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H.A.M. Snelders 

NEGENTIENDE-EEUWSE THEORIEEN OVER DE MATERIE 

De negentiende eeuw wordt dikwijls gezien als een eeuw waarin de 
opvattingen over de materie gebaseerