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‘Aan de geschiedenis der natuurwetenschappen als verbindingsschakel 
tusschen de natuur- en geesteswetenschappen behoorde in ons land 
grooter aandacht geschonken te worden.’1

 
 

Ph. Kohnstamm  

                                                 
1 Stelling XVII, in: Ph. Kohnstamm, Experimentele onderzoekingen naar aanleiding van de theorie van 
Van der Waals. Het P.T.X. vlak: voorstudies en methoden, proefschrift (Amsterdam 1901) 219. 



Voorwoord 
 
 
 
Aan het begin van de film The Matrix wordt hoofdpersoon Neo voor een keuze geplaatst: hij 
kan blijven waar hij is en verder doezelen in een schijnwerkelijkheid, of hij kan besluiten om 
te zien hoe de echte werkelijkheid er uit ziet. Neo aarzelt niet lang en neemt de rode pil in die 
hem loskoppelt van zijn oude leven. Hals over kop komt hij terecht in een totaal andere 
realiteit dan die hij gewend is. Ik kan me maar niet aan de indruk onttrekken dat deze 
beschrijving een goede representatie geeft wat er met mij gebeurd is de afgelopen twee jaar.  
 Na een aantal jaren natuurkunde te hebben gestudeerd en al flink wat bijvakken in de 
geschiedenis van de natuurwetenschappen te hebben gevolgd, was ik toch niet voorbereid op 
de ervaringen die ik gedurende twee jaar bij het Instituut voor de Geschiedenis en 
Grondslagen van de Natuurwetenschappen opdeed. Wat mij als eerste opviel waren de 
koffiepauzes. Ik had namelijk tot dan toe een nogal vertekend beeld van de UD’s, UHD’s en 
Profs die aan het instituut werkten. Op de colleges ging het er weliswaar ontspannen – maar 
toch geconcentreerd – aan toe, op het Instituut meende ik in de gangen een air van geleerdheid 
te proeven; een damp die te zwaar was om door de gierende afzuigkappen in de werkkamers 
te worden weggezogen en die zodoende tussen de kieren van de – veelal openstaande – 
deuren door kon kringelen. Maar tot mijn grote verbazing kwam er uit de koffiekamer alleen 
maar de geur van versgezette koffie1 en nog verbazingwekkender: er klonk gelach! Hoe was 
dit mogelijk, waren dit geleerden of waren dit mensen? Er werd tijdens de koffie geanimeerd 
gediscussieerd over van alles en nog wat. Niet alleen wetenschappelijke en institutionele 
zaken werden besproken; men kon net zo lekker bomen over de actualiteit en de politiek. Van 
een billenknijpende Lubbers tot het kapsel van de premier, van Heleen van Rooyen tot de 
bandage van Christiaan Huygens, van de bananenrepubliek Amerika tot die andere bedreiging 
voor onze samenleving: Boris van Idols. Kritiek werd op niet spaarzame wijze gebruikt: het 
Instituut als toetssteen voor de samenleving.  
 Het Instituut en haar sfeer zijn al ergens anders uitgebreid uit de doeken gedaan, en op 
een veel betere manier dan ik zou kunnen doen. In het voorwoord van haar proefschrift 
beschrijft Barbara Allart de totale verwondering die haar overspoelde toen ze aio bij het 
Instituut werd.2 En ik denk dat haar observatie goed getroffen is als ze zegt dat de heersende 
mening onder de Instituutsleden is dat iedereen buiten het Instituut knettergek is. Ik heb van 
deze instituuts-trip een heleboel geleerd. Over wetenschap en maatschappij ben ik kritischer 
geworden. Ik stel meer vragen, maar probeer ook oplossingen te verzinnen. En ik ben er nu 
echt zeker van dat ik verder wil gaan in de wetenschap.   
 
Woord van dank 
 
Om een persoonlijkheid te worden heeft men andere personen nodig, zo zou Kohnstamm 
ongetwijfeld hebben gezegd. Schrijven is dan wel grotendeels een solo-oefening, men schrijft 
toch ook om gelezen te worden. En schrijven moet men leren, net als het doen van onderzoek. 
Graag wil ik een aantal mensen binnen het IGG bedanken voor de moeite die zij zich hebben 
getroost om te trachten mij dit bij te brengen en voor de steun die ik van hun heb gekregen.  
 

                                                 
1 De studentenkamer is wat dat betreft voor bijna alleen op koffie draaiende studenten wel erg handig gesitueerd 
naast deze oase van cafeïne. 
2 B. Allart, ‘De wetenschap heeft ’t uitgemaakt’. Wetenschapsbeelden in de Nederlandse publiekstijdschriften 
1840-1900, proefschrift (Utrecht 2003) v-vi. 



In de eerste plaats dank ik Frans van Lunteren. Zijn enthousiasme, en zijn bevlogen en ook 
humoristische wijze van college geven, zorgden ervoor dat het volgen van een tweedejaars 
keuzevak uitdraaide op een masterstudie. Hij begeleidde mij in het schrijven van mijn scriptie 
en gaf commentaar en feedback op mijn werk. 
 
Verder wil ik alle medewerkers van het IGG bedanken voor hun uitdagende colleges, tips, 
interesse, commentaar en de gezelligheid van hun aanwezigheid in de koffiekamer.  

Mijn medebewoners van de studentenkamer, vooral Victor Gijsberts en Barbara Allart, 
wil ik bedanken voor het scheppen van de ontspannen en gezellige sfeer die altijd aanwezig 
was.  

Kees Andriesse neemt in mijn lijst een speciale plaats in. Toen ik namelijk enige jaren 
natuurkunde had gestudeerd, was ik wel min of meer op deze studie uitgekeken. Een 
overijverige student heeft eens uitgerekend dat men aan het eind van de studie niets meer 
heeft gedaan dan het uitrekenen van 6000 sommetjes. Colleges en werkcolleges kwamen 
meestal neer op het leren van trucjes en van academische vorming was geen sprake. Ik was 
mij hier pijnlijk van bewust. Kortom, ik zat dus in een dip. Net in deze tijd ging ik het vak 
energiefysica volgen. Kees bleek een heldere en goede docent die de stof ‘doorleefde’ en liet 
zien wat fysica werkelijk is: abstraheren en simplificeren. Ik werd geprikkeld om meer te 
doen aan het onderwerp, en zodoende vroeg ik aan Kees of ik nog iets anders kon doen in 
deze richting. Kees was onmiddellijk enthousiast en gaf mij daarop de opdracht om een 
scriptie te schrijven over het rendement van de fotosynthese. Uiteindelijk leidde dit tot een 
gezamenlijke publicatie in een internationaal vakblad.3 Het op deze manier bezig zijn met 
wetenschap heeft me echt het gevoel gegeven dat ik een heel klein beetje heb bijgedragen aan 
het groter geheel van de natuurkunde. Dat Kees na zijn emeritaat bij het IGG kwam werken 
en dus ook regelmatig in de koffiekamer te vinden was, heb ik dan ook als erg prettig ervaren.  

Verder wil ik de medewerkers van de natuur- en sterrenkunde bibliotheek bedanken 
voor het vele extra werk dat ze voor mij hebben verzet. Ik ben mij ervan bewust dat ik voor 
flink wat activiteit heb gezorgd door een astronomisch aantal boeken te lenen en van overal en 
nergens uit bibliotheken materiaal aan te vragen, wat mij de twijfelachtige status van 
‘toplener’ bezorgde. Vooral voor Nieneke Elsenaar is geen moeite te veel om de 
doorgewinterde bibliofiel te behagen. 

De ontmoeting met Max Kohnstamm liet bij mij een grote indruk achter. Ik wil hem 
bedanken voor zijn bereidwilligheid om mij te ontvangen en voor het geven van een 
openhartige interview, waardoor ik de kans kreeg om iets meer in de huid van zijn vader te 
kruipen. De persoonlijkheid van Philip Kohnstamm werd voor mij zo een levende 
persoonlijkheid.  
 
In het bijzonder wil ik Ineke bedanken voor haar steun, aanmoedigingen en vooral haar 
geduld met mij. In een tijd waarin ik bijna niets anders kon doen dan aan mijn scriptie denken 
vormde zij een onmisbaar baken die mijn rusteloze geest steeds opnieuw in rustiger wateren 
deed belanden.  
 
 
Marijn Hollestelle                Utrecht, 10 juni 2004. 

                                                 
3 C.D. Andriesse en M.J. Hollestelle, ‘Minimum entropy production in photosynthesis’, Biophysical Chemistry 
90 (2001) 249-253. 



Inhoudsopgave 
 
 
 

Voorwoord          I 
 Woord van dank        I 

 
 Inhoudsopgave         V 
  

1. Inleiding          1 
1.1 Proloog         1 
1.2 Reacties op de moderniteit      3 

1.2.1 De (natuur)wetenschappelijke benadering van de mens 4 
   1.2.2 Monisme en sciëntisme      5 
   1.2.3 Politiek en sociaal klimaat     7 
   1.2.4 Een wijsgerige beweging met een culturele missie  8 
  1.3 Causaliteitsdiscussies       10 
  1.4 Vraagstelling        12 
 
 2. Jeugdjaren          15 
  2.1 Ouders         15 
  2.2 Philip Kohnstamms jeugdjaren      15 
 
 3. Kohnstamm als fysicus        19 
  3.1 Van der Waals verschijnt ten tonele     19 
  3.2 Fysica ten tijde van Van der Waals     21 
  3.3 Fysica in Amsterdam       22 

 3.4 Natuurkundestudie       22 
   3.4.1 ‘Van der Waals als docent en leermeester’   24 
  3.5 Promovendus        29 
  3.6 Assistent van Van der Waals      31 
  3.7 Hoogleraar thermodynamica      32 
  3.8 Onderzoek         32 
   3.8.1 De thermodynamische school van Van der Waals              34 
  3.9 Afkalving en opvolging       37 
 
 4. Politiek bewogen jaren        43 
  4.1 De wording van een democraat      43 

4.1.1‘Het huis van A.C.’      43 
   4.1.2 Liberaal politicus      44 
   4.1.3 Indrukken te Weststellingwerf     45 
  4.2 Politieke cultivering       46 
   4.2.1 De Eerste Wereldoorlog en haar gevolgen   46 
   4.2.2 Versailles en daarna      50 
   4.2.3 De Tweede Wereldoorlog en haar gevolgen   51 

 4.3 Naar een nieuwe democratie      53 
   4.3.1 Voorman van de doorbraak     53 
 
  
 

 V



 
5. Kohnstamm als pedagoog        57 

  5.1 Mens en maatschappij 1890-1930     57 
  5.2 Historische achtergrond van de pedagogiek    59 
  5.3 Onderwijsbeleid en pacificatiewet     60 
  5.4 Opkomst van de academische pedagogiek in Nederland  62 
   5.4.1 Casimir wordt hoogleraar     63 
   5.4.2 Kohnstamm en ’t Nut      63 
   5.4.3 Kohnstamm wordt hoogleraar     64 
   5.4.4 Het Nutsseminarium voor Paedagogiek   65 
  5.5 Onderzoek         67 
   5.5.1 Aansluiting tussen lager en middelbaar onderwijs   67 
   5.5.2 Selectie instrumenten en intelligentie    68 
  5.6 Buitengewoon hoogleraar te Utrecht     71 
  5.7 Onderwijsraad        73 
 
 6. ‘Mijn eerste wetenschappelijke liefde’: Wijsgerig werk    75 
  6.1 Inleiding         75 
  6.2 De filosofie van Kant       75 
   6.2.1 Transcendentale esthetica     76 
   6.2.2 Ruimte en tijd       77 
   6.2.3 Transcendentale analytica     77 

6.2.4 Transcendentale deductie van de zuivere     
verstandsbegrippen       78 
6.2.5 Transcendentale dialectiek     78 
6.2.6 ‘Kritiek van de praktische rede’    78 

  6.3 De filosofie van Spinoza       80 
  6.4 Geschiedenis der wijsbegeerte      81 
  6.5 Heinrich Rickert: ‘mijn derden leermeester’    82 
  6.6 Privaatdocent in de wijsbegeerte      83 
  6.7 Causaliteit, determinisme en de vrije wil    86 
  6.8 Determinisme en natuurwetenschap     89 
  6.9 Kohnstamms opponent: Gerard Heymans    93 
  6.10 Kritiek op Kohnstamm       97 
   6.10.1 Werelden in botsing: Kohnstamm vs. Heymans  97 
   6.10.2 Ontboezemingen van een boezemvriend   100 
  6.11 Kohnstamms wetenschapsbeeld      102 
   6.11.1 ‘De cultus der machine’: wetenschappelijke     

vooruitgang en techniek      103 
   6.11.2 kwalitatief vs. kwantitatief     105 
 

7. Het personalisme          107 
  7.1 Geschiedenis van het personalisme     107 
  7.2 De ontwikkeling van Kohnstamms ‘bijbels personalisme’  108 
 
 8. Samenvatting          115 
  8.1 Conclusie         117
         
 9. Summary          119 
 

 VI 



 10. Archieven en literatuur        127 
 
 11. Curriculum Vitae         139 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 VII



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 VIII



1. Inleiding 
 
 
 
1.1 Proloog 
 
Philip Kohnstamm (1875-1951) is tegenwoordig in Nederland het meest bekend onder 
pedagogen. Dat is niet zo vreemd, aangezien hij in de eerste helft van de twintigste 
eeuw de belangrijkste pedagoog in Nederland was. Met hem begon de kersverse 
Nederlandse academische pedagogiek pas goed vorm te krijgen. De verbetering van 
de aansluiting tussen de lagere en middelbare scholen, het belang van een brugklas en 
de nadruk op het verwerven van inzicht zijn voorbeelden van ideeën die door 
Kohnstamm zijn ontwikkeld en die het Nederlandse onderwijs voor een belangrijk 
deel hebben gevormd.  
 Maar Kohnstamm was veel meer dan alleen pedagoog. Begonnen als fysicus 
heeft hij twintig jaar lang een buitengewone leerstoel in de thermodynamica bekleed. 
Hij hield zich bezig met filosofie en bewoog zich in kerkelijke kringen. Daarnaast was 
hij ook nog zeer actief in de politiek. Een tijd lang was hij voorzitter van een 
vooraanstaande politieke partij – de VDB – en zette hij zich in voor de 
democratisering van Nederland. Dankzij zijn inzet werd onder meer de 
staatspensionering ingevoerd. Na de Eerste en Tweede Wereldoorlog trachtte hij bij te 
dragen aan een nieuw politiek klimaat dat de tragedie van een oorlog in de toekomst 
zou kunnen voorkomen. Pas op zijn drieënveertigste maakte hij een carrièreswitch 
naar de pedagogiek.  
 Kohnstamm was een bekend figuur in Nederlandse intellectuele kringen. 
Vanwege zijn brede interesse en zijn ijver heeft hij een grote hoeveelheid materiaal 
gepubliceerd. Beroepshalve verscheen er een groot aantal artikelen van zijn hand in 
fysische en pedagogische vakbladen. Tevens schreef hij veel over pedagogische, 
levensbeschouwelijke, politieke en filosofische onderwerpen in talloze tijdschriften en 
verschenen er ook ettelijke boeken van zijn hand. Hij gaf er in zijn publicaties blijk 
van altijd boven op de actualiteit te zitten en hij beijverde zich om onrecht aan de 
kaak te stellen.  Daarom reageerde hij ook op bijna alle artikelen waarvan hij dacht 
dat er een foutieve of onrechtvaardige conclusie in werd getrokken.  
 
Vandaag de dag hebben we een grote hoeveelheid aan bronnenmateriaal van 
Kohnstamm tot onze beschikking. Daarnaast zijn er nog enkele proefschriften 
verschenen over verschillende aspecten van Kohnstamms werk, zoals die van Hofstee 
(1973), Vermeer (1987), Mulder (1989), Klomp (1997) en Van Hilvoorde (2002).1 
Hofstee houdt zich bezig met de theologische grondslagen van Kohnstamms werk, 
Vermeer met het politieke werk van Kohnstamm. Mulder en Van Hilvoorde 
behandelen de diverse pedagogische activiteiten. Van al deze werken is die van 
Klomp wellicht het interessantste. Hij beschrijft het werk van Kohnstamm in de 
politieke en maatschappelijke context van de tijd waarin hij leefde. Zoals de titel van 
                                                 
1 H. Hofstee, Het Bijbels personalisme van Prof. Dr. Ph. A. Kohnstamm. Ontstaan en grondslagen, 
proefschrift (Assen 1973); Vermeer, A.L.R., Philipp A. Kohnstamm over democratie, proefschrift 
(Kampen 1987); E. Mulder, Beginsel en beroep. Pedagogiek aan de universiteit in Nederland 1900-
1940, proefschrift (z.p. (Amsterdam) 1989); H.A. Klomp, De relativiteitstheorie in Nederland. 
Breekijzer voor democratisering in het interbellum, Epsilon uitgaven 38 (Utrecht 1997); I. van 
Hilvoorde, Grenswachters van de pedagogiek. Demarcatie en disciplinevorming in de ontwikkeling van 
de Nederlandse academische pedagogiek 1900-1970 (z.p. (Baarn) 2002) 
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Klomps proefschrift al doet vermoeden, behandelt hij de Nederlandse ontvangst van 
de relativiteitstheorie van Einstein in het interbellum. Hij legt daarbij de nadruk op de 
maatschappelijke en culturele doorwerking van de relativiteitstheorie en 
beargumenteert dat de relativiteitstheorie mede zou hebben bijgedragen aan de 
democratisering van Nederland. Op deze conclusie is nogal wat af te dingen. Zo 
noemt Klomp als reden voor de democratiseringswerking het idee dat 
democratiserende onderwijsvernieuwingen gebaseerd waren op de implicaties van de 
relativiteitstheorie. De relativiteitstheorie werd, onder meer door Kohnstamm, 
gebruikt om een bepaalde benadering van het mechanica- en het wiskundeonderwijs 
te beargumenteren. Toch had dit niet direct de gewenste onderwijsverbetering tot 
effect. We zien pas echte onderwijsvernieuwingen intreden nadat de PvdA in 1951 – 
onder invloed van Kohnstamm overigens – haar onderwijsbeleid heeft uitgestippeld.  
 Maar Klomp signaleert zeker een aantal interessante dingen. Kohnstamm en 
andere fysici – zoals Kohnstamms zwager Fokker – gebruikten de relativiteitstheorie 
als argument om er een bepaald wereldbeeld of levensfilosofie mee te rechtvaardigen.  
 
Kohnstamm had zijn levensfilosofie eerder al rond andere fysische principes 
opgebouwd. Zoals we zullen zien, komt hij tot een heel eigen levensfilosofische 
houding. Als wetenschapper moet hij hierin plaats houden voor de wetenschap. Maar 
Kohnstamm wil de mens ook een vrije wil toekennen. Hij wilde ontsnappen aan de 
‘naturalistische nachtmerrie’ van het verstikkende determinisme. Determinisme 
ontnam de mens zijn waardigheid; het deed de menselijke persoonlijkheid immers 
ineenschrompelen. Van de mens zou dan niet veel meer overblijven dan een op basis 
van instincten en impulsen handelende automaat. Kohnstamms wetenschappelijke 
rechtvaardiging van het onderuithalen van het determinisme werd in eerste instantie 
gevormd door de thermodynamica, het vak waarin hij immers hoogleraar was. Pas 
later zien we dat de relativiteitstheorie en de kwantummechanica hem extra munitie 
verschaffen. Nu is het lastig om uit een zuiver deterministische theorie als de 
relativiteitstheorie anticausale ideeën te destilleren. Dat iemand als Kohnstamm dit 
wel deed kunnen we begrijpen door te kijken naar zijn mensbeeld.  
 
De tijd waarin Kohnstamm actief was – van circa 1900 tot 1950 – is roerig te noemen. 
Begin twintigste eeuw ging de overheid zich enigszins actiever opstellen en werd er 
een begin gemaakt met een rudimentaire sociale wetgeving. Nederland werd steeds 
verder gedemocratiseerd. In 1917 en 1920 werd respectievelijk het algemeen 
mannenkiesrecht en het algemeen vrouwenkiesrecht van kracht. In 1914-1918 bleef 
Nederland weliswaar buiten de oorlog, maar kreeg het land wel te maken met een 
crisis en schaarste van allerlei producten. Het geloof van veel politici en burgers in 
een wereld die steeds beter zou worden, werd hierdoor ernstig geschaad. Na de oorlog 
zat men met de vraag hoe er weer een stabiele samenleving was op te bouwen waar 
ook Duitsland een plaats in kon hebben. De opkomst van het antisemitisme, Hitlers 
machtsgreep in 1933, en de daarop volgende oorlog betekenden een hernieuwde 
schok. Ook hierna moest er weer een samenleving worden opgebouwd; de 
vernietiging die de Tweede Wereldoorlog teweeg had gebracht was groter geweest 
dan die van welke oorlog ooit.  
 
Kohnstamms werk kan ‘een gedreven zoeken naar de waarheid’ worden genoemd. 
Naar wetenschappelijke waarheid, in de zin van welke wetenschappelijke theorie de 
goede is en hoe wij dat kunnen weten, maar ook naar persoonlijke waarheid. In het 
licht van de hierboven beschreven maatschappelijke ontwikkelingen vroeg 
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Kohnstamm zich af hoe de mens kan weten welke beslissing de juiste is. Hoe kan men 
kinderen opvoeden tot goede en rechtvaardige personen? De basis hiervoor werd 
gevormd door de vraag of een goede, rechtvaardige persoon wel kon bestaan en of de 
mens wel verantwoordelijk was voor zijn handelen. Het ‘slechte’ kan alleen worden 
doorbroken door het ‘goede’ als de mens daartoe kan besluiten: vrije wil betekent 
feitelijk het bestaan van een keuzemogelijkheid tussen goed en kwaad. Het willen 
blijven geloven in deze keuzemogelijkheid was voor Kohnstamm de motivatie om 
zich gedurende vrijwel zijn hele leven in te zetten voor de verdediging van de vrije 
wil van de mens.  
 
Dat Kohnstamm zich beijverde om het determinisme in de fysica te weerleggen 
vestigt de aandacht op de Formanthese.2 De Amerikaanse historicus Forman 
constateerde dat er onder Duitse fysici in de periode van de Weimarrepubliek een 
hang was naar a-causale verklaringen van natuurverschijnselen. Hij zag dit als een 
reactie op het culturele klimaat in Duitsland, dat in die tijd vijandig stond tegenover 
de traditionele causaliteitsgedachte. De intellectuele en culturele elite veranderde haar 
beeld van de wetenschap. Zo ook de fysici. Om hun vakgebied te beschermen 
ontdeden ze zich van hun deterministische opvattingen, wat tot de opkomst van de 
indeterministische kwantummechanica zou hebben geleid.  
 Formans these heeft verschillende reacties opgeroepen. Met name het idee dat 
het ontstaan van de kwantummechanica het gevolg zou zijn geweest van een mentale 
omslag bij de Duitse fysici werd kritisch ontvangen.  
 Het is echter interessant om te kijken of Nederlandse fysici onder invloed van 
het cultuurpessimisme ook een anticausale houding aannamen, en op welke manier er 
aan die houding invulling werd gegeven. De Jong en Van Lunteren hebben hiertoe 
een poging gedaan, waarbij de nadruk werd gelegd op het werk van A.D. Fokker.3 
Hun conclusie is dat er in het Nederlandse wetenschappelijke klimaat zeker ook 
sprake was van een anticausale houding onder wetenschappers. Het zou hier gaan om 
een uiting van een veel wijder verbreid cultureel verschijnsel dat onder 
wetenschappers en kunstenaars in het interbellum heeft postgevat. Maar ook nog voor 
de Eerste Wereldoorlog was er bij de intelligentsia sprake van een culturele crisis, 
waarvan zaken als anticausaliteit slechts een enkel aspect waren. Men probeerde zich 
op allerlei fronten te ontdoen van de materialistische en naturalistische ideeën van de 
klassieke wetenschap.  
 
1.2 Reacties op de moderniteit 
 
Om Kohnstamms ideeën over wetenschap en maatschappij goed te kunnen duiden is 
het belangrijk om een beeld te schetsen van de periode waarin die ideeën zich bij hem 
vormden. Hij werd geboren aan het eind van een eeuw waarin de wereld te maken had 
gekregen met een sterke technische en wetenschappelijke ontwikkeling. De 
industrialisatie had een hoge vlucht genomen. Zowel wetenschappers als leken 
trachtten in het reine te komen met de veranderingen die de nieuwe wetenschappelijke 
theorieën en de technologische ontwikkeling in hun oude en vertrouwde wereld tot 

                                                 
2 P. Forman, ‘Weimar culture, causality, and quantum theory 1918-1927: adaptation by  
German physicists and mathematicians to a hostile intellectual environment’, Historical Studies in the 
Physical Sciences 3 (1971) 1-116. 
3 K. de Jong en F. van Lunteren, ‘Fokkers “greep in de verte”. Nederlandse fysica en filosofie in het 
interbellum’, Gewina 26 (2003) I, 1-21. 
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gevolg hadden. Hieronder zullen we bespreken hoe men precies reageerde op de 
wetenschappelijke en technologische aspecten van de moderniteit. 
 
1.2.1 De (natuur)wetenschappelijke benadering van de mens 
  
Eind negentiende eeuw was er sprake van een opkomend naturalisme. Mede dank zij 
het succes van natuurwetenschappen als de natuurkunde werd de wereld steeds meer 
gezien als een mechanisch werkende machine die verklaard kon worden aan de hand 
van wetten. Bovendien was de wereld door de opkomst van de wet van behoud van 
energie veranderd in een gesloten energiesysteem, waarin alle veranderingen als 
transformaties van energie en daardoor in wetenschappelijke termen konden worden 
uitgedrukt.  

Volgens het naturalistische idee is een volledige verklaring van de wereld en 
de mens door middel van de natuurwetenschappelijke methode mogelijk. Ook de 
geest is natuurwetenschappelijk te verklaren. Het naturalisme is derhalve geneigd tot 
een monisme. De natuur en haar wetmatigheden vormt een eenheid met de uit haar 
voortgekomen mens en de menselijke geest. Voor deze tijd hingen veel filosofen en 
natuuronderzoekers een dualisme van geest en stof aan: geest was een 
opzichzelfstaande categorie, apart van de materie. In Nederland was de 
toonaangevende filosoof Opzoomer een exponent van dit dualisme.  

Maar nu leek met de opkomst van Darwins evolutietheorie ook het laatste 
grote mysterie – het leven – te worden verklaard. Darwin had laten zien dat de 
levende natuur aan een mechanisme onderhevig was. De mens bleek een wezen te zijn 
die net als alle andere dieren door blinde natuurkrachten tot stand was gekomen. Het 
leven was geen aparte categorie en was niet anders dan levenloze materie. 
Vanzelfsprekend had deze opvatting gevolgen voor het mensbeeld. Het darwinisme 
baande een weg voor een (natuur)wetenschappelijke benadering van de mens. De 
Italiaanse arts Lombroso schreef in 1876 dat er geboren misdadigers bestonden. 
Misdadigers waren ‘gedegenereerden’, atavismen in darwiniaanse zin: in hen 
manifesteerden zich de eigenschappen van een primitieve menselijke voorouder. 
Bovendien was misdadig gedrag voorspelbaar: misdadigers hadden bepaalde stigmata 
die zichtbaar werden in hun lichaams- en schedelbouw, haarinplant en gedrag.4 De 
Nederlandse schrijver-arts Aletrino legde net als Lombroso het accent op biologisch-
genetische kenmerken van de dader. In Nederland was er zelfs sprake van een 
‘Nieuwe Richting’ in de rechtspraak: geboren misdadigers moesten worden 
opgespoord en uit de maatschappij worden verwijderd. 

De gevolgen van het darwinisme en de mechanistisch materialisme zien we 
ook duidelijk terug in de literatuur, waar sprake was van een heuse naturalistische 
stroming: steeds weer zien we de opvatting terugkeren dat de mens door de wetten 
van de natuur gedetermineerd was. Zijn levenswandel werd volledig en onafwendbaar 
bepaald door zijn afkomst.  

Een sleutelrol in de natuurwetenschappelijke benadering van de mens speelde 
de invloedrijke Nederlandse psycholoog annex filosoof Gerard Heymans. Volgens 
zijn monistische opvatting waren alle verschijnselen (ook de fysische) in laatste 
instantie tot bewustzijnsverschijnselen te herleiden. Het in de natuurwetten besloten 
determinisme werd gefundeerd door al even deterministische psychische wetten 
waaraan deze bewustzijnsverschijnselen onderhevig waren.  
                                                 
4 J. Slijkhuis, ‘Recht van spreken in het spreken van recht: Nederlandse psychiaters en het  strafrecht 
rond 1900’, in: F. van Lunteren, B. Theunissen en R. Vermij (eds.), De opmars van deskundigen. 
Souffleurs van de samenleving (Amsterdam 2002) 75-87, m.n. 78. 
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Midden negentiende eeuw had de (natuur)wetenschappelijke benadering van 
de mens al onder meer een impuls gekregen door het werk van de Belgische 
statisticus Quetelet. De maatschappij en de mens bleken aan verborgen, schijnbare 
wetmatigheden te voldoen. Quetelet constateerde dat het aantal moorden en zelfs de 
manier waarop deze werden gepleegd elk jaar vrijwel constant waren. Hij leidde zo 
een getal af dat voor een willekeurige persoon een ‘neiging tot misdaad’ weergaf. De 
schijnbare wetmatigheid van Quetelets statistische regelmatigheden deden veel stof 
opwaaien en al snel werd hij van een fatalistisch materialisme beticht.5
 
1.2.2 Monisme en sciëntisme 
 
De (natuur)wetenschappelijke benadering van de mens was één aspect van de reactie 
op de moderniteit. Een ander aspect werd zichtbaar door de opkomst van allerlei 
monistische en sciëntistische ideeën in de samenleving.  

Monistische ideeën vinden we rond negentienhonderd zowel onder literatoren 
(Couperus, Van Eeden, Gorter) als onder wetenschappers.6 Monisme valt te 
karakteriseren als het geloof in één bindend principe dat zowel geest en stof omvat. 
Veel wetenschappers wendden zich eind negentiende eeuw af van het dualisme tussen 
stof en geest en vervingen deze door één leidend psychisch principe. Voor Eduard von 
Hartmann was dat de ‘Absolute Geest’, voor Haeckel de ‘Wereldziel’, voor Driesch 
de ‘Levenskracht’, voor Howard Moore de ‘Universele Verwantschap’.7 De filosoof 
Gerard Heymans ontwikkelde zijn eigen psychisch monisme. De chemicus Wilhelm 
Ostwald zag – geïnspireerd door de Eerste Hoofdwet van de thermodynamica – 
energie als het eenheidsprincipe. Hij noemde zijn theorie ‘energetica’, omdat volgens 
hem energie de enige werkelijk bestaande entiteit in de natuur was. Atomen waren 
geen werkelijk bestaande objecten, alle natuurverschijnselen waren te verklaren in 
termen van energietransformaties. Alles was deel van een groter geheel. 
 De zoektocht naar één verklarend principe lag ten grondslag aan het 
reductionisme van toonaangevende Duitse wetenschappers als Hermann von 
Helmholtz, Rudolf Virchow en Emil du Boi-Reymond. Denkers als Jacob Moleschott, 
Carl Vogt en Ludwig Büchner verbonden hun monistisch materialisme echter ook aan 
filosofische, theologische en politieke kwesties en joegen met hun anti-klerikale 
polemieken de kerken tegen zich in het harnas.8 Binnen de biologie ontstond er tevens 
een stroming die de oplossing van het dualisme niet vanuit het bewustzijn benaderde, 
zoals Heymans en Von Hartmann deden, maar juist vanuit de materie. Haeckel ging 
uit van een biologisch materialisme: het organische en het anorganische vormde één 
geheel. Hij stelde vervolgens dat dit moest impliceren dat zowel levende als levenloze 
materie bezield was.9 Zijn boek Der Monismus als Band zwischen Religion und 
Wissenschaft (1892) leek bijna op een godsdienstig traktaat. Haeckels popularisator 
Bölsche deed er later een schepje bovenop en stelde dat Darwin de eenheid in de 
natuur wetenschappelijk bewezen had.10 Haeckel stond  afwijzend ten opzichte van de 
mogelijkheid van het ingrijpen van een god in de natuur. Voor hem was het begrip 
                                                 
5 I.H. Stamhuis, ‘Cijfers en aequaties’ en ‘Kennis der staatskrachten’. Statistiek in Nederland in de 
negentiende eeuw, proefschrift (Amsterdam 1989) 59. 
6 M. Kemperink, Het verloren paradijs. De literatuur en cultuur van het Nederlandse fin de siècle 
(Amsterdam 2001) 253-258. 
7 Kemperink, Het verloren paradijs, 221. 
8 B. Allart, ‘De wetenschap heeft ’t uitgemaakt’. Wetenschapsbeelden in de Nederlandse 
publiekstijdschriften 1840-1900, proefschrift (Utrecht 2003) 198-199. 
9 Kemperink, Het verloren paradijs, 222. 
10 Ibid., 223. 
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‘God’ niets anders dan de algemene causaliteitswet en de natuur zelf. Met zijn 
monistische systeem probeerde hij een eenheid tussen filosofie en natuurwetenschap 
te bereiken.11 Zijn streven naar een Weltanschauung in harmonie met de wetenschap 
beantwoordde bij veel mensen aan een duidelijke behoefte. 
 
Eind negentiende eeuw lagen alternatieve stelsels die vervangingsmogelijkheden 
konden bieden voor het christendom goed in de markt. Veel mensen verweten de kerk 
in toenemende mate liefdeloosheid en dogmatiek. Er bestond een groot verlangen naar 
de beleving van het hogere en van mystiek in de brede zin van het woord. In deze 
context ontstond er een belangstelling voor oude boeddhistische teksten, omdat deze 
zich baseerden op innerlijke ervaring van het goddelijke. Ook voor West-Europese 
mystici ontstond wederom belangstelling. Men signaleerde een stroming van ‘nieuwe 
mystiek’.12

De natuurwetenschap stond nog steeds borg voor waarheid, wanneer dat 
tenminste zo uitkwam. Ze werd gretig gebruikt om het bestaan van iets ‘hogers’ aan te 
tonen. Wetenschap en idealisme kwamen hierdoor steeds nader tot elkaar. In de ogen 
van de leek kreeg de natuurwetenschap bijna een occulte kleur.  

De theosofie was een uitvloeisel van zowel de hang naar een nieuwe mystiek 
als het gebruik van natuurwetenschap om deze mystiek op te funderen. In 1875 richtte 
Helena Blavatsky in New York de eerste theosofische vereniging op. Al snel 
verspreidde de theosofie zich over de wereld. Nederland telde in 1900 zeven loges en 
twee centra. Theosofie, ofwel ‘goddelijke kennis’ of ‘goddelijke wetenschap’, 
streefde naar een verzoening tussen godsdienst en wetenschap om zo tot een soort 
occulte wetenschap te komen. De theosofie achtte haar uitspraken wetenschappelijk 
en dus bewijsbaar. De theosofie zag zichzelf niet als een godsdienst, maar wilde juist 
andere godsdiensten verklaren en omvatten. Elke godsdienst kon dus een plekje 
vinden binnen de theosofie. Ze bleef hierdoor als organisatie toegankelijk voor 
mensen van allerlei levensbeschouwingen en bood voor elk wat wils.13

 Ook het spiritisme vormde een alternatief soort levensbeschouwelijk 
toevluchtsoord. Net als de theosofie pretendeerde het spiritisme een 
wetenschappelijke basis te bezitten. Ook in dit systeem vonden mensen van allerlei 
religieuze achtergronden onderdak. Uit de literatuur blijkt dat Nederland in de jaren 
negentig van de negentiende eeuw door een ware spiritistische golf werd 
overspoeld.14

 
De theosofische en spiritistische bewegingen waren deels uitdrukking van het idee dat 
zowel de wetenschap als de kerk tekort schoten. De mechanistisch-materialistische 
wetenschap die zich alleen baseerde op de ratio en de zintuigelijke waarneming, werd 
door velen gezien als een te dorre manier om tot kennis te komen. Deze 
wetenschappelijke methode had als implicatie dat het bijzondere verschijnsel ‘mens’ 
kon worden verklaard in materialistische termen en dus helemaal niet meer zo 
bijzonder was. Bovendien was het nog maar de vraag of de door deze methode 
opgedane kennis ook ‘werkelijke’ kennis was. Was er hiernaast niet iets extra’s nodig, 
zoals inspiratie, een mystieke of hogere kracht? We zien rond 1900 bij 
wetenschappers een belangstelling ontstaan voor het intuïtieve in de wetenschap. De 
                                                 
11 E. Krauße, Ernst Haeckel, Biographien hervorragender Naturwissentschaftler, Techniker und 
Mediziner Band 70 (Leipzig 1984) 60. 
12 Kemperink, Het verloren paradijs, 259. 
13 Ibid., 259-261. 
14 Ibid., 267-268. 
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tijdsspanne 1890-1930 wordt over het algemeen gezien als een periode waarin een 
wending in de sociale filosofie en de menswetenschappen plaatsvond.15 Deze 
heroriëntatie wordt wel aangeduid als een ‘revolt against positivism’. Mensen als Max 
Weber, Freud, Bergson, Sorel en Croce verzetten zich tegen het negentiende eeuwse 
materialisme. Onder meer waren het geesteswetenschappers die probeerden met de 
intuïtie een nieuw soort wetenschap te construeren. Ook literatoren als Herman Gorter 
en Frederik van Eeden zagen intuïtie als de ware bron van kennis en wijsheid.16 Deze 
intuïtie was irrationeel en dus niet wetenschappelijk verklaarbaar, maar wel vulde dit 
de wetenschap aan. Het idee ontstond dat er beperkingen waren aan de wetenschap. 
Naast het rationeel handelen was er ook een intuïtief handelen. Het gedrag van 
mensen werd niet geheel door de rede bepaald, noch geheel door omgeving of aanleg. 
De rationele wetenschap kon dus nooit iets op een objectieve manier volledig 
verklaren. Onderzoekers begonnen ook rekening te houden met subjectieve elementen 
in het onderzoek in de menswetenschappen. Observaties en theorievorming konden 
nooit geheel waardevrij zijn. Het deels irrationele karakter van de mens impliceerde 
dan wel dat er grenzen waren aan de menselijke vrijheid, maar dat er van een volledig 
determinisme geen sprake meer kon zijn. Intuïtie gaf de mens zijn waardigheid terug: 
niet langer was ze voorspelbaar en onderhevig aan de natuurwetenschappelijke 
methode. Wel degelijk was de mens een aparte categorie, een vrij handelend en 
speciaal wezen. 
 Monisme, sciëntisme, theosofie en spiritisme, al deze systemen zijn een 
uitdrukking van een hang naar eenheid en het streven naar een hogere waarheid. Ook 
confessionele filosofen en theologen dachten in termen van eenheid en trachtten de 
natuurwetten te verbinden met de voorzienigheid. Anderen probeerden een 
‘natuurlijke godsdienst’ te ontwikkelen.17 Samen met de heroriëntatie in de 
menswetenschappen was dit een reactie op de moderniteit.  
 
1.2.3 Politiek en sociaal klimaat 
  
Vanaf het midden van de negentiende eeuw was Nederland verwikkeld in een proces 
om een nieuwe politieke identiteit te verkrijgen. Een belangrijke politieke 
vernieuwing ontstond in 1848 bij het in het leven roepen van een parlementair stelsel. 
Echte medezeggenschap werd echter maar stapsgewijs verwezenlijkt. In de kieswet 
van 1850 was er sprake van een beperkt ‘censuskiesrecht’. Hiervoor waren de 
bijdragen aan de directe belastingen bepalend voor het wel of niet mogen uitbrengen 
van een stem. Door dit censuskiesrecht kreeg ongeveer 6,4 % van de bevolking boven 
de 25 jaar stemrecht. Vanaf 1896 werd dit kiesrecht vervangen door het ‘attributieve 
kiesrecht’, waarbij een zekere geschiktheid en maatschappelijke welstand de 
kiesgerechtigheid bepaalden. Vanaf dat moment kon 23,5 % van de bevolking boven 
de 25 jaar stemmen.18

 Vanaf 1848 was er sprake van een veertig jaar durende dominantie van 
liberaal-conservatieve partijen, waarin vooral Thorbecke een grote rol speelde. 
Arbeiders en de middenstand hadden aanvankelijk geen of nauwelijks invloed op het 
politieke beleid. In het laatste kwart van de negentiende eeuw moest men meer en 

                                                 
15 H.S. Hughes, Consciousness and society. The reorientation of European social thought 1890-1930, 
Vintage V-201 (New York 1961) passim. 
16 Kemperink, Het verloren paradijs, 227-230. 
17 Allart, De wetenschap heeft ’t uitgemaakt, 219-232. 
18 N.L. Dodde, Het Nederlandse onderwijs verandert. Ontwikkelingen sinds 1800. (Muiderberg 1983) 
36. 
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meer rekening gaan houden met de ‘kleine luiden’, onder leiding van de protestants-
christelijke A. Kuyper en de rooms-katholieke H.J.A.M. Schaepman. Vanaf 1897 
maakten de socialisten onder leiding van P.J. Troelstra deel uit van het parlement. 
Regeringsverantwoordelijkheid wensten zij echter niet te nemen. Volgens de 
socialisten kon er met een burgerlijke regering geen bevredigend beleid worden 
gevoerd.  
 In deze periode werd een begin gemaakt met sociale wetgeving. In 1874 werd 
kinderarbeid onder de 12 jaar verboden. In 1889 werd er een wet opgesteld die het 
werk van vrouwen in fabrieken regelde. Verder werden in 1895 de veiligheidswet, in 
1901 de woningwet en de ongevallenwet, in 1913 de invaliditeitswet en in 1919 de 
gezondheidswet en de ouderdomswet opgesteld.19 Voor de ouderdomsverzekering 
heeft Kohnstamm in 1911 nog zijn handen uit de mouwen gestoken door te pleiten 
voor staatspensionering.  
 De middenstand nam in omvang toe en vanaf 1890 werd de positie van de 
arbeider geleidelijk aan wat beter, al bleef armoede overheersen. Via vakverenigingen 
zetten arbeiders zich in voor de verbetering van hun levensstandaard.20  

Om de werkelijkheid te overzien en te beheersen was het nodig om de mens 
op te voeden en te onderwijzen.21 De school was hiervoor een gewezen instituut, maar 
verschillende sociale en politieke groeperingen hadden ook verschillende gedachten 
over de manier waarop onderwijs en opvoeding op de scholen het beste kon worden 
weergegeven. Dit legde de basis voor de zogenaamde ‘schoolstrijd’, die gedurende 
een lange periode het lager onderwijs zou verscheuren en een verstrekkende invloed 
zou gaan hebben op de uiteindelijke vorm en inhoud van het gehele Nederlandse 
onderwijssysteem. In deze schoolstrijd streden confessionelen en humanisten voor 
hun eigen levensbeschouwelijk karakter van de school. De grondwet van 1848 
garandeerde vrijheid van onderwijs. De schoolstrijd kwam op in de jaren 1870 en ging 
over het al dan niet verstrekken van staatssubsidie van het bijzonder onderwijs.22  
 
1.2.4 Een wijsgerige beweging met een culturele missie 
 
Tegelijkertijd met de politieke en sociale herwaardering was er op het culturele vlak 
sprake van hernieuwde interesse voor de filosofie. J.D. Bierens de Haan verwoorde 
bij de oprichting van het Tijdschrift voor Wijsbegeerte in 1907 expliciet het bestaan 
van een wijsgerige beweging in Nederland, wat tevens een reden was voor de 
oprichting van het blad.23 Het streven was om met het tijdschrift ook een brede kring 
van niet-specialistische lezers uit het cultuurleven aan te trekken. Wijsbegeerte was 
volgens hem een algemene wetenschap die een ‘cultuurtaak’ heeft. Doel was het 
opvoeden van het intellect en het overkomen van eenzijdigheden, ook van de 
eenzijdigheden van de levensbeschouwing. Wijsbegeerte moest leiden tot een ‘volle 
en harmonieuse levensleer’.24 Enige decennia geleden was men veelal van mening dat 
de filosofie had afgedaan en geen toekomst meer had.  
 

                                                 
19 Dodde, Het Nederlandse onderwijs verandert, 37. 
20 Ibid., 38. 
21 Ibid., 38. 
22 Ibid., 41. 
23 J.D. Bierens de Haan, ‘Een wijsgerige beweging in Nederland (Bij de oprichting van het Tijdschrift 
voor Wijsbegeerte)’, Tijdschrift voor Wijsbegeerte 1 (1907) 1-23, m.n. 1. 
24 Bierens de Haan, Een wijsgerige beweging in Nederland, 2. 
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De herleving eener wijsgeerige belangstelling (…) een niet te miskennen teeken in de 
moderne kultuur.25  

 
Bierens de Haan was snijdend in zijn kritiek op de moderniteit en de 
verwetenschappelijking die in de negentiende eeuw had plaatsgevonden:  
 

De moderne tijd is recht “dieszeitig” en ontvlucht het Eeuwige als een onbereikbaar 
Jenseits. (…) De negentiende eeuw echter heeft zich op het verdeelde en bizondere 
geworpen en noemde deze voorliefde den hartstocht der werkelijkheid (…). Hetgeen 
slechts verschijning is, te houden voor de werkelijkheid, wil zeggen dat het wezen 
zonder welke geen verschijning bestaat, het geheel, de waarheid zelve, is uit het 
gezicht geraakt.26

 
Naast het onderzoek der natuur, de psychologie en de theologie trekt de vraag naar de 
methode van deze wetenschappen volgens Bierens de Haan evenveel aandacht als de 
wetenschappen zelf. Dit bewees een aandacht van de geest voor zijn eigen werk. Maar 
de weg naar de beschouwing van het geheel werd nog onvoldoende betreden: het was 
nog steeds te veel om het voorstelbaar concrete te doen.27 Door de literatuur van ’80 
werd een intellectuele behoefte wakker, die niet door de exacte wetenschap werd 
bevredigd.28 De natuurwetenschappelijke methode leidde volgens Bierens de Haan 
niet tot waarheid maar slechts tot juistheid.29  
 

De natuur n.l. is de buitenzijde of keerzijde; en het denken, de zelfbewustheid, is de 
binnenzijde, het wezen zelf. Zoo is de natuurwetenschap steeds een verkeerde weg tot 
de waarheid; zij begint bij de menigvuldigheid, de konkreet-voorstelbare wereld, 
maar kan niet en bestreeft niet deze wereld te verstaan in haar Eenheid. Het Eene is 
de waarheid, en alleen het denken, dat niet het objekt tegenover zich, maar zichzèlf 
als objekt denkt, denkt waarheid.30

 
Natuurwetenschap zocht naar generalisaties en drukte deze uit in wetten. 
Natuurwetenschappelijke theorieën waren dan ook geen benadering van de waarheid, 
maar beginselen van verstandelijke samenvatting van de objectieve 
verschijningswereld. Cel, atoom of ether konden niet het wezen zijn van de 
natuurverschijning.31 De natuurwetenschap werkte met de algemeenheid, maar 
begreep haar niet. Zij veronderstelde oorzaak-begrip, wetsbegrip als haar werktuigen 
en gebruikte deze ook. De verschijnselen werden hierdoor verklaard, maar de 
methode zelf niet.  
 

Is [de natuurwetenschap] niet deswege gedwongen een “hoogere wetenschap” te 
erkennen, uit welke haar de arbeidsmiddelen zijn aangereikt?32

 
De wijsbegeerte kon eenheid scheppen tussen alle intellectuele bezigheden van de 
mens.33  
                                                 
25 Ibid., 3. 
26 Ibid., 4-5. 
27 Ibid., 6. 
28 Ibid., 14. 
29 Ibid., 19. 
30 Ibid., 20. 
31 Ibid., 20. 
32 Ibid., 21. 
33 Ibid., 21-22. 
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 Toch was deze wijsgerige beweging niet nieuw. Al in 1859 had de 
Middelburgse notaris en wijsgeer A.F. Sifflé gewezen op de herleving van de 
Nederlandse filosofie en het ontstaan van een wijsgerige cultuur bij een nieuwe 
generatie filosofen als Kinker, Van Hemert en M.S. Polak. Ze stonden kritisch ten 
opzichte van de kerk en de moderne theologie. De vrijmetselarij bood tot ongeveer 
1855 gelegenheid tot debat over maatschappelijke vraagstukken waar normaal 
gesproken over gezwegen werd. Denkers als Kinker, Van Hemert, Polak, F.W. 
Junghuhn, Sifflé en D. Burger jr. waren vrijmetselaar, in politiek opzicht liberaal en 
anti-klerikaal doch tolerant.  
 Met de loge Post Nubila Lux (1850) poogde oprichter Polak in Amsterdam een 
‘School voor bespiegelende Wijsbegeerte’ van de grond te krijgen. In speciaal 
georganiseerde cursussen kwam de geschiedenis van de wijsbegeerte aan bod, zodat 
eenieder uit de historische wijsbegeerte kon kiezen wat hij aantrekkelijk vond. Men 
loofde enerzijds de wetenschap omdat de rede een proces zichtbaar maakte waarin de 
christen geleidelijk aan evolueerde tot mens. Anderzijds hekelde men het eenzijdige 
natuuronderzoek dat alleen maar leidde tot beschrijving of analyse en niet toekwam 
aan het opklimmen tot de ‘vereeniging met het Al-ene’: de synthese van de kennis.34

 Een invloedrijke Nederlandse filosoof op het gebied van een spinozistisch 
geïnspireerd monisme was de filosoof en theoloog Johannes van Vloten. Volgens hem 
was de combinatie tussen de empirische natuurwetenschappen en de bespiegelende 
wijsbegeerte noodzakelijk om tot echte wetenschap te komen. Hij ging uit van een 
eenheid tussen kracht en stof, wat volgens hem een idee was; een poging van het 
menselijk bewustzijn om samenhang te scheppen in het geheel van waarnemingen.35

 Onder de leden van de literaire en politieke beweging van Tachtig leefden met 
Bierens de Haan en Van Vloten overeenkomende gedachten. Het in 1885 opgerichte 
lijfblad De Nieuwe Gids vormde een belangrijke spreekbuis voor het intellectuele 
debat onder filosofen en literatoren. Bolland gaf zijn eerste bijdrage aan het blad in 
1888 niet zonder reden de titel Natuurwetenschap en wijsbegeerte mee.  
 De wijsgerige beweging werd met haar van de Tachtigers overgenomen 
belangstelling voor het subjectivistisch idealisme een heuse ‘cultuurbeweging’ en had 
veel sympathie voor Bierens de Haans mystieke levensleer en Bollands Zuivere Rede. 
Bollands charisma en populisme stimuleerde de herleving van de wijsgerige beweging 
aanzienlijk.36  

Het bestaan van een wijsgerige beweging blijkt ook uit de vele wijsgerige 
verenigingen die – met de negentiende eeuwse loge-cultuur als voorbeeld – her en der 
in het land ontstonden. Er bestonden verenigingen voor wijsbegeerte in Amsterdam 
(waarvan Kohnstamm voorzitter was), Arnhem, Leiden, Utrecht en Den Haag.37

 
1.3 Causaliteitsdiscussies 
 
Monisme, sciëntisme, theosofie, het ontstaan van een wijsgerige cultuurbeweging die 
streefde naar de eenheid van natuurwetenschap en wijsbegeerte, dit is allemaal te zien 
als een zoektocht naar iets dat de materialistische wetenschap kon aanvullen. Het idee 

                                                 
34 S. Thissen, ‘De nalatenschap van Erasmus. Een wijsgerige beweging en haar cultuurtaak: 1900’, 
Wijsgerig Perspectief 34 (1993/94) V, 167-171, m.n. 168.  
35 Allart, De wetenschap heeft ’t uitgemaakt, 202-203. 
36 Thissen, De nalatenschap van Erasmus, 170. 
37 Anoniem, ‘Overzicht der werkzaamheden van de vereenigingen voor wijsbegeerte vervuld in het 
eerste deel van de wintercursus 1906/7’, Tijdschrift voor Wijsbegeerte 1 (1907) 127-128. 
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was dat de wetenschap zelf niet de volledige waarheid kon beschrijven, maar dat 
hiervoor iets meer nodig was. 

De concepten ‘determinisme’ en ‘vrije wil’ – die we rond 1900 steeds weer 
zien terugkeren in het wetenschappelijke debat – zijn op te vatten als een soortgelijke 
worsteling met de naturalistische natuurwetenschap. In het fin de siècle zien we 
causaliteitsdiscussies opkomen onder groepen natuurwetenschappers, juristen, 
filosofen en medici. Zoals hierboven wordt toegelicht leek de succesvolle en steeds 
verder voortschrijdende wetenschap het mysterie, de autonome geest en de vrije keuze 
uit de wereld te verwijderen. De discussies kunnen worden gezien als een uitvloeisel 
van en tegenreactie op het (wetenschappelijk) naturalisme. Een sleutelrol speelde de 
psycholoog annex filosoof Gerard Heymans, wiens causaliteitsopvattingen en 
monistische theorie veel reacties ontlokten aan zowel wetenschappers als filosofen. 
Volgens zijn monistische opvatting waren alle verschijnselen (ook de fysische) in 
laatste instantie tot bewustzijnsverschijnselen te herleiden. Het in de natuurwetten 
besloten determinisme werd gefundeerd door al even deterministische psychische 
wetten waaraan deze bewustzijnverschijnselen onderhevig waren.  Ook medici en 
juristen trokken, mede onder invloed van Darwins afstammingsleer, het bestaan van 
een werkelijk vrije wil in twijfel. Door criminaliteit en pauperisme te relateren aan 
biologische en maatschappelijke factoren konden zij zowel hun maatschappelijke 
autoriteit vergroten als hun oproep tot sociale veranderingen wetenschappelijk 
onderbouwen. Deze positie riep fundamentele vragen op over de toerekenbaarheid 
van criminelen en over de relatie tussen schuld en boete enerzijds en ziekte en 
genezing anderzijds.  

Dergelijke ontkenningen van de menselijke vrijheid en verantwoordelijkheid 
riepen heftige tegenreacties op binnen de kerkelijke en culturele elites, maar ook in 
wetenschappelijke kringen. Zelfs prominente natuurkundigen als Van der Waals jr. en 
Kohnstamm verzetten zich tegen het naar hun oordeel doorgeslagen naturalisme. Met 
name Heymans’ causaliteitsopvattingen moesten het ontgelden. Kohnstamm keerde 
zich in reactie zelfs tegen het aloude determinisme binnen de natuurwetenschappen.   

De Eerste Wereldoorlog versterkte de anti-intellectualistische en anti-
naturalistische sentimenten en mede daardoor namen de discussies in omvang en 
intensiteit tijdens de oorlog en het interbellum eerder toe dan af.  In deze periode 
signaleerden Spengler en Huizinga in hun beroemde werken een cultuurcrisis. 
Spengler zag in het causaliteitsbegrip de essentie van de Faustische (i.e. Westerse) 
cultuur belichaamd en koppelde de ondergang van de één aan die van de ander. 
Spengler werd ook in Nederland door veel intellectuelen gelezen en het is niet 
onwaarschijnlijk dat ook hij zijn stempel drukte op het Nederlandse debat.  Hoe dat 
ook zij, Kohnstamm zette zijn kruistocht tegen het determinisme onverminderd voort 
en vond medestanders in fysici als Fokker en Sizoo en, eind jaren twintig, in de 
revolutionaire ontwikkelingen in de fysica van het atoom. Zijn indeterminisme bracht 
hem op zijn beurt weer in botsing met de marxistische astronoom Pannekoek. Later 
bestreed de eveneens marxistische Minnaert de vrije-wilsopvatting van de fysicus 
Burgers. Ook pedagogen gingen de discussie aan of intelligentie al dan niet 
gedetermineerd was. 

Het interessante van al deze debatten is dat politieke, levensbeschouwelijke en 
natuurwetenschappelijke vragen en standpunten voortdurend door elkaar liepen en in 
alle gevallen raakten aan de grondslagen van de verschillende deelgebieden. Zoals het 
naturalisme niet beperkt bleef tot de natuurwetenschappen maar ook bijvoorbeeld de 
literatuur binnendrong, evenzo werkten anti-modernistische reacties op hun beurt door 
in de wetenschap. Dat het bij de discussies over causaliteit niet om gescheiden circuits 
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ging blijkt, zeker in de periode rond de eeuwwisseling, uit de aanwijsbare contacten 
tussen schrijvers, filosofen, artsen, natuurwetenschappers en politici.  

Zo hield de schrijver-arts Aletrino zich bezig met de juridische consequenties 
van zijn deterministische antropologische opvattingen, terwijl de schrijver-arts-
filosoof Van Eeden zich juist keerde tegen het naturalisme en daarvoor steun zocht in 
recente wetenschappelijke ontwikkelingen. Natuurkundigen als Kohnstamm en Clay 
en wiskundigen als Brouwer en Mannoury waren actief binnen wijsgerige kringen. 
Kohnstamm en Pannekoek wierpen zich met evenveel hartstocht op de politiek als op 
hun wetenschap. De chemicus Van Deventer duikt ook op in literaire circuits en 
literaire belangstelling vinden we eveneens terug in de kritieken van Van der Waals jr. 
De historicus Romein was nauw bevriend met de fysicus Kramers enzovoort. De 
kloof tussen de ‘twee culturen’ was toentertijd nog niet onoverbrugbaar.  

Al deze mensen worstelden met de dilemma’s van de moderniteit. Het 
causaliteitsvraagstuk maakt deze dilemma’s zichtbaar alsmede de verbondenheid van 
uiteenlopende deelgebieden waar dit vraagstuk opdook. 
De modernisatie en het daaruit voortvloeiende en toenemende succes van de 
wetenschap had consequenties voor het mensbeeld. Aan de ene kant had men een 
eigen innerlijk leven, aan de andere kant was er de wetenschap. Dit leverde 
spanningen op. Hoe kon men de gevolgen van een determinerende natuur rijmen met 
de vrije wil? Er waren duidelijk ethische gevolgen als ook de mens zelf 
gedetermineerd was. Leek dan niet de basis onder de zedelijkheid en de moraal te zijn 
weggeslagen? Men wist niet goed hoe men hier mee om moest gaan. De wetenschap 
was een belangrijk product van de menselijke geest, maar hoe moest het nu met de 
menselijke geest zelf? 
 
1.4 Vraagstelling 
 
Kohnstamms wetenschapsbeeld lijkt goed te passen in de bovenstaande tendens van 
reacties op de negentiende-eeuwse naturalistische wetenschap. Als atheïst was hij aan 
het begin van zijn leven een exponent van de mechanistisch-materialistische 
natuurwetenschap. Hij was erg geïnteresseerd in de grondslagen van de 
natuurwetenschappen. Getroffen door het ontbreken van een hoger beginsel in de 
wereld werd hij meer en meer tot het christendom aangetrokken. Zijn 
levensbeschouwing versterkte zijn inmiddels groeiende afkeer van de naturalistische 
wetenschap. Hij richtte zich op het weerleggen van het determinisme in de 
natuurwetenschap en trachtte zo de vrije wil van de mens te redden. De natuur had 
volgens hem een onherroepelijke kern van onbepaaldheid. Hiermee was ook de mens 
onbepaald en vrij en werd de deur op een kier gezet voor een irrationeel, hoger 
principe. Voor Kohnstamm was dit principe gelijk aan het goddelijke. De vrije wil 
maakte volgens hem dat alle mensen ook een politieke keuzemogelijkheid konden en 
moesten hebben. Hij zette zich in om de democratisering van Nederland te 
verwezenlijken. De mens moest wel worden opgevoed tot een verantwoordelijke en 
vrij handelende burger.  

Hoe Kohnstamm de vrije wil verdedigde, en hoe zijn wereld- en 
wetenschapsbeeld hiermee samenhangt, zal in dit werk worden behandeld. Centraal 
zal staan hoe de verschillende verschijningsvormen – politiek activisme, religie, 
pedagogiek en fysica –  van deze wetenschapper met elkaar een eenheid vormden. Na 
een inleiding over zijn jeugd- en studentenjaren zal er worden gekeken naar het 
fysisch werk dat Kohnstamm heeft gedaan, hoe hij in de politiek werd getrokken en 
hoe hij tenslotte pedagoog werd. Tenslotte zal er getracht worden een verbinding te 
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maken tussen zijn filosofische denkbeelden en zijn ideeën op fysisch, politiek, 
pedagogisch en levensbeschouwelijk gebied. Daarna zal bekeken worden hoe 
Kohnstamms levensfilosofische ideeën zijn te rijmen met de cultuurstemming in het 
Nederland van rond de Eerste Wereldoorlog. 
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2. Jeugdjaren 
 
 
 
2.1 Ouders 

 
In 1864 kwam Philip Kohnstamms vader naar Nederland. De 28-jarige Max 
Kohnstamm, die van Duitse afkomst was, kreeg een betrekking als kantoorbediende 
bij de firma Wertheim en Gomperts, die geleid werd door de beroemde Amsterdamse 
bankier en filantroop A.C. Wertheim. Al snel raakte Max bevriend met Wertheim en 
werkte hij zich op tot diens rechterhand. Dank zij hun vriendschap kwam Max ook in 
contact met Werheims jongste zus Sarah Wertheim, waarmee Max in 1867 trouwde.1  

Het werd een gelukkig huwelijk, al kreeg het jonge stel al vrij snel te maken 
met problemen. Onder invloed van de nasleep van de Frans-Duitse oorlog en de 
crisisjaren begonnen er bij Max Kohnstamm de eerste tekenen van manische 
depressiviteit te verschijnen. In 1872 vestigde het gezin zich te Bonn om Max 
Kohnstamm de gelegenheid te geven het sanatorium van Dr. Hertz te bezoeken. In 
deze tijd trok hij zich geheel terug uit het zakenleven. Tussen al deze verwikkelingen 
door kregen Max en Sarah drie kinderen.2  
 
2.2 Philip Kohnstamms jeugdjaren 
 
Philipp Abraham Kohnstamm was het jongste kind van Max en Sarah. Hij werd op 17 
juni 1875 te Bonn geboren.3 In die tijd ging het Max Kohnstamm financieel gezien 
niet goed. Volgens Kohnstamms eigen zeggen raakte zijn vader in de naweeën van de 
crisistijd verwikkeld ‘door het steunen van nieuwe ondernemingen’.4 Waarschijnlijk 
zorgde Max voor de financiering voor de oprichting van een aantal firma’s en leidde 
hij aanzienlijke financiële schade toen deze firma’s vervolgens bankroet raakten. 
Toen Philip twee jaar was moesten zijn ouders hun huis verkopen en verhuisde het 
gezin noodgedwongen naar familie in Nederland.  
 Het gezin vestigde zich in 1877 te Wageningen, waar een broer van zijn 
moeder woonachtig was.5 Ook in deze periode werd de vader van Philip veelvuldig 
opgenomen voor behandeling in Duitsland, waarschijnlijk te Bonn. Philips moeder 
was veel van huis omdat zij vaak gedurende langere perioden in de nabijheid van haar 
man in het gesticht verbleef.6   
 Het gezin verhuisde daarom omstreeks 1880 naar Düsseldorf, waar Max 
Kohnstamm blijvend moest worden opgenomen in de ‘Grafenberg’. Philips moeder 
ging samen met de kinderen in de stad wonen om toch zoveel mogelijk bij haar man 
te kunnen zijn. Hun appartement was gevestigd in een meisjeskostschool, waardoor 

                                                 
1 E. Mulder, Beginsel en beroep. Pedagogiek aan de universiteit in Nederland 1900-1940, proefschrift 
(z.p. (Amsterdam) 1989) 89. 
2 Ph. Kohnstamm, Hoe mijn “bijbels personalisme”  ontstond (tweede druk; Haarlem 1952 (eerste druk 
1934)) 1-2. 
3 Strikt genomen was zijn voornaam dus Philipp, op z’n Duits met dubbel –p dus, maar later schreef hij 
zijn naam in het Nederlands, dus met één –p.  
4 Kohnstamm, Bijbels personalisme, 1-2. 
5 Ibid., 1-2. 
6 Ibid., 3. 
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Philip – die niet naar school ging – toch iets aan lezen, schrijven en rekenen kon 
doen.7  
 In 1883 vestigden moeder en kinderen zich weer in Nederland en wel te 
Amsterdam, waar de achtjarige Philip voor het eerst echt de lagere school bezocht. 
Philips Nederlands had wel te lijden gehad onder de periode dat hij in Duitsland 
woonde. Hij kwam in Nederland echter te zitten op de kleine Hollands-Duitse school, 
waar hij dank zij het kleinschalige onderwijs gelukkig niet in het gareel hoefde te 
lopen. Zijn ervaringen hiermee noemde hij later min of meer de basis voor zijn 
opvattingen over het ‘losser klasseverband’, zoals in het Montessorionderwijs wordt 
gehanteerd.8  
 Philip maakte duidelijk dat hij na de lagere school graag naar de HBS zou 
willen. Zijn moeder had eerst wel bezwaar hiertegen. Zoals Kohnstamm later zou 
getuigen maakte ze zich, met het oog op de ziekte van zijn vader, zorgen om 
mogelijke ‘intellectuele overlading en vroegrijpheid’. Waarschijnlijk vreesde ze dat 
Philip net zo vatbaar zou blijken te zijn voor manische depressiviteit als haar man. Ze 
wilde liever dat hij naar de landbouwschool zou gaan en zich niet te veel intellectueel 
zou inspannen.9  
 Zijn moeder wist zich uiteindelijk toch te verzoenen met zijn plan om naar de 
HBS te gaan. Terecht blijkt achteraf, want Kohnstamms HBS-jaren lijken 
voorspoedig te zijn verlopen. Hij had geen enkele moeite met het huiswerk en had zo 
zeeën van tijd over om te lezen. Jules Verne en Multatuli waren favoriet.10 Multatuli 
bracht in zijn werk een afkeer van kerk en godsdienst tot uitdrukking; mede hierdoor 
werd Kohnstamm een verstokte atheïst.  

In 1887 bezocht Kohnstamm de driejarige HBS op de Weteringschans te 
Amsterdam. Toen aan het einde van de drie jaar de landbouwschool wederom ter 
sprake kwam, vroeg Kohnstamm zijn oom Barend J. Stokvis (1834-1902) om hulp.11 
Kohnstamm wilde natuurwetenschap studeren. En wederom liet zijn moeder zich 
overtuigen. Oom Barend droeg aan dat ze Kohnstamm niet moesten dwingen tot iets 
wat hij niet wilde. Hem zijn zin geven was ‘uit het oogpunt van geestelijke hygiëne 
veel verstandiger.’12

In 1890 ging Kohnstamm naar de vijfjarige HBS aan de Keizersgracht. Daar 
maakte zijn leraar scheikunde, Doyer van Cleeff, diepe indruk op hem.13 Hier zagen 
Kohnstamm en enkele van zijn klasgenoten tot hun verbazing een voorbeeld van een 
natuurwetenschapper die geloofde en op zondag naar de kerk ging. Kohnstamms 
familie was wel actief binnen de joodse gemeente, maar was niet religieus. De joodse 
wet was bij hen meer een in ere gehouden, verouderde traditie.   

Ten tijde van zijn overgang naar de vijfjarige HBS werd Kohnstamm 
gedwongen om te kiezen voor een nationaliteit. Zijn vader had zijn Nederlandse 
nationaliteit verloren en was weer Duits staatsburger geworden omdat hij in verband 

                                                 
7 Ibid., 6. 
8 Ibid., 6-7. 
9 Ibid., 7. 
10 A.C. Wertheim, de oom die voor Kohnstamm zo belangrijk zou worden, had in 1870 nog tevergeefs 
geprobeerd de armlastige Douwes Dekker aan zijn rechtmatige deel van de opbrengst van de Max 
Havelaar te helpen. A.S. Rijxman, A.C. Wertheim, 1832-1897. Een bijdrage tot zijn levensgeschiedenis, 
proefschrift (Amsterdam 1961) 214-216. 
11 Stokvis werd in 1874 hoogleraar in de geneeskunde te Amsterdam. Voor A.C. Wertheim en veel 
andere joden was hij een belangrijk arts en kreeg hij de bijnaam ‘De professor’. Zie: Rijxman, A.C. 
Wertheim, 28. 
12 Kohnstamm, Bijbels personalisme, 8-9. 
13 Ibid., 9. 
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met zijn ziekte permanent in Duitsland verbleef. Daardoor was Kohnstamm ook 
Duitser en moest hij volgens de wet vóór zijn vijftiende beslissen of hij deze 
nationaliteit wilde behouden. Volgens eigen zeggen koos hij vanwege het in Duitsland 
opkomende antisemitisme voor de Nederlandse nationaliteit en ontliep hij ook de 
Duitse dienstplicht.14

 Op de HBS kwam Kohnstamm onder invloed van Darwin te staan. 
Kohnstamm vertelde later aan zijn zoon Max dat hij op de HBS zelfs enigszins met 
zijn armen naar voren liep, om maar te benadrukken dat de mens van de apen 
afstamt.15 Geheel in deze geest begon Kohnstamm een eigen wijsgerig stelsel te 
ontwikkelen, dat hij het ‘panegoïsme’ noemde en dat op een atheïstische basis rustte. 
In deze periode werd hij, dankzij zijn voorliefde voor Jules Verne en Multatuli, ook 
aangetrokken tot de natuurwetenschap. De natuurwetenschap was voor Kohnstamm 
de enig mogelijke manier om kennis te nemen van de natuur en deze te verklaren. 
Voor religie was in de wetenschap geen plaats. Na zijn HBS tijd ging hij dan ook 
natuurwetenschappen studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Dit was van grote 
betekenis voor de rest van zijn leven. Het bracht hem in aanraking met Johannes 
Diderik van der Waals, die op dat moment hoogleraar natuurkunde te Amsterdam 
was. Van der Waals zou als een tweede vader voor hem worden en had een blijvende 
invloed op vele aspecten van Kohnstamms werk. Kohnstamm zelf zou Van der Waals 
later gedeeltelijk opvolgen als hoogleraar. Hij bleef dit professoraat vervolgens 
twintig jaar lang bekleden. In de tussentijd werd hij zeer actief in de politiek en de 
pedagogiek, waarin hij in 1919 een tweede professoraat zou gaan bekleden. Maar 
voordat we beginnen met het bestuderen van zijn fysisch werk en met zijn verhouding 
met Van der Waals, is het zaak om de geschiedenis van de fysica aan een nadere 
inspectie te onderwerpen. Hoe stond het vakgebied ervoor toen Kohnstamm de 
fysische arena betrad? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Ibid., 14-15. 
15 Persoonlijke mededeling Max Kohnstamm, 27-7-2004. 
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3. Kohnstamm als fysicus 
 
 
 
3.1 Van der Waals verschijnt ten tonele1

 
Kohnstamms eerste stappen in het veld van de wetenschap deed hij in de fysica en 
wel bij de grote Van der Waals in Amsterdam. Van der Waals dissertatie Over de 
continuïteit van den gas- en vloeistoftoestand, die in 1873 verscheen, wordt door 
velen als een mijlpaal gezien. Van der Waals zette de Nederlandse natuurkunde 
internationaal op de kaart, hetgeen tevens het begin vormde van een bloeiperiode in 
de Nederlandse natuurwetenschap.2  

Kohnstamm zou bij Van der Waals promoveren en deze gedeeltelijk opvolgen 
toen bij het aftreden de leerstoel werd gesplitst. Eén deel – een ordinariaat in de 
theoretische fysica – ging naar Van der Waals jr., Kohnstamm bezette een speciaal 
voor hem gecreëerde buitengewone leerstoel in de thermodynamica. Van der Waals’ 
invloed heeft Kohnstamm voor een groot deel gevormd en op allerlei fronten gemaakt 
tot de veelzijdige wetenschapper die hij was. Niet alleen bracht Van der Waals 
Kohnstamm fysica bij, maar Kohnstamm leerde van zijn mentor ook de christelijke 
religie te koesteren. Ook pedagogische en onderwijskundige gedachten vinden hun 
oorsprong bij de invloed van Van der Waals.  
 
Johannes Diderik van der Waals3 (1837-1923) werd te Leiden geboren als zoon van 
een timmerman. Aangezien de financiële middelen voor een uitgebreide studie het 
acht kinderen tellende gezin ontbraken, volgde Van der Waals de MULO en werd hij 
hulponderwijzer. Hij moest immers in zijn levensonderhoud kunnen voorzien. Met 
behulp van een Spartaanse discipline lukte het hem echter geleidelijk aan steeds 
verder op te klimmen. Hij begon met het halen van een aantal onderwijsakten, die 
hem de gelegenheid boden om hoofdonderwijzer te worden. Daarna volgde hij te 
Leiden nog colleges wis-, natuur- en sterrenkunde. Hij moest alles in zijn vrije tijd 
doen, wat hem lukte doordat, zo liet hij zich eens ontvallen, hij van ’s morgens vier 
tot ’s avonds elf doorwerkte.4 Uiteindelijk verkreeg hij de bevoegdheid om op de HBS 
te mogen doceren. Van der Waals had zich hiervoor gericht op de wiskunde. De 
hoogleraar natuurkunde, P.L. Rijke (1812-1899), had echter per abuis een positie voor 
                                                 
1 Voor deze paragraaf heb ik veelvuldig gebruik gemaakt van: A.J.P. Maas, Atomisme en 
individualisme. De Amsterdamse natuurkunde tussen 1877 en 1940 (Hilversum 2001), m.n. 28-34; B. 
Willink, De tweede gouden eeuw. Nederland en de Nobelprijzen voor natuurwetenschappen 1870-1940 
(Amsterdam 1998), m.n. 67-74; F. van Lunteren, ‘”Van meten tot weten”. De opkomst der 
experimentele fysica aan de Nederlandse universiteiten in de negentiende eeuw’, Gewina 18 (1995) I, 
102-138, m.n. 104-107. 
2 K. van Berkel, In het voetspoor van Stevin: Geschiedenis van de natuurwetenschap in Nederland 
(Meppel 1985) 143-144; B. Willink, De tweede gouden eeuw. Nederland en de Nobelprijzen voor 
natuurwetenschappen 1870-1940 (Amsterdam 1998) 11; Kox, A.J., ‘Johannes Diderik van der Waals’, 
in: J.C.H. Blom e.a. (ed.), Een brandpunt van geleerdheid in de hoofdstad. De Universiteit van 
Amsterdam in vijftien portretten (Hilversum en Amsterdam 1992) 201-212, m.n. 201. 
3 Over Van der Waals, zie: A.Ya. Kipnis, B.E Yavelov, J.S. Rowlinson, Van der Waals and molecular 
science (Oxford 1996); A.J. Kox, ‘Johannes D. van der Waals 1837-1923’, in: A.J. Kox (ed.), Van 
Stevin tot Lorentz. Portretten van achttien Nederlandse natuurwetenschappers (Amsterdam 1990) 156-
167; A.J. Kox, ‘Johannes Diderik van der Waals’, in: J.C.H. Blom e.a. (ed.), Een brandpunt van 
geleerdheid in de hoofdstad. De Universiteit van Amsterdam in vijftien portretten (Hilversum en 
Amsterdam 1992) 201-212. 
4 Algemeen Handelsblad, 9 november 1910.  
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een leraar natuurkunde gezocht voor Van der Waals. Toen Rijke in 1864 een plek aan 
een HBS te Deventer had gevonden, was Van der Waals juist aan zijn Middelbare 
Akte voor wiskunde bezig. Hij behaalde toen eenvoudigweg ook maar de akte voor 
natuurwetenschap en kon zo in 1865 HBS-docent worden.5  

Ondanks de geweldig grote sociale stijging die de positie van docent aan een 
HBS met zich meebracht, was dit nog lang niet het eindstation voor Van der Waals. 
Omdat Van der Waals geen Gymnasiumdiploma bezat, vroeg hij aan de minister om 
dispensatie van het admissie-examen dat toegang verschafte tot academische 
examens. Daarnaast vroeg hij om dispensatie van het kandidaatsexamen wis- en 
natuurkunde. Alleen het eerste verzoek werd gehonoreerd, zodat Van der Waals in 
1871 alsnog het kandidaatsexamen – met goed gevolg – aflegde.6 Hierdoor kon hij in 
het zelfde jaar zijn doctoraal examen afleggen, wat al snel gevolgd werd door zijn 
promotie in 1873. Zijn dissertatie Over de continuïteit van den gas- en 
vloeistoftoestand trok internationaal de aandacht, onder andere van Maxwell.  

In zijn dissertatie gaf Van der Waals een correctie voor de wet van Boyle-Gay 
Lussac. Deze werd bekend als de Wet (Toestandsvergelijking) van Van der Waals. De 
wet hield rekening met de omvang van moleculen en hun onderlinge aantrekking. Van 
der Waals toonde aan dat experimentele gegevens over het gedrag van gassen nu veel 
beter af te leiden waren dan uit de ongecorrigeerde wet van Boyle-Gay Lussac. 
Bovendien kon met behulp van de toestandsvergelijking het optreden van een kritieke 
temperatuur voorspeld worden. Ondanks het hoge niveau van de dissertatie – zeker in 
vergelijking met het niveau van fysische proefschriften in het algemeen – kon er geen 
cum laude vanaf.  

In mei 1877 werd Van der Waals directeur aan een HBS te Den Haag. 
Inmiddels had de nieuwe wet op het hoger onderwijs (1876) het Amsterdamse 
Athenaeum verheven tot universiteit. Daar wilde men Van der Waals wel hoogleraar 
maken. De universiteit te Leiden bood hem ook een positie aan, maar hij verkoos 
Amsterdam en werd zo de eerste hoogleraar natuurkunde aan deze universiteit. 

Onderzoek en onderwijs waren de zaken waaruit zijn werkzaamheden aan de 
universiteit voornamelijk zouden bestaan. Publiceren deed hij bijna zonder 
uitzondering op de gebieden van de moleculaire fysica en de thermodynamica.7 
Belangrijke nevenactiviteiten verrichtte hij voor de Koninklijke Akademie van 
Wetenschappen. Van der Waals werd op voordracht van Bosscha tot lid van de 
Akademie gekozen. In 1896 werd hij Algemeen Secretaris van dit genootschap, een 
taak waarin hij veel tijd stak.8  
 Gedurende de rest van zijn leven zou Van der Waals zich bezig houden met de 
gedragingen van gassen. Van der Waals geloofde in het bestaan van moleculen en 
gebruikte dit idee ook bij zijn onderzoekingen. In die tijd was de kinetische 
gastheorie, en het daarmee verbonden geloof in atomen, echter nog lang niet 
algemeen geaccepteerd. Vooral in Duitsland waren er wetenschappers – alhoewel 
deze in de minderheid waren – die de realiteit van deze deeltjes tot aan het begin van 
de twintigste eeuw bleven ontkennen, zoals de chemicus Wilhelm Ostwald.  
 

                                                 
5 Ph. Kohnstamm, ‘Het levenswerk van J.D. van der Waals’, Onze Eeuw 23 (1923) 1-32, m.n. 8. 
6 F. van Lunteren, ‘Bosscha’s leerboek en Van der Waals’ proefschrift: aantrekkende krachten in Den 
Haag’, Gewina 23 (2000) 247-265, m.n. 257. 
7 Voor een bibliografie van de publicaties van Van der Waals, zie: Kipnis, Yavelov, Rowlinson, 
Molecular science, 290-298. 
8 Ibid., 54-55 en 92-101. 
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3.2 Fysica ten tijde van Van der Waals 
 
Op de Nederlandse universiteiten werd in de periode van Van der Waals’ dissertatie 
geen spectaculair onderzoek gedaan. Pas eind negentiende eeuw begon dit te 
veranderen. Van een echte onderzoeksmentaliteit was aanvankelijk geen sprake. Men 
zag zichzelf niet zozeer als fysicus, maar in de eerste plaats als ‘professor’. 
Hoogleraren hadden vooral een algemeen maatschappelijke functie.  
 Toen Van der Waals te Leiden promoveerde was zijn promotor Rijke de enige 
hoogleraar in Nederland die zich uitsluitend met de natuurkunde bezighield. Buys 
Ballot gaf in Utrecht naast fysica ook meetkunde. R.A. Mees was te Groningen 
verantwoordelijk voor de wiskunde, natuurkunde en de astronomie. Geen van deze 
fysici – Buys Ballot met zijn bekende wet daargelaten – hadden echter spectaculaire 
ontdekkingen op hun naam staan.  
 Het specialiseringproces van de fysica was in die tijd nog in volle gang, en 
met Van der Waals stond er een nieuwe generatie natuurkundigen op in Nederland. 
Zo verkreeg te Leiden H.A. Lorentz9 (1853-1928) in 1878 als één van de eersten in 
Europa een ordinariaat in de mathematische natuurkunde. Rijkes leerstoel was op 
diens verzoek gesplitst. Het ordinariaat mathematische natuurkunde – aanvankelijk 
bedoeld voor Van der Waals – werd door Lorentz bekleed. Rijke achtte zichzelf 
namelijk niet in staat de nieuwste theoretische ontwikkelingen bij te houden, maar 
bleef wel de experimentele natuurkunde beoefenen. In 1882 werd Rijke opgevolgd 
door H. Kamerlingh Onnes (1853-1926). 

Kamerlingh Onnes10 liet in zijn inaugurele rede meteen blijken dat hij er geen 
gras over liet groeien. Hij wilde de Nederlandse experimentele fysica verder 
professionaliseren en zo ontdoen van zijn bijrol in de natuurkunde. Niet voor niets 
werd zijn credo ‘door meten tot weten’. Het zou bovendien een belangrijke rol 
innemen in het opzetten van de studie in de natuurkunde. Kamerlingh Onnes zou 
studenten gaan inzetten om de theoretische bevindingen van Lorentz en Van der 
Waals te onderzoeken, waardoor ze ervaring opdeden met praktisch onderzoek aan de 
frontlijn van de natuurkunde.11 In Utrecht volgde V.A. Julius de in 1888 
teruggetreden Buys Ballot op en in Groningen werd H. Haga in 1883 hoogleraar.  

Van der Waals, Lorentz en Julius waren theoretici van een groot kaliber, 
Kamerlingh Onnes en Haga waren uitmuntende experimentatoren. Dank zij de 
specialisatie en de verdere professionalisatie van de fysica werden er belangrijke 
resultaten geboekt door Nederlandse fysici. Naast de al genoemde 
toestandsvergelijking van Van der Waals formuleerde Lorentz zijn beroemde 
elektronentheorie, maakte Kamerlingh Onnes als eerste helium vloeibaar, deed W.H. 
Julius baanbrekend werk aan het zonnespectrum en Haga aan de pas ontdekte 
röntgenstraling. Mede dank zij de vervlechting van theorievorming en experimenteren 

                                                 
9 Over Lorentz, zie: G.L. de Haas-Lorentz e.a., H.A. Lorentz. Impressions of his life and work 
(Amsterdam 1957); A.J. Kox, ‘Hendrik A. Lorentz 1853-1928’, in: Kox, Stevin tot Lorentz, 226-242; 
A.J.Kox, ‘Hendrik Antoon Lorentz en de “Tweede Gouden Eeuw”’, in: H. Beliën e.a. (ed.), In de vaart 
der volkeren. Nederlanders rond 1900 (Amsterdam 1998) 197-213.  
10 Over Kamerlingh Onnes, zie: H.N. de Lang, ‘Heike Kamerlingh Onnes 1853-1926’, in: Kox, Stevin 
tot Lorentz, 209-225; J.L. Oosterhoff, ‘De opkomst van een “vaderlandsche natuurkunde” aan de 
Leidse universiteit in de tweede helft van de negentiende eeuw’, in: W. Otterspeer (ed.), Een 
universiteit herleeft. Wetenschapsbeoefening aan de Leidse universiteit vanaf de tweede helft van de 
negentiende eeuw (Leiden 1984) 103-124, m.n. 111-121. 
11 H. Kamerlingh Onnes, Inleidende toespraak bij het bezoek van HH. Leeraren aan HBS en gymnasia, 
aan het natuurkundig laboratorium der Rijks-universiteit te Leiden (Leiden 1897) 8-9. 
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steeg de Nederlandse natuurkunde, ook internationaal, tot ongekende hoogte.12 Van 
der Waals kreeg voor zijn werk in 1910 de Nobelprijs, Lorentz kreeg zijn Nobelprijs 
in 1902 samen met Zeeman, en Kamerlingh Onnes kreeg er een in 1913. 
 
3.3 Fysica in Amsterdam 
 
Temidden van deze ontwikkelingen gedijde de fysica goed in Amsterdam. Met de 
komst van Zeeman als buitengewoon hoogleraar kreeg de Amsterdamse natuurkunde 
er in 1900 een bevlogen experimenteel fysicus bij. In 1907 werd Sissingh als gewoon 
hoogleraar aangetrokken, waarna deze zich vooral toelegde op het geven van 
onderwijs. Zeeman werd na het emeritaat van Van der Waals de nieuwe directeur van 
het natuurkundig laboratorium.  
 In de jaren tachtig stokte Van der Waals’ onderzoeksproductiviteit. 
Vermoedelijke reden hiervan was het overlijden van zijn vrouw in 1881. Rond 1890 
begon hij na aandringen van Kamerlingh Onnes weer te publiceren. Zijn laatste 
belangrijke werk deed hij in 1893. In zijn studie over de Amsterdamse natuurkunde 
haalt Maas Uhlenbeck aan, die zelfs stelde dat de volkomenheid van de 
toestandsvergelijking het onderzoeksveld voor vijftig jaar lam legde.13 Veel zaken die 
hij had onderzocht waren min of meer ‘af’. Van der Waals doceerde wel over zijn 
onderzoeksgebied, maar promotieonderzoek dat voortborduurde op Van der Waals’ 
werk kwam pas rond 1900 op gang. Van een echt wetenschappelijk programma was 
bovendien geen sprake. Dissertaties waren in deze tijd meer een soort afsluitende 
scriptie dan een wetenschappelijk werk. De onderwerpen die hierin werden behandeld 
waren zowel theoretisch als experimenteel. Pas vanaf 1898, het jaar waarin het Van 
der Waalsfonds werd opgericht, begonnen er proefschriften te verschijnen waarin 
metingen werden verricht op het vlak van de thermodynamische eigenschappen van 
systemen.14 Wellicht nam Van der Waals’ interesse in onderzoek toe toen halverwege 
de jaren negentig zijn onderwijslast werd verlicht.15  
 Na zijn emeritaat werd Van der Waals opgevolgd door zijn zoon en door 
Kohnstamm. J.D. van der Waals jr. werd gewoon hoogleraar en kreeg als leeropdracht 
theoretische fysica, hydrodynamica en waarschijnlijkheidsleer. Kohnstamm werd 
buitengewoon hoogleraar thermodynamica. Tijdens de periode dat hij dit professoraat 
bekleedde werden er te Amsterdam echter geen spectaculaire onderzoekingen gedaan 
op thermodynamisch gebied. Kohnstamm hield zich al veel met andere zaken bezig, 
zoals met de politiek en de pedagogiek. Bovendien, zo verklaarde hij later, voelde hij 
zich toch niet echt in staat om in de fysica tot baanbrekende resultaten te komen. In 
het volgende gedeelte van dit hoofdstuk wordt Kohnstamms fysische loopbaan onder 
de lamp gehouden en zullen we verder ingaan op zijn motieven om natuurwetenschap 
te bedrijven, en de redenen waarom hij er uiteindelijk voor koos om zijn professoraat 
in de thermodynamica neer te leggen.  
    
3.4 Natuurkundestudie 
 
We hebben gezien dat Kohnstamm uiteindelijk dankzij Van der Waals naar de 
natuurkunde werd getrokken. De leermeester had een grote invloed op zijn leerling en 
zou gedurende de rest van Kohnstamms leven richting geven aan diens bezigheden. 
                                                 
12 Maas, Atomisme, 40. 
13 Ibid., 82. 
14 Ibid., 82-83. 
15 Ibid., 84. 
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Welke invulling gaf Kohnstamm echter aan zijn fysisch werk en wat deed hem 
tenslotte besluiten na ruim twintig jaar zijn professoraat neer te leggen? Hoe kwam 
Kohnstamm überhaupt in de natuurkunde terecht?  

Als verstokt darwinist en bewonderaar van Jules Verne, was zijn bewondering 
voor de natuurwetenschap volgens eigen zeggen niet vreemd.16 Kohnstamm deed na 
de HBS staatsexamen, zodat hij, geïnspireerd door zijn twee helden, in 1893 
natuurwetenschappen kon gaan studeren aan de Gemeentelijke Universiteit te 
Amsterdam. In deze periode gaf zijn moeder haar huis op en vertrok met Philips beide 
zusters naar Duitsland om zo bij haar man in de inrichting te kunnen zijn. Toen 
Kohnstamm zijn studie te Amsterdam begon, nam hij zijn intrek in het vertrouwde 
huis van zijn oom A.C. Wertheim –  ‘oom Bram’ –  waar hij gedurende zijn 
studiejaren zou blijven wonen. De logeerkamer waarin hij al menig maal had geslapen 
werd nu zijn studentenkamer.17

 
Kohnstamm had dus al vroeg gekozen voor de natuurwetenschappen, maar wilde in 
eerste instantie scheikunde gaan studeren. Er bestond geen aparte propedeuse voor 
natuurwetenschappers. Geneeskunde had wel een propedeuse en ook een kandidaats- 
en een doctoraalfase. Voor natuurwetenschappers was er alleen een kandidaats- en 
een doctoraalexamen.  
 Als een wis- en natuurkunde student begon aan zijn studie, moest hij eerst een 
keuze maken uit vier kandidaatsrichtingen. Eén kandidaatsrichting leidde op voor het 
doctoraal farmacie, één voor plant- en dierkunde en één voor de ‘harde’ bèta-
wetenschappen: scheikunde, wis- en natuurkunde en wis- en sterrenkunde. Er was ook 
nog een kandidaatsrichting delfstofkunde, waarvoor men de vakken van alle 
kandidaatsrichtingen volgde, en die culmineerde in wat het ‘grote examen’ werd 
genoemd. In de praktijk kwam het er op neer dat in Amsterdam een 
kandidaatsexamen voor de bèta-richting de student voorbereidde voor een doctoraal 
wis- en natuurkunde of scheikunde.  
 Het aantal studenten dat de colleges natuurkunde volgde was tegen de 
eeuwwisseling vrij groot. Trok het vak ‘experimentele natuurkunde’ in de eerste jaren 
75 tot 100 studenten, in 1900 was dit opgelopen tot 160.18 De drukte op de colleges 
werd vooral veroorzaakt door de vele geneeskundestudenten. Deze moesten voor hun 
propedeuse een aantal natuurwetenschappelijke vakken volgen.  
 Het vak ‘experimentele natuurkunde’ vormde voor de studenten de eerste 
kennismaking met Van der Waals. De medici klaagden wel dat zijn college te 
moeilijk was. De natuurwetenschappers daarentegen klaagden dat ze liever een 
college zonder medische studenten zouden krijgen.19 Toch was ook van hun kant 
kritiek te horen. Zo zou Van der Waals in zijn college de bijzaken niet goed van de 
hoofdzaken onderscheiden. Hij maakte soms teveel woorden vuil aan makkelijke 
zaken, wat ten koste ging van de moeilijkere.  

Prekandidaats natuurwetenschappen kregen practicum in kleine groepjes, 
onder leiding van een assistent. Wanneer men het kandidaats binnen had en koos voor 
het doctoraal wis- en natuurkunde, dan kreeg men hierna vrijwel privé-onderwijs. Er 
waren geen propedeusestudenten geneeskunde en geen studenten farmacie en plant- 

                                                 
16 Ph. Kohnstamm, Hoe mijn “bijbels personalisme” ontstond, (tweede druk; Haarlem 1952 (eerste 
druk 1934)) 8. 
17 Kohnstamm, Bijbels personalisme, 15. 
18 A.J.P. Maas, Atomisme en individualisme. De Amsterdamse natuurkunde tussen 1877 en 1940 
(Hilversum 2001) 54. 
19 Maas, Atomisme, 56. 
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en dierkunde meer die de colleges bezochten, waardoor studenten nu les kregen in 
groepen van vaak maar drie of vier personen.20 Colleges werden nog wel bijgewoond 
door scheikundigen en het was met de intentie om scheikunde te gaan studeren dat 
Kohnstamm vlak na zijn kandidaats het college van Van der Waals bezocht.  
 Van der Waals schonk in zijn colleges mathematische fysica veel aandacht aan 
de thermodynamica. Hij gaf ook vraagstukken op en liet de studenten om beurten 
hoofdstukken voorbereiden en behandelen.21 Van der Waals was dan wel vooral 
theoreticus, experimenteel was hij ook behoorlijk doorkneed. Bij het begeleiden van 
het practicum hielp hij de studenten, maar wilde ze wel op eigen benen laten staan. 
Men moest werken en niet verwachten een voorgekauwde oplossing te krijgen. 
Zeeman schetste Van der Waals’ werkwijze als volgt:  
 

[O]m die [moeilijkheden] op te lossen deed hij dan eenige vragen, die het terrein 
waarop de moeilijkheid lag, voortdurend nauwer omgrensden en tevens duidelijk 
lieten blijken hoever het inzicht van den vrager gevorderd was. Deze methode werd 
door niet-leerlingen wel eens niet aangenaam gevonden maar was uitermate 
doeltreffend.22

 
 Er werd wel geklaagd dat de studenten te weinig vrijheid kregen. Van der 
Waals en ook Korteweg, die een deel van het wiskundeonderwijs voor zijn rekening 
nam, eisten grote toewijding. Er wordt door studenten zelfs gemeld dat sommigen 
hierdoor kozen voor de scheikunde en dat anderen uit onvrede hiermee de universiteit 
zelfs verlieten.23  
 Als een student zijn kandidaatsexamen en zijn doctoraalexamen had gehaald 
was de studie beëindigd. Een student kon pas examen doen als Van der Waals hem 
daarvoor rijp genoeg achtte. Niet de feitenkennis, maar het inzicht was bij de examens 
van Van der Waals van primair belang. Kohnstamm nam de nadruk van inzicht boven 
kennis over van Van der Waals, en zou dit later ook uitdragen in zijn pedagogisch 
werk. 

Het merendeel van de studenten natuurkunde promoveerde, wat toen nog gold 
als afsluiting van de studie. Om een schatting te geven van het aantal 
natuurkundestudenten kunnen we kijken naar het aantal promoties in die tijd. Van 
1877-1908 promoveerden er 31 fysici bij Van der Waals en Zeeman, wat een 
gemiddelde geeft van één per jaar. 
 
3.4.1 ‘Van der Waals als docent en leermeester’24

 
Kohnstamm kwam in de persoon van Van der Waals opnieuw in aanraking met een 
natuurwetenschapper die christen was. Hij stond perplex. In deze periode was 
Kohnstamm een verstokt materialist, en het aanhangen van de christelijke religie was 
volgens hem verouderd. Hij meende dat het een rationele natuurwetenschapper niet 
paste het geloof te belijden.25 Natuurwetenschap was alles en ontdeed de wereld van 

                                                 
20 Ibid., 57. 
21 Ibid., 59. 
22 P. Zeeman, ‘Prof.dr. J.D. van der Waals sr. In memoriam’, Physica. Nederlands tijdschrift voor 
natuurkunde 3 (1923) 100-113, m.n. 111. 
23 Maas, Atomisme, 61. 
24 Naar het gelijknamige artikel van Kohnstamms hand in Faraday 8, nr. 2 (1937) 34-41. 
25 Kohnstamm, Bijbels personalisme, 17-18. 
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de ‘sentimentaliteiten’ (religie) waarvan sommige mensen zich nog niet geheel los 
hadden kunnen maken.26

Van alle studenten bouwde Kohnstamm de meest vriendschappelijke relatie op 
met Van der Waals. Van der Waals was streng en tuchtig, maar dit sloot zijn 
zachtaardige kanten zeker niet uit. Hij speelde voor Kohnstamm, die zijn eigen zieke 
vader al vroeg moest missen, een belangrijke rol. Net als veel van Van der Waals’ 
leerlingen werd hij door zijn leermeester diep beïnvloed. Deze beïnvloeding ging veel 
verder dan enkel een wetenschappelijke. Van der Waals was ook een vroom christen, 
al bezocht hij de kerk niet, en Kohnstamm kwam onder zijn invloed steeds nader tot 
het christelijke geloof te staan. Hierdoor verloor hij, zoals we zullen zien, ook zijn 
geloof in de verklaringskracht van de natuurwetenschap en keerde hij zich tegen het 
naturalistische determinisme.  

Kohnstamm was bij zijn eerste ontmoeting met Van der Waals erg onder de 
indruk. Hij verklaarde ronduit dat hij zijn keuze voor de natuurkunde had bepaald na 
het bijwonen van het eerste doctoraalcollege van Van der Waals. Hij wilde eerst 
scheikunde studeren, maar raakte aan het twijfelen.  

 
Lang heb ik geaarzeld, de beslissing viel, toen ik voor het eerst een van Uw 
doctoraal-colleges had bijgewoond. Want nog hoog boven den eigenlijken inhoud van 
Uw woorden uit hoorde ik deze beide overtuigingen klinken (…) dat er een waarheid 
is, en dat wij, menschen, verplicht zijn die te zoeken. Toen wist ik, dat Uw invloed 
mijn verdere ontwikkeling zou beheerschen.27       

 
Het beeld dat we tegenwoordig van Van der Waals hebben is grotendeels 

afkomstig van Kohnstamm, maar er zijn ook andere geluiden over Van der Waals te 
horen. Hij schijnt autoritaire trekjes te hebben vertoond. Als iemand er blijk van gaf 
de wetenschap niet genoeg serieus te nemen kon Van der Waals zich daarover uitlaten 
in ‘niet zeer malsche termen’.28 Kohnstamm voerde als reden hiervoor aan dat het 
beoefenen van wetenschap voor Van der Waals gelijk stond aan het deemoedig 
zoeken en dienen van God, wat een serieuze aangelegenheid was. ‘En daarom kon hij 
ook zoo diep verontwaardigd zich uiten – niet over wie fouten maakte, maar over wie 
naar zijn mening inging tegen den geest der Waarheid.’29 Als iemand bijvoorbeeld 
niet zo rotsvast was overtuigd van de realiteit van moleculen, dan ‘zei hij met kracht 
en overtuiging: “gij zult nooit iets op molekulair gebied presteren”’.30 Van der Waals 
ging dan ook hevig tekeer na een te Amsterdam gehouden rede van Ostwald, waarin 
Ostwald de werkelijkheid van atomen en moleculen ontkende.31 Friedrich Wilhelm 
Ostwald (1853-1932) was van mening dat het energie-concept van fundamenteel 
belang was in de natuurwetenschap. Hij noemde zijn theorie ‘energetica’, omdat 
volgens hem energie de enige werkelijk bestaande entiteit in de natuur was. Atomen 
                                                 
26 Ibid., 11. 
27 Ph. Kohnstamm, Determinisme en natuurwetenschap. Rede bij de aanvaarding van het ambt van 
Buitengewoon Hoogleeraar in de Natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam op Maandag 26 
October 1908 uitgesproken door Dr. Ph. Kohnstamm (Amsterdam 1908) 53 
28 F.A.F.C. Went, ‘J.D. van der Waals’, Verslagen K.A.W. 32 (1923) 216-217. Geciteerd in: Maas, 
Atomisme, 60. 
29 Ph. Kohnstamm, Algemeen Handelsblad, 11 maart 1923. Geciteerd in: Ph. Kohnstamm, ‘Het 
levenswerk van J.D. van der Waals’, in: Onze Eeuw, 23 (1923) IV, 1-32, m.n. 4. 
30 G.C. Gerrits, ’Johannes Diderik van der Waals’, in: T.P. Sevensma (ed.), Nederlandse helden der 
wetenschap. Levensschetsen van negen Nobelprijswinnaars. Hoogtepunten van wetenschappelijke 
arbeid in Nederland (Amsterdam, 1946) 125-165, m.n. 160. Geciteerd in: Maas, Atomisme, 60.  
31 Ph. Kohnstamm, Handelsblad, 11 maart 1923. Geciteerd in: Ph. Kohnstamm, ‘Het levenswerk van 
J.D. van der Waals’, in: Onze Eeuw, 23 (1923) IV, 1-32, m.n. 4. 
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waren geen werkelijk bestaande objecten.32 Ostwalds energeticistische programma 
riep veel weerstand op. De meeste fysici – zelfs Ostwalds naaste vrienden Arrhenius, 
Van ’t Hoff en Nernst – wezen de energetica van de hand. Van der Waals noemde het 
een filosofie die een remmende werking had op de voortgang van de natuurkunde en 
Boltzmann meende dat de energetica voor de fysica ronduit gevaarlijk was. De 
atoomtheorie had al redelijk wat successen geboekt, en voor deze fysici was er geen 
enkele reden om van een voor de fysica nuttig model af te stappen. De opvatting van 
het reële bestaan van het atoom was onder natuurkundigen eerder regel dan 
uitzondering.33  

In huislijke kring kwam Van der Waals meer ontspannen over dan wanneer hij 
aan de universiteit op ernstige wijze de wetenschap bedreef.  

 
Zoo, vol teederheid op den bodem van een strenge tucht voor zichzelf en anderen, 
was hij ook als het middelpunt van zijn gezin. Ach, die heerlijke dagen daar doorge-
bracht, met hun ernst, maar bovenal met hun blijheid en vreugde, den gullen lach, den 
humor, de kinderlijke pret als hij, de “wereldberoemde geleerde”, het mikpunt was 
van aller scherts en tevergeefs trachtte zich te verdedigen.34  
 

Kohnstamm kende Van der Waals buiten het laboratorium blijkbaar ook als een 
beminnelijk mens die zeker niet gespeend was van enige humor. Maar als het om de 
wetenschap ging bleef Van der Waals één en al ernst.  

Van der Waals wordt als een intuïtief werkend fysicus geschetst.35 Een staaltje 
hiervan werd getoond in zijn dissertatie. Toen Van der Waals door Kohnstamm eens 
werd geconfronteerd met de vraag waarom hij hierin een aperte onjuiste onderstelling 
had gebruikt, antwoordde Van der Waals nuchter:  

 
Och zie je, toen ik dat neerschreef, wist ik wel dat het niet streng was, (…) maar ik 
wist, dat de uitkomst juist was en ik had geen lust zoo’n langen omweg te maken om 
daartoe te geraken.36

 
Van der Waals kon behoorlijk afgeven tegen in zijn ogen te logisch en pieterpeuterig 
werk. In zijn Hoe mijn bijbels personalisme ontstond geeft Kohnstamm een voorbeeld 
van een botsing die hij ooit met Van der Waals had. Na zijn promotie had Kohnstamm 
een verhandeling geschreven over een detail van de kinetische gastheorie, namelijk 
een bepaalde correctiegrootheid. Volgens hem had onder andere Van der Waals het 
op dit punt mis en was de uitkomst die Clausius had verkregen juist. Kohnstamm 
dacht met deze verbetering goed werk te hebben verricht, maar Van der Waals dacht 
daar anders over. ‘Je moet niet zoo logisch willen zijn’, deelde hij in de hierop 
volgende discussie aan Kohnstamm mee. Kohnstamm realiseerde zich later dat Van 
der Waals zich eraan ergerde dat zijn pupil klein, peuterig werk had geleverd en zich 
blindstaarde op de cijfertjes in plaats van naar het grotere geheel te kijken.37  

                                                 
32 P.M. Harman, Energy, force, and matter. The conceptual development of nineteenth-century physics, 
Cambridge History of Science Series (Cambridge 1982) 147. 
33 N.I. Rodnyj en Ju.I. Solowjew, Wilhelm Ostwald, Biographien hervortragender Naturwissenschaftler, 
Techniker und Mediziner, Band 30 (Leipzig 1977) 223-245. 
34 Ph. Kohnstamm, Handelsblad, 11 maart 1923. Geciteerd in: Ph. Kohnstamm, ‘Het levenswerk van 
J.D. van der Waals’, in: Onze Eeuw, 23 (1923) IV, 1-32, m.n. 5. 
35 Kipnis, Yavelov, Rowlinson, Molecular science, 130. 
36 Ph. Kohnstamm, ‘Van der Waals als docent en leermeester’, Faraday 8, nr. 2 (1937) 34-41, m.n. 35. 
37 Kohnstamm, Bijbels personalisme, 22-23; Kohnstamm, Het levenswerk, 4-5; Kohnstamm, Van der 
Waals, 35. 
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Tegen ‘cijferaars’ kon Van der Waals hevig te keer gaan. Hij kende een grote 
voorkeur voor het kwalitatieve in de natuurkunde. Mede daarom voelde hij zich met 
Maxwell verbonden, omdat deze ook intuïtief werkte en zich in wiskundige 
afleidingen hield aan de grote lijn. Clausius werkte volgens Van der Waals blijkbaar 
te logisch en wekte zelfs enige wrevel bij hem op.38

Tekenend is het ook dat de deugdzame Van der Waals ‘voor een leerling met 
buitengewonen aanleg geen vinger wilde uitsteken omdat deze oneerbiedig over zijn 
vader sprak’.39 Op zijn werk kwam hij kil over, lachte bijna nooit en voor sommigen 
was hij zelfs een beangstigende persoon.40 Ook Kohnstamm erkende deze kant van 
Van der Waals wel, maar hij zag die meer als de strenge trekjes van een bezorgde 
vader.  
 

Van der Waals was allerminst wat men “zacht” of “goedig” noemt. Hij had iets van 
de strengheid van Israëls profeten. En om dezelfde reden als zij kon hij in zijn kritiek 
fel zijn en striemend. Maar er lag nooit iets hoegenaamd van kleinheid of eerzucht of 
laag-persoonlijke motieven aan ten grondslag. (…) Ja, daarom was hij vergevingsge-
zind en vaderlijk, waar hij recht en reden had verontwaardigd te zijn.41

 
De vaderlijke kant van Van der Waals uitte zich bij Kohnstamm meer dan bij andere 
studenten op het persoonlijk vlak. 
 

Strengheid en forschheid zijn niet het tegendeel van echte zachtheid en teerheid; zij 
zijn er bijkans de noodzakelijke voorwaarde van. Zacht als een vader, heelend en 
troostrijk kon hij zijn. Hoe heb ik zelf het ervaren toen ik, nog student, in zorg en 
ziekte hem verzocht bij mij te komen en met mij te spreken “niet als een professor tot 
een student”, maar “als leermeester tot zijn leerling”.42

 
Kohnstamms vader was vanwege zijn blijvende verpleging in een psychiatrisch 
ziekenhuis al vroeg uit beeld.43 Van der Waals lijkt voor Kohnstamm als een tweede 
vader te hebben gefungeerd. Philip Kohnstamm kreeg later zelf ook te maken met 
manische depressiviteit. Dit gebeurde voor het eerst in 1900, toen hij promovendus 
was bij Van der Waals.44 Wellicht spreekt Kohnstamm in het citaat hierboven over 
deze periode. We kunnen speculeren dat de ziekte in ieder geval ernstig genoeg moet 
zijn geweest om de meester zelf voor een gesprek te ontbieden. Het verzoek om met 
hem te spreken ‘als leermeester tot zijn leerling’ wekt in ieder geval sterk de indruk 
dat Kohnstamm zich in een crisis bevond. Wellicht gaat het hier om dezelfde episode 
die hij in zijn autobiografische schets beschrijft. 

 

                                                 
38 Kohnstamm, Van der Waals, 36. 
39 P. Debije, ’J.D. van der Waals: Rede’, Nederlandsch Tijdschrift voor Natuurkunde 4 (1937) 257-267, 
m.n. 114. Geciteerd in: Maas, Atomisme, 60. 
40 Maas, Atomisme, 60. 
41 Ph. Kohnstamm, Algemeen Handelsblad, 11 maart 1923. Geciteerd in: Ph. Kohnstamm, ‘Het 
levenswerk van J.D. van der Waals’, in: Onze Eeuw, 23 (1923) IV, 1-32, m.n. 4. 
42 Ph. Kohnstamm, Algemeen Handelsblad, 11 maart 1923. Geciteerd in: Ph. Kohnstamm, ‘Het 
levenswerk van J.D. van der Waals’, in: Onze Eeuw, 23 (1923) IV, 1-32, m.n. 5. 
43 Ph. Kohnstamm, Bijbels personalisme, m.n. 1 en 6. 
44 M.J. Langeveld, G.A. Kohnstamm, H.F.M. Crombag, ‘Inleiding. Korte schets van leven en werken 
van Philip Kohnstamm’, in: Ph. Kohnstamm, Persoon en samenleving. Opstellen over opvoeding en 
democratie (Amsterdam 1981) 7-13, m.n. 9. 
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[Ik kwam] (…) aan het einde van mijn studietijd, door een fel conflict in mijn vrien-
denkring – er bestond toen nog geen psycho-therapeutische hulp, die het ons 
had kunnen uitleggen en verzachten – in een diepe geestelijke crisis (…). In die crisis  
leerde ik de troost en het houvast verstaan, dat bij alle smart in een Pniël-ervaring 
ligt; hier zouden latere ervaringen zich aansluiten en mijn weg bepalen.45

 
Pniël was de naam die Jakob gaf aan de plaats waar hij met God had geworsteld en 
hierdoor Gods zegen kreeg. De letterlijke betekenis van Pniël is ‘Gods gezicht’, 
omdat Jakob God had gezien en de worsteling had overleefd. Ondanks Jacobs verzet 
zegende God hem.46 Jacobs ervaring staat symbool voor de worsteling om met God in 
het reine te komen. Kohnstamm worstelde om zijn geestelijke crisis te boven te 
komen – en waarschijnlijk ook om God een plaats te geven in zijn wereldbeeld – en 
kwam zo net als Jakob nader tot God.  

Later zou Kohnstamm nog enige malen te maken krijgen met manisch-
depressieve aanvallen. Zelf zei hij hierover dat het ging om korte perioden van 
overspanning waarbij hij de controle over zijn ledematen kwijt was en niet meer 
normaal kon spreken.47 Zijn zoon Max beschreef enkele episoden van manisch-
depressieve aanvallen. Het gezin woonde toen al – vanaf 1926 – permanent in hun 
buitenhuis te Ermelo. Een aanval begon zonder enige aanwijsbare oorzaak, met 
perioden van slapeloosheid. Wanneer Kohnstamm vervolgens ’s ochtens fluitend de 
trap af kwam, wisten de gezinsleden dat het mis was. Kohnstamm verdween dan 
enkele weken uit het gezin. Bezoekjes aan het ziekbed waren er zelden. Max herinnert 
zich slechts één bezoek, waarbij hij zag dat zijn vader in bed met een doosje lag te 
spelen. Kohnstamm verviel tijdens een aanval kennelijk in een soort kindsheid. Als de 
depressie was afgelopen keerde hij weer terug in het gezin, ging men over op de orde 
van de dag en werd er eigenlijk nooit meer over de ziekteperiode nagepraat. In de 
crisistijd en de oorlog heeft er nooit meer een aanval plaatsgevonden.48  
 
Tijdens zijn studiejaren in Amsterdam deden twee ervaringen Kohnstamms 
opvattingen op hun grondvesten schudden. Zo erg zelfs dat hij ze losliet. Toen hij 
uiteindelijk in zijn eerste studiejaar hét boek te pakken kreeg waar de materialisten 
zich op beriepen – Büchners Kraft und Stoff – had hij het ‘met kloppend hart’ 
gekocht. Zijn verwachtingen bleken echter veel te hoog gespannen. Hij had dan wel 
nog maar weinig natuurwetenschap geleerd, maar dat was voldoende om de ideeën als 
armoedige fantasieën te ontmaskeren, die bovendien nergens op iets als een werkelijk 
bewijs en op echte waarnemingen steunden.  
 

Daar lagen nu mijn mooie materialistische en pan-egoïstische theorieën verbrijzeld 
tegen de grond!49

 
Een jaar later spoorde mede-student – en later aangetrouwde neef – C.D. Salomonson 
hem aan de Bijbel toch eens een keer te lezen. Aangespoord door dit advies nam 
Kohnstamm dan uiteindelijk voor de eerste maal de Bijbel ter hand en las de bergrede.  
 

                                                 
45 Kohnstamm, Bijbels personalisme, 20. 
46 Genesis 32:23-33. 
47 Ph. Kohnstamm en J. Pos, ‘Determinisme en causaliteit’, Algemeen Nederlands Tijdschrift voor 
Wijsbegeerte en Psychologie 43 (1951) II, 92-107, m.n. 102. 
48 Persoonlijke mededeling Max Kohnstamm, 27-7-2004. 
49 Kohnstamm, Bijbels personalisme, 18. 
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 En ik las! Met grote ogen en ingehouden adem. Ja, toen werd de wereld nieuw in een  
wondere glans!50

 
Overweldigd door deze ervaring begon hij aan een langdurig proces om zijn denken te 
herschikken. Hij werd hierdoor geholpen door de filosofiecolleges van Cornelis 
Bellaar Spruyt, door wie Kohnstamm werd ingewijd in de wijsbegeerte van Kant. 
Volgens eigen zeggen vervulde Spruyt de rol van tweede leermeester. Kohnstamm 
had een aantal jaren nodig om helemaal uit de sfeer van de verlichtingsfilosofie te 
geraken en plaats te maken voor de nu op hem ‘losstormende ervaringen’.51  

Midden in deze roerige periode diende zich het eerste grote verlies aan. Aan 
het einde van 1897 overleed zijn geliefde oom Bram. Kohnstamm was 22.  
 
