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Inleiding 

 

Nergens raken de gemoederen zo snel verhit als bij discussies over 

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

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

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

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

maatschappelijke problemen die de Verenigde Staten teisteren, zoals 

werkloosheid, armoede, vroegtijdige schoolverlating, buitenechtelijke 

geboortes en criminaliteit zouden volgens de auteurs worden veroorzaakt 

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

verschillende etnische groepen die Amerika rijk is naar cognitieve capaciteit. 

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

er in Amerika meer dan vierhonderdduizend exemplaren van verkocht. 

Deze grote belangstelling betrof vooral de vier hoofdstukken over de relatie 

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

speciale editie van het belangrijke opinieblad The New Republic evalueerden 

toonaangevende Amerikaanse critici het boek in negatieve bewoordingen.3  

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

traditie. Historische inleidingen op de Amerikaanse intelligentiepsychologie 

                                                 
1 Zenderland, 1998, p. 3. 

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

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

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

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

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

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

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

Staten geïntroduceerd en in verder gestandaardiseerde vorm verspreid voor 

het vaststellen van verschillen in intelligentie. Sedertdien heeft het testen 

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

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

praktisch instrument dat gretig aftrek vond in het onderwijs, het 

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

depressie, werden er jaarlijks meer dan vier miljoen intelligentietesten 

verkocht.4 

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

gestandaardiseerde intelligentiemeting in Amerika zo'n hoge vlucht heeft 

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

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

intelligentiepsychologie de verklaring gezocht in het biologisch 

determinisme en het wetenschappelijk gemotiveerde racisme die aan het 

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

maatschappelijk draagvlak kenden.5 Het succes van de Amerikaanse 

intelligentiepsychologie zou zo bezien te danken zijn aan haar poging 

biologisch gefundeerd racistisch denken aan te vullen met psychologische 

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

politieke beweging van het progressivisme aan het begin van de twintigste 

eeuw. De toenmalige psychologie zou met haar focus op individuele 

verschillen een exemplarisch product vormen van het nieuwe politieke en 

sociale denken dat maatschappelijke problemen wilde aanpakken op 

                                                 
4 Brown, 1992, p. 4. 

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

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

doel maatschappelijke problemen met wetenschappelijke middelen en 

inzichten te bestrijden.6 

 Het wetenschappelijke racisme en het progressivisme beperkte zich 

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

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

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

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

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

historische ontwikkeling van de Verenigde Staten om te begrijpen waarom 

het testen van intelligentie juist daar zo populair kon worden en 

tegelijkertijd zulke heftige reacties oproept. Het felle Amerikaanse debat 

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

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

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

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

uiteenlopende historische episodes zoals de vestiging van de republiek, de 

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

religieuze hervormingsbewegingen in de negentiende eeuw. Bovendien 

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

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

cognitieve capaciteiten en daarbij de relatie tussen intelligentie en etniciteit. 

Het tweede thema is de typisch Amerikaanse koppeling tussen cognitieve 

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

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

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

procedures in zowel beleid als onderzoek. 

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

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

reprise vormt van een felle discussie over het intelligentiequotiënt, kortweg 

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

Verenigde Staten, waarna een controverse ontstond tussen enerzijds 

intelligentiepsychologen en eugenetici en anderzijds journalisten en cultureel 

antropologen. Deze onenigheid bleef exemplarisch voor de controverses die 

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

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

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

Amerikanen. Een tweede thematiek behelsde de voorspellende waarde van 

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

derde stond de kwaliteit ter discussie van intelligentietests als instrument om 

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

gestandaardiseerde proeven en opdrachten. Om de onverzoenlijke houding 

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

verder terug in de geschiedenis van de Verenigde Staten.  

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

hoofdstuk betoogt dat de hedendaagse Amerikaanse preoccupatie met 

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

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

in de Declaration of Independence werd sociale gelijkheid een kerngedachte van 

de nieuwe Amerikaanse republiek. Geïnspireerd door het 

verlichtingsdenken werd het aristocratische klassenonderscheid verworpen. 

Dit plaatste de protagonisten van de republiek echter voor het probleem 

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

en talent de nieuwe normen vormden. 

 Het derde hoofdstuk gaat in op maatschappelijke ontwikkelingen 

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

groeiende economische welvaart en de dreigende secularisering aanleiding 

tot een krachtig christelijk tegenoffensief met het individu als het centraal  

aangrijpingspunt. De christelijke hervormers waren ervan overtuigd dat de 

Amerikaanse samenleving kon worden verbeterd door het ontwikkelen en 

versterken van persoonlijke deugdzaamheid. Daarbij gaven zij verstandelijke 

vermogens een centrale plaats. Deze hervormingsbeweging werd een 

belangrijke voorloper van twintigste-eeuwse psychologische 

interventiepraktijken in het algemeen en het testen van intelligentie in het 

bijzonder. 

 Hoofdstuk 4 beschrijft de 'naturalisering' van menselijke verschillen 

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

emotionele reacties in de Verenigde Staten op discussies over 

intelligentieverschillen tussen blanke en zwarte Amerikanen. Zoals betoogd 

in het tweede hoofdstuk onderschreef de republiek tijdens haar oprichting 

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

onderscheiden gedragskarakteristieken van groepen mensen bijzonder 

gevoelig kwam te liggen. Deze gevoeligheid werd versterkt door de 

slavenarbeid waarop een aantal staten tot 1865 hun economie baseerden. 

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

intelligentieverschillen tussen etnische groepen een onwrikbare biologische 

basis kent. Dit hoofdstuk bespreekt ook andere ontwikkelingslijnen zoals 

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

opkomst van de Amerikaanse romantiek en het racistisch discours aan het 

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

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

Met behulp van inzichten ontleend aan de Amerikaanse 

wetenschapshistoricus Theodore Porter, onderzoekt dit hoofdstuk de 

overgang van vertrouwen in persoonlijke oordelen naar vertrouwen in 

oordelen gebaseerd op algemene procedures, welke overgang zich op 

diverse beleidsterreinen en in veel menswetenschappen heeft voltrokken. In 

aanvulling op Porter kom ik tot een verklaring voor het groeiende 

vertrouwen aan het begin van de twintigste eeuw in de gestandaardiseerde 

intelligentietest. Een belangrijke ontwikkeling hierbij was het ontstaan van 

een nieuwe Amerikaanse bureaucratische orde in de zogeheten Progressive 

Era. Het progressivisme stond voor sociale hervormingen op zo efficiënt 

mogelijke wijze en trachtte met behulp van wetenschap menselijke en 

natuurlijke hulpbronnen te vinden voor het creëren van een ideale 

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

de psychometrische benadering van intelligentie de juiste voedingsbodem 

voor een sterke groei.  

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

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

van hun boek verklaart evenals van de debatten die het opriep. 
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1. Een Amerikaans fenomeen 

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

de intelligentietest als belangrijk hulpmiddel bij de diagnose van mentale 

stoornissen. Dit besluit betekende een grote overwinning voor de 

Californische psycholoog Henry Herbert Goddard. De Association bestond 

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

vertaling van de intelligentietest van de Franse psychologen Alfred Binet en 

Theodore Simon de meest betrouwbare wetenschappelijke methode 

vormde voor een goede diagnose van mental retardation. 

Dat de medici het nut erkenden van de intelligentietest en de 

diagnostische rol die de intelligentiepsychologen zich hadden aangemeten, 

was niet alleen een persoonlijk succes voor Goddard. Dit betekende 

tegelijkertijd een eerste doorbraak voor de intelligentiepsychologie in de 

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

wetenschappelijke erkenning buiten haar eigen vakgebied.  

Jaren voor zijn presentatie raakte Goddard geconfronteerd met de 

problemen rondom diagnosticeren. Ondanks alle onderzoek en behandeling 

van zwakzinnigen hadden artsen het niet eens kunnen worden over een 

eenduidige definitie van zwakzinnigheid.8 Het vernieuwende van Goddards 

aanpak was dat hij experimenteel psychologisch onderzoek deed, waarbij 

patiënten allerlei eenvoudige motorische en zintuiglijke tests werden 

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

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

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

assistent de arts Theodore Simon.  

Binet had een testmethodiek ontwikkeld om kinderen te 

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

hij betoogd dat geestelijke stoornissen alleen effectief en betrouwbaar 

konden worden bestudeerd met behulp van psychologische criteria.10 In 

tegenstelling tot het gangbare experimenteel psychologisch onderzoek 

zouden geen lichamelijke of eenvoudige mentale processen gemeten moeten 

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

op hogere mentale vermogens die door andere psychologen, zoals de 

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

gemeden. 

Binets methodiek was gebaseerd op taken die overeenkwamen met 

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

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

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

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

goed gevolg konden afleggen. Deze taken vormden dan tezamen een 

subtest voor een specifieke leeftijd. De subtesten liepen op in 

moeilijkheidsgraad. Zo had Binet in 1908 een lineaire meetschaal 

ontwikkeld voor intellectuele ontwikkeling bij kinderen die opliep van drie 

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

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

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

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

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

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

in te schalen.11

Door zijn ervaring met zwakzinnige kinderen zag Goddard tijdens 

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

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

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

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

van de geteste individuen overeen met de subjectieve inschatting van de 

medische staf van het instituut. Hierna presenteerde Goddard zijn 

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

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

snel en effectief zwakzinnigheid te bepalen.12  

Goddard kon de doorbraak van de Franse intelligentietest in 

Amerika teweegbrengen vanwege zijn positie als psycholoog in een 

psychiatrische inrichting. Daarmee kon hij ook zijn maatschappelijke 

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

van de moderne toegepaste psychologie in het bestrijden van 

maatschappelijke problemen. Met behulp van getrainde psychologen en het 

gebruik van de intelligentietest zou het mogelijk zijn om zwakbegaafden 

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

samenleving. 

Goddard introduceerde de Franse intelligentietest in medische 

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

door de Amerikaanse onderwijspsycholoog Lewis Terman. Deze breidde 

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

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

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

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

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

de ideale intelligentietest volgens hem in staat moeten zijn de aangeboren 

intellectuele aanleg van het onderzochte kind te bepalen 

De Amerikaanse versie van de oorspronkelijk Franse test ging een 

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

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

oorspronkelijke aanpak van Binet, maar was ook grondig gereviseerd. 

Terman besteedde vooral veel aandacht aan het verder vergroten van de 

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

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

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

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

komen tot een betere standaardisering van de resultaten. 

Een belangrijke aanpassing in de Stanford-Binet-test betrof 

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

chronologische leeftijd kreeg men een quotiënt dat als indicatie diende voor 

de relatieve intelligentie van het onderzochte individu. Aldus introduceerde 

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

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

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

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

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

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

van de Simon-Binet test. Minton, 1988. 

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

onhandig werd ervaren, vermenigvuldigde Terman het quotiënt met 100. 

Kinderen die een mentale leeftijd hadden gelijk aan hun chronologische 

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

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

100 uitkwam.  

Net als Goddard benadrukte Terman het belang van de 

intelligentietest voor het opsporen van zwakbegaafden, maar hij zag op 

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

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

bestuderen. De intelligentietest kon al in een vroeg stadium tevens 

hoogbegaafde kinderen identificeren. In zijn ogen stond de methodiek borg 

voor een wetenschappelijk gefundeerde selectiewijze die ver uitstak boven 

de subjectieve inschattingen van onderwijzers. Met deze kennis zouden 

scholen een gedifferentieerd curriculum kunnen gaan aanbieden, 

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

zo min mogelijk menselijk kapitaal worden verspild. 

Van alle toepassingen die Terman voor de intelligentietest zag 

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

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

hoezeer de intelligentietest al vroeg in dienst werd gesteld van het 

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

selectie voor maatschappelijke posities plaatsvinden op basis van individuele 

deugdzaamheid en talent. Terman vereenzelvigde deze termen met het 

begrip intelligentie. Hij was ervan overtuigd dat er een natuurlijke 

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

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

opportunity….reclassification of children and differentiation of 

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

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

chance to make the most of whatever abilities nature has given 

him’.16  

 

Dankzij de intelligentietest werd het mogelijk de natuurlijke aristocratie al 

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

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

vervullen. Ook hechtte Terman groot belang aan intelligentie voor de 

maatschappelijke stabiliteit, de sociale orde en de toekomst van de 

Amerikaanse samenleving: 

 

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

the large IQ differences which can be demonstrated to exist 

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                 
16 In Dickson, 1923, pp. Xiv- xv.  

 20



society; how to lead them without making them helpless victims 

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

 

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

had ook een aantal kenmerken die een snelle verspreiding en grootschalige 

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

het testen een tijdrovende aangelegenheid was. Bovendien waren de 

antwoorden van de respondent open en ongestructureerd waardoor veel tijd 

besteed moest worden aan interpretatie en pogingen tot standaardisatie om 

tot vergelijkingen te komen. De psycholoog Robert Mearns Yerkes, 

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

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

bijvoorbeeld voornamelijk aangeleerde kennis toetsen en geen rekening 

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

etniciteit.18 Met alleen maar begrippen als mentale en chronologische 

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

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

waarin vergelijkingen gebaseerd waren op vooraf gedefinieerde normen die 

waren afgeleid van biologische en sociale verschillen tussen de 

respondenten.19 

Als alternatief voor de Stanford-Binet testmethodiek bedacht 

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

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

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

                                                 
17 Terman, 1922, pp. 657-659. 

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

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

aan groepen respondenten tegelijk een test af te nemen.  

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

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

aantal open vragen kreeg die beantwoord moesten worden zonder 

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

variatie in vorm en inhoud van de antwoorden een probleem. 

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

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

met miljoenen rekruten. Nieuwe technologische ontwikkelingen in het leger 

maakten ook dat deze mannen zorgvuldig moesten worden geselecteerd. 

Yerkes zag een uitgelezen kans om de meerwaarde van de toegepaste 

psychologie aan te tonen. Als voorzitter van de American Psychological 

Association (APA) polste hij een groep intelligentiespecialisten voor hun 

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

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

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

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

het grote psychologische testprogramma voor het leger. 

 In minder dan vier maanden werd een groepstest in elkaar gezet 

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

belangrijke aanvulling op de nieuwe test vormde een innovatie ontwikkeld 

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

responsformaat gemaakt die tegenwoordig bekend staat als de multiple choice 

vraag.20 Daarmee was het probleem van ongestructureerde antwoorden 

opgelost. Deze ontwikkelingen resulteerden in twee typen groepstesten de 

                                                 
20 Zie Otis, 1918, pp. 239-261, 333-348. 
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army Alpha en de army Beta. De Alpha was gemaakt voor rekruten die 

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

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

behaalden op een van beide tests.21  

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

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

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

dat grootschalig psychologisch testen bijdroeg aan een meer effectieve 

militaire organisatie en de regering miljoenen dollars kon besparen. De 

toekomst van de intelligentietest in het leger leek verzekerd en het 

praktische nut van de intelligentie-psychologie een feit. 

 Het publieke imago van de intelligentiepsychologie was eveneens 

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

een doeltreffende wetenschappelijk verantwoorde methode hadden 

ontwikkeld om relatief snel en eenvoudig intelligentie te meten. De 

intelligentietest was niet langer iets voor zwakbegaafden in psychiatrische 

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

wetenschappelijke wijze uitspraken te doen over individuele capaciteiten van 

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

aangetoond dat de toegepaste psychologie in staat was om met 

wetenschappelijke middelen en inzichten maatschappelijke problemen op te 

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

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

intelligentie, 10.014 rekruten werden voorgedragen voor speciale werkbataljons voor 

eenvoudige taken en legeronderdelen die een laag gemiddelde testscore hadden werden 

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

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

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

intelligentietest als selectie-instrument in het leger de psychologie eindelijk 

op de kaart had geplaatst van de Verenigde Staten.23

 

 

Debatten over een te laag IQ van de bevolking  
 

In 1921 verscheen het officiële rapport van het testprogramma bij het 

Amerikaanse leger getiteld Psychological Examining in the United States Army. 

