denken in biologische, erfelijke begrippen had gedurende het 

merendeel van de negentiende eeuw niet zoveel om het lijf. Veel verder dan 

gemeenplaatsen als like begets like kwamen ideeën over erfelijkheid 

niet.156Deze denktrant had aan het begin van de negentiende eeuw nog een 

sterke religieuze connotatie. De menselijke soort zou zich erfelijk hebben 

verzwakt door millennia van leven in zonde. Inachtneming van morele en 

                                                 
153 Stowe, 1852, pp. 272-3, p. 431. 

154 Zie Rosenberg, 1974. 

155 Fogel, 1989, p. 189. 

156 Pas met de introductie van nieuwe theorieën zoals de evolutieleer van Darwin (1809-

1882) en de kiemplasmatheorie van de Duitse embrioloog August Weismann (1834-1914) 

nam de wetenschappelijke ontwikkeling van het erfelijkheidsdenken aan het einde van de 

negentiende eeuw een enorme vlucht. Zie ook: August Weismann: Die Kontinuität des 

Kiemplasmas als Grundlage eiener Theorie der Vererbung in Gaupp, 1917,. pp. 77-107. 
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lichamelijke voorschriften konden erfelijke beperkingen echter opheffen. 

Het was de menselijke vrije wil die voor de erfelijke slechte constitutie heeft 

gezorgd. Het zou dezelfde vrije wil zijn die dit proces kon omkeren. 

Erfelijke belasting impliceerde geen wanhoop, maar juist een motivatie voor 

verbetering. 

 Halverwege de negentiende eeuw namen het belang en de reikwijdte 

van het biologische gedachtegoed in de verklaring van maatschappelijke 

ontwikkelingen toe. Publicisten en maatschappelijke hervormers 

beschouwden erfelijkheid steeds meer als een serieuze verklaring voor anti-

sociaal gedrag. In die jaren vond het denken in biologische termen zijn weg 

naar medici en andere experts in psychiatrische inrichtingen, gevangenissen 

en speciale scholen voor zwakbegaafden.157

 Dit ging gepaard met de optimistische gedachte dat 

maatschappelijke hervormingen negatieve erfelijke invloeden konden 

corrigeren. Een belangrijke Amerikaanse publicist in dit verband was 

Richard Dugdale. Als hervormer van het gevangenissysteem van New York 

raakte Dugdale geïnteresseerd in de aard van crimineel en anti-sociaal 

gedrag. Tijdgenoten beschouwden Dugdale als een sociaal hervormer. 

Heden ten dage is hij vooral bekend vanwege zijn studie The Jukes uit 1877 

waarin hij de relatie beschrijft tussen criminaliteit, armoede en erfelijkheid 

aan de hand van een studie van de New Yorkse familie Jukes die een lange 

traditie had van criminaliteit en armoede.158 Dugdale concludeerde dat dit 

voornamelijk te wijten viel aan erfelijke factoren. Hij was er echter van 

overtuigd dat de kwalijke erfelijke eigenschappen niet voor eeuwig 

                                                 
157 Rosenberg, 1974. 

158 Dugdale, 1884. 
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vastlagen. Volgens Dugdale kon een verandering van omgevingsinvloeden 

de negatieve erfelijke kenmerken binnen een drietal generaties corrigeren.159

 De populariteit van het biologische gedachtegoed had een aantal 

redenen.160 Erfelijkheid leek niet alleen een verklaring te bieden voor 

menselijk handelen, maar ook een oplossing aan te reiken. Het verklarend 

vermogen van het denken in biologische termen gaf Amerikanen een gevoel 

van zekerheid. Daarnaast leek deze manier van denken ruimte te laten voor 

het religieuze engagement van de revival doctrine. Zo zagen belangrijke sociale 

denkers als Edward Bellamy de ideeën van Darwin in 1859 niet als een 

bedreiging voor het christelijke gedachtegoed. De opvattingen van Darwin 

over erfelijkheid boden volgens hem juist de mogelijkheid om het concept 

van original sin in seculiere termen te herformuleren. 