3.5 Promovendus 
 
Op 20 december 1901 promoveerde Kohnstamm bij Van der Waals op het 
proefschrift: Experimentele onderzoekingen naar aanleiding van de theorie van Van 
der Waals. Het P.T.X. vlak: voorstudies en methoden.52 Het was één van de eerste in 
een serie dissertaties die als taak de experimentele verificatie van het door Van der 
Waals opgebouwde theoretisch kader hadden. Waarschijnlijk was deze tendens deels 
een gevolg van het pas opgerichte Van der Waalsfonds, deels van een veranderde 
onderzoeksopvatting bij Van der Waals zelf.53   

In de periode hiervoor waren de onderwerpen van de Amsterdamse 
natuurkundige dissertaties zeer divers. Van een echt wetenschappelijk programma 
lijkt geen sprake en het ziet er naar uit dat promoveren meer gezien werd als een 
afsluiting van de studie. Volgens Maas gaat het hier om dissertaties ‘zonder veel 
wetenschappelijke pretenties’.54 Wellicht dat Van der Waals’ houding ten opzichte 
van het promotie-onderzoek halverwege de jaren negentig veranderde vanwege de 
verlichting van zijn onderwijstaak. Hierdoor zou zijn interesse in het 
wetenschappelijk onderzoek zijn toegenomen.55

 In 1899 was Kohnstamms leermeester Spruyt overleden, en zijn weduwe had 
aan Spruyts collega, I.J. de Bussy, de nagelaten papieren van haar man toevertrouwd. 
De Bussy wilde de papieren bewerken en uitgeven, maar achtte het beter dat dit zou 
gebeuren door oud-studenten van Spruyt.56 Kohnstamm, Van der Waals jr. en Leignes 
Bakhoven gingen met de papieren aan de slag. Daarna werden de verschillende 
stukken door Kohnstamm samengevoegd tot een geheel. Hiervoor verdiepte 
Kohnstamm zich drie jaar lang in de wijsbegeerte. Direct na zijn promotie vertrok hij 
voor een studiereis naar Berlijn, waar hij onder andere colleges volgde van de 
filosofen Paulsen, Dilthey en Simmel. Uiteindelijk verscheen in 1904 de Geschiedenis 
der wijsbegeerte.57  

                                                 
50 Ibid., 18. 
51 Ibid., 19. 
52 Ph. Kohnstamm, Experimentele onderzoekingen naar aanleiding van de theorie van Van der Waals. 
Het P.T.X. vlak: voorstudies en methoden. (Amsterdam 1901) 
53 Maas, Atomisme, 84. 
54 Ibid., 83. 
55 Ibid., 84. 
56 I.G. De Bussy, ‘Voorbericht’, in: C.Bellaar Spruyt, Geschiedenis der wijsbegeerte. Naar de dictaten 
van wijlen Prof. C.B. Spruyt, bewerkt door Ph. Kohnstamm, met medewerking van Prof. J.D. van der 
Waals jr. en Dr. H.G.A. Leignes Bakhoven en met een voorbericht van Prof. I.J. de Bussy. (Haarlem 
1905) viii. 
57 Kohnstamm, Bijbels personalisme, 20-21. 
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Kohnstamm trad op 30 juni 1903 met Johanna Hermana (Annie) Kessler in het 
huwelijk. Haar broer, G.A. Kessler, werd later de directeur van Hoogovens IJmuiden. 
Ook Annie’s andere broer, J.B.A. Kessler jr. was een belangrijke industrieel en 
ingenieur in de petroleumchemie bij de n.v. Koninklijke Nederlandsche Maatschappij 
tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch-Indië. Haar vader J.B.A. 
Kessler sr. had als directeur de ‘Koninklijke’ vrijwel eigenhandig door de moeilijke 
beginjaren heen gesleept.58  

Annie Kessler zelf was voor Kohnstamm letterlijk een lot uit de loterij. In 
1900 logeerde Annie Kessler, toen nog geen 18, in Domburg. Daar logeerde ook 
Kohnstamm met zijn moeder. Op de een of andere manier zijn ze elkaar daar 
tegengekomen en hebben ze enige tijd met elkaar opgetrokken. Op gegeven moment 
kwam Philip in het bezit van een lootje, en heeft deze als presentje aan Annie 
gegeven. Deze won hier prompt een prijs op en kwam zo in het bezit van een fraai 
zakdoekje. Eenmaal thuis heeft zij het initiatief genomen en heeft ze Kohnstamm 
hiervoor een bedankbrief gestuurd. Nog twee maal zijn ze elkaar daarna 
tegengekomen in Duitsland. Het zakdoekje werd uiteindelijk ingewerkt in de 
bruidsjapon die speciaal voor Annie te Parijs werd vervaardigd. Na haar dood in 1969 
werd het zakdoekje teruggevonden in een laatje in haar nachtkastje, waar ze het altijd 
moet hebben bewaard.59

Dat Kohnstamm een behoorlijke workaholic was blijkt wel uit het feit dat hij 
nog op de trouwdag zelf, vlak voor de huwelijksvoltrekking, de laatste hand legde aan 
een paragraaf voor De geschiedenis der wijsbegeerte.  

 
(…) [T]oen op onze trouwdag de bruid mij kwam halen in de werkkamer in haar ou-
derlijk huis, waar ik mij had verschanst, met de mededeling, dat de gasten voor de 
stoet er waren en de rijtuigen vóór stonden, kon ik haar met een stralend gezicht ver-
tellen, dat de moeilijke paragraaf over Hume juist was voltooid.60

 
Ook later, op De Schapendrift, hield Kohnstamm er, net als Van der Waals, een 
Spartaans werkschema op na. Een typische werkdag zag er als volgt uit: stipt van 9:00 
tot 12:30 was Kohnstamm alleen aan het werk in de houten studeerhut die op enige 
afstand van De Schapendrift was gebouwd. Na de koffiemaaltijd bleef hij van 13:30 
tot 18:30 in het huisje. Voor de avondmaaltijd werd wel ruim de tijd genomen. Deze 
moest stipt om 18:30 plaatsvinden, omdat Kohnstamm zichzelf om 18:15 moest 
inspuiten met insuline. (Kohnstamm had vlak na de Eerste Wereldoorlog suikerziekte 
ontwikkeld) Daarna vertrok hij vaak weer voor één of twee uurtjes naar zijn huisje, 
om zich tegen 10:00 bij de familiekring in huis te voegen. Hij had de gave om zich 
extreem te kunnen concentreren. Terwijl hij een boek las kon hij tegelijkertijd 
luisteren naar het kringgesprek en ook nu en dan in het gesprek invallen om zijn zegje 
te doen. Max beschrijft het blikveld van zijn vader als een soort ‘renaissance-achtige 
kijk’. Hij wist al het mogelijke af van diverse wetenschappen, maar ook van Goethe, 
Schiller en Shakespeare. Leuk detail is dat een grote hobby van Kohnstamm het lezen 
van detectives was.61

 
 

                                                 
58 J. Charité (ed.), Biografisch woordenboek van Nederland I (’s-Gravenhage 1979) 295-297. 
59 Persoonlijke mededeling Max Kohnstamm, 27-7-2004. 
60 Kohnstamm, Bijbels personalisme, 21. 
61 Persoonlijke mededeling Max Kohnstamm, 27-7-2004. 
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3.6 Assistent van Van der Waals 
 
Na zijn huwelijk kreeg Kohnstamm bij Van der Waals een assistentschap aangeboden, 
waarmee hij duizend gulden per jaar zou gaan verdienen. Omdat hij tijdens de eerste 
anderhalf jaar van zijn assistentschap druk bezig was met de nagelaten papieren van 
Spruyt, verzocht hij Van der Waals om een bezigheid met een wat ‘ruimere 
strekking’, omdat hij anders vreesde geheel in beslag te worden genomen door de 
wijsbegeerte. Zo stelden de leermeester en zijn leerling twee meerjaren plannen op. 
Het eerste plan was om de thermodynamicacolleges van Van der Waals te bewerken 
en te gieten in een nieuw leerboek op dit gebied. De theorie van de mengsels van twee 
stoffen vormde hierin het voornaamste gedeelte. Dit leidde tot het verschijnen van het 
Lehrbuch der Thermodynamik, waarvan het eerste deel uitkwam in 1908 en het 
tweede in 1912. Een tweede plan was het starten van precisiemetingen in het vrijwel 
onontgonnen gebied van drukken van wel duizenden atmosfeer.62  
 Het Lehrbuch der Thermodynamik 63 voorzag in een grote behoefte, aangezien 
er tot dan toe geen goed leerboek voorhanden was. Van der Waals had altijd afgezien 
van het schrijven van een leerboek, omdat hij meende dat veel van het geschrevene 
direct na het drukken al verouderd zou zijn. In het bijzonder scheen de behandeling 
van mengsels in zo’n leerboek hem voorbarig, aangezien er nog veel onderzoek moest 
worden verricht om hierin enig inzicht te verkrijgen.64 Nadat Kohnstamm de 
bewerking van het leerboek op zich had genomen duurde het dan ook tot 1912 
voordat het tweede deel – dat over mengsels ging – uitkwam. In een aantal publicaties 
doet Kohnstamm verslag van zijn onderzoekingen aan mengsels. Zie voor zijn 
publicaties tabel 4.2.   

In het voorjaar van 1904 vond de al eerder genoemde botsing met Van der 
Waals plaats, gedurende welke Kohnstamm de vermaning toegeworpen kreeg dat hij 
niet zo logisch moest willen zijn. Door Van der Waals was dit akkefietje al snel 
vergeten. Het voorval liet Kohnstamm echter niet los. In de fysica meende hij 
inmiddels, in navolging van Van der Waals, in dienst van de Waarheid te werken. 
Maar wat was die Waarheid? Hoe kunnen we ooit rechtvaardig handelen als we in 
zoveel eenvoudigere zaken geen zekerheid kunnen krijgen?65  

In september 1904 kreeg Kohnstamm een voorlopig antwoord op deze vraag 
in een discussie over de plicht van de historicus. Kohnstamm beargumenteerde dat we 
de Waarheid dan wel nooit kunnen bezitten, maar dat we wel hiernaar moeten streven 
‘en (…) vertrouwen, dat wij dan ten goede zouden worden geleid’.66 Het lijkt erop dat 
Kohnstamm zich hier plots realiseert dat het zelf noodzakelijk is om leiding te vinden 
in het geloof. We weten niet wat Waarheid is, toch trachten we daar naartoe te werken 
om zo juiste en rechtvaardige beslissingen te nemen. En om toch zekerheid te 
verkrijgen omtrent deze beslissingen moeten we op Gods leiding vertrouwen.  
 
 

                                                 
62 Kohnstamm, Bijbels personalisme, 21-22. 
63 J.D. van der Waals en Ph. Kohnstamm, Lehrbuch der Thermodynamik. In ihrer Anwendung  
auf das Gleichgewicht von Systemen mit gasförmig-flüssigen Phasen I (Leipzig en  
Amsterdam 1908); Ibid., II (Leipzig 1912) 
64 J.D. van der Waals, Vorwort, in: J.D. van der Waals en Ph. Kohnstamm, Lehrbuch der 
Thermodynamik. In ihrer Anwendung auf das Gleichgewicht von Systemen mit gasförmig-flüssigen 
Phasen I (Leipzig en Amsterdam 1908) v. 
65 Kohnstamm, Bijbels personalisme, 23. 
66 Ibid., 24. 
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3.7 Hoogleraar thermodynamica 
 
In 1907 was Kohnstamm inmiddels ook privaatdocent in de wijsbegeerte geworden, 
maar hij vond de positie te weinig uitdagend. Hij was dan ook verheugd toen hij 
hoorde dat Van der Waals hem buitengewoon hoogleraar wilde maken.  
 Dat Kohnstamm een extraordinariaat in de thermodynamica kreeg aangeboden 
had hij geheel te danken aan zijn grote leermeester. Toen Van der Waals met 
emeritaat zou gaan bleken de curatoren weinig problemen te hebben met de 
voordracht van Van der Waals jr. als opvolger van diens vader. Maar Van der Waals 
drong er op aan dat er naast de gewoon hoogleraar mathematische fysica ook een 
buitengewoon hoogleraar thermodynamica werd aangesteld, waarvoor hij Kohnstamm 
in gedachten had. Echter, als reactie hierop schreven de curatoren aan de faculteit dat 
ze niet begrepen waarom er zo’n grote plaats moest worden ingeruimd voor onderwijs 
in de theoretische natuurkunde. Zij achtten de gewoon hoogleraar ook in staat om de 
thermodynamica te kunnen doceren.67 Van der Waals benadrukte echter dat het hier 
niet ging om een leeropdracht in de theoretische fysica, meer in de toegepaste fysica. 
Deze kon dus niet door de hoogleraar theoretische fysica worden gedoceerd. Wat 
zeker ook een groot gewicht in de schaal wierp was dat Van der Waals er voor had 
gezorgd dat Kohnstamm de positie zou aanvaarden zonder loonsverhoging, waarna de 
curatoren uiteindelijk overstag gingen. Ze erkenden dat, omdat Van der Waals als 
hoogleraar de theoretische fysica naast de thermodynamica was blijven onderwijzen, 
er nu geen opvolger te vinden was die zowel theoretische fysica als de 
thermodynamica kon doceren. Er werd ingestemd met het voorstel van Van der 
Waals. Aan deze truc dankte Kohnstamm zijn extraordinariaat.68 Zeeman, die in 1900 
al benoemd was tot buitengewoon hoogleraar, werd in 1908 gewoon hoogleraar en 
kreeg na het emeritaat van Van der Waals het directoraat over het Natuurkundig 
Laboratorium. 
 Bij het aanvaarden van het extraordinariaat in de thermodynamica sprak 
Kohnstamm in de rede Determinisme en natuurwetenschap voor het eerst zijn twijfels 
uit over de in die tijd vrijwel onbestreden leer van het determinisme, waarop we in 
een later hoofdstuk zullen terugkomen. 
  
3.8 Onderzoek 
 
Kohnstamm hield zich als assistent al bezig met het doen van onderzoek naar de 
theorieën van Van der Waals. Het was één van de hoofdtaken van het Van der 
Waalsfonds om deze activiteiten te steunen. Zo kreeg Kohnstamm in 1904 van het 
fonds een donatie van 3300 gulden. De bedoeling was om de theorieën van Van der 
Waals te testen door het verrichten van precisiemetingen in het nog vrijwel 
onontgonnen drukgebied van wel duizenden atmosfeer.69 Met de donatie van het Van 
der Waalsfonds werd een begin gemaakt met het opbouwen van het instrumentarium 
om de hoge-drukmetingen te verrichten.70 Dit vormde het begin van een expertise die 
nog steeds deel uitmaakt van de Amsterdamse natuurkunde.  

                                                 
67 Curatoren aan faculteit 7-7-1908, G.A. 1020, inv.nr. 196. 
68 Maas, Atomisme, 102. 
69 Kohnstamm, Bijbels personalisme, 22. 
70 J.M.H. Levelt Sengers, J.V. Sengers, ‘Van der Waals Fund, Van der Waals laboratory and Dutch 
high-pressure science’, Physica A 156 (1989) 1-14, m.n. 1-5.; Van der Waalsfonds fondsenboek 4-7-
1906, Van der Waalsarchief, inv.nr. 91. 
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 Kohnstamm had voor het opbouwen van de benodigde apparatuur een kamer 
beschikbaar in het Natuurkundig Laboratorium. Voordat de hoge-drukinstallatie 
gereed was hield Kohnstamm zich in de tussentijd bezig met het onderzoek naar fase-
overgangen bij binaire mengsels. Dit onderzoek vond plaats in Cailletet-buizen, 
waarin maar een druk van twee à driehonderd bar kon worden bereikt.  
 Vanaf 1912 werden er resultaten van het hoge-drukonderzoek gepubliceerd. Er 
konden nu drukken worden bereikt die een factor tien groter waren dan hiervoor. Er 
moest de nodige technische expertise worden ingezet om onder hoge druk nauwkeurig 
te kunnen meten. Dit leek behoorlijk te lukken. In 1919 sprak Kohnstamm vol trots: 
 

[H]et instrumentarium voor hooge druk metingen, dat door mij met geldelijke onder-
steuning van het van der Waals-fonds daar bijeengebracht, [is] een installatie gelijk 
zij op het ogenblik nergens anders is verwezenlijkt.71

 
Toch lieten de resultaten van het hoge-drukonderzoek op zich wachten. De redenen 
hiervoor zullen hieronder nog uiteengezet worden. 
 Kohnstamm gaf college thermodynamica aan kandidaatsstudenten scheikunde 
en wis- en natuurkunde. Het gemiddelde aantal studenten dat dit college bezocht 
bedroeg ongeveer 20. De cursus duurde twee jaar en werd twee uur per week 
gegeven. Het eerste jaar behandelde hij evenwichten en de eerste en tweede hoofdwet 
van de thermodynamica. Het tweede jaar werden binaire mengsels behandeld. 
Waarschijnlijk gebruikte hij hiervoor zijn bewerking van Van der Waals’ Lehrbuch 
der Thermodynamik.72 Op experimenteel gebied publiceerde Kohnstamm in eerste 
instantie over het in kaart brengen van psi-landschappen van binaire stelsels. Zijn 
promovendi deden onderzoek naar isothermen of binaire stelsels. In totaal heeft 
Kohnstamm gedurende zijn twintigtal jaren durende professoraat slechts vijf 
promovendi gehad. Zie tabel 4.1 hieronder. 
 
  
Tabel 4.1  Kohnstamms promovendi. 
 
1912 J.C. Reeders Condensatie-verschijnselen van eenige binaire stelsels 
1914 K.W. Walstra Isothermen van waterstof bij 15° C, 5° C en 20° C, tot 

2200 atmosferen 
1915 P.J. Nieuwkamp Ontmenging bij binaire mengsels 
1924 A.M.J.F. Michels Het nauwkeurig meten van isothermen 
1928 P.J.A.J. Geels Schakelsystemen voor nauwkeurige weerstandsmeting. 

Invloed van druk op het electrisch geleidingsvermogen van 
platina en goud 

 
Bron: Maas, Atomisme, 138, 223. 
 
 Kohnstamm borduurde met zijn werk aan het opstellen van psi-landschappen 
van binaire stelsels rechtstreeks voort op het werk van Van der Waals. In 1890 was 
Van der Waals’ theorie van binaire mengsels verschenen, waarin een beschrijving 
werd gegeven van een mengsel van twee stoffen. Van der Waals nam zijn beroemde 

                                                 
71 Kohnstamm aan curatoren, 21-2 1919, G.A. 279, inv.nr. 71, nr. 57. 
72 Maas, Atomisme, 127. 
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toestandsvergelijk als uitgangspunt, die de verhouding tussen de druk P, volume V en 
temperatuur T van een stof beschrijft:  
 

(P + a / V²)(V – b) = RT        (vergelijking 4.1) 
 
Hierin is R de gasconstante, staat de parameter a voor de aantrekkende werking van 
de atomen op elkaar en staat b voor het volume wat een atoom inneemt. In een binair 
mengsel hangen a en b af van een combinatie van de twee stoffen. In feite betekent dit 
dat de eigenschappen van het mengsel afhangen van de eigenschappen van de beide 
stoffen en de verhouding waarin de stoffen gemengd zijn. Van der Waals stelde een 
vergelijking op die de vrije energie (symbool: de Griekse letter psi) van het systeem 
beschreef. Bij constante temperatuur en volume komt het mengsel tot evenwicht als 
de vrije energie een minimum heeft bereikt. Van der Waals gebruikte Gibbs’ 
voorstelling van een psi-vlak, waarin de isotherm van de vrije energie wordt afgezet 
tegen een grondvlak met als assen het volume V en het massabestanddeel x van het 
mengsel. Door raakvlakken aan het psi-vlak te construeren kan men informatie 
verkrijgen over de toestanden van het systeem. Als het raakvlak het psi-vlak snijdt is 
er sprake van instabiele toestand. Als het raakvlak op bepaalde punten het psi-vlak 
niet meer snijdt maar raakt, is er sprake van een dubbelraakvlak. Het instabiele 
systeem is dan uiteengevallen in twee coëxisterende fasen.73  
 
3.8.1 De thermodynamische school van Van der Waals 
 
Kohnstamm wierp zich op als de verdediger van het erfgoed van Van der Waals. Als 
discipel en bekleder van een door Van der Waals speciaal voor hem gecreëerde 
leerstoel moet hij het ook wel als zijn plicht hebben gevoeld om het werk van zijn 
grote leermeester te bewaken.  
 De laatste decennia van de negentiende eeuw was er sprake van een sterke 
opkomst van cultureel-nationalisme in Nederland. Deels had dit te maken met de 
afscheiding van België, waarna Nederland op zoek ging naar een basis voor de zich 
ontwikkelende natiestaat. In wetenschappelijke kring leidde dit in 1887 tot de 
oprichting van het Nederlandsch Natuur- en Geneeskundig Congres. Doel van het 
NNGC was het redden van de Nederlandse natuurwetenschap, die in de negentiende 
eeuw diep was weggezakt ten opzichte van de andere Europese landen. Eerste 
voorzitter van de NNGC was een oom van Kohnstamm, de medicus B.J. Stokvis. Het 
wetenschappelijke nationalisme uitte zich ook in het oprichten van standbeelden voor 
nationale helden van de wetenschap, in herdenkingsbijeenkomsten en in het toenemen 
van de belangstelling voor de Nederlandse wetenschapsgeschiedenis.74

In dit licht kan men ook de ontvangst van het in 1873 verschenen proefschrift 
van Van der Waals plaatsen, die volgens velen een aanzet gaf tot het ontstaan van een 
specifieke ‘Hollandsche School’ van de thermodynamica. Volgens deze school waren 
de methoden van Gibbs en Van der Waals, die door de Nederlanders werden 
gehanteerd, veel geavanceerder dan die van de Duitsers. Volgens Van der Waals 

                                                 
73 Ibid., 75-78. 
74 B. Theunissen, ‘Kennis als cultuur: Lorentz’ visie op wetenschap’, in: B. Theunissen, “Nut en nog 
eens nut”. Wetenschapsbeelden van Nederlandse natuuronderzoekers 1800-1900 (Hilversum 2000) 
168-184, m.n. 168-170. Zie ook: J.Th.M. Bank, Het roemrijk vaderland. Cultureel nationalisme in 
Nederland in de negentiende eeuw (’s-Gravenhage 1990); K. van Berkel, ‘Natuurwetenschap en 
cultureel nationalisme in negentiende-eeuws Nederland’, Tijdschrift voor Geschiedenis 104 (1991) 
574-589. 
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schoot het de Duitsers bovendien tekort aan mathematische bagage, waardoor er 
primitieve afleidingen werden gemaakt en foutieve conclusies werden getrokken.75

Zo werd het warmtetheorema van Nernst door de Nederlanders nogal koel ontvangen. 
Kohnstamm schreef samen met Ornstein een stuk voor de Verslagen waarin ze hun 
kritiek uitten. Het theorema van Nernst was in hun ogen onverenigbaar met Van der 
Waals’ wet van de overeenstemmende toestanden.76 Nernst sloeg de aanval af77, maar 
Kohnstamm en Ornstein gaven zich niet gewonnen en gaven hun visie later opnieuw 
weer in een ander artikel.78 Dit samen met Ornstein in 1912 geschreven stuk vormde 
Kohnstamms laatste theoretische publicatie.  
 Een andere eigenschap van de ‘Nederlandsche School’ was het rotsvaste 
geloof in de werkelijkheid van atomen. Van der Waals viel Ostwald krachtig aan 
vanwege diens verwerping van de atoomtheorie. ‘Hoe heb ik hem hooren toornen 
over de Aularede van Wilhelm Ostwald, indertijd hier gehouden’ (Ostwald ontkende 
daarin de werkelijkheid van atomen) verklaarde Kohnstamm later.79 Kohnstamm 
bleef, geheel in de geest van zijn leermeester, de atoomtheorie hartstochtelijk 
verdedigen. Al in zijn proefschrift noemde hij in een van zijn stellingen de energetica 
van Ostwald als vijand van de natuurkunde.  
 

Van physisch standpunt is het streven van Ostwald om de atomistiek te vervangen 
door “Energetik”, te betreuren, als een poging om aan de physica een harer vrucht-
baarste werkhypothesen te ontnemen; van algemeen philosophisch standpunt is dit 
streven te verwerpen als een hernieuwde poging tot handhaving van het 
materialisme.80

 
Ostwalds denkbeelden waren voor Kohnstamm waarschijnlijk niet alleen verwerpelijk 
omdat tegen de atoomtheorie werd aangeschopt. Ostwald ontkende ook het bestaan 
van een autonome geest. Een hoofdpunt van zijn kritiek op de atoomtheorie was dat 
deze theorie de kloof tussen materie en geest niet dichtte. Met zijn energetisch 
monisme zou het materie-geest probleem worden opgelost. Er bestond geen materie, 
alles bestond uit energie, ook de menselijke geest. Hierdoor was er volgens Ostwald 
geen verschil tussen levende wezens en automaten. Ruimte voor spontaniteit was er 
niet.81 En dit terwijl Kohnstamm in zijn inaugurale rede van 1908 juist een lans had 
gebroken voor de vrije wil (zie paragraaf 7.8 Determinisme en natuurwetenschap). 
Wat ook olie op het vuur kan hebben gegooid was Ostwalds idee dat de kerk en 
religie slechts manieren waren om de werkelijkheid te ontvluchten. Het geloof had in 
zijn ogen een remmende werking op de vooruitgang in de wetenschap.82 Kohnstamm 
had als wetenschapper zijn atheïsme zojuist laten varen en was een vroom christen 
geworden. 

                                                 
75 Maas, Atomisme, 156. 
76 Ph. Kohnstamm, L.S. Ornstein, ‘Over het warmtetheorema van Nernst’, Verslagen K.A.W. 19 (1910-
1911) 848-864. 
77 W. Nernst, ‘Über die Unverträglichkeit des von mir aufgestellten Wärmetheorems mit der Gleichung 
von Van der Waals bei sehr tiefen Temperaturen’, Verslagen K.A.W. 20 (1911-1912) 64-67. 
78 Ph. Kohnstamm, L.S. Ornstein, ‘Het warmtetheorema van Nernst en de chemische feiten’, Verslagen 
K.A.W. 20 (1911-1912) 822-839. 
79 Ph. Kohnstamm, Algemeen Handelsblad, 11 maart 1923. Geciteerd in: Ph. Kohnstamm, ‘Het 
levenswerk van J.D. van der Waals’, in: Onze Eeuw 23 (1923) IV, 1-32, m.n. 4.  
80 Ph. Kohnstamm, Experimentele onderzoekingen naar aanleiding van de theorie van Van der Waals. 
Het P.T.X. vlak: voorstudies en methoden. (Amsterdam 1901) 217-218. 
81 E. Daser, Ostwalds energetischer Monismus, proefschrift (Altendorf 1980) 51-62. 
82 Ibid., 93-107. 
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In zijn rede van 1908 wierp Kohnstamm zich wederom op als verdediger van 
de atoomtheorie. Hij noemde het een verdienste van de Nederlandse natuurkunde dat 
de energetische richting in 1908 als doodgebloed mocht worden beschouwd. De 
school van Van der Waals had de ontoereikendheid van de energetica op 
thermodynamisch gebied aangetoond. De elektronentheorie van Lorentz liet zien dat 
ook op dat gebied de atomistische beschouwing toe te passen was. Zo werd de strijd 
beslecht ten gunste van de atoomtheorie.83 Toen zijn rede gedrukt werd in het 
Tijdschrift voor Wijsbegeerte voorzag hij deze van een naschrift waarin hij getuigde 
van het heugelijke feit dat Ostwald zelf inmiddels had erkend dat zijn strijd tegen de 
atoomtheorie onhoudbaar was geworden. Maar het was wel zo, zo besloot 
Kohnstamm enigszins korzelig, 
 

dat wanneer Ostwald de argumenten voor de atoomtheorie wat ernstiger had 
overwogen vóór hij zijn heftigen strijd er tegen begon, hij heel wat verwarring en 
misverstand had kunnen voorkomen.84

 
 Van der Waals zelf sprak van het belang van Nederland in de vooruitgang van 
de natuurkunde. Hij stemde in met de beweegredenen van Kamerlingh Onnes, die 
zich bij de keuze van zijn onderwerpen liet leiden door de wens om 
 

ons vaderland een behoorlijk en eigen aandeel te doen nemen in de ontwik-
keling van de natuurkundige wetenschap.85

 
Van der Waals vervolgde dat het Leidse laboratorium ook op ander gebied de 
vaderlandse fysica verder hielp, namelijk bij de toetsing van de uitkomsten van het 
werk van Lorentz. Wat het verder echt een ‘Hollandsche School’ maakte, was de 
eigenschap van Hollandse geleerden om uitkomsten van het onderzoek consequent 
weer te geven op grafische wijze.86 Hiervoor was veel wiskundige kennis nodig, die 
bij Nederlandse natuurkundigen en chemici dan ook veelvuldiger aanwezig was dan 
bij hun buitenlandse collega’s.87 Van der Waals concludeerde dan ook:  
 

Duidelijker, dan dit bij onze naburen het geval is, is op onzen bodem ingezien, wat de  
thermodynamica vermag, en wat zij niet vermag.88

 
Het onderzoek wat door Kamerlingh Onnes in Leiden werd gedaan was voor een 
groot deel geïnspireerd door de onderzoekingen van Van der Waals. Het 
Amsterdamse onderzoek naar hoge drukken vormde in die zin dan ook een natuurlijk 
complement naast het Leidse lage temperatuuronderzoek. Kamerlingh Onnes liet zich 
inspireren om Van der Waals’ theoretische beschouwingen proefondervindelijk te 

                                                 
83 Ph. Kohnstamm, Determinisme en natuurwetenschap. Rede bij de aanvaarding van het ambt van 
buitengewoon hoogleeraar in de natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam op maandag 26 
october 1908 uitgesproken door Dr. Ph. Kohnstamm (Amsterdam 1908) 14-15. 
84 Ph. Kohnstamm, ‘Determinisme en natuurwetenschap. Naschrift’, Tijdschrift voor Wijsbegeerte 2 
(1908) 564. 
85 J.D. van der Waals, ‘De arbeid van Kamerlingh Onnes voor de Vaderlandsche Natuurkunde’, in: Het 
Natuurkundig Laboratorium der Rijks-Universiteit te Leiden in de jaren 1882-1904. Gedenkboek 
aangeboden aan den hoogleraar H. Kamerlingh Onnes, directeur van het Laboratorium, bij 
gelegenheid van zijn 25-jarig doctoraat op 10 juli 1904 (Leiden 1904) 71-87, m.n. 73. 
86 Van der Waals, Vaderlandsche Natuurkunde, 74. 
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toetsen. Kamerlingh Onnes kwam hierdoor als vanzelf tot het onderzoeken van gassen 
bij zeer lage temperaturen. Bij lage temperaturen laten de fijnere eigenschappen van 
een stof zich beter bestuderen. Bovendien liet de toestandsvergelijking van Van der 
Waals zich het duidelijkst toetsen bij gassen waarvan de moleculen bestaan uit één, 
desnoods twee atomen. Deze stoffen hebben echter de eigenschap dat hun kritische 
temperatuur zeer laag ligt, niet ver boven het absolute nulpunt. Helium, het gas met de 
laagste kritische temperatuur, werd door Kamerlingh Onnes in 1908 vloeibaar 
gemaakt, bij een temperatuur van ongeveer 4 K.89  
 
3.9 Afkalving en opvolging 
 
Eind 1913 was dan eindelijk de hoge-drukinstallatie gereedgekomen. Het was de 
culminatie van bijna tien jaar aan opbouw en onderzoek. Kohnstamm stuurde de 
geconstrueerde drukbalans naar Leiden op voor toetsing aan de open 
standaardmanometer. Daar bleek echter dat de foutenmarge onbevredigend hoog was. 
De benodigde correcties waren variabel bij verschillende drukken. Bij drukken tot 
slechts 100 atmosfeer bedroeg de nauwkeurigheid in het gunstigste geval één op 
vierhonderd.   
 Deze mislukking schijnt bij Kohnstamm nogal een schok teweeg te hebben 
gebracht. Zijn natuurkundige publicaties stokten. Het temperen van zijn enthousiasme 
voor het thermodynamisch onderzoek had misschien ook te maken met het feit dat het 
in de oorlog waarschijnlijk niet mogelijk was om aan materieel te komen om de 
drukbalans te verbeteren.90 Ook verschoof zijn belangstelling steeds meer naar de 
pedagogiek, wat wellicht versneld werd door het haperen van het onderzoek tijdens de 
oorlog. Was dit voor Kohnstamm het extra duwtje dat hij nodig had om zich van de 
fysica af te keren? Er is geen eenduidig antwoord te geven, maar het besluit om zijn 
professoraat neer te leggen lijkt door een samenspel van omstandigheden tot stand te 
zijn gekomen. Vlak voor en gedurende de oorlog was hij bovendien zeer actief in de 
politiek. In 1917 was hij voorzitter van de VDB. In 1919 werd hij hoogleraar in de 
pedagogiek, met een eigen Nutsseminarium voor Paedagogiek om onderzoek te 
verrichten.  

Kohnstamm lijkt in ieder geval al vanaf 1924 van plan te zijn geweest om zich 
in ‘De Schapendrift’ te Ermelo te vestigen. Dit houten zomerhuis was in 1907 op 
basis van zijn eigen tekeningen gebouwd. Uiteindelijk verhuisde hij in 1926 definitief 
naar Ermelo, zodat hij zich aan het schrijven van zijn hoofdwerk Schepper en 
schepping kon gaan wijden. Hij had daarvoor speciaal een houten studeerhut op 100 
meter afstand van het huis gebouwd. Hij voelde zich in de grote stad niet thuis en 
zocht op het platteland de rust die hij nodig had om te kunnen schrijven.91 Hiervoor 
nam Kohnstamm per 1 januari 1927 verlof als hoogleraar thermodynamica. 
Uiteindelijk liet hij dit verlof medio 1928 omzetten in ontslag.92  
 
                                                 
89 K. van Berkel, In het voetspoor van Stevin: Geschiedenis van de natuurwetenschap in Nederland 
(Meppel en Amsterdam 1985)146-148. Zie verder voor een gedetailleerde beschrijving van het werk 
van de Amsterdamse en Leidse onderzoekstak: J.L. Levelt Sengers, How fluids unmix. Discoveries by 
the school of Van der Waals and Kamerling Onnes, History of science and scholarship in the 
Netherlands volume 4 (Amsterdam 2002) 
90 E.I. Hoogenboom-Smid, ‘Vergelijking van de Utrechtsche drukbalans van het Van ’t Hoff-
laboratorium met die van het Van der Waals-fonds te Amsterdam’, Verslagen K.A.W. 25 (1916-1917), 
553-556, m.n. 556. 
91 Kohnstamm, Bijbels personalisme, 44-45. 
92 Maas, Atomisme, 164-165. 
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Blijkbaar was hij er zelf van overtuigd geraakt dat het beter was om zijn werk  
 
aan jongere en meer uitsluitend daarop gerichte krachten over te dragen.93

 
Kohnstamm was tot de conclusie gekomen dat hij teveel met de pedagogiek en zijn 
andere activiteiten bezig was om nog zinnig werk in de thermodynamica te kunnen 
verrichten. Ook het werk van het Nutsseminarium – dat een nogal trage start beleefde 
– begon na 1924 goed op gang te komen. Al sinds 1914 had hij geen enkele 
natuurkundige publicatie geschreven, en het lijkt erop dat hij slechts hoogleraar bleef 
uit plichtsgevoel. Van der Waals had hem immers zelf aangesteld om zijn erfgoed te 
bewaken. Rond 1951 zou Kohnstamm over deze episode schrijven: 
 

Wat de overgang naar de geesteswetenschappen betreft, ik ben er zeker van, dat dit 
voor de natuurwetenschappen geen verlies is geweest. Want tot werkelijk creatief 
werk zou ik daar nooit gekomen zijn.94

 
Hij had zelf wel in de gaten dat zijn werk niet van het hoogst mogelijke niveau was, 
aangezien hij teveel met andere dingen bezig was. En al hield hij zich wel enigszins 
met de thermodynamica bezig, hij was niet echt in staat om de werkelijk nieuwe 
wetenschappelijke ontwikkelingen in de moderne natuurkunde (de relativiteitstheorie 
en de kwantummechanica) geheel te kunnen volgen.95 Hij hield zich liever bezig met 
de wetenschaps- en levensfilosofische implicaties van de moderne natuurkunde.  
 Na Kohnstamms ontslag werd zijn voormalige promovendus Michels leider 
van de werkzaamheden van het Van der Waals Fonds.96 A.M.J.F. Michels (1889-
1969) was al vanaf 1919 assistent bij Kohnstamm. Hij leek de ‘jongere kracht’ die 
nodig was om het werk voort te kunnen zetten, en dus deelde Kohnstamm het 
universiteitsbestuur mee dat hij zijn taken overdroeg aan Michels. Sissingh – op dat 
moment directeur van het Natuurkundig Laboratorium – was hier tegen, mede omdat 
er tegelijkertijd een aanvraag werd gedaan om meer geld en personeel te krijgen voor 
de thermodynamische afdeling. Hiermee was Sissingh, die meende dat zijn eigen 
laboratorium werd achtergesteld, het niet eens en hij deed alles om Michels als 
opvolger van Kohnstamm te weren. De faculteit en het universiteitsbestuur 
waardeerden Michels activiteiten genoeg om hem een leerjongen, een bediende en een 
eenmalig krediet van drieduizend gulden te verlenen.97 Hoogleraar werd Michels 
echter niet. Volgens Maas was de belangrijkste reden hiervoor het feit dat zijn werk 
slechts in een kleine kring van wetenschappers werd erkend. Buiten wetenschappers 
die zich bezig hielden met de thermodynamica was er geen sprake van algemene 
erkenning onder fysici. En wetenschappelijk prestige was nu net waar universitaire 
bestuurders gevoelig voor waren. Bestuursleden van het Van der Waalsfonds, die 
meenden dat Michels van onschatbare waarde was voor het Fonds, begonnen een 
lobby voor Michels. Dit mocht echter niet baten. 

Op 2 mei 1928 schreef Ehrenfest aan Kohnstamm dat hij gehoord had dat er 
verscheidene grote Engelse bedrijven belangstelling toonden voor Michels’ werk op 
het gebied van hoge drukken. Op het continent werd interesse getoond door de Duitse 
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staalindustrie. Als Michels geen professoraat in Amsterdam zou krijgen zou het voor 
de Nederlandse fysica een opsteker zijn om Michels als het ware naar het buitenland 
te exporteren – waardoor waarschijnlijk ook andere jonge Nederlandse fysici 
gemakkelijker aan banen in Engeland konden komen. Echter, Michels hier houden 
zou nuttig zijn voor de eigen industrie. Ehrenfest stelde voor om te proberen of er 
eventueel een hoge-druklaboratorium in Delft kon worden gevestigd. Hieraan zou 
kunnen worden bijgedragen door het ministerie en enige industriëlen. Tevens zou het 
werk van het Van der Waals Fonds dan gewoon in Delft kunnen worden 
gecontinueerd.98 In 1927 was er vanuit Delft al aan Michels getrokken om L.H. 
Siertsema op te volgen, die het jaar daarop zijn ontslag zou nemen.99 Op 9 mei 
antwoordde Kohnstamm dat met de ‘Delfter Lösung’ ernstig rekening moest worden 
gehouden.100 Hoewel Cohen –hoogleraar scheikunde te Amsterdam – en Keesom – 
hoogleraar natuurkunde te Leiden en opvolger van Kamerlingh Onnes – meenden dat 
het een schandaal zou zijn als Michels niet een voor hem geschikte positie 
(extraordinariaat) zou krijgen101,  was het blijkbaar bekend dat de bekleding van een 
professoraat er voor Michels, als opvolger van Kohnstamm, voorlopig niet in zat. 
Uiteindelijk kreeg Michels in 1929 wel een lectoraat in de ‘warmteleer en de 
medische propedeuse’. Hiervoor moest Michels het Van der Waalsfonds leiden en de 
colleges warmteleer – maar niet het college thermodynamica voor chemici – en tevens 
ook een groot gedeelte van het medisch propedeutisch onderwijs geven. Bij elkaar 
genomen was dit veel meer dan Kohnstamm voor zijn extraordinariaat had moeten 
doen. Pas op 6 maart 1939 werd Michels hoogleraar en kreeg hij zo na veel 
geharrewar toch de erkenning die hij verdiende.102

 
Kohnstamm keerde zich, mede omdat hij in de jaren rond 1911 steeds actiever werd 
op het politieke terrein, af van het fysisch onderzoek. De Eerste Wereldoorlog maakte 
dat hij zich nog meer ging inzetten voor de democratie en de verstandhouding tussen 
de diverse volken. Zijn levensbeschouwing was hiervoor een belangrijke drijfveer, en 
zijn prioriteit begon duidelijk te verschuiven naar de politiek en de pedagogiek. Hoe 
Kohnstamm in de politiek terechtkwam, wat zijn activiteiten op dit vlak waren en 
welke invloed de beide oorlogen op zijn werk hadden, wordt in het volgende 
hoofdstuk behandeld.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
98 Paul Ehrenfest aan Philip Kohnstamm 2 mei 1928, archief Ehrenfest, esc:6, sectie 7, 234. 
99 Maas, Atomisme, 179.  
100 Philip Kohnstamm aan Paul Ehrenfest 9 mei 1928, archief Ehrenfest, esc:6, sectie 7, 235. 
101 Philip Kohnstamm aan Paul Ehrenfest 14 mei 1928, archief Ehrenfest, esc:6, sectie 7, 238. 
102 Maas, Atomisme, 178-183. 
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Tabel 4.2  Publicaties Kohnstamm in de Verslagen van de K.A.W. 
 
 
Kohnstamm, Ph., ‘Over de gedaante der empirische isothermen van een binair  

mengsel’, Verslagen K.A.W. 10 (1901-1902) 432-437. 
Kohnstamm, Ph. en B.M. van Dalfsen, ‘Dampspanningen van mengsels van aether en  

chloroform’, Verslagen K.A.W. 10 (1901-1902) 167-171. 
Kohnstamm, Ph., ‘Over de toestandsvergelijking van Van der Waals’, Verslagen  

K.A.W. 12 (1903-1904) 948-961. 
Kohnstamm, Ph., ‘Over de vergelijking van Clausius en Van der Waals voor de  

gemiddelde weglengte en het aantal botsingen’, Verslagen K.A.W. 12 (1903- 
1904) 961-967. 

Kohnstamm, Ph., ‘Een formule voor den osmotischen druk in geconcentreerde  
oplossingen, wier damp de gaswetten volgt’, Verslagen K.A.W. 13 (1904- 
1905) 781-787. 

Kohnstamm, Ph., ‘Kinetische afleiding van Van ’t Hoff’s wet voor den osmotischen  
druk in een verdunde oplossing’, Verslagen K.A.W. 13 (1904-1905) 788-800. 

Kohnstamm, Ph., ‘Osmotischen druk of thermodynamische potentiaal’, Verslagen  
K.A.W. 13 (1904-1905) 800-811. 

Kohnstamm, Ph., ‘Over den vorm der driephasenlijn vast-vloeibaar-gasvormig bij een 
binair mengsel’, Verslagen K.A.W. 15 (1906-1907) 732-742. 

Kohnstamm, Ph., ‘Over metastabiele en labiele evenwichten vast-fluïde’, Verslagen  
K.A.W. 15 (1906-1907) 742-754. 

Kohnstamm, Ph., ’Over den loop der isopiesten bij binaire stelsels’, Verslagen K.A.W. 
17 (1908-1909) 670-684 en 808-821 en 1029-1036. 

Kohnstamm, Ph., en J.Chr. Reeders, ‘Over de condensatieverschijnselen bij mengsels  
van koolzuur en methaan in verband met dubbele retrograde condensatie’,  
Verslagen K.A.W. 17 (1908-1909) 1036-1045. 

Kohnstamm, Ph. en J. Timmermans, ‘Over den invloed van den druk op de 
mengbaarheid van twee vloeistoffen’, Verslagen K.A.W. 18 (1909-1910) 267-
278. 

Kohnstamm, Ph., ‘Een kort antwoord op de opmerkingen van den heer Van Laar’,  
Verslagen K.A.W. 18 (1909-1910) 560-563. 

Kohnstamm, Ph. en L.S. Ornstein, ‘Over het warmtetheorema van Nernst’, Verslagen  
K.A.W. 19 (1910-1911) 848-864. 

Kohnstamm, Ph., ‘Over osmotische temperatuur en de kinetische beteekenis van den  
Thermodynamischen potentiaal’, Verslagen K.A.W. 19 (1910-1911) 864-875. 

Kohnstamm, Ph. en F.E.C. Scheffer, ‘Thermodynamische potentiaal en  
Reactiesnelheden’, Verslagen K.A.W. 19 (1910-1911) 878-894. 

Kohnstamm, Ph. en J. Timmermans, ‘Over dampdrukken in binaire stelsels bij  
gedeeltelijke mengbaarheid der vloeistoffen’, Verslagen K.A.W. 19 (1910- 
1911) 1022-1038. 

Kohnstamm, Ph. en J.C. Reeders, ‘Over condensatieverschijnselen bij mengsels van  
koolzuur en nitrobenzol in verband met dubbele retrogade condensatie’,  
Verslagen K.A.W. 20 (1911-1912) 359-367. 

Kohnstamm, Ph. en L.S. Ornstein, ‘Het warmte theorema van Nernst en de chemische 
feiten’, Verslagen K.A.W. 20 (1911-1912) 822-839. 

Kohnstamm, Ph., ‘Over de dampdruklijnen van binaire stelsels bij zeer  
uiteenloopende waarden van de dampdrukken der componenten’, Verslagen  
K.A.W. 21 (1912-1913) 65-82. 
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Kohnstamm, Ph. en J. Timmermans, ‘Experimenteele onderzoekingen omtrent de  
mengbaarheid van vloeistoffen bij drukken tot boven 3000 atmospheren’,  
Verslagen K.A.W. 21 (1912-1913) 783-799. 

Kohnstamm, Ph. en K.W. Walstra, ‘Instrumentarium ter bepaling van gasisothermen  
tot omstreeks 3000 atm.’, Verslagen K.A.W. 22 (1913-1914) 679-694 en 808-
820. 

Kohnstamm, Ph. en K.W. Walstra, ‘Isothermen van waterstof bij 20° C en 15,5° C’,  
            Verslagen K.A.W. 22 (1913-1914) 1366-1379. 
 
 
Bron: Verslagen K.A.W. (1901-1914) 
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4. Politiek bewogen jaren 
 
 
 
4.1 De wording van een democraat 
 
4.1.1 ‘Het huis van A.C.’1

 
Kohnstamm gaf gedurende het grootste deel van zijn leven blijk van een krachtig 
politiek engagement. De opkomst van het nationaal socialisme werd door hem zeer 
bewust ervaren en al lang voor het daadwerkelijk uitbreken van de oorlog werd deze 
ook door hem voorspeld. De vrede van Versailles was volgens hem bron van een 
volgend conflict. In de jaren dertig zag hij zijn voorspelling, dank zij het goede 
contact met Duitsland, aan zekerheid toenemen. Kohnstamm werd onder andere door 
zijn zwager Herbert Hausmann over de toestand in zijn geboorteland geïnformeerd. 
Hausmann was een Duitse ambtenaar die na Hitlers machtsgreep in 1933 meteen 
ontslag had genomen en naar Nederland was gekomen. Kohnstamm was van Duitse 
afkomst, en de vakken die hij beoefende – natuurkunde, pedagogiek en filosofie – 
waren voor een belangrijk deel ‘Duitse’ vakken. Hij had goede contacten met Duitse 
wetenschappers en bovendien was hij actief in de Wereldbond der Kerken. Hij zette 
zich schap tegen de vloed van antisemitisme die opkwam en bleef schrijven over de 
noodzaak van democratie voor de samenleving. Uiteindelijk waagde hij het zelfs in 
bezettingstijd om zich in een openbare rede uit te spreken tegen het ‘valse kruis’. 
 Kohnstamms interesse voor de politiek werd gewekt door zijn oom, A.C. 
Wertheim, een liberaal politicus die actief was in de locale Amsterdamse politiek en 
die later ook tot Senator werd gekozen. 

A.C. Wertheim2 was niet alleen voor Kohnstamm een belangrijk man, maar 
was eind negentiende eeuw een spil in het gehele Amsterdamse leven. Als men sprak 
over ‘A.C.’ wist iedere Amsterdammer wie er werd bedoeld. Een spil zou hij ook 
voor de jonge Kohnstamm blijken te zijn toen deze tijdens zijn studietijd voor langere 
tijd in het huis van zijn oom verbleef.  

Abraham Carel Wertheim (1832-1897) werd op 12 december 1832 te 
Amsterdam geboren. Zijn familie kwam uit intellectuele joodse kringen. Wertheim 
ging op zijn dertiende op het kantoor van zijn oom Abraham Wertheim werken en 
werd hierna actief als bankier. Zo was hij onder andere betrokken bij het tot stand 
komen van de Nederlandsch-Indische Handelsbank, de Nederlandsch-Indische 
Spoorwegmaatschappij en de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen. Hij 
werd een specialist in het oprichten van grote handels- en transportondernemingen. In 
1870 gaf hij samen met prins Hendrik de aanzet voor de stichting van de Stoomvaart-
maatschappij Nederland.  

In 1884 hielp hij de Indische crisis bezweren. Indische handelsinstellingen 
kregen tijdens deze crisis te maken met een sterke daling in de prijzen van producten. 
In 1874 hielp hij mee aan de grondvesting van de Tooneelschool en hij gaf de aanzet 
tot de oprichting van het Nederlandsch Tooneel.  

                                                 
1 Citaat uit: Ph. Kohnstamm, Hoe mijn “bijbels personalisme” ontstond, (tweede druk; Haarlem 1952  
(eerste druk 1934)) 4. 
2 Biografische gegevens over A.C. Wertheim afkomstig uit: P.C. Molhuyzen en P.J. Blok (eds.), Nieuw 
Nederlandsch biografisch woordenboek, dl. III (Leiden 1914) 1404-1407. 
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Liefdadigheid vormde een groot deel van zijn activiteiten. Zo hielp hij onder 
meer mee aan de stichting van het Burgerziekenhuis te Amsterdam.3

In 1880 werd hij hoofdbestuurder van de Maatschappij tot Nut van ’t 
Algemeen. In deze functie hield hij zich vooral bezig met volkshuisvesting en 
volkskredietbanken en de ‘verbetering van de verstandelijke, zedelijke en 
maatschappelijke toestand des volkes’ in het algemeen.4 Als leider van de liberale 
kiesvereniging ‘Burgerplicht’ achtte Wertheim het zijn taak om ervoor te pleiten om 
‘de kleine man te ontwikkelen en te vormen om in het leven aan zijne verheven 
bestemming te beantwoorden’. Hij streed hierbij voor de neutrale school, die – hoewel 
niet levensbeschouwelijk – wel zedelijk onderwijs zou moeten geven.5 Hij werd lid 
van Provinciale Staten en kwam in 1886 zelfs in de Eerste Kamer.   

Hoewel in religieus opzicht uiterst vrijzinnig was hij bedrijvig met de 
aangelegenheden van de joodse gemeente en was hij voorzitter van de kerkenraad van 
de Nederlands-Israelitische gemeente. Van het zionisme moest hij niets hebben.6

Nog steeds zijn er in Amsterdam een Wertheimfontein en een Wertheimpark 
te vinden. Hij was voor de joodse inwoners van Amsterdam van groot belang. Rond 
1900 was bijna 12 % van de Amsterdamse bevolking joods. De helft van de 
Nederlandse joodse bevolking woonde in Amsterdam.7  

De dagelijkse tafelgesprekken die in het huis aan de Heerengracht 615 werden 
gevoerd achtte Kohnstamm van groot belang voor zijn verdere vorming.8 Religie 
kwam echter zelden ter sprake, hiermee had Wertheim niets. Wertheim hanteerde zelf 
de uitspraak: ‘In de Kerk zijn wij Israelieten, daarbuiten zijn wij burgers.’9 Het 
jodendom werd meer als een traditie dan als een geloof beleden. Wertheim was wel 
fel tegen de doop, omdat de joden in zijn ogen altijd als joden zouden worden gezien, 
ongeacht wat ze daar zelf aan zouden trachten te veranderen. Men moest trots zijn en 
de eigen identiteit behouden, dit was een plicht tegenover het gehele joodse volk.  

Kohnstamm kreeg geen religie mee van huis uit, maar later zou hij een 
overtuigd christen worden. Toch bleef hij mensen in de eerste plaats als burgers zien 
en niet als mensen die een bepaald geloof moest worden opgedrongen. Iedereen was 
zelf verantwoordelijk voor zijn/haar geloofskeuze. En omdat iedere persoon 
waardevol was, was iedere keuze dat in principe ook. Dit respect voor de mening van 
anderen werd hem, mede onder invloed van zijn oom, ingebakken.  
 
4.1.2 Liberaal politicus 
 
Kohnstamms eerste actieve optreden in de politiek vond plaats in 1894, toen hij 
samen met een andere student de Jordaan introk om de mensen van de noodzaak van 

                                                 
3 Zie voor Wertheims liefdadigheden: A.S. Rijxman, ‘A.C. Wertheim als filantroop’, in: A.S. Rijxman, 
A.C. Wertheim, 1832-1897. Een bijdrage tot zijn levensgeschiedenis, proefschrift (Amsterdam 1961) 
245-264.  
4 Rijxman, Wertheim, 250. 
5 Ibid., 267. 
6 Ibid., 243. 
7 Ibid., 74. 
8 Kohnstamm, Bijbels personalisme, 15. Dit soort tafelgesprekken lijkt hij overgenomen te hebben bij 
de opvoeding van zijn eigen kinderen. Max Kohnstamm – Philip Kohnstamms oudste zoon – zegt zich 
er buitengewoon bewust van te zijn dat hij van dit soort gesprekken ontzettend veel heeft geleerd en zo 
veel kennis met de ‘vadermelk’ heeft meegekregen. Persoonlijke mededeling Max Kohnstamm, 21-12-
2003. 
9 Rijxman, Wertheim, 13. Wertheim was overigens wel lid van een vrijmetselaarsorde, maar daar was 
hij zelden te vinden. Ibid., 253. 
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een ruimer kiesrecht te overtuigen.10 Aanleiding vormde de ontbinding van de 
Tweede Kamer door Tak van Poortvliet. In 1905 trad hij toe tot de Vrijzinnig 
Democratische Bond.11 Vervolgens werd hij steeds meer de actieve politiek in 
getrokken. Twee jaar later werd hij in het bestuur van de afdeling Amsterdam 
gekozen. In het najaar van 1911 ontving hij een telefoontje van zijn vriend Van 
Embden, de voorzitter van de VDB, met het verzoek om op de aanstaande 
afdelingsvergadering aanwezig te zijn. De VDB probeerde een standpunt in te nemen 
inzake de ontwerpen voor een ouderdomsverzekering. Van Embden verzocht 
Kohnstamm op de vergadering aanwezig te zijn. Er bleken binnen de VDB namelijk 
voorstanders te bestaan voor een ouderdomsverzekering van staatswege, de 
zogenaamde staatspensionering, maar voor een aantal rechtgeaarde liberalen leek dit 
toch te veel staatsbemoeienis. Kohnstamm probeerde op de vergadering de twee 
kampen nader tot elkaar te brengen; het gevaar voor een scheuring in de partij was 
niet irreëel. Na de vergadering belde hij Van Embden op om te verklaren steeds meer 
te zien in en staatspensionering. Deze voelde hier blijkbaar ook wel voor, en hij 
vertrouwde Kohnstamm in ieder geval genoeg om hem op de jaarvergadering zijn 
gang te laten gaan. Op de jaarvergadering sprak Kohnstamm zich dan ook uit vóór de 
staatspensionering. Het vraagstuk werd door de vergadering naar een commissie 
verwezen, die zich uitsprak ten gunste van het voorstel. Het lukte zo een breuk in de 
partij te voorkomen.12  

Vervolgens vond er iets plaats dat volgens Kohnstamm een grote invloed op 
zijn pedagogische en wijsgerige denken heeft gehad: hij werd verkiezingskandidaat 
voor de Tweede Kamer. 
 
4.1.3 Indrukken te Weststellingwerf 
 
Kohnstamm werd voor de verkiezingen van 1913 kandidaat in het district 
Weststellingwerf en de ervaringen die hij tijdens de verkiezingscampagne opdeed, 
vormden een niet te overschatten factor in zijn leven. Kohnstamm, de rechtgeaarde 
liberaal en democraat, de intellectueel die colleges liep bij Van der Waals en Spruyt 
en die bovendien buitengewoon hoogleraar in de thermodynamica was, kwam tijdens 
zijn campagne klaarblijkelijk voor het eerst in contact met het ‘gewone’ volk. Hij 
raakte diep onder de indruk van deze ervaring. 
 

[I]k ben mij levendig bewust voor de vormgeving van mijn gedachten, voor de 
vrijmoedigheid ze in ’t publiek uit te spreken en te verdedigen, nergens – zelfs niet in 
de collegekamers van Van der Waals en Spruyt – zó veel te hebben geleerd als in die 
debat-avonden in Friese- en Drentse boerenherbergen. Maar niet slechts voor de 
vorm, ook voor de inhoud, ja voor de principiële grondslag van mijn denken ben ik 
aan die verkiezings-campagne ontzaglijk veel verschuldigd; terwijl het saamhorig-
heidsgevoel met het Nederlandse volk (…) sterk toenam aan kracht en diepte, leerde 
ik, de groot-stedeling, die met het ‘volk’ nooit in enige geestelijke aanraking was ge-
weest, in die debatten diep beseffen niet alleen hoeveel groots en moois daar op ont-
wikkeling wachtte, hoeveel gezond verstand en fijne intuïtie daar aanwezig waren, 
maar ook dat die taak van volksontwikkeling en volksopvoeding, die mij voor ogen 
zweefde, de voorwaarde stelde een radicale breuk met het individualisme, waarin ik 
nog bekneld zat.13

                                                 
10 Ph. Kohnstamm, De A.R. partij en het socialisme (Amsterdam 1947) 6. 
11 Kohnstamm, Bijbels personalisme, 26. 
12 Ibid., 26-27.  
13 Ibid., 28. 
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Zijn contact met het volk deed bij hem het idee ontstaan dat er bij gewone burgers ook 
veel ruimte was voor verstandige discussies, gebaseerd op gezond verstand en intuïtie. 
Dit inzicht versterkte zijn denkbeelden over democratie en de keuzevrijheid van het 
volk, aangezien zijn vertegenwoordigers heel goed in staat bleken hun meningen en 
keuzes te verantwoorden. Kohnstamm verkoos als ‘groot-stedeling’ het platteland 
boven de stad. Hij was niet erg positief over het moderne leven. Zelf zocht hij de 
nodige rust in zijn buitenhuis op het platteland, dat hij in 1926 permanent ging 
bewonen. 
 Kohnstamm werd niet in de Kamer gekozen, maar hij voelde zich door zijn 
ervaringen gesterkt en bleef politiek actief. Om zijn ontwikkelde ideeën vorm te 
geven stichtte hij in 1914, samen met vriend en geestverwant De Sopper, het 
tijdschrift Synthese.14 Het doel van het blad was om als platform te fungeren voor 
discussies over christendom en politiek.15 Het tijdschrift zou tot 1922 blijven bestaan. 
Een veel korter leven was De Schakel beschoren, die van 1916 tot 1919 bestond. De 
Schakel was het tijdschrift van de mede door Kohnstamm in 1914 opgerichte 
Godsdienstig-Democratische Kring. De Kring ging er van uit dat staatskundige 
vragen in principe ethische vragen waren en er dus ook ruimte was voor het geloof, 
maar dat geloofspartijen de broodnodige maatschappelijke hervormingen slechts in de 
weg stonden.16 De Kring bleef echter een klein gezelschap dat van meet af aan te 
maken had met gebrek aan belangstelling. Al in 1917 kon daarom een conferentie niet 
doorgaan en al snel was er sprake van een mogelijke opheffing. Toen bleek dat in de 
kleine Kring zelf al geen sprake was van eensgezindheid was de opheffing in 1919 
een feit.17

 Het contact met Dirk Bos was voor Kohnstamm van groot belang. Als 
partijvoorzitter van de VDB en voorzitter van de Bevredigingscommissie speelde Bos 
een belangrijke rol in het tot stand komen van de Pacificatiewet. Als hoofdbestuurder 
van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen zette hij zich ook in voor de 
volksontwikkeling. 
 
4.2 Politieke cultivering 
 
4.2.1 De Eerste Wereldoorlog en haar gevolgen 
 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog zouden er belangrijke politieke gebeurtenissen 
plaatsvinden. Voor Europa werd augustus 1914 een keerpunt in de geschiedenis. De 
oorlog, die tien miljoen doden en twintig miljoen gewonden tot gevolg had, ging aan 
Nederland voorbij. Duitsland had in Nederland een handige doorvoerhaven van 
goederen en meende dat het buurland op lange termijn toch geen andere keus zou 
hebben dan zich bij het Duitse rijk aan te sluiten. Tandenknarsend moest Groot-
Brittannië erkennen niets tegen de doorvoer van goederen door Nederland te kunnen 
doen; het was beter om Nederland niet in de armen van Duitsland te drijven.  

In het begin van de oorlog – in de jaren 1914-1916 – maakten de Nederlandse 
industrie, landbouw en scheepvaart grote winsten. Nederland sloeg onbedoeld munt 

                                                 
14 Ibid., 33. 
15 Prospectus van Synthese, in: A.L.R. Vermeer, Philipp A. Kohnstamm over democratie, proefschrift 
(Kampen 1987) 158-159. 
16 ‘Inleiding’, De Schakel 1 (1916) I, 1-3, m.n. 1-2. Tekst waarschijnlijk door redactie en dagelijks 
bestuur, Kohnstamm, J.H. Gunning Wzn., P. Scholten en M.J.A. Moltzer, opgesteld. 
17 Mulder, Beginsel en beroep, 99. 
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uit de oorlog. De economische situatie werd later wel nijpender. Naar mate de oorlog 
vorderde, werden steeds meer artikelen schaars. Er werd een distributiesysteem 
ingesteld voor brood, aardappelen, rijst, suiker, thee, koffie, boter en margarine. Zelfs 
kleding en schoeisel gingen op de bon. Gas en elektriciteit werden gerantsoeneerd 
vanwege de kolenschaarste.18 Dat ook het fysisch laboratorium van Kohnstamm te 
kampen had met materiaalschaarste, blijkt uit een bericht dat in de Verslagen van de 
K.A.W. verscheen.19

De snelle mobilisatie had enig afschrikkend vermogen gehad. Het Nederlandse 
leger was het eerste te velde en had in ieder geval voldoende militaire betekenis om 
een spoedige aanval van Duitsland te voorkomen. Door de modernisering van de 
oorlogvoerende legers werd deze afschrikking sterk te niet gedaan, maar toen was het 
evenwicht tussen de oorlogvoerende partijen inmiddels zo labiel geworden, dat een 
aanval op Nederland te veel zou vergen van het Duitse leger.20

 Door de uitbraak van de oorlog begon men langzaam maar zeker een groter 
nationaal bewustzijn te krijgen. Iedereen zat in hetzelfde schuitje. Zelfs Troelstra, 
leider van de socialisten, sprak de woorden uit dat ‘de nationale gedachte de nationale 
geschillen overheerscht’.21

 Het gevoel van nationale eenheid versterkte een proces dat al sinds 1913 op 
gang was gebracht door het kabinet onder leiding van de vrijzinnig-democraat P.W.A. 
Cort van der Linden. Cort van der Linden wilde een einde maken aan de slepende 
schoolstrijd en de kwestie van het kiesrecht. Hij kwam de confessionelen tegemoet 
met de toezegging het openbaar en het bijzonder onderwijs op dezelfde manier te 
financieren. Liberalen en socialisten werden tevredengesteld met de invoering van het 
algemeen mannenkiesrecht. Deze ruil tussen ‘links’ en ‘rechts’ werd bekend als ‘de 
pacificatie’.22 Kohnstamm was gedurende deze periode, van 7 oktober 1916 tot 18 
november 1917, partijvoorzitter van de VDB. Hij was voorzitter van de algemene 
vergadering van de VDB van 7 en 8 oktober 1916, die speciaal was belegd in verband 
met de voorstellen tot herziening van de grondwet.23 Maar al was de 
grondwetsherziening van 1917 een positieve ontwikkeling, de geringe belangstelling 
voor de pacificatie zag Kohnstamm als een teken van de verslappende band tussen 
volk en volksvertegenwoordiging. Dat er geen parlementair kabinet werd geformeerd 
na de verkiezingen van 1913 noemde Kohnstamm een parlementair échec. Dit 
schaadde het aanzien van de Tweede Kamer.24 Dankzij het optreden van de S.D.A.P. 
had Nederland de twijfelachtige eer het enige land ter wereld te zijn waar de 
socialistische partij principieel weigerde regeringsverantwoordelijkheid te dragen.25 
Om het tij te keren richtten D. van Embden en Kohnstamm het Genootschap voor 
                                                 
18 E.H. Kossmann, De lage landen 1780-1980. Twee eeuwen Nederland en België, deel II: 1914-1980 
(zesde druk; z.p. (Amsterdam) 2002) 34-35; P.de Rooy, Republiek der rivaliteiten. Nederland sinds 
1813 (Amsterdam 2002) 160. 
19 ‘Het is de bedoeling in het Amsterdamsche laboratorium voort te gaan met het onderzoek der 
drukbalans (…). Het daarvoor noodige instrumentarium zal evenwel hoogstwaarschijnlijk gedurende 
den oorlog niet te verkrijgen zijn.’ E.I. Hoogenboom-Smid, ‘Vergelijking van de Utrechtsche 
drukbalans van het Van ’t Hoff-laboratorium met die van het Van der Waals-fonds te Amsterdam’, 
Verslagen K.A.W. 25 (1916-1917) 553-556, m.n. 556. 
20 De Rooy, Republiek der rivaliteiten, 153. 
21 Ibid., 154. 
22 Ibid., 155. 
23 Ph. Kohnstamm, ‘Openingsrede’, in: ‘Verslag van de Buitengewone Algemeene Vergadering van de 
Vrijzinnig Democratische Bond van 7 en 8 October 1916 te Utrecht’, De Vrijzinnig Democraat 3 
(1916) XLII. 
24 Ph. Kohnstamm, De toekomst der democratie en de oorlog (Purmerend 1917) 31-32. 
25 Kohnstamm, Toekomst, 50. 
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Zedelijke Volkspolitiek op, met als doel de ‘uitroeiing van de bij vele ontwikkelden 
bestaande weerzin tegen deelneming aan het politieke leven’.26

 Nederland werd aan het begin van de oorlog overspoeld door 700.000 
vluchtelingen uit België. Kohnstamm hielp bij de evacuatie van Antwerpen, door met 
vrachtwagens vol vluchtelingen heen en weer te rijden. Door de indrukken die hij 
hierbij opdeed kreeg Kohnstamm opnieuw een manisch-depressieve aanval.27 
Gedurende de rest van de oorlog bleef hij uiterst bezorgd over de gewelddadigheden 
die ten zuiden van Nederland plaatsvonden.  
  
In de Eerste Wereldoorlog en in de periode daarna was er sprake van een ‘koude 
oorlog’ die de relaties binnen de internationale wetenschap verstoorde. De Centralen 
werden gedurende een groot gedeelte van de oorlog en het interbellum uit de 
internationale wetenschap geweerd. In 1919 richtten de nationale academies van de 
belangrijkste voormalige geallieerde landen de International Research Council (IRC) 
op. Doel hiervan was om internationale wetenschappelijke samenwerking te 
stimuleren. De voormalige Centralen werden echter van het lidmaatschap van de IRC 
uitgesloten, terwijl voormalig Neutralen zich alleen mochten aansluiten na een 
driekwart meerderheidsstem van de Council. Duitsland raakte hierdoor niet alleen 
politiek en economisch maar ook wetenschappelijk geïsoleerd.  

Tijdens de Eerste Wereldoorlog en het interbellum – maar ook al in de periode 
hiervoor – was er onder Nederlandse wetenschappers een internationaal georiënteerde 
beweging ontstaan. Nederland had als taak om de diverse landen nader tot elkaar te 
brengen. Als klein en zwak land zou het nooit het verwijt kunnen krijgen dat het haar 
eigen status zou willen opvijzelen. Nederland had een rijke historie en een grote 
wetenschappelijke reputatie, wat eind negentiende en begin twintigste eeuw tot 
uitdrukking kwam in het grote aantal Nobelprijzen voor de natuurwetenschappen. Het 
land was bovendien neutraal gebleven tijdens de oorlog. Kritiek omtrent haar 
neutraliteit werd van de hand gewezen: men zag het vaderland als een baken der 
beschaving.  

Toen Nederland lid werd van de IRC werden er door de Koninklijke 
Akademie en diverse Nederlandse wetenschappers als Lorentz, Went en Kruyt, 
gelobbyd om Duitsland ook lid te maken. Kapteyn en Heymans zagen Nederland 
liever geen lid worden van de IRC, juist als protest tegen het niet accepteren van 
landen als Duitsland. Maar ook zij waren voorstander van een herstel van de 
internationale wetenschappelijke betrekkingen en ook zij zagen hierin voor Nederland 
een belangrijke rol weggelegd.28

Dat ook wetenschappers, over het algemeen toch verlichte geesten, bij dit 
wereldconflict de wetenschappers van de vijandige natie niet meer serieus namen en 
ze zelfs bespotten, terwijl de eigen wetenschappers werden verheerlijkt, zag 
Kohnstamm met lede ogen aan. Al ging hij zelf prat op de Nederlandse 
thermodynamische school29 en verwierp hij de methode van werken van de Duitse 
                                                 
26 Geciteerd in: J. Bank, Opkomst en ondergang van de Nederlandse Volksbeweging (NVB) (Deventer 
1978) 128. 
27 M.J. Langeveld, G.A. Kohnstamm, H.F.M. Crombag, ‘Inleiding. Korte schets van leven en werken 
van Philip Kohnstamm’, in: Ph. Kohnstamm, Persoon en samenleving. Opstellen over opvoeding en 
democratie (Amsterdam 1981) 7-13, m.n. 9. 
28 W. Otterspeer en J. Schuller tot Peursum-Meijer, Wetenschap en wereldvrede. De Koninklijke 
Akademie van Wetenschappen en het herstel van de internationale wetenschap tijdens het Interbellum, 
Bijdragen tot de geschiedenis van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, deel 1 
(Amsterdam 1997) passim. 
29 Kohnstamm, Determinisme en natuurwetenschap, 55. 
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wetenschappers, de manier waarop geleerden elkaar in deze periode bestreden vond 
hij ongehoord.30  
 Het was waar dat ieder land een eigen stijl van wetenschapsbeoefening had, 
maar verschil moest er zijn. Nog gevaarlijker was het, om niet alleen de wetenschap 
maar ook het vaderland zélf tot het hoogste goed te verheffen. Dit had geleid tot de 
verschrikkingen die op dat moment alomtegenwoordig waren. Toen Kohnstamm een 
voorbericht schreef voor een door het comité ‘De Europese Statenbond’ verzorgde 
Nederlandse vertaling van Kants Zum ewigen Frieden, meende hij dat het dwaas was 
te verwachten dat het boekje al te veel effect zou hebben. Dat hij echter van een Duits 
lid van het Kantgeselschaft een brief kreeg waarin deze instemde met Kohnstamms 
streven naar een vreedzame verhouding tussen de volkeren, stak Kohnstamm wel een 
hart onder de riem. Het Duitse lid deelde Kohnstamms mening dat  
 

auch oder gerade in dieser schweren Zeit die Hochhaltung und Pflege der 
Kulturideale, zu denen ja in nicht letzter Linie die Wissenschaft gehört, eine der 
bedeutendsten Aufgaben bildet. In der Tat muss es für jede unvoreingenommenen 
Gelehrten eine entschiedene Pflicht sein, sich den Blick nicht durch Politischen 
Tendenzen und durch jeweilige politische Konstellationen trüben zu lassen.31

 
Kohnstamms hoop was dat de internationale wetenschap een bijdrage kon leveren aan 
een oplossing van het conflict. Van Zum ewigen Frieden werd in Duitsland ook een 
nieuwe uitgave verzorgd. Op een licht positieve wijze hoopte hij dat de Nederlandse 
vertaling een kleine bijdrage mocht leveren aan het tot stand komen van de vrede. In 
het stuk dat Kohnstamm in 1916 schreef voor de Nederlandse gemobiliseerde 
studenten was zijn voorzichtige optimisme echter verdwenen en uitte hij zich al een 
stuk pessimistischer. Een einde aan de oorlog was nog lang niet in zicht en hij 
constateerde droevig dat nu ook de wetenschappers elkaar in de haren vlogen. Als het 
zo verder ging zag het er slecht uit voor de wereld. 
 
 Twee en een half jaar, en wij schijnen verder dan ooit van den vrede (…). In een poel  

van bloed en vuur zal onze beschaving verzinken met haar wetenschap en techniek, 
die den ondergang niet zullen beletten maar verhaasten.32

 
Wetenschap en techniek zijn volgens Kohnstamm voor een deel verantwoordelijk 
voor de situatie. Alleen het geloof in God en niet het geloof in de wetenschap of het 
vaderland kan Europa redden. Hierin heeft ook het neutrale Nederland zijn taak. Hij 
vindt dat ons land zich niet in zijn neutraliteit in slaap mag laten sussen. We hebben 
ons leger nodig en de Nederlandse student heeft als toekomstig geestelijk leider van 
het volk ook de plicht om in dienst te gaan. Dit alles juist ter bescherming van de 
neutraliteit, waarbij moet worden toegezien dat de idealen omtrent recht en onrecht 
niet worden prijsgegeven. Ons volk is niet oorlogszuchtig: als we de wapenen 
opnemen, dan is dat volledig gerechtvaardigd.33

                                                 
30 Ph. Kohnstamm, ‘Wetenschap en vaderland’, in: Tijd-spiegelingen 1914-1916. Aan de 
Nederlandsche gemobiliseerde studenten aangeboden door de Ned. Christen-Studenten-Vereniging, 
(z.p. 1916) 1-21, m.n. 1-4. 
31 Ph. Kohnstamm, ‘Voorbericht’, in: I. Kant, Ten eeuwigen vrede, nr. 5 der uitgaven van het comité 
‘De Europeesche Statenbond’, Wereldbibliotheek (Amsterdam 1915) v-xi, m.n. x. 
32 Kohnstamm, Wetenschap en vaderland, 16. 
33 Ibid., 17-21. 
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 Dat die neutraliteit van de kant van Frankrijk en België verachting opriep, legt 
Kohnstamm naast zich neer.34 Een klein land als Nederland kan nu eenmaal niets 
beginnen in een moderne oorlog. Het helpen stuiten van een invasie in België is een 
‘absolute onmogelijkheid’.35

 
4.2.2 Versailles en daarna 
 
In juni 1919 kwam de Vrede van Versailles tot stand. Het leed was hiermee echter 
nog niet geleden. Duitsland moest astronomische bedragen aan schadevergoeding 
betalen en ook verschillende gebiedsdelen opgeven, zoals het economisch belangrijke 
Elzas-Lotharingen en het Saargebied, waar rijke kolenmijnen lagen. Omdat men deze 
voor de broodnodige ontwikkeling en het economisch herstel belangrijke gebieden 
moest missen, werd het nog moeilijker om aan de herstelbetalingen te voldoen. 
Binnen twee jaar moest het land twintig miljard Mark aan goud, schepen of andere 
producten betalen. Daarna moest tussen 1921 en 1926 nog eens een slordige veertig 
miljard Mark worden opgehoest. Na 1926 moest deze som nogmaals worden betaald, 
onder nog nader te bepalen voorwaarden.36 Ook in Nederland was de mening 
algemeen dat Frankrijk recht had op herstelbetalingen.  

Het feit dat een verslagen natie, die economisch aan de grond zat, tot de 
allerlaatste druppel werd uitgeperst, riep bij Kohnstamm een zekere weerzin op. 
Volgens hem moest worden geprobeerd om  
 

Europa te behoeden voor de rampen van deze vrede, die erger zijn dan de onheilen 
van menig oorlog.37

 
Het verdrag was door angst gedicteerd. Een oorlog, uit angst geboren, brengt ons zo  
 
 een vrede, die uit angst slechts nieuwe oorlog voorbereidt.38

 
De Ruhrbezetting door Frankrijk zag hij als een gevaarlijke actie. Niet alleen 
vernederde men zo een weerloos volk, nog meer dan het al vernederd was, het leek de 
voorbereiding op een nieuw conflict.39  

Kohnstamm achtte het wenselijk om tot een goede regeling te komen ten 
aanzien van de herstelbetalingen.40 Ook de landen die neutraal waren gebleven 
moesten hun steentje bijdragen aan het ontwerpen en doorvoeren van deze regeling.  
 In 1923 werd Kohnstamm voorzitter van het Nederlandsch Comité ter 
bevordering van een Vreedzame Oplossing van het Vraagstuk van Herstel en 
Schadevergoeding, ofwel het Herstel Europa Comité. In 1933 werd hij bestuurslid van 
de Afdeling Nederland van de Wereldbond der Kerken. In 1937 was hij betrokken bij 
de conferentie van de Wereldbond te Oxford.41  

                                                 
34 Ph. Kohnstamm, ‘Democratie’, De Schakel 3 (1918) 99-113, m.n. 101. 
35 Ph. Kohnstamm, ‘Nederland en de Volkenbond’, Internationaal Christendom 5 (1919-1920) 33-38, 
m.n. 35. 
36 J.A. Cramer, ‘Is het vrede?’, Internationaal Christendom 4 (1919) 95-118. 
37 Ph. Kohnstamm, ‘Wie is overwinnaar?’, Internationaal Christendom 4 (1919) 119-127, m.n. 119. 
38 Kohnstamm, Wie is overwinnaar, 125. 
39 Kohnstamm, Bijbels personalisme, 39. 
40 Ibid., 40. 
41 A.L.R. Vermeer, Philipp A. Kohnstamm over democratie, proefschrift (Kampen 1987) 30. 
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Kohnstamm ervoer de Kamerrede van Troelstra, net na de wapenstilstand, als 
een zware slag voor de democratie. Het vormen van een gematigd hervormingsblok 
werd hierdoor in zijn ogen voorlopig niet mogelijk.42  
 

Een almachtige Regering, van huis uit niet sterk hervormingsgezind, in haar 
neigingen naar conservatieve kant versterkt door een gemakkelijke en ongekend 
volledige triomf over haar tegenstanders; een democratie, hopeloos verdeeld en 
uiteengeslagen, verloochend door hen die zich als warmste aanhangers pleegden aan 
te dienen; een reeks vervlogen illusies en bedrogen verwachtingen, ziedaar de 
treurige resultaten van het revolutionair avontuur, waarin Mr. Troelstra zijn partij en 
ons land zo roekeloos heeft gestort.43

 
Na de Eerste Wereldoorlog lijkt Kohnstamm wat feller te worden in het opkomen 
voor de democratie. Hij spreekt zich uit tegen de revolutie, zoals die in Duitsland en 
Rusland heeft plaatsgevonden. Er is immers niets democratisch te bekennen aan een 
gewelddadige omwenteling. Desnoods moet de democratie met de wapens worden 
verdedigd. Toen hij toetrad tot het bestuur van de Amsterdamse Burgerwacht, riep dat 
vragen op bij de Godsdienstig Democratische Kring. Kohnstamm rechtvaardigt deze 
beslissing door te opperen dat de burgerwacht nodig is om de democratie tegen het 
bolsjewisme te verweren en om gewapende aanslagen te voorkomen.44 Hij acht het 
een plicht van iedere democraat om de democratie te verdedigen, net als hij het een 
plicht vond om in dienst te treden. Hij bestrijdt het marxisme omdat het een zuivere 
naturalistische leer was die van recht en zedelijkheid verstoken was.45  
 In 1934 schrijft Kohnstamm in de serie Psychologie van het ongeloof een 
verhandeling over het antisemitisme. In de Algemeene inleiding van de reeks was al 
eerder de opzet van de serie bekend gemaakt en daar was geen ruimte voor het 
antisemitisme in vrijgemaakt. Kohnstamm schrijft dat hij toen echter nog niet de 
snelle groei van het nationalisme had bevroed.46 Hij publiceert nog vele andere 
geschriften over het antisemitisme, zoals Het nationaalsocialisme als geestelijk 
gevaar, de eerste brochure van het nieuw gevormde Comité van Waakzaamheid van 
Anti-nationaalsocialistische Intellectuelen.47

 
4.2.3 De Tweede Wereldoorlog en haar gevolgen  
 
In 1939 hadden de Kohnstamms, zich bewust van het naderende gevaar, een 
appartement gehuurd in Amsterdam-Zuid, in wat toen de Uiterpenstraat heette. In 
hetzelfde blok flats woonden ook andere familieleden, waaronder zijn zuster Dinah. 
De Kohnstamms  wilden achter de waterlinie zitten in verband met een mogelijke 
Duitse inval.  

Rond 13 mei kwam Kohnstamms zwager G.A. Kessler, directeur van de 
Hoogovens, ’s ochtens heel vroeg bij de Kohnstamms in het appartement over de 
vloer. Hij vertelde dat hij een schip in de haven had klaarliggen om het gezin te 
evacueren. Kohnstamm nam echter een bewuste keuze, en verklaarde dat hij niet weg 

                                                 
42 Ph. Kohnstamm, ‘De rode week’, De Schakel 4 (1919) 1-10, m.n. 9. 
43 Kohnstamm, De rode week, 10. 
44 Ph. Kohnstamm, ‘Bolsjewisme of burgerwacht?’, De Schakel 4 (1919) 39-52, m.n. 47. 
45 Ph. Kohnstamm, ‘Klassenstrijd. Pro en contra’, De Schakel 2 (1917) 37-50, m.n. 41. 
46 Ph. Kohnstamm, Psychologie van het anti-semitisme, Psychologie van het ongeloof nr. 3 
(Amsterdam 1934) 3. 
47 Ph. Kohnstamm, Het nationaalsocialisme als geestelijk gevaar (Assen 1936) 
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ging omdat hij in Nederland een taak had en niet van plan was die taak in de steek te 
laten.48 Kohnstamms plichtsgevoel bleef onverminderd sterk.  
 
In de Tweede Wereldoorlog wordt Kohnstamm door de Duitse bezetter gedwongen af 
te treden als hoogleraar pedagogiek te Amsterdam. Maar nog voordat hem het ontslag 
bereikt, neemt hij al zelf afscheid met een rede, getiteld: Beter onrecht lijden dan 
onrecht plegen. Hij spreekt zich hierin uit tegen ‘het valse kruis’.49 Zijn positie aan de 
Amsterdamse universiteit wordt overgenomen door zijn leerling Langeveld. 
Kohnstamm schreef in 1945 dat men hiervoor dankbaar moest zijn, omdat het werk 
werd voortgezet zonder dat het de kans kreeg om in ‘NSB richting’ te worden 
geleid.50

 Helaas kwam Kohnstamms familie niet ongeschonden uit de Tweede 
Wereldoorlog. Kohnstamms beide oudere zusters, Babette Stokvis-Kohnstamm en 
Dinah Kohnstamm, werden in september 1942 in Auschwitz om het leven gebracht.51 
Zijn jongste zoon Max werd van januari 1942 tot september 1944 door de Duitsers 
gegijzeld; eerst voor een periode van drie maanden als ‘Strafgeisel’ in het kamp 
Amersfoort, daarna als ‘Zivilgeisel’ in Haren en Sint Michielsgestel. Een tweetal 
keren werd een bevel uitgevaardigd om Kohnstamm te arresteren. Na zijn ontslag 
moest hij noodgedwongen op De Schapendrift blijven en kon hij niet naar buiten. Net 
als alle andere mensen van joodse afkomst moest hij de ster dragen en kon hij dus 
worden opgepakt als hij zich buiten waagde.  
 In de oorlog kreeg de in Haren gegijzelde Max brieven van zijn ouders. Er kon 
wel gecorrespondeerd worden, maar er kon natuurlijk niet over alles worden 
gesproken. Wel herinnert Max zich de zin die zijn vader hem schreef: ‘Je zou 
misschien verwonderd zijn over de bezoeken die ik hier heb.’ Pas later hoorde Max 
wat hiervan de betekenis was. Op een avond was de Duitse SD-er van het dorp bij De 
Schapendrift aan komen kloppen. Hij was woedend dat de verduistering van het huis 
ogenschijnlijk niet in orde was, en ging tekeer tegen Kohnstamms vrouw An, die de 
deur open deed. Kohnstamm, die blijkbaar vanwege de kou in huis aan het werken 
was in plaats van in zijn tuinhuisje, hoorde het gerucht en kwam naar buiten. Hij 
vroeg wat er aan de hand was en op de een of andere manier ontstond een gesprek 
tussen Kohnstamm en de SD-er. Kohnstamm moet vanwege zijn afkomst de Duitse 
taal meer dan vloeiend hebben beheerst, en daar kwam bij dat het een imponerend 
uiterlijk bezat. Hij had charisma en was vrij lang, wat enige indruk moet hebben 
gemaakt. Aan het eind van het gesprek vroeg de man of hij nog eens mocht 
terugkomen. Kohnstamm stemde hier mee in, en moet zoiets gezegd hebben als: ‘Ja, 
maar je moet goed begrijpen: als ik buitenshuis ben dan draag ik de ster.’ Desondanks 
bleef de man keer op keer terugkomen om gesprekken te voeren met Kohnstamm. Op  
een keer kwam hij ’s avonds, toen Kohnstamm en zijn vrouw al sliepen, aankloppen 
om te waarschuwen dat er een auto uit Den Haag onderweg was met een 
arrestatiebevel. De Kohnstamms zijn meteen weggegaan en hadden de 
tegenwoordigheid van geest om de matrassen om te keren. Omdat de matrassen koud 
aanvoelden kwamen de Duitsers zo tot de overtuiging dat de Kohnstamms niet thuis 
waren. Daarna heeft Kohnstamm een tijd in Elspeet bij een zuster van een bevriende 

                                                 
48 Persoonlijke mededeling Max Kohnstamm, 27-7-2004. 
49 Ph. Kohnstamm, ‘Beter onrecht lijden dan onrecht plegen’, afscheidscollege 27 november 1940, in: 
Ph. Kohnstamm, Keur uit het didactisch werk, (tweede druk; Groningen 1952) 435-443, m.n. 443. 
50 I. van Hilvoorde, Grenswachters van de pedagogiek. Demarcatie en disciplinevorming in de 
ontwikkeling van de Nederlandse academische pedagogiek 1900-1970  (z.p. (Baarn) 2002) 204. 
51 Van Hilvoorde, Grenswachters van de pedagogiek, 199. 
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Leidse professor in het volkenrecht ondergedoken gezeten. Ook hier werd een keer 
huiszoeking gedaan, maar Kohnstamm zat samen met het gezin Hausmann in de 
schuilkelder, terwijl het gezin boven hen liedjes zong om een eventuele hoest die uit 
de schuilkelder kon komen te verbloemen.  

Dat niet meer arrestatiebevelen werden uitgevaardigd heeft er zeker mee te 
maken dat het een gemengd huwelijk was en dat Kohnstamm gedoopt was. Dit gaf 
voor de bezetter een lagere prioriteit.52  

Het wetenschappelijk werk lag intussen niet stil. Tijdens de oorlog was er 
intensief contact tussen bijvoorbeeld Nieuwenhuis en Kohnstamm, over de invoering 
van de brugklas ter oplossing van het aansluitingsprobleem.53 Uit gesprekken die hij 
in het voorjaar van 1943 met zijn vrienden, de juristen M.P. Vrij en H.R. Hoetink had, 
kwam later zijn hoofdwerk over de vrije wil, Vrije wil of determinisme (1947), 
voort.54

 
4.3 Naar een nieuwe democratie 
 
4.3.1 Voorman van de doorbraak 
 
Na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog was er onder intellectuelen en 
politici behoefte aan een frisse wind. Een gevleugeld begrip dat in deze tijd opgang 
maakte was het zogenaamde ‘personalistisch socialisme’. De term verscheen in Je 
Maintiendrai van mei 1945. Daarin werd door de pas opgerichte politieke partij NVB 
een oproep aan het Nederlandse volk gedaan. Van de NVB waren de funderingen al in 
de oorlog gelegd in het gijzelaarskamp te Sint Michielsgestel, waar leidinggevende 
Nederlanders vanaf mei 1942 werden vastgehouden.55 In de oproep werd duidelijk 
gemaakt dat de NVB de oorlog beschouwde als de afsluiting van een oud tijdperk en 
het begin van een nieuw. De verandering van de wereld stelde nieuwe eisen aan de 
gemeenschap en het individu. Het Nederlandse volk had behoefte aan geestelijke 
vernieuwing, ‘gevoed uit de levende bronnen van Christendom en humanisme’. 
Fundamenteel voor deze vernieuwingsdrang ‘behoort te zijn de eerbied en 
verantwoordelijkheid voor de mens, die slechts in dienst aan een hechte rechtvaardige 
en bezielde gemeenschap tot ontplooiing komt (personalistisch socialisme)’. De 
democratie moest worden hervormd ‘in personalistische geest.’ Oude tegenstellingen 
moesten worden losgelaten en vrije discussie was dringend noodzakelijk.56 
Kohnstamm staat niet bij de ondertekenaars van de oproep, maar wel vinden we zijn 
naam in de Program en toelichting van de Nederlandse Volksbeweging die spoedig 
hierop volgde.57

 Het volgens de NVB noodzakelijke debat werd aangezwengeld door de 
uitgave van de brochure Personalistisch socialisme naar drieërlei fundering door 
Kohnstamm, Hoetink en Pompe.58 Het verscheen niet in de handel, maar was 
                                                 
52 Persoonlijke mededeling Max Kohnstamm, 27-7-2004. 
53 Van Hilvoorde, Grenswachters van de pedagogiek, 199. 
54 Ph. Kohnstamm, Vrije wil of determinisme. Een mathematisch-fysische en kennistheoretische  
uiteenzetting voor juristen, paedagogen, theologen en andere niet-fysici (Haarlem 1947) v.  
55 Zie hierover: M. de Keizer, De gijzelaars van Sint Michielsgestel. Een elite-beraad in oorlogstijd 
(Alphen aan de Rijn 1979) 
56 F.J.H. Bachg, W. Banning, C. Beekenkamp e.a., ‘Oproep van de Nederlandse Volksbeweging’, Je 
Maintiendrai 5 (1945) XXI, Bevrijdingsnummer. 
57 Vermeer, Kohnstamm over democratie, 188. 
58 Ph. Kohnstamm, W.P.J. Pompe, H.R. Hoetink, Personalistisch socialisme naar drieërlei fundering 
(Amsterdam 1945) 
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‘voorlopig bestemd voor een beperkte kring van geestelijk leidinggevende 
personen’.59 Kohnstamm bleef een belangrijke taak vervullen bij het aanleveren van 
discussiestof, zowel in het maandblad De Personalist (sinds 1948) en in een centrale 
werkgroep, de ‘braintrust’. De braintrust, die in november 1947 voor het eerst bijeen 
kwam, stond onder leiding van Kohnstamm en telde verder de leden Banning, Pompe, 
Bavinck, Keulemans en J.P. van Praag. In 1949 wordt op voorstel van Kohnstamm de 
braintrust omgezet in het Nederlands Gesprekcentrum. Het NGC, met Kohnstamm als 
voorzitter, stond los van de NVB.  

De NVB streefde naar een doorbraak van de verzuiling. Geestelijke 
vernieuwing, verstandhouding en overleg tussen de verschillende bevolkingsgroepen 
en vernieuwing in de politiek en de politieke partijvorming stonden voorop. Ook 
Kohnstamm roept zijn partijgenoten op om ‘door te breken’. Tevens roept hij ze op 
om op te gaan in een Socialistische Volkspartij op brede grondslag.60 Kohnstamms 
steun aan de fusie tussen SDAP en VDB was van groot belang en op 8 februari 1946 
stemde de VDB met 143 tegen 11 vóór de opheffing van de partij en het opgaan in de 
nieuwe PvdA, die op 9 februari werd opgericht.  
 Het ledenaantal van de NVB nam al snel af en de partij leidde een onopvallend 
bestaan. In 1951 werd ze samen met De personalist opgeheven. De PvdA groeide 
echter uit tot een invloedrijke en succesvolle naoorlogse politieke partij. 
 
Vlak na de oorlog, in 1946, sprak Kohnstamm zijn zorgen uit over het stelsel van het 
kiesrecht, dat volgens hem gekoppeld moest worden aan het volgen van ‘politieke 
opvoeding’.  

 
De onzinnige toestand bestaat hier, dat op hun 23e jaar alle jonge mannen en vrouwen 
het kiesrecht krijgen, dat zij door hun stem volstrekt beheerschend uitmaken, wie wel 
en wie niet in aanmerking komen om het land te regeeren, maar dat de Staat hen niet 
de allerminste voorbereiding helpt geven voor hun zware en verantwoordelijke taak. 
Dat heet democratie, in waarheid is het een aanfluiting (…).61

 
Politieke opvoeding is volgens Kohnstamm noodzakelijk, en het zal 
 

moeten vallen in den leeftijd van 18-23 jaar. En de verplichting, die maakt dat dit on-
derwijs algemeen wordt? Zij ligt voor de hand (…).62

 
Een dergelijke oproep tot verplichtstelling van een bepaald soort onderwijs is 
opmerkelijk te noemen. Er klinkt een voor Kohnstamm ongewoon pessimisme in 
door. Hij wilde mensen in staat stellen verantwoorde, zedelijke keuzes te maken door 
middel van een verplichte politieke opvoeding. Na de gebeurtenissen in de Tweede 
Wereldoorlog wilde Kohnstamm waarschijnlijk herhaling van het kuddegedrag 
voorkomen door het volk te wapenen tegen volksmenning. Ik ben deze oproep tot 
verplicht politiek onderwijs nergens anders tegengekomen. Ook Vermeer vindt naast 
deze bron geen andere waarin Kohnstamm deze mening heeft gepubliceerd.63 

                                                 
59 Ph. Kohnstamm, W.P.J. Pompe, H.R. Hoetink, ‘Voorwoord’, in: Kohnstamm, Pompe, Hoetink, 
Personalistisch socialisme, 4. 
60 Ph. Kohnstamm, ‘Nieuwjaar 1946’, in: De Vrijzinnig Democraat 29, 7 (29-12-1945) 
61 Ph. Kohnstamm, Maatschappelijke en wetenschappelijke grondslagen van onderwijsvernieuwingen 
van overheidswege, Nota Kohnstamm ten behoeve van Dir. Gen. van het Onderwijs (=Ph. Idenburg), 
juni 1946. (Standplaats: Universiteitsbibliotheek Utrecht) 11. 
62 Kohnstamm, Grondslagen van onderwijsvernieuwingen, 12. 
63 Vermeer, Kohnstamm over democratie, 139. 
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Wellicht lag verplicht politieke onderwijs te gevoelig, wellicht vond hij gedwongen 
onderwijs later zelf toch ook te ver gaan.  

In het naoorlogse kabinet speelde Van der Leeuw, minister van O[K]&W, een 
vernieuwende rol. Hij was een van de gangmakers van de personalistische 
gemeenschapsgedachte en benoemde Kohnstamms schoonzoon, Ph. J. Idenburg, tot 
directeur-generaal voor het onderwijs. De ambtelijke top was geheel in handen van 
hervormingsgezinden.64 Kohnstamm had, samen met Langeveld en anderen, een 
belangrijke invloed als adviseur van de minister en probeerde zo zijn 
hervormingsplannen door te voeren. Echter, al snel werden zijn initiatieven 
geblokkeerd door de KVP-er Gielen, de opvolger van Van der Leeuw. Een aantal 
vernieuwingsgezinde topambtenaren werd ontslagen, waaronder Idenburg. De 
verzuiling kreeg weer greep op het ministerie.65  

Na de oorlog werd Kohnstamm voorzitter van de onderwijscommissie66 van 
de PvdA. Hij was lid van de door minister Van der Leeuw ingestelde Staatscommissie 
tot reorganisatie van het hoger onderwijs en was hij voorzitter van de Commissie tot 
uitwerking van goede onderwijsmethoden voor het primaire nijverheidsonderwijs 
voor meisjes. Op 29 december 1951 maakten de aanwezigen op het partijcongres van 
de PvdA kenbaar dat zij achter Kohnstamms visie op het onderwijs stonden. Hierover 
verheugd keerde hij huiswaarts, om op oudjaar 1951 te overlijden. Mede door zijn 
inzet voerde de overheid van 1950-1970 een constructief beleid ten opzichte van het 
onderwijs en nam ze de leraren de verantwoordelijkheid voor de invulling uit handen. 
De overheid richtte de Pedagogische Centra, de Schooladviesdiensten, de Stichting 
voor Leerplanontwikkeling en de Commissie voor Modernisering van het Leerplan 
op.67 Kohnstamm heeft zo een stempel gedrukt op het naoorlogse onderwijsbeleid en 
de pedagogiek, dat door leerlingen als Langeveld werd gecontinueerd. Zijn zoon Max 
Kohnstamm, na de oorlog secretaris van de Europese Gemeenschap van Kolen en 
Staal, zette zo Philip Kohnstamms idealen van een vrije, in vrede levende wereld 
voort en gaf daar een concrete invulling aan. Zijn vader had geprobeerd de diverse 
landen na de Eerste Wereldoorlog nader tot elkaar te brengen om weer een toekomst 
met elkaar op te bouwen. Daarvoor was het noodzakelijk om Duitsland hier ook in te 
betrekken. Na de Tweede Wereldoorlog was de situatie in wezen hetzelfde. Nederland 
was echter nu ook betrokken geweest in de oorlog, waardoor in ons land de anti-
Duitse gevoelens nog sterker waren dan na de Eerste Wereldoorlog. Max Kohnstamm 
was zich echter bewust van de noodzaak tot samenwerking. De verschillende landen 
moesten elkaar weer leren vertrouwen. Een vrije distributie van kolen en staal was 
noodzakelijk voor de wederopbouw en werd het begin van een verenigd Europa.  
 
Het feit dat Kohnstamm door zijn verkiezingscampagne in Weststellingwerf een groot 
vertrouwen had gekregen in de keuzebevoegdheid en intuïtie van de gewone man, wil 
niet zeggen dat hij geen noodzaak zag tot volksonderwijs en opvoeding. Zoals we 
hierboven hebben gezien achtte hij het wenselijk om mensen op te voeden tot 
gewetensvolle, vrij handelende burgers. Hoe Kohnstamm precies invulling gaf aan 

                                                 
64 H. Knippenberg en W. van der Ham, Een bron van aanhoudende zorg. 75 jaar ministerie van 
Onderwijs [Kunsten] en Wetenschappen 1918-1993 (Assen 1993) 332-351. 
65 Knippenberg en Van der Ham, Aanhoudende zorg, 365. 
66 Zie bijvoorbeeld: Ph. Kohnstamm, Algemeen vormend onderwijs voor de gehele Nederlandse jeugd, 
Uitgave Partij van de Arbeid (Amsterdam z.j. (1950))  
67 H.A. Klomp, De relativiteitstheorie in Nederland. Breekijzer voor democratisering in het 
 interbellum, Epsilon uitgaven 38 (Utrecht 1997) 152. 
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zijn pedagogische ideeën en in een professoraat in de pedagogiek rolde, zal hierna 
worden besproken.  
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5. Kohnstamm als pedagoog 
 
 
 
5.1 Mens en maatschappij 1890-1930 
 
In de afgelopen hoofdstukken is en passant het een en ander over Kohnstamms 
pedagogische engagement ter sprake gekomen. Hij wilde mensen opvoeden tot vrij 
handelende, gewetensvolle burgers, die in staat waren verantwoorde politieke en 
maatschappelijke keuzes te maken. Dankzij zijn opvatting over het belang dat de 
opvoedkunde had voor de mens, verschoof zijn aandacht redelijk snel naar de 
pedagogiek. Het duurde wel lang voordat hij hier de volledige consequenties uit trok 
en zich fulltime met de pedagogiek ging bezighouden. Al vroeg zien we, vanwege 
zijn belangstelling voor de filosoof Rickert, bij Kohnstamm een interesse ontstaan 
voor de geesteswetenschappen. We zullen eerst een achtergrond geven van de 
opkomst van deze wetenschappen, waarna Kohnstamms rol in de Nederlandse 
pedagogiek zal worden behandeld.  

Mens- en maatschappijwetenschappen zijn producten van de Verlichting en de 
Romantiek. Ook de opvoedkunde staat met zijn voeten in deze achttiende en 
negentiende-eeuwse stromingen. Er wordt wel gezegd dat de pedagogiek in Rousseau 
haar eerste moderne vertegenwoordiger vond. Onderwijs was een concept dat 
onlosmakelijk met de pedagogiek verbonden was en als zodanig zelfs een methode 
om autonome, ethisch handelende mensen af te leveren. In The Enlightenment noemt 
Peter Gay het onderwijs ‘the logic of enlightenment: if most men are not yet ready for 
autonomy, they must be made ready for it.’1  
 De tijdsspanne 1890-1930 wordt over het algemeen gezien als een periode 
waarin een wending in de sociale filosofie en de menswetenschappen plaatsvond.2 
Deze heroriëntatie wordt wel aangeduid als een ‘revolt against positivism’. Mensen 
als Max Weber, Freud, Bergson, Sorel en Croce verzetten zich tegen het negentiende 
eeuwse materialisme. Echter, het gevolg van deze ontwikkelingen was niet een 
radicale afwijzing van ieder geloof in de waarde van de natuurwetenschappen, noch 
was er sprake van een terugkeer naar het negentiende-eeuwse idealisme. Het resultaat 
had meer weg van een mengeling tussen idealisme en positivisme. Er waren wel 
grenzen aan de menselijke vrijheid, maar van determinisme was geen sprake. Het 
gedrag van mensen werd niet geheel door de rede bepaald, noch geheel door 
omgeving of aanleg. Onderzoekers begonnen ook rekening te houden met subjectieve 
elementen in het onderzoek in de menswetenschappen. Observaties en theorievorming 
konden nooit geheel waardenvrij zijn. En het subject handelde meer niet-rationeel dan 
dat hij zuiver logisch handelde.3  
  Ook drong het besef door bij de geestes- en menswetenschappen dat kennis in 
hoge mate relatief en tijdgebonden was. De geesteswetenschappers reageerden 
hiermee op de (natuur)wetenschappelijke benadering van de mens. In hun ogen was 
deze benadering een verkeerde. De (natuur)wetenschap was niet fout, maar wel te 
beperkt in haar methode. Ze diende te worden aangevuld. Men moest rekening 
houden dat de mens – naast rationele elementen – ook onderworpen is aan bepaalde 

                                                 
1 P. Gay, The Enlightenment. An interpretation. Vol. II: The science of freedom (London 1970) 499. 
2 H.S. Hughes, Consciousness and society. The reorientation of European social thought 1890-1930, 
Vintage V-201 (New York 1961) passim. 
3 Hughes, Consciousness and society, 28-30, 429. 
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subjectieve en niet-rationele elementen. De erkenning van het bestaan van irrationele 
elementen in de wetenschap leidde bij sommige onderzoekers zelfs tot het aanhangen 
van een volkomen irrationalisme. Ook in de natuurwetenschappen zien we in deze 
periode neiging tot het irrationele. In Nederland zijn het bijvoorbeeld de wiskundige 
Brouwer en de fysicus Kohnstamm die het bestaan van bepaalde irrationele aspecten 
in de wetenschap aannemen.   
 Niet alleen geesteswetenschappers meenden dat wetenschap ook het 
subjectieve omvatte. Het waren Mach en Poincaré die het subjectieve karakter van de 
natuurwetenschappen benadrukten. Natuurwetten bleken later ook geen eeuwige 
wetten: met de opkomst van de relativiteitstheorie en de kwantumtheorie bleek dat de 
klassieke natuurkunde strikt gesproken nooit correct was geweest en slechts bestond 
uit benaderingsregels.  
 In het fin de siècle kwamen er bovendien causaliteitsdiscussies op onder 
groepen natuurwetenschappers, juristen, filosofen en medici, maar ook onder 
psychologen en pedagogen. De succesvolle en steeds verder voortschrijdende 
wetenschap leek het mysterie, de autonome geest en de vrije keuze uit de wereld te 
verwijderen. De discussies kunnen worden gezien als een uitvloeisel van en 
tegenreactie op het (wetenschappelijk) naturalisme. 

Het interessante van al deze debatten is dat politieke, levensbeschouwelijke en 
natuurwetenschappelijke vragen en standpunten voortdurend door elkaar liepen en in 
alle gevallen raakten aan de grondslagen van de verschillende deelgebieden. Zoals het 
naturalisme niet beperkt bleef tot de natuurwetenschappen maar ook bijvoorbeeld de 
literatuur binnendrong, evenzo werkten anti-modernistische reacties op hun beurt door 
in de wetenschap. Dat het bij de discussies over causaliteit niet om gescheiden circuits 
ging blijkt, zeker in de periode rond de eeuwwisseling, uit de aanwijsbare contacten 
tussen schrijvers, filosofen, artsen, natuurwetenschappers en politici.  

Zo hield de schrijver-arts Aletrino zich bezig met de juridische consequenties 
van zijn deterministische antropologische opvattingen, terwijl de schrijver-arts-
filosoof Van Eeden zich juist keerde tegen het naturalisme en daarvoor steun zocht in 
recente wetenschappelijke ontwikkelingen. Natuurkundigen als Kohnstamm en Clay 
en wiskundigen als Brouwer en Mannoury waren actief binnen wijsgerige kringen. 
Kohnstamm en Pannekoek wierpen zich met evenveel hartstocht op de politiek als op 
hun wetenschap. De chemicus Van Deventer duikt ook op in literaire circuits en 
literaire belangstelling vinden we eveneens terug in de kritieken van Van der Waals jr. 
De historicus Romein was nauw bevriend met de fysicus Kramers enzovoort. De 
kloof tussen de ‘twee culturen’ was toentertijd nog niet onoverbrugbaar.  

Al deze mensen worstelden met de dilemma’s van de moderniteit. Het 
causaliteitsvraagstuk maakt deze dilemma’s zichtbaar alsmede de verbondenheid van 
uiteenlopende deelgebieden waar dit vraagstuk opdook. De modernisatie en het 
daaruit voortvloeiende – toenemende – succes van de wetenschap had consequenties 
voor het mensbeeld. Aan de ene kant had men een eigen innerlijk leven, aan de andere 
kant was er de wetenschap. Dit leverde spanningen op. Hoe kon men de gevolgen van 
een determinerende natuur rijmen met de vrije wil? Er waren duidelijk ethische 
gevolgen als ook de mens zelf gedetermineerd was. Leek dan niet de basis onder de 
zedelijkheid en de moraal te zijn weggeslagen? Men wist niet goed hoe men hier mee 
om moest gaan. De wetenschap was een belangrijk product van de menselijke geest, 
maar hoe moest het nu met de menselijke geest zelf? 

Mede door de hoge status van de natuurwetenschappen sijpelden haar 
methoden echter langzamerhand ook in de sociale wetenschappen door. Sommige 
wetenschappers zetten zich – in tegenstelling tot de hierboven beschreven 
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‘subjectivisten’ en ‘irrationalisten’ – juist in om de geesteswetenschappen zoveel 
mogelijk op natuurwetenschappelijke leest te schoeien. Zij wilden hun 
onderzoeksveld zo objectief mogelijk benaderen en pakten dit aan door zoveel 
mogelijk de in de natuurwetenschap gebruikte methoden te incorporeren in hun 
onderzoek. In Nederland zien we deze aanpak terug bij de psycholoog Heymans, die 
de psychologie natuurwetenschappelijk trachtte te funderen en zocht naar de wetten 
van het denken.  
 
5.2 Historische achtergrond van de pedagogiek 
 
In de periode 1890-1930 ontstond er een grote belangstelling voor de pedagogiek. Het 
opvoeden van mensen tot autonome en ethisch handelende burgers leek al reden 
genoeg om te besluiten tot het doceren van dit vak aan een universiteit. Bovendien 
werd het kiesrecht in deze tijdsspanne uitgebreid. Om goed handelende burgers te 
kweken die in staat waren te kiezen was er opvoeding en onderwijs nodig. In 
Nederland hebben pedagogen zich tot ver in de twintigste eeuw moeten legitimeren 
met de mogelijke toepassing van pedagogisch onderzoek op het onderwijs.4 De 
ontwikkeling van het middelbaar onderwijs en de vorming en opleiding van 
onderwijzers stond hierin centraal.  
 Naast het praktisch nut van de opvoedkunde is er nog een andere reden aan te 
wijzen die een behoefte schiep voor een academische opleiding in de pedagogiek. De 
toenemende belangstelling voor opvoedkunde wierp een nieuw licht op het bestaande 
onderwijs. In de tweede helft van de negentiende eeuw was er in West Europa sprake 
van een opvallende toename in de belangstelling voor het kind.5 Beroemde 
voorbeelden van het begin van de modern wetenschappelijke kinderstudie zijn 
Charles Darwins Biographical sketch of an infant, dat een beschrijving van zijn 
zoontje geeft, en Wilhelm Preyers Die Seele des Kindes.6 De kinderpsychologie 
kwam op. In de Verenigde Staten ontstond in de jaren negentig van de negentiende 
eeuw de populaire Child Study Movement onder leiding van G. Stanley Hall. William 
James (1842-1910) kwam met zijn ‘leren door doen’ in het geweer en wendde zich af 
van de heersende psychologie van de Duitse filosoof J.F. Herbart (1776-1841), wiens 
filosofie ook in ons land weerklank had gevonden. Onder meer Theo Thijssen (1879-
1943) keerde zich, in navolging van James, tegen het onder invloed van Herbart 
ontstane automatische ‘didacticisme’. Ook pedagogen als de Zwitser J.H. Pestalozzi 
(1746-1827) en de Duitser F.W.A. Fröbel (1782-1852) werkten meer ‘vom Kinde 
aus’. De Zweedse Ellen Key (1849-1926) tenslotte schreef een baanbrekende studie 
over de betekenis van gezin en milieu in de opvoedkunde: De eeuw van het kind 
(1900).7 Onder invloed van de nieuw ontwikkelde inzichten in de pedagogiek begon 
het verouderde onderwijs langzaam te veranderen. 
 
 
 

                                                 
4 E. Mulder, Beginsel en beroep. Pedagogiek aan de universiteit in Nederland 1900-1940. proefschrift 
(z.p. (Amsterdam) 1989) 14 
5 Mulder, Beginsel en beroep, 16. 
6 C. Darwin, ‘Biographical sketch of an infant’ Mind 2 (1877) 285-294; W. Preyer, Die Seele des 
Kindes. Beobachtungen über die geistige Entwicklung des Menschen in den ersten Lebensjahren 
(Leipzig 1882) 
7 E.K.S. Key, Barnets århundrade (De eeuw van het kind), (Stockholm 1900) 
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5.3 Onderwijsbeleid en pacificatiewet 
 
Hoe stond ons land er in deze periode voor? Het is belangrijk op te merken dat 
Nederland in de tweede helft van de negentiende eeuw een aantal grote veranderingen 
ondergaat. Van een plattelandssamenleving ontwikkelt het zich tot een meer 
industrieel-kapitalistische maatschappij. Rond 1890 verdringt de fabriek het ambacht 
en de huisindustrie. In 1892 wordt de gloeilampenfabriek van Philips opgericht. Als in 
1872 en 1876 de Nieuwe Waterweg en het Noordzeekanaal worden aangelegd, krijgt 
de Koninklijke Stoomvaartmaatschappij een extra impuls. Onder invloed van dit in 
1836 opgericht bedrijf worden zeilschepen verdrongen door de stoomvaart. Een 
andere belangrijke verandering in deze tijd is dat er in 1848 een parlementair stelsel in 
het leven wordt geroepen. Echte medezeggenschap wordt echter maar stapsgewijs 
verwezenlijkt. In de kieswet van 1850 is er sprake van een beperkt ‘censuskiesrecht’. 
Hiervoor waren de bijdragen aan de directe belastingen bepalend voor het wel of niet 
mogen uitbrengen van een stem. Door dit censuskiesrecht krijgt ongeveer 6,4 % van 
de bevolking boven de 25 jaar stemrecht. Vanaf 1896 wordt dit kiesrecht vervangen 
door het ‘attributieve kiesrecht’, waarbij bepaalde geschiktheid en maatschappelijke 
welstand de kiesgerechtigheid bepaald. Nu kan 23,5 % van de bevolking boven de 25 
jaar stemmen.8
 Vanaf 1848 is er sprake van een veertig jaar durende dominantie van liberaal-
conservatieve partijen, waarin vooral Thorbecke een grote rol speelt. Arbeiders en de 
middenstand hebben aanvankelijk geen of nauwelijks invloed op het politieke beleid. 
In het laatste kwart van de negentiende eeuw moest men meer en meer rekening gaan 
houden met de ‘kleine luiden’, onder leiding van de protestants-christelijke A. Kuyper 
en de rooms-katholieke H.J.A.M. Schaepman. Vanaf 1897 maken de socialisten onder 
leiding van P.J. Troelstra deel uit van het parlement. Regeringsverantwoordelijkheid 
wensen zij echter niet te nemen. Volgens de socialisten kan met een burgerlijke 
regering geen bevredigend beleid worden gevoerd.  
 In deze periode wordt er een begin gemaakt met sociale wetgeving. In 1874 
werd kinderarbeid onder de 12 jaar verboden. In 1889 wordt er een wet opgesteld die 
het werk van vrouwen in fabrieken regelt. Verder worden in 1895 de veiligheidswet, 
in 1901 de woningwet en de ongevallenwet, in 1913 de invaliditeitswet, en in 1919 de 
gezondheidswet en de ouderdomswet opgesteld.9 Voor de ouderdomsverzekering 
heeft Kohnstamm in 1911 nog zijn handen uit de mouwen gestoken door te pleiten 
voor staatspensionering.  
 De middenstand neemt in omvang toe en vanaf 1890 wordt de positie van de 
arbeider geleidelijk aan wat beter, al blijft armoede overheersen. Via vakverenigingen 
zetten arbeiders zich in voor de verbetering van hun levensstandaard.10  

Los van het idee dat de mens irrationele handelswijzen kon hebben, was aan 
het eind van de negentiende eeuw het idee dat de mens in principe een redelijk wezen 
was. Hij was wel beperkt, dus niet absoluut vrij, maar niet helemaal overgeleverd aan 
de werkelijkheid om hem heen. Om de werkelijkheid te overzien en te beheersen was 
het nodig om de mens op te voeden en te onderwijzen.11 De school was hiervoor een 
gewezen instituut, maar verschillende sociale en politieke groeperingen hadden ook 
verschillende gedachten over de manier waarop onderwijs en opvoeding op de 
                                                 
8 N.L. Dodde, Het Nederlandse onderwijs verandert. Ontwikkelingen sinds 1800. (Muiderberg 1983) 
36. 
9 Dodde, Het Nederlandse onderwijs verandert, 37. 
10 Ibid., 38. 
11 Ibid., 38. 
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scholen het beste kon worden weergegeven. Dit legde de basis voor de zogenaamde 
‘schoolstrijd’, die gedurende een lange periode het lager onderwijs zou verscheuren 
en een verstrekkende invloed zou gaan hebben op de uiteindelijke vorm en inhoud 
van het gehele Nederlandse onderwijssysteem.12

Vanaf 1801 waren er behalve openbare ook bijzondere lagere scholen. 
Bijzondere lagere scholen konden zijn opgericht door particuliere onderwijzers, die 
vanuit een bepaald winstoogmerk handelden, of door instellingen die een bepaald 
charitatief doel voor ogen hadden. De openbare lagere scholen werden gefinancierd 
door de landelijke overheid. Dit schooltype werd door de meeste kinderen bezocht en 
onderwees een algemeen christendom. De openbare lagere school was een school die 
zich richtte op de zedelijke vorming van leerlingen. Leerlingen openden de schooldag 
met gebed, zongen christelijke liederen en leerden hun lessen uit leerboekjes met een 
christelijke ondertoon. Karakteristieke kenmerken voor een specifieke christelijke 
richting mochten niet worden behandeld en godsdienstonderwijs was verboden. 

Omstreeks 1830 komen verschillende confessionele groeperingen tegen dit 
schooltype in verzet en eisen een aan hun geloof aangepast schooltype waarin een 
meer geprofileerd christendom wordt onderwezen. Dit is het begin van de 
schoolstrijd.13 In 1848 wordt de vrijheid van onderwijs in de grondwet opgenomen. In 
1857 wordt nog eens nadrukkelijk bepaald dat de openbare school er een van een 
algemeen-christelijke signatuur dient te blijven. In de tweede helft van de negentiende 
eeuw begint dit christelijk karakter echter te vervagen en krijgt de openbare lagere 
school steeds meer een humanistisch karakter.14 Dit was de orthodoxe protestanten en 
katholieken een doorn in het oog. Zij wensten een bijzondere school die aan de eigen 
confessionele wensen tegemoet kwam. De overheid stelde zowel aan het openbare als 
aan het bijzondere lagere onderwijs bepaalde kwaliteitseisen, en er was veel geld 
nodig om aan al deze eisen te voldoen. Het bijzonder lager onderwijs werd hiervoor 
niet financieel ondersteund van overheidswege. Vele confessionelen lobbyden dan 
ook voor een financiële gelijkstelling met het openbaar onderwijs. In 1889 werden de 
salarissen, en in 1905 de pensioenen van het onderwijzend personeel aan de 
bijzondere scholen door de overheid gelijkgetrokken aan de salarissen en pensioenen 
van personeel aan openbare scholen. Algehele financiële gelijkstelling tussen het 
openbaar en het bijzonder onderwijs kwam er pas in 1917.15 Hierdoor steeg het aantal 
leerlingen dat het bijzonder onderwijs volgde: bezocht in 1860 79 % van de leerlingen 
het openbaar lager onderwijs en 21 % het bijzonder lager onderwijs, in 1920 zijn deze 
percentages gewijzigd in 55 % en 45 %.16

In 1917, midden in de Eerste Wereldoorlog, vond de pacificatie plaats. De 
financiële gelijkstelling tussen bijzonder en openbaar onderwijs impliceerde echter 
geenszins dat het onderwijs ook verbeterd werd. Het bleef flink aan de kwaliteit van 
het onderwijs schortten. Als de wil voor verbeteringen er al was, dan werd die 
gedwarsboomd door de bezuinigingen die plaatsvonden.17  
 Volgens Kohnstamm werd de schoolstrijd gestreden door politici die van 
mening waren dat er van staatswege een levensbeschouwing moest worden opgelegd. 
Dit wordt de zogenaamde staatspedagogiek genoemd. De strijd ging er over welke 

                                                 
12 Ibid., 41. 
13 Ibid., 42. 
14 Ibid., 43-44. 
15 Ibid., 44. 
16 Ibid., 45. 
17 Knippenberg, H. en W. van der Ham, Een bron van aanhoudende zorg. 75 jaar ministerie van  
Onderwijs [Kunsten] en Wetenschappen 1918-1993 (Assen 1993) 61-176.  
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levensbeschouwing er zou moeten worden bijgebracht, waarbij de liberalen volgens 
Kohnstamm ook naar een bepaalde levensbeschouwing streefden. De pacificatiewet 
was een erkenning van het idee dat de overheid geen recht had tot het opleggen van 
een levensbeschouwing.18  
 
5.4 Opkomst van de academische pedagogiek in Nederland 
  
In de negentiende eeuw ontwikkelde zich een zogenaamd ‘burgerlijk 
beschavingsoffensief’ waardoor het volk moest worden verheven en de armoede 
moest worden uitgebannen.19 De Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen speelde hier 
in Nederland een centrale rol in. 
 De belangrijke rol die opvoeding en onderwijs kreeg toegedicht, uitte zich in 
de wens om geschoolde pedagogen te kweken. Bij Koninklijk Besluit werd in 1827 
afgekondigd dat er voortaan bij elke hoge school onderwijs zou worden gegeven in 
‘de kunst van het onderwijzen en opvoeden (Paedagogica).’20 Onderwijs en 
opvoeding worden hier al in een adem genoemd en zijn beiden taak van de leraar.  

In historische overzichten wordt R. Casimir vaak als eerste Nederlandse 
hoogleraar in de pedagogiek aangewezen.21 Echter, Mulder noemt in zijn studie 
terecht J. Kappeyne van de Copello (1822-1895) als eerste bekleder van een – zij het 
gedeeltelijk – extraordinariaat pedagogiek. Om financiële redenen kreeg deze rector 
van het Amsterdamsch Gymnasium in 1877 een dubbele leeropdracht aan de nieuwe 
Universiteit van Amsterdam, namelijk ‘Griekse antiquiteiten en paedagogiek’. 

Van de Copello bleef rector en liet studenten onder zijn leiding aan het 
gymnasium proeflessen geven. Zijn opvolger als rector, Van den Es, nam ook het 
professoraat over en zette het college voort. Van den Es gaf echter bijna geen 
praktische oefeningen en lijkt zich te hebben beperkt tot het geven van didactische 
aanwijzingen voor studenten klassieke talen. Hij trad in 1896 af als rector, maar zijn 
opvolger kreeg geen extraordinariaat, zodat Van den Es deze positie tot zijn 
zeventigste bleef bekleden. Vanaf 1901 bleef de leerstoel onbezet, hoewel de 
gemeente tot 1909 nog geld voor de positie reserveerde. 

Het moge duidelijk zijn dat deze eerste aanzet tot een academische pedagogiek 
niet echt een succes genoemd mag worden. Toch was er een duidelijke behoefte aan 
pedagogisch geschoolde leraren voor het middelbaar onderwijs. In een rapport van de 
Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen pleitte deze in 1876, samen met de inspecteur 
van het middelbaar onderwijs, voor een behoorlijke pedagogische opleiding. Diverse 
andere commissies deden aanbevelingen in die richting, maar vooralsnog gebeurde er 
niets.22   

Op 3 februari 1900 kon J.H. Gunning Wzn. te Utrecht zijn inaugurele rede 
houden bij de aanvaarding van zijn positie als privaatdocent in de pedagogiek; een 
positie die hij in 1904 zou overbrengen naar Amsterdam. Dit wordt gezien als de start 

                                                 
18 H. Klomp, De relativiteitstheorie in Nederland. Breekijzer voor democratisering in het interbellum, 
Epsilon uitgaven 38 (Utrecht 1997) 138. 
19 P. de Rooy, Werklozenzorg en werklozenbestrijding 1917-1940. Landelijk en Amsterdams beleid 
(Amsterdam 1979) 9-10. 
20 G. Bolkestein, De paedagogiek aan de Nederlandsche universiteiten. Een bijdrage tot de 
Nederlandsche onderwijs geschiedenis (Amsterdam 1915) 20-21; geciteerd in: Mulder, Beginsel en 
beroep, 14. 
21 I. van Hilvoorde, Grenswachters van de pedagogiek. Demarcatie en disciplinevorming in de 
ontwikkeling van de Nederlandse academische pedagogiek 1900-1970 (z.p. (Baarn) 2002) 26. 
22 Mulder, Beginsel en beroep, 16. 
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van de wetenschappelijke beoefening van de pedagogiek aan de universiteiten.23 Hij 
zou uitgroeien tot een van de meest gezaghebbende pedagogen in Nederland. De 
pedagogiek werd in die tijd meer als toepassingsveld van de theologie, de filosofie en 
de psychologie gezien, en had bovendien sterke banden met de onderwijskunde. 
Gunning streefde ernaar om de pedagogiek als onafhankelijk en autonoom 
onderzoeksgebied geaccepteerd te krijgen.  

Hij was wars van opvoedingsmethodes. Hij pleitte sterk voor een natuurlijke 
opvoeding op psychologische grondslag.24  
 
5.4.1 Casimir wordt hoogleraar 
 
In 1912 ijverde de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen voor het instellen van een 
extraordinariaat in de pedagogiek. Gunning is in 1914 wel even ter sprake geweest als 
mogelijk kandidaat, maar hij werd om onduidelijke redenen niet voorgedragen. 
Daarna leek Casimir de voornaamste kandidaat. Hij had al enige jaren praktische 
ervaring doordat hij min of meer op de bonnefooi lezingen gaf voor geïnteresseerde 
Leidse studenten. Als plaats voor de in te stellen leerstoel lag Groningen voor de 
hand, vanwege het profijt dat kon worden getrokken van de aanwezigheid van 
Heymans aldaar. Ook had de Groningse universiteit als enige rijksuniversiteit 
studenten moderne talen, waardoor er een groot aanbod ontstond van aankomende 
leraren voor het middelbaar onderwijs.25 De secretaris van het Nut, Bruinwold Riedel, 
droeg Casimir voor als kandidaat. Deze voelde hier wel voor en zegde toe om te 
promoveren op een pedagogische dissertatie, alvorens hoogleraar te worden.26  
 Casimir was echter in 1909 rector geworden van het Nederlandsch Lyceum, 
een nieuwe proefschool – mede opgericht door onder andere Gunning, Bos en H.A. 
Lorentz – die een soort combinatie vormde van H.B.S. en gymnasium.27 Toen Casimir 
zijn rectoraat wilde afstoten om hoogleraar te worden werd hij door het directoraat 
van het Lyceum onder druk gezet om te blijven. De plichtsgetrouwe Casimir voelde 
de noodzaak om in Den Haag te blijven als de leerstoel in Groningen gevestigd werd. 
Na veel geharrewar werd uiteindelijk maar besloten dat hij in Leiden een 
extraordinariaat zou gaan bekleden, zodat hij in de buurt van het Lyceum te Den Haag 
kon blijven.28 Zo werd Casimir in 1918 als eerste in Nederland hoogleraar met een 
aanstelling voor uitsluitend de pedagogiek. 
 
5.4.2 Kohnstamm en ’t Nut 
 
Intussen was Kohnstamm in contact gekomen met Gunning, wellicht door 
samenwerking bij het oprichten van de Godsdienstig-Democratische Kring en het 
bijbehorende tijdschrift De Schakel in 1914,29 maar misschien ook door zijn 
activiteiten in de politiek. Samen met Dirk Bos, één van de hoofdbestuurders van de 
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, richtte hij de Middenstands-Credietbank op. 
Het doel hiervan was het steunen van de kleine bedrijfjes in Nederland die door de 

                                                 
23 Hilvoorde, Grenswachters, 26. 
24 Ibid., 48. 
25 Mulder, Beginsel en beroep, 145.  
26 Ibid., 146. 
27 Ibid., 142-143. 
28 Ibid., 147-148. 
29 Ph. Kohnstamm, Hoe mijn “bijbels personalisme” ontstond (tweede druk; Haarlem 1952 (eerste 
druk 1934)) 33. 
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oorlog in financiële moeilijkheden waren geraakt. Bos zorgde ervoor dat Kohnstamm 
in 1915 ook toetrad tot het hoofdbestuur van het Nut en even later ook tot de 
Nutscommissie voor Onderwijs.30 Hij bleef actief in het hoofdbestuur van het Nut tot 
1919 en later opnieuw in de periode 1922-1928.31

 Een belangrijke persoonlijke stap voor Kohnstamm in deze periode was het 
toetreden tot de hervormde kerk. Hij ging al een tijd lang ter kerke, maar de keuze 
voor een eventuele gemeente bleek moeilijk voor hem. Hij ervoer de doop slechts als 
een ceremonie en dus niet een min of meer magische wijze om iemand tot een 
volgeling van Christus te maken. Zijn nauwe betrekkingen met kerkelijke organisaties 
en verenigingen, zoals de Nederlandse Christelijke Studenten Vereniging, deden hem 
inzien dat hij niet over de kerk kon spreken als hij niet eens zelf bij een kerk 
behoorde. Cramer, de voorzitter van de Utrechtsche Zendingsvereniging, bood hem 
een plaats aan in de Uitvoerende Commissie van de vereniging. Kohnstamm was 
verheugd, want blijkbaar was hij in de ogen van anderen ook zonder gedoopt te zijn 
een goed belijdend Christen. Dit sterkte hem en hij besloot om toe te treden tot de 
hervormde kerk. Op Pasen 1917 liet hij zich door zijn vriend Ds. J.C. Roose dopen in 
het stille kerkje van Nieuw-Dordrecht.32   
 
5.4.3 Kohnstamm wordt hoogleraar 
 
De problemen in Groningen waren evenwel niet over. Er werd nog steeds gezocht 
naar een geschikte kandidaat en toen er uiteindelijk een voordracht kwam, werd deze 
door hoofdbestuurder Kohnstamm volledig afgeserveerd, omdat het ‘allereerst 
nodige: grondige wijsgerige voorbereiding, de candidaat ontbrak.’33 Deze eis zou later 
door niemand meer worden betwist, schreef Kohnstamm in 1934. Hij zou zich dan 
ook voortdurend inzetten voor de wijsbegeerte, die voor hem de basis vormde voor de 
pedagogiek. Dat stelde hij ook in zijn oratie. 
 

Slechts als deel der praktische wijsbegeerte is de paedagogische wetenschap moge-
lijk; de paedagogiek zal philosophisch zijn of ze zal niet zijn.34

 
Kohnstamm voldeed zelf het beste aan alle eisen die hij stelde. De nieuwe 

hoogleraar zou volgens hem wijsgerig geschoold moeten zijn, in dit vak moeten 
hebben gedoceerd en zou in Amsterdam moeten wonen. De positie moest daar aan de 
universiteit komen, aangezien het Nut daar zetelde en Amsterdam het 
onderwijscentrum van Nederland was. Bovendien vond hij dat onderwijzers een 
wereldbeschouwing moest worden bijgebracht. 

De secretaris deelde hem mee dat hij zelf maar de kar moest trekken. 
Kohnstamm zei dat dit hem verbaasde en dat hij geen moment aan zichzelf als 
kandidaat had gedacht.35 Hij weigerde dan ook aanvankelijk, maar kwam hier later in 
een brief op terug.  
                                                 
30 Mulder, Beginsel en beroep, 101. Mulder geeft een andere datum dan Klomp, die 1919 noemt als 
jaar. Zie: Klomp, Relativiteitstheorie, 120. 
31 A.L.R. Vermeer, Philipp A. Kohnstamm over democratie (Kampen 1987) 26. 
32 Kohnstamm, Bijbels personalisme, 36-37; J.G. van der Ploeg, ‘In memoriam Professor Dr. Ph. 
Kohnstamm’, Gids 115 (1952) I, 120-124, m.n. 122. 
33 Kohnstamm, Bijbels personalisme, 34.  
34 Ph. Kohnstamm, Staatspaedagogiek of persoonlijkheidspaedagogiek. Rede uitgesproken bij de 
aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar vanwege de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen 
aan de Universiteit van Amsterdam op maandag 3 februari 1919 (Groningen en Den Haag 1919) 6. 
35 Kohnstamm, Bijbels personalisme, 35. 
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Kohnstamm stelde vervolgens een nota op waarin hij voorstelde de leerstoel te 
splitsen. Algemene pedagogiek en praktisch werk zou in Amsterdam moeten komen, 
toepassing van de experimentele psychologie op de pedagogiek in Groningen. Het 
hoofdbestuur zag hier wel brood in, maar het curatorium reageerde furieus. Honend 
werden Kohnstamms voorstellen bestreden. Niet bespiegeling, maar didactiek voor 
docenten was de taak van de hoogleraar. Bovendien insinueerden de curatoren dat 
Kohnstamm zichzelf bewust in de kijker had gespeeld om hoogleraar te worden.36 
Uiteindelijk werd er gekozen voor Amsterdam. Groningen kreeg geen hoogleraar, 
maar behield een Vereniging voor Paedagogisch Onderwijs, waarvan Heymans het 
secretariaat runde.37

Het voorstel van het hoofdbestuur was dat de gemeente een hoogleraar zou 
betalen die bovendien een seminarium van het Nut zou leiden. De gemeente 
verwachtte echter problemen van een dergelijke constructie. Het hoofdbestuur van het 
Nut besloot het dan maar zelf te organiseren en stelde een curatorium in waarin onder 
andere Gunning en Ehrenfest plaats namen. Het Nutsseminarium werd een feit en op 
3 februari 1919 kon Kohnstamm zijn inaugurele rede houden: Staatspaedagogiek of 
persoonlijkheidspaedagogiek.38 Overigens hielp het wel dat Kohnstamm had 
aangeboden de taak zonder geldelijke vergoeding op zich te nemen. Eerder was hij bij 
zijn benoeming tot buitengewoon hoogleraar thermodynamica al akkoord gegaan met 
enkel een assistentensalaris voor zijn werk. Om geld heeft hij waarschijnlijk nooit 
verlegen gezeten. Zowel de Kesslers als de Wertheims  waren behoorlijk vermogend. 
Kohnstamm had bovendien een redelijk bedrag geërfd toen zijn moeder stierf.39  
 
5.4.4 Het Nutsseminarium voor Paedagogiek 
 
Het onderzoek aan het Nutsseminarium kwam langzaam op gang. De subsidie 
bedroeg tweeduizend gulden die door het Nut werd verstrekt. Accommodatie werd 
door de gemeente gratis ter beschikking gesteld. Gemeentesubsidie zou pas rond 1924 
binnenkomen. 
 In 1934 zou Kohnstamm schrijven dat zijn hooggespannen verwachtingen in 
die tijd zwaar op de proef werden gesteld.40 Hij deed zijn uiterste best om met het 
lager onderwijs in contact te komen en het volksonderwijs te verbeteren door aan te 
dringen op een grondige wetenschappelijk-pedagogische vorming van de onderwijzer. 
Deze leken hier echter in het geheel niet aan te willen. Die waarheid deed pijn. 
 

[I]k voelde mijn pogingen afstuiten op een zware muur van onwil, gebouwd door de 
ontnuchterende, ja afstotende ervaringen van de meeste onderwijzers met het P.-vak. 
Niet minder ontmoedigend was mijn ervaring met studenten. Al had ik, sedert ’19 lid 
van de Onderwijsraad, mede kunnen helpen om een zeer bevredigende examen-
regeling voor de paedagogiek, temidden der wijsgerige vakken, in het nieuwe 
Academisch Statuut te verwezenlijken, men liep aan de geboden gelegenheid voorbij, 
omdat men toenmaals nòch onder professoren, nòch onder studenten, iets vermoedde 
van de betekenis, die onze jonge wetenschap voor de aanstaande leraar en zijn 
leerlingen heeft. Zo kreeg ik in de eerste jaren van mijn nieuwe professoraat vrijwel 

                                                 
36 Mulder, Beginsel en beroep, 101-102.  
37 Klomp, Relativiteitstheorie, 121. 
38 Ph. Kohnstamm, Staatspaedagogiek of persoonlijkheidspaedagogiek. Rede uitgesproken bij de 
aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar vanwege de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen 
aan de Universiteit van Amsterdam op maandag 3 februari 1919 (Groningen en Den Haag 1919) 
39 Persoonlijke mededeling Max Kohnstamm, 27-7-2004. 
40 Kohnstamm, Bijbels personalisme, 37. 
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geen gelegenheid tot doceren van het nieuwe vak, dat ik met het oude voorlopig 
verenigde (…).41

 
Kohnstamm was vol enthousiasme en idealisme voor de pedagogiek in de bres 
gesprongen. Toen er echter geen bijval kwam, was dit een zware teleurstelling. Deze 
teleurstelling was des te groter omdat zijn ervaringen in de faculteit wis- en 
natuurkunde hem hadden geleerd hoe waardevol de betekenis van een nauw contact 
van de docent met zijn toehoorders was.  
 Hier zien we overigens weer een andere reden voor Kohnstamm om zijn 
professoraat in de thermodynamica nog niet op te geven: hij kwam de eerste jaren 
simpelweg niet toe aan het geven van colleges in de pedagogiek. En pas in 1926 
kwam het onderzoek aan het Nutsseminarium op gang door het ontvangen van 
gemeentesubsidie. Hij werd er moedeloos van.  
 

Onder de indruk van die onmogelijke, ongelijke strijd, besloot ik in ’t najaar van 1922 
het tot mij gerichte aanbod van Curatoren der Groninger Universiteit te aanvaarden, 
om de leerstoel voor ethiek en godsdienstfilosofie te bezetten.42

  
Net als voorheen in 1914, toen zijn fysisch programma dreigde te mislukken, leek 
Kohnstamm zijn heil te willen zoeken bij een ander onderzoeksgebied. Minister van 
onderwijs De Visser stak er echter een stokje voor. Voor hem was het te ver gezocht 
om een fysicus bij een faculteit theologie aan te stellen. Kohnstamm putte uit de 
voordracht later wel moed om, als onderdeel van de reeks Schepper en schepping, het 
boek De Heilige te schrijven.43 In 1928 probeerden de Groningse theologen opnieuw 
om Kohnstamm, ditmaal als opvolger van Heymans, naar Groningen te halen.44 
Laatstgenoemde zag hier echter geen brood in. Heymans had voor Kohnstamm als 
persoon veel sympathie, en voor diens godsdienstige overtuigingen eerbied, 
 

maar de wijze, waarop bij de verdediging van die overtuigingen gemoedsbehoeften 
en wetenschappelijke argumenten met elkander worden vermengd, maakt hem mijns 
inziens geheel ongeschikt voor een professoraat in logica en philosophie, dat toch in 
de eerste plaats tot taak heeft, door theorie en voorbeeld de studenten tot methodisch 
denken op te voeden. In het algemeen heb ik den indruk, dat K. overal afstuurt op 
bepaalde, reeds van te voren voor hem vaststaande resultaten: dat het hem dus in de 
eerste plaats te doen is om het indeterminisme en het christendom, en eerst in de 
tweede plaats om de waarheid.45

 
Waarschijnlijk door Heymans’ tegenstribbelen ging deze benoeming ook niet door. 
Hoe het ook zij, toen ook deze benoeming afketste overwoog een gedesillusioneerde 
Kohnstamm serieus om zijn Amsterdams professoraat in de pedagogiek neer te 
leggen. In 1928 schreef hij: 
 

Folgte ich nur meinen persönliche Wünschen, dann würde ich überhaubt nicht mehr 
aus Ermelo weggehen, sogar nicht nach Amsterdam, und ruhig hier bleiben um an 
meinen Buch zu arbeiten.46

                                                 
41 Ibid., 37-38. 
42 Ibid., 38. 
43 Ibid., 39. 
44 Mulder, Beginsel en beroep, 105. 
45 Gerard Heymans aan Paul Ehrenfest 19-2-1928, archief Ehrenfest, inv.nr. esc:6, sectie 7, 229. 
46 Philip Kohnstamm aan Paul Ehrenfest z.d. (1928), archief Ehrenfest, inv.nr. esc:6, sectie 7, 233.  
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Alleen zijn ‘verdammten Pflichtsgefühl’ stond hem hiervoor in de weg, en hij zou zijn 
professoraat alleen neerleggen om naar Groningen te gaan als men hem kon 
overtuigen dat hij daar nuttiger werk kon verrichten dan in Amsterdam.47  
 
5.5 Onderzoek 
 
In de eerste plaats werden er aan het Seminarium cursussen pedagogiek gegeven. In 
de tweede plaats was er een psychologisch-pedagogisch adviesbureau actief, geleid 
door Révész, maar wegens geldgebrek verdween dit bureau na enkele jaren. Pas in 
1926 werd het geld van het Nut ook aangevuld door een subsidie van de gemeente, 
waardoor het mogelijk werd om regelmatig onderzoek te gaan doen. Hiervoor werd 
G. van Veen aangesteld.48   
 Van wetenschappelijk, empirisch onderzoek op het gebied van de pedagogiek 
was er nog geen sprake. Wel bestond er experimenteel psychologisch onderzoek dat 
door Heymans en Brugmans werd uitgevoerd. Hiervan moest Kohnstamm echter niets 
hebben. In het buitenland voerden Meumann en Thorndike onderzoek uit. Dit 
onderzoek had volgens Kohnstamm wel waarde, maar werd door hem grotendeels als 
verouderd beschouwd.49  
 In het begin moest Kohnstamm roeien met de riemen die hij had. Omdat de 
pedagogiek nog geen eigen wetenschappelijke methode had, schurkte het onderzoek 
in de begintijd aan tegen de testpsychologie. Onder de invloed van Stern kwam 
Kohnstamm tot het gebruik van de intelligentietest in combinatie met de 
schoolvorderingstests naar de methode van Ballard. Deze methode oogstte echter 
kritiek, omdat deze niet tot het gewenste resultaat bleek te leiden. Daarom werd er een 
kwalitatieve methode voor onderzoek naar intelligentie ontwikkeld, namelijk het 
stillezen. Deze was geënt op de ‘silent reading’ methode van Ballard.50   
 
5.5.1 Aansluiting tussen lager en middelbaar onderwijs 
 
Op 7 maart 1927 verzocht de Amsterdamse wethouder van onderwijs het 
Nutsseminarium te onderzoeken ‘op welke wijze de toelating tot de Openbare 
Scholen voor Middelbaar en Voorbereidend Hoger Onderwijs hier ter stede het best 
ware te regelen.’51 De wethouder vroeg zich af in hoeverre het toelatingsexamen 
voldeed. Hoe wist men of deze test de geschikte leerlingen voor het voortgezet 
onderwijs wist aan te wijzen? Er was zeker ruimte voor verbetering op dit punt. 
Kohnstamms medewerker Révész had al over dit probleem gepubliceerd.52  
 
                                                 
47 Philip Kohnstamm aan Paul Ehrenfest z.d. (1928), archief Ehrenfest, inv.nr. esc:6, sectie 7, 233. 
48 N. Deen, Een halve eeuw onderwijsresearch in Nederland. Het Nutsseminarium voor 
Pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam 1919-1969, mededeling 76 van het  
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49 Ph. Kohnstamm, Persoonlijkheid in wording, 351. 
50 Deen, Onderwijsresearch in Nederland, 11. 
51 Ph. Kohnstamm, ‘Brief aan den Heer Wethouder voor het Onderwijs te Amsterdam’, in: G. van Veen 
en Ph. Kohnstamm, De aansluiting tusschen lager en middelbaar (gymnasiaal) onderwijs, 
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de resultaten op de hogere-burgerscholen, Losse paedagogische studiën (Groningen en Den Haag 
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In 1926 kwam Révész tot de conclusie  
 

dat de H.B.S. m. 5-j.c. niet geschikt is voor den gemiddelden leerling, die voor gespe-
cialiseerd middelbaar onderwijs in aanmerking komt.53

 
Het bleek dat al na de eerste jaren 25% van de leerlingen de school wegens 
onvoldoende prestaties moest verlaten. Slechts 50% van alle leerlingen die aan de 
H.B.S. begonnen, verliet de school met een diploma. Révész’ aanbeveling was om tot 
een grondige herziening van het middelbaar onderwijs te komen en de schifting van 
de leerlingen voor de verschillende scholen op rationelere en psychologische basis te 
brengen.54  
 Het was dus zaak om onder meer te komen tot een goed selectie-instrument. In 
1927 werd door de lagere school zelf advies gegeven over de geschiktheid van een 
leerling. Toen duidelijk werd hoe groot de uitval op de HBS was als het lagere 
schoolhoofd de toelatingsgeschiktheid vaststelde, werd in 1928 het toelatingsexamen 
– dat sinds 1920 niet meer werd afgenomen – weer ingevoerd. Er werd vervolgens 
onderzocht of de bestaande test kon worden verbeterd en of er een geheel nieuwe 
toelatingsprocedure kon worden gevonden.  
 Het onderzoek naar het selectievraagstuk wierp vanzelf de vraag op wat op het 
lager onderwijs aan kinderen moest worden geleerd en hoe dit gebeurde. Dit was 
immers van invloed op de latere prestaties van leerlingen op het middelbaar 
onderwijs. Kohnstamm was met zijn kritiek op de ‘parate kennis’ van grote invloed 
op de inhoud van dit debat, waaraan steeds meer aandacht werd besteed. Hij legde, 
net als Van der Waals, de nadruk op inzicht en niet op kennis alleen. Omvang en 
inhoud van het lager onderwijs groeiden zo uit tot een afzonderlijk onderzoeksgebied.  
 Dit leidde tot het ontstaan van weer een ander onderzoeksgebied, namelijk het 
onderzoek naar hoe iets moest worden overgebracht, waarbij Kohnstamm zich 
ontwikkelde tot een voorstander van een didactisch moderner onderwijssysteem. Het 
moest worden voorkomen dat onrechtvaardige toelatingsbeslissingen werden 
genomen. Dit was een belangrijke reden voor het aan de kaak stellen van het 
bestaande toelatingsexamen. In dit kader van rechtvaardigheid was het echter ook van 
belang dat iedere leerling binnen zijn eigen mogelijkheden een optimale vorming 
kreeg. Dit leidde tot een kritische evaluatie en een verbetering van het lager 
beroepsonderwijs.55  
 
5.5.2 Selectie-instrumenten en intelligentie 
 
Kohnstamm begon te zoeken naar een goed selectiesysteem. Daarbij onderkende hij 
verschillende invloeden die ervoor konden zorgen dat een leerling niet geschikt zou 
kunnen zijn voor een bepaalde vervolgopleiding. Als eerste noemde Kohnstamm een 
te laag intelligentiepeil. Intelligentie noemt hij, in navolging van Stern, ‘het vermogen 
tot algemeene aanpassing aan nieuwe problemen en levensomstandigheden’.56 Hij 
benadrukte wel dat het hier ging om een soort intelligentie die bekwaam maakt tot het 
volgen van middelbaar onderwijs, 
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waarmee dus allerminst gezegd is, dat naast dezen vorm van intelligentie geen andere 
vormen zouden kunnen bestaan, welke sociaal daaraan volkomen gelijkwaardig 
zijn.57

 
De enigszins eenzijdige definitie van intelligentie die voor de middelbare school 
benodigd is, is te omschrijven als het vermogen om abstract te denken. Bij het 
overgrote deel van de populatie uit intelligentie zich in het doen en niet in het 
vermogen om abstract te denken. En dat is maar goed ook, anders zou de bevolking 
veel te eenzijdig worden en zou de maatschappij  
 

door (…) een te veel aan dirigeerende drang worden verlamd. Een gevaar, dat aller-
minst denkbeeldig is voor dezen tijd.58

 
 De psycholoog J. Luning Prak (1898-1970), een leerling van Heymans, wilde 
bij de selectie de IQ-test gebruiken. Net als zijn leermeester Heymans meende hij dat 
intelligentie gelijk was aan het vermogen tot logisch denken en meende hij dat dit ook 
empirisch meetbaar was. Alleen in de door de test vastgestelde kleine groep 
‘begaafden’ zou moeten worden geïnvesteerd, aangezien deze in de toekomst het 
zedelijke geweten van onze maatschappij zouden gaan vormen.59 Er zouden zelfs 
eugenetische maatregelen moeten worden getroffen. Hij stelde voor om alle 
zwakzinnigen naar een Waddeneiland te sturen, zodat hun erfelijk materiaal zich niet 
kon vermengen met die van de rest van de bevolking.60 Consequentie van dit alles 
was dat er een elite zou ontstaan die het maatschappelijk leven zou gaan besturen, en 
dit was iets waar Kohnstamm nu juist tegen was. Als democraat ijverde hij voor 
stemrecht voor iedereen.  
 Het traditioneel intelligentieonderzoek waar Luning Prak voorstander van was, 
had volgens Van Veen en Kohnstamm de neiging om, net als onderzoek naar 
schoolprestaties, kinderen uit beter gesitueerde kringen een voorsprong toe te kennen 
boven kinderen uit sociaal lagere groepen.61 Intelligentie hangt gedeeltelijk af van 
aanleg, maar moet ook de kans krijgen om tot uitdrukking te komen.62 Het oude 
toelatingsexamen dat vroeger ook wel werd gebruikt voor de schifting, heeft het 
nadeel dat het te zwart-wit werkt. Een antwoord is goed of fout, zonder rekening te 
houden met de vele gedachtestappen die mis kunnen gaan bij het oplossen van een 
vraagstuk.63 Intelligentietests zijn zeker van waarde, schrijven Van Veen en 
Kohnstamm, mits met voorzichtigheid gehanteerd. De school heeft het volste recht 
om de resultaten met een grote mate van reserve te aanvaarden, maar al met al kunnen 
intelligentietests als een goede aanvulling dienen op het oordeel van de school.64 
Kohnstamm zal later nog vele malen schrijven over het probleem van de 
intelligentiemeting. In de jaren 1930-1934 verwerft hij empirisch materiaal dat hem 
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nog kritischer ten opzichte van de intelligentietest maakte.65 Kohnstamm vond zo 
bevestiging van zijn idee dat 
 

logisch denken niet het product is van een spontaan rijpingsproces, niet door evolutie 
uit vegetatief-animale levensvormen geboren wordt, maar een doorbraak is, die alleen 
tot stand komt en kan komen door menselijk contact, door het individueel overnemen 
van wat gemeenschappelijk-menselijk reeds veroverd en gevormd is.66

 
Intelligentie is nadrukkelijk geen vaste grootheid volgens Kohnstamm: zij is 
metastabiel.  
 

[Iemand] kan sommige dingen, om dan plotseling bij andere, voor de goed toegeruste 
geest precies even eenvoudige, te kort te schieten.67

 
Omdat de conventionele intelligentietest volgens Kohnstamm geen goede testmethode 
was, ontwikkelde hij de stil-leesttest. Deze gaat uit van een tekst die de proefpersoon 
moet lezen en waar op diverse plaatsen woorden zijn weggelaten. De open plaatsen 
moeten worden ingevuld met nauwkeurige gegevens die de proefpersoon alleen maar 
kan ontlenen aan de voor hem liggende tekst.  
 

Het is niet kennis, of losse invallende gedachten, die de goede oplossing verzekeren 
[wat bij de traditionele IQ-test wel het geval kon zijn]; wat onderzocht wordt is het 
gebruik, dat de proefpersoon maakt van de middelen tot kennisvernieuwing en 
kennis-opname, die de tekst hem geeft.68

 
In 1935 raadde de commissie Bolkestein, waarvan Kohnstamm lid was, de overheid 
aan om de stil-leestest als algemeen landelijk selectiemethode voor te schrijven, dat in 
1938 bij Koninklijk Besluit werd aangenomen.69  

Om het aansluitingsprobleem ten slotte afdoende te bestrijden, moest er 
volgens Kohnstamm naast een goed selectie-instrument ook zorg voor worden 
gedragen dat de lagere en middelbare school zouden worden aangepast en verbeterd. 
Op het lager onderwijs dient binnen een klas te worden gedifferentieerd naar leerling, 
als het ware moet een klas worden gedaltoniseerd, zodat iedere leerling op eigen 
tempo de stof eigen kan maken. Op een Daltonschool ligt een groot accent op de 
zelfstandigheid. Dit uit zich in zelfwerkzaamheid, het eerst zelf naar oplossingen 
zoeken (Kohnstamm hechtte, net als zijn leermeester Van der Waals veel waarde aan 
zelfwerkzaamheid). Verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken zijn 
kernpunten van het Daltononderwijs. Zo worden leerlingen gestimuleerd in het 
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leerproces. De enige oplossing om het aansluitingsprobleem vanaf de lagere school 
afdoende aan te pakken, is om scholen de keuze te laten tussen een losser 
klassenverband of klassen met eigen programma’s. Dit moet evenwel niet worden 
opgedrongen.70 Deze potentiële daltonisering stuitte echter op veel tegenstand onder 
docenten en is nooit van de grond gekomen. 
    
5.6 Buitengewoon hoogleraar te Utrecht 
 
Rond 1925 verbeterde de academische situatie van de pedagogiek. Het ging 
aanzienlijk beter met het Nutsseminarium voor Paedagogiek en het blad 
Paedagogische studiën onderging in 1924 een reorganisatie. In dat jaar verscheen er 
in het blad een verslag van een pedagogische conferentie die een prelude zou blijken 
van twee geslaagde landelijke congressen in 1926 en 1930, met respectievelijk 2000 
en 1300 deelnemers.71  
 Kohnstamm slaagde er ook in om de gemeente van de noodzaak van 
pedagogisch onderzoek te overtuigen. Er bleek behoefte te bestaan aan verbetering 
van het inzicht in de aansluiting tussen het lager en het middelbaar onderwijs. Het Nut 
kreeg zo van de gemeente de taak toebedeeld om wetenschappelijk onderbouwde 
adviezen te geven omtrent de organisatie van het onderwijs. Zo verschenen er naar 
verloop van tijd steeds meer onderzoeksverslagen van het Nut, die werden 
gepubliceerd in de Meededelingen van het Nutsseminarium voor Paedagogiek aan de 
Universiteit van Amsterdam. Het eerste nummer verscheen in 1928. Eerst richtten de 
verslagen zich op selectie, later verschoof dit naar didactiek en de psychologie van het 
denken.72  
 Kohnstamm was dan ook enthousiast toen de mogelijkheid zich voordeed om 
de toegenomen deskundige status van de pedagogiek uit te drukken in een 
buitengewoon hoogleraarschap aan de Universiteit van Amsterdam. Daar was een 
vacature ontstaan bij de faculteit letteren en wijsbegeerte. De faculteit wilde een 
leerstoel psychologie inrichten en tegelijk rekening houden met de pedagogiek. Men 
wilde zelfs een aparte hoogleraar voor dit vak, maar de gemeente achtte dit niet 
wenselijk. Wel zou Kohnstamm in 1934 worden toegelaten tot de vergaderingen van 
de faculteit vanwege de pedagogische aantekening voor aankomende leraren. In 1938 
zou hij uiteindelijk, weer daartoe verzocht door de faculteit, toch buitengewoon 
hoogleraar te Amsterdam worden. 
 De kans om begin jaren dertig de nog wankele academische pedagogiek te 
versterken leek te Amsterdam voorlopig dus verkeken. Zelfs op de gemeentesubsidies 
die het Nut ontving werd vanwege de crisistijd in de jaren dertig ieder jaar meer en 
meer bezuinigd. In 1932 schreef Kohnstamm: 
 

Zo bevindt het Nutsseminarium zich thans in een overgangstoestand, waarvan nie-
mand kan voorspellen, of hij tot consolidatie dan wel tot opheffing der inrichting zal 
leiden.73

 
Wat ook speelde, was dat Kohnstamm als bijzonder hoogleraar een dubieuze 
wetenschappelijke status had. Hij had geen jus promovendi en ook geen jus 
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examinandi en mocht dus niet als promotor optreden of officiële universitaire 
examens afnemen. Toen de kans zich voordeed om in Utrecht Gunning op te volgen 
als buitengewoon hoogleraar greep Kohnstamm die met beide handen aan.  
 Kohnstamm werd op 20 juni 1932 benoemd tot buitengewoon hoogleraar te 
Utrecht. Hij was alleen op donderdagen in Utrecht te vinden. Onderzoek bleef hij te 
Amsterdam doen, waar hij immers zijn eigen onderzoeksinstituut had. Zijn werk te 
Utrecht bleef zo beperkt tot het geven van enkele colleges en het houden van een 
spreekuur. Maar het gaf een mogelijkheid om het nieuwe vak te profileren en te 
trachten de pedagogiek toch aan zo veel mogelijk belangstellenden over te brengen, 
ondanks het feit dat velen niet naar zijn ‘gewichtige leer’ wilden luisteren. Ook 
zorgde deze stap voor een statusverhoging van het vak, want officieel had hij als 
buitengewoon hoogleraar het zo belangrijke jus promovendi en jus examinandi.  
 
 
Tabel 6.1  Colleges van Kohnstamm aan de Universiteit Utrecht. 
 
Collegejaar College 

 
1932-1933 Paedagogie 
1933-1934 Paedagogie en psychologie der pubertijd 

De signatuur van onzen tijd en de eischen die hij stelt 
1934-1935 De taak van den leeraar in de school 

Algemeen college 
1935-1936 Psychologie en paedagogiek van puberteit en adolescentie 
1936-1937 Godsdienstige opvoeding 

Inleiding in de algemeene didactiek 
1937-1938 Inleiding in paedagogische en algemeen-didactische vragen 

Psychologie en paedagogiek der puberteit 
1938-1939 Inleiding in paedagogische en algemeen-didactische vragen 

Psychologie en paedagogiek der puberteit 
 
Bron: Utrechtsche Universiteitsgids, negende t/m vijftiende jaargang (1932-1939) 
 
 

Tabel 6.1 geeft de verschillende colleges weer die hij te Utrecht gegeven heeft. 
Uit een college als ‘De signatuur van onzen tijd en de eischen die hij stelt’ – gegeven 
in het jaar na Hitlers machtsovername – valt op te maken dat hij de pedagogiek in zijn 
lessen in een groter verband plaatste. Godsdienstige opvoeding zal waarschijnlijk in 
het algemeen wel aan de orde zijn geweest in zijn colleges, gezien het gewicht dat 
Kohnstamm aan deze kwestie verbond. In het studiejaar ’36-’37 gaf hij zelfs een 
speciaal interfacultair college met godsdienstige opvoeding als onderwerp.74   
 Ook het algemene college van ’34-’35 was nadrukkelijk bedoeld voor 
‘belangstellenden van alle faculteiten’. Pedagogiek was volgens Kohnstamm blijkbaar 
iets waar niemand echt buiten kon. ‘Psychologie en paedagogiek van puberteit en 
adolescentie’ was bedoeld voor aanstaande leraren, net als ‘Inleiding in de algemeene 
didactiek’ en ‘Inleiding in paedagogische en algemeen-didactische vragen’. Deze 
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laatste was bestemd voor aankomend docenten van de faculteit wis- en natuurkunde.75 
Kohnstamm wilde zijn oud-vakgenoten de mogelijkheid geven om voor het geven van 
onderwijs te kunnen profiteren van een goede pedagogische vorming. Zoals we 
hierboven al zagen had hij zelf meegemaakt hoe waardevol een goed contact tussen 
docenten en studenten was voor het onderwijs.76 De kern van zijn inzicht in het 
belang van een goede pedagogiek legde Kohnstamm ten minste voor een deel bij zijn 
eigen ervaringen met Van der Waals. Van der Waals propageerde immers eigen 
arbeid en dwong studenten tot zelfwerkzaamheid, hetgeen volgens Kohnstamm een 
vereiste was in de moderne pedagogiek.77  
 Kohnstamm vond een naaste collega in F.M.J.A. Roels, die gewoon 
hoogleraar ‘Empirische en toegepaste psychologie’ en directeur van het 
Psychologisch Laboratorium te Utrecht was. In de jaren 1933-1934 en 1934-1935 gaf 
Roels college in ‘Opvoedkundige psychologie’ en in 1935-1936 in 
‘Kinderpsychologie’. 
 Kohnstamm zou in Utrecht blijven tot 1939. Waarschijnlijk was het hem 
uiteindelijk niet meer waard om voor slechts één dag steeds naar Utrecht te moeten 
reizen. Wat ook met het neerleggen van zijn Utrechtse functie te maken kan hebben, 
is het feit dat hij in 1938 op aanvraag van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte 
buitengewoon hoogleraar in de pedagogiek te Amsterdam werd. Hij kon dus een 
volwaardige functie bekleden op zijn vertrouwde stek en kon volstaan met het geven 
van colleges te Amsterdam. Dit was ook praktischer, daar de Kohnstamms in ’39 een 
appartement in Amsterdam hadden betrokken. Hij meende zo op veilige afstand van 
een eventueel front met Duitsland. 
 
5.7 Onderwijsraad 
 
Volgens Kohnstamm maakte Nederland onvoldoende gebruik van de nieuwe grote 
psychologische ontwikkelingen om het onderwijs te verbeteren. In een poging om de 
situatie ten goede te keren probeerde Kohnstamm de onderwijskundige misstanden 
aan de kaak te stellen. Hij ging onder andere bij minister Rutgers op audiëntie om 
hem duidelijk te maken dat het gevaar voor te veel staatsbemoeienis in het onderwijs 
al in 1917 geweken was en dat alle krachten moesten worden gericht op het afwerpen 
van ‘het verlammende juk van een geheel verouderde didactiek’.78 In 1919 vroeg 
minister De Visser Kohnstamm plaats te nemen in de onderwijsraad. Deze moest de 
broodnodige vernieuwingen tot stand brengen. Pedagogen vormden in de Raad slechts 
een minderheidsgroepering, waardoor niet de pedagogische, maar de administratieve, 
juridische of financiële argumenten meestal de doorslag gaven. Eerst nam 
Kohnstamm plaats in de eerste afdeling van de Onderwijsraad, die van het hoger 
onderwijs. In 1922 werd hij voorzitter van de vierde afdeling, die zich bezighield met 
het vakonderwijs. Deze afdeling functioneerde slecht: er werden bijna nooit adviezen 
gevraagd en tussen 1923 en 1932 werd er zelfs niet vergaderd. Dit leidde tot felle 
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debatten waarin Kohnstamm zijn teleurstelling over de manier van werken niet onder 
stoelen of banken stak.79  
 
Kohnstamm had goede persoonlijke redenen om zich op te winden over het 
Nederlandse onderwijsbeleid. Opvoeding en onderwijs waren voor hem een direct 
uitvloeisel van zijn levensbeschouwing en filosofie. Mocht democratie – politieke 
keuzevrijheid – bestaan, dan moest er aan een aantal noodzakelijke voorwaarden 
worden voldaan. De mens moest in staat zijn om überhaupt keuzes te kunnen maken. 
Volgens Kohnstamm moest de mens dan ook – tevens vanuit zijn levensbeschouwing 
– een vrije wil hebben. Daarnaast moesten er wel bepaalde grenzen aan de vrijheid 
van de mens worden gesteld. Hoe men goed kan handelen is voor een deel door goede 
opvoeding te leren. Wetten en regels waren in iedere maatschappij noodzakelijk om 
een goed werkende democratie in stand te houden: er was sprake van een beperkte 
vrijheid. Tegelijk met het ontstaan van zijn politieke ideeën over vrijheid zien we dat 
er zich iets analoogs voordoet bij de ontwikkeling van zijn wetenschapsfilosofische 
denkbeelden. Het begrip beperkte vrijheid werd voor Kohnstamm iets dat zowel op de 
(natuur)wetenschap als op mens en maatschappij van toepassing was. We zullen in 
het volgende hoofdstuk de inhoud en ontwikkeling van Kohnstamms filosofische en 
levensbeschouwelijke motivatie voor zijn werk behandelen.  
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6. ‘Mijn eerste wetenschappelijke liefde’: Wijsgerig werk 
 
 
 
6.1 Inleiding 
 
Kohnstamm was bijna van kinds af aan al bezig met de filosofie. Als HBS scholier 
stimuleerde het lezen van Multatuli hem tot het ontwikkelen van een eigen wijsgerig 
stelsel, waarvan hij overigens nooit iets optekende. Hij doopte het systeem het 
‘Panegoïsme’ en probeerde hiermee de grondslag van de ethiek te vinden in de 
eenheid van het ‘ik’ en de wereld. Zijn HBS-leraar Nederlands, de 
spellingvereenvoudiger Kollewijn1, besprak tijdens zijn lessen Nederlands ook allerlei 
prikkelende filosofische vragen. Zo verzette Kollewijn zich tegen het materialisme, 
waardoor de verstokte materialist Kohnstamm hevig onthutst raakte. Kollewijn 
maakte  diepe indruk en raadde Kohnstamm aan om op de universiteit dieper op de 
filosofie in te gaan. Kohnstamm nam zich dan ook voor om als student zeker ook 
colleges wijsbegeerte te gaan volgen.2  
 Zo kreeg hij veel filosofie mee, maar noch op school, noch thuis werd veel aan 
godsdienst gedaan. Thuis werd Kohnstamm niet aan een religieuze opvoeding 
onderworpen; hij kon zich niet herinneren vóór zijn twintigste levensjaar ooit een 
bijbelverhaal te hebben gehoord. De familie was wel joods, maar had het joodse 
geloof min of meer terzijde gelegd en hing een gematigd deïsme aan. Wertheim zelf 
steunde tal van joodse instellingen en liefdadigheden, zonder regelmatig de synagoge 
te bezoeken. Kohnstamm meende dat het dan ook vanzelfsprekend zou zijn als zijn 
stelsel van het Panegoïsme een atheïstische filosofie zou worden. Religie was een 
verouderd idee en had geen plaats meer in de moderne wereld. Volgens hem waren 
zijn ouders en zijn oom door hun gebrek aan natuurwetenschappelijke vorming nog 
niet geheel bevrijd van ‘religieuze sentimentaliteiten’. Alleen natuurwetenschap kon 
iets zinnigs zeggen over de wereld en de mens.  
 Later, toen Kohnstamm als student onder invloed van Van der Waals meer en 
meer richting het christelijke geloof werd getrokken, vond hij onderdak bij de 
colleges van de filosoof Bellaar Spruyt. Naar eigen zeggen kreeg hij zo de kans de 
voor hem nieuwe indrukken te verwerken en een plaats te geven. Hij leerde van de 
neokantiaan Spruyt de filosofie van Kant kennen. Kant maakte in zijn filosofie plaats 
voor een levensbeschouwing, zonder het belang van de rede te ontkennen. Zo kreeg 
Kant een belangrijke plaats in het denken van de jonge Kohnstamm, en alhoewel 
Kohnstamm het kantiaanse gedachtegoed later sterk zou bekritiseren bleef Kant een 
inspiratiebron. Ik zal daarom eerst de filosofie van Kant kort de revue laten passeren 
en daarna de verdere ontwikkeling van Kohnstamms wijsgerige denken uitwerken. 
 
6.2 De filosofie van Kant 
 
Men kan met recht zeggen dat de westerse filosofie met Immanuel Kant (1724-1804) 
een hoogtepunt bereikte. Zijn twee belangrijkste boeken, de Kritik der reinen 
Vernunft (1781) en de Kritik der praktischen Vernunft (1788) hadden en hebben een 

                                                 
1 Over R.A. Kollewijn, zie: J.Charité (ed.), Biografisch woordenboek van Nederland III (’s Gravenhage 
1989) 351-352; R.A. Kollewijn, Herinneringen (Santpoort 1932) 
2 Ph. Kohnstamm, Hoe mijn “bijbels personalisme” ontstond, (tweede druk; Haarlem 1952 (eerste druk 
1934)) 8-9. 
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enorme invloed op de wijsbegeerte en de cultuur, en stonden centraal in Kohnstamms 
denkwereld. Ik zal daarom hieronder een korte beschrijving trachten te geven van de 
inhoud van deze twee belangrijke werken.  

In de Kritik der reinen Vernunft staat ‘kritiek’ voor ‘verduidelijking’, 
‘toetsing’ of ‘grensafbakening’. Het boek bestaat uit twee delen: Transcendentale 
elementaire leer en Transcendentale leer van de methode. De eerste bestaat uit:  

 
• Transcendentale esthetica (over het zintuiglijk vermogen) 

    
• Transcendentale logica (over het denkvermogen) 

• Transcendentale analytica (over het verstand) 
• Transcendentale dialectica (over de rede)  

 
Transcendentaal noemt Kant alle kennis die zich bezighoudt met de manier waarop 
wij voorwerpen kennen en met de vraag in hoeverre die kennis a priori mogelijk moet 
zijn. Onderzocht moet worden of er kennis bestaat die wij vóór alle ervaring, dat wil 
zeggen a priori (van tevoren), bezitten. Empirische kennis is altijd a posteriori 
(achteraf, dat wil zeggen uit de ervaring) verworven. De kennis a priori wordt door 
Kant zuiver genoemd als ze niet vermengd is met iets empirisch.3  

Analytische oordelen verbinden onderwerpen aan een predikaat die al in het 
onderwerp besloten liggen. ‘De kogel is rond’ verbindt het onderwerp ‘kogel’ met het 
predikaat ‘rond’; het rond-zijn ligt al besloten in het begrip ‘kogel’. 

Synthetische oordelen voegen aan het begrip ‘kogel’ iets toe dat er nog niet in 
ligt besloten. Bijvoorbeeld: deze kogel is goudkleurig. Niet alle kogels zijn per 
definitie goudkleurig, dus is dit een synthetisch oordeel. Uitspraken over de kleur van 
de kogel zijn afkomstig uit de ervaring. Als ik de kleur van de kogel niet zou kunnen 
waarnemen zou ik er geen uitspraak over kunnen doen.  

Dit zou betekenen dat synthetische oordelen alleen a posteriori zijn te vormen. 
Hoe zit het met de uitspraak dat elke verandering een oorzaak heeft?4

Deze uitspraak kunnen we vanuit de ervaring niet poneren als algemeen en 
noodzakelijk. Toch is ze dat, en moeten er dus volgens Kant synthetische oordelen a 
priori bestaan. Het normale verstand en de wetenschappen bevatten veel van 
dergelijke synthetische oordelen a priori. Ten eerste zijn de mathematische oordelen 
synthetisch. 7 + 5 = 12 is aprioristisch, want zij geldt noodzakelijk en zonder 
uitzondering. Ze is niet analytisch, want het begrip ‘12’ ligt niet al in de som van 7 en 
5 besloten. Ten tweede bevatten ook de natuurwetenschappen synthetische uitspraken 
a priori. Ten derde zou de metafysica, die immers kennis wil geven die boven de 
ervaring uitgaat, uit dergelijke uitspraken moeten bestaan.5
 
6.2.1 Transcendentale esthetica  
 
Esthetica betekent in dit geval: leer van de zinlijke waarnemingen.  
De zintuigen, en deze alleen, leveren ons ‘Anschauungen’: onmiddellijke 
voorstellingen van afzonderlijke voorwerpen. Verschillende zintuigen leveren ons 
verschillende gewaarwordingen (Empfindungen), die als zodanig alleen de grondstof 

                                                 
3 H.J. Störig, Geschiedenis van de filosofie (Utrecht 2002) 428-429. 
4 Störig, Geschiedenis van de filosofie, 429. 
5 Ibid., 430. 
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leveren voor bijvoorbeeld de voorstelling ‘roos’.6 Er is bovendien iets in onszelf dat 
de gewaarwordingen ordent, en wel op een zeer bepaalde manier: tot een ruimtelijke 
en een tijdelijke eenheid.7 De afzonderlijke voorstelling is aldus niet eenvoudig stof, 
maar reeds gevormde stof. Datgene in ons wat deze ordening aanbrengt, kan niet zelf 
uit de gewaarwordingen stammen.  
 
6.2.2 Ruimte en tijd 
 
Volgens Kant kunnen we van alle empirische eigenschappen van een roos afzien. 
Reuk en kleur kunnen worden weggedacht. Eén ding kan echter nooit worden 
weggedacht, en dat is de uitgebreidheid in de ruimte. De ruimtevoorstelling is a priori. 
Ruimte is niets anders dan de ‘vorm’ waarin ons alle verschijnselen van de zintuigen 
worden aangeboden. Deze vorm is geen eigenschap van de dingen zelf, we zijn het 
zelf die de ruimtevoorstellingen aan de dingen toevoegen.  

Het zintuigapparaat van de mens is zo georganiseerd dat alles wat wij 
waarnemen zich aan ons voordoet in de vorm van het naast elkaar zijn in de ruimte. 
Wanneer de zintuigen gewaarwordingen verschaffen, dan moet er ongetwijfeld iets 
zijn dat van buitenaf op hen inwerkt. Maar meer hierover kunnen we echter niet 
zeggen. De grens van de zintuigen kan men nooit overschrijden, men kan niet zien 
wat er achter de verschijning staat. Het ‘Ding an sich’ of ‘noumenon’ kan men niet 
kennen.  

Volgens Kant heeft de ruimte transcendentale idealiteit, dat wil zeggen: de 
ruimte is een niets zodra wij de voorwaarde van de mogelijkheid van alle ervaring 
weglaten.8 De ruimte is dus de zuivere aprioristische voorstellingsvorm van onze 
uiterlijke zintuigen.9
 
Evenals de ruimte is ook de tijd a priori gegeven. De tijd is de zuivere vorm van ons 
innerlijke zintuig, het beschouwen van onszelf en onze innerlijke toestanden.  
Ruimte en ook tijd hebben beide empirische werkelijkheid, dat wil zeggen: absolute 
geldigheid voor alle dingen als verschijnselen (uiterlijke en innerlijke). Ook de tijd 
heeft transcendentale idealiteit, wat betekent dat hij geen eigenschap van de dingen op 
zichzelf is.  

Omdat de mens van tevoren – a priori – de ruimtevoorstelling in zich heeft, 
kan men bijvoorbeeld een uitspraak doen over iets als ‘rechtheid’: een synthetisch a 
priori. Hierop berusten de algemeenheid en de noodzakelijkheid die de stellingen van 
de meetkunde kenmerken: de euclidische axiomata.  
Alle rekenen is in de grond tellen, en berust dus in een opeenvolging in de tijd. Omdat 
alle mensen de tijd als zuivere vorm van de zinlijkheid in zich hebben, kan ook de 
rekenkunde, zonder de ervaring te hulp te roepen, louter op grond van de innerlijke 
tijdsvoorspelling, stellingen van algemene en noodzakelijke geldigheid uitspreken.  
Hierdoor is zuivere wiskunde dus mogelijk. 
 
6.2.3 Transcendentale analytica 
 
Analytica betekent hier verstand of vermogen der begrippen. Volgens Kant is er niets 
in het verstand dat niet daarvoor in de zintuigen was, behalve het verstand zelf. De 
                                                 
6 Ibid., 431. 
7 Ibid., 431-432. 
8 Ibid., 432. 
9 Ibid., 433. 
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zintuigen leveren ons aanschouwingen, dat wil zeggen gewaarwordingen, welke 
volgens de aprioristische vormen van zinlijkheid, ruimte en tijd, als het ware van 
tevoren geordend zijn. Aanschouwing zonder meer zou voor ons verstand 
onbegrijpelijk zijn. Aanschouwingen zonder begrippen zijn blind.10

 
6.2.4 Transcendentale deductie van de zuivere verstandsbegrippen 
 
Hier volgt een andere conclusie die van belang is voor het denken over de 
natuurwetenschap en die sindsdien veelvuldig bediscussieerd is. Kant zegt namelijk: 
het causale beginsel is niet af te leiden uit de waarneming, het stamt uit het verstand.11 
Zuivere natuurwetenschap is mogelijk op gelijksoortige gronden als de wiskunde 
mogelijk is. De wetmatige ordening van de natuur komt daaruit voort, dat ons 
verstand de verschijnselen volgens de in het verstand zelf gelegen normen onderling 
verbindt. De mens is zo dus de wetgever van de natuur. Omdat ons eigen denken de 
natuur ‘maakt’, kan men zeggen dat onze kennis zich niet richt naar de voorwerpen, 
maar dat de voorwerpen zich richten naar onze kennis.12 Causaliteit in de 
natuurwetenschap is dus ook a priori gegeven.  
 
6.2.5 Transcendentale dialectiek 
 
Hoe is metafysica mogelijk? Dit behandelt Kant in de dialectiek, het deel over de 
rede. Rede betekent hier: vermogen van ideeën.13

De rede vormt een nieuw, hoger niveau boven zinlijkheid en verstand. De rede 
is in haar logisch gebruik het ‘vermogen tot gevolgtrekken’. Het verstand vormt 
begrippen en verbindt deze tot oordelen. De rede verbindt oordelen tot conclusies. Zij 
is in staat uit een of meer stellingen een nieuwe af te leiden. De rede brengt dus een 
nog verdergaande eenheid van onze kennis tot stand. De rede streeft naar het bereiken 
van een volmaakte eenheid, naar het onvoorwaardelijke. Dit streven wordt geleid door 
bepaalde ‘leidinggevende redelijke begrippen’: de ideeën.14

De ideeën ziel, wereld en God vloeien noodzakelijk voort uit het gebruik van 
de rede. Ze kunnen gedacht worden en houden geen innerlijke tegenspraak in. Maar 
we mogen in geen geval denken en weten verwisselen en aannemen dat daarmee een 
mogelijke ervaring zou kunnen corresponderen. De rede kan algemene metafysische 
theorieën als God, vrijheid en onsterfelijkheid niet bewijzen, maar ook niet 
weerleggen. In zoverre is het Kant gelukt om plaats vrij te maken voor het ‘geloven’.  
 
6.2.6 ‘Kritiek van de praktische rede’ 
 
Gaat de Kritiek van de zuivere rede over de menselijke ervaring van de externe 
wereld, de Kritiek van de praktische rede behandelt de vrije wil en de ethiek van de 
mens, dus gaat in principe over de wereld in de mens. Kant tracht bijvoorbeeld te 
beantwoorden waardoor onze wil moet worden bepaald. Volgens hem kan onze wil 
bepaald worden door wetten in onszelf, in onze rede. In dit geval is de rede autonoom 
(dat wil zeggen: zichzelf wetten stellend). Onze wil kan ook worden bepaald door iets 

                                                 
10 Ibid., 434. 
11 Ibid., 438. 
12 Ibid., 439. 
13 Ibid., 440. 
14 Ibid., 441. 
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dat buiten ons, buiten onze rede ligt. Dan wordt onze wil door een vreemde wet 
bepaald (heteronomie). 

Volgens Kant maakten eerdere pogingen om een ethiek als leer van het juiste 
handelen te ontwikkelen, de fout dat zij de richtlijnen voor onze wil buiten onszelf 
plaatsen.15 Zij stellen een hoogste goed, zoals ‘gelukzaligheid’ of ‘volmaaktheid’ en 
proberen vervolgens aan te geven hoe dit hoogste goed bereikt kan worden.16 Dat is 
heteronomie en zo komt men nooit tot een noodzakelijk en algemeen geldend principe 
voor het handelen, en dat is nu juist Kants doel. Hoe men het best een nagestreefd 
goed bereikt, is zaak van de ervaring. Een werkelijk algemeen principe kan alleen aan 
de rede worden ontleend.17

Is er nu een algemeen en onvoorwaardelijk geldige ethiek te vinden? Dit hangt 
er vanaf of er een categorisch imperatief te vinden is. Categorische imperatieven zijn 
onvoorwaardelijke, eisende ‘wetten’. Wetten staat tussen aanhalingstekens, omdat het 
geen strikte wetten zijn, zoals in de theoretische rede het geval is. Ze hebben geen 
dwingend karakter. Het is meer een gebod dat zegt: zo moet je handelen. Het 
categorisch imperatief is volgens Kant te vinden in de loutere vorm van een algemene 
wet. Er zijn persoonlijke ‘wetten’ die van toepassing zijn op een enkeling. Neem ik 
mezelf voor minder te eten, dan betreft die beslissing alleen mijzelf. Kant noemt dit 
soort persoonlijke geboden maximes. Kant komt uiteindelijk op deze manier tot de 
grondwet van de praktische rede: handel zo dat de maxime van uw wil altijd als 
grondbeginsel voor een algemene wetgeving kan gelden.18

Het categorisch imperatief heeft alleen zin als de mens kan kiezen om zich aan 
het imperatief te houden. Een wil, die door zulk een wet bepaalbaar is, moet 
noodzakelijk vrij zijn volgens Kant.   
 
Als men echter een diefstal pleegt, behoort de handeling tot het gebied der 
verschijnselen. Maar ook het voelen, het willen en de motieven van de dief behoren 
daartoe. Zij doen zich aan ons voor in de vorm van de tijd. Binnen het gebied van de 
verschijningen valt alles onder de causale wet. Omdat wij geen zeggenschap hebben 
over het verleden, hebben wij dat ook niet over de oorzaken die tot een bepaalde 
handeling geleid hebben. Men kan de handeling uit de voorafgaande uiterlijke en 
innerlijke voorwaarden causaal verklaren. De handeling moest zo geschieden. Toch 
zegt de zedelijke wet dat zij achterwege had moeten blijven, wat alleen een zinvolle 
uitspraak is als ze achterwege had kunnen blijven.  

De oplossing hiervoor ligt in het feit dat, volgens de kritiek van de zuivere 
rede, de causaliteit alleen geldt voor wat onder de bepaling van de tijd valt, dus voor 
de dingen als verschijnsel. Dat geldt ook voor het handelend subject. Voor de dingen 
op zichzelf geldt de causale wet niet. Ook dát geldt voor het handelend subject. In 
zoverre de mens zich bewust is als ding op zichzelf, beschouwt hij zijn bestaan als 
niet onder de bepalingen van de tijd vallend, dus niet onderworpen aan de causale 
wet. Dat betekent dat wij in ons zedelijk handelen boven de sfeer van de dingen als 
verschijnselen worden uitgeheven in een bovenzinlijke wereld. In déze wereld zijn we 
vrij, en bestaat de eis van de zedelijke wet terecht.19  

                                                 
15 Ibid., 443. 
16 Ibid., 443-444. 
17 Ibid., 444. 
18 Ibid., 446. 
19 Ibid., 447. 
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Wat ‘goed’ is volgt pas uit de zedelijke wet die zegt hoe men moet handelen. 
Men heeft de plicht om te handelen naar de zedelijkheid, zelfs tegen onze neiging in.20 
De plicht is voor Kant van essentieel belang voor het zedelijk handelen van de mens. 
Kohnstamm zou later deze toekenning van het belang aan de plicht overnemen en tot 
een wijsgerig stelsel komen waarin de plicht een centrale positie inneemt.  
 
6.3 De filosofie van Spinoza 
 
Kohnstamm werd tijdens zijn studententijd diep beïnvloed door Kant, maar achtte 
diens moraal onaannemelijk.21 Voor een moraal ging Kohnstamm daarom te rade bij 
Spinoza’s ‘cognitio intuitiva’: het idee dat er een hogere soort van kennis bestond die 
men intuïtief kon verkrijgen.   

In zijn Theologisch-politiek traktaat, ofwel de Tractatus theologico-politicus 
(1670), schreef Baruch Despinoza (1632-1677) – ook wel Benedictus de Spinoza 
genoemd – onder andere over godsdienst. Spinoza vindt dat Jezus niet moet worden 
gezien als Gods zoon, want dit denkbeeld heeft alleen maar tweedracht en 
onverdraagzaamheid gebracht. Hij ziet Jezus als een persoon, als de grootste en 
edelste aller mensen. Als Jezus zo werd gezien, dan zouden joden en christenen nader 
tot elkaar kunnen komen.22 Het is waarschijnlijk dat Spinoza’s visie van Jezus als 
persoon als inspiratie heeft gediend voor Kohnstamms geloofsopvattingen en zijn 
latere personalisme.  

Spinoza’s standaardwerk, de Ethica more geometrico demonstrata (Ethica, in 
meetkundige trant uiteengezet, kortweg Ethica genoemd) werd in het jaar van 
Spinoza’s dood gepubliceerd. Spinoza zegt hierin dat de zuivere rede onfeilbaar is. 
Het is de bron van alle kennis.23 De natuur wordt door Spinoza gelijkgesteld aan God. 
De natuur is zowel een actief causaal principe, als het effect van het principe.24 De 
Ethica zelf is geschreven in wiskundige trant. Het bestaat uit definities, axioma’s, 
proposities, demonstraties van proposities en scholia. Ethiek wordt afgeleid van eerste 
principes en moreel leven vindt plaats met de rede als gids. ‘Goed’ wordt door 
Spinoza geïdentificeerd met ‘kennis’. Volgens hem bestaan er drie soorten: van horen 
zeggen, verkregen door logische analyse en intuïtieve kennis. Door deze derde soort 
van kennis kunnen we onmiddellijk, op intuïtieve wijze kennis van God verkrijgen.25  

De mens is, naast een redelijk wezen, ook een wezen dat heen en weer wordt 
geworpen tussen hartstochten en instincten. Volgens Spinoza kan een aandoening 
alleen worden bedwongen of opgeheven door een andere, tegengesteld en sterker dan 
de aandoening die moet worden bedwongen.26

Hij vindt het dwaas om te denken dat de mens keuzevrijheid bezit. Net zo min 
als een steen die in de lucht wordt gegooid zelf zijn baan kan bepalen, kan een mens 
vrij kiezen en beslissen. Ons handelen verloopt volgens dezelfde ijzeren natuurwetten 
die het hele natuurproces beheersen.27 De rede in haar hoogste vorm verschaft ons een 
‘onmiddellijke aanschouwing’ en ziet alles in zijn eeuwige noodzakelijke samenhang. 
Hierdoor begrijpt de rede tevens de wetmatige noodzakelijkheid van de dingen. Het 
                                                 
20 Ibid., 448. 
21 Kohnstamm, Bijbels personalisme, 20. 
22 Störig, Geschiedenis van de filosofie, 349-350. Over Spinoza en de Ethica, zie verder: G. Lloyd, 
Spinoza and the ‘Ethics’ (London en New York 1996) 
23 Ethica, deel I, Prop. XV 
24 Ethica, deel I, Prop. XXIX 
25 Ethica, deel V, Prop. XXV 
26 Störig, Geschiedenis van de filosofie, 354. 
27 Ibid., 352-353. 
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inzien van deze noodzakelijkheid is niets anders dan het aanvaarden. Aanvaarden is 
niets anders dan willen. Als we iets erkennen als absoluut zeker, dan beschouwen we 
dit niet meer als iets wat zich van buiten af als een ongewenst iets aan ons opdringt, 
maar als iets dat we zelf billijken, aanvaarden en willen. Zo zijn we niet meer passief 
en onvrij, maar juist zelfbepalend en vrij volgens Spinoza. Alleen door inzicht komt 
de mens tot steeds groter vrijheid. Door deze vrijheid kan hij zich steeds meer 
ontworstelen van het lijden. Alles waarvan de mens de noodzaak heeft begrepen zal 
hij doorzien en aanvaarden. Alles wat de mens aanvaardt ondergaat hij niet meer 
passief, maar hij staat er autonoom, en dus vrij, tegenover.28

 Dat het werk van Spinoza de 22-jarige student in de natuurwetenschappen 
aantrok is niet zo verwonderlijk. Spinoza’s nadruk op de rede, intuïtieve kennis van 
God en de wiskundige redeneerstijl van de Ethica maakten op de jonge Kohnstamm 
een grote indruk. Kohnstamm was onder een humanistische vlag grootgebracht en 
was bezig om zich, onder invloed van Van der Waals en Spruyt, qua 
levensbeschouwing drastisch te heroriënteren. In zijn jaren op de HBS had hij een 
strikt seculier en materialistisch wereldbeeld opgebouwd. Meer en meer echter begon 
het idee dat er een God bestond bij hem te leven. De Ethica sprak hem wel aan, maar 
toch was hij nog ‘te veel geschoold in de tucht van echt natuurwetenschappelijk 
denken’ om niet de tekortkomingen van Spinoza’s quasi-mathematisch betoog te 
doorzien. Het conflict dat zich voor de jonge multatuliaan moet hebben voorgedaan, 
was: hoe is een op de rede gebaseerd begrijpen van de natuur om ons heen te rijmen 
met de knagende onzekerheid over het eventuele bestaan van een Godheid? Spinoza, 
met zijn nadruk op de rede en de logica veronachtzaamt noch de wil tot het begrijpen 
van de natuur, noch de neiging naar een levensbeschouwelijke instelling bij de mens. 
Voor Spinoza was een levensbeschouwing vanzelfsprekend: ongelovigen waren in 
zijn tijd met een lantaarntje te zoeken. Maar voor de jonge Kohnstamm moet Spinoza 
als een openbaring hebben gegolden. Hij had volgens eigen zeggen nog enige jaren 
nodig om in zijn geest plaats te maken voor de in deze tijd op hem ‘losstormende 
ervaringen’ en zijn denken opnieuw te ordenen.29

Toen hij echter in 1900 voor het eerst in een geestelijke crisis terechtkwam, 
begon hij weer aan de waarde van de filosofie van Spinoza te twijfelen. 
 
6.4 Geschiedenis der wijsgbegeerte 
 
Midden in deze geestelijk roerige periode promoveerde Kohnstamm, maar voor hij 
zijn bul in ontvangst kon nemen overleed Spruyt op 28 april 1901. Spruyts weduwe 
stelde zijn manuscripten ter beschikking aan zijn collega, I.J. de Bussy.30 Deze 
hoogleraar in de praktische wijsbegeerte te Amsterdam vroeg zich af wie zich het 
beste met deze papieren kon bezig houden, aangezien het voor de hand lag dat de 
grote wijsgeer werd geëerd met een bundeling en uitgave van diens geschriften. Toen 
dienden zich Van der Waals jr. en Kohnstamm aan, die er wel voor voelden om de 
papieren te bewerken.31 Beiden hadden ze jarenlang Spruyts colleges gevolgd en 
beiden waren ze erg vertrouwd met Spruyts denkbeelden. Samen met Leignes 

                                                 
28 Ibid., 355-356. 
29 Kohnstamm, Bijbels personalisme, 19. 
30 I.J. de Bussy, ‘Voorbericht’, in: C. Bellaar Spruyt, Geschiedenis der wijsbegeerte.  
Naar de dictaten van wijlen Prof. C.B. Spruyt, bewerkt door Ph. Kohnstamm, met  
medewerking van Prof. J.D. van der Waals jr. en Dr. H.G.A. Leignes Bakhoven en met  
een voorbericht van Prof. I.J. de Bussy (Haarlem 1905) v-xxx, m.n. v. 
31 De Bussy, Voorbericht, viii. 
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Bakhoven schreven ze drie stukken. Kohnstamm nam het vervolgens op zich om de 
stukken samen te voegen en tot een geheel te smeden, waarbij hij veel wijzigde in de 
verschillende bijdragen.32  
 Kohnstamm begon aan zijn taak op de van hem bekende rigoureuze manier. 
Hij vatte deze serieus op en vertrok meteen na zijn promotie voor een studiereis naar 
Berlijn. Daar kwam hij in contact met de filosofen Paulsen, Dilthey en Simmel. Maar 
de colleges waren hem te massaal en hij keerde – op advies van Paulsen – al snel 
terug naar Nederland. Daar ging hij aan de slag met de bewerking van wat in 1905 
zou uitkomen als De geschiedenis der wijsbegeerte.33  
  
6.5 Heinrich Rickert: ‘mijn derden leermeester’34

 
In deze periode van verdere filosofische exploratie maakte Kohnstamm kennis met 
het werk van Heinrich Rickert (1863-1936), wiens Grenzen der 
naturwissenschaftlichen begriffsbildung van groot belang voor zijn ideeën werd.  

Tussen 1870 en 1930 vond er een ware herleving van het kantiaanse 
gedachtegoed plaats. De waaier van filosofische stromingen die gebaseerd zijn op 
deze hernieuwde interesse wordt het ‘neokantianisme’ genoemd. Dit neokantianisme 
was niet een klakkeloos overnemen van het gedachtegoed, maar uitte zich ook in een 
kritische bezinning op Kant. Rickert was samen met Wilhelm Windelband (1848-
1915) een leidende persoonlijkheid van de zogenaamde Zuidwest-Duitse of Badense 
school. Een belangrijke eigenschap van deze school is de belangstelling voor cultuur 
en cultuurwetenschap. De cultuurwetenschappen, met als belangrijkste de 
geschiedenis, bestuderen en beschrijven het bijzondere, het unieke, het individuele. 
Dat veronderstelt noodzakelijk een keuze uit de eindeloos vele verschijnselen. Wil die 
keuze niet willekeurig zijn dan is er een maatstaf nodig. Die kan alleen bestaan in een 
relatie van iets met waarden. Dank zij het bestaan van objectieve en onafhankelijk 
van de persoonlijke willekeur geldende waarden kunnen we verschijnselen indelen in 
klassen. Zo is de werkelijkheid te beschrijven zonder te verzanden in het irrationele: 
de oneindige veelvoud van de verschillende verschijnselen. Waarden zijn niet alleen 
belangrijk als onmisbaar element van de methodiek van de geesteswetenschappen: zij 
vormen de grondslag van alle menselijk handelen en kennen. Er bestaan 
transcendentale en dus niet uit de ervaring af te leiden waarden. Dit zijn ideële wetten 
voor het ware, het zedelijke en het schone. Een oordeel is waar wanneer het voldoet 
aan de wet van de waarde ‘waar’. Een handeling is goed, wanneer ze voldoet aan de 
wet van de waarde ‘goed’. Deze waarden staan buiten de tijd, gelden onafhankelijk 
van de ervaring en zijn geen lichamelijke of psychische entiteiten. Rickert gaat uit van 
verschillende waardengebieden: de logica, de esthetica, de mystiek, de ethiek, de 
erotiek, en de religie. Een mens moet leven naar al deze waarden, anders ontstaat er 
volgens Rickert een eenzijdige wereldbeschouwing. In het werk van Rickert spelen de 
geesteswetenschappen en hun zelfstandige fundering en juiste afbakening van de 
natuurwetenschappen een voorname rol. 
                                                 
32 De Bussy, Voorbericht, ix. Kohnstamm merkt overigens in zijn Bijbels personalisme op dat hij zelf 
gevraagd werd voor de bewerking, maar het betreft hier een 33 jaar oude herinnering die enigszins 
gekleurd kan zijn.  
33 C. Bellaar Spruyt, Geschiedenis der wijsbegeerte. Naar de dictaten van wijlen Prof. C.B. Spruyt, 
bewerkt door Ph. Kohnstamm, met medewerking van Prof. J.D. van der Waals jr. en Dr. H.G.A.Leignes 
Bakhoven en met een voorbericht van Prof. I.J. de Bussy (Haarlem 1905) 
34 Ph. Kohnstamm, ‘Voorbericht’, in: Ph. Kohnstamm, Schepper en schepping. Een stelsel van 
personalistische wijsbegeerte op bijbelschen grondslag. dl. I: Het waarheidsprobleem. Grondleggende 
kritiek van het Christelijk waarheidsbewustzijn (Haarlem 1926), xviii. 
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In het boek Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung (1902) 
stelt Rickert dat de natuurwetenschappelijke methoden voor de geesteswetenschap en 
in het bijzonder voor de historische wetenschap niet geschikt zijn.35 De 
natuurwetenschap kent dus bepaalde grenzen. Algemene regels kunnen het individu 
nooit volledig bepalen. In het individu bestaat er steeds oneindig veel dat aan elke 
regel ontsnapt. 

Natuurwetenschap en historie zijn principieel verschillende wetenschappen: de 
eerste behandeld het algemene, de laatste het individuele. De eerste is van waarden 
verstoken, de laatste heeft waarden nodig om het wezenlijke van het onwezenlijke te 
onderscheiden.36 De generaliserende en de individualiserende werkelijkheidsopvat-
tingen zijn principieel verschillend volgens Rickert. Toch bestaan er ook in de 
natuurwetenschappen individuele bestanddelen. De vervolmaking van de 
natuurwetenschappen bestaat erin dat de individuele bestanddelen in algemene 
relaties worden omgezet. Hoe meer begrippen van observeerbare dingen door een 
wetenschap worden benut, hoe verder deze wetenschap van het inzicht in de 
alomvattende, natuurwettelijke samenhang van de stoffelijke wereld is verwijderd. De 
begrippen in de natuurwetenschappen die nog geen ‘relatiebegrippen’ geworden zijn, 
kunnen we aanmerken als de historische bestanddelen van natuurwetenschappelijke 
theorieën. De oplossing van het ‘dingbegrip’ in het ‘relatiebegrip’ is gelijk te stellen 
aan een verwijdering van de historische elementen.37

Dat de natuurwetenschap zijn beperkingen had was Kohnstamm al duidelijk 
geworden door het contact met Van der Waals. Rickert verduidelijkte veel van wat 
Kohnstamm tot dan toe niet had kunnen verwoorden.  
 

Heeft Van der Waals mij de grenzen der natuurwetenschap doen voelen, Heinrich  
Rickert heeft ze me doen begrijpen.38

 
Zo zien we Kohnstamms filosofie meer en meer veranderen. Rickert maakt zich sterk 
voor het inzicht dat het wezen der werkelijkheid beweging en verandering is.39 Het 
worden wordt zo als voornaamste categorie tegenover het zijnde van het idealisme 
geplaatst. Dit was voor Kohnstamm ook een inspiratie. In zijn latere personalisme ligt 
de nadruk op een voortdurende ontwikkeling van de mens.  
 
6.6 Privaatdocent in de wijsbegeerte 
 
Direct na zijn promotie had Kohnstamm nog opgemerkt dat de zuigkracht van de 
filosofie, zijn eerste wetenschappelijke liefde, hem wel eens te machtig zou kunnen 
worden. Hij vroeg Van der Waals daarom om een wat ruimere taak. Het werk van 
Rickert had echter kennelijk een beslissende invloed, want de ‘zuigkracht’ van de 
filosofie werd toch te groot. Blijkbaar had Kohnstamm de behoefte om zich meer op 
de filosofie te richten. In 1906 vroeg hij toelating als privaatdocent in de logica en 

                                                 
35 J. Clay, Schets eener kritische geschiedenis van het begrip natuurwet in de nieuwere wijsbegeerte. 
Met eene inleiding omtrent dat begrip bij vóór-christelijke denkers (Leiden 1915) 290. 
36 Clay, Geschiedenis van het begrip natuurwet, 291. 
37 Ibid., 292. 
38 Ph. Kohnstamm, ‘Voorbericht’, in: Het waarheidsprobleem, xviii. 
39 H. Rickert, Philosophie des Lebens, 183-184. 
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kennistheorie, maar voordat hij deze positie kon vervullen was in 1906 zijn vader 
overleden. Het overlijden moeten we uit de tweede hand vernemen.40  

Hoeveel invloed Rickert op Kohnstamm had, bleek toen Kohnstamm in het 
voorjaar van 1907 zijn colleges aan de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam 
opende met de rede: Transcendenteel idealisme.41 In deze rede sprak hij over de 
relatie tussen natuurwetenschap en wijsbegeerte. Kohnstamm beloofde, in de geest 
van Spruyt, het absolute gezag van normen te blijven verdedigen. Hij bleef daarbij 
dicht bij Rickert. Wetenschap is volgens Kohnstamm de uiting van het zedelijke in de 
mens. Het belangrijkste was   

 
dat aan alle wetenschap slechts bewijskracht kan toekomen tegenover individuen, die 
zich van een zedelijke roeping bewust zijn; dat dus alle weten berust op een 
geweten.42

 
Volgens Kant heeft hij die natuurwetenschap wenst te beoefenen de plicht een 
absoluut, onbeperkt gezag te erkennen. Dat is nodig om te kunnen kiezen welke 
natuurwetenschappelijke theorie waar is. Echter, Kohnstamm maakte gewag van het 
feit dat het juist de natuurwetenschappen waren die de ontkenning van het absolute in 
elke vorm zijn gestart, vooral sinds de opkomst van het darwinisme. Kohnstamm is 
het met deze ontkenning van het absolute niet eens, want hierdoor werd plicht gezien 
als niets anders dan een reactie die door de natuurlijke teeltkeus geïntroduceerd was. 
Wetenschappelijke theorieën werden zo als nuttig of niet nuttig gezien, waarbij het 
onzin werd om je af te vragen of een theorie juist of onjuist was. De mogelijkheid van 
absolute zekerheid vloog hiermee ook het raam uit. Volgens Boltzmann was het zelfs 
zo dat er twee verschillende theorieën zouden kunnen worden gevonden die allebei 
even goed met de waarnemingen klopten en dus allebei even waar konden zijn.43  

Kohnstamm noemt het ontkennen van het absolute een naturalistische 
stroming die gevaarlijk is voor de natuurwetenschap.44 Hij wilde met de nieuwe 
wetenschappelijke logica het werk van Spruyt voortzetten, namelijk het schetsen van 
de verhouding tussen wijsbegeerte, natuurwetenschap en historie. Daarbij trekt 
Kohnstamm al snel de conclusie dat geen enkele wetenschap de werkelijkheid 
volledig kan beschrijven.  
 

De werkelijkheid in haar oneindigheid spot met alle beschrijving; zij kan nooit con-
form worden aan eenige wetenschap, welke ook; zij laat zich niet vangen in een sy-
steem van begrippen, d.w.z. begrijpen; zij is irrationeel. (…) [A]lleen door dit inzicht 
[is] een vreedzaam samengaan van wijsbegeerte en natuurwetenschap, of liever van 
wijsbegeerte en alle empirische wetenschappen mogelijk (…).45

 
Hij geeft verderop in zijn rede aan in de toekomst andere wetenschappen te willen 
bestuderen, speciaal de rechtswetenschap, om dezen in zijn onderzoek naar het wezen 

                                                 
40 P.A. Hoogwerf, De paedagogiek van Prof. Dr. Ph. Kohnstamm. Met een inleiding tot zijn werken, 
Bekende pedagogen (Groningen, Den Haag en Batavia 1933) 2. 
41 Ph. Kohnstamm, Transcendenteel idealisme. Rede uitgesproken bij de opening zijner lessen in de 
wijsbegeerte aan de Universiteit te Amsterdam op Maandag 21 Januari 1907 door Dr.Ph. Kohnstamm. 
(Amsterdam 1907) 
42 Kohnstamm, Transcendenteel idealisme, 6. 
43 Ibid., 7-9. 
44 Ibid., 12.  
45 Ibid., 22-23. 
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van de wetenschap te kunnen betrekken.46 Al is de werkelijkheid dan irrationeel, dit 
doet in zijn ogen niets af aan de eeuwige geldigheid van de natuurwetten. In een 
artikel, dat na zijn redevoering verscheen, schrijft hij: 
 

Het is mij natuurlijk niet onbekend, dat onder den invloed der heerschende 
positivistische strooming tegenwoordig vele natuuronderzoekers zijn gaan twijfelen 
aan de eeuwige, d.i. ontijdelijke geldigheid van misschien niet alle dan toch van vele 
natuurwetenschappelijke waarheden. (…) Toch kan ik in dergelijke beweringen niets 
anders zien dan afdwalingen van wat elk nuchter waarheidszoeker voor waar erkent, 
zoolang hij niet door een zonderlinge theorie zich van de wijs heeft laten brengen.47

 
Volgens Kohnstamm bleef het mogelijk om ideale wetten te vinden, en het feit dat dit 
mogelijk is komt zuiver door het feit dat de mens verschijnselen in klassen kan 
onderverdelen en hier wetten uit weet te destilleren. Omdat de wetenschap niet 
rationeel is hebben we (experimentele) natuurwetenschap nodig. Deze wetenschap is 
geen blindelings beschrijven van alles wat er om ons heen gebeurt. Wetenschap heeft 
te maken met oordeelveilingen die wij maken over de werkelijkheid. Maar niet ieder 
oordeel is evenveel waard als de ander, anders kunnen we geen zinnige keuzes 
maken. Uit de oneindig vele mogelijke oordelen moeten wij die oordelen kiezen die 
een exceptionele betekenis voor de wetenschap hebben. Om hierover te oordelen is 
het bestaan van objectief geldende normen noodzakelijk, onafhankelijk van 
persoonlijke willekeur.48  
 Natuurwetenschap beoefenen impliceert volgens Kohnstamm het bestaan van 
een zedelijke roeping, diezelfde zedelijke roeping die ook verantwoordelijk is voor 
het religieuze en staatskundige leven van de mens.49 Het geweten speelt daarbij een 
centrale rol. 
 

Slechts dit vermag wetenschap, dat zij den mensch brengt tot zelfbezinning, dat zij 
hem duidelijk bewust maakt, welke waarden het zijn, die hij (…) door zijn handelen 
toont te erkennen. Zoo zal de wijsbegeerte weer de taak hebben te aanvaarden (…) 
doel en bestemming te geven aan de mens.50

 
In zijn openingsrede spreekt Kohnstamm al van het belang van het zedelijke in de 
mens en het geven van doel en bestemming aan een mensenleven. En zoals we 
hierboven gezien hebben, kunnen we ook alleen maar natuurwetten vinden dank zij 
het menselijke waardensysteem.  
 
Het college dat hij gaf betrof ‘Logica en kennistheorie’ voor beginnende studenten.51 
Hij beperkte zich bewust tot de logica, omdat hem ‘nog andere arbeid dan deze’ 
wachtte.52 Alhoewel hij het college met veel genoegen gaf, bleek de beperking binnen 
de positie toch al snel te groot. Het curriculum bestond uit kennistheorie, logica en de 
geschiedenis der wijsbegeerte. Kohnstamm kon zich hier niet in ontplooien. Hij legde 

                                                 
46 Ibid., 39. 
47 Ph. Kohnstamm, ‘Psychologie en logica’, Tijdschrift voor Wijsbegeerte 1 (1907) 385-426, m.n. 403. 
48 Kohnstamm, Transcendenteel idealisme, 24. 
49 Ibid., 26, 28. 
50 Ibid., 30-31. 
51 Universiteitsgids 1907-1908 (Leiden 1907) 182.  
52 Kohnstamm, Transcendenteel idealisme, 36. 
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dan ook maar al te graag zijn privaatdocentschap neer toen hij van Van der Waals een 
extraordinariaat kreeg aangeboden.53  
 
6.7 Causaliteit, determinisme en de vrije wil 
 
Zo zien we Kohnstamm na een jaar opnieuw zijn filosofische denkbeelden te boek 
stellen, dit maal in zijn rede Determinisme en natuurwetenschap, waarmee hij zijn 
buitengewone leerstoel in de thermodynamica aanvaardde. Hierin bracht hij voor het 
eerst zijn ernstige twijfels met betrekking tot het determinisme tot uiting.54 Het feit dat 
het om een natuurkundeprofessoraat ging weerhield Kohnstamm er niet van om in 
zijn rede nog eens diep de wijsbegeerte in te duiken. Dit zal tekenend blijken voor zijn 
verdere wetenschappelijk werk. De wijsbegeerte bleef altijd de spil waar omheen zijn 
pedagogiek, zijn theologie en zijn democratische opvattingen draaiden. 
 Kohnstamm was er met zijn kritiek op het determinisme voor een fysicus 
vroeg bij. Al rond de eeuwwisseling hadden er onder filosofen discussies omtrent het 
determinisme gewoed, maar het lijkt erop dat pas in het interbellum serieuze kritiek 
op het determinisme begon los te komen onder fysici. Kohnstamm was één van de 
eerste natuurwetenschappers in Nederland die het determinisme in de 
natuurwetenschap in twijfel trok. Iemand als Fokker hield er ook indeterministische 
denkbeelden op na, zij het op een meer ongebruikelijke manier.55 Fysici als Clay en 
Van der Waals jr. hielden zich ook bezig met causaliteit, vooral in hun reacties op de 
causaliteitstheorie van Hamilton-Heymans, maar verbonden geen radicale 
indeterministische consequenties aan hun opvattingen. 
 
In de negentiende eeuw namen ontwikkelingen in de natuurwetenschap een grote 
vlucht. De natuurwetenschap bleek erg succesvol en had een grote voorspellende 
waarde. Het was dan ook niet vreemd dat natuurwetten vaak werden opgevat als 
causale wetten. Door de sterke opkomst van de natuurwetenschappen werden 
filosofische kwesties rond de eeuwwisseling steeds meer gezien in het licht van de 
methoden en resultaten van de natuurwetenschap, hetgeen ook wel de 
‘wetenschappelijke wending’ in de filosofie wordt genoemd. Op filosofisch gebied 
werd de invloed van het neokantianisme steeds groter in het negentiende-eeuwse 
Nederland. Rond 1900 waren de meeste leerstoelen in de filosofie bezet door 
hoogleraren die door Kant waren beïnvloed, zoals Heymans in Groningen, Spruyt in 
Amsterdam en Van der Wijck in Utrecht. Veel van hun opvolgers deelden hun 
interesse in het kantianisme.56 Zo ontwikkelde Kohnstamm zich onder invloed van 
Spruyt tot een specialist in Kants wijsbegeerte. Ook buiten de kring van de filosofen 
kan er in de eerste helft van de twintigste eeuw een groeiende belangstelling voor 
Kant worden geconstateerd. Scheurwater geeft in zijn proefschrift een goede 
beschrijving van de in de filosofie optredende causaliteitsdiscussies die aan het eind 
van de negentiende eeuw in Nederland woedden. Hij ziet echter een interne oorzaak 
voor de discussies, terwijl er veel meer aan de hand is. Naast een wetenschappelijke 

                                                 
53 Kohnstamm, Bijbels personalisme, 25. 
54 Ibid., 26. 
55 Volgens Fokker was het niet zo dat de toestand van een systeem op een bepaald moment meerdere 
opties open liet voor de toestand van dat systeem op een later tijdstip. Volgens Fokker was het zo dat 
de toestand van het systeem op een eerder tijdstip simpelweg niet los was te zien van de toestand op 
een later tijdstip. Zie paragraaf 7.10.2. 
56 G.J.L. Scheurwater, Oorzaak en gevolg. Causaliteitsdiscussies in Nederland in de tweede helft van 
de 19de eeuw, proefschrift (Delft 1999) 19. 
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wending in de filosofie kan men net zo goed ook spreken van een ‘filosofische 
wending’ in de natuurwetenschap. Het was voor een natuurwetenschapper niet 
ongebruikelijk om zich met filosofie bezig te houden, wat terug is te zien bij Clay, 
Van der Waals jr., Fokker en Kohnstamm.57 Dit valt te rijmen met de in §1.2.4 
besproken wijsgerige beweging, welke als doel had om de band tussen 
natuurwetenschap en wijsbegeerte te herstellen.  

Door het grote succes van de natuurwetenschap was er in de negentiende eeuw 
een wetenschappelijk vooruitgangsgeloof ontstaan.58 Eind negentiende eeuw ontstond 
er naast dit vooruitgangsgeloof echter ook het idee dat de wetenschap bankroet was.59  
Zowel het waargenomen verval van normen en waarden, als de fysieke degeneratie 
ten gevolge van de snelle verstedelijking en de ongebreidelde technologische groei, 
werden mede toegeschreven aan de invloed van de oprukkende 
natuurwetenschappen.60 Voor velen was wetenschap toch de belichaming van een 
eenzijdigheid en blindheid voor het hogere en het mysterie.61 Wetenschappers en 
filosofen waren op de hoogte van de filosofische problemen waartoe de 
natuurwetenschap aanleiding had gegeven. Ze waren ontevreden over de klassieke 
fysica en hun zoektocht naar nieuwe grondslagen van de natuurwetenschap leidde tot 
de sterke ontwikkeling van de empiristische filosofie, monistische theorieën als 
Ostwalds energetica en het afwijzen van mechanistische analogieën. Sommige 
filosofen, zoals C.S. Pierce, postuleerden een kanselement in de natuurwetenschap om 
het mechanistische fatalisme te doorbreken en om een vrije wil mogelijk te maken.62

In §1.3 hebben we gezien dat de opkomende causaliteitsdiscussies passen in 
de reactie van de intelligentsia op de in hun ogen te ver doorgevoerde mechanistisch 
materialistische natuurwetenschap. Net als de onder wetenschappers opkomende 
monistische en holistische ideeën, de populaire theosofie en spiritisme en de 
wijsgerige beweging, zijn de causaliteitsdiscussies uiting van een reactie op de 
moderniteit. En net als deze andere onderdelen van de reactie waren de 
causaliteitsdiscussies onderdeel van een speurtocht naar het hogere, naar iets dat een 
extra dimensie kon toevoegen aan de wetenschap. Op deze manier werd er getracht 
om te komen tot een nieuwe visie op de wetenschap en om de consequenties van het 
van het te ver doorgevoerde naturalisme voor de mens te omzeilen. Als de 
natuurwetenschap deterministisch was, was de mens dan ook gedetermineerd? De 
mens zou zo van alle bijzondere eigenschappen beroofd worden. 

Naast de discussies onder filosofen ontstond er aan het einde van de 
negentiende eeuw tevens onder juristen in Nederland een discussie over de 
                                                 
57 J. Clay, ‘Noodzakelijkheid en oorzakelijkheid’, Tijdschrift voor Wijsbegeerte 9 (1915) 369-424; J. 
Clay, Schets eener kritische geschiedenis van het begrip natuurwet in de nieuwere wijsbegeerte 
(Leiden 1915); J.D. van der Waals jr., ‘Over de causaliteitstheorie van Hamilton-Heymans’, Tijdschrift 
voor Wijsbegeerte 11 (1917) 295-314. Clay en Van der Waals jr. verzetten zich hierin, net als 
Kohnstamm, tegen de causaliteitsopvattingen van Heymans. Zie voor Fokker en determinisme: K. de 
Jong en F. van Lunteren, ‘Fokkers “greep in de verte”. Nederlandse fysica en filosofie in het 
interbellum’, Gewina 26 (2003) 1-21, m.n. 6-9. 
58 Zie voor het onder Nederlandse wetenschappers wijd verbreide vooruitgangsgeloof en 
beheersingsideologie: B. Theunissen, “Nut en nog eens nut”. Wetenschapsbeelden van Nederlandse 
natuuronderzoekers 1800-1900 (Hilversum 2000) 141-148, 162-163, 177. 
59 R. Macleod, ‘The “bankruptcy of science” debate: the creed of science and its critics, 1885-1900’ 
Science, Technology and Human Values 7 (1982) 2-15. 
60 J. Heilbron, ‘Fin-de siecle physics’, in: C.G. Bernard e.a. (eds.), Science, technology and society in 
the time of Alfred Nobel (Oxford 1982) 51-73, passim. 
61 M. Kemperink, Het verloren paradijs (Amsterdam 2001) 207-220. 
62 S. Brush, ‘Realism and neoromanticism’, in: The temperature of history: phases of science and 
culture in the nineteenth century (1978) 77-101. 
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gedetermineerdheid van crimineel gedrag. De vraag was of criminelen schuldig of 
ziek waren, met andere woorden: kon een misdadiger nu wel of niet verantwoordelijk 
worden gesteld voor zijn daden?63 Op dit vlak was er blijkbaar ook aandacht voor de 
vraag of men een vrije wil had of gedetermineerd was. Zo meende de jurist Van 
Houten bijvoorbeeld dat de mens fundamenteel onvrij was. Levy, een andere jurist, 
poneerde een mechanisme die zou bestaan naast de fysische causaliteit, namelijk de 
psychische causaliteit, waardoor de mens toch vrij kan handelen.64 Kohnstamm viel 
hem hierop aan, niet zozeer omdat hij tegen Levy’s indeterminisme was, maar omdat 
Levy Ostwalds energetica in stelling bracht om voor de psychische causaliteit te 
pleiten.65  

Dergelijke ontkenningen van de menselijke vrijheid en verantwoordelijkheid 
riepen heftige tegenreacties op binnen de kerkelijke en culturele elites, maar ook in 
wetenschappelijke kringen. Zelfs prominente natuurkundigen als Van der Waals jr. en 
Kohnstamm verzetten zich tegen het naar hun oordeel doorgeslagen naturalisme. Met 
name Heymans’ causaliteitsopvattingen moesten het ontgelden. Kohnstamm keerde 
zich in reactie zelfs tegen het aloude determinisme binnen de natuurwetenschappen. 

De Eerste Wereldoorlog versterkte de anti-intellectualistische en anti-
naturalistische sentimenten. De verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog hadden 
hun sporen achtergelaten in het intellectuele klimaat. Ten gevolge hiervan ontstond er 
ten tijde van het interbellum in Europa en ook in Nederland een maatschappelijke 
crisis. Wetenschappers als Dijksterhuis en Kohnstamm signaleerden in 1922, 
respectievelijk 1921 een anti-mathematische en anti-intellectualistische tijdgeest.66 
Het beroemde boek van de Duitse cultuurhistoricus Ostwald Spengler, Der Untergang 
des Abendlandes, was tekenend voor het in het interbellum alomtegenwoordige 
cultuurpessimisme. In dit boek verklaarde Spengler het Newtoniaanse determinisme 
failliet en hij voorspelde op grond hiervan dat de Westerse beschaving haar ondergang 
tegemoet ging.67 Johan Huizinga’s studie In de schaduwen van morgen geeft een 
beeld van de in het interbellum in Nederland aanwezige cultuurcrisis.68  

Inhoudelijk vormden de nieuwe fysische theorieën – de relativiteitstheorie en 
de kwantummechanica – voor sommige natuurkundigen een kristallisatiekern voor de 
onvrede met de deterministische natuurwetenschap. De kern van de in §1.1 besproken 
Formanthese wordt gevormd door het idee dat ten tijde van de Weimarrepubliek 
wetenschappers de schuld kregen van de ‘ontzieling’ van de wereld en er in 
intellectuele kringen een aversie tegen causaliteit aanwezig was. Als reactie hierop 
vielen veel wetenschappers – om hun positie te verdedigen – het causale wereldbeeld 
af en probeerden fysici de fysica van causaliteit te ontdoen. Veel fysici ontkenden het 
bestaan van de mogelijkheid om echte kennis te vergaren.69 Dit proces was echter, 
                                                 
63 J. Slijkhuis, ‘Recht van spreken in het spreken van recht: Nederlandse psychiaters en het strafrecht 
rond 1900’, in: F. van Lunteren, B. Theunissen en R. Vermij (eds.), De opmars van deskundigen. 
Souffleurs van de samenleving (Amsterdam 2002) 75-87, m.n. 76-77. 
64 S. van Houten, De wet der causaliteit in de sociale wetenschap (Haarlem 1905); J.A. Levy, Het 
indeterminisme (Leiden 1901) Leyy was een goede vriend van A.C. Wertheim. 
65 Kohnstamm, Transcendenteel idealisme, 13. 
66 Klomp, Relativiteitstheorie, 9. Ph. Kohnstamm, ‘Over natuurwetten, wetmatigheid en determinisme’, 
Onze Eeuw 21 (1921) IV, 292-336, m.n. 324. 
67 O. Spengler, Der Untergang des Abendlandes: Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte 
(München 1919) 
68 J. Huizinga, In de schaduwen van morgen. Een diagnose van het geestelijk lijden van onzen tijd 
(Haarlem 1935)  
69 P. Forman, ‘Weimar culture, causality, and quantum theory 1918-1927: adaptation by German 
physicists and mathematicians to a hostile intellectual environment’, Historical Studies in the Physical 
Sciences 3 (1971) 1-116.  
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zoals we hierboven zagen, al eerder zichtbaar maar werd waarschijnlijk nog versterkt 
door de oorlog. De discussies omtrent het indeterminisme laaiden in het interbellum 
weer op en behielden lange tijd hun actualiteit; in Groningen werd in 1936 de eerste 
interfacultaire leergang gehouden over het onderwerp Causaliteit en wilsvrijheid, 
onder andere over de betekenis van causaliteit voor de natuurwetenschappen en de 
rechtswetenschap.70 Jan Burgers ging in 1941 met Minnaert in debat over de vrije wil 
in verband met entropie.71 Kohnstamm schreef na gesprekken met de juristen M.P. 
Vrij en H.R. Hoetink in 1947 een boek over het vraagstuk van de vrije wil, speciaal 
voor juristen, pedagogen en theologen.72

 
Samengevat is Kohnstamms verzet tegen het determinisme te plaatsen in een stroming 
van intellectuelen en literatoren die zich eind negentiende eeuw schap zetten tegen de 
naturalistische natuurwetenschap. Een deel van de oppositie richtte zich op het 
weerleggen van het determinisme. De Eerste Wereldoorlog versterkte de 
indeterministische sentimenten aanzienlijk. Hieronder zullen we zien wat 
Kohnstamms aandeel in het debat rond het indeterminisme was. 
 
6.8 Determinisme en natuurwetenschap 
 
In 1901 schreef Kohnstamm dat Mach en andere schrijvers ten onrechte probeerden 
het begrip der absolute beweging als zijnde zinledig uit de mechanica te verbannen.73 
Hij vond het niet nodig dat bruikbare begrippen als ‘atoom’ en ‘absolute beweging’ 
uit de natuurkunde werden verbannen. Ze waren uiterst bruikbaar. Kants euclidische 
ruimte werd door Kohnstamm nog verdedigd:  

 
Terwijl Riemann en Helmholtz meenen, dat zij de onhoudbaarheid van Kant’s opvat-
ting omtrent het aprioristische karakter der geometrische axioma’s hebben bewezen, 
hebben zij inderdaad slechts de juistheid nader aangetoond van een van Kant’s pre-
missen, den synthetischen aard dier axioma’s.74

 
Toen Einstein zijn speciale relativiteitstheorie publiceerde, moet dit bij Kohnstamm 
dan ook een schok hebben veroorzaakt. Niet alleen zag Kohnstamm absolute 
beweging en absolute ruimte als nuttig, ze waren even reëel als atomen. Kohnstamm 
hing nog erg aan het kantianisme en absolute ruimte en tijd waren voor Kant a priori 
gegeven. In 1907 schreef Kohnstamm dat  
 

onder den invloed der heerschende positivistische strooming tegenwoordig vele 
natuuronderzoekers zijn gaan twijfelen aan de eeuwige, d.i. ontijdelijke geldigheid 
van misschien niet alle dan toch van vele natuurwetenschappelijke waarheden. (…) 
Toch kan ik in dergelijke beweringen niets anders zien dan afdwalingen van wat elk 

                                                 
70 W.J. Aalders, H.J.F.W. Brugmans, F.J.J. Buytendijk e.a., Causaliteit en wilsvrijheid (Groningen en 
Batavia 1936) 
71 L. Molenaar, De rok van het universum. Marcel Minnaert, astrofysicus 1893-1970 (Amersfoort 
2003) 301-307. 
72 Ph. Kohnstamm, Vrije wil of determinisme. Een mathematisch-fysische en kennistheoretische 
uiteenzetting voor juristen, paedagogen, theologen en andere niet-fysici (Haalem 1947) 
73 Ph. Kohnstamm, Experimentele onderzoekingen naar aanleiding van de theorie van Van der  
Waals. Het P.T.X. vlak: voorstudies en methoden. proefschrift (Amsterdam 1901) 218. 
74 Kohnstamm, Experimentele onderzoekingen, 218. 
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nuchter waarheidszoeker voor waar erkent, zoolang hij niet door een zonderlinge 
theorie zich van de wijs heeft laten brengen.75

 
Later zullen we zien dat Kohnstamm zich onder invloed van de relativiteitstheorie 
afkeerde van het idee van eeuwige en onpersoonlijke, absolute natuurwetten. 
Determinisme was in deze tijd blijkbaar ook al iets waarover Kohnstamm zich boog, 
want op dezelfde plaats schrijft hij dat het onbegrijpelijk is dat mensen nog steeds 
stellingen als die van Dubois Reymond serieus bediscussiëren.76 Dubois Reymond 
had de beroemde opmerking gemaakt dat een laplaciaanse geest, die alle huidige 
toestanden kent, met behulp van een groot aantal simultane differentiaalvergelijkingen 
de gehele toekomst en het gehele verleden van het heelal kon bepalen.77 
Waarschijnlijk haalt Kohnstamm Dubois Reymond aan vanwege de in zijn ogen 
absurde voorspelbaarheid die Dubois Reymond in principe mogelijk achtte. Hij 
noemde het serieus bediscussiëren van het soort stellingen als die van Dubois 
Reymond een mogelijkheid die zich alleen maar kon voordoen vanwege  
 
 het verloren gaan van alle verband tusschen natuurwetenschap en wijsbegeerte (…).78

 
Volgens Kohnstamm was het verloren gaan van dit verband een typisch kenmerk van 
de negentiende eeuw. Hij toont zich met deze uitspraak een exponent van de door 
Bierens de Haan gesignaleerde wijsgerige beweging. Niet voor niets zou Kohnstamm 
in 1907 plaats nemen in de redactie van het door de beweging geïnspireerde 
Tijdschrift voor Wijsbegeerte. In Transcendenteel idealisme uit 1907 beschrijft 
Kohnstamm het herstel van de band tussen natuurwetenschap en wijsbegeerte, en hij 
concludeert daar dat wij de werkelijkheid nooit volledig kunnen beschrijven: zij is 
zelfs irrationeel. 

In dit werk haalt Kohnstamm J.D. van der Waals jr. aan, die in 1902 in Onze 
Eeuw79 had verklaard dat de opvolger van Spruyt in de geest van zijn voorganger 
moest strijden voor de spontaneïteit van de menselijke wil en tegen het onbeperkte 
determinisme. Kohnstamm verklaarde nog betrekkelijk kort geleden tegen deze 
denkbeelden te zijn geweest, maar direct daarop voerde hij aan dat hij er wel wat meer 
open voor stond.80 Zo zien we in 1907 het begin van Kohnstamms interesse in het 
determinisme, maar vanwege zijn twijfel heeft hij het in Transcendenteel idealisme 
verder niet over dit onderwerp. In een artikel uit 1907 zien we zijn twijfel omtrent het 
determinisme al terugkomen, maar in dit artikel blijft het bij een voetnoot.81

 Een jaar later neemt Kohnstamms denken een beslissende wending in zijn 
openingsrede Determinisme en natuurwetenschap. Hij gaf hier voor het eerst 
uitgebreid vorm aan zijn ernstige twijfels aan het determinisme. Kohnstamm laat 
weten het determinisme dat tot dan toe in de natuurwetenschap heerste te willen 
afbreken. Gaf hij in Transcendenteel Idealisme aan dat hij zich ‘veel minder dan nog 
betrekkelijk kort geleden’ tegen de spontaniteit van de menselijke wil en het 
onbeperkt determinisme kantte82, in zijn rede van 1908 geeft hij aan het onbeperkt 
                                                 
75 Ph. Kohnstamm, ‘Psychologie en logica’, Tijdschrift voor Wijsbegeerte 1 (1907) 385-426, m.n. 403. 
76 Kohnstamm, Experimentele onderzoekingen, 218. 
77 Kohnstamm, Warmteleer, 201. Zie: E. Du Bois-Reymond, Über die Grenzen des Naturerkennens 
(negende druk; Leipzig 1903 (eerste druk 1872)) 7-8. 
78 Kohnstamm, Experimentele onderzoekingen, 218. 
79 J.D. van der Waals jr., ‘Prof. C. Bellaar Spruyt en zijn opvolger’, Onze Eeuw 2 (1902) 81-115. 
80 Kohnstamm, Transcendenteel idealisme, 16.  
81 Ph. Kohnstamm, ‘Psychologie en logica’, Tijdschrift voor Wijsbegeerte 1 (1907) 385-426, m.n. 418. 
82 Kohnstamm, Transcendenteel idealisme, 16. 
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determinisme rigoureus te willen ‘verwoesten’. Hij had nu toegegeven aan zijn twijfel 
aan het determinisme, maar gaf toe dat hij nog niet kon aangeven ‘waar het beloofde 
land der waarheid ligt’.83 Het was nog niet helemaal duidelijk voor hem wat er nu 
voor in de plaats moest komen. Er trad een duidelijke spanning op tussen 
Kohnstamms idee van een voorspelbare natuurwetenschap en het idee dat er een vrije 
wil moest bestaan, die een zekere mate van onvoorspelbaarheid vertegenwoordigt. 
Onbeperkt indeterminisme was ook niet wat hij wilde. Als de natuurwetten en de 
menselijke wil volledig indeterministisch zouden zijn, hoe zou het dan moeten met de 
voorspelbaarheid van de natuur en de mogelijkheid tot zedelijk en verantwoordelijk 
handelen? Zijn oplossing voor de controverse was ingenieus: de natuurwetten 
behielden een kern van voorspelbaarheid, maar waren ook enigszins onvoorspelbaar 
en irrationeel omdat het ook waarschijnlijkheidswetten waren. Dit gaf ruimte voor het 
bestaan van een vrije wil.  

De beschouwingen die hij vervolgens geeft van de verschillende visies op het 
determinisme die tot dan toe heersten, geven aan dat hij zich grondig in de 
geschiedenis en de grondslagen van het probleem heeft verdiept. Bij beschouwingen 
over het determinisme werd veel misbruik gemaakt van de wet van behoud van 
energie en de tweede hoofdwet van de thermodynamica.  

Er werd wel geprobeerd om onder de gedetermineerdheid van de menselijke 
wil (dus de ontkenning van de wilsvrijheid) uit te komen door aan te nemen dat een 
onafhankelijk van de materie bestaande bewustzijnstoestand kan inwerken op de 
fysische toestand van de hersenen. Zo kan men de menselijke wil onttrekken aan de 
determinerende natuurwetten. Het bewustzijn zelf is dan niet onderhevig aan de 
natuurwetten, dus hoeft het ook niet meer gedetermineerd te zijn. Tegenstanders 
hiervan voeren aan dat dit de wet van behoud van energie schendt. Als iets van buiten 
de fysische werkelijkheid ingrijpt in de werkelijkheid, dan zal er sprake zijn van een 
energietoename en dus van schending van de wet van behoud van energie.84 We 
kunnen echter uitgaan van het bestaan van ‘hersenatomen’ die ons wilsbesluit vanuit 
de hersenen aansturen. Deze hersenatomen kunnen zich volgens de geldende 
bewegingswetten of juist niet volgens de bewegingswetten gedragen. Gedragen ze 
zich volgens de bewegingswetten, dan is er energiebehoud. Maar, zo merkt 
Kohnstamm op, ook al gedragen ze zich niet volgens de bewegingswetten, dan nog is 
het energiebehoud niet noodzakelijkerwijs geschonden. Een door de lucht vliegende 
kanonskogel die plotseling als door een wonder een bocht van negentig graden maakt 
schendt niet de wet van behoud van energie.85 Energiebehoud kan ons dus geen 
antwoord verschaffen op de vraag of er determinisme of indeterminisme heerst. Wel 
is het noodzakelijk om aan te nemen dat de bewegingswetten voor hersenatomen niet 
gelden en dat het onmogelijk is om mathematisch formuleerbare wetten over 
hersenatomen te formuleren, wil de mogelijkheid van het indeterminisme open 
blijven. Boltzmann leert dat sommige gebeurtenissen weliswaar onwaarschijnlijk zijn, 
maar niet onmogelijk. Het gaat bij grote constellaties van deeltjes om 
waarschijnlijkheidsregels, niet om wetten.86  

Dat de tastbare wereld om ons heen deterministisch lijkt, komt door het 
causaal verband dat wij menen te zien tussen een bepaald fenomeen en een 

                                                 
83 Ph. Kohnstamm, Determinisme en natuurwetenschap. Rede bij de aanvaarding van het ambt van 
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gebeurtenis of gebeurtenissen die daar aan vooraf gaan. Wij besluiten tot het bestaan 
van een causaal verband als we zien dat dezelfde gebeurtenis steeds dezelfde 
gevolgen heeft. Maar een alziende geest zou nooit twee exact dezelfde gebeurtenissen 
ontdekken en zo nooit tot aanname van enig causaal verband komen. Dat wij dat doen, 
komt door onze beperkte waarnemingsvermogens.87 Rickert meent dat wij gelijke 
gebeurtenissen scheppen door abstractie. Deze abstractie is noodzakelijk om te komen 
tot algemeen geldige waarden, waarmee ook de objectiviteit van de wetenschap wordt 
verzekerd.88  

Empirische causaalwetten kunnen daarom niet deterministisch zijn volgens 
Kohnstamm. De eerste reden is dat het altijd slechts gaat om 
waarschijnlijkheidsregels. De tweede is dat, ook al zou het niet gaan om 
waarschijnlijkheidsregels, we dan nog steeds slechts spreken van gebeurtenissen die 
door ons zijn geabstraheerd. Het is eenvoudigweg niet mogelijk voor ons om enige 
gebeurtenis in alle details volledig te bepalen.89 Determinisme is dus niet mogelijk.  

Vervolgens verklaart Kohnstamm waarom hij zich hier sterk maakt voor het 
indeterminisme. Het is namelijk zo  

 
dat elk mensch een eigen wezen bezit, dat niet in zijn soortkarakter van mensch 
opgaat, dat er naast het regelmatige aan vaste wetten onderworpen soortkarakter iets 
anders zich in hem uit, dat op geen manier onder wet of regel te brengen is, dat elke 
causale verklaring tart, m.a.w. dat hij niet uitsluitend is het product van zijn afkomst, 
opvoeding en omgeving.90

 
Hier gaf Kohnstamm zijn reden: het ging hem om de wilsvrijheid van de mens.  
Omdat de wisselwerkingstheorie volgens Kohnstamm niet in overeenstemming is met 
het determinisme vraagt hij zich vervolgens af of parallellisme mogelijk is. Als dat zo 
is, dan bestaat er determinisme. De vraag die dit beslist is: hebben alle bewegingen in 
het heelal plaats volgens vaste mathematisch formuleerbare wetten? De door Kant 
geformuleerde regels volgens welke de ervaring tot stand komt en de ene toestand op 
de andere volgt zijn volgens Kohnstamm waarschijnlijkheidsregels. Hij merkt op dat 
het nog wel enige tijd zal duren voor we de kennis verkrijgen die nodig is om het 
indeterminisme te bewijzen, als dat al mogelijk is. Hij eindigt met de 
vooronderstelling dat het  
 

ons nooit zal gegeven zijn de volle waarheid te bezitten, dat het zoeken naar waarheid 
een oneindige taak is, en wij ons, zoolang wij leven, in elke feitelijke quaestie zullen 
moeten neerleggen bij het bezit van waarschijnlijkheid.91

 
Met deze rede begint Kohnstamm aan een levenslang verweer tegen alles wat naar 
determinisme riekt.  

Hij behandelde het determinisme ook in zijn hoofdwerk, Schepper en 
schepping en het kwam ook vaak zijdelings terug in ander werk. Diverse andere 
geschriften die van zijn hand verschenen, hadden de strijd tegen het determinisme 
expliciet als thema. Zo verscheen er in 1916 van zijn hand een artikel, Ontwikkeling 
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en onttroning van het begrip natuurwet, in het tijdschrift Synthese.92 Onderwerp was 
de ontstaansgeschiedenis van het begrip ‘natuurwet’ en de rol die het determinisme 
speelde in de natuurwetten. Ook in een artikel in Onze Eeuw zette Kohnstamm zich af 
tegen het determinisme in de natuurwetenschap.93 In 1915 schreef Kohnstamm een 
populair-wetenschappelijk – maar toch met formules gevuld – boek over warmteleer, 
waarin hij zich nog eens over de thermodynamische gronden van het indeterminisme 
uitliet.94 In dit boekje liet hij zich ook uit over de warmtedood van het heelal. 
 Eind negentiende eeuw werd er veel geschreven over de warmtedood: op een 
bepaald moment in de toekomst zou de entropie van het universum een maximum 
bereiken, waardoor de mens van de kou zou omkomen. Voor Kohnstamm was dit 
doemscenario niet te verkroppen, wellicht omdat hij niet kon geloven dat de Schepper 
het door Hem geschapene op een dusdanige manier letterlijk zou laten uitdoven. Om 
dit te weerleggen redeneerde hij als volgt: als de entropie in een gesloten systeem een 
maximum heeft bereikt, dan neemt de entropie weer af en weer toe, enzovoorts. De 
entropie zal schommelen rond de maximumwaarde. Dat zullen uiterst kleine 
schommelingen zijn, maar zo nu en dan moeten er – na zeer lange tijdsduur – ook 
toestanden van veel geringer entropie worden bereikt. Hiermee is volgens 
Kohnstamm de warmtedood voldoende weerlegd.95  

Zijn voortdurende preoccupatie met het vraagstuk van het determinisme 
culmineerde na de Tweede Wereldoorlog in zijn belangrijkste werk hierover: Vrije wil 
of determinisme, waarin hij zijn denkbeelden nogmaals de revue laat passeren en 
verbanden legt met strafrecht, de klassieke mechanica, de relativiteitstheorie en de 
kwantummechanica.  
  
6.9 Kohnstamms opponent: Gerard Heymans 
 
Kohnstamms voornaamste opponent in de strijd tegen het determinisme was de 
Groningse psycholoog Gerard Heymans (1875-1930). Heymans was als filosoof 
bekend in binnen- en buitenland, was secretaris voor de Vereniging van Pedagogisch 
onderwijs in Groningen en was lid van de Koninklijke Academie der 
Wettenschappen.  
In 1881 schreef Heymans een artikel in De Gids.96 Hij gaf aan tegen 
kiesrechtuitbreiding te zijn. De soevereiniteit lag bij de staat. Alleen de staat was 
bekwaam om te handelen in het algemeen belang. Kwam de soevereiniteit bij het volk 
te liggen, dan zouden politieke beslissingen worden bepaald door de meerderheid van 
het volk. Objectieve normen en waarden zouden dan niet meer bepalend zijn. Volgens 
Heymans was een burgerlijke opvoeding noodzakelijk om kiesrecht te verkrijgen.97

 Het bestaan van objectieve normen en waarden was voor Heymans op 
tweeërlei gebieden belangrijk. Niet alleen voor het kiesrecht, maar ook voor de 
wetenschap. Zoals we al hebben gezien volgt uit Kants Kritik der reinen Vernunft het 
bestaan van de absolute tijd, de euclidische axiomata, het causaliteitsbeginsel en de 
logische principes. Al deze begrippen hebben volgens Kant een a priori karakter en 
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worden daarom ook wel evidenties genoemd. Volgens Heymans waren dit ook de 
stellingen die natuurwetenschap mogelijk maakten. In het verlengde van de Kritik der 
praktischen Vernunft ging Heymans ervan uit dat de redelijke burger zich gebonden 
zag aan morele plichten, die het zedelijke peil van de maatschappij garandeerden.98

 Kants filosofie had al een zeker belang verworven in de Nederlandse liberale 
traditie. Thorbecke baseerde zijn eerste grote werk uit 1825 op de rechtsleer van 
Kant.99 Toen in de jaren 1880-1890 de roep om een verruiming van het kiesrecht 
steeds harder werd, kreeg de verdediging of bestrijding van Kants leer van evidenties 
een politieke implicatie.100  
 Heymans stelde in 1881 voor om een empirisch geverifieerde, onweerlegbare 
kennistheorie en zedelijkheidsleer te ontwikkelen. Heymans zag de experimentele 
psychologie, waarvan hij de grondlegger in Nederland was, hiervoor als de geijkte 
methode. Dit moest invullen wat Kant nog redelijk vaag had gelaten: de redelijke 
natuur van de mens. Gaf de natuurkunde ons de ‘wetten van de empirische wereld’, de 
psychologie kon ons de ‘wetten van het bewustzijn’ doen vinden. Het lijkt erop dat 
Heymans Spinoza volgt: alle menselijke activiteit voltrekt zich als natuurlijke 
noodzaak. Het is daarom mogelijk en noodzakelijk de mens nuchter en wiskundig 
zakelijk te bekijken en te analyseren.101

 
In 1894 formuleerde Heymans een waarheidsdefinitie met een heel duidelijk 
kantiaans tintje: ware oordelen zijn oordelen die bij bewuste wezens overtuigingen 
wekken die overeenstemmen met de werkelijkheid. Op deze manier werd voor 
Heymans de natuurkunde een werkveld voor de experimenteel psycholoog, want in de 
psychische verschijnselen van het ‘wetenschappelijk denken’ was er sprake van een 
noodzakelijke reactie van het bewustzijn op de zintuiglijke ervaring. Omdat het ging 
om een noodzakelijke reactie impliceerde dit het bestaan van ‘wetten van het 
denken’.102 Heymans formuleerde in dit verband een causaliteitsbeginsel. Volgens 
hem werd de behoefte aan causale verklaringen veroorzaakt door een psychisch 
grondbeginsel, namelijk het feit dat het bewustzijn niet in staat is om het ontstaan en 
vergaan van het werkelijk bestaande voor waar te houden.103 Aan elke verandering 
moeten omstandigheden voorafgaan waaruit zij noodzakelijkerwijs volgt. Hij 
ontleende dit aan de Schotse filosoof Hamilton; het causaliteitsprincipe wordt daarom 
ook het causaliteitsbeginsel van Hamilton-Heymans genoemd. Volgens Heymans was 
er zowel in de natuurwetenschap als in de geesteswetenschap sprake van 
determinisme.  
 In de Einführung in die Metaphysik auf Grundlage der Erfahrung (1905) 
postuleerde Heymans een ‘wereldbewustzijn’, een ideële werkelijkheid op basis van 
de mathematische wetten waarvan de stoffelijke wereld een schaduw was. Hij ging 
hierbij uit van de Kritik der reinen Vernunft, waaruit bleek dat ruimte en tijd door het 
bewustzijn van de waarnemer aan de waarnemingen worden toegevoegd. Volgens 
Heymans waren de zich in ruimte en tijd afspelende natuurverschijnselen de 
zintuiglijke ervaringen van een ideële – overal en altijd aanwezige en over volmaakte 
zintuigen beschikkende – waarnemer.104 Ook een denkend persoon produceert voor de 
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ideële waarnemer waarneembare hersenactiviteit (omdat het een ideële waarnemer is 
meent Heymans dat deze zonder meer in de hersenen van een persoon kan kijken 
zonder het schedeldak te hoeven lichten). Voor de ideële waarnemer geldt dat niet 
deze hersenactiviteit zélf direct gegeven is, als Ding an sich, maar alleen de erop 
betrekkende waarneming. Volgens het causaliteitsbeginsel moeten er wel oorzaken 
zijn van deze zintuiglijke ervaringen, en het ligt vervolgens voor de hand om te 
veronderstellen dat de bewustzijnsverschijnselen zelf de veroorzakers zijn van de door 
de ideële waarnemer gedane waarnemingen. Voor Heymans houdt het 
wereldbewustzijn geen godheid in, maar bijvoorbeeld wel de verzekering van een 
leven na de dood. Hij meent dat de grenzen van de individualiteit na de dood 
vervagen en men wordt opgenomen in het wereldbewustzijn.105

 
De psychologie, zo stelde Heymans in zijn rectoraatsrede van 1910, zou de komende 
eeuw gebruikt worden om het maatschappelijke leven te reguleren en te ordenen. De 
juiste persoon kon op de juiste maatschappelijke plaats worden gezet. Verhoging van 
het zedelijk peil van de mensheid kon volgens Heymans onder meer door betere 
karakters voorrang te geven bij de voortplanting. Het individuele persoonlijke moest 
zich dus opofferen voor de algemeen-zedelijke vooruitgang. De psycholoog moest het 
maatschappelijk leven gaan beheersen zoals de natuurwetenschapper de natuur. Dit 
alles was gebaseerd op de veronderstelling dat er wetten van het bewustzijn 
bestonden. 
 

Gevoelt gij wel wat het zeggen wil, wanneer in ons wereldbeeld de voorstelling van 
talloze dooreendwarrelende en botsende inidividuen wordt vervangen door die van 
een oneindig, zich naar vaste wetten ontwikkelend bewustzijn.106

 
Volgens Heymans weten wij intuïtief bepaalde dingen zeker. Hij doet een 

beroep op het redelijke (intuïtieve) inzicht in wat goed en wat kwaad is. Wij kunnen 
er zeker van zijn dat het causaliteitsprincipe geldig is. Dit intuïtieve inzicht kunnen we 
nog niet verklaren, omdat we nog niet genoeg inzicht hebben in ons bewustzijn.  
Heymans werd naar het psychisch monisme geleid aan de hand van het lichaam/geest-
probleem.107 Volgens hem waren er drie soorten wetmatigheden: fysische, 
psychologische en psychofysiologische. Deze wetmatigheden zijn allen voorwerp van 
verschillende wetenschappen. De fysiologie bestudeert de fysica. Alles wat aan mens 
en dier kan worden waargenomen, met inbegrip van hersenprocessen, is terug te 
voeren op een reeks ononderbroken materiële prikkels. De inkomende prikkels en de 
uitgaande reacties zijn volledig gedetermineerd en niet afhankelijk van enige vorm 
van psychologie. In de psychologie bestaan ook determinerende wetten, waarbij ieder 
bewustzijnsverschijnsel verklaard kan worden uit eerdere bewustzijnsinhouden. 
Daarbij moet Heymans zich wel soms beroepen op hypothetische, onbewuste 
gevoelens en gedachten. Zowel fysiologie als psychologie bestaan dus uit gesloten 
causale ketens; reeksen materiële prikkels of door associaties verbonden reeksen van 
gevoelens en voorstellingen.108 Hebben stof en geest nu wel of niet wisselwerking op 

                                                 
105 D. Draaisma, ‘De inductieve metafysica’, in: D. Draaisma e.a., Gerard Heymans. Objectiviteit in 
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elkaar? Is dat niet zo, wat kan dan het parallellisme verklaren tussen stof en geest, 
bijvoorbeeld tussen het willen optillen van een arm en het daadwerkelijk omhoog 
bewegen van de arm? Heymans gaat niet uit van een wisselwerking, maar kiest ervoor 
om het parallellisme te verklaren door aan te nemen dat er alleen maar bewustzijn 
bestaat. Volgens Heymans is de waarneming rechtstreeks gegeven, maar het voorwerp 
wat we waarnemen niet. Het Ding an sich kunnen we nooit waarnemen. Het 
materialisme nu ontkent het direct gegevene, de bewustzijnsverschijnselen, en 
beweert dat het uit het bewustzijn afgeleide, het stoffelijke, het werkelijke is. Het 
psychisch monisme gaat deze tegenstrijdigheid uit de weg.109

 
Eén van de wetten van het denken was de ‘natuurwet van het egoïsme’: als de mens 
de kans heeft om te kiezen tussen twee toestanden, dan zal hij altijd de toestand 
kiezen die hem het aangenaamst schijnt. Heymans kan zich niet vinden in het 
verheffen van dit egoïsme tot de grondkracht van het menselijk bestaan. Hij kan zich 
evenmin vinden in het idee dat zedelijkheid en moraal van een andere, hogere orde 
dan de natuurlijke zouden zijn. Hij plaatst daarom de zedelijkheid als een aparte, 
andere natuurkracht naast het egoïsme. Wie naar de zeden handelt, handelt volgens 
een wet die sterker is dan de egoïstische.110 Dit is sterk verwant aan de opvatting van 
Spinoza, die meent dat een aandoening alleen kan worden bedwongen of opgeheven 
door een andere, tegengesteld aan en sterker dan welke moet worden bedwongen.111 
In het opzicht van het zedelijk handelen lijkt Heymans’ motivatie op die van 
Kohnstamm: beiden verzetten zich tegen materialistische, empiristische en utilistische 
theorieën. Ook Heymans gaat het determinisme uit de weg, namelijk door de geest 
niet passief, maar actief op te vatten. Zij is niet het object maar het subject van de 
krachtwerking: 
 

al ’t vernederende der ‘wettelijkheid’ is daarmee tot een misverstand gereduceerd.112

 
Vrijheid is volgens Heymans – in de geest van Spinoza – op te vatten als 
zelfbepaling.113 Handelt men redelijk en zedelijk, dan kan men zich aan het egoïsme 
ontworstelen.  

Heymans verafschuwt de armoede en de sociale ongelijkheid wel degelijk en 
er moet van overheidswege – via wetten om bijvoorbeeld vrouwen- en kinderarbeid te 
beperken – worden ingegrepen om onderdrukking van de zwakken door de sterken te 
voorkomen.114 Men moet zijn stem kunnen gebruiken ten bate van het algemeen 
belang. Volgens Heymans is het individu dan ook ondergeschikt, want ieder individu 
is in wezen identiek aan een ander. Alleen in gedachten en gevoelens verschillen ze 
van elkaar. Het objectiviteitsbeginsel is in feite een opdracht de beperkingen van het 
eigen individu te overwinnen en te handelen vanuit een bovenpersoonlijk 
standpunt.115 Hier wijkt hij ook af van Spinoza, die het onmogelijk achtte om het 
egoïsme te overwinnen. Spinoza vindt het dan ook onvoorstelbaar dat iemand zich 
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voor het algemeen belang zou opofferen, terwijl zelfopoffering in Heymans filosofie 
volkomen redelijk is.116

 Vanwege zijn geloof in de kantiaanse evidenties stond Heymans kritisch ten 
opzichte van de relativiteitstheorie. Toen Heymans in De Gids in het geweer kwam 
tegen de relativiteitstheorie, lokte hij flink wat reacties uit, waaronder van Fokker en 
van Kohnstamm. 
 
6.10 Kritiek op Kohnstamm  
 
6.10.1 Werelden in botsing: Kohnstamm vs. Heymans 
 
De hierboven geschetste wetenschappelijke methode van Heymans wekte bij 
Kohnstamm weerstand op. In zijn Transcendenteel idealisme waarschuwt 
Kohnstamm al voor de wens om alle wetenschap te baseren op de methoden van de 
natuurwetenschap.117 En dit was nu precies wat Heymans trachtte te doen. Heymans’ 
psychologie was gebaseerd op de klassieke mechanica. Hij zag het wilsbesluit als 
gedetermineerd en deed een poging om dit proces te schrijven als een mathematische 
functie van aanwezige motieven. Dit denken is in feite gebaseerd op de Kritik der 
reinen Vernunft van Kant. Wat natuurwetenschap – en volgens Heymans dus ook 
geesteswetenschap – mogelijk maakte, was onder andere de a priori veronderstelling 
van causaliteit en de axioma’s van de euclidische wiskunde. Omdat de mens ook 
onderdeel was van de natuur was hij ook noodzakelijk onderhevig aan de causaliteit 
en aan bepaalde ‘wetten van het denken’, dat de mens in Kohnstamms ogen 
gedetermineerd maakte. Dat Heymans door middel van de zelfbepaaldheid van de 
mens het determinisme buiten spel zette werd door Kohnstamm niet geaccepteerd. 
Kohnstamm echter ging veel meer uit van de Kritik der praktischen Vernunft, waar 
Kant ruimte maakt voor een vrije wil van de mens.  

In een artikel dat in 1907 in het Tijdschrift voor Wijsbegeerte verscheen, nam 
Kohnstamm Heymans psychologistische opvattingen, zoals weergegeven in Die 
Gesetze und Elemente des wissenschaftlichen Denkens118, op de korrel. Het 
psychologisme – het idee dat de logica een deel is van de psychologie en dus als een 
natuurwetenschap moet worden behandeld – was nu juist iets waar Kohnstamm onder 
andere in zijn oratie van 1907 tegen had geageerd. Had Rickert niet aangetoond dat 
geesteswetenschappen en natuurwetenschappen twee totaal verschillende werelden 
betroffen en dus ook niet dezelfde methoden konden hanteren? 
Bewustzijnsverschijnselen treden volgens Heymans causaal en wetmatig op, en het is 
de taak van de kennistheorie om deze causale betrekkingen en wetmatigheden op te 
sporen en weer te geven in algemene menselijke denkwetten.119 Dit is niet mogelijk 
volgens Kohnstamm. Heymans experimenteerde op zichzelf: deed hij dit niet en zou 
hij rekening houden met de verschillen die er tussen personen bestaan, dan zou hij 
nooit een causale wet kunnen vinden. Bovendien zou een causale wet ons in staat 
stellen de toekomstige handelingen van een persoon te kunnen voorspellen, en daar 
wil Kohnstamm, in verband met zijn idee over de inherente vrije wil van de mens, 
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helemaal niet aan.120 Waarheid bestaat ook niet uit bij personen gewekte 
overtuigingen, zoals Heymans dacht, maar bestaat onafhankelijk van personen. 
Wetenschappelijke overtuigingen zijn ook bewustzijnsverschijnselen, maar de 
waarheid (of onwaarheid) van deze overtuigingen bestaan ten aller tijde onafhankelijk 
van het bewustzijn: waarheid is ideaal.121

 Heymans verdedigt zijn opvattingen in een antwoord, getiteld: De 
psychologische methode in de logica, dat in 1908 in het Tijdschrift voor wijsbegeerte 
verscheen.122  
 In 1921 publiceerde Kohnstamm een artikel waar Heymans twee jaar later 
weer op reageerde.123 Dit keer spitste de discussie zich toe op het determinisme, 
waarbij Kohnstamm pleitte voor een indeterministische blik op de wetenschap en de 
mens, en Heymans het determinisme principieel bleef verdedigen. 
 Kohnstamm tracht de wetmatigheid te behouden en het determinisme te 
weerleggen, door aan te geven dat ‘gedetermineerdheid’ en ‘wetmatigheid’ niet aan 
elkaar gelijk zijn. Als voorbeeld noemt hij de hierboven al behandelde wet van 
behoud van energie.124 Ook is het zo dat in het licht van de nieuwste ontwikkelingen 
van de natuurkunde de tot dan toe altijd geldige klassieke mechanica plots verworden 
is tot nooit geldige, ideale wetten.  
 

Hun plaats, als “altijd geldige” determineerende wetten hebben zij moeten afstaan aan 
een enkele wet (…), de beroemde Einsteinsche relativiteitsformule (…).125

 
De nieuwe relativiteitstheorie (later noemt Kohnstamm ook de quantummechanica ) 
verschafte Kohnstamm van een nieuw argument tegen het determinisme. Hij 
gebruikte in eerste instantie niet de theorie zelf, maar het pure feit dat ze was 
ontwikkeld. Het moet voor de fysici een grote schok zijn geweest, toen ze aan het 
begin van de twintigste eeuw merkten dat de altijd geldige klassieke mechanica plots 
niet meer geldig bleek. Kohnstamm kwam waarschijnlijk mede door de weerlegging 
van de klassieke mechanica op zijn idee dat wetenschappers, en de mens in het 
algemeen, nooit de waarheid volledig kunnen bezitten. Natuurwetten bleven slechts 
een benadering van de werkelijkheid, en omdat die werkelijkheid dus nooit volledig 
kenbaar kan zijn kan ze ook niet deterministisch zijn.  
 Er bestaan volgens Kohnstamm benaderingsregels en strenge wetten, die 
allebei weer onder te verdelen zijn in vrijheidsbeperkende en deterministische 
wetten.126  
 Het denken is voor Kohnstamm, voor zover het om logisch denken gaat, in 
zijn vrijheid beperkt door logische wetten, maar wordt er niet door bepaald.127

Kritiek op zijn indeterministische zienswijze, als zou hij de natuurwetenschap 
bankroet willen verklaren, wordt door Kohnstamm gepareerd. Geheel in de geest van 
Rickert merkt hij op dat alle wetenschap, speciaal de natuurwetenschap, slechts kan 
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winnen bij elke exacte afbakening, dus ook die van haar eigen grenzen.128 Hij verzet 
zich tegen het idee dat er maar één wetenschappelijke methode zou zijn. Tegen het 
idee dat biologie slechts toegepaste chemie zou zijn ziet Kohnstamm een kentering 
optreden. Zo ontkende de bioloog Driesch de mogelijkheid om levensverschijnselen 
tot fysisch-chemische processen te herleiden.129  
 Heymans, die eerst niet van plan was te reageren op Kohnstamms artikel, werd 
een tweetal jaren later hiertoe door anderen aangezet. Hij tracht Kohnstamms aanval 
alsnog te pareren en houdt vol met zijn natuurwetten van het denken strenge en 
determinerende wetten te hebben bedoeld.130 Om wetten als vrijheidsbeperkend en 
niet als determinerend te zien is volgens Heymans voorbarig, aangezien er wel strenge 
wetten kunnen gelden, maar de voorwaarden voor de totstandkoming van deze wetten 
niet of onvoldoende bekend kunnen zijn.131 Als aan de voorwaarden voldaan is en 
bijvoorbeeld storende emoties afwezig zijn, dan zullen de wetten van het denken een 
streng determinerend karakter blijken te bezitten.132 Verder tonen de gedragingen van 
lagere dieren frappante regelmatigheid, terwijl die van hogere soorten en vrij 
handelende mensen complexer blijken. Volgens Heymans is dit moeilijk te verklaren 
als we er van uit gaan dat alle fysische en psychische wetten slechts benaderingsregels 
met willekeurige uitzonderingen en afwijkingen zijn. Het wordt daarentegen 
begrijpelijk, als we er van uitgaan dat alle afwijking van de strenge wetten worden 
veroorzaakt door storende omstandigheden.133 Benaderingsregels zijn dan wel regels 
met uitzonderingen en afwijkingen, maar die uitzonderingen en afwijkingen zijn zelf 
weer aan vaste regels onderworpen.134  

Gaf Kohnstamm in zijn artikel aan dat er personen waren die zijn ideeën als 
gevaarlijk voor de wetenschap beschouwden, Heymans lijkt er hier een van te zijn. 
Als een wetenschapper namelijk uitgaat van strenge wetten, meent Heymans, dan zal 
hem dat niet verhinderen om ook benaderingsregels te vinden. Gaat men echter al uit 
van benaderingsregels, dan is het al onmogelijk geworden om strenge wetten te 
ontdekken. Heymans noemt Kohnstamms denkbeelden in deze dan ook ‘meer 
schadelijk dan nuttig’.135 Tenslotte komt Heymans nog eens terug op zijn idee over de 
vrijheid van de mens door zijn zelfbepaling, geworteld in de acceptatie van het 
noodzakelijke. Als we het noodzakelijke accepteren, zien we dit niet langer als iets 
dat van buiten op ons inwerkt en ervaren we onszelf als vrij. Volgens Heymans is 
Kohnstamms strijd tegen het determinisme hem ingegeven door de benauwende en 
beangstigende voorstelling dat er dingen zijn die van buiten op de mens inwerken en 
waar men dus geen vat op heeft.136 Volgens Heymans moet Kohnstamm zich hierom 
niet bekommeren. 
 

Als de heer Kohnstamm vrienden heeft, op wie hij onvoorwaardelijk staat kan maken, 
van wie hij dus volkomen zeker weet, dat zij hun gegeven woord zullen houden, 
overal waar het noodig is hem met raad en daad zullen bijstaan, hun ambtsplichten 
naar beste weten zullen vervullen, – zal dan ook maar een oogenblik de gedachte bij 
hem opkomen, dat zij zich door de in deze handelingen aan het licht tredende 
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karaktereigenschappen beëngt, benauwd, in hun vrijheid van beweging beperkt zullen 
voelen?137

 
Naast de verschillende opvattingen die de twee mannen over het determinisme hadden 
waren er nog andere redenen voor Kohnstamm om tegen Heymans te ageren. Het lijkt 
erop dat Heymans de (wetenschappelijke) tegenpool was van Kohnstamm. Zo was 
Heymans tegen kiesrechtuitbreiding en voor objectieve normen en waarden. Alleen 
redelijke burgers mochten kiesrecht verwerven. Dit druist in tegen Kohnstamms idee 
van kiesrechtuitbreiding, het bestaan van subjectieve normen en het afwijzen van de 
rede als hoogste goed en de erkenning van het intuïtieve. Heymans erkende ook het 
bestaan van intuïtie, maar zag dit als een tot nu toe onbegrepen proces dat – 
waarschijnlijk in de toekomst – in principe verklaarbaar en in logische wetten uit te 
drukken is. Voor Heymans is het individu ondergeschikt en alle individuen zijn in 
wezen identiek. Voor Kohnstamm is ieder individu verschillend, zonder 
individualistisch te zijn.  
 Tot Kohnstamms afschuw werden zijn denkbeelden gebruikt om de 
natuurwetenschap in diskrediet te brengen. De filosoof Willem Meijer meende, mede 
op grond van Kohnstamms brochure Ontwikkeling en onttroning van het begrip 
natuurwet138, op de tiende jaarvergadering van de Vereniging voor Wijsbegeerte te 
kunnen zeggen dat ‘de natuurwetenschap haar eigen bankroet verklaarde.’139 Dit feit 
werd door de communistische astronoom Anton Pannekoek (1893-1972) aangehaald. 
Volgens Pannekoek waren natuurwetenschap en maatschappijkennis de nieuwe 
wereldbeschouwing voor de arbeider. Omdat hierin geen plaats was voor mystiek, 
fungeerde Kohnstamms religieuze wereldbeschouwing als niets anders dan een 
bedwelmingsmiddel voor de arbeider en leidde de aandacht af van de 
maatschappelijke klassenstrijd.140  
 
6.10.2 Ontboezemingen van een boezemvriend 
 
Kohnstamm haalde op een aantal plaatsen de relativiteitstheorie aan om er zijn 
indeterministische denkbeelden mede mee te rechtvaardigen, net als zijn zwager A.D. 
Fokker. Ook een Leidse astronome, J.C. Proost-Thoden van Velzen, gebruikte de 
relativiteitstheorie voor de verwerping van het determinisme.141  

Zoals we hierboven hebben gezien, was het in het begin vooral de schok dat 
de klassieke mechanica onderuit werd gehaald die debet was aan Kohnstamms 
gebruik van de relativiteitstheorie als weerlegging van het determinisme. We kunnen 
blijkbaar geen strenge wetten vinden, dus moet onze kennis slechts benadering zijn en 
dus kan er geen determinisme zijn. Later schrijft Kohnstamm in Het 
waarheidsprobleem dat uit de consequenties van de relativiteitstheorie zelf moet 
volgen dat het determinisme noodzakelijkerwijs moet zijn weerlegd.  
 

Voor [de relativiteitstheorie] is het even absurd te meenen, dat alle rijkdom van de 
wereld in één synchrone doorsnede, in één ogenblik, besloten zou zijn als voor de 
klassieke mechanica de gedachte is, dat men af zou kunnen zien van de derde 
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ruimtedimensie zonder aan de menigvuldigheid der wereld te kort te doen. Dit spreekt 
zich reeds uit in haar eisch, dat men, om de inwerking op één electron van de rest van 
de wereld volledig te kennen, feitelijk de geheele wereldhistorie tot in het oneindige 
verleden terug moet gaan, omdat elk vorig oogenblik zich thans nog in die inwerking 
doet gelden. Het is dus principieel onmogelijk iets te voorspellen of te berekenen 
door de kennis van het “nu” alleen. (…) Primair is de kennis van het 
vierdimensionale tijd-ruimte geheel; dit is een synthetische eenheid en alle speciale 
kennis laat zich alleen als abstractie uit het geheel afleiden, maar het is onmogelijk 
omgekeerd, uit een stuk van het vierdimensionale geheel, het geheel op te bouwen. 
Het geheel is meer dan de som der deelen en a fortriori meer dan een gedeelte van de 
deelen. Dat is de consequentie van Minkowski’s eisch, dat men voor een volledige 
physica vierdimensionale wereldlijnen moet kennen. En daarmee zijn we bij het 
indeterminisme beland.142

 
De vriend van de familie, Paul Ehrenfest, kon zich hier niet helemaal in vinden. 
Ehrenfest, die regelmatig bij de Kohnstamms over de vloer kwam, kwam in een brief 
terug op het hierboven weergegeven stuk in Het waarheidsprobleem. 
 

Ich begreife ABSOLUT nicht, was Du mit dieser Für Deine Argumentationen SEHR 
wichtige Stelle sagen willst?!?! Falls ich im moment Null die Lage und 
geschwindigheit aller Electronen und Protonen habe und (naturlich!!!) ausserdem das 
momentane electrische und magnetische Feld im ganzen unendlichen Raum so ist die 
ganze Zukunft völlig bestimmt. (…) KURTZ ES IST MIR TOTAL 
UNBEGREIFLICH WAS der §83 [betreffende Kohnstamms interpretatie van de 
relativiteitstheorie] mit der Relativitätstheorie zu thun hat.143

 
Waarschijnlijk was Kohnstamms redenering mede dankzij de invloed van zijn 
zwager, A.D. Fokker (1887-1972), gevormd. Fokker was ook een goede vriend van 
Kohnstamm, maar hij stond toch verder van Kohnstamm af dan Ehrenfest. Zijn 
invloed was dan ook meer een intellectuele. 
 Fokker, die te Leiden bij Lorentz en Ehrenfest had gestudeerd en later (in 
1914) assistent van Einstein werd, zag in de relativiteitstheorie een ‘bevrijdende’ 
gedachte. Hij zag het atoom niet als een bestaand voorwerp, maar als een gebeurtenis. 
Hij haakte zo in op Minkowski’s idee dat ruimte en tijd niet als twee op zichzelf 
staande elementen konden worden gezien. Volgens Fokker vormt de wereld een 
samenhangend geheel, die enkel bestaat uit gebeurtenissen met vierdimensionale 
intervallen ertussen. In vier dimensies definieert men de afstand ds tussen twee 
gebeurtenissen met behulp van de relatie ds2 = c2dt2 – dl2. Hierbij is dl de afstand 
tussen de twee gebeurtenissen in de drie ruimtelijke dimensies, is dt de tijd tussen de 
twee gebeurtenissen, is c de lichtsnelheid, en ds de afstand tussen de twee 
gebeurtenissen op het vier-dimensionale ruimte-tijd hypervlak. Als de gebeurtenis het 
uitzenden en ontvangen van een lichtstraal is, dan heeft het interval een lengte nul. Dit 
omdat één van de postulaten van de relativiteitstheorie is dat een foton zich voor 
iedere waarnemer met de lichtsnelheid c beweegt: dl/dt = c. Hieruit is gemakkelijk af 
te leiden dat langs de fotonbaan geldt dat: ds2 = 0. Dit interval nul betekent volgens 
Fokker dat de gebeurtenissen dan niet gescheiden zijn, maar rechtstreeks contact 
maken. Dit ‘seincontact’ betekent direct contact van de gebeurtenis waarbij de 
lichtstraal wordt uitgezonden met de toekomstige ontvangst van de lichtstraal. 
Uitgezonden licht vormt een direct contact met een gebeurtenis in de toekomst, 
                                                 
142 Kohnstamm, Het waarheidsprobleem, 293-294. 
143 Paul Ehrenfest aan Philip Kohnstamm 17 september 1928, archief Ehrenfest, esc:6, sectie 7, 246. 
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ontvangen licht is een rechtstreeks contact met een gebeurtenis in het verleden. Omdat 
er symmetrie bestaat tussen verleden en toekomst – de natuurwetten zijn immers 
tijdsymmetrisch – vormt het uitgezonden licht niet alleen rechtstreeks contact met de 
toekomst, maar ook met het verleden. Het verleden beïnvloedt de toekomst, maar 
toekomstige gebeurtenissen beïnvloeden ook het verleden. Causaliteit verwordt zo 
eenvoudigweg tot samenhang tussen twee toestanden; het wordt eenvoudigweg 
onmogelijk om een gebeurtenis als het gevolg te zien van een andere.144 Verleden en 
toekomst zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een soortgelijke visie op verleden 
en toekomst vinden we in het hierboven weergegeven citaat uit het 
waarheidsprobleem: net als Fokker ging Kohnstamm uit van een holistische visie op 
de ruimte-tijd. Volgens Kohnstamm was het geheel meer dan de som der delen, en 
was het onmogelijk om uit een stuk van het vier-dimensionale geheel het geheel op te 
bouwen. Een holistische visie was onder wetenschappers in het interbellum niet 
ongebruikelijk. Zo ontstond er in de jaren twintig in de biologie een hang naar 
holistische theorieën. De fysioloog Jordan was in Nederland wel de meest 
uitgesproken protagonist van deze stroming. Hij zag het organisme als een ‘Ganzheit’, 
een harmonisch geheel. Andere voorbeelden van holistische ideeën vinden we onder 
de biologen J. Boeke, J.H. Diemer en E. Dubois. Ook H.F. Nierstrasz  dacht in termen 
van een ‘organisch geheel’.145 Wellicht maakt de hang naar holistische theorieën 
onderdeel uit van de reactie op de reductionistische, materialistische wetenschap. 
 
Klomp vraagt zich in zijn proefschrift af of Kohnstamms personalisme haar oorsprong 
vindt in de relativiteitstheorie, of dat Kohnstamm de relativiteitstheorie als 
rechtvaardiging achteraf gebruikt.146 Dit laatste blijkt hier het geval te zijn. Voordat 
Kohnstamm in Natuurwetten, wetmatigheid en determinisme (1921) en in Het 
waarheidsprobleem (1928) de relativiteitstheorie te hulp roept om het indeterminisme 
kracht bij te zetten, heeft hij de kern van zijn personalisme in principe al neergelegd in 
zijn oraties van 1907 en 1908. De grondslag van het personalisme en het 
indeterminisme kon door Kohnstamm prima op respectievelijk kentheoretische en 
thermodynamische gronden worden beargumenteerd.  
 
6.11 Kohnstamms wetenschapsbeeld 
 
Hierboven is getracht om een beschrijving te geven van de ontwikkeling  van 
Kohnstamms filosofische denken. Daarbij is gebleken dat Kohnstamm met de 
wetenschap een en ander van zijn eigen filosofische denkbeelden met elkaar in 
overeenstemming trachtte te brengen. In de wetenschap was het echter niet alles goud 
wat blonk. Kohnstamm was zeker geen sciëntist, wetenschap had bepaalde grenzen. 
Zelfs in de wetenschap zelf kwam irrationaliteit voor en sommige dingen waren alleen 
intuïtief in te zien. God was de hoogste normgever. Hij was vast overtuigd van de 

                                                 
144 Jong, K. de, en F. van Lunteren, ‘Fokkers “greep in de verte”. Nederlandse fysica en filosofie in het 
interbellum’, Gewina 26 (2003) 1-21, m.n. 3-6. 
145 B. Theunissen en M.J. Donath, ‘De plaats van de morfologie in de Nederlandse zoölogie, 1880-
1940: een terreinverkenning’, Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, 
Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek 9 (1986) II, 47-67, m.n. 66-67; B. Theunissen, ‘Jan 
Boeke en de harmonie van het organisme. Een case-study van de totaliteitsidee in de 20e-eeuwse 
Nederlandse biologie’, Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, 
Wiskunde en Techniek 11 (1988) II, 58-74. 
146 Klomp, Relativiteitstheorie, 122. 
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komst van het Koninkrijk Gods, maar koesterde geen enkele illusie dat deze 
bespoedigd zou worden door de zegeningen van de wetenschap.147  
 

Zin heeft de wereld alleen, en als zinvol kunnen wij haar alleen in waarheid 
waardeeren en liefhebben, als wij haar weten als een wereld, waarin in den tijd de 
eeuwigheid zich realiseert. Daarom leert ons de wetenschap (…) niet de diepste 
werkelijkheid schouwen.148

 
Maar wetenschap leerde ons niet alleen niet de diepste werkelijkheid, ze kon ook nog 
eens gevaarlijk zijn. 
 
6.11.1 ‘De cultus der Machine’; wetenschappelijke vooruitgang  en techniek149  
 
Als (natuur)wetenschapper was Kohnstamm niet alleen positief over de invloed van 
wetenschap en techniek op ons leven, verre van zelfs. Nummer 6 van de serie 
Psychologie van het ongeloof, getiteld: Het ongeloof van de natuurwetenschap (1935) 
werd door Kohnstamm gevuld met de gebruikelijke argumenten betreffende het 
geloof, causaliteit en determinisme. Een groot gedeelte was tevens gereserveerd voor 
een omvangrijke uitwijding over de toestand der wereld en de rol van de techniek. De 
techniek, de dochter van de natuurwetenschap, werd volgens Kohnstamm vaak 
verweten dat ze één van de voornaamste schuldigen was aan de secularisatie van de 
wereld. Door de techniek neemt ons zelfgevoel toe en ons besef van kleinheid valt 
weg. Niet langer staan we onmachtig tegenover een overmachtige natuur en de 
beheersing van de natuur heeft de mens grote welvaart gebracht.150  

Maar tevens zette met de steeds verder gaande natuurbeheersing een grote 
vervlakking en geestelijke verarming van het leven in. Onder inwerking van de 
‘zegeningen der techniek’ – de radio, film en het moderne transport –, kreeg het leven 
volgens Kohnstamm een steeds groter kuddekarakter.151 In de psychologie was het 
bekend dat de ‘massale beleving’ een neerdrukkende invloed kan hebben op mensen. 
Het was daarom onterecht dat een moderne stadsmens zich verbeeldde de meerdere te 
zijn van eenvoudigere lieden van het platte land. De diepgang van de beleving van de 
boer of visser was verre van minderwaardig. Zoals bekend had Kohnstamm dan ook 
een grote voorliefde voor het platteland en haar bevolking.  

 
En zijn het niet juist de groote steden, die de gangmakers zijn op den weg der secula-
risatie? Zelfs de beschikking over het nieuwe leven, de huivering voor het geheim der 
geboorte is verdwenen. Conceptie-regeling, of waar zij te kort schiet abortus provo-
catus zijn veiligheden, waardoor de moderne massa-mensch van bovenmenschelijke 
machten onafhankelijk wordt; het zal niet lang meer duren of wij zullen door 
sterilisatie de stelling onwaar maken, dat er een God is, die de zonde der vaderen kan 
bezoeken in het derde en vierde geslacht. En door onze medische techniek zullen wij 
de sekseverhouding kunnen vastleggen naar believen.152 (...) Techniek, machine, 

                                                 
147 Persoonlijke mededeling Max Kohnstamm, 27-7-2004. 
148 Kohnstamm, Het waarheidsprobleem, 395. 
149 Ph. Kohnstamm, Het ongeloof en de natuurwetenschap, Psychologie van het ongeloof nr. 6 
(Amsterdam 1935) 45. 
150 Kohnstamm, Ongeloof en de natuurwetenschap, 45. 
151 Ibid., 46-47. 
152 Ibid., 47. 
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massamensch, ongeloof; ze schijnen naar hun diepste wezen onverbrekelijk bijeen te 
hooren.153  
 

Echter, er is volgens Kohnstamm nog steeds hoop op een kentering. Hij haalt met 
instemming Korevaar aan, die in zijn Techniek en Wereldbeschouwing154 (1934) 
schrijft:  

 
het is niet zoozeer de techniek dan wel het rationalisme waaronder deze wereld lijdt 
en dat reeds allerwege de tegenkrachten aan het opwekken is.155   
 
Als het rationalisme heeft afgedaan en men doordrongen raakt van het bestaan 

van een hoger geloof zal volgens Korevaar ook in de techniek het keerpunt wel 
intreden.156   
 Niet alleen in de techniek, maar ook in de beoefening van de 
natuurwetenschap zelf loerde volgens Kohnstamm het gevaar voor vervlakking. 
Schreef Darwin niet in zijn autobiografie dat alle belangstelling voor kunst, poëzie en 
het genot van het bewonderen van de schoonheid van de natuur ten onder was gegaan 
in zijn wetenschappelijk werk?157 Onder technici is volgens Kohnstamm dit gevaar 
nog het grootst. Studenten van de Technische Hogeschool zijn volgens Kohnstamm 
op algemeen cultureel en historisch gebied merkbaar minder ontwikkeld dan de 
studenten aan de universiteiten. 
 

In ‘t algemeen is er een zekere ongecompliceerdheid in den “technischen geest”, de 
meening, dat men langs den weg der organisatie alle problemen, ook die den mensch 
betreffen, even gemakkelijk moet kunnen oplossen als die der rationeele techniek. Uit 
dien hoofde behoeft men er zich ook niet over te verwonderen, dat men juist in de 
rijen der ingenieurs zooveel sympathie vindt voor fascistische en nationaal-
socialistische theorieën. Dressuur ligt hun nader dan opvoeding (…).158

 
Techniek wordt door Kohnstamm dus zelfs in verband gebracht met een grotere 
ontvankelijkheid voor fascistische ideeën. Als tegenpool van het zuiver rationele had 
Kohnstamm al het irrationele genoemd: de intuïtie en de wil.  
 

niet alleen verstand en redelijk inzicht, deze zelfs niet in de eerste plaats, maar 
irrationeele elementen: intuïtie en wil, bepalen onze houding tegenover de groote 
problemen.159

  
Kon volgens Kohnstamm de mens het beste intuïtief te werk gaan? Op het eerste 
gezicht lijkt het erop dat dit het geval is. Echter, antisemitisme is volgens hem ook 
irrationeel, omdat het op angst is gebaseerd. Het is niet in het verstand, maar in de 
‘beneden-rationeele lagen van de menschenziel’ geboren.160 We kunnen dus niet 
volledig op onze intuïtie vertrouwen. Opvoeding is in deze ook belangrijk, omdat de 
mens nu eenmaal niet zomaar beslissingen kan nemen. Het geweten van de mens 

                                                 
153 Ibid., 48. 
154 A. Korevaar, Techniek en wereldbeschouwing (Haarlem 1934) 
155 Geciteerd in: Kohnstamm, Ongeloof en de natuurwetenschap, 57. 
156 Kohnstamm, Ongeloof en de natuurwetenschap, 57-58. 
157 Ibid., 59. 
158 Ibid., 61. 
159 Ph. Kohnstamm, ‘Democratie’, Synthese 2 (1914) 79-120, m.n. 92. 
160 Kohnstamm, Psychologie van het anti-semitisme, 6. 

 104 



moet daarvoor worden ‘opgeleid’. Dit zien we later terugkomen in zijn 
personalistische synthese, zoals opgeschreven in zijn Schepper en schepping, waar hij 
omschrijft wat doel en functie is van de intuïtie en hoe deze volgens hem werkt.  
Kohnstamm vereenzelvigt logisch en rationeel niet met elkaar.161  
 
6.11.2 Kwalitatief vs. kwantitatief 
 
Het probleem van de waarheid loopt als een rode draad door Kohnstamms leven. Als 
student wordt hij er al door gegrepen. Wat is waarheid, wat is 
natuurwetenschappelijke kennis? Het Waarheidsprobleem, het eerste deel van 
Schepper en Schepping, behandelt het waarheidsprobleem uitvoerig. Waarheid is niet 
kenbaar volgens Kohnstamm, wel benaderbaar. De benadering van de Waarheid is in 
principe een oneindige taak.162

We zagen al eerder dat intuïtie een belangrijke rol speelde in het 
wetenschappelijk werk van Kohnstamm. Noemde Van der Waals hem eerst nog te 
logisch, uit de diverse geschriften blijkt dat Kohnstamm naast de rede ook de intuïtie 
een plaats wilde geven in zijn werk. Toen Kohnstamm in 1926 een herdruk van het 
Lehrbuch der Thermodynamik uitbracht, had hij deze in Lehrbuch der Thermostatik 
omgedoopt. Door zijn filosofische onderzoekingen in het kader van Het 
waarheidsprobleem ging hij inzien dat het kwalitatieve een plaats dient te hebben in 
de natuurkunde. Onder het kwalitatieve verstond Kohnstamm de structuur, de 
topologie waarin natuurverschijnselen waren onder te verdelen. Kwalitatief betekende 
beschrijving, een onderverdeling in soorten of klassen. Hij had al jaren op een 
intuïtieve manier met de kwalitatieve methode gewerkt in zijn thermodynamisch 
onderzoek, maar nu zag hij pas in dat het onjuist was de natuurkunde te zien als een 
slechts op maat en getal gerichte bezigheid.163 Volgens Kohnstamm heeft hij het 
leerboek dan wel drastisch veranderd, maar de nieuwe uitgave benaderde op een 
exactere manier de grondgedachten van Van der Waals.164 Van der Waals was iemand 
die op een intuïtieve, geometrische wijze te werk ging, wat Kohnstamm dan ook 
trachtte weer te geven in de nieuwe druk van het leerboek. Want houden we bij het 
behandelen van de gecompliceerde problemen in de leerboeken vast aan een exacte 
methode, dan 
 

wird sich zeigen, daß wir schon sehr bald auf so verwickelte Formeln stoßen, daß wir 
nur durch vereinfachende Annahmen, die jedenfalls nicht streng richtig sind, weiter 
gelangen.165

 
Bij de eerste druk van het leerboek had Kohnstamm de tijd genomen om alle 
redeneringen van Van der Waals exact te formuleren. Het was in deze tijd ook dat 
Van der Waals Kohnstamm verweet te logisch te willen zijn. Kohnstamm 
verwonderde zich op zijn beurt over het gemak waarmee Van der Waals intuïtieve 
gedachtesprongen maakte, die niet volledig strikt mathematisch waren onderbouwd. 
Maar in de herdruk van het thermodynamisch leerboek gaat Kohnstamm helemaal 
                                                 
161 Ibid., 5. 
162 Kohnstamm, Het waarheidsprobleem, xv. Hij verklaarde dit overigens al in Determinisme en 
natuurwetenschap, 47. 
163 Kohnstamm, Bijbels personalisme, 45-46. 
164 Ph. Kohnstamm, ‘Vorwort zur dritten Auflage’, in: J.D. van der Waals en Ph. Kohnstamm, 
Lehrbuch der Thermostatik. Das heisst des thermischen gleichgewichtes materieller systeme, dl. I: 
Allgemeine Thermostatik (Leipzig 1927) v. 
165 Van der Waals en Kohnstamm, Lehrbuch der Thermostatik dl. II, 1. 
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mee in de werkwijze van Van der Waals. De algemene, kwalitatieve inleiding in het 
fysische gebied van mengsels die in het tweede deel van het Lehrbuch der 
Thermostatik wordt ontwikkeld, reikt volgens Kohnstamm qua geldigheid zelfs veel 
verder dan de exacte vorm van de vergelijking die op dit gebied van toepassing is.166 
Waar de kwantitatieve analyse ons in de steek laat moeten we de geometrische 
werkwijze inzetten om ons verder te helpen, meent Kohnstamm. We moeten dan 
kijken of de kwalitatieve verschillen van de diverse fysische basisprincipes (‘Typen’) 
die we vinden overeenkomen met de experimenteel bekende gevallen.167  
 De kwalitatieve methode wordt door Kohnstamm ook toegepast om de uitleg 
van de leerstof te vergemakkelijken. Opende het Lehrbuch der Thermodynamik bij de 
uitleg van de wet van Carnot direct met formules, in het Lehrbuch der Thermostatik 
maakt Kohnstamm gebruik van P,V-diagrammen om een kwalitatief begrip van het 
verschijnsel te kweken, alvorens een intuïtieve afleiding van de formule te geven. 
 Dat Kohnstamm de naam van Thermodynamik naar Thermostatik veranderde 
kwam door de invloed van Tatiana Ehrenfest-Afanassjewa, de vrouw van zijn 
boezemvriend Paul Ehrenfest.168 Ehrenfest-Afanassjewa had het idee dat men in de 
praktijk toch altijd keek naar de evenwichtstoestanden van thermodynamische 
systemen. Thermodynamica kwam vaak neer op thermostatica.169

 
Kohnstamms wetenschapsfilosofische ideeën, zijn wantrouwen ten opzichte van de 
wetenschap, zijn politieke en pedagogische ideeën en zijn houding ten opzichte van 
de vrije wil, kristalliseerden uiteindelijk in een alomvattend levensfilosofisch stelsel 
uit. Hij noemde het bijbels personalisme. Hij beschreef dit uitvoerig in zijn drieluik 
Schepper en Schepping. In het personalisme staat de persoon centraal. De persoon 
wordt als het ware boven de wetenschap uitgetild. Wil men Kohnstamm begrijpen, 
dan is een inzicht in zijn personalisme van vitaal belang. Alle thema’s waar 
Kohnstamm zich mee bezighield vallen in dit wijsgerig stelsel op hun plaats. Daarom 
zullen we het personalisme in het volgende hoofdstuk aan een nader onderzoek 
onderwerpen.  
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7. Het personalisme 
 
 
 
Kohnstamms filosofische ideeën culmineerden uiteindelijk in een wijsgerig systeem, 
waarvan hij de aanzet al eerder gaf, maar dat in zijn hoofdwerk Schepper en 
schepping voor het eerst volledig werd uitgewerkt. In zijn rede van 1907 zien we dat 
zijn aandacht van de natuurwetenschap begint te verschuiven naar het belang van de 
persoon en de geest in de filosofie. In Persoonlijkheid en idee (1922) begint hij met 
een opbouwende schets van wat in Het waarheidsprobleem (1926) zou uitgroeien tot 
een volledige personalistische wijsbegeerte. 
 
7.1 Geschiedenis van het personalisme 
 
De Duitse filosoof Wilhelm Stern had op Kohnstamm een grote invloed, hoewel 
Kohnstamm met Stern op veel punten grondig van mening verschilde. De moed om 
een wijsgerig systeem te ontwikkelen zei Kohnstamm – behalve aan Rickert – het 
meeste aan Stern te danken.1 Toen Kohnstamm van zijn wijsgerig systeem een eerste 
schets gaf in zijn rede van 1919, had hij echter nog geen kennis genomen van het 
werk van Stern.2  

Wilhelm Stern (1871-1938) studeerde filosofie en psychologie en werd in 
1916 in beide vakken hoogleraar te Hamburg. Onder het nazi-bewind moest hij 
uitwijken naar Nederland, waar hij zijn Allgemeine Psychologie (1935) publiceerde. 
Hij ontwikkelde voor het eerst een personalistische totaliteitspsychologie in zijn 
Person und Sache (1906).3  

Stern tracht de tegenstelling geest-stof op originele wijze te doorbreken. Hij 
gaat uit van de begrippen persoon-zaak. De persoon is een doelgericht handelende 
zinvolle Ganzheit. Zaken zijn geen doel in zichzelf hebbende veelheden. Geest en stof 
vormen binnen Sterns filosofie een eenheid. Hij gebruikt hiervoor de term: psycho-
fysisch neutraal, wat de onmogelijkheid uitdrukt van een scheiding in een psychisch 
en een fysisch deel. Handelen van een persoon ontspringt zo aan een Ganzheit, komt 
voort uit de gehele persoon en niet alleen uit het psychische of het fysische.  
Een Ganzheit die meer is dan de som der delen noemt Stern een persoon. Dat zijn 
mensen, maar dus ook planten en dieren. Zelfs een cel is een persoon. Zaak noemt hij 
dingen als een zandhoop, een machine en een met een bepaald doel samengekomen 
groep mensen. Al deze dingen zijn namelijk slechts middel voor het bereiken van een 
bepaald doel. 

Stern ontwikkelde een opklimmende orde van personen, lopende van de meest 
eenvoudige cel tot aan de goddelijke Al-Persoon. Iedere persoon heeft in dit systeem 
eigen doel en eigen waarde, maar is tegelijkertijd als bestanddeel van de personen van 
hogere orde een middel voor een ander doel en is dus ook zaak. Een persoon is een 
persoon als het vanuit het standpunt van deze persoon zelf wordt bekeken. Vanuit het 
standpunt van een hogere persoon is de lagere persoonlijkheid geen persoon maar 
zaak. Volgens Stern bevat een persoon die onderdeel uitmaakt van deze orde een 
                                                 
1 Ph. Kohnstamm, Schepper en schepping. Een stelsel van personalistische wijsbegeerte op  
bijbelschen grondslag. dl. I: Het waarheidsprobleem. Grondleggende kritiek van het  
Christelijk waarheidsbewustzijn (Haarlem 1926) xx. 
2 Ph. Kohnstamm, Hoe mijn “bijbels personalisme” ontstond, (tweede druk; Haarlem 1952  
(eerste druk 1934)) 33. 
3 H. van Praag, Compendium der psychologie (Groningen z.j. (1963)) 359-361. 
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gerichtheid op eigen doeleinden (autotelie) en een gerichtheid op het dienen van niet 
direct eigen doeleinden (heterotelie). Autotelie openbaart zich als zelfhandhaving, 
zelfontplooiing, groei, rijping en productief scheppen. Heterotelie staat in dienst van 
de hogere orde, namelijk in die van de medemens, familie, volk, mensheid en de 
godheid. Maar deze heterotelie verwordt voor een persoon ook weer tot autotelie van 
een hoger orde: de niet-eigen-doeleinden hebben deel aan de bestemming van de 
persoonlijkheid en worden tot eigen doeleinden en stimuleren als zodanig de 
persoonlijke activiteit. Het vreemde wordt zo in het eigen innerlijke opgenomen. Dit 
noemt Stern introceptie (Introzeption). Deel zijn is zo gelijk aan deelnemen. 
Onsterfelijkheid is voor Stern gelegen aan het deelnemen aan de hogere orde, die over 
de grenzen van het individuele bestaan leidt. Een persoon blijft, ook al is deze niet 
meer, in de familie, het volk, de mensheid en in de godheid.4
Vanaf 1920 hebben Stern en Kohnstamm via persoonlijke correspondentie hun beider 
personalisme verdiept. Kohnstamm was wel van mening dat Stern het begrip 
‘persoon’ verkeerd opvatte. Een persoon was bij Stern namelijk niet alleen een mens. 
Het kon ook een plant of een dier zijn, terwijl Kohnstamm het begrip persoon zuiver 
voor mensen en voor God reserveerde. 
 
7.2 De ontwikkeling van Kohnstamms ‘bijbels personalisme’ 
   
Als we bronnen bekijken uit diverse stadia van Kohnstamms leven, dan zien we zijn 
personalisme zich langzamerhand ontwikkelen. Zijn autobiografische schets Hoe mijn 
Bijbels personalisme ontstond is hier van grote waarde. Kohnstamm zelf noemt in 
deze schets een aantal indrukken en ervaringen die hij in zijn leven heeft meegemaakt 
en die allemaal hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van het systeem dat hij later 
het Bijbels personalisme zou noemen.  
 Als opvoedkundige ziet hij de ervaringen die hij opdeed in zijn jeugd als 
belangrijk en karakterbepalend. Dit is ook een kenmerk van zijn personalisme; als 
personalist legt hij de nadruk op het belang van alle momenten in het leven van een 
persoon. Volgens hem is een mens die vandaag de dag leeft niet dezelfde persoon als 
de mens die gisteren leefde. Kohnstamm meende dat de belevingen in zijn jeugd en 
adolescentie uiterst belangrijk waren voor zijn vorming. Dat zijn door depressies 
geteisterde vader al vroeg wegviel moet een diepe indruk op Kohnstamm hebben 
gemaakt. Voor zover uit het bronnenmateriaal is op te maken schreef hij alleen in zijn 
Bijbels personalisme iets over zijn vader. Maar als de geschiedenis eenmaal bekend 
is, wordt het thema zichtbaar als een alomtegenwoordige entiteit in Kohnstamms 
werk. Zo dankt hij in zijn rede van 1908 uitvoerig zijn moeder, die hij voor de 
vorming van zijn eigen filosofisch denken als voorbeeld zag. Vooral de plicht die zij 
in acht nam erkende Kohnstamm als ‘het meest fundamenteele van alle 
werkelijkheid’.5 In zijn Bijbels personalisme kunnen we deze preoccupatie met de 
plicht duiden. Hij verhaalt daar van de niet aflatende trouw van zijn moeder aan zijn 
zieke vader, wat bij hem een onuitwisbare indruk achterliet en hem de plicht als 
hoogste goed deed verkiezen.  

Kohnstamm raakte gedurende zijn leven ook door een aantal andere mensen 
beïnvloed, waarvan Van der Waals één van de belangrijkste was. De relatie die 
                                                 
4 P.A. Hoogwerf, De paedagogiek van Prof. Dr. Ph. Kohnstamm. Met een inleiding tot zijn  
werken, Bekende pedagogen (Groningen, Den Haag en Batavia 1933) 54-62. 
5 Ph. Kohnstamm, Determinisme en natuurwetenschap. Rede bij de aanvaarding van het ambt van 
buitengewoon hoogleeraar in de natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam op maandag 26 
october 1908 uitgesproken door Dr. Ph. Kohnstamm (Amsterdam 1908) 54. 
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Kohnstamm met deze man aanging was, zoals hij zelf beschreef, min of meer gelijk 
aan een vader-zoon relatie. Hij beschrijft Van der Waals zelfs als een troostende of 
vermanende, waarschuwende vader. Wertheim en Spruyt zijn voor de jonge 
Kohnstamm bijna even belangrijk geweest. Vooral Wertheim speelde een vaderrol; 
Kohnstamm logeerde vaak bij hem en woonde tijdens zijn studententijd bij Wertheim 
op zolder. Wertheim voedde de jonge Kohnstamm op en lichtte hem voor over de 
actuele politieke zaken. Kohnstamm heeft zijn vroegste jeugdherinnering dan ook aan 
zijn oom. Zelf meende Kohnstamm dat deze herinnering de basis legde voor zijn 
latere pedagogische werk, aangezien Wertheim op intuïtieve wijze wist aan te voelen 
op welke manier een kind moest worden opgevoed. Dit is weer een tekenend 
voorbeeld van het vertrouwen dat Kohnstamm had in de beslissingen die leken 
konden nemen. Pas jaren later kon de intuïtie van zijn oom wetenschappelijk ook 
worden onderbouwd, verhaalt Kohnstamm.6 Zijn hele opvoeding stond in het teken 
van onbelemmerde groei. Hij wist zijn vrijheid gerespecteerd, al waren er altijd 
grenzen aan wat behoorlijk was. Excessief gedrag werd niet getolereerd. Maar omdat 
hij als een persoon werd gerespecteerd kreeg hij als kind altijd een volwassen 
antwoord op al zijn vragen. Dit kwam op hem over als een veilige omgeving.7 Ook op 
school kreeg hij veel vrijheid: de Hollands-Duitse school die hij in Nederland bezocht 
had kleine klassen, zodat hij niet in het gareel hoefde te lopen, zich vrij kon 
ontwikkelen en zo zijn moeilijke overgang van het Duitse naar het Nederlandse 
onderwijs kon opvangen.8  

Van der Waals was ook om een andere reden belangrijk voor Kohnstamms 
persoonlijke ontwikkeling. Kohnstamm raakte immers onder de hoede van Van der 
Waals aan het twijfelen over het verlichtingsdenken dat hij tot dan toe had 
onderschreven. Kohnstamm onderging onder de invloed van Van der Waals een ware 
geloofscrisis. Bij Kohnstamm werd een fundamentele twijfel aan diens atheïstische 
levensopvatting ontketend door Van der Waals, waardoor Kohnstamm meer en meer 
richting het christelijke geloof werd getrokken. Toen hij eenmaal christen was 
geworden stond zijn hele leven en werk in het teken van Christus.  

Al zegt hij zelf dat zijn personalistische denken pas echt begon bij zijn 
personalistische schets uit 1919, Staatspaedagogiek of persoonlijkheidspaedagogiek, 
toch zien we dat zijn opvattingen omtrent het belang van de persoon langzaam 
uitkristalliseren in zijn redevoeringen van 1907 en 1908. Wetenschap is volgens 
Kohnstamm een uiting van het zedelijke element in de mens, de opvatting  

 
dat aan alle wetenschap slechts bewijskracht kan toekomen aan individuen, die zich 
van een zedelijke roeping bewust zijn; dat dus alle weten berust op een geweten.9

 
Kohnstamm brengt onmiddellijk het belang van de persoon voor de wetenschap ter 
sprake. Zoals hierboven in het vorige hoofdstuk al is beschreven achtte Kohnstamm 
de wetenschap voor een gedeelte irrationeel. We hebben experimenten nodig om de 
natuur te bestuderen en slechts door keuzes te maken kunnen we uitspraken doen over 
de uitkomsten van experimenten en de werking van de natuur. Het bestaan van 
onpersoonlijke, objectief geldende normen is voor hem daarom een vereiste om 

                                                 
6 Kohnstamm, Bijbels personalisme, 4. 
7 Ibid., 5. 
8 Ibid., 7. 
9 Ph. Kohnstamm, Transcendenteel idealisme. Rede uitgesproken bij de opening zijner lessen in de 
wijsbegeerte aan de Universiteit te Amsterdam op maandag 21 januari 1907 door Dr.Ph. Kohnstamm. 
(Amsterdam 1907) 6. 
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wetenschap te bedrijven. Dit betekent niet dat Kohnstamm gelooft in alleen maar 
objectieve normen. Ten minste een gedeelte daarvan is relatief, zoals we hieronder 
zullen zien. 

In zijn rede van 1908 zien we een omwenteling plaatsvinden. Het pleidooi 
tegen het determinisme dat hij in deze redevoering afsteekt, lijkt volledig geworteld te 
zijn in de overtuiging dat de mens volledig vrij moet kunnen zijn in zijn keuzes. Naast 
het regelmatige aan vaste wetten onderworpen soortkarakter uit zich iets anders in de 
mens, namelijk iets dat op geen manier onder wetten of regels te vangen is, niet 
causaal kan worden verklaard en dus tot gevolg heeft dat de mens niet uitsluitend een 
product kan zijn van afkomst, opvoeding en omgeving.10 In 1904 al vroeg hij zich, na 
een onenigheid met Van der Waals, af:  

 
Wat is dan toch die Waarheid, in wier dienst wij weten te staan en die we toch maar 
zo weinig met zekerheid kunnen benaderen, dat zelfs in een allersimpelste quaestie 
als die van een zuiver mathematische berekening over de botsingen van een aantal 
elastische bollen geen volledige zekerheid voor ons mensen te bereiken valt? Hoe 
kunnen wij ooit weten in de zo oneindig veel gecompliceerder vragen van 
mensenleven juist en rechtvaardig te handelen, als wij onze eerlijke en 
onvertroebelde bedoelingen in zoveel eenvoudiger vragen niet met zekerheid kunnen 
toetsen?11

 
In navolging van Kant maakte Kohnstamm zich dus druk om het zedelijke element in 
de mens. De mens is niet in staat enig ding met zekerheid te weten, maar toch moet 
hij handelen. Op welke wijze kan men dan toch zedelijk handelen? Een waardeleer 
die de mens moet sturen bij zijn beslissingen is, vanwege de onzekerheid die altijd 
aanwezig is, ontoereikend. En algemene stellingen kunnen ook niet bepalen hoe 
iemand in een individueel geval dient te handelen. Niet het rationele beslist 
uiteindelijk, maar het irrationele.  

Zoals ook al het weten op geweten berust, zo berust hierop ook al het 
menselijke handelen. Het geweten kan niet worden gedwongen om zich te 
ontwikkelen in een bepaalde richting, maar we kunnen wel meewerken aan het 
opvoeden van het geweten. Dit moet gebeuren aan de hand van de ervaring, aangezien 
alle kennis, ook die van goed en kwaad, zich aan en met de ervaring ontwikkelt.12 En 
opvoeding vindt plaats door interactie met bepaalde personen. 
 

Alleen doordat wij in aanraking komen met overmachtige personen, die tegen ons 
optreden niet als schriftgeleerden, maar als gezag-hebbenden, kunnen wij ervaren wat 
eerbied is en zoo “kennis” verkrijgen van goed en kwaad. Er is geen andere weg, die 
naar het veld van Waarheid leidt.13

 
Bij een kind kan men door middel van de zintuiglijke ervaring voorstellingen 
aanbrengen. Kennis van waarden berust echter op intuïtieve basis; niet op zintuiglijke, 
maar op innerlijke aanschouwing. Doorleving van gevoelens van eerbied, liefde en 
bewondering zijn voor het opwekken van een waardeoordeel van essentieel belang. 
Want, meent Kohnstamm, 
 

                                                 
10 Kohnstamm, Determinisme en natuurwetenschap, 36. 
11 Kohnstamm, Bijbels personalisme, 23. 
12 Kohnstamm, Het waarheidsprobleem, 342. 
13 Ibid., 344-345. 
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door stelselmatige onthouding van die gevoelens verhongert en sterft de geest, juist 
als het lichaam bij voedsel-onthouding.14

 
Het zijn vooral personen die sterke emoties opwekken, maar het kunnen ook objecten 
zijn, zoals natuurverschijnselen.  
 Volgens Kohnstamm was het grootste bezwaar tegen Kants ethiek het gebrek 
aan de ervaring van eerbied, hetgeen voor Kohnstamm uit pedagogisch en 
psychologisch oogpunt onhoudbaar was. Zedelijk handelen komt voort uit eerbied, en 
eerbied uit de ervaring die men opdoet met personen. Het is duidelijk dat Wertheim, 
Van der Waals en Spruyt de eerbied bij Kohnstamm hebben gewekt die hij hier 
bedoelt.  
 Dat Kant het zedelijk handelen uit het verstand afleidde, was een andere reden 
om zijn ethiek te verwerpen. Kohnstamm verwerpt alle rationele ethiek en maakt 
plaats voor het irrationele. Kant geeft voor zijn ethiek de regel: handel zo dat de 
maxime van uw wil altijd als grondbeginsel voor een algemene wetgeving kan gelden. 
Levensbeslissingen maken wordt zo een kwestie van logica, tot een soort algemene 
wetmatigheid. Maar voor Kohnstamm is er geen algemeen stelsel van absolute wetten 
en normen, waarvan iedere levenshandeling een bijzondere toepassing zou zijn.15 
Noch het zuivere denken, noch de ervaringswetenschap kan ons leiden. Maar wij 
hebben allen een orgaan dat ons leidt bij onze beslissingen: ons geweten. Het verleden 
en logische factoren zijn slechts medefactoren die het geweten niet kunnen dwingen; 
het geweten besluit intuïtief.  

Maar ook de persoon Jezus Christus begon in Kohnstamms leven een steeds 
grotere rol te spelen. Ook Christus wekte eerbied bij hem, en dit was nou juist wat hij 
van belang achtte in het christendom: de erkenning van een Hogere Macht dan de 
mens. Dit is de ultieme vorm van eerbied en verwondering. Voor Kohnstamm vormt 
God de grond van alle zekerheid. Wetenschappelijk bewijs van God is dan ook 
onmogelijk, omdat men dan zou erkennen dat andere waarheden grotere zekerheid 
bevatten.16 In de geschiedenis der mensheid zijn er volgens Kohnstamm bepaalde 
personen, Israëls profeten, die een zó grote autoriteit en een zó overweldigend gezag 
hebben, dat wij ons genoopt voelen naar hen meer te luisteren dan naar anderen. Deze 
profeten brengen geen leer, omdat deze nooit de gehele waarheid kan bevatten. Ieder 
brengt Zijn boodschap op eigen wijze, omdat God zijn wezen niet aan iedereen op 
gelijke wijze openbaart, maar van Persoon tot persoon. Jezus vormt de hoogste norm. 
In Hem treedt de voleindigde Waarheid naar voren, niet als een leer maar als een 
Persoon.17 De keuze voor Christus is een irrationele en berust op een beleven en op 
het diepste doorleven van de persoonlijkheid Gods. 
 Door zijn politieke activiteiten, zoals zijn verkiezingscampagne te 
Weststellingwerf, kwam hij in contact met mensen van divers pluimage. Zelfs 
eenvoudige boeren bleken een intuïtieve kennis te bezitten. Kohnstamm merkte 
tijdens diverse debatten al snel dat arbeiders en boeren heel goed hun ideeën onder 
woorden konden brengen.18 Hij verkreeg zo een fundamenteel vertrouwen in de 
keuzebevoegdheid van alle mensen. Kiesrechtuitbreiding was voor Kohnstamm een 

                                                 
14 Ibid., 343. 
15 Ph. Kohnstamm, ‘Persoonlijkheid en idee’, Onze Eeuw 22 (1922) IV, 161-199 en 284-313, m.n. 285-
286. 
16 Ph. Kohnstamm, ‘Ontwikkeling en onttroning van het begrip natuurwet’, Synthese 3 (1916-1917) II, 
53-132., 53-132, m.n. 130-131. 
17 Hoogwerf, De paedagogiek van Prof. Dr. Ph. Kohnstamm, 98. 
18 Kohnstamm, Bijbels personalisme, 28. 
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logische consequentie van dit inzicht. Niet alleen hadden alle mensen een vrije wil, ze 
moesten ook de mogelijkheid krijgen om die te gebruiken. Dit maakte dat hij zijn 
opvattingen over het indeterminisme uit 1908 nog eens verder uitwerkte en nogmaals 
zijn twijfels over de hardheid van de natuurwetten onder woorden bracht. Midden in 
de Eerste Wereldoorlog schreef Kohnstamm dat hij meende  
 

dat wij gedwongen worden, dualistisch, naast de abstractie aan de concreetheid, naast 
het algemeene aan het individueele, naast de natuurwet aan de constellatie, naast 
natuurwetenschappelijk aan historisch denken, naast causaliteit aan doelmatigheid, 
naast noodzakelijkheid aan spontaneïteit, kortom naast mechanisme aan persoonlijk-
heid een plaats te geven in onze wereldbeschouwing.19

 
Hier spreekt hij nog sterker dan in 1907 de gedachte uit dat de persoon zelfs in de 
bestudering van de natuurwetenschappen belangrijk is.  
 Zijn opvattingen over het belang van de persoonlijkheid en de opvoeding van 
personen culmineerden in 1919 in een professoraat in de pedagogiek. In zijn 
inaugurele rede gaf hij een eerste schets van het personalisme. Later zou hij dit in zijn 
opus magnum, de serie Schepper en schepping, verder uitwerken. Het was de 
bedoeling dat dit werk uiteindelijk 7 delen zou gaan beslaan, maar na het verschijnen 
van het derde deel in 1931 gaf Kohnstamm er de brui aan. Gedesillusioneerd zag hij 
de voorbereidingen op een nieuwe oorlog aan. 
 

Kan men in deze wereld van verbittering en haat, waarin ieder zich weer voorbereidt 
voor de nieuwe oorlog, waarin – erger nog – de onderlinge haat en verachting tot 
bestuursprincipe van grote rijken wordt gemaakt, kan men in zulk een wereld dikke 
boeken schrijven over De Naaste, en over Mensheid in Wording? (…) kan men in die 
wereld in rustige geisoleerdheid schrijven over de Schoonheid Gods? Misschien 
voelen anderen zich daartoe in staat, ik vermag het niet.20

 
Hij zag door al zijn toekomstverwachtingen van de mensheid een streep getrokken. 
Na de oorlog verschenen er evenwel veel geschriften, onder andere van de NVB, 
waarin het personalisme als uitgangspunt voor een nieuwe naoorlogse politieke en 
sociale orde werd genomen. 
 
Wat was nu precies de inhoud van Kohnstamms personalisme? Kohnstamm heeft in 
Schepper en schepping getracht om alle filosofische vragen met betrekking tot de 
mens, God, het determinisme en de wetenschap tot in detail weer te geven en op te 
lossen. Maar als we kort willen weergeven waar zijn personalisme op neer komt, dan 
is de volgende beschrijving afdoende om de hoofdideeën weer te geven.  
 Centraal in het personalisme staat de ik-Gij relatie. Deze term wordt door 
Kohnstamm gebruikt om aan te duiden dat een persoon alleen door contact met 
andere personen een volwaardig individu kan worden. In zijn opvoedkunde noemt hij 
dan ook, zoals we hierboven hebben gezien, het belang van gezaghebbende personen 
voor de opvoeding van het kind en het bijbrengen van een geweten. Als voorbeeld 
stelt hij de betrekking van de mens met God. De relatie tot God openbaart zich voor 
Kohnstamm in het bijzonder in de persoon van Jezus Christus. Door van Zijn 
handelen kennis te nemen komen we in een soort persoonlijk contact met Hem, zodat 
Hij voor Kohnstamm in feite precies dezelfde rol speelt als andere gezaghebbende 

                                                 
19 Kohnstamm, Ontwikkeling en onttroning van het begrip natuurwet, 131. 
20 Kohnstamm, Bijbels personalisme, 47. 
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personen. Persoonlijk verkeer met God leert een mens ook juist te handelen. Kern van 
het personalisme is voor Kohnstamm de overtuiging dat  
 

God Persoon is, zich daarom alleen in een Persoon naar zijn wezen kan openbaren, en 
dat wij personen zijn, omdat en voor zover wij naar zijn evenbeeld zijn geschapen, en 
gelouterd door het persoonlijke verkeer met Hem, Die ons dat wezen eerst doet 
zien.21

 
Personalisme is in deze zin ook een waardenfilosofie. Wijst een idealist op de ideeën 
die de normen leveren naar welke de mens zich moet richten, de personalist vindt 
normen geopenbaard door de menselijke persoonlijkheid. Uiteindelijk is het God aan 
wie personen waarden ontlenen. Geen enkele persoon is aan een ander gelijk, maar 
toch is er eenheid. 

Het personalisme legt de nadruk op het open denken: de bereidheid naar de 
ander te luisteren en van de ander te leren. Het is geenszins een zuiver 
individualistische leer, maar is er juist op gericht om mensen door persoonlijke 
interactie nader tot elkaar te laten komen. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt 
naar geloof of mening. Alle geloof en alle meningen kunnen even waardevol zijn, 
mits ze de gelijkwaardigheid van de mens niet aantasten. Dit is geworteld in het idee 
dat er wel een absolute waarheid bestaat, maar dat eindige subjecten deze slechts 
partieel kunnen kennen.  

Dat de waarheid voor mensen slechts benaderbaar is, komt voor Kohnstamm 
ook tot uitdrukking in de natuurwetten. In feite zijn natuurwetten helemaal geen 
natuurwetten. 

 
En dank zij Van der Waals en Einstein kunnen we ook precies zeggen wat ze wel 
zijn: benaderings-regels die in de werkelijkheid nooit gelden, maar die “zouden  
gelden” wanneer de werkelijkheid een complex aan eigenaardigheden, een diversiteit 
niet bezat, die ze inderdaad wèl bezit. Dit complex van slechts zeer ten deele 
geanalyseerde “eigenaardigheden” wordt bijvoorbeeld in de toestandsvergelijking van 
Van der Waals gerepresenteerd door de a (de “wijze waarop de moleculen elkaar 
aantrekken”) en b (de “grootte” der moleculen).  
(…)  
Die “wetten” zijn steigers, die wij scheppen om de “werkelijkheid” te benaderen en 
die weer worden afgebroken, als ze hun dienst hebben gedaan.22

  
Hoewel de relativiteitstheorie een groter verklaringsbereik heeft dan de klassieke 
mechanica, is deze laatste niet helemaal fout. Het oude wordt niet geheel door het 
nieuwe weerlegd, maar blijft in wezen behouden in het nieuwe.23 Volgens de 
pluriformiteitsgedachte zijn klassieke mechanica en relativiteitstheorie niets anders 
dan twee kleine stukjes waarheid van een veel grotere waarheid.  
 Met zijn personalistische synthese heeft Kohnstamm twee vliegen in één klap 
geslagen. Niet alleen wordt de mens bevrijd uit de naturalistische nachtmerrie van het 
deterministische wereldbeeld, maar de wetenschap wordt verre van bankroet 
verklaard. Er zijn wel grenzen aan de kennis, maar wetenschap blijft mogelijk. Het is 
ook niet noodzakelijk om de natuurwetten overboord te zetten. In de 
                                                 
21 Ibid., 32. 
22 Kohnstamm, Het waarheidsprobleem, 169. 
23 Ph. Kohnstamm, Schepper en schepping. Een stelsel van personalistische wijsbegeerte op  
bijbelschen grondslag. dl. II: Persoonlijkheid in wording. Schets ener christelijke opvoedkunde (zesde 
druk; Haarlem 1970 (eerste druk 1928)) 351-352. 
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natuurwetenschap is er, net als in de maatschappij, sprake van vrijheidsbeperkende 
regels. De natuur zal zich altijd binnen bepaalde grenzen gedragen. De mens zal zich 
altijd dienen te begeven binnen bepaalde grenzen. Met de nadruk op deze (beperkte) 
vrijheid wordt de wetenschap (en de mens) een dynamische entiteit. 
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8. Samenvatting 
 
 
 
Kohnstamm bewoog zich vol overgave op sterk uiteenlopende gebieden als de 
natuurkunde, politiek, filosofie, pedagogiek, en theologie. We hebben gezien dat zijn 
beweegredenen om zich met zulke diverse onderwerpen bezig te houden samenhingen 
met zijn beeld op mens en religie. Onder humanistische vlag grootgebracht leerde hij 
bij Van der Waals zowel de realiteit van moleculen als de realiteit van de christelijke 
god onderkennen. Dit riep een conflict in het leven tussen zijn materialistische 
denkbeelden en zijn ideeën over de menselijke geest. Hij ging zich afvragen of er iets 
meer was dan materie alleen. De mens moest, samen met zijn geloof, een plaats 
krijgen in de wereld. Hoe kon geloof mogelijk zijn zonder in conflict te komen met de 
wetenschap? 
 Kohnstamm ruimde in zijn wereldbeschouwing plaats in voor de mens en het 
geloof door te stellen dat er grenzen waren aan de natuurwetenschap. De mens werd 
aan het naturalisme onttrokken: ze was niet slechts een automaat, maar kon vrij 
handelen. In 1907 meende hij nog dat de natuurwetenschappelijke waarheid 
onafhankelijk van personen bestond. Later, onder invloed van de relativiteitstheorie, 
kwam hij tot de conclusie dat alle waarheid pluriform was, dat wil zeggen: alle 
waarheid was slechts onderdeel van een soort grotere waarheid, die meer was dan de 
som der delen. Persoonlijke waarheden en natuurwetenschappelijke waarheden 
konden in onderlinge tegenspraak lijken te staan, maar waren in feite verschillende 
uitingsvormen van hetzelfde geheel. Natuurwetten waren vaak geen strikte wetten, 
maar waarschijnlijkheidsregels. En al zouden het strikte wetten zijn, ze konden nooit 
de gehele waarheid omvatten: het bleven altijd eindige gedeelten van een oneindig 
grote waarheid. De natuurwetenschap bevatte volgens Kohnstamm een kern van 
irrationaliteit, net als de mens overigens. De mens baseerde haar besluiten altijd op 
iets dat meer is dan logica alleen. Bij wilsbesluiten is er altijd sprake van een 
irrationeel, intuïtief element. Dat de mens in staat was om goede beslissingen te 
maken, kwam door de aanwezigheid van een irrationeel orgaan: het geweten. 
Opvoeding, normen, en het geloof in God waren allemaal elementen die het geweten 
sturen in zijn beslissingen. Ook voor natuurwetenschappen was het intuïtieve geweten 
van belang, want aan de hand hiervan kon men besluiten wat een goede 
natuurwetenschappelijke theorie was.  
 De natuurwetten vormen voor Kohnstamm de rechtvaardiging en een 
verdediging van zijn idee dat de mens niet gedetermineerd is. Eerst gebruikt hij de 
thermodynamica, zijn vakgebied, om de mens te vrijwaren van het naturalistische 
spook. Dit opent de deur voor het indeterminisme. De mens is in feite door niets 
gedetermineerd. Ook intelligentie moet volgens Kohnstamm in principe 
ongedetermineerd zijn: voor een deel is intelligentie afhankelijk van afkomst, maar 
voor een groot deel ook van de omgeving en de opvoeding. Ze is bovendien 
metastabiel. Het logisch denken is volgens Kohnstamm niet aangeboren en kan alleen 
worden ontwikkeld door menselijk contact. 
 
Kohnstamm achtte de natuurwetten in 1907 nog als eeuwig geldend. Dit idee werd 
door de relativiteitstheorie ontzenuwd. Geschokt in zijn kantiaanse opvattingen 
probeert hij de relativiteitstheorie een plek te geven in zijn wereldbeeld. Hij zet zijn 
kantiaanse ideeën over ruimte, tijd en de eeuwige en objectieve natuurwetten 
overboord, als hij merkt hoe geweldig de relativiteitstheorie te gebruiken is als 
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munitie tegen het determinisme. De ‘altijd geldige’, determinerende wetten moeten 
plaats maken voor de relativiteitstheorie. Volgens Kohnstamm kan men uit een 
dwarsdoorsnede van de vierdimensionale ruimte-tijd nooit het geheel opbouwen, wat 
als noodzakelijke consequentie tot het indeterminisme leidt. Het geheel van de ruimte-
tijd is meer dan de som der delen. Dit holistische idee zagen we al bij zijn opvattingen 
over de pluriforme waarheid: iedereen kan verschillende delen van de waarheid 
bezitten, maar het geheel is groter dan de som der delen. Daarom is DE waarheid 
nooit volledig kenbaar, alleen benaderbaar.  

Dat wetenschap wel mogelijk is, en dat de menselijke wereld niet in een chaos 
vervalt, kan doordat er geen volledig indeterminisme bestaat. Natuurwetten zijn 
vrijheidsbeperkende regels. De natuur dient zich dan wel binnen de grenzen van de 
natuurwet te bewegen, maar binnen deze grenzen is er sprake van vrijheid. Dit is ook 
het geval in de maatschappij. De mens is aan wetten en regels gebonden, anders zou 
de mens tot zedeloosheid vervallen. Echte vrijheid is alleen mogelijk als er wetten 
bestaan, want als er geen wetten bestaan en er geen recht heerst, dan heeft dit als 
consequentie dat de hel op aarde mogelijk wordt. Vrije wil betekent eigenlijk ook 
niets anders dan een keuzemogelijkheid tussen goed en kwaad.  
 
Kohnstamms preoccupatie met het determinisme is deel van een groter geheel, dat een 
reactie op de moderniteit lijkt te zijn. In het fin de siècle kwamen 
causaliteitsdiscussies op onder groepen juristen, filosofen en medici. De succesvolle 
en steeds verder voortschrijdende wetenschap leek het mysterie, de autonome geest en 
de vrije keuze uit de wereld te verwijderen. De discussies kunnen worden gezien als 
een uitvloeisel van en tegenreactie op het (wetenschappelijk) naturalisme. Een 
sleutelrol speelde de psycholoog annex filosoof Gerard Heymans, wiens 
causaliteitsopvattingen en monistische theorie veel reacties ontlokten aan zowel 
wetenschappers als filosofen. Volgens zijn monistische opvatting waren alle 
verschijnselen (ook de fysische) in laatste instantie tot bewustzijnsverschijnselen te 
herleiden. Kohnstamm had grote bezwaren tegen elke vorm van monisme, wat 
volgens hem een stap in de richting van de ontkenning van het bestaan van een 
autonome menselijke geest was.  
 
We hebben gezien dat Kohnstamm niet bepaald optimistisch was over de invloed van 
de wetenschap op de mens, en dat hij het determinisme bijna ten koste van alles 
probeert te weerleggen om de mens zijn vrijheid en zijn waardigheid terug te geven 
om zo de ontzieling van de wereld op te heffen. Dat hij deze ontzieling probeert te 
bestrijden blijkt uit het feit dat hij hiervoor een geheel eigen filosofie schept: het 
personalisme. 
 Al is hij zeker niet blind voor de duistere kanten die wetenschap en techniek 
kunnen hebben voor mens en maatschappij, Kohnstamm wijst de wetenschap toch 
niet helemaal af. De (natuur)wetenschap moet zich bewust worden van haar grenzen 
en zich heroriënteren door zich ook te richten op de intuïtie. Volgens Kohnstamm 
ging elke vorm van denken, en dus elke soort van wetenschap, uit van onbewuste 
(intuïtieve) hypotheses. In dit opzicht past Kohnstamm dan ook in het in die tijd 
opkomende idee dat de wetenschap, om toch niet blind te zijn voor het hogere, open 
moest staan voor de langs intuïtieve weg verkregen waarheden en inzichten.1 Onder 
wetenschappers, literatoren en filosofen was er eind negentiende eeuw namelijk een 
                                                 
1 F. Huisman, ‘Wie geneest. De strijd om de culturele autoriteit in de Nederlandse gezondheidszorg’, 
in: F. van Lunteren, B. Theunissen en R. Vermij (eds.), De opmars van deskundigen. Souffleurs van de 
samenleving (Amsterdam 2002) 109-114. 

 116 



reactie ontstaan op de naturalistische natuurwetenschap. De natuurwetenschap 
verwijderde het mysterie en leek het bestaan van een vrije wil te ontkennen. Als 
reactie op deze implicaties van het naturalisme ontstond er een tegenbeweging. 
Elementen die veelvuldig terugkwamen in deze reactie waren: het opkomen van 
monistische, sciëntistische en spiritistische stromingen, het idee dat wetenschap 
grenzen en beperkingen had en dus niet alles kon verklaren, en het ontstaan van 
discussies over menselijke vrijheid en determinisme.  
 De Eerste Wereldoorlog werkte als katalysator voor de hierboven geschetste 
bezorgdheid over de materialistische wetenschap. Discussies omtrent causaliteit en 
determinisme namen eerder toe dan af. Forman’s these lijkt in die zin correct: de 
oorlog had een grote invloed op het optreden van indeterministische sentimenten. Er 
is echter geen sprake van een plotseling opkomen van anticausale sentimenten in de 
maatschappij ten gevolge van alleen een wereldoorlog. Al voor de oorlog was er 
sprake van twijfel aan causaliteit en determinisme, maar deze gevoelens werden door 
de oorlog wel substantieel versterkt. Niet alleen Duitse wetenschappers zetten na het 
verlies van de oorlog vraagtekens bij causaliteit. Vragen omtrent causaliteit waren een 
algemener verschijnsel, die niet tot Duitsland en niet alleen tot het interbellum beperkt 
bleven. Wetenschap en cultuur waren geen gescheiden blokken. Wetenschappers 
maakten immers deel uit van belangrijke culturele forums en namen deel aan de 
intellectuele debatten van hun tijd. Kohnstamm is hier een goed voorbeeld van. De 
conclusie tot welke De Jong en Van Lunteren in hun artikel komen – het idee dat 
wetenschappers reageerden op en bijdroegen aan de cultuurstemming in zowel 
Duitsland als in Nederland rond de Eerste Wereldoorlog – lijkt me dan ook 
gerechtvaardigd.2
 
8.1 Conclusie 
 
Kohnstamms interesse in zowel de natuurwetenschappen, de mens- en 
geesteswetenschappen en de politiek is een extreem voorbeeld van de veelzijdigheid 
van de Nederlandse wetenschappers in het interbellum. De samenhang tussen zowel 
zijn fysisch, wetenschapsfilosofisch, pedagogisch, theologisch en politiek werk wordt 
in feite gevormd door een twee-eenheid: zijn geloof in God en zijn geloof in de 
menselijke vrije wil. De tweede hangt nauw samen met de eerste. Als de mens geen 
vrije wil zou hebben zou het bestaan van God van geen enkele betekenis zijn. Wat 
heeft de schepping voor zin als vanaf het ontstaan van mens en wereld alles wordt 
geregeld door een doelloos determinisme? Kohnstamm kon niet geloven dat de Vader 
zijn kinderen als marionetten zou hebben gevormd. Een echte vader liet zijn kinderen 
vrij en schiep bepaalde omstandigheden waarin ze vrij konden opgroeien. De mens 
had wel wetten nodig en was onderhevig aan een bepaalde beperking. Anders zou er 
sprake kunnen zijn van te veel vrijheid, wat zou leiden tot zedeloosheid. Tot echte 
vrijheid kwam men slechts door beperktheid. De grondslag van zijn pedagogiek was 
op deze leest geschoeid. Het idee van een beperkte vrijheid kwam ook in 
Kohnstamms andere interessegebieden terug.  

Om de natuurwetenschap mogelijk te maken was een bepaalde wetmatigheid 
van de natuur onmisbaar. Aan de andere kant projecteerde Kohnstamm zijn verlangen 
naar iets wat boven de natuur stond op de natuurwetenschap, waardoor hij tot de 
conclusie kwam dat de natuurwetenschap de natuur nooit in zijn geheel kenbaar kon 

                                                 
2 K. de Jong en F. van Lunteren, ‘Fokkers “greep in de verte”. Nederlandse fysica en filosofie in het 
interbellum’, Gewina 26 (2003) I, 1-21. 
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maken. De natuurwetenschapper kon maar tot een eindige hoeveelheid kennis van het 
oneindig veel grotere geheel komen. Tot een fundamentele waarheid kon men dus 
slechts naderen, men bereikte haar nooit. Daarnaast bevatte de natuurwetenschap een 
fundamenteel indeterministisch karakter. Geheel indeterministisch was ze niet. 
Natuurwetenschap was een combinatie van determinisme en vrijheid: wetten waren 
niets anders dan vrijheidsbeperkende regels. Hij zag bevestiging van dit idee in de 
thermodynamica en later ook in de relativiteitstheorie en de kwantumtheorie.  
 
Samenvattend kunnen we Kohnstamms reactie op de materialistische wetenschap 
kenmerken door zijn aanname van het bestaan van grenzen aan de wetenschappelijke 
kennis. Volgens hem bestond er een bepaalde mate van irrationaliteit in zowel de 
wetenschap als de mens. Grenzen aan het natuurwetenschappelijk determinisme 
impliceerde dat de mens de mogelijkheid tot het hebben van een vrije wil behield. 
Tevens leerde de mens zo weer eerbied voor het hogere en onbegrijpelijke koesteren, 
wat bij Kohnstamm neerkwam op eerbied voor God. Ook door het bijzondere in de 
mens te benadrukken – de individualiteit en het intuïtief werkende geweten – en haar 
niet te zien als een schepsel zonder vrije wil of als uitvloeisel van blinde 
natuurkrachten, werd er een bepaalde eerbied voor de mens hersteld. Kohnstamm 
stond sceptisch ten opzichte van de moderne zegeningen van de techniek en vreesde 
voor een vervlakking van het leven, voor de massamens. Hij vluchtte weg uit de stad 
en bleef zich verzetten tegen de implicaties van de naturalistische natuurwetenschap.  
 
Zowel in de natuurwetenschap als in de politiek en de pedagogiek was er sprake van 
vrijheidsbeperkende regels. Dit concept vormde in wezen de filosofische grondslag 
van bijna Kohnstamms hele werk. Zijn geloof in God en in de mogelijkheden die de 
mens van God gekregen had maakte hem een gedreven voorvechter van de 
democratie. Na de Eerste Wereldoorlog werden zijn politieke en pedagogische 
sentimenten alleen maar versterkt. Hij trachtte wetenschappers van verschillende 
nationaliteit nader tot elkaar te brengen. In de pedagogiek zag hij een middel om 
mensen op te voeden en om ze in staat te stellen om de juiste keuzes te maken, dat wil 
zeggen: tegen militarisme en dictatuur en voor vrijheid en democratie. Willen we een 
nog scherper antwoord op de vraag wat de verbindende schakel was tussen 
Kohnstamms vele bezigheden, dan kunnen we stellen dat dit een alomvattende 
beperkte vrijheid was: een beperkte spontaniteit.  
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9. Summary 
 
 
 
Philip Kohnstamm (1875-1951) is currently best known in Holland as a pedagogue. In 
the first half of the twentieth century, he was almost certain Holland’s most important 
and influential pedagogue and under his influence the brand-new academic pedagogy 
started to flourish.  
 Although we know him today as a pedagogue, he was much more then just 
that. He started out as a physicist and became an assistant of the famous J.D. van der 
Waals at the University of Amsterdam. Later on, in 1908, he partly took over Van der 
Waals’ chair and kept it until 1928. In the mean time, he got involved in politics and 
became chairman of de VDB – a prominent liberal party at that time. He spoke out in 
behalf of further democratisation of the Dutch political system. Because of his 
intervention in the matter, a beginning was made with the founding of a state pension. 
After the First and Second World War he engaged himself in attempts to create a new 
political climate. Goal was to pre-empt future conflicts. At the age of forty-three he 
switched over from physics to pedagogy by accepting a special chair at the University 
of Amsterdam in 1919. Later on, in 1938, he accepted another chair in pedagogy. This 
time it was a chair at the University of Utrecht, which he combined with his 
Amsterdam position.  

Accepting a position in a subject that seems so much different then physics 
was by no means a big enough reason for Kohnstamm to retire from his physics chair. 
In fact, he kept the chair for nine more years. This becomes more astonishing when 
we realize that Kohnstamm lost all interest in physical research and stopped 
publishing in this field as soon as 1914. The First World War shocked him 
tremendously and it is possible that this is part of the reason why he lost interest in 
physics. Kohnstamm suffered from occasional manic depression, and an attack of this 
disease is often stated as the cause of Kohnstamm’s turning away from the physical 
field. These depressions were nonetheless sporadic phases of short duration. It is far 
more likely that Kohnstamm – because of the shocking conflict just south of the 
Netherlands – didn’t see the use of physical research anymore. He completely threw 
himself on his political work. After the war he was sceptical of the Versailles treatise, 
which according to him only bred new conflict.  

The question then arises: why didn’t he resign from his physics chair? The 
answer almost certainly lies in his tremendous sense of duty. Appointed to the chair 
by Van der Waals himself, Kohnstamm was reluctant to give it up and saw it as his 
duty to keep giving classes, even if he didn’t participate in any research. Finally, in 
1928, he resigned his physics chair. He himself said that he needed the time to write 
his opus magnum, a series of seven books (of which only three were finished because 
of the dawning of the Second World War) containing the philosophical system he had 
created, his biblical personalism. But perhaps this was only an excuse to finally get 
out of physics. Van der Waals had died four years earlier, and Kohnstamm finally felt 
that he did his duty long enough and that it was time to make room for younger and 
more active physicists.  

We have seen that in the late 1920s, Kohnstamm wrote about biblical 
personalism. In his youth however, he was an atheist and a protagonist of materialistic 
science. As a high school student he even made attempts to create his own 
philosophical system based on materialistic atheism. This changed however when he 
met Van der Waals. Under Van der Waals’s influence, Kohnstamm started doubting 
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his atheistic tendencies and went through a personal crisis to regain a philosophical 
system that could give meaning to his live. He got very close to his teacher Van der 
Waals and took over his mentor’s Christian faith.  

During his years as a student at Amsterdam, Kohnstamm also followed classes 
of the well-known neo-Kantian professor of philosophy, C.B. Spruyt. His youthful 
interest in philosophy was cultivated and he obtained a thorough knowledge of the 
field. He particularly became an expert on Kantian philosophy. In 1907 he even 
became a lecturer in logic at Amsterdam, but he abandoned this post when he was 
appointed as physics professor in 1908. Because of his philosophical background he 
obtained a strong interest in the foundations of physics. In his inaugural address in 
1908, called Determinisme en natuurwetenschap (Determinism and natural science), 
he expressed himself for the first time as an opponent of deterministic science. As a 
professor in thermodynamics, he based his critique particularly on this part of physics 
and stated that, since the laws of thermodynamics – and all natural laws for that 
matter – are probabilistic, there is no reason to believe that nature – and therefor man 
itself – is deterministic.  

Only a few years after the First World War, in the late 1910s and in the early 
1920s, he specified his anti-deterministic ideas. Nature, he exclaimed, is a system that 
is contained between the boundaries of certain laws; between these boundaries there 
exists a certain freedom. He used this idea in all of his philosophical thought. He 
believed that society must be free: people must be able to express their opinion, there 
must be room for democracy and people must be able to make free choices and be 
able to make a vote. But this freedom can only exist when contained by laws. Without 
these, lawlessness will occur, and the ultimate freedom will turn into the ultimate 
dictatorship. It is not difficult to see Kohnstamm’s ideas about society as a response to 
the Great War. Only a world that is free in a constrained way can prevent new 
conflicts. 

To make this kind of democracy possible, man itself must be able to make a 
choice. The first condition to make free choice possible, is a free will. But just like 
nature and society, this freedom must be constrained. If a person can choose to do 
everything, lawlessness will again surface. Therefore, man must be educated to make 
the right choices. Kohnstamm couldn’t accept the fatalistic idea of man being 
determined completely by his descent and having no free will. This removed the 
mystery of life; man would be nothing more then a machine. He believed that man 
couldn’t be completely explained by natural science. Just like in the natural sciences, 
there are boundaries with respect to what we can know. Reason can’t explain 
everything. In man, just like in nature, there are certain irrational elements. We cannot 
know everything about a certain situation, so we can never base a choice on reason 
alone. In fact, we never do. In man, it is his conscience that is irrational and that helps 
him in deciding which choice to make. Although our conscience is irrational, it can be 
moulded. Personal contact with people that have a certain authority will teach a 
person to cherish and respect a higher principle. This can be respect for God, the law, 
and other people. For Kohnstamm, Van der Waals was evidently a great authority that 
taught him to love and respect God. And when we learn to respect God, laws and 
most of all, people, we are able to intuitively make the right choices based on our 
conscience. We will intuitively know what is right and what is wrong. 

Kohnstamm’s thoughts about free will and the limits of human knowledge 
therefore explain his priority and interest in education and pedagogy. People can be 
educated to make the right choice. And this is important to build a stable society and 
to prevent wars. An example of Kohnstamm’s pedagogical thoughts in relation to free 
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will and choice, is his struggle with the IQ-test. The concept of a fixed human 
intelligence, combined with the idea that the intelligence of a person was measurable, 
collided with Kohnstamm’s idea of man being indeterminable. He therefore resisted 
to the idea of fixed intelligence and the IQ-test. Normal IQ research tested nothing 
more then facts or the ability to reproduce the right answers to problems. It didn’t give 
an insight in the way in which people solved the problems in the test. There could 
always be a lot of factors in the often complex questions that influenced the decision 
to give a certain answer. Kohnstamm pointed out that these factors correlated with a 
person’s social background and his upbringing. According to him, IQ-tests didn’t test 
intelligence at all. Also, intelligence was quasi-stable: a person could give a correct 
answer to a certain question, but give a wrong one if a same type of question was 
asked at a later time. Intelligence, it seemed, also behaved irrational and couldn’t be 
tested. But how then could we test children’s abilities and their suitability for further 
education? This was a real problem in the 1920s: the dropout rate of children 
participating in the HBS (a type of higher secondary education) was as high as fifty 
percent. Kohnstamm developed a method of his own that tested the ability to think in 
a logical way, which he called the ‘silent reading test’. Logical thinking was 
considered of paramount importance for the HBS, where the curriculum consisted 
mainly of mathematics and the natural sciences. 

In the 1920s Kohnstamm formed his own philosophical system that integrated 
all of his ideas about man, God, science and society. He called this his biblical 
personalism. People, he stated, could only learn and grow through personal contact 
with other people. Other persons can educate us and teach us moral and good values, 
so we can make the right decisions. We learn through personal contact and from 
thinking and working together. The ultimate authority is God, especially in the form 
of the most important person in the New Testament: Jesus Christ. We can also come 
into personal contact with Him by living according to His laws and learning from His 
ways. Freedom of choice means freedom to choose to believe in God and the freedom 
to choose between good and evil. The choice to believe is the ultimate leap of faith 
and trust. We cannot prove that God exists by rational methods. We must base our 
choice to believe on an irrational base and on our deep personal experience of Gods 
Personality. For Kohnstamm, God really is a personal Father. The ultimate goal is to 
really experience a – what Kohnstamm called – personal ‘I-You’ contact with respect 
to God. 

According to Kohnstamm, all persons are different and alike. They are alike, 
because they are all people. They are different, because each person has his own 
abilities, character, opinions, etcetera. If everyone would be equal, everyone would 
share the same opinion. That is, if these opinions could be based on reason alone. But 
Kohnstamm had shown that people make choices on bases of combined rational and 
irrational elements. If everyone based his choice on reason alone, they for instance 
would all choose to vote on the same politician. But because choices are based on 
irrational, as well as rational elements, it is therefore possible that people make 
different choices. Different choices are not altogether wrong. Kohnstamm’s 
philosophy adopted the idea of plurality.  

Because our knowledge is always limited we can only approximate the truth. 
Different answers or ideas are still all elements of one bigger truth and are therefore 
not wrong. Kohnstamm also applied this idea to physical theory. He adopted an 
instrumentalistic approach: according to him, laws where nothing more then 
scaffoldings that were dismantled once they had done their duty. This had its ground 
in the development of the theory of relativity. Suddenly, Newton’s eternal laws were 

 121



no longer valid and were displaced by a different theory. But although the theory of 
relativity had a wider range of explanation, classical mechanics was not wrong. For 
low speeds Newtonian mechanics perfectly approximated the theory of relativity. 
Classical mechanics was incorporated in the theory of relativity: the old thus stayed 
preserved in the new. According to Kohnstamm’s idea of plurality, classical 
mechanics and relativity were two sides of the same truth. They were both true in 
their own field. Both were just pieces of a puzzle, called ‘truth’, which could never be 
finished completely. New theories would always emerge.  

His philosophy had a holistic tendency. According to Kohnstamm, Einstein 
and Minkowski had shown that we couldn’t determine the cause of future events by 
just looking at a small portion of space-time. To know the influence of one single 
electron on the rest of the world, we must first know the electron’s entire – infinite 
long – history. We can’t reconstruct the four-dimensional whole just by looking at a 
small piece of space-time. The whole was more then just the sum of all parts. This 
concept also held for all forms of truth. Kohnstamm’s pluralistic concept that all 
opinions, all ideas and all theories were just parts of a larger truth that remained 
unknown as a whole was an expression of an equivalent holism.  

With his personalistic synthesis Kohnstamm killed two birds with one stone. 
Man was liberated from the naturalistic nightmare of determinism, and science was 
still possible – although there were limits to what could be known. The limitation of 
scientific knowledge and the downfall of deterministic laws were by no means 
negative consequences of his world picture. On the contrary, they enriched science 
and made it a more complete and better method of investigation. It meant that a 
certain element of irrationality – of mysticism, the longing for a ‘higher principle’, for 
something that gave more meaning to the world and to man – was recognised and got 
its place in science.  
 
This longing for a ‘higher principle’, combined with an interest in the foundations of 
science and its relation to philosophy, was by no means limited to Kohnstamm as an 
individual. His emphasis on indeterminism and the limits of science were part of a 
widespread symptom.  
 These things were characteristic of a reaction on modernity that took place in 
the late 19th, early 20th century. Natural science had claimed great successes. Natural 
law was seen as equivalent to causal law. The rise of Darwinism made it possible that 
an increasing number of people believed that man was nothing more then a product of 
the same blind natural laws as were active in the inorganic world. Writers also saw 
this tendency and wrote about man as if he was a fully determined creature without 
free will. Man was at the mercy of nature and his entire life was fixed by his descent. 
By no means was he a special creature. Didn’t Darwin show that man was nothing 
more then just another animal and that the origin of mankind was nothing more then a 
result of a coincidental mix of circumstances? Society was starting to secularise; 
people got increasingly discontented with the traditional – dogmatic – Christian faith. 
At the same time, natural law seemed to explain everything, and it did its job so well 
that it seemed to remove every tendency of a goal or a higher principle in life. 
Science, it seemed, made the world a naturalistic nightmare. 
 
A reaction to naturalism was bound to come. Several groups tried to recapture the 
mystic that science had removed from the world and that traditional religion didn’t 
seem to provide.  
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 One aspect of the reaction toward naturalistic science was the rise of monist 
theories and scientism. We can define monism as the belief in one binding principle 
that includes both mind and matter. At the end of the 19th century a lot of scientists 
rejected the dualism between mind and matter and replaced this with one guiding 
psychic principle. Haeckel for instance called this principle the ‘Weltseele’ or ‘world 
soul’. The German chemist Wilhelm Ostwald propounded that all processes in nature 
were expressible in terms of transformations from one form of energy into another. 
He called his system ‘Energeticismus’ or ‘energetics’. In the Netherlands, the 
influential psychologist and philosopher Gerard Heymans was the principal proponent 
of monism. His ‘psychic monism’ stated that everything, including physical 
phenomena, were ultimately reducible to processes acting in the consciousness. His 
monistic tendencies and his conception of causality triggered a strong response from 
Dutch scientists and philosophers, such as Kohnstamm and Van der Waals jr..  
 Monism can be seen as a response on the failing of traditional religion and the 
success of science. In the monistic systems, science kept – and actually enlarged – its 
high status; its unifying concept seemed to satisfy an inclination toward a higher 
principle. For some this inclination turned into complete scientism. An example is the 
rise of the popular theosophical movement. Founded in New York in 1875 by Helena 
Blavatsky, this movement swept across the globe; in 1900 the Netherlands counted 
seven loges and two centres for the ‘divine knowledge’ or ‘divine science’. The 
success of theosophy is explainable by taking the two main ideas of the movement 
into account: the first is that the system claimed to be scientific. It was said that its 
ideas could be proved. Another important aspect was the openness toward a wide 
spectrum of religious backgrounds: it was an eclectic movement that formed an 
overall organisation and offered something for everyone.  
 Besides the more positive reactions toward science – in the form of monistic 
and scientistic ideas – there was a clear tendency toward a severe criticism of science. 
Philosophy gained new interest. In 1907, the philosopher J.D. Bierens de Haan wrote 
an article in the opening issue of the newly founded Tijdschrift voor wijsbegeerte, or 
‘Journal of philosophy’. In this he spoke about the rising of a new philosophical 
movement with a cultural task. This was the main reason for starting the journal: 
philosophers tried to attract a circle of non-specialist readers and to spread the idea of 
a philosophy of live. Philosophy had to educate the intellect and rise above the one-
sidedness of religion. Its goal was to lead to a complete and harmonious path of live. 
According to Bierens de Haan, the methods of the investigation of nature attracted as 
much attention as the investigation of nature itself. The mind started to reflect on its 
own work. Science failed to satisfy man’s entire intellectual need: science didn’t lead 
to truth, but only to correctness.  
 It seems that Bierens de Haan made a correct assessment in signalling a 
philosophical movement. In fact, in 1907 there were at least 6 different philosophical 
societies in cities like Amsterdam, Arnhem, Leiden, Utrecht and The Hague. 
Kohnstamm for instance was president of the Amsterdam society. Throughout 
society, interest in – and reflection on – the mind’s work arose.  
 
Reflection on science and its consequences was omnipresent. An important aspect of 
this reflection was the causality debates that arose not only in philosophy, but in the 
sciences as well. It was just another reaction on naturalistic science. 

The problem of free will can be traced back to ancient time, but it regained 
interest in Dutch philosophical circles in the late nineteen hundreds. It did so, because 
free will could be connected with causality and determinism. Science was very 
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successful, seemed to be able to explain everything and worked through causal laws. 
These causal laws seemed to be able to predict the behaviour of physical systems. But 
also the behaviour of man seemed to be explainable. Psychologists such as Gerard 
Heymans tried to capture human behaviour by methods of research based on the 
experimental method that was used in the natural sciences. Man was determined 
completely by his upbringing and his descent. In Heymans’s psychical monism there 
was no room for free will. In Ostwalds monism there wasn’t room for free will either; 
this resulted in a lot of response on these theories. Kohnstamm rejected these monistic 
systems, because of his belief in the existence of free will. Also, monism destroyed 
the difference between mind and matter: if they formed a unity, like many monistic 
systems claimed, then there would be no room for the free acting mind.  

Causality debates were also a topic in jurisprudence. Jurists debated the 
question whether criminality was innate or not. The Italian criminologist Lombroso 
had set the tone in his l’Home deliquente, where he stated that criminal behaviour was 
in fact innate and could be predicted by looking for certain physiological and 
behavioural markers. In the Netherlands, jurists also debated whether criminals were 
ill or guilty. Someone could only be guilty if he/she possessed a free will. 

The idea that laws could determine the actions of man and society gained 
interest by the work of the Belgian statistician Quetelet. Man and society seemed to 
be determined by certain hidden laws: the number of crimes that were committed in a 
country each year seemed almost stable throughout the years. Quetelet suggested a 
number that expressed the ‘tendency to crime’ for each person in a country. Also here, 
man seemed to be ruled by causal (deterministic) laws.  

In Dutch physics, causality debates started around the time that Kohnstamm 
wrote his 1908 oration. Physicists like Van der Waals jr. did take part in the debate 
concerning Heymans’s theory of causality, but Kohnstamm was more or less the first 
physicist that talked about indeterminism in physics in a public lecture. The debates 
concerning causality in physics intensified during the First World War and causality 
stayed a hot topic in the period between the two World Wars. The physicist Fokker 
for instance, Kohnstamms brother in law, developed his own idea about causality. The 
war seems to have functioned as a catalyser for the causality debates. Kohnstamm at 
first used thermodynamics to prove his indeterminism, later he also used the theory of 
relativity and the quantum theory.  
 
This brings us to the Forman thesis. Forman stated in his famous 1971 article that 
quantum theory developed in the German Weimar republic, because the German 
scientists tried to ward of determinism and use a-causal mechanisms in their theories. 
According to Forman, this was a reaction to the anti-intellectualism that prevailed in 
society after the loss of the war.  
 If we compare the situation in the Netherlands, some differences strike us. The 
first difference with Forman’s German example is that causality debates originate 
from the late nineteenth century and didn’t suddenly sprung in existence after the First 
World War. Secondly, causality played a bigger role then Forman suggested. The 
debates started in philosophy, the legal field and psychology and were thus more wide 
spread in the Netherlands than Forman assumed they were in Germany. How 
widespread the debates were in pre-war Germany remains to be seen.  
 
Kohnstamm’s philosophy seems to unite a lot of the ways of responding to scientific 
naturalism. He believed that man had a free will and could only be subjected to 
quantitative research in a limited amount. Science itself was indetermined and had 
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boundaries. A new philosophy of life was needed to guide people. For Kohnstamm, 
this was his biblical personalism. This philosophical system gave meaning back to life 
and man and made room for mystic and spiritualism. At the same time, science was 
not altogether ‘bankrupt’. It was still a functional system; we only had to realize that 
there were limits to what was knowable. Because our knowledge had limits, this too 
contributed to the mystic in the world. For Kohnstamm, mystery also left more room 
for God. 
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