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6. Slot: het heden verklaard uit het verleden 

 

Het boek The Bell Curve: Intelligence and class structure in American life dat 

Herrnstein en Murray in 1994 publiceerden, schetste een waar 

doemscenario voor de nabije toekomst van de Amerikaanse maatschappij. 

Volgens Herrnstein (hoogleraar psychologie aan de universiteit van 

Harvard) en Murray (onderzoeker aan het American Enterprise Institute in 

Washington D.C.) was in de huidige Amerikaanse samenleving een strikte 

scheiding ontstaan tussen twee nieuwe sociale klassen. Een kleine cognitief 

begaafde elite, betoogden zij, is steeds beter in staat hoge maatschappelijke 

posities voor zichzelf en haar nakomelingen te reserveren. De rest vormt 

een bedreigende onderklasse die de aansluiting bij de moderne maatschappij 

mist. De Amerikaanse maatschappij waarin mensen in staat moeten zijn snel 

informatie  te verwerken en inventief te manipuleren had de paradox 

gecreëerd dat de Verenigde Staten vanuit het ideaal van gelijke kansen voor 

iedereen een tweeklassen samenleving waren geworden. 

 In het tijdschrift The New Republic lichtten zij nog eens toe dat het 

hen vooral was begonnen om de bescherming van de rechten van minder 

begaafden: 

 

‘We have been asked whether the question of racial genetic 

differences in intelligence should even be raised in polite society. 

We believe there’s no alternative. A taboo issue, filled with 

potential for hurt and anger, lurks just beneath the surface of 

American life. It is essential that people begin to talk about this 

in the open. How can intelligence be treated as just one of many 

qualities when the marketplace puts such a large monetary 

premium on it? How can one hope that people who are on the 
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lower end of the IQ range find places of dignity in the world 

when the niches they used to hold in society are being 

devaluated? Since the world tends to be run by people who are 

winners in the IQ lottery, how can one hope that society will be 

structured so that the lucky ones do not continually run society 

for their own profit? We argue that the best and indeed only 

answer to the problem of group differences is an energetic and 

uncompromising recommitment to individualism. To judge 

someone except on his or her own merits was historically 

thought to be un-American, and we urge that it become so 

again.’233

 

Hernnstein en Murray betoogden ook dat sociale problemen zoals 

buitenechtelijke geboorten, echtscheiding, criminaliteit, antisociaal gedrag, 

slecht burgerschap, vroegtijdige schoolverlating, werkloosheid en armoede 

met gebrekkig cognitief te maken kunnen hebben. Het verstand uitgedrukt 

in het intelligentiequotiënt zou een betere voorspeller zijn van 

maatschappelijke status dan sociale klasse of afkomst. Doordat het IQ voor 

veertig tot tachtig procent erfelijk bepaald is, zouden sociale 

interventieprogramma’s ook weinig helpen. Bovendien zagen zij een sterk 

verband tussen IQ en etniciteit.  

 De bestaande sociale ongelijkheid was dus voor een groot gedeelte 

veroorzaakt door een meritocratie gebaseerd op cognitief vermogen. 

Doordat het IQ over de generaties heen persistent is en individuen 

huwelijkspartners kiezen met een gelijkwaardige cognitieve aanleg, was er 

een nieuwe natuurlijke aristocratie ontstaan van hoogbegaafden. Deze groep 

zou zich steeds meer afzonderen van de rest van de samenleving en hun 

                                                 
233Charles Murray & Richard J. Herrnstein in: The New Republic.nr 31, 1994. pp 27-35.  
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nakomelingen naar privéscholen sturen en verder sociale instituties steunen 

die hun eigen belangen ondersteunen. 

 De oplossing voor de ontstane problemen zochten Hernnstein en 

Murray vooral in een terugkeer naar de ‘goede oude tijd’ van de ‘self 

supporting small town communities’, waar iedereen zijn plaats kende, het leven 

nog eenvoudig en overzichtelijk was en er nauwelijks sprake was van 

overheidsbemoeienis. De eerste zestien hoofdstukken over intelligentie 

waren een opstapje voor zes volgende hoofdstukken onder de gezamenlijke 

titel Living Together, waarin vooral de morele leefregels van de negentiende-

eeuwse nachtwakersstaat werden bepleit. De auteurs schetsten hierin het 

ideaalbeeld van goed functionerende lokale gemeenschappen waarin 

iedereen kan worden opgenomen, ongeacht zijn of haar culturele 

achtergrond of cognitieve capaciteiten. Bovendien hielden ze een krachtig 

pleidooi voor individualisme en het beoordelen van ieder mens op diens 

eigen merites. 