Net als bij de revivalisten vormde bij de aanhangers van het 

biologische gedachtegoed individuele wilskracht een centraal element in het 

streven naar zelfverbetering. Zij waren ervan overtuigd dat een gerichte 

'teeltkeuze' het aantal intelligente nakomelingen vergrootte. Deze zouden 

beter in staat zijn controle uit te oefenen op hun eigen toekomst. Door een 

sterk ontwikkelde wilskracht konden ze weerstand bieden tegen de morele 

entropie die in ieder individu zou huizen. Het religieuze activisme in de 

vorm van individuele zelfverbetering bleef daardoor overeind. Negatieve 

maatschappelijke fenomenen zoals armoede en criminaliteit werden als 

individuele eigenschappen bestempeld waardoor de maatschappelijke 

dimensie van deze kenmerken op de achtergrond bleef. De aanhangers van 

de biologische denktrant beschouwden de biologische realiteit als een 

                                                 
159 Ibid. pp. 65-66. 

160 Rosenberg, 1974. 
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individuele realiteit en sociale problemen de som van deze individuele 

realiteiten. 

Naarmate de negentiende eeuw vorderde namen medische en 

wetenschappelijke ideeën, metaforen en begrippen in het biologische 

gedachtegoed de sociale functies over van de religieuze interpretaties die aan 

het begin van de negentiende eeuw opgeld deden. De wetenschappelijke 

concepties zijn te beschouwen als interventie strategieën voortkomend uit 

een streven naar een coherent wereldbeeld. Het waren pogingen van het 

individu orde aan te brengen in een veranderende maatschappij. Het 

wetenschappelijke begrippenapparaat uit de biologie en 

natuurwetenschappen voorzag traditionele normen en waarden in een sterk 

veranderende sociale situatie van een nieuwe ideologische 

onderbouwing.161 

 Gaandeweg de negentiende eeuw raakte ook de religieuze lading van 

de argumentatie voor slavernij vervangen door een wetenschappelijk 

geïnformeerd biologische denkwijze. Er bestaat geen intrinsieke relatie 

tussen beiden. Slavernij bestond lang voordat een wetenschappelijk 

racistische kijk op de menselijke soort tot stand kwam. Het bestaan van 

slavernij gaf het wetenschappelijk racisme in de Verenigde Staten wel een 

emotionele lading die het in Europa niet kende. Deze lading is terug te 

vinden in de felle debatten in de twintigste eeuw tussen voor- en 

tegenstanders van de intelligentietest. 

De specifiek Amerikaanse gevoeligheid ten aanzien van de relatie 

tussen intelligentie en etniciteit kwam niet alleen maar vanwege de slavernij. 

In de volgende paragrafen komen andere historische ontwikkelingen aan de 

orde die bijdroegen aan de naturalisatie van individuele verschillen. Hierin 

                                                 
161 Ibid. p. 235. 
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speelde wetenschappelijke argumenten een grote rol. Een belangrijke 

historische oorzaak voor deze verwetenschappelijking vormde de 

Amerikaanse burgeroorlog. 

 

 

De meritocratische republiek op voet van oorlog 
 

Aan het einde van de negentiende eeuw was het optimisme ten aanzien van 

de manipuleerbaarheid van erfelijk geachte factoren verdwenen. Zo 

interpreteerden latere auteurs Dugdale's conclusies bijvoorbeeld heel anders. 

Zijn studie beschouwden zij als een bewijs voor de onveranderlijkheid van 

erfelijk bepaald antisociaal gedrag.162 Halverwege de negentiende eeuw 

bestond er nog geen wetgeving om sociale hervormingen af te dwingen, 

maar aan het einde van de negentiende eeuw was deze houding veranderd. 

Verschillende staten pleitten bijvoorbeeld voor een gerechtelijk verbod op 

voortplanting van zwakbegaafden en personen met een crimineel verleden. 

Zij eisten een strikte huwelijkswetgeving om dit te voorkomen.163

 De oorzaak voor deze omslag is complex. Een belangrijke 

historische gebeurtenis vormt de Amerikaanse burgeroorlog. Deze oorlog 

duurde van 1860 tot 1865. Het conflict creëerde een belangrijke cesuur in 

de geschiedenis van de Verenigde Staten. In het antebellum is er sprake van 

                                                 
162Een voorbeeld hiervan vormt het werk van de Amerikaanse intelligentietest psycholoog 

Henry Herbert Goddard die in 1912 zijn studie ‘The Kallikak Family: A study in the 

heredity of Feeble-Mindedness’ publiceerde. Dit werk heeft in opzet en aanpak veel 

gemeen met Dugdale's Jukes. Alleen de eindconclusie van Goddard wijkt sterk af van de 

optimistische kijk van Dugdale. Volgens Goddard handelt het zich bij deze kenmerken om 

erfelijke eigenschappen die ongevoelig zijn voor manipulatie van buitenaf. 

163 Rosenberg, 1974, p. 224. 
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een religieus wereldbeeld. Na het conflict raakte deze geleidelijk ingewisseld 

voor een seculiere, wetenschappelijk onderbouwde kijk op mens en 

samenleving. 

Sluimerende economisch gefundeerde resentimenten tussen de 

zuidelijke en noordelijke staten kwamen in 1860 tot een uitbarsting en 

leidden tot een gewapende strijd tussen de beide facties. De burgeroorlog 

had een politieke en economische oorsprong.164 Al vrij snel na het 

uitbreken van de eerste gevechten vormde de afschaffing van slavernij voor 

                                                 
164 Dit kwam vooral door de economische ongelijkheid tussen het zuiden en de rest van 

de Verenigde Staten. Zie: Bailyn, Davis, Donald, Thomas, Wiebe, Wood, (Eds.), 1977, pp. 

398-399; Persons, 1973, p. 34. De belangrijkste economische activiteit van de zuidelijke 

staten bestond uit arbeidsintensieve katoenlandbouw waarbij op grote schaal gebruik werd 

gemaakt van slaven afkomstig van het Afrikaanse continent. Ten gevolge van de terugloop 

in de vraag naar traditioneel verbouwde producten zoals graan en tabak, vond men in de 

zuidelijke staten in de verbouwing van katoen een nieuwe impuls voor de wegkwijnende en 

verder versplinterde landbouweconomie. Rendementsverhoging kon bij deze complex 

georganiseerde en arbeidsintensieve vorm van landbouw alleen worden bereikt door de 

arbeidskracht in de vorm van het aantal slaven verder te vergroten. Zo was de achttiende 

eeuw de gouden eeuw van slavernij. Meer dan tachtig procent van alle geëxporteerde 

Afrikaanse slaven tussen 1701 en 1850 hadden Amerika als eindbestemming. 

De onderlinge afhankelijkheid tussen de verschillende Amerikaanse staten nam in het 

begin van de negentiende eeuw verder toe. De verschillende gebieden van de Verenigde 

Staten begonnen zich steeds meer economisch te specialiseren. Dit resulteerde in een 

overkoepelend netwerk van onderling economische afhankelijke staten. Het zuiden 

vormde in dit geheel echter steeds meer de zwakke partij daar de vergaarde winst van de 

export van katoen direct weer uit het zuiden vloeide om de groeiende kosten voor 

voedingsproducten en andere materialen en fabrikaten uit de andere delen van de 

Verenigde Staten te dekken. Het was deze groeiende economische ongelijkheid die in 1860 

tot een climax zou leiden waarbij verschillende zuidelijke staten zich genoodzaakt zagen uit 

de federatie te stappen en een eigen politieke en economische federatie te vormen. Zie: 

Wolf, 1982, p. 280- 284.; Phillips, 1966, pp. 205-228.; Groner, 1972, p. 99. 
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de noordelijke staten echter een morele verantwoording van het gewapend 

conflict.  

Vanwege de enorme aantallen manschappen die bij de strijd waren 

betrokken en de grote veldslagen, die veel weg hadden van massale 

slachtpartijen, was de Amerikaanse burgeroorlog een voorloper van het type 

oorlogsvoering die in Europa pas in 1914-1918 haar intrede deed. Voor het 

eerst brachten met name de noordelijke staten de doctrine van totale oorlog 

in de praktijk. Niet alleen het leger van de tegenstander, maar ook zijn 

economische basis stond bloot aan vijandelijkheden. Burgers, steden en 

zelfs het platteland vormden legitieme doelwitten. Dit resulteerde in een 

grote religieuze ontnuchtering en verslagenheid onder Amerikanen. Hoe 

viel zoveel geweld vanuit een religieus en moreel perspectief te begrijpen? 

 Ten gevolge van het ingrijpende en grootschalige karakter van de 

strijd trad er een versnelling op van economische en technologische 

ontwikkelingen in de samenleving.165 De ingenieurswetenschappen 

beleefden een ware renaissance. Amerikanen associeerden de nieuwe 

industriële technologieën en organisatiestructuren met inzichten uit de 

opkomende empirische natuur- en sociale wetenschappen. Uit deze nieuwe 

benadering spreekt een ontnuchtering ten aanzien van het utopische 

idealisme van het antebellum. Deze ontnuchtering resulteerde onder meer 

in een meer praktische en pragmatische benadering van maatschappelijke 

                                                 
165 Aan het einde van de oorlog hadden de noordelijke staten al meer dan 1 miljoen man 

in het veld. Zij konden een beroep doen op nog eens 1 miljoen man als reserve. Deze 

schaalvergroting van het gewapende conflict vormde een enorme impuls voor de industrie 

die een voortdurende stroom aan allerlei hoogwaardige technologische producten op gang 

moest zien te houden om de oorlogsmachine draaiende te houden. Ook op het gebied van 

logistiek en communicatie, zoals de aanleg van een uitgebreid spoorwegennet, was er in 

deze periode sprake van een ware revolutionaire ontwikkeling. Zie Wheeler,1976.  

 106



hervormingen.166 Dit leidde in het postbellum Amerika evenwel niet tot een 

volledige verwerping van het protestants-christelijke wereldbeeld. Er was 

sprake van een verschuiving.167 Er ontstond een protestants sciëntisme dat 

geloofsinzichten verenigde met wetenschappelijk kennis.168  

 In 1865 capituleerde de geconfedereerde staten aan de noordelijke 

staten en daarmee was het einde van de Amerikaanse burgeroorlog een feit. 

De noordelijke staten maakten een begin met het herstel van de nationale 

eenheid. Door de grote verschillen tussen het zuiden en het noorden en de 

diepe wonden die de burgeroorlog had geslagen, bleek het een lang en 

moeizaam proces. Dit is onder meer terug te zien in de emancipatie van de 

zwarte bevolking. De slavernij was dan wel afgeschaft, maar dat impliceerde 

nog niet de gelijkwaardigheid van de zwarte Amerikaan. 

 De vrijgemaakte slaven vormden een nieuwe sociaal-economische 

onderklasse die zwaar drukte op de toch al armlastige economie van het 

zuiden. Veel voormalige slaven trokken naar de noordelijke staten om een 

nieuw bestaan als vrij man op te bouwen. In weerwil van de officiële 

gelijkheidsideologie werden zij echter niet met open armen ontvangen. Ook 

in het noorden bleven de zwarten tweederangsburgers. Het 

inferioriteitsdenken bleek moeilijk uit te roeien. 

                                                 
166 Ibid. p. 216. 

167 Zo ademde het werk van Ward ondanks de centrale rol van wetenschap nog de sfeer 

van het religieuze gedachtegoed van de revivalisten met hun individuele vormingsgedachte. 

In zijn Dynamic Sociology omarmt hij de zelfverbeteringsdoctrine van de religieuze 

hervormingsbewegingen als middel tot vooruitgang. Wards sociocratie was feitelijk een 

strategie voor zelfverbetering op grote schaal. Zie Ward, 1883, pp. 137, 470-540.; Ross, 

1991, pp. 53-98. 

168 In zijn werk 'Evolution and Theology' in: Evolutionary Thought in America (1968) gaat Stow 

Persons uitvoerig in op het ontstaan van het christelijk geïnformeerde scientisme. 
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De ambigue houding tegenover de zwarte bevolking is duidelijk terug te 

vinden in de politiek van die periode. Dit blijkt onder meer uit de 

opvattingen van Abraham Lincoln. Deze zijn typerend voor de veranderde 

houding ten aanzien van menselijke verschillen in de Verenigde Staten in de 

tweede helft van de negentiende eeuw. Lincoln was van 1860 tot 1865 

president van de Verenigde Staten en gold in de laatste jaren van de 

burgeroorlog als een belangrijk voorvechter voor de afschaffing van 

slavernij.169 Lincoln wilde dan wel de opheffing van deze institutie, maar 

van gelijkwaardigheid kon in zijn ogen geen sprake zijn. Lincoln 

beschouwde de Afrikaanse slaaf als een mens. Daardoor had hij recht op 

vrijheid. Toch was hij niet gelijk aan de blanke. Beiden behoorden tot strikt 

onderscheiden biologische groepen oftewel rassen. Lincoln was geen racist. 

Hij verwoordde opvattingen die in zijn tijd gewoon waren. 

 In zijn voordracht in Charleston maakte Lincoln een koppeling 

tussen uiterlijke kenmerken en sociale status; fysieke verschillen 

impliceerden volgens hem tevens maatschappelijke verschillen. Opmerkelijk 

is ook dat hij ervan uit ging dat het bestaan van onderscheiden groepen 

automatisch een rangorde impliceerde. De zwarte zou in intellectueel 

opzicht inferieur zijn aan de blanke. Zijn mentale ontwikkeling bevond zich 

op een dusdanig laag peil dat hij niet verantwoord zijn stem kon uitbrengen, 

laat staan capabel zijn om openbare functies te bekleden. Volgens Lincoln 

zou deze ongelijkwaardigheid fysiek zijn verankerd en een permanent 

                                                 
169 Onder zijn politieke leiding kwam in 1863 de Emancipation Proclamation tot stand. Hierin 

werd bepaald dat vanaf 1863 iedere slaaf vrij was. Dit impliceerde evenwel niet dat zwarte 

Amerikanen volwaardige burgers werden. Zo kwamen de zuidelijke staten met nieuwe 

wetgeving in de vorm van de zogenaamde black codes. Hierin werd vastgelegd dat het zwarte 

Amerikanen was verboden openbare functies te vervullen en te stemmen. Lincoln deed 

weinig moeite deze wetgeving ongedaan te maken. 
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karakter hebben zodat vermenging tussen blanken en zwarten vermeden 

diende te worden. Dit voorkwam dat het blanke ras aan kwaliteit zou 

inboeten.170 Fysieke onderscheidingen typeerden steeds meer sociale 

verschillen waarbij de zwarte huidskleur gold als indicator voor de laagste 

sociale klasse.171

 De burgeroorlog was het startpunt van een verwetenschappelijking 

van discussies over mens en samenleving. Dit had zijn weerslag op het 

denken in biologische termen en de opvattingen over de oorsprong van 

menselijke verschillen. Hierin valt aan het einde van de negentiende eeuw 

een verharding te bespeuren die is terug te vinden in de intelligentiedebatten 

in de twintigste eeuw. De specifieke vorm van deze verharding is het gevolg 

van bepaalde historische ontwikkelingen ten gevolge van de burgeroorlog. 

 

 

De constructie van een nieuwe nationale identiteit 
 

Na de burgeroorlog was er behoefte aan een nieuwe nationale identiteit om 

de losse federatie opnieuw aan elkaar te smeden en de beide strijdende 

partijen met elkaar te verzoenen. Deze behoefte resulteerde in een sterk 

groeiend nationalisme. Amerikanen begaven zich op een speurtocht naar 

nieuwe opvattingen die de uniciteit van het Amerikaanse volk zouden 

onderstrepen. De zoektocht leidde naar de Romantiek. Deze droeg tevens 

bij aan een verdere radicalisering van het biologische gedachtegoed. 

                                                 
170 Fogel, 1989, p. 402. 

171 Ibid. p. 109. 
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De Romantiek presenteerde een nieuwe visie op groepsidentiteit en 

gemeenschap.172 Niet de universele mens stond in het middelpunt van 

belangstelling maar de verschillen tussen mensen. De Duitse filosoof 

Johann Gottfried Herder was een belangrijke spreekbuis van deze visie. 

Herders opvattingen zouden later doorwerken in het raciale discours in de 

negentiende eeuw.173 Herder werkte zijn nieuwe visie uit met behulp van 

het begrip Kultur.174 Hiermee gaf hij de organische relatie aan tussen het 

individu en het Volk waartoe hij behoort.175 In zijn ogen vormde een 

gemeenschap een overkoepelend organisch geheel waarin het individu een 

ondergeschikte rol vervulde. Het volk vormde de collectieve uitdrukking 

van een intuïtieve kracht die haar bevolking met elkaar verbond.176 Herder 

typeerde deze lotsverbondenheid met het begrip Volksgeist oftewel 

volksaard. De overdracht van de volksaard vond plaats door mythen, sagen 

                                                 
172 Evenals de Verlichting valt de Romantiek niet onder één noemer te plaatsen. Het is in 

de eerste plaats een begrip uit de kunst- en literatuurgeschiedenis voor de periode tussen 

het einde van de achttiende eeuw tot halverwege de negentiende eeuw. De term wordt ook 

gebruikt voor een verscheidenheid aan denkstromingen die in deze periode opkwamen. 

Een gemeenschappelijk kenmerk vormde het verzet tegen het ordelijke en rationele 

wereldbeeld van de Verlichting. Denkers die door anderen of zichzelf onder de Romantiek 

werden gerangschikt eisten meer ruimte voor emotionaliteit, fantasie, het exotische en de 

macht van het transcendente. Zie verder Curti, 1980, p. 148. 

173 Herder was tegen een strikt raciale interpretatie van menselijke verschillen. Hij 

verwierp het idee dat de zwarte inferieur zou zijn aan de blanke: 'Der Neger hat so viel recht 

den Weissen für eine Ubart [?], einen gebohrnen Raderladen [?] zu halten, als wenn der Weisse ihn für 

eine Bestie, für ein schwarzes tier hält.'Band XVIII. p. 248. 

174 Herder werkte dit uit in zijn drieёndertig delen tellende werk Ideen zur Philosophie 

der Geschichte der Menschheit (1784-1791). 

175 Hannaford, 1996, p. 231. 

176 Berlin, 1976, p. 153. 
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en tradities van de ene generatie op de ander door te geven waardoor de 

oorspronkelijke geest van een volk behouden bleef. 

 Volgens Herder kenmerkte iedere cultuur zich door een eigen 

intrinsieke essentie.177 Zo ontstond de suggestie als zou het zich handelen 

om natuurlijk bepaalde, vastliggende kenmerken van een volk. De stap van 

een eigen erfelijk bepaalde volksgeist, naar een biologisch raciale interpretatie 

van volkeren was daardoor klein geworden.178 Deze Romantische opvatting 

zou doorwerken in de intelligentiepsychologie en in het gedachtegoed van 

de Amerikaanse culturele antropologie in de twintigste eeuw.179

De invloed van de Romantiek in de Verenigde Staten komt duidelijk 

naar voren in de literatuur en politieke ideeën uit die tijd. Intellectuelen als 

Frederick Hedge, Ralph Waldo Emerson en Nathaniël Hawthorne vormden 

sleutelfiguren in de popularisering van de Romantiek bij het grote publiek. 

De behoefte aan een nieuwe nationale identiteit na de burgeroorlog in 1865 

maakte dat Romantische noties over de intrinsieke eigenwaarde van een 

volk een enthousiast onthaal kreeg. 

 Amerikaanse intellectuelen herformuleerden oude meritocratische 

begrippen vanuit een Romantisch perspectief. Net als in de achttiende eeuw 

stonden hierbij concepties over de menselijke natuur centraal. Het zou van 

presentisme getuigen wanneer ik zou beweren dat hier sprake is van 

eenzelfde motief als in de achttiende eeuw. Het is echter frappant dat de 

tegenstellingen uit het eerdere debat in de achttiende eeuw zijn terug te 

vinden in de ideeën van de Romantische denkers. Zo hingen religieus 

geïnspireerde intellectuelen zoals George Ripley, een vorm van intuïtief 

                                                 
177 Ibid. pp. 145-181. 

178 Malik, 1996, p. 79. 

179 Stocking, 1968, pp. 36, 65, 114, 214. 
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mysticisme aan in hun verdediging van het gelijkheidbeginsel. Iedereen zou 

over het vermogen beschikken spirituele waarheid te onderkennen. Andere 

intellectuelen zoals Emerson onderschreven het gelijkheidsbeginsel, maar 

geloofden in navolging van Jefferson en Adams in het bestaan van een 

'natuurlijke aristocratie'. 

Emerson was ervan overtuigd dat ieder mens intuïtie en moraliteit 

bezat. Toch maakte hij een onderscheid tussen the common man and the 

genius.180 De eerste zou zich laten beïnvloeden door het oordeel van 

anderen en niet in staat zijn tot doordacht handelen. De laatste was door 

zijn superieure intellectuele en morele capaciteiten van deze zwakheden 

gevrijwaard. Emerson was ervan overtuigd dat het een aangeboren 

onderscheid betrof. Scholing zou volgens hem hieraan weinig kunnen 

veranderen.181 Het menselijke karakter zou voor een belangrijk deel zijn 

bepaald door natuurlijke eigenschappen die reeds bij de geboorte 

vastlagen.182

 Romantische ideeën beïnvloedde ook concepties over het nationale 

karakter van het Amerikaanse volk. Dit patriottisch nationalisme raakte 

doorspekt met allerlei Romantische noties over volk en vaderland. 

Amerikaanse aanhangers van de Romantiek zagen in de Verenigde Staten 

zelfs de mogelijkheid een paradijs, een hof van Eden te creëren waar de 

nieuwe mens zou kunnen ontstaan.183

De Amerikaanse meritocratische democratie kreeg een Romantische 

connotatie. Er ontstond de opvatting dat niet alleen het politieke systeem 

                                                 
180 Ibid. p. 163. 

181 Emerson, 1893, pp. 1-81. 

182 Rosenberg, 1974, pp. 189-90. 

183 Ibid. p. 184. 
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uniek was, maar ook het Amerikaanse volk doordat zij zich zou 

onderscheiden in haar deugden en capaciteiten van andere volkeren. 

Amerikanen beschikten over een geheel eigen, superieure volksaard. 

In de praktijk kreeg de Amerikaanse identiteit echter een beperkte 

en intolerante invulling. Voornamelijk oud-immigranten uit Noordwest- 

Europa zouden het Amerikaanse ideaal belichamen. Groepen immigranten 

uit dit gedeelte van Europa kregen aanduidingen als Teutoons, 

Angelsaksich, Keltisch of arisch om hun raciale herkomst aan te geven. De 

zwarten bevonden zich onderaan de hiërarchie. 

De Romantiek droeg in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling van 

de opvatting dat de menselijke soort is in te delen in verschillende 

onderscheiden natuurlijke typen.184 Door de grote acceptatie onder 

Amerikanen van het romantische gedachtegoed vanuit een behoefte aan een 

patriottisch nationalisme, raakte het denken in biologische termen beïnvloed 

door deze naturalisering van menselijke verschillen. Door het patriottisch 

nationalisme werden de scheidslijnen tussen de verschillende natuurlijke 

typen scherper aangezet. Dit komt het meest pregnant naar voren in het 

raciale discours aan het einde van de negentiende eeuw. In dit gedachtegoed 

convergeerden zienswijzen uit de Amerikaanse romantiek, de slavernij en 

het opkomende patriottisch nationalisme tot een eigen Amerikaanse kijk op 

mens en samenleving 

 

 

 

 

 

                                                 
184 Hannaford, 1996, pp. 3-13. 
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Het raciale discours 
 

Het empirisch wetenschappelijk onderzoek naar rasverschillen stamt uit de 

negentiende eeuw. Het rasbegrip kent echter een veel langere geschiedenis. 

Sommige historici plaatsen de oorsprong ervan zelfs in de klassieke 

oudheid.185 Zoals bij veel begrippen met een lange geschiedenis kreeg het 

rasbegrip door de tijd heen verschillende invullingen. Zo omvatte het 

kenmerken als religieuze denominatie, fysieke karakteristieken, gebruiken en 

gewoontes, taal en 'aanleg voor beschaving'.  

Het rasbegrip zou in de loop van de negentiende eeuw drastisch 

worden aangescherpt. Aan het begin fungeerde het nog als een pragmatisch 

demarcatiecriterium voor de verschillende bevolkingsgroepen. Aan het 

einde van de negentiende eeuw was het raciale discours geëvolueerd tot een 

uitgewerkte theorie over menselijke verschillen.186 In Europa en de 

                                                 
185 Belangrijk voor de beeldvorming over ras in het westen was de interpretatie die in het 

zestiende eeuwse Europa werd ontwikkeld. De Engelsen en Spanjaarden waren de eersten 

die een bepaalde rasnotie ontwikkelden in een poging de exclusiviteit van de eigen groep te 

waarborgen. De intolerante houding naar andere bevolkingsgroepen kwam tot uiting in de 

contrasten die werden gehanteerd zoals puur versus besmet en geciviliseerd versus 

barbaars. De betekenis in de zestiende eeuw was niet biologisch gefundeerd. Er werd 

gebruik gemaakt van noties als sociale afkomst en denominale gezindheid. De eerste 

Engelse kolonisten namen deze ideeën mee naar de nieuwe wereld waar zij het vertrekpunt 

zouden vormen voor het raciale gedachtegoed in de Verenigde Staten. 

186 De antropologe Smedley 1993. p. 27, onderscheidt vijf kenmerken van het 

Amerikaanse raciale paradigma dat in de negentiende eeuw vorm kreeg.. 

-Een universele classificatie van groepen mensen in elkaar uitsluitende onderscheiden 

biologische entiteiten.  

-Het aanbrengen van een hiërarchie tussen de verschillende bevolkingsgroepen. 
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Verenigde Staten ontstond geleidelijk het idee dat de samenleving het 

eindproduct vormde van een natuurlijke ontwikkeling. Aan het einde van de 

negentiende eeuw omschreven steeds meer Amerikanen verandering als 

vooruitgang. Vooruitgang was het onvermijdelijke eindproduct van de 

werking van de natuurwetten.187

 Zo hielden intellectuelen en wetenschappers zich in toenemende 

mate bezig met fysieke verschillen tussen zwarten en blanken.188 Deze 

verschillen begonnen te fungeren als een verklaring voor economische, 

sociale en politieke discriminatie. Zo trad een verschuiving op van een 

economische en religieuze naar een biologische motivatie voor de 

inferioriteit van de zwarte Amerikaan. De sociale structuur in de 

samenleving werd verantwoord op basis van natuurlijk geachte vastliggende 

en overerfbare statusbepalende categorieën. Deze categorieën waren 

gekoppeld aan makkelijk te herkennen fysieke kenmerken. 

 De kern van de raciale kijk op menselijke verschillen vormde een 

notie die al bij Herder werd geformuleerd namelijk natuurlijke ongelijkheid. 

Het begrip ras bleek uitermate geschikt om uitdrukking te geven aan de 

                                                                                                                       
-De overtuiging dat uiterlijke kenmerken een reflectie vormen van een innerlijke realiteit. 

Fysische kenmerken zouden iets uitzeggen over de morele, intellectuele capaciteiten en 

andere gedragskenmerken van het individu en de groep waartoe hij behoort. 

-Het idee dat al deze kenmerken overerfbaar waren en dus een biologische oorsprong 

kende. 

-De overtuiging dat al deze groepen uniek waren en door God of de natuur waren 

geschapen. Het waren vastliggende onderscheidingen die op geen enkele wijze konden 

worden overbrugd. 

187 Zie voor meer informatie Degler, 1991.; Curti, 1980.; Persons, (Ed.),. 1968.  

188 Zie voor meer informatie Fogel, 1989.; Degler, 1960.; Hannaford, 1996. ;Malik, 1996.; 

Smedley, 1993.; Stanton, 1960.; Stepan, 1982.  
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romantische behoefte onderscheid te maken tussen individuen en groepen. 

Door de koppeling met een natuurlijke evolutionaire visie op 

maatschappelijke ontwikkeling kon zich een bepaald superioriteitsgevoel 

ontwikkelen. Dit superioriteitsgevoel vormde de basis van het moderne 

discours over ras.189 Amerikanen gebruikten het racisme om hun geloof in 

een eigen superieure volksaard te schragen. 

Wetenschap begon een centrale rol te spelen in de deterministische 

benadering van erfelijkheid. De opkomst van empirische wetenschappen 

zoals de fysische antropologie en de antropometrie in de negentiende eeuw 

zorgden voor een verwetenschappelijking van de argumenten in het raciale 

gedachtegoed.190 Het einde van de negentiende eeuw zag in dit verband de 

opkomst van de eugenetica oftewel rassenhygiëne.  

 In Europa fungeerde het biologische gedachtegoed vooral om het 

bestaande klassensysteem te legitimeren. In de Verenigde Staten fungeerde 

het juist als mogelijkheid om etnische verschillen met behulp van 

biologische concepties langs raciale lijnen in te delen.191 In de Verenigde 

Staten nam de populariteit van het raciale denken aan het einde van de 

negentiende eeuw een grote vlucht. Zo kregen zelfs zaken als alcoholisme, 

criminaliteit, psychiatrische aandoeningen en ziektes een raciale connotatie. 

Deze erfelijk geachte ziektes raakten vooral geassocieerd met de 

verschillende groepen immigranten die Amerika in kwamen. Zij zouden met 

name gevoelig zijn voor allerlei erfelijke kwalen en daardoor de raciale 

kwaliteit van het Amerikaanse volk als geheel bedreigen. 

                                                 
189 Malik, 1996. 

190 Zie Malik, 1996.; Cravens, 1988.; Barkan. 1992.; Carson, 1994.; Degler, 1991.; Malik, 

1996.; Stepan, 1982.; Takaki, 1979.  

191 Rosenberg, 1974, p. 227. 
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Uit de vorige paragrafen blijkt dat meerdere historische omstandigheden 

debet zijn aan de populariteit van het raciale gedachtegoed in de Verenigde 

Staten aan het einde van de negentiende eeuw. Het denken in raciale termen 

is een manier van kijken naar de menselijke diversiteit. Hierbij worden 

kenmerken gebruikt die zich conformeren aan de heersende ideologische en 

sociale waarden van de betreffende cultuur. Het raciale discours is een 

sociaal regulatief principe waarmee een samenleving maatschappelijke status 

toekent.192 Ze lijkt de onvermijdelijke uitkomst van een realiteit van sociale 

verschillen in een samenleving die het concept van gelijkheid als 

uitgangspunt heeft.193  

Zo valt te begrijpen waarom wetenschappelijke ideeën over ras en 

erfelijkheid van menselijk gedrag in de Verenigde Staten gevoelig liggen. 

Het raciale gedachtegoed dreef de spanning tussen het met de mond 

beleden gelijkheidsbeginsel en de bestaande maatschappelijke ongelijkheid 

verder op de spits. Het denken in raciale termen legde het Amerikaanse 

dilemma genadeloos bloot. De spanning en de emoties die dit dilemma 

oproepen, lopen als een rode draad door de geschiedenis van de 

Amerikaanse intelligentiepsychologie. Het is terug te vinden in de heftige 

debatten over de causale relatie tussen intelligentie en etniciteit, met name 

tussen blanken en zwarten, in de twintigste eeuw. 

 

 

                                                 
192 Ibid. p. 19. 

193 Zie Malik, 1996. 
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