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

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

meer dan 300 bladzijden behandelden de auteurs onderwerpen zoals de 

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

zover het immigranten betrof. Daarnaast bekeken zij de relatie tussen 

intelligentie en gevolgd onderwijs, beroep en geschiktheid voor militaire 

dienst.  

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

gemiddelde mentale leeftijd van een volwassene 16 jaar bedroeg. De 

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

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

moeten worden. Al plaatsten de onderzoekers zelf de nodige 

kanttekeningen bij de betrouwbaarheid van de onderzoeksgegevens, de 

gegevens leidden tot talrijke verontruste publicaties van collega 

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

tijdschriften en populair-wetenschappelijke bladen. 

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

gemiddelde mentale leeftijd van de Amerikaanse bevolking. Vooral de 

eugenetische beweging gebruikte het Army-rapport als wetenschappelijke 

onderbouwing voor haar visie op de toekomst van de Amerikaanse 

samenleving. Het begrip eugenetica werd voor het eerst geïntroduceerd 

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

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

wetenschap van rasverbetering. De eugenetica zou in de periode tussen 

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

verklaring gaan fungeren voor allerlei maatschappelijke interventies. Het 

eugenetische gedachtegoed drukte al vrij snel na de introductie van de 

intelligentietest een grote stempel op de Amerikaanse 

intelligentiepsychologie.25

De eugenetica was een sociale hervormingsbeweging die een betere 

maatschappij nastreefde door gewenste individuele eigenschappen te 

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

maatschappelijke problemen werden in hun ogen veroorzaakt door 

degeneratie van het Amerikaanse ras. Verbetering zou daarom moeten 

worden bewerkstelligd via reproductieve maatregelen. Het eugenetische 

gedachtegoed was bijzonder populair bij maatschappelijk geëngageerde 

intelligentiepsychologen zoals Goddard, Terman, Yerkes en anderen. Zij 

maakten gebruik van eugenetische inzichten om hun boodschap kracht bij 

te zetten. 

                                                 
24 Galton, 1883, pp. 24-25. 

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

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

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

luidden de eugenetici de noodklok. De invloedrijke Amerikaanse journaliste 

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

conservatieve The Atlantic Monthly.27 Cannon formuleerde hierin de 

implicaties van de lage gemiddelde intelligentie onder een grote groep van 

de bevolking. We herkennen de latere argumenten van Hernsteinn en 

Murray. Ook Cannon waarschuwde dat het hoge percentage zwakbegaafden 

steeds grotere problemen zou gaan geven naarmate de complexiteit van de 

samenleving toeneemt. Door de afname in eenvoudige handarbeid zou de 

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

prostitutie en criminaliteit. De democratie liep verder gevaar doordat een 

groot aantal Amerikanen te zwakbegaafd was voor zijn democratische 

rechten. 

 Ook Goddard, Terman en Yerkes onderstreepten de resultaten uit 

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

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

aangeboren karakter van intelligentie de mogelijkheden van het onderwijs 

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

allerlei vormen van onmaatschappelijk gedrag.  

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

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

onderwijsbeweging John Dewey stelden dat de opvatting van aangeboren 

intelligentie een fatalisme verraadde dat op gespannen voet stond met de 

democratische waarden van de Amerikaanse samenleving.28 De meest 

invloedrijke en geruchtmakende kritiek kwam van de Amerikaanse 

                                                 
27 Cannon, 1922, pp. 145-157. 

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

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

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

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

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

de verondersteld lage gemiddelde mentale leeftijd van de rekruten. 

Daarnaast richtte hij zijn kritiek op een aantal fundamentele aannamen van 

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

Zo bekritiseerde Lippmann de aanname dat de intelligentietest een 

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

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

voorgesteld. Volgens Lippmann hebben intelligentiepsychologen zoals 

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

construeren die een beroep doen op een vermeende algemene mentale 

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

intelligentie meten. De normaalverdeling van de testscores biedt volgens 

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

vermoeden dat er inderdaad een algemene capaciteit wordt gemeten. Ook 

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

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

call intelligence.  

 Lippmann bekritiseerde nog een ander centraal uitgangspunt van 

intelligentiepsychologen. De opvatting dat intelligentie een aangeboren en 

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

argumenten die worden aangedragen voor de relatie tussen intelligentie en 

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

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

maar een geloofsartikel van intelligentiepsychologen die hiermee kans zagen 

hun professionele ambities te realiseren. 

Lewis Terman diende Bagley en Lippmann van repliek.30 De 

intelligentietest zou wel degelijk intelligentie meten. Onderzoek liet ook 

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

van het intelligentieonderzoek wierpen in de ogen van Terman een nieuw 

licht op een aantal onderwijskundige, politieke en maatschappelijke 

problemen. Het verwijt van opportunisme aan het adres van 

intelligentiepsychologen toonde volgens hem alleen maar de politieke 

vooringenomenheid en sentimentalisme aan van de criticasters. 

Toch temperde de kritische reacties op het Army-rapport het 

enthousiasme van de intelligentiepsychologen die zagen hoe hun 

intelligentietest een politiek en maatschappelijk controversieel onderwerp 

werd. Daarnaast deelde niet iedere testpsycholoog in het onwrikbare 

vertrouwen van Terman in de intelligentietest. Zo riep de 

intelligentiepsycholoog Freeman te aanzien van de discussie over de 

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

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

van Freeman wetenschappelijk onverdedigbaar.31 Een van de auteurs van 

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

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

intelligentiepsychologie nuanceerde.32 De stelling dat intelligentie is 

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

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

31 Freeman, 1923, pp. 237-245. 

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

over de mentale leeftijd van de Amerikaanse bevolking over zijn 

hoogtepunt heen, maar werd een nieuw thema aangesneden. 

 

 

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

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

verzette zich vooral tegen de relatief grote aantallen immigranten uit 

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

fysische antropologie van de negentiende eeuw. Daarin werden drie 

Europese rassen onderscheiden: het nordische, het alpine en het 

mediterrane ras waarbij het eerste ras als het meest superieur werd 

beschouwd. De grote instroom van immigranten van het mediterrane 

rastype zou een bedreiging vormen voor de raciale kwaliteit en zuiverheid 

van het Amerikaanse volk. 

In de onderzoeksresultaten van het Army-rapport zagen de 

eugenetici een bevestiging van hun racistische gedachtegoed. De 

onderzoeksresultaten impliceerden een sterke relatie tussen IQ en ras want 

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

bevestigde de algemene lage opinie over zwarte Amerikanen. Uit de 

vergelijkingen van de verschillende groepen immigranten kwamen echter 

drie opmerkelijke gegevens naar voren. Ten eerste was de gemiddelde 

mentale leeftijd van autochtone Amerikanen structureel twee jaar hoger dan 

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

Europa. Ten derde scoorden recentere immigranten lager dan immigranten 

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

oorspronkelijke Army-rapport waren zeer terughoudend over de 

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

deze terughoudendheid weinig terug te vinden. 

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

American Intelligence gepubliceerd in 1922 door Carl Brigham. Brigham had 

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

analyseerde hij de gegevens of in het licht van intelligentieverschillen tussen 

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

werd al snel een groot succes. 

Brigham concludeerde dat de lagere testscores van recente 

immigranten werd veroorzaakt door een verschuiving in land van herkomst. 

Door nationaliteiten te vertalen naar de eugenetische rastypologie kwam hij 

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

Europa bevestigden dat het alpine en mediterrane ras inferieur waren aan 

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

consequenties van de bevindingen. Het bepleit een immigratie beleid dat 

niet alleen restrictief, maar ook streng selectief is. 

Niet alle intelligentiepsychologen waren zo positief als Yerkes over 

het boek van Brigham.34 De gezaghebbende psycholoog Edwin Boring 

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

publicatie van het boek kwamen er nog kritische geluiden van andere 

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

10% van de totale Amerikaanse bevolking van 1914. 

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

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

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

verstandelijk peil van het Amerikaanse volk aantasten en diende aan banden 

te worden gelegd. 

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

intelligentiepsychologie. Amerikaanse cultureel antropologen namen hierin 

het voortouw. De oprichter van de Amerikaanse antropologie Franz Boas 

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

antropologen waren ervan overtuigd dat verschillen tussen culturen niet 

herleid behoorden te worden tot biologische wetmatigheden. Volgens hen 

diende culturele verschijnselen in culturele termen te worden beschreven en 

verklaard. Deze gedachtegang stond haaks op de visie van 

intelligentiepsychologen op verschillen in testscores tussen 

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

dieper ingaan op de Amerikaanse culturele antropologie van Franz Boas. 

 Amerikaanse cultureel antropologen waren niet per definitie tegen 

een psychologische benadering van cultuur. Aan het einde van de 

negentiende eeuw keken veel Amerikaanse antropologen naar de nieuwe 

experimentele psychologie voor een meer precieze definitie van raciale 

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

bepleitte allerlei antropometrisch en psychofysisch onderzoek bij kinderen 

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

worden verkregen in raciale verschillen in mentale vermogens. Boas werd 

                                                 
35 Arlitt, 1912, pp. 182-183. 

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

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

psychologie en groeide uit tot de belangrijkste criticaster van biologisch 

gedetermineerde verklaringen van groepsverschillen in gedrag. Hij kwam 

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

determinische verklaring van groepsverschillen. 

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

decenium van de twintigste eeuw publiceerde, ontwikkelde Boas zijn 

cultureel antropologische visie. Dat waren achtereenvolgens: ‘The limitations 

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

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

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

verschuiving waar te nemen van een antropometrische naar een culturele 

benadering van groepsverschillen. 

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

evolutionisme.38Hier formuleert hij zijn belangrijkste kritiekpunten die 

later de uitgangspunten van zijn antropologie zouden vormen. Ten eerste 

zijn scepticisme over het bestaan van universele wetmatigheden voor 

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

mensheid die zou werken volgen rationele grondslagen onafhankelijk van 

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

diversiteit bij culturen in tegenstelling tot het gangbare evolutionair 

antropologisch onderzoek dat de nadruk legt op overeenkomsten en 

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

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

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

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

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

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

historisch onderzoek als alternatief voor allerlei deductieve speculaties die 

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

 Boas incorporeerde in zijn antropologie geschiedenis, ‘folk psychology’ 

en linguïstiek. Als alternatieve onderzoeksmethodiek stelde hij de 

historische methode voor. Met behulp van deze methodiek kon de 

onderzoeker de feitelijke processen van culturele ontwikkeling in kaart 

brengen. De methode bestond uit een gedetailleerde studie naar gebruiken 

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

Aan de hand van deze bevindingen moest de antropoloog vervolgens zijn 

geografische verspreidingspatronen onderzoeken. Volgens Boas stelde 

deze methode de onderzoeker in staat om de omgevingsinvloeden, de 

psychologische factoren en de historische verbanden van cultuurelementen 

in kaart te brengen.  

Ondanks zijn kritiek op de evolutionaire antropologie met haar 

generalistische invalshoek was ook Boas op zoek naar algemene 

wetmatigheden. De historische methode maakte vergelijkingen mogelijk 

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

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

resultaat waren van gelijke historisch bepaalde oorzaken. Deze 

onderzoeksaanpak zou bekend worden onder de naam historisch 

particularisme. 

 Naast geschiedenis vormde de folkpsychology oftewel de 

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

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

Völksgeist te achterhalen.41 De Völksgeist werd opgevat als de 

psychologische eenheid van een volk door middel van Law governed behavior 

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

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

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

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

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

entiteit die onder invloed van de geschiedenis voortdurend aan verandering 

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

diende de antropoloog zo gedetailleerd mogelijk de manifestaties van de 

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

het tweede doel te realiseren namelijk de beschrijving van de 

achterliggende wetmatigheden van de psychologische ontwikkeling van een 

volk. 

 Taal vormde een centrale component in het cultuurconcept van 

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

namelijk als hiërarchische graadmeter voor de mate waarin een 

bevolkingsgroep zich ontworstelt aan de natuur. Cultuur betekende 

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

wetenschap. Geleidelijk hanteerde Boas een relativistisch cultuurconcept 

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

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

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

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

‘Zeitschrift fur Volkerpschygologie und Sprachwissenschaft oprichten. 

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

speelde hierbij een belangrijke rol. 

Volgens Boas integreert iedere taal volgens haar eigen inherente 

grondbeginselen de verschillende taalelementen die zijn samengebracht in 

de loop van haar geschiedenis. Deze inherente grondbeginselen zorgen 

voor de assimilatie van historisch bepaalde informatie door het samen 

groeperen van de nodige activiteiten onder de noemer van een bepaald 

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

ideeën en de achterliggende processen wanneer hij taal gebruikt. Boas 

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

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

gedrag van de sprekers bepaalt. 

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

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

processen die geïntegreerd raken tot unieke configuraties. Zowel in het 

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

beïnvloedt vanuit dit niveau het dagelijks handelen. Zoals Boas het 

formuleerde: 

 

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

the unconsiously transmitted and oftentimes irrational 

ethnic phenomena that made up culture were nevertheless 

most potent in the formation of our opinions and 

actions’.44  

 

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

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

verklaringen voor het cultuurproces. Dit noemde hij secondary explanations. 

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

vertekenen echter het historische proces van cultuurontwikkeling, om ze 

een rationele verklaring geven voor een toevallige historische accumulatie 

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

Boas onttrekken aan deze secundaire verklaringen en daardoor samen met 

folklore bij uitstek het onderzoeksdomein vormen voor antropologisch 

onderzoek. 

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

boodschap die hij daarin overbracht was dat de zogenaamde primitieve 

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

bezat hij niet de culturele artefacten die werden geassocieerd met 

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

evolutionaire visie op de menselijke ontwikkeling. In datzelfde jaar 

publiceerde Boas een rapport dat later beroemd zou worden getiteld 

Changes in the Bodily Form of Descendants of Immigrants. De 

onderzoeksresultaten uit dit rapport lieten volgens hem duidelijk zien dat 

mentale en sociale verschillen niet causaal waren gerelateerd aan fysieke 

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

grote waarneembare sociale verschillen. Deze waren volgens hem echter 

het product van verschillende geschiedenissen en niet het resultaat van 

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

plaats van meerdere biologisch veroorzaakte inferieure en superieure 

vormen. 

 In zijn rapport deelde Boas de fysische antropologie een harde klap 

toe. Uit onderzoek onder duizenden immigranten en hun nakomelingen in 

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

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

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

verhouding per ras verschillend en niet gevoelig voor omgevingsinvloeden. 

De onderzoeksresultaten van Boas vertelden een ander verhaal. Wat nog 

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

cephalische indexen door de tijd heen naar een gemeenschappelijke waarde 

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

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

te staan. 

De kritiek van de cultureel-antropologen op de intelligentietest 

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

discussie over de immigrantenproblematiek was de achterliggende gedachte 

dat biologische verschillen tussen rassen de belangrijkste oorzaak waren 

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

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

was het dan ook onverantwoord om nationaliteit langs raciale lijnen te 

definiëren en als verklaring te gebruiken voor culturele verschillen. De 

kritiek betrof hier vooral de antropologische noties die 

intelligentiepsychologen bezigden in hun verklaring van groepsverschillen. 

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

wetenschappelijke hypothesen van de intelligentiepsychologen. Zo zou de 

intelligentietest niet cultuurvrij zijn. Aanleiding was de raciale verklaring van 

Brigham voor het feit dat opeenvolgende immigrantengroepen lager 

scoorden op de intelligentietest. De cultureel antropoloog Melville 

Herskovits kwam met een alternatieve verklaring. De scores van 

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

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

immigranten die net waren aangekomen. De intelligentietest bevatte teveel 

culturele bias waardoor personen die niet bekend waren met de 

Amerikaanse cultuur automatisch een lagere score haalden. 

Cultureel-antropologen bekritiseerden bovendien het idee dat 

intelligentie een biologische onveranderlijke eigenschap was. Zo verwees 

Boas naar fysisch-antropologisch onderzoek waaruit bleek dat 

omgevingsinvloeden zelfs effect hebben op lichaamskenmerken zoals 

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

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

dat ook mentaal functioneren afhankelijk is van sociale en geografische 

omgevingsinvloeden. 

 Niet alleen cultureel-antropologen bekritiseerden het concept van 

raciale intelligentieverschillen. Ook Bagley en Lippmann haalden fel uit naar 

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

leverde van intelligentiepsychologen die vanuit een fatalistische, 

ondemocratische en wetenschappelijk ongefundeerde wijze de Army- 

onderzoeken manipuleerden ten gunste van hun eigen politieke agenda.46

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

nieuwe immigratiewet van 1924 de immigrantenstroom sterk aan banden 

legde. Daarmee was echter de discussie in wetenschappelijke kring niet 

voorbij. Intelligentiepsychologen kregen meer oog voor de complexiteit van 

het begrip intelligentie. Door een samenspel van wetenschappelijke en 

maatschappelijke ontwikkelingen aan het einde van de jaren twintig werd 

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

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

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

Scholastic Achievement publiceerde over genetisch bepaalde verschillen tussen 

rassen, ontstond echter opnieuw een heftig publiek debat met dezelfde 

demarcatielijnen als bij het eerste IQ-debat.  

 

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

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

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

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

etniciteit en intelligentie, de kwaliteit van de intelligentietest en de 

voorspellende waarde van het IQ voor de maatschappelijke status en 

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

Staten.  

 Hoe komt het dat publicaties over intelligentie in de Verenigde 

Staten de gemoederen van zoveel Amerikanen bezighoudt? Verschillende 

auteurs hebben de verklaring gezocht in het algemener debat over nature 

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

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

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

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

                                                 
47 Zie Degler, 1991; Cravens, 1988. 

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

Amerika dat de introductie van de intelligentietest tot heftige reacties van 

voor- en tegenstanders leidde. 

In mijn inleiding heb ik aangekondigd de relatie tussen de 

Amerikaanse belangstelling voor het probleem van het IQ en de 

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

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

verstandelijke kwaliteiten bij de oprichting van de Amerikaanse Republiek in 

het laatste kwart van de achttiende eeuw.  
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 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. 
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'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. 
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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. 
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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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3. Economische veranderingen en de opkomst van 

religieuze hervormingspraktijken 

 

‘In the beauty of the lilies 

 Christ was born across the sea 

With a glory in his bossom 

 That transfigures you and me; 

As he died to make men holy, 

 Let us die to make men free, 

His truth is marching on.’ 

(The Battle Hymn of the Republic).94

 

In de negentiende eeuw brachten economische, demografische en sociale 

veranderingen de Amerikaanse samenleving in een stroomversnelling. 

Gedurende de eerste decennia van de negentiende eeuw ontstond er een 

kapitalistisch georiënteerde laissez faire houding. Deze leidde echter ook tot 

een krachtige evangelisch-protestante tegenreactie die eveneens een groot 

stempel drukte op de Amerikaanse samenleving. De invloed van de 

Christelijke hervormingsbeweging zou zelfs doorwerken in de invulling van 

de verzorgingstaat aan het begin van de twintigste eeuw. Ik begin dit 

hoofdstuk met een beschrijving van de vroeg negentiende eeuwse 

economische ontwikkelingen en daarbij horende idealen. Daarna betoog ik 

dat ook de religieuze heropleving de nadruk op individuele verschillen 

                                                 
94 Deze hymne is geschreven door Julia Ward Howe een dochter van Lyman Beecher; een 

van de voormannen van de Second Great Awakening, een beweging uit de periode 1800-1830 

die verderop besproken zal worden. De tekst geeft de essentie weer van de nieuwe 

evangelische consensus die in de Verenigde Staten ontstond gedurende de negentiende 

eeuw. McLoughlin, 1978, pp. 140. 
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versterkte en daarmee het maatschappelijk draagvlak vergrootte voor de 

latere psychometrie.  

 

 

Een samenleving in beweging 
 

Zoals ik in het vorige hoofdstuk aangaf, hechtten Amerikanen in de 

achttiende eeuw grote waarde aan individuele vrijheid en gelijkheid. In de 

negentiende eeuw raakte het denken in termen van gelijkheid echter steeds 

meer ondergeschikt aan de eisen van de opkomende liberale 

markteconomie.95 Individuele verschillen vormden in de beginjaren van de 

Amerikaanse revolutie voornamelijk nog een onderwerp voor politieke 

denkers, maar met het negentiende eeuwse ideaal van de self made man kreeg 

het onderwerp van individuele verschillen brede maatschappelijke 

belangstelling. Amerikanen zochten in de negentiende eeuw het unieke van 

het Amerikaanse systeem niet langer in de mogelijkheid de Europese 

klassieke republiek nieuw leven in te blazen, maar in het creëren van een 

welvarende en vrije natie waarin competitie centraal kwam te staan. 

Economische veranderingen vormden de motor achter deze verschuiving. 

 De eerste verandering was de opkomst van de household manufacturing 

aan het begin van de negentiende eeuw. Door de groei van economische 

activiteiten in eigen huis leek het volgens veel buitenlandse bezoekers alsof 

alles in de Amerikaanse samenleving om commercie draaide.96 De 

industrialisatie die door de huisarbeid in gang was gezet, kreeg vervolgens 

momentum naarmate de goederenproductie plaatsvond in de tot mills 

                                                 
95 Hatch in: Konig, (Ed.), 1995, p. 243. 

96 Bailyn, Davis, Donald, Thomas, Wiebe, Wood, (Eds.), 1977, p. 393. 
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uitgegroeide familiebedrijfjes. Er ontstonden lokale markten en nieuwe 

behoeften. De verschillende staten begonnen zich in de negentiende eeuw 

economisch ook steeds meer van elkaar te onderscheiden. 

De noordelijke staten kenden een sterkere industrialisatie dan de 

westelijke staten die als graanschuur fungeerden voor de overige staten. 97 

Grootschalige landbouw vormde het economisch speerpunt in dit gebied. 

De zuidelijke staten legden zich toe op het verbouwen van katoen die ze 

exporteerde naar de noordelijke staten met hun grote weverijen en naar 

Europa, met Engeland als belangrijkste afnemer. De economische 

verschillen hadden hun weerslag op de sociaal-maatschappelijke 

ontwikkelingen in de verschillende staten. De noordelijke staten zouden 

daarbij in de negentiende eeuw niet alleen in economisch, maar ook in 

cultureel opzicht toonaangevend worden voor de Verenigde Staten als 

geheel. 

De kleinschalige zelfvoorzienende landbouw begon in deze periode 

als economische factor in belang af te nemen.98 Uit het vorige hoofdstuk 

blijkt eigen grondbezit een belangrijke voorwaarde te zijn voor het 

                                                 
97 Bailyn, Davis, Donald, Thomas, Wiebe, Wood, (Eds.), 1977, pp: 428-464; Bilt, and 

Toebes, (Eds.), 1995, pp. 15-67. 

98 Groner, (Ed.), 1972, p. 83. Naast de sterke urbanisatie en industrialisatie van het 

noordoosten van de Verenigde Staten, kende in het westen en zuidwesten van Amerika de 

landbouw juist een enorme expansie. Hier was echter geen sprake van zelfvoorzienende 

landbouw door boeren die in kleine woongemeenschappen gezamenlijk het hoofd boven 

water trachtten te houden. Landbouw werd op grote en commerciële schaal bedreven en 

stond in het teken van het leveren van grondstoffen aan de groeiende industrie in het 

noorden. Economische efficiëntie won het van gemeenschapszin. De boerderijen hadden 

dan ook meer weg van kleine bedrijven dan van de gemeenschapsgeoriënteerde 

zelfvoorzienende vorm van landbouw die Jefferson voor ogen stond. 
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welslagen van de republiek daar het borg zou staan voor de 

onafhankelijkheid van de burger. Door de commercialisering van de 

landbouw en de toenemende industrialisatie met haar grote behoefte aan 

loonarbeiders raakte dit uitgangspunt echter achterhaald. 

De republikeinse idealen uit de achttiende eeuw kwamen nog verder 

onder druk te staan door demografische ontwikkelingen, met name de grote 

toename van immigranten. De Amerikaanse bevolking bleek niet de 

homogene massa te vormen die de republikeinse politieke denkers uit de 

achttiende eeuw voor ogen hadden. Tussen 1820 en 1850 groeide de 

bevolking van 7,9 miljoen naar 19,6 miljoen. Het merendeel van de 

immigranten uit deze periode was uit Noordwest-Europa afkomstig.99 De 

toelating van de immigranten was vooral economisch gemotiveerd.100  

De Verenigde Staten hadden door de grote immigratie een handicap 

die Europa niet kende. De immigranten, vaak afkomstig uit pre-industriële 

culturen, moesten worden gesocialiseerd in de nieuwe industriële 

samenleving met haar strakke tijdsindeling en strenge werkdiscipline.101 Dit 

veroorzaakte spanningen tussen de nieuwelingen en de autochtone 

arbeiders en zou een bron vormen van uitingen van nativism.102 Amerikanen 

                                                 
99 In 1820 kwamen er maar 8000 immigranten binnen. In 1830 liep het aantal echter op 

tot 23.000 en vanaf 1850 kwamen jaarlijks meer dan 370.000 immigranten het land in. Zie 

Groner, (Eds), 1972, p. 103. 

100Zo kende de westkust een grote instroom aan Chinezen die als goedkope 

arbeidskrachten aan de transcontinentale spoorlijn werden ingezet. McDougall, 1993, pp. 

347-351. 

101 Zie bijvoorbeeld Gutman, 1976. 

102 John Highham maakt in zijn boek:'Strangers in the Land; patterns of American nativism 

1860-1925' , 1977, een historische analyse van dit typisch Amerikaans fenomeen. 
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uit de sociale en economische onderklasse zagen de immigranten als 

concurrenten op een harde en grillige arbeidsmarkt. Zij ervoeren de eigen 

gewoontes van de immigranten ook als bedreigend voor de Amerikaanse 

leefstijl. 

 De populariteit van het idee van de self made man, met het ideaal van 

agressief en doortastend ondernemerschap ontstond door het grote 

economische en maatschappelijke succes van deze aanpak.103 Velen zagen 

de mogelijkheid om zonder hulp van 'kruiwagens', patronage en zelfs 

zonder 'elitaire' scholing veel geld te verdienen, als een bewijs voor het 

egalitaire karakter van de Amerikaanse samenleving. De self made man gold in 

de negentiende eeuw als het culturele ideaal. 104 De kracht van deze 

beeldvorming blijkt uit het feit dat Amerikanen zelf aan het begin van de 

negentiende eeuw hun tijd als the age of common man typeerden.105

 Hierdoor ontstond de opvatting dat economische en 

maatschappelijke ongelijkheid geen intrinsiek kenmerk vormde van de 

                                                                                                                       
Nativisme staat volgens hem voor een combinatie van etnocentrisme en nationalisme en 

stelt zich de bestrijding tot doel van alles wat niet Amerikaans is.  

103 Bailyn, Davis, Donald, Thomas, Wiebe, Wood, (Eds.), 1977, p. 396.; Adams, 1990, pp. 

630, 631, 710-712. 

104 Zo stelde de Amerikaanse schrijver en politieke denker Joel Barlow (1754-1812) dat de 

Amerikaanse burger zich nooit bewust voor het algemene belang zou inzetten zoals dat 

Adams en andere door de Verlichting geïnspireerde politieke denkers in de achttiende 

eeuw voor ogen had gestaan. Dat was volgens hem ook niet nodig. Alleen door het 

nastreven van het eigen belang zouden burgers tevens het algemene belang dienen. Bailyn, 

Davis, Donald, Thomas, Wiebe, Wood, (Eds.), 1977, p. 395. 

105 De ongelijke verdeling van de enorme toename in welvaart in deze periode blijkt uit 

het feit dat vijf procent van de bevolking ruim vijftig procent van het nationaal vermogen 

bezat en slechts tien procent van de bevolking meer dan zeventig procent. Bailyn, Davis, 

Donald, Thomas, Wiebe, Wood, (Eds.), 1977, p. 458. 
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Amerikaanse samenleving en dat de Verenigde Staten anders dan Europa 

geen klassenbarrières zou kennen. Ondernemerschap, inzet en volharding 

zouden armoede voorkomen. Voor zover ongelijkheid bestond zou het juist 

stimulerend werken, omdat dit individuele competitie bevordert en de 

burger uitdaagt zichzelf verder te ontwikkelen. Aangeboren talent en de wil 

dat verder te ontwikkelen leken de enige vereisten voor succes in het 

Amerikaanse systeem.106 Door individuele zelfontplooiing zou uiteindelijk 

ieder gesteld doel bereikbaar zijn.107 Door deze manier van denken kwam 

de verantwoordelijkheid van maatschappelijk welslagen bij het individu te 

liggen.108  

De liberale benadering van economische en maatschappelijke 

problemen die sterk kapitaliseerde op individueel initiatief, is terug te vinden 

in de politiek uit die tijd. De periode tussen 1829 en 1837 staat bekend als 

de Jacksonian Era naar de toenmalige President Andrew Jackson. Jackson 

was de personificatie van de self made man. Hij was van eenvoudige komaf, 

en bereikte het presidentschap door zelfstudie en doorzettingsvermogen. In 

Jacksons ogen moest een federale overheid zich zoveel mogelijk afzijdig 

houden van het economische en maatschappelijk leven. Non-interventie 

zou maatschappelijke conflicten eerder oplossen dan een actieve hand van 

                                                 
106 Hoewel er een klein aantal gevallen bekend is van rags to riches bleek de opwaartse 

sociale mobiliteit lang niet zo veel voor te komen als de self made man mythe voorspiegelde. 

Opwaartse mobiliteit was in het Amerika van de negentiende eeuw meer fictie dan 

werkelijkheid. 

107 Deusen, 1963, p. 3. 

108 Persons, 1973, pp. 10-59. 
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de overheid omdat het economische expansie zou stimuleren en burgers 

hun lot in eigen handen liet nemen.109

Het leek alsof in de eerste decennia van de negentiende eeuw op 

politiek en economisch vlak de teugels werden losgelaten. Ten gevolge van 

de sterke economische vooruitgang, de competitie en het nastreven van 

eigenbelang, raakte de Amerikaanse samenleving als het ware 

opengebroken.110 Traditionele instituties die zorgden voor sociale orde en 

gecontroleerde verandering zoals een federale overheid, stabiele 

hiërarchische sociale structuren, hechte kleinschalige gemeenschappen en 

familieverwantschap boetten in aan kracht en maakten plaats voor idealen 

waarin opportunisme en verandering centraal stonden.111

 

 

Een religieuze tegenreactie 
 

Tijdens de economische euforie ontstond echter al snel een ontnuchtering. 