Na het verschijnen van The Bell Curve ontstond er een stormachtig 

nationaal debat in de Verenigde Staten. The New Republic weidde in oktober 

1994 een themanummer aan het boek onder de kop Race and IQ. De felheid 

van de polemieken blijkt alleen al uit de koppen van de afzonderlijke 

artikelen zoals Dumbskulls, Brave New Right, Neo Nazis! , Race Mutters en The 

Lying Game. De thematiek riep zoveel commotie op dat al in mei 1995 alle 

belangrijke journalistieke en academische kritieken erop werden gebundeld 

en als boek op de markt gebracht onder de titel: The Bell Curve Wars: Race, 

Intelligence, and the Future of America.234 Andere boekwerken zouden snel 

volgen235 en al deze publicaties kregen een grote belangstelling van een 

                                                 
234 Fraser, 1995. 

235 Jacoby & Glauberman, 1995.  
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breed publiek. Terwijl hypes doorgaans snel voorbij gaan, bleef The Bell Curve 

in de Verenigde Staten langdurig tot de verbeelding spreken. In 1997 kwam 

er een nieuw boek uit getiteld Intelligence, Genes and Succes: Scientists Respond to 

The Bell Curve.236 In dit werk deden andere wetenschappers het statistische 

werk van Hernnstein en Murray over en bespraken ook zij de implicaties 

van de onderzoeksresultaten voor het openbaar beleid. 

 In het debat over The Bell Curve zijn een aantal hoofdthema’s te 

ontwaren  die in de voorafgaande hoofdstukken ter sprake kwamen en 

waarvan ik tot slot de grote lijnen bij elkaar breng. Het eerste thema is dat 

van de relatie tussen intelligentie en etniciteit, met name de verschillen 

tussen blanke en zwarte Amerikanen. Het tweede thema is dat van de 

kwaliteit van intelligentietests als instrument om zo’n complex fenomeen als 

intelligentie te vangen met behulp van gestandaardiseerde proeven en 

opdrachten. En de derde thematiek behelst de voorspellende waarde van 

het IQ voor kenmerken zoals moraliteit en maatschappelijke status. 

 Het heftige debat naar aanleiding van de publicatie van The Bell Curve 

vormde om te beginnen een reprise van een even felle discussie over het 

intelligentiequotiënt (kortweg IQ) in de jaren 1920. Na de introductie van 

dit quotiënt in de Verenigde Staten ontstond een controverse tussen 

enerzijds intelligentiepsychologen en eugenetici en anderzijds journalisten 

en cultureel antropologen. Deze onenigheid bleef exemplarisch voor de 

controverses die zich na de eerste wereldoorlog voortzetten, en waarin 

dezelfde thema’s zijn te ontwaren als in de debatten rondom het boek van 

Hernnstein en Murray.  

Thema’s uit The Bell Curve zoals de relatie tussen etniciteit en 

intelligentie, de kwaliteit van de intelligentietest en de voorspellende waarde 

                                                 
236 Devlin, 1997. 
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van het IQ voor maatschappelijke status en moraliteit, waren al aan het 

begin van de twintigste eeuw actueel in de Verenigde Staten. Verschillende 

auteurs hebben de verklaring hiervoor gezocht in het algemener debat over 

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

erfelijk dan wel cultureel is bepaald. Zij beschouwden het IQ debat als een 

element van een bredere controverse. Deze verklaring is echter niet 

afdoende, zo heb ik betoogd. De nature/ nurture controverse beperkte zich 

niet alleen tot de Verenigde Staten maar werd ook in andere landen 

gevoerd. Toch is het voornamelijk in Amerika dat de introductie van de 

intelligentietest tot heftige reacties van voor- en tegenstanders leidde. Om 

de frictie en vooral de onverzoenlijke houding tussen de betrokken partijen 

beter te begrijpen, ging ik verder terug in de geschiedenis van de Verenigde 

Staten. 

   De hedendaagse Amerikaanse preoccupatie met individuele 

verschillen heeft haar diepere wortels in de oprichting van de Republiek der 

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

de Declaration of Independence werd sociale gelijkheid een kernnotie van de 

nieuwe Amerikaanse republiek. Geïnspireerd door het verlichtingsdenken 

werden aristocratische klassenonderscheidingen verworpen. Dit plaatste de 

protagonisten van de republiek echter voor het probleem van een nieuw 

criterium voor een sociale hiërarchie. Zij kozen voor een meritocratische 

republiek waarin individuele kwaliteiten als deugdzaamheid en talent de 

nieuwe normen vormden. 

 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, terwijl tegelijk het economische belang 

van privé-bezit in de Amerikaanse samenleving in de Constitution wettelijk 
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bescherming kreeg. Ongelijkheid werd door Amerikanen gezien als de prijs 

die moest worden betaald voor economische vooruitgang. 

 De discrepantie tussen ideologie en realiteit ervoeren veel inwoners 

van de Verenigde Staten als een groot probleem. In een land waar 

individuele vrijheid en gelijkheid als uitgangspunten in de grondwet zijn 

opgenomen, vormde  maatschappelijke ongelijkheid een ontoelaatbaar 

gegeven. De Amerikanen die de grondslag legden voor de republiek 

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. Men 

bouwde echter een veiligheidsklep in deze interpretatie door te stellen dat 

iedere Amerikaanse burger de gelegenheid kreeg zijn eigen vermogens 

maximaal te ontwikkelen. Amerika moest het land van gelijke kansen 

worden. Sommigen gingen zelfs zo ver door te stellen dat een natuurlijke 

achterstand door individuele wilskracht gecompenseerd kon worden. 

  In de eerste helft van de negentiende eeuw gaven de groeiende 

economische welvaart en de dreigende secularisering aanleiding tot een 

krachtig christelijk tegenoffensief hiertegen met het individu als het centrale 

aangrijpingspunt. Religieus geïnspireerde bewegingen versterkten de nadruk 

op individuele verantwoordelijkheid. De christelijke hervormers waren 

ervan overtuigd dat de Amerikaanse samenleving kon worden verbeterd 

door het versterken en ontwikkelen van persoonlijke deugdzaamheid. 

Daarbij gaven zij verstandelijke vermogens een centrale plaats. Deze 

hervormingsbeweging werd een belangrijke voorloper van twintigste-

eeuwse psychologische interventiepraktijken in het algemeen en het testen 

van intelligentie in het bijzonder. 
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Het christelijk tegenoffensief en de daaruit voortkomende 

hervormingsbewegingen vormden een reactie op een samenleving die het 

gelijkheidsbeginsel huldigde, maar zich bovendien opmaakte voor een 

liberale markteconomie. Het individu diende als aangrijpingspunt voor 

maatschappelijke verandering. Individuele morele karaktervorming moest 

het panacee zijn tegen een verdere afname van de gemeenschapszin en 

andere nadelige gevolgen van het opkomende kapitalisme. 

 Door de religieuze tegenreactie kregen meritocratische begrippen 

zoals deugdzaamheid, talent en verdienste een sterk protestants-christelijke 

lading. Het grootschalige karakter van de religieuze heropleving en de 

verschillende hervormingsbewegingen die hieruit ontstonden, droegen bij 

aan het doordringen van deze meritocratische begrippen in alle geledingen 

van de samenleving. Daardoor ontstond er een breed maatschappelijk 

draagvlak voor het meritocratische gedachtegoed en de centrale rol daarin 

van individuele zelfverbetering. In deze tijd kreeg het begrip talent de 

morele lading van verdienste en deugdzaamheid en het streven naar 

individuele zelfverbetering die doorwerkt in het hedendaagse 

intelligentiebegrip.  

  Maar ook de 'naturalisering' van menselijke verschillen is van 

belang. Deze vestigde zich in negentiende eeuwse discussies over 

slavenarbeid. De Amerikaanse republiek onderschreef tijdens haar 

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

vastliggende onderscheiden gedragskarakteristieken van groepen mensen 

bijzonder gevoelig kwam te liggen. Deze gevoeligheid werd versterkt door 

de slavenarbeid waarop een aantal staten tot 1865 zijn economie baseerde. 

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

intelligentieverschillen tussen etnische groepen over de generaties heen een 

onwrikbare biologische basis kent.  Verschillende historische lijnen zijn van 
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belang zoals het biologische denken in het algemeen, de rol van de 

burgeroorlog, de opkomst van de Amerikaanse romantiek en het racistisch 

discours aan het einde van de negentiende eeuw. 

De kern van de raciale kijk op menselijke verschillen vormde de 

notie van natuurlijke ongelijkheid. Het begrip ras bleek uitermate geschikt 

om uitdrukking te geven aan de behoefte onderscheid te maken tussen 

individuen en groepen. Door de koppeling met een evolutionaire visie op 

maatschappelijke ontwikkeling kon zich een bepaald superioriteitsgevoel 

ontwikkelen onder maatschappelijk succesvolle groeperingen. Dit 

superioriteitsgevoel vormde de basis van het moderne Amerikaanse 

discours over ras. 

In de negentiende eeuw begon wetenschap ook een centrale rol te 

spelen in de deterministische benadering van erfelijkheid. De opkomst van 

empirische wetenschappen zoals de fysische antropologie en de 

antropometrie  bracht een verwetenschappelijking van de argumenten van 

het raciale gedachtegoed. In Europa fungeerde dit vooral om het bestaande 

klassensysteem te legitimeren. In de Verenigde Staten diende het als 

mogelijkheid om etnische verschillen met behulp van biologische concepties 

te legitimeren.   Raciale denken is een manier van kijken naar de menselijke 

diversiteit. Hierbij worden kenmerken gebruikt die de heersende 

ideologische en sociale waarden van een cultuur ondersteunen. Het raciale 

discours is een sociaal regulatief principe waarmee een samenleving 

gebaseerd op gelijkheid maatschappelijke status toekent aan bepaalde 

groeperingen als verantwoording van sociale verschillen, zo betoogde ik in 

dit proefschrift.  

In de Verenigde Staten dreef het raciale gedachtegoed intussen de 

spanning op tussen het in de Constitutie vastgelegde gelijkheidsbeginsel en 

de bestaande maatschappelijke ongelijkheid. Het denken in raciale termen 
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legde dit Amerikaanse dilemma genadeloos bloot. Het loopt als een rode 

draad door de geschiedenis van de Amerikaanse intelligentiepsychologie en 

is terug te vinden in de heftige debatten over de causale relatie tussen 

intelligentie en etniciteit in de twintigste eeuw. 

 Een belangrijk kenmerk van de intelligentietest is echter ook zijn 

gestandaardiseerde opzet, die tot stand kwam aan het begin van de 

twintigste eeuw  met de overgang van vertrouwen in persoonlijke oordelen 

naar vertrouwen in oordelen gebaseerd op algemene procedures die  zich op 

diverse terreinen en in veel menswetenschappen heeft voltrokken.  Een 

belangrijke ontwikkeling hierbij was het ontstaan van een nieuwe 

Amerikaanse bureaucratische orde in de zogeheten Progressive Era. Het 

progressivisme stond voor sociale hervormingen op zo efficiënt mogelijke 

wijze en trachtte met behulp van wetenschap menselijke en natuurlijke 

hulpbronnen te vinden voor het creëren van een ideale samenleving. In de 

door het progressivisme geschapen nieuwe bureaucratische orde vond de 

psychometrische benadering van intelligentie de juiste voedingsbodem voor 

een sterke groei. 

 De liberale verzorgingsstaat eiste publiekelijk toegankelijke 

informatie over iedereen, gebaseerd op een gelijke analyse van iedereen. 

Oordelen op basis van persoonlijke expertise kon daarbij niet langer worden 

vertrouwd. Sinds het begin van de twintigste eeuw dienen individuele 

kwaliteiten op een geprotocolleerde wijze te worden beoordeeld. De 

gestandaardiseerde intelligentietest voldeed aan dit eisenpakket. 

 De conclusie is dat de methodologie van de intelligentietest specifiek 

Amerikaanse definities representeert van begrippen zoals openheid, 

gelijkheid en democratie. Daarnaast vertegenwoordigt de intelligentietest 

een ander centraal aspect van de Amerikaanse cultuur. Dat is het beginsel 

van gelijkheid bij verschil, dat in dit proefschrift uitvoerig ter sprake is 
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gekomen. De test behandelt door zijn gestandaardiseerde vorm iedere 

respondent als gelijk aan elke andere, terwijl hij tevens dient om mensen van 

elkaar te onderscheiden door ze af te zetten tegen een vooraf bepaalde 

norm. 

 Deze rondreis door driehonderd jaar geschiedenis van de Verenigde 

Staten verklaart de felheid van de debatten rond boeken zoals The Bell Curve 

van Hernstein en Murray. De populariteit en het omstreden karakter van de 

hedendaagse intelligentietest zijn het resultaat van een typisch Amerikaanse 

focus op individuele verschillen in talent inclusief moraal die teruggaat tot 

de oprichting van de Verenigde Staten. 

 De gestandaardiseerde intelligentietest is een cultureel product van 

de Verenigde Staten, niet minder dan het patriottisch liberalisme of de fast 

food ketens dat zijn. De vanzelfsprekendheid van het begrip intelligentie als 

een neutrale term en de gestandaardiseerde intelligentietest als 

onpersoonlijke manier om intelligentie te bepalen, maar ook de blijvende 

debatten daarover, blijken het product te zijn van een  diepgewortelde 

traditie waarin het individu het uitgangspunt vormt voor het in stand 

houden van de maatschappelijke orde.  
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