De toenemende urbanisatie van de stedelijke gebieden, de groeiende 

industrialisatie en de immigratie van buitenlanders van uiteenlopende 

nationaliteit en geloofsovertuiging, vormden onverwachte bijwerkingen van 

de economische groei. Veel Amerikanen vreesden het uiteenvallen van de 

sociale structuur van hun samenleving.112

                                                 
109 Ibid; Bailyn, Davis, Donald, Thomas, Wiebe, Wood, (Eds.), 1977, pp. 473-478. 

110 Wiebe, 1967, pp. 11-44; 2002, pp. 63-97. 

111 Wiebe, 1967, pp. 11-44; McClellan, 1999, p. 15. 

112 Boyer, 1978, pp. 1-21; Button, and Provenzo, 1983, p 97; Bailyn, Davis, Donald, 

Thomas, Wiebe, Wood, (Eds.), 1977, pp. 400-401. 
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Een belangrijk ongewild neveneffect van de industrialisatie vormde het 

groeiend aantal armenwijken. Deze wijken kenmerkten zich door een hoge 

concentratie immigranten van allerlei pluimage waarop de traditionele 

vormen van socialisering geen vat kregen. Industriesteden in het 

noordoosten werden geconfronteerd met een stijging in het aantal 

zelfmoorden en toename van problemen zoals misdaad, alcoholisme en 

prostitutie. De urbanisatie kwam hierdoor in een kwaad daglicht te staan en 

vormde het doelwit van morele en religieuze tegenoffensieven.113 Hierdoor 

kregen individuele kwaliteiten zoals deugdzaamheid, talent en persoonlijke 

verdienste een sterke christelijk morele lading die zou doorwerken tot in de 

twintigste eeuw. De populariteit van de psychologische intelligentiemeting 

was niet in de laatste plaats te danken aan de religieuze revitalisering van 

deze meritocratische begrippen. 

 De Verenigde Staten kenden al tijdens het ontstaan van de republiek 

een grote variëteit aan christelijke geloofsgemeenschappen. De meeste 

achttiende eeuwse Amerikanen bekeken de wereld vanuit een protestants-

christelijke gezichtshoek. In tegenstelling tot Europa had de 

verscheidenheid aan geloofsgemeenschappen een populistische, en geen 

orthodoxe inslag. De religieuze genootschappen hadden een grote invloed 

op de Amerikaanse cultuur. Zo zou zonder de steun van de verschillende 

protestante denominaties de revolutie lang niet het politieke momentum 

hebben kunnen bereiken dat nodig was voor het uitroepen van de nieuwe 

republiek. 114

                                                 
113 Zie Boyer, 1978. 

114 May, 1976,; Kloppenberg, 1987, pp. 9-33; Bloch, 1987, pp. 37-58; Higonnet, 1988, p. 

94. 
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Het succesvolle, onofficiële, democratische huwelijk tussen politiek en 

religie had rond 1820 echter zijn beste tijd gehad. Toen al luidde de 

geestelijkheid de noodklok. Veel geestelijk leiders zagen de voordelen van 

de economische groei, maar ze wezen ook op hebzucht, armoede en sociale 

onrust als uitingen van zonde. Zij konden het niet langer moreel 

verantwoorden een politiek systeem te steunen dat in hun ogen dit soort 

ontsporingen in de hand werkte. Een moreel ontaarde politiek vormde 

echter niet het enige probleem waarvoor zij zich geplaatst zagen. 

 De jaren na de revolutie in 1776 kenmerkten zich door een gestage 

terugloop in kerklidmaatschap. Aan het einde van de achttiende eeuw was 

nog maar één op de twintig Amerikanen officieel lid van een 

kerkgenootschap en deze trend zou zich in de negentiende eeuw 

doorzetten.115 Een terugloop in kerklidmaatschap impliceerde echter geen 

afname van het christelijke gedachtegoed onder Amerikanen. Steeds meer 

                                                 
115 Davies in: Bailyn, Davis, Donald, Thomas, Wiebe, Wood, (Eds.) p. 405.; Hatch, In: 

Konig. (Ed.), 1995, pp. 246. 

 Het gezinsleven bleef ook niet onaangeroerd. Economisch was de rol van het gezin 

halverwege de negentiende eeuw uitgespeeld, maar als sociale eenheid kreeg het kerngezin 

in deze periode juist een grotere waarde toebedeeld. Het gezin moest de nieuwe hoeksteen 

van de Amerikaanse samenleving gaan vormen. De Amerikaanse historicus Stow Persons 

(1973) laat zien hoe gedurende de negentiende eeuw het kerngezin in de samenleving een 

steeds grotere maatschappelijke rol gaat spelen. Niet een uitgebreid verwantschapsnetwerk 

vormde de basis voor een goede (economische) toekomst voor de jonge Amerikaan, maar 

de persoonlijke kwaliteiten die tijdens de jeugd ontwikkeld werden. Volgens Persons ging 

deze ontwikkeling ten koste van de onderlinge solidariteit tussen familieleden en van de 

continuïteit van het gezin. De banden tussen generaties werden losser. In de opvoeding 

binnen het kerngezin kwam de nadruk te liggen op de ontwikkeling van verstandelijke 

vermogens. Hierdoor werd scholing een belangrijk onderdeel van de opvoeding. Deze kwam 

steeds meer in het teken te staan van zelfverbetering en zelfdisciplinering. 
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burgers verkozen een persoonlijke belijdenis boven de officiële doctrines. 

Christelijke mystiek en openbaring moesten het hierbij afleggen tegen 

religieuze filosofische beschouwingen. Aan het begin van de negentiende 

eeuw zagen Calvinisten van de oude stempel zich genoodzaakt een 

tegenoffensief te starten waarin ze pleitten voor een terugkeer naar oudere, 

meer zuivere vormen van de protestantse leer als remedie tegen morele 

excessen. De religieuze tegenreactie groeide al snel uit tot een nationale 

beweging die bekend zou worden onder de naam: Second Great Awakening.116

 In de Second Great Awakening vond er feitelijk een herijking plaats 

van een aantal centrale culturele uitgangspunten die tot op de dag van 

vandaag vorm en richting geven aan de Amerikaanse cultuur. De historicus 

William. McLoughlin (1978) vat ze als volgt samen: 

 

                                                 
116 Een belangrijke studie in dit verband is Revivals, Awakenings, and Reform (1978) van de 

Amerikaanse historicus William McLoughlin. Revivalism oftewel wedergeboorte is een 

protestants ritueel waarbij met behulp van een charismatische prediker die het woord van 

God verkondigt, groepen mensen een extatische ervaring doormaken. Protestanten 

spreken hier over bekering of spirituele wedergeboorte. Volgens McLoughlin is wat een 

revival is voor een individu, een Awakening voor een hele cultuur namelijk een moment 

waarop het wereldbeeld verandert. Awakenings zijn volgens McLoughlin momenten waarin 

een heroriëntatie op de bestaande normen en waarden plaatsvindt. Hij spreekt ook wel van 

culturele revivals oftewel wedergeboortes. Revivals en awakenings komen volgens McLoughlin 

voor in iedere cultuur en zijn te beschouwen als folk movements. Zij ontstaan wanneer de 

maatschappij, het leven van alledag, teveel begint af te wijken van de heersende morele en 

religieuze culturele gedragscodes. De awakenings vormen volgens hem geen breuk met de 

dominante culturele noties, maar zijn aanzetten tot een herinterpretatie, een verschuiving 

in optiek en consensus ten aanzien van de oude normen en waarden. Zij bieden het 

individu een nieuwe ideologische verankering in een sterk veranderende maatschappij. Zie 

ook McClellan ,1999, Moral Education in America. pp: 16- 48; Hatch, 1995, The Second 

Great Awakening and the Market Revolution in: Konig, (Ed.) pp. 243- 264. 
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‘At the hart of our culture are the beliefs that Americans are the 

chosen people; that they have a manifest (or latent) destiny to 

lead the world to the millennium; that their democratic-

republican institutions, their bountiful naturel resources, and 

their concept of the free and morally responsible individual 

operate under a body of higher moral laws (to trangress which is 

to threaten our destiny); and that the Judeo-Christian personal 

and social ethic (especially in the formulation described by Max 

Weber as “the Protestant ethic” and called by recent generations 

“the succes myth,” “the work ethic,” and “the American 

dream.”) causes the general welfare to thrive by allowing the 

greatest possible free play and equal opportunity to each 

individual to fulfill his or her potential.’117  

 

De begin negentiende eeuwse religieuze tegenreactie was vooral een reactie 

op de eerder genoemde maatschappelijke ontwikkelingen die een groeiend 

aantal Amerikanen als bedreigend voor de republikeinse meritocratie 

beschouwde. Een belangrijk thema tijdens deze Awakening was dan ook de 

invulling van de Amerikaanse identiteit: wat betekende het Amerikaan te 

zijn? Op tal van terreinen bleek er steeds meer verdeeldheid te bestaan over 

de te volgen koers. Moest Amerika een land van vrije boeren worden of 

zich juist verder ontwikkelen als commerciële handelsnatie? Lag de macht 

bij een hooggeschoolde elite of moest een democratisch gekozen 

volksvertegenwoordiging het land besturen?118

                                                 
117 McLoughlin, 1978, pp. xiv. Zie ook; Konig, 1995; Boyer, 2001, pp. 544-557; Bailyn, 

Davis, Donald, Thomas, Wiebe, Wood, (Eds), 1977, pp: 402-410, 477,485,504-505.; 

Horwitz, (Ed.), 1986; Wood, 1969; Zie ook May, 1976; Kloppenberg, 1987,en Bloch,1987.  

118 McLoughlin, 1978, pp. 98.; Konig, (Eds), p. 244. 
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In deze periode ontstond er een scherp conflict tussen aanhangers van het 

Calvinistische wereldbeeld met zijn nadruk op de aangeboren 

onbetrouwbaarheid en verdorvenheid van de mens en de voorstanders van 

het nieuwe Verlichtingsrationalisme. De laatsten benadrukten de 

aangeboren natuurlijke redelijkheid, goedheid en vrije wil van de mens. 

 De Second Great Awakening brak pas echt door toen Lyman Beecher, 

een van de belangrijkste voormannen van deze beweging, samen met de 

theoloog Nathaniel Taylor de Calvinistische doctrines aan de nieuwe tijd 

aanpasten.119 Een belangrijke strategie vormde het samenbrengen van 

bekeerlingen in zogenaamde missionaire hervormingsverenigingen. De 

conservatieve doelstelling van deze verenigingen was door morele controle 

en scholing de ongedisciplineerde mens terug in het gelid te brengen.120

Volgens Beecher was het expansionisme en de economische groei 

van de Verenigde Staten de oorzaak voor de maatschappelijke instabiliteit 

en het toenemende materialisme. Hij voorzag: 

 

 that our intelligence and virtue will falter back into a dark 

minded vicious populace- a poor, uneducated reckless mass of 

infuriated animalism.En hij voegde toe ‘We must educate! We 

must educate! Or we must perish by our own prosperity'.121

 

 Beecher en de zijnen zochten de oplossing voor de maatschappelijke 

malaise in het verbeteren van de individuele en morele kwaliteiten van de 

                                                 
119 McLoughlin, 1978, p. 109. 

120 McClellan, 1999, pp. 16, 23, 27.; Boyer, 1978, pp. 54-64. 

121 Beecher in: Bailyn, Davis, Donald, Thomas, Wiebe, Wood, (Eds.), 1977, p. 497. 
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Amerikaanse burger. De historicus John. L. Thomas formuleerde het in zijn 

essay:’Romantic Reform in America’ (1965) als volgt: 

 

 ‘In emphasizing the unfettered will as the proper vehicle for 

reform it provided a millenarian alternative to Jacksonian 

politics. Since social evils were simply individual acts of 

selfishness compounded, and since Americans could attempt the 

perfect society at any time they were so inclined, it followed that 

deep and lasting reform meant an educational crusade based on 

the assumption that when a sufficient number of individual 

Americans had seen the light, they would automatically solve the 

country’s social problems.’122  

 

De voormannen van het religieuze reveil waren al even agressief en 

competitief als de zakenlieden wier moraal zij bestreden. Dit bepaalde ook 

in belangrijke mate hun succes. Vooral de Amerikaanse Methodisten 

meenden dat religie net als ieder ander handelsartikel door goed doordachte 

marketing strategieën aan de man viel te brengen. 123 Zo experimenteerden 

zij met nieuwe vormen van religieuze muziek en campingbijeenkomsten 

waar grote groepen mensen soms dagenlang door prekers werden 

opgezweept naar een religieuze catharsis.  

 De missionaire hervormingsverenigingen vormden het begin van 

een ware hervormingshausse. Er ontstonden invloedrijke 

hervormingsbewegingen zoals de Anti-Masonic Movement, The Know Nothing 

Movement, the Prohibition Movement, The Women's Rights Movement en de 

                                                 
122 In McLoughlin, 1978, p. 129. 

123 Ibid. p. 247. 
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Antislavery Movement.124 Al deze groepen deelden de overtuiging dat het 

individu en daardoor de samenleving als geheel te vormen waren in 

overeenstemming met Gods wil.  

 

 

Morele karaktervorming 
 

In hun streven naar individuele morele zelfverbetering zochten 

revivalpredikanten steun bij de Amerikaanse morele filosofie. Deze 

academische discipline ontwikkelde zich parallel aan de Second Great 

Awakening en zou in de eerste decennia van de negentiende eeuw een 

belangrijke rol gaan spelen in de conceptualisering van de morele 

scholingsgedachte.125

De academisch geschoolde moralisten combineerden de christelijke 

normen en waarden met de vernieuwing van de empirische wetenschappen. 

Zij hadden de verwachting dat wetenschappelijke inzichten voor eens en 

altijd de juistheid van het christelijk geloof zouden aantonen. De morele 

filosofie die hieruit ontstond vormde een brug tussen de protestantse 

theologie en de rationaliteit van de opkomende empirische 

wetenschappen.126 Zij stelde zich verder ten doel het individu te motiveren 

voor het algemeen belang in een poging het voortbestaan van de democratie 

veilig te stellen. Daardoor sloot het goed aan op de revival doctrine127 en 

                                                 
124 Boyer,1978; Abzug, 1994. 

125 Meyer, 1972, p. 10. 

126 Ross, 1991, pp. 36-37. 

127 Voor en uitleg van het begrip revival zie vootnoot 23. 
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zou de morele filosofie een belangrijke theoretische pijler gaan vormen van 

de nieuwe revival theologie. 

De morele filosofie ontleende haar inspiratie aan verschillende 

denkstromingen. Vooral de Schotse common sense filosofie was van invloed 

op het denken van de Amerikaanse moralisten. Deze filosofie bood met 

haar afkeer van diepzinnige redeneringen en haar recht-door-zee moraal het 

houvast waarnaar Amerikanen op zoek waren.128 De Schotse filosofie 

kende een sterke preoccupatie met het menselijk bewustzijn. Om te weten 

wat een mens zou moeten zijn, diende men eerst te weten wat een mens is. 

Dit kon alleen door een empirische studie van het menselijk bewustzijn. 

Een belangrijke voorvechter van de morele filosofie, Samuel Stanhope 

Smith, gaf in 1812 de volgende omschrijving: 

 

’ The science of moral philosophy begins with the study of the 

human mind its sensations, perceptions, and generally, its means 

of acquiring knowledge-its sentiments, dispositions and 

affections, and generally, its principles of action or enjoyment-its 

present state, and reactions to other beings-its future, hopes and 

fears.’129

 

De Schotse common sense filosofie was voor de academische moralisten 

interessant, omdat ze rationaliteit en onderzoek naar de werking van het 

menselijk bewustzijn gebruikten voor de onderbouwing van christelijke 

vooronderstellingen. Een belangrijke hypothese in dit verband was de 

aanwezigheid van een universele morele faculteit in ieder mens die evenals 

                                                 
128 Meyer, 1972, p. 42; Evans in Brozek, (Ed.), 1984, pp. 17-48. 

129 Samuel Stanhope Smith, Trenton, Daniël Fenton,in: Brozek, 1984 p. 33. 
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verstandelijke vermogens verder vielen te ontwikkelen. Zo verankerden de 

Schotse common sense filosofen moraliteit in het menselijk bewustzijn. Deze 

verankering is terug te vinden in de definitie van intelligentie in The Bell 

Curve en andere twintigste eeuwse Amerikaanse publicaties over de relatie 

tussen intelligentie en maatschappelijke ontwikkelingen. Volgens de Schotse 

common sense filosofen betrof het een universeel kenmerk. Dit uitgangspunt 

maakte het mogelijk individueel gedrag te ijken aan algemeen geldende 

christelijke normen.  

 Bij de academische moralisten kreeg morele instructie de vorm van 

individuele begeleiding en onderricht. Volgens hen had ieder mens de plicht 

tot zelfverbetering. Kennisverwerving, training van de verstandelijke 

vermogens en de vorming van een goed christelijk karakter vormden hierbij 

de drie belangrijkste uitgangspunten.130 De moralisten waren ervan 

overtuigd dat het menselijk bewustzijn over een enorme plasticiteit 

beschikte. Zij vergeleken mentale vermogens met spieren die door 

onderricht en zelfdiscipline zijn te verbeteren. Het Amerikaanse onderwijs 

in de negentiende eeuw stond daarmee in het teken van een 'morele 

pedagogiek'. Het pedagogische ideaal was de moral man131 die, geschoold in 

                                                 
130 Meyer, 1972, pp. 35-118. 

131 Deze thematiek is terug te vinden in alle lesboeken in moral science die op scholen en 

colleges tot aan het einde van de negentiende eeuw werden gebruikt De sterke 

verwevenheid van morele opvoeding met seculier onderricht blijkt bijvoorbeeld uit Noah 

Webster's: The American Spelling Book (1829) waarvan er in de negentiende eeuw tot aan het 

begin van de twintigste eeuw tientallen miljoenen exemplaren werden verkocht. Het boek 

bevatte niet alleen de nieuwe Amerikaanse grammatica en spellingsregels. Ook het nieuwe 

testament was erin opgenomen. De betekenis van woorden werden met behulp van allerlei 

morele spreuken verklaard. Spellingboeken uit die tijd waren dus bedoeld voor meer dan 
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de hoogste morele principes, niet alleen een deugdzaam leven leidde, maar 

bovendien zijn morele en intellectuele kwaliteiten in dienst zou stellen van 

het algemene belang.132

 De vrije wil was een belangrijk element in de morele filosofie 

waarop de revivalisten kapitaliseerden. Deze maakte dat een mens over zijn 

eigen lot kan beslissen. Het besef van erfzonde dat een prominente plaats 

had in de oude protestante en calvinistische doctrines, kreeg een nieuwe 

betekenis. Zonde was niet inherent aan de erfelijke verdorvenheid van de 

mens, maar het gevolg van een gebrek aan wilskracht. Persoonlijke 

inspanning kon de verdorvenheid overwinnen. 

 Doordat bekering een individuele en bewuste keuze moest zijn, 

begonnen revival-predikanten zich meer en meer toe te leggen op het 

aanspreken van het individu in de vorm van een appèl op het morele 

karakter. Zo stelde een belangrijke profeet van de Second Awakening, de 

theoloog Nathaniël W. Taylor, dat de mens alleen kon worden aangezet tot 

een keuze voor bekering: 

 

'.if he is aroused to action by appeal to the proper faculties of 

his mind.'133En hij voegde toe: ‘Let a man look into his own 

breast, and he cannot but perceive inward freedom for if 

freedom be not in the mind it is nowhere. And liberty in the 

                                                                                                                       
alleen onderricht in taalonderwijs. Zij moesten de scholier ook de juiste moraliteit en 

patriottisme bijbrengen. In: Button, and Provenzo, 1983, p. 78. 

132 Voor een uitgebreide studie over de Amerikaanse morele filosofie en haar relatie met 

de revival beweging zie Meyer, 1972.  

133 Ibid. p. 118. 
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mind implies self-determination. Men must be reformed from 

within.’134

 

De ideologie van de Second Great Awakening met zijn nadruk op individuele 

morele karaktervorming vond een gewillig oor bij veel Amerikanen en 

droeg bij aan een verdere versterking van het culturele ideeëngoed rond de 

self made man. De stringente innerlijke gedragsregulering in de vorm van 

christelijke morele codes of conduct is te beschouwen als een reactie op de 

laissez faire houding waarmee het maatschappelijk en economisch leven uit 

die tijd was doortrokken. Steeds meer Amerikanen raakten ervan overtuigd 

dat rigoureuze morele zelfdiscipline de prijs vormde voor de onbeperkte 

vrijheid op economisch en maatschappelijk vlak.135

Het streven van de revivalisten om de ontaarde mens via individuele 

morele scholing terug in het gelid te brengen, kreeg dus vanuit de morele 

filosofie de nodige ondersteuning met allerlei beschouwingen over het 

menselijk bewustzijn en over de vraag hoe deze te beïnvloeden. Deze 

ontwikkeling tezamen met de krachtige religieuze impuls van de Second Great 

Awakening, versterkte onder Amerikanen het geloof in het belang van 

individuele capaciteiten. Deze waren niet alleen bepalend voor persoonlijk 

succes maar ook voor het welvaren van de samenleving als geheel. Al werd 

het streven naar maatschappelijke hervorming door individuele 

karakterverbetering op den duur ontdaan van haar christelijk religieuze 

connotatie, de morele lading bleef bestaan. Deze ontwikkeling is goed te 

zien in de Public School Movement.  

  

                                                 
134 Nathaniël Taylor in: McLouhglin, 1978, p. 119. 

135 McClellan, 1999, p. 16. 
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De Public School Movement 
 

Voor de revivalisten was het bouwen van meer kerken en het opzetten van 

hervormingsbewegingen niet voldoende. In overeenstemming met de leer 

van het evangelisch protestantisme dienden morele vorming bij burgers al 

op jonge leeftijd plaats te vinden. Naast het gezin kreeg het onderwijs een 

centrale rol toebedeeld in de morele vorming.136

De revivalisten pleitten voor een federaal public school systeem dat 

voor iedere Amerikaan toegankelijk moest zijn. Via een public school systeem 

zou de evangelistisch protestantse moraal in alle geledingen van de 

Amerikaanse samenleving kunnen doordringen. Het uiteindelijke doel van 

de public school movement bestond uit het creëren van maatschappelijke 

stabiliteit door de jongere generatie de juiste normen en waarden bij te 

brengen. Een strikte morele code die al op jonge leeftijd is aangeleerd, zou 

voor de nodige zelfbeheersing bij de burger zorgen wanneer hij aan de 

verleidingen van de samenleving werd blootgesteld. Een van de eerste 

initiatieven op dit gebied was de stichting van zondagsscholen door 

geestelijken als Theron Baldwin. Hij was ervan overtuigd dat het 

evangelische missiewerk alleen kon slagen als het hand in hand ging met een 

gedegen scholing.137  

De eerste pogingen om de massa te scholen met zondagsonderwijs 

bleken echter niet zo succesvol te zijn als de oprichters hadden verwacht. 

De evangelistische gezichtshoek van de hervormers deed het 

onderwijskundig effect van de zondagsschool teniet. De hervormers zagen 

                                                 
136 Ibid. p. 19. 

137 Davies, In: Bailyn, Davis, Donald, Thomas, Wiebe, Wood, (Eds.), 1977, p. 508. 
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de fundamentele maatschappelijke transformaties aan het begin van de 

negentiende eeuw niet als het begin van een nieuwe sociale orde maar als 

een individueel corrigeerbare morele terugval.138 Een gebrek aan 

systematiek en onderwijskundige visie was debet aan de tegenvallende 

resultaten van de eerste hervormingspogingen. De hervormers onderkenden 

al snel dit euvel en gingen op zoek naar een systematische en meer 

didactische kijk op onderwijs. 

 Een belangrijke ontwikkeling in dit verband is de opkomst aan het 

begin van de negentiende eeuw van de monitorial school. Het was een van de 

de eerste serieuze pogingen om wetenschappelijke inzichten in het 

onderwijs te ontwikkelen. De oprichters Andrew Bell en Joseph Lancaster 

streefden naar een onderwijsstructuur waardoor het onderwijsresultaat 

logisch, rationeel en voorspelbaar werd. Met name Lancaster anticipeerde 

zo op de industrialisatie door een onderwijsvisie te propageren waarin de 

nadruk op massascholing, classificatie en prestatie kwam te liggen.139

 De initiatieven van de revivalisten om de massa te onderwijzen, 

kregen in de jaren dertig van de negentiende eeuw een breed 

maatschappelijk draagvlak. Er kwam een vraag om een professioneel 

schoolsysteem dat met geld van de belastingbetaler een solide financiële 

basis kreeg en iedere Amerikaanse burger de gewenste basisvaardigheden 

bijbracht. De economische motivatie hiervoor lag voor de hand. De ideale 

karakterkenmerken die de schoolhervormers nastreefden, waren precies de 

ideale eigenschappen in een competitieve markteconomisch georiënteerde 

maatschappij te weten: punctualiteit, eerlijkheid, gehoorzaamheid, 

verantwoordelijkheid, ambitie en doorzettingsvermogen. De vraag is 

                                                 
138 Boyer, 1978, p. 55. 

139 Button, and Provenzo, 1983, p. 70. 
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waarom nu wel een draagvlak ontstond voor een federaal georganiseerd 

schoolsysteem, terwijl dat aan het einde van de achttiende eeuw ontbrak. 

 Door het politieke meritocratische klimaat van de Jacksonian 

democracy met zijn politieke ideologie van equal opportunities en individuele 

competitie, kreeg de lobby voor de public school steun uit een onverwachte 

hoek. In de Jacksonian democracy moest iedereen die dat wilde de 

mogelijkheden krijgen om een sport hoger op de sociale en economische 

ladder te komen. Een nationaal onderwijssysteem leek een goede manier om 

dit doel te realiseren. De public school-beweging sloot hierop aan door de 

public school te presenteren als het middel bij uitstek waarmee de individuele 

burger zich volledig kon ontplooien. De belangen van de federale politiek 

en die van de public school hervormers leken daardoor in elkaars verlengde te 

liggen. 

Er was nog een andere belangrijke drijfveer voor een openbaar 

schoolsysteem. De 'Amerikanisering' van nieuwe immigranten werd als een 

belangrijke taak van het onderwijs in de Verenigde Staten gezien.140 In een 

land waar de bevolking van grote steden als New York voor driekwart uit 

kersverse immigranten bestond, vormde scholing in de Amerikaanse cultuur 

een hoge prioriteit. Scholing moest liefde en respect bijbrengen voor de 

Amerikaanse samenleving en de principes waarvoor zij stond. 

 Amerikanisering betekende in die tijd opvoeding in de Anglo-

Amerikaanse gewoonten en gebruiken. Calvin Stowe, een belangrijk 

onderwijshervormer en een groot voorvechter van de public school, gaf in 

1837 hiervoor de volgende verantwoording: 

 

                                                 
140 Pulliam, 1987. 
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It is altogether essential to our national strength and peace, if 

not even to our national existence, that the foreigners who settle 

on our soil, should cease to be Europeans and become 

Americans; and as our national language is English, and as our 

literature, our manners, and our institutions are of English 

origin, and the whole foundations of our society English, it is 

necessary that they become Anglo-American.141

 

 De public school had tot taak bij te dragen aan de sociale, politieke en morele 

karaktervorming in lijn met de Amerikaanse meritocratie.142

 De revivalisten konden tevreden zijn. De public school kreeg een 

brede aanhang onder de Amerikaanse bevolking die niet alleen hun 

kinderen naar de public school stuurden maar ook bereid waren daar de 

nodige belasting offers voor te brengen. Deze bereidheid onder gewone 

Amerikanen was niet zo vreemd. De public school leek een oplossing te 

vormen voor zulk uiteenlopende onderwerpen als educatieve vorming, 

morele zelfverbetering, sociale stabiliteit, politieke vrijheid en inburgering 

van nieuwe immigranten.  

De door de revivalisten zo belangrijk geachte morele scholing 

gebaseerd op de evangelisch protestante leer kreeg een prominente plaats in 

het curriculum. Het morele onderwijs bestond uit het aanleren van absoluut 

geachte universele morele regels. Deze codes of conduct dienden ertoe de 

menselijke vrije wil in goede banen te leiden. Hier was geen ruimte voor 

                                                 
141 Stowe in: Button, & Provenzo, 1983, p. 95. 

142 De populariteit van deze visie blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat van de boeken van 

William Holmes McGuffey waarin thema's als individuele deugdzaamheid, werkdiscipline 

en morele karakterontwikkeling werden behandeld, in de periode tussen 1836 en 1920 

meer dan 120 miljoen exemplaren werden verkocht. Pulliam, 1987, p. 72. 
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omzichtigheid of gradatie. Goed en slecht werden in krachtige zwart-wit 

termen beschreven.  

Het succes van de evangelisch protestanten in het verspreiden van 

hun morele levensbeschouwing via het succesvol promoten van de public 

school zou zich echter tegen hen keren. Door het groeiende aantal 

immigranten moest het protestantisme ruimte maken voor een groter 

wordende rooms-katholieke gemeenschap. Daardoor ontstond er al snel een 

heftige discussie over de plaats van religie in het morele onderwijs. De 

kracht van de public school lag in de toegankelijkheid voor iedereen. Het 

aanbieden van morele scholing vanuit slechts één bepaald christelijk 

perspectief strookte niet met die gedachte. Bijgevolg waren de evangelisch 

protestanten gedwongen het morele onderricht te ontdoen van zijn 

religieuze connotatie.143 Ondanks deze secularisatie zou het morele 

onderwijs nog tot ver in de negentiende eeuw een belangrijke plaats 

innemen in het publieke onderwijssysteem. Zelfs in het begin van de 

twintigste eeuw was het nog in het curriculum opgenomen.  

De public school begon haar christelijke revival idealen te ontgroeien. In 

het streven naar een efficiënt en systematische vorm van onderwijs kwam er 

meer behoefte aan praktisch wetenschappelijk gefundeerde inzichten in 

thema’s als leervermogen, geheugen en andere onderwerpen die van belang 

waren voor een succesvolle schoolcarrière. De preoccupatie met individuele 

karaktervorming bleef daarin een grote rol spelen. Praktische 

noodzakelijkheid en morele inspiratie vonden elkaar in de speurtocht naar 

betere vormen van onderwijs, gebaseerd op nieuwe inzichten in de werking 

van het menselijk bewustzijn. 

                                                 
143 McClellan, 1999, pp. 30-45. 
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Een goed voorbeeld van dit samengaan vormt het werk van Horace Mann. 

Hij speelde een grote rol in de acceptatie van de public school en zijn werk had 

een grote invloed op de ontwikkeling van de pedagogiek in de Verenigde 

Staten. Opgeleid als advocaat verkoos Mann uiteindelijk de politiek. Zijn 

interesse ging vooral uit naar sociale hervormingen. Volgens Mann vormde 

het onderwijs de spil voor maatschappelijke hervormingen. Daarnaast zou 

scholing de leerling belangrijke Amerikaanse waarden bijbrengen en 

daardoor bijdragen aan het behoud van de Amerikaanse meritocratie.  

Een belangrijke invloed op het denken van Mann hadden de ideeën 

van de Schotse frenoloog George Combe. Zijn werk 'The Constitution of Man' 

(1828) vormde een combinatie van de Schotse common sense filosofie en de 

theorieën van de frenoloog F. J. Gall. De frenologie in de Verenigde Staten 

paste zeer goed in de zelfverbeteringsdoctrine van de religieuze 

hervormingsbeweging uit het antebellum. De frenoloog maakte een 

individuele karakterologische sterkte-zwakte analyse en aan de hand daarvan 

kreeg de cliënt adviezen over zaken zo uiteenlopend als 

huwelijksproblemen, partnerkeuze, persoonlijke ontwikkeling en 

beroepskeuze. De frenologie is daardoor te beschouwen als een voorloper 

van de moderne testpsychologie.144

Mann was vooral gecharmeerd van de belofte die de frenologie in 

zich hield individueel menselijk gedrag te voorspellen en te vormen. Door 

de systematische schedelmeettechnieken hadden de fysisch georiënteerde 

frenologische theorieën in zijn ogen een wetenschappelijke meerwaarde 

boven andere -meer filosofische- theorieën over het menselijk bewustzijn. 

De strikte empirische onderzoeksprocedures overtuigden Horace Mann dat 

                                                 
144 Sokal, (Ed), 1987, pp. 10. 
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de frenologie in staat was duidelijkheid te verschaffen over de aard van het 

menselijk bewustzijn en zijn ontwikkeling. 

Geleidelijk raakten de christelijk geïnspireerde pedagogische 

denkbeelden van de public school movement beïnvloed door wetenschappelijke 

beschouwingen over de aard en werking van het menselijk bewustzijn. Deze 

ontwikkeling had zijn uitwerking op het onderwijs in de public schools. De 

sterke occupatie van het public school onderwijs met individuele morele 

zelfverbetering en wetenschappelijke inzichten en methodieken, creëerde 

een ideale voedingsbodem voor de intelligentiepsychologie aan het begin 

van de twintigste eeuw.  

 De second great awakening en de daaruit voortkomende 

hervormingsbewegingen zoals de public school movement zijn te beschouwen 

als een vroeg negentiende-eeuwse 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 vormde 

het panacee tegen een verdere afname van de gemeenschapszin en andere 

nadelige gevolgen van het kapitalisme. Het gelijkheidsbeginsel kreeg zijn 

beslag in het recht op persoonlijke ontplooiing. Amerikanen zagen de 

Verenigde Staten als het land van equal opportunities.  

 Meritocratische begrippen zoals talent, deugdzaamheid en 

verdienste hadden in de achttiende eeuw nog een politieke connotatie. Door 

de Second great Awakening kregen zij 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 
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voor het meritocratische gedachtegoed en de centrale rol daarin van 

individuele zelfverbetering.  

De verspreiding verliep vooral zo voorspoedig omdat het 

gedachtegoed uit de Second Great Awakening naadloos aansloot bij de 

Jacksonian democracy en de opkomende liberale markteconomie.145 De 

centrale boodschap van de religieuze tegenreactie was dat iedere gelovige de 

verantwoordelijkheid had: ‘To think and act for himself’.146 Zo raakte ook de 

religie in de Verenigde Staten steeds meer bepaald door de belangen en 

aspiraties van het volk oftewel de common man. 

Het liberale pluralisme van de Second Great Awakening met zijn 

nadruk op individuele zelfbeschikking en zelfverbetering vormde voor vele 

Amerikanen gedurende de eerste decennia van de negentiende eeuw een 

richtsnoer voor een zinvol bestaan. Latere ontwikkelingen in de negentiende 

eeuw droegen ertoe bij dat de religieuze heropleving aan kracht en glans 

moest inboeten. Toch zouden de verbintenissen uit de eerste decennia nog 

tot ver in de negentiende eeuw vorm en richting geven aan het leven van 

vele Amerikanen. De morele lading van talent, verdienste en 

deugdzaamheid en het streven naar individuele zelfverbetering zou nog tot 

in de twintigste eeuw doorwerken. In  feite werd het begrip intelligentie in 

de twintigste eeuw door Amerikaanse psychologen, onderwijskundigen en 

beleidsmakers als een container begrip gebruikt waarin meritocratische 

begrippen als deugdzaamheid, talent en verdienste zouden zijn te vangen. 

Zo beschouwd is de psychometrie met haar gestandaardiseerde 

benadering van individuele capaciteiten voor Amerikanen niet nieuw. De 

systematische benadering is het product van ontwikkelingen in de twintigste 

                                                 
145 Hatch in Konig, 1995, p. 264. 

146 Ibid. p. 244. 
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eeuw maar de thematiek van de psychometrie kent in de Verenigde Staten al 

een rijk verleden. 
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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. 
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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 
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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 
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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.  
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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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5. Individuele verschillen gemeten 

 

Psychologen beschouwen de intelligentietest als een instrument dat op 

gestandaardiseerde en dus wetenschappelijk verantwoorde wijze uitspraken 

doet over individuele verschillen in intelligentie.194 Zoals bleek uit het 

voorafgaande was deze test vanaf haar eerste invoering ook bijzonder 

populair in de Verenigde Staten. Weliswaar riep zij vele controverses op, 

maar het succes en gebruik ervan neemt nog steeds toe. 195  

 In de voorgaande hoofdstukken heb ik laten zien hoe het begrip 

intelligentie inhoud heeft gekregen. Vanaf het ontstaan van de Verenigde 

Staten in 1776 hebben de Amerikanen geworsteld met de discrepantie 

tussen hun ideaal van gelijkheid en de realiteit van ongelijkheid. Zij zochten 

een verantwoording voor deze discrepantie in de menselijke natuur. 

 Verschillen tussen mensen in fysiek en mentaal opzicht kenden een 

natuurlijke oorsprong. En het was vanaf het begin al even vanzelfsprekend 

dat alleen de meest talentvolle en deugdzame burgers in aanmerking komen 

voor publieke functies. Desondanks achtte men enige persoonlijke 

ontwikkeling mogelijk. Goed burgerschap hield in dat men zich daar 

maximaal voor inspant. De Verenigde Staten moesten op deze manier toch 

zo veel mogelijk het land van gelijke kansen worden. Succes was deels een 

kwestie van aangeboren talenten maar zeker ook van woekeren daarmee. 

Met dit meritocratische uitgangspunt was de grote interesse in individuele 

verschillen geboren. 

 Halverwege de negentiende eeuw creëerde de Second Great Awakening 

een nog breder maatschappelijke nadruk op individuele verschillen. 

                                                 
194 Zie Kaplan & Saccuzzo, 1993.  

195 Ibid; Lehman, 1999. 
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Meritocratische begrippen zoals talent, deugdzaamheid en verdienste kregen 

een christelijk-protestante lading. Het grootschalige karakter van de 

religieuze heropleving in de Verenigde Staten droeg ertoe bij, dat deze van 

oorsprong politieke begrippen konden doordringen in alle geledingen van 

de samenleving. Ze vormden een belangrijke component van de religieuze 

doctrine van zelfverbetering. De religieuze heropleving was weliswaar van 

korte duur, maar de morele lading van begrippen zoals talent en 

deugdzaamheid en de zelfverbeteringcultus drukken tot op de dag van 

vandaag hun stempel op de Amerikaanse cultuur. 

 Uit de combinatie van sterk vertrouwen op talent en deugdzaamheid 

enerzijds en nadruk op zelfverbetering anderzijds, volgt dat de resterende 

sociale ongelijkheid moet worden toegeschreven aan de individuen die zich 

in de onderste lagen van de maatschappij bevinden. Zij danken hun nadelige 

positie aan hun eigen gebrekkige inspanning en/of vermogens. Vooral dat 

principe verklaart zo bezien de grote verschillen in maatschappelijk succes 

tussen diverse etnische groeperingen. Naast individuele verschillen kennen 

groepsverschillen een natuurlijke oorzaak.  

Het meritocratische gedachtegoed blijkt in de liberale Amerikaanse 

samenleving echter minder vanzelfsprekend voor groepen dan voor 

individuen. Het praten in termen van rassen uit de negentiende eeuw is niet 

uniek voor de Verenigde Staten. Door historische gebeurtenissen zoals de 

slavernij en de burgeroorlog kreeg het raciale denken in Amerika echter een 

eigen invulling. De spanning tussen het met de mond beleden 

gelijkheidsbeginsel verankerd in de Constitution en de bestaande etnische 

ongelijkheid, kwam genadeloos bloot te liggen. Tot op de dag van vandaag 

is deze spanning een controversieel gegeven. Dit verklaart ook de heftige 

emoties in de Verenigde Staten rondom discussies over ‘Racial Equality’. 

 119



Het maatschappelijk succes van de intelligentietest en de 

intelligentiepsychologie blijkt uit de grote rol van intelligentie in 

controverses over het ideaal van gelijkheid versus de realiteit van 

maatschappelijke ongelijkheid. Intelligentie fungeert als kritische parameter 

in discussies zo uiteenlopend als de verschillen tussen blanken en zwarten, 

de immigratieproblematiek, het sociale beleid van de federale overheid, de 

kwaliteit van het onderwijssysteem en de toename van criminaliteit en het 

aantal ongehuwde moeders.196

 Er zijn al veel studies verschenen over de geschiedenis van de 

intelligentietest in de Verenigde Staten in de twintigste eeuw. Daarin wordt 

vaak uitgebreid stilgestaan bij de rol van het progressivisme in het succes 

van de intelligentietest.197 Mijn eerste hoofdstuk nam de twintigste eeuw 

als vertrekpunt en in dit hoofdstuk zal ik verder stilstaan bij het 

progressivisme. Het ligt echter niet in mijn bedoeling vorige studies nog 

eens dunnetjes over te doen. Ik wil hier een bepaald aspect uit die periode 

verder uit de doeken doen. 

 In dit laatste hoofdstuk ga ik in op een specifiek kenmerk van de 

psychologische intelligentietest namelijk de gestandaardiseerde getalsmatige 

benadering van intelligentieverschillen. Het is niet vanzelfsprekend dat 

interesse in intelligentieverschillen resulteert in de ontwikkeling van een 

rigoureuze kwantitatieve methodiek. Zo bleef de intelligentietest in 

Frankrijk onderdeel van een klinische onderzoekstraditie waarbij de 

expertise van  een  deskundige doorslaggevend is.198

                                                 
196 Herrnstein& Murray, 1994.  

197 Cravens, 1988.; Danziger, 1990. 
198Ibid; Joanne Brown, 1992; Leila Zenderland, 1998. 
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Standaardisatie en kwantificering bepalen in belangrijke mate het succes van 

de intelligentietest in de Verenigde Staten. Zij vormen de basis van het 

vertrouwen in de test. Ik betoog dat standaardisatie en kwantificering van 

het intelligentieonderzoek noodzakelijk waren in de Amerikaanse 

bureaucratische orde aan het begin van de twintigste eeuw. Daartoe 

beschrijf ik eerst de opkomst van een nieuwe middenklasse en het door haar 

gedragen progressivisme vanaf eind negentiende eeuw. Deze leidde tot een 

uitbreiding van de federale overheid die bij haar beleid standaarden en 

regels nodig had. 

 

 

Opkomst van een nieuwe middenklasse 
 

De Amerikaanse democratie was na de burgeroorlog nog altijd gebaseerd op 

lokale autonomie. In 1877 was dit systeem echter volkomen uitgehold. Nog 

nooit hadden Amerikaanse burgers zo’n lage dunk van de bestaande 

politiek.199 Een mislukte poging tot herinlijving van de zuidelijke staten 

werd toegeschreven aan een gebrekkige federale overheid. Velen meenden 

ook dat alleen een sterke federale regering snel en adequaat op economische 

en maatschappelijke veranderingen zou kunnen inspelen.200 De overheid 

kon de aanvankelijke economische groei niet in goede banen leiden 

                                                 
199 Wiebe, 1967, pp. 1-111. 

200 Na de burgeroorlog werden de zuidelijke staten tot aan 1877 militair bezet door de 

noordelijke staten. Deze periode werd bekend als de reconstruction period. Het officiële doel 

was de zuidelijke staten zo snel mogelijk als volwaardige partners opnieuw in de union op te 

nemen. In de praktijk stond deze periode in het teken van een vergelding voor de 

burgeroorlog. Het noorden legde haar politieke wil op aan de verslagen zuidelijke staten. 

Zie: Bilt and Toebes, 1995; Wiebe, 1967. 
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waardoor de economie in de laatste decennia van de negentiende eeuw werd 

gekenmerkt door allerlei economische depressies. Dit versterkte de onrust 

onder de bevolking. Er heerste tegen het einde van de eeuw een algemeen 

gevoel van crisis en malaise.201  

 De maatschappelijke onzekerheden gaven voeding aan angsten die 

in 1896 tijdens de verkiezingsstrijd tussen de republikeinen en democraten 

tot een climax leidden.202 Veel Amerikanen raakten ervan overtuigd dat 

hun land van binnenuit werd bedreigd door duistere krachten in de vorm 

van geheime samenzweringen en ondoorzichtige machtsmonopolies van 

machtige grootindustriëlen. De oorspronkelijke bevolking voelde zich 

bovendien overrompeld door de enorme stroom vreemdelingen die over 

hun landsgrenzen kwamen. Lange tijd fungeerde het onontgonnen wilde 

westen nog als een psychologische uitweg. Met het ontsluiten van de laatste 

gebieden aan de westkust behoorde de trek naar het westen echter definitief 

tot het verleden. Het laatste stuk onontgonnen gebied was getemd. 

 De eerste tekenen van een nieuwe orde werden in deze periode 

echter al zichtbaar. Zo kwamen in de jaren zeventig de universitaire Graduate 

Schools op. Deze plaatsten beroepsonderwijs in het teken van een rigoureuze 

academische scholing, waarmee zij een krachtige combinatie smeedden 

tussen wetenschap en maatschappelijke ambitie. De nieuwe disciplines 

bewaakten hun eigen academische identiteit en droegen met kracht hun 

wetenschappelijke boodschap uit. De kern van die boodschap was dat 

maatschappelijke problemen met behulp van wetenschappelijke inzichten 

konden worden opgelost.203

                                                 
201 Wiebe, 1967. 

202 Ibid. p. 45. 

203 Wiebe en Hofstadter in Gilmore, (Ed), 2002. 
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In de periode tussen 1895 en 1905 kwamen vervolgens talloze nieuwe 

academische professies op.204 Zo begon zich een nieuwe klasse af te 

tekenen van burgers werkzaam op zulke uiteenlopende terreinen als de 

geneeskunde, het recht, de economie, bestuurskunde, het maatschappelijk 

werk en de architectuur. De leden van deze middenklasse ontleenden een 

eigen sociale identiteit aan de universitaire achtergrond van hun professies. 
205 Zij baseerden hun loyaliteiten op professionele affiliatie in plaats van 

politieke overtuiging of etnische afkomst.206

Van alle maatschappelijke groeperingen bond vooral de 

professioneel geschoolde middenklasse het gevecht aan met de negentiende-

eeuwse visie op politiek en maatschappelijk beleid. Deze groep wilde 

verreikende sociale veranderingen, voorspelbaarheid en reguleerbaarheid. 

Het is hun visie op openbaar bestuur die kwam bekend kwam te staan als 

het progressivisme.207 Het progressivisme zag wetenschap als de weg tot 

oplossing van alle maatschappelijke problemen. Het oude Amerika met haar 

laissez faire politiek moest worden veranderd in een land waarin vooruitgang 

door actief ingrijpen werd bewerkstelligd.  

 

 

 

                                                 
204 Ibid. p. 127.  

205 Deze typering is eigenlijk een historisch artefact daar het in die tijd niet werd gebruikt. 

Pas later in de twintigste eeuw werd de nieuwe sociale middenklasse 'ontdekt' door 

maatschappij historici. Dat kwam doordat het een veelzijdige gezelschap betrof met zeer 

uiteenlopende maatschappelijke achtergronden. 

206 Wiebe, 1967, pp. 111-164. 

207 Hofstadter, 1955; Wiebe, 1967; Gilmore, (Ed.) 2002; Diner, 1998; Gould, 2001. 
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De Progressive Era 
 

De snelle industrialisatie bracht allerlei maatschappelijke problemen teweeg 

zoals ongecontroleerde urbanisatie, armoede en toenemende criminaliteit. 

De progressivisten zochten de oplossing voor deze problemen in op 

wetenschappelijke leest geschoeide piecemeal engineering in plaats van radicale 

veranderingen. Het progressivisme bereikte haar hoogtepunt tussen 1900 en 

1914, welke periode bekend werd als de Progressive Era.208

 Het bewerkstelligen van vooruitgang vergde een uitbreiding van de 

taak van de overheid en dus een herdefinitie van de grenzen tussen het 

publieke en private domein.209 De uitbreiding van de federale overheid  

bracht een toename van de bureaucratie teweeg. De progressivisten 

handhaafden echter het klassiek Amerikaanse idee van de keuzevrijheid van 

het individu, en van natuurlijke rechten die onder geen beding door de 

overheid mochten worden beknot. 

Volgens de progressivisten hadden de Verenigde Staten zowel meer 

als minder democratie nodig. Er was behoefte aan meer democratie om de 

stem van het volk te laten horen door belangengroeperingen. Er diende 

minder democratie te zijn bij het tot uitvoer brengen van de wensen van het 

volk. Hier moest worden vertrouwd op wetenschappelijk geschoolde 

specialisten en experts.210

De progressivisten ontwikkelden nieuwe technieken om 

maatschappelijke processen te sturen. Door deze technieken kreeg de 

                                                 
208 Ibid. 

209 Ibid. 

210 Ibid. p. 15. 
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bureaucratische benadering steeds meer invloed op de samenleving. De 

progressivisten beschouwden wetenschap als een methode. Onder invloed 

van het bureaucratische denken ontstond de opvatting van wetenschap als 

een procedure met statistiek en kansrekening als de nieuwe instrumenten 

om de complexe werkelijkheid in kaart te brengen en te voorspellen.211

De Amerikaanse bureaucratische orde onderscheidde zich in een 

belangrijk opzicht van Europese bureaucratieën. Om dit onderscheid beter 

te begrijpen, maak ik gebruik van de inzichten omtrent typen 

verzorgingsstaten ontwikkeld door de socioloogeconoom Gøsta Esping-

Andersen.212 Andersen onderscheidt drie varianten: de corporatistische, de 

sociaal-democratische en de liberale verzorgingsstaat. De Verenigde Staten 

zijn een goed voorbeeld van de laatste variant. In een liberale 

verzorgingsstaat ervaren burgers de invloed van de overheid als een 

ongewenste bemoeienis in privé aangelegenheden. Bij ieder 

overheidsinitiatief dient zij te garanderen dat ontvangen hulp niet leidt tot 

een afname van het individuele verantwoordelijkheidbesef bij de 

betrokkenen.213

 
 
De intelligentietest en de liberale verzorgingsstaat 
 

Het is nog de vraag waarom het gestandaardiseerd meten van intelligentie 

aan het begin van de twintigste eeuw zo’n grote waarde kreeg voor 

Amerikanen. Een antwoord ligt voor de hand.  Terwijl intelligentie 

                                                 
211 Wiebe, 1967, pp. 111-196. 

212 Esping- Andersen, 1990, 1999. 

213 Dehue, 2001; 2004. 
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voorheen diende om een leidinggevende elite te kiezen ging ze na de 

eeuwwisseling een belangrijke rol spelen in het bewerkstelligen van 

algemene maatschappelijke vooruitgang. Amerikanen gingen grote waarde 

hechten aan het nauwkeurig vaststellen van ieders intelligentie. Zo kwam er 

in het onderwijs grote nadruk te liggen op het efficiency denken.214 Iets 

nauwkeurig vaststellen bij mensen kreeg in het algemeen de betekenis van 

iets vaststellen op basis van gestandaardiseerde technieken oftewel 

meetinstrumenten. In de vroeg twintigste-eeuwse Amerikaanse  liberale 

verzorgingsstaat werd weten identiek aan meten. Om dit proces te 

verduidelijken maak ik gebruik van het werk van de wetenschapshistoricus 

Theodore Porter. 215

De kwantitatieve methode in de toegepaste en sociale 

wetenschappen was niet alleen een oplossing voor wetenschappelijke 

vragen, maar ook een politieke oplossing voor politieke problemen. Hier 

spelen twee begrippen een belangrijke rol, namelijk objectiviteit en 

expertise. 

Objectiviteit wordt in de wetenschap zelden nog geassocieerd met 

ware kennis maar met onpersoonlijkheid en onpartijdigheid, welke 

betekenissen de term ook heeft in de politiek. Objectiviteit opgevat als 

onpartijdigheid vergemakkelijkt de communicatie in geval van wantrouwen 

bijvoorbeeld voor bureaucratische instanties.216 Een belangrijk dualisme in 

dit verband is die tussen disciplinaire- en mechanische objectiviteit. De 

eerste vorm van objectiviteit wordt geclaimd op basis van consensus tussen 

experts, de tweede op basis van standaarden en regelgeving. Deze laatste 

                                                 
214 Dickson, 1923; Minton, 1988.  

215 Zie Porter, 1995. 

216 Ibid. 
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vorm van objectiviteit is dus niet gebaseerd op persoonlijke expertise maar 

op methodische accuratesse: het volgen van vaste procedures.217 Hierbij 

impliceert objectiviteit weer anders gezegd het gebruik van regels om 

subjectiviteit aan banden te leggen. 

In het publieke domein is kennis onlosmakelijk verbonden geraakt 

met objectiviteit. Er is sprake van een toenemende rol van kwantitatieve 

kennis in het formuleren van overheidsbeleid. Kennis van zaken dient te 

zijn gestoeld op specifieke wetenschappelijk gesanctioneerde methodieken. 

De aantrekkingskracht van getallen en regels bij beleidsmakers komt 

doordat zij een verkiezingsmandaat ontberen. Hun beslissingen dienen te 

zijn gespeend van persoonlijke voorkeur. Beslissingen gebaseerd op regels 

en getallen vormen dan een goede verdediging tegen beschuldigingen van 

willekeur en vooroordelen. Objectiviteit impliceert openheid voor mogelijke 

weerlegging door andere experts. Vertrouwen is daardoor onafscheidelijk 

van objectiviteit. Dit vertrouwen is niet persoonlijk, maar anoniem en 

institutioneel van aard. Mechanische objectiviteit verschaft beleidsmakers de 

autoriteit die nodig is om beleid te formuleren en uit te voeren. 

Het is ook niet toevallig dat de kwantificatie van sociale en 

toegepaste wetenschappen in de Verenigde Staten het meest stringent is 

doorgevoerd. Dit streven naar meer strengheid in de wetenschappen komt 

voor een deel door hetzelfde wantrouwen voor persoonlijke expertise, 

discretie en willekeur dat vorm gaf aan de politieke cultuur in de Verenigde 

Staten. Ook de academische disciplines waren kwetsbaar voor de argwaan 

van buitenstaanders die hun wantrouwen vaak in een politieke arena 

ventileerden. Dit gold vooral voor academische disciplines die zich 

                                                 
217 Ibid. pp. 3-8; Dehue, 2001. 
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bezighielden met thema’s die raakten aan het publieke belang zoals de 

intelligentiepsychologie. 

De grote behoefte in de Amerikaanse samenleving aan het begin 

van de twintigste eeuw aan mechanische objectiviteit heeft te maken met het 

efficiency denken van de progressivisten. Daarnaast speelt de noodzaak van 

onpersoonlijkheid bij de bureaucratie van de steeds machtiger wordende 

federale overheid een belangrijke rol.  

Dit is echter niet het hele verhaal. In de Verenigde Staten wordt er 

meer dan in andere geïndustrialiseerde democratieën gebruik gemaakt van 

regels om de overheid te controleren.218Daar is meer behoefte aan 

mechanische objectiviteit dan in bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk of 

Frankrijk. De historicus Richard Hammond formuleerde de reden hiervoor 

als volgt: 

 

‘In a country where mistrust of government is rife, the 

temptation to substitute supposedly impersonal calculation for 

personal, responsible decisions and to rely on the expert rather 

than size up the situation by oneself, cannot but be exceedingly 

strong’.219  

 

En Theodore Porter schrijft: 

 

It is now a commonplace in the literature on regulation that 

European agencies behave differently from American ones. The 

Europeans of cours also vary among themselves, but are all 

capable in some measure of formulating policies and 

                                                 
218 Wilson, 1989, p. 342. 

219 Hammond, 1966, pp. 195-222. 
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determining how to apply them through negotiation with the 

interested parties behind closed doors. Americans, on the whole, 

are denied this: Unable to strike bargains in private, American 

regulatory agencies are forced to seek refuge in ‘objectivity’, 

adopting formal methodologies for rationalizing their every 

action.220

 

De grote behoefte aan mechanische objectiviteit in de Verenigde Staten had 

ook implicaties voor de psychologie. Zo laat Trudy Dehue zien dat in de 

opkomst van het experimenteren en testen in de psychologie drie 

basisprincipes van de liberale verzorgingsstaat zijn gemoeid.221 De eerste en 

belangrijkste is dat het individu het  aangrijpingspunt is van 

overheidsingrijpen. De overheid richt haar beleid op het genezen, opleiden, 

opvoeden, belonen, of straffen van individuen om hen te integreren in de 

bestaande sociale orde die zelf  verder niet ter discussie staat. De tweede 

stelregel is het belang van effectiviteit. De kosten besteed aan individuele 

hulp dienen  zo klein mogelijk te zijn. Overheidsingrijpen moet zo direct 

mogelijk resultaat opleveren.  Het derde principe is het belang van 

onpersoonlijke oordelen over de effectiviteit van de ingrepen. De autoriteit 

van beleidsmakers die deze effectiviteit claimen dient te zijn gebaseerd op 

objectieve in de zin van onafhankelijke, onpersoonlijke kennis.222 Alle drie 

de principes dienen om de invloed van een centrale overheid op het vrije 

marktprincipe tot een minimum te beperken.  

Ook de gestandaardiseerde intelligentiepsychologen is een 

uitdrukking van deze drie principes. Deze richt zich efficiënt op slechts een 

                                                 
220 Porter, 1995, pp. 197. 

221 Dehue, 2001. 
222 Ibid. 
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aspect van dat individu en baseert haar uitspraken op onpersoonlijke 

procedures. De wetenschapshistoricus Kurt Danziger laat deze 

ontwikkeling goed zien in diens analyse van de opkomst van de 

intelligentietest in het Amerikaanse onderwijssysteem.223  

De meeste landen kenden in de twintigste eeuw testen om 

scholieren te schiften voor universitair of beroepsonderwijs. In geen enkele 

test werd echter zo naar mechanische objectiviteit gestreefd als in de 

Amerikaanse gestandaardiseerde Stanford–Binet-intelligentietest. In Europa 

was er weinig behoefte aan intelligentietesten omdat hun elite opleidingen 

zoals de gymnasia en lycea en het openbare onderwijs waren verankerd in 

een uitgekristalliseerde klassenmaatschappij. Er bestond geen behoefte aan 

een aparte voorselectie. Opvoeding en afkomst bepaalden de 

opleidingskeuze.224  

Zoals uit hoofdstuk 3 blijkt kende het openbare onderwijs in de 

Verenigde Staten aan het einde van de negentiende eeuw een enorme groei. 

In tegenstelling tot Europa kon de Verenigde Staten niet terugvallen op een 

officieel erkende klassenstructuur als selectiemechanisme. Om de grote 

hoeveelheid scholieren te schiften die jaarlijks toetraden tot het openbare 

onderwijs werd er gebruik gemaakt van gestandaardiseerde testen. Zo 

konden leerlingen worden geselecteerd voor onderwijstrajecten die hen 

voorbereidden op het beroepsonderwijs of de universiteit. Daarnaast werd 

de test gebruikt om zwak- en hoogbegaafden uit te selecteren. 

De specifieke bijdrage van de intelligentietest aan het onderwijs hing 

sterk af van wat de psychologen konden leveren en de onderwijskundigen 

nodig hadden. Zo richtte de Amerikaanse psycholoog Stanley Hall aan het 

                                                 
223 Danziger, 1990. 
224 Porter, 1995, pp. 209-210. 
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einde van de negentiende eeuw de Child Study beweging op. Hierin ontstond 

de eerste samenwerking tussen onderwijzers en psychologen. Onderwijzers 

bezaten echter geen psychologische kennis waardoor de samenwerking niet 

verder kwam dan het houden van census georiёnteerd onderzoek onder 

scholierenpopulaties. De samenwerking droeg wel verder bij aan de 

popularisering van de psychologie bij onderwijzers. 

Aan het begin van de twintigste eeuw werd deze samenwerking 

verdrongen door een nieuwe alliantie tussen psychologen en professionele 

onderwijskundige beleidsmakers.225 De onderwijskundige beleidsmakers en 

onderwijzers hadden weinig gemeenschappelijk. De beleidsmakers wilden 

zich zoveel mogelijk distantiëren van de onderwijzers door 

wetenschappelijk onderzoek als basis te veronderstellen voor de 

onderwijskundige structuur die ze ontwikkelden.226  

De onderwijskundige beleidsmakers hadden behoefte aan twee 

typen data: vergelijkbare metingen van resultaten gedefinieerd als 

individuele prestatie en een vergelijking van de relatieve efficiency van de 

verschillende condities waaronder deze resultaten tot stand kwamen. Niet 

degene die werd getest was de klant van de intelligentiepsychologie, maar 

degenen die verantwoordelijk waren voor het onderwijsbeleid.227

De behoeftes van de onderwijskundige beleidsmakers hadden grote 

invloed op de ontwikkeling van de intelligentietest. Deze ontwikkeling 

resulteerde in een herdefinitie van individuele verschillen als een vergelijking 

van prestaties. De uitslag was geen beschrijving van persoonlijke capaciteit, 

maar een middel om iemands positie ten opzichte van een aggregatie van 
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226 Dickson, 1923; Minton, 1988.  

227 Danziger, 1990, p. 107. 
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individuen te bepalen. Zo veronderstelt deze aanpak dat alle respondenten 

de onderzochte individuele kwaliteiten bezitten en niet dat ze uniek zijn 

voor een bepaald individu. De gedeelde kwaliteiten dienen ook nog 

constant te zijn. Een andere veronderstelling is dat de geteste eigenschappen 

niet beïnvloedbaar zijn door andere kwaliteiten van het individu. 

Uiteindelijk leidt deze methodologie ertoe dat het individu als persoon uit 

de test wordt geëlimineerd. De intelligentietest reduceert de respondent tot 

een score in een set van aggregaties.228

De typering van individuen op basis van conformiteit aan 

prestatiecriteria, stelde de beleidsmakers in staat om institutionele en zelfs 

maatschappelijke problemen te herformuleren als individuele problemen. 

Door sociale problemen als een aggregatie van individuele problemen te 

beschouwen kon de behandeling van individuen worden gelegitimeerd en 

stond de sociale orde zelf buiten discussie.229

De bovengenoemde veronderstellingen van de intelligentietest bood 

voor hooggeschoolde onderwijskundige beleidsmakers uit de professionele 

middenklasse de mogelijkheid zich te onderscheiden van onderwijzers. 

Door de gestandaardiseerde benadering van de intelligentietest, oftewel haar 

mechanische objectiviteit, hadden ze een instrument dat individuen in 

categorieën verdeelde waar de bureaucratische structuur om vroeg.230  

De liberale verzorgingsstaat in de Verenigde Staten kreeg dus 

gestalte door de opkomst van de nieuwe professionele middenklasse en het 

progressivisme. Aan het begin van de twintigste eeuw ontstonden er allerlei 

overheidsinstanties die zich bezighielden met beleidsvorming en 
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230 Porter, 1995, p. 210. 
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uitvoering.231 Door het diepgewortelde wantrouwen ten opzichte van de 

federale overheid, ontstond al vrij snel de roep om meer openheid van 

bestuur en het gebruik van procedures en regels in de verantwoording van 

beleid. Beleidsmakers maakten daardoor in toenemende mate gebruik van 

mechanische objectiviteit. De getalsmatige benadering en de 

gestandaardiseerde vorm van de intelligentietest sloot goed aan op de eisen 

van de nieuwe bureaucratische orde in de Verenigde Staten. 

De populariteit van mechanische objectiviteit bij de overheid in de 

Verenigde Staten is dus niet zo vreemd. Zelfs vandaag de dag gelden de 

Verenigde Staten als het prototype liberale welvaartsstaat die minder 

georganiseerde bescherming biedt voor de sociaal zwakkeren in de 

samenleving dan de sociaal-democratische of corporatistische regimes. Zo 

geeft de Verenigde Staten vergeleken met andere welvaartsstaten het minst 

uit aan sociale voorzieningen, maar het meest aan wetenschappelijke 

controle van de effectiviteit.232
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232 Dehue, 2001. 
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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 
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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 
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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 
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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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Samenvatting 

 

In dit proefschrift staat de vraag centraal waarom de gestandaardiseerde 

intelligentiemeting in Amerika zo'n hoge vlucht heeft genomen en tot zulke 

felle debatten leidt. Over dit onderwerp is al een aantal studies geschreven. 

Zo werd in andere historische werken over de intelligentiepsychologie de 

verklaring gezocht in het biologisch determinisme en het wetenschappelijk 

gemotiveerde racisme die aan het begin van de twintigste eeuw opgeld 

deden en in die periode een breed maatschappelijk draagvlak kenden. Het 

succes van de Amerikaanse intelligentiepsychologie zou zo bezien te danken 

zijn aan haar poging biologisch gefundeerd racistisch denken aan te vullen 

met psychologische aspecten. Andere historische studies gingen in hun 

analyse terug naar de politieke beweging van het progressivisme aan het begin 

van de twintigste eeuw. De toenmalige psychologie zou met haar focus op 

individuele verschillen een exemplarisch product vormen van het nieuwe 

politieke en sociale denken dat maatschappelijke problemen wilde 

aanpakken op wetenschappelijke basis. Psychologen sloten hierbij aan door 

hun vakgebied te profileren als een praktisch toepasbare wetenschap. Zij 

stelden zich tot doel maatschappelijke problemen met wetenschappelijke 

middelen en inzichten te bestrijden. 

 Het wetenschappelijke racisme en het progressivisme beperkten zich 

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

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

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

van de intelligentietest in de Verenigde Staten bieden hierop geen antwoord.  
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Dit proefschrift betoogt dat een veel ruimere blik nodig is op de historische 

ontwikkeling van de Verenigde Staten om te begrijpen waarom het testen 

van intelligentie juist daar zo populair kon worden en tegelijkertijd zulke 

heftige reacties oproept. Het felle Amerikaanse debat over intelligentie kent 

vele facetten, die alle zijn geworteld in de vroege geschiedenis van de 

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

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

progressivisme, maar is ook de uitkomst van uiteenlopende historische 

episodes zoals de vestiging van de republiek, de tijd van de slavernij, de 

Amerikaanse romantiek en de opkomst van de religieuze 

hervormingsbewegingen in de negentiende eeuw. Drie belangrijke 

hoofdthema’s verbinden deze facetten in dit proefschrift. Het eerste thema 

is het relatief sterke denken in termen van talenten oftewel cognitieve 

capaciteiten en daarbij de relatie tussen intelligentie en etniciteit. Het tweede 

thema is de typisch Amerikaanse koppeling tussen cognitieve capaciteit en 

moraliteit. Het derde thema is de nadruk op gestandaardiseerde procedures 

in beleid zowel als onderzoek. 

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

publicatie van The Bell Curve een reprise vormt van een felle discussie over 

het intelligentiequotiënt (kortweg IQ) in de jaren 1920. Het beschrijft de 

introductie van dit quotiënt in de Verenigde Staten, waarna een controverse 

ontstond tussen enerzijds intelligentiepsychologen en eugenetici en 

anderzijds journalisten en cultureel antropologen. Deze onenigheid bleef 

exemplarisch voor de controverses die zich na de eerste wereldoorlog 

voortzetten. Hierin zijn die drie juist genoemde thema’s te ontwaren. Er 

werd gedebatteerd over de relatie tussen intelligentie en etniciteit, met name 

de verschillen tussen blanke en zwarte Amerikanen. Een tweede thematiek 

behelsde de voorspellende waarde van het IQ voor kenmerken zoals 
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maatschappelijke status en moraliteit. En ten derde stond de kwaliteit ter 

discussie van intelligentietests als instrument om zo’n complex fenomeen 

als intelligentie te vangen met behulp van gestandaardiseerde proeven en 

opdrachten. Om de frictie en vooral de onverzoenlijke houding tussen de 

betrokken partijen beter te begrijpen, ga ik vervolgens verder terug in de 

geschiedenis van de Verenigde Staten.  

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

hoofdstuk betoogt dat de hedendaagse Amerikaanse preoccupatie met 

individuele verschillen haar wortels heeft in de oprichting van de Republiek 

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

in de Declaration of Independence werd sociale gelijkheid een 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. 

 Het derde hoofdstuk gaat in op maatschappelijke ontwikkelingen 

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

groeiende economische welvaart en de dreigende secularisering aanleiding 

tot een krachtig christelijk tegenoffensief hiertegen met het individu als het 

centrale aangrijpingspunt. De christelijke hervormers waren ervan overtuigd 

dat de Amerikaanse samenleving kon worden verbeterd door het 

ontwikkelen en versterken van persoonlijke deugdzaamheid. Daarbij gaven 

zij verstandelijke vermogens een centrale plaats. Deze 

hervormingsbeweging werd een belangrijke voorloper van twintigste- 
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eeuwse psychologische interventiepraktijken in het algemeen en het testen 

van intelligentie in het bijzonder. 

 Hoofdstuk 4 beschrijft de 'naturalisering' van menselijke verschillen 

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

emotionele reacties in de Verenigde Staten op discussies over 

intelligentieverschillen tussen blanke en zwarte Amerikanen. Zoals betoogd 

in het tweede hoofdstuk onderschreef de republiek tijdens haar oprichting 

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

onderscheiden gedragskarakteristieken van groepen mensen bijzonder 

gevoelig kwam te liggen. Deze gevoeligheid werd versterkt door de 

slavenarbeid waarop een aantal staten tot 1865 zijnn economie baseerde. 

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

intelligentieverschillen tussen etnische groepen een onwrikbare biologische 

basis kent. Dit hoofdstuk bespreekt ook andere ontwikkelingslijnen zoals 

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

opkomst van de Amerikaanse romantiek en het racistisch discours aan het 

einde van de negentiende eeuw. 

 Hoofdstuk 5 is gewijd aan de standaardisering van 

intelligentiemeting en daarmee van het begrip intelligentie aan het begin van 

de twintigste eeuw. Met behulp van inzichten ontleend aan de Amerikaanse 

wetenschapshistoricus Theodore Porter, onderzoekt dit hoofdstuk de 

overgang van vertrouwen in persoonlijke oordelen naar vertrouwen in 

oordelen gebaseerd op algemene procedures, welke overgang zich op 

diverse beleidsterreinen en in veel menswetenschappen heeft voltrokken. In 

aanvulling op Porter kom ik tot een verklaring voor het groeiende 

vertrouwen aan het begin van de twintigste eeuw in de gestandaardiseerde 

intelligentietest. Een belangrijke ontwikkeling hierbij was het ontstaan van 

een nieuwe Amerikaanse bureaucratische orde in de zogeheten Progressive 
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Era. Het progressivisme stond voor sociale hervormingen op zo efficiënt 

mogelijke wijze en trachtte met behulp van wetenschap menselijke en 

natuurlijke hulpbronnen te vinden voor het creëren van een ideale 

samenleving. In de door haar geschapen nieuwe bureaucratische orde vond 

de psychometrische benadering van intelligentie de juiste voedingsbodem 

voor een sterke groei. 

 Het laatste hoofdstuk begint met het boek The Bell Curve van 

Hernnstein en Murray als vertrekpunt voor de conclusies uit de rondreis 

langs drie eeuwen geschiedenis van de Verenigde Staten. De populariteit en 

het omstreden karakter van de hedendaagse intelligentietest zijn het 

resultaat van een typisch Amerikaanse focus op individuele verschillen in 

talent en moraal die teruggaat tot de oprichting van de Verenigde Staten. De 

vanzelfsprekendheid van het begrip intelligentie en de gestandaardiseerde 

intelligentietest als objectieve manier om intelligentie te bepalen, maar ook 

de blijvende debatten daarover, blijken het product te zijn van een reeds 

lang bestaande traditie waarin het individu het uitgangspunt vormt voor het 

in standhouden van de maatschappelijke orde. 
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Summary 

 
The central question in this thesis is why standardised intelligence testing 

plays such a dominant part in the lives of citizens in the United States and 

also leads to such vicious debates between believers and non-believers of 

intelligence testing. 

 Over the years a number of studies where written on this subject. 

Some studies suggested that the popularity of biological determinism and 

scientific racism at the beginning of the twentieth century gave rise to the 

popularity of intelligence testing in the United States. The interpretations of 

the test results seem to underline the biological and racist discourses of the 

time.  

 Other studies sought the answer in the rise of political movements 

such as progressivism. Intelligence testing was exemplary for the new 

political and social thinking by which societal problems needed to be dealt 

with in a scientific way. Intelligence testers portrayed their discipline as a 

scientifically informed investigative practice that could alleviate and even 

solve certain problems troubling society at large. Scientific racism and 

progressivism however were not exclusive to the United States but had a 

broad reception in the World. This by itself however did not imply the same 

succes of the intelligence test as in the United States. Current studies don’t 

give a satisfactory explanation for this. 

 In this thesis I argue for a more broad historical perspective on the 

history of the United States to understand the reception of intelligence 

testing in this country. The vicious debates on intelligence testing entail 

different aspects all routed in the early history of the republic. Episodes 

such as the founding of the republic, slavery, Romantic thought, civil war, 
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and religious reform movements all played a role in the success of 

intelligence testing in the United States.  

 Three different central themes link these episodes together. The first 

theme is thinking in terms of individual differences in cognitive capacities 

and the relationship with ethnicity. The second theme is the specific 

American focus on the relationship between cognitive capacity and 

morality. The third theme is the need for standardised procedures in 

research as well as policy making. 

 The first chapter shows that the vicious debates concerning The Bell 

Curve were a revival of earlier debates in the nineteen twenties on 

intelligence testing. In this chapter a brief history is given of the intelligence 

test in the United States and the ensuing controversies between intelligence 

testers and eugenics on the one hand and journalists and anthropologists on 

the other. These controversies where to become exemplary for later debates 

on intelligence and testing. Issues such as the relationship between 

intelligence and ethnicity, the relationship between cognitive capacity, 

societal status and morals and the validity of the tests were recurring 

theme’s in later debates on intelligence. To better understand the 

viciousness of the debates this chapter suggests to go further back in time. 

 Chapter two addresses the events during the last quarter of the 

eighteenth century. This chapter argues that the current preoccupation in 

the United States with individual differences have their roots in the 

founding of the American republic in 1776. The principal of equality as 

defined in the Declaration of Independence became a central notion in the 

new republic. Inspired by the Enlightenment all aristocratic notions on 

classes were abandoned in favour of a meritocratic view on differences 

based on talents and morals. 
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Chapter three focuses on developments in American society during the first 

half of the nineteenth century. A growing economic prosperity and 

secularisation gave rise to a strong religious countermovement. This revival 

movement focused on the individual to revitalize Christianity in society at 

large. Personal virtuousness became a central theme and many revival 

advocates emphasised the development of personal virtue in order to 

become a valuable member of society. Intelligence was considered key in 

this approach. The revival movement can be considered as the fore runner 

of twentieth century psychological intervention practices, especially 

intelligence testing. 

Chapter four describes the naturalisation of human differences in 

the nineteenth century. It investigates the historic context of the emotional 

response in the United States on discussions about differences in 

intelligence between Black and White Americans. In a society that claims a 

premium on equality, discussions on the heredity of individual differences 

arouse strong feelings. Institutions such as slavery increased this sensitivity. 

But slavery by itself does not explain the strong feelings amongst 

proponents and critics of heredical theories on individual differences in 

intelligence. In this chapter different historical lines such as the civil war, the 

rise of American Romantic thought, and scientific racism are scrutinized in 

order to understand the current sensitivity. 

 Chapter five deals with the standardisation of intelligence testing at 

the beginning of the twentieth century. Using insights of various historians 

of science, this chapter investigates the transition of disciplinary objectivity 

to mechanical objectivity. This transition not only occurred in social 

sciences but also became important in public policy making. With the 

coming of Progressivism a new perspective on social policy emerged. 

Science was to become essential in defining policy measures to counter and 
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solve societal problems. In the new burocratic order resulting from 

progressivism the psychometric approach towards individual differences 

had a strong appeal to policy makers because of its mechanical approach 

towards objectivity. 

 In the concluding chapter the study of Hernnstein and Murray 

forms the starting point for the conclusions of a round trip past three 

centuries of history of the United States of America. Its success but also the 

current controversies surrounding intelligence testing in the United States 

are the result of a specific American focus on individual differences 

regarding talents and virtue that has its roots in the declaration of the 

republic in 1776. The notion of intelligence as self evident and the belief in 

the standardised psychological intelligence test as an objective means to 

determine someone’s intelligence turn out to be the result of a long standing 

American tradition in which the individual is considered the starting point 

of maintaining order in society. 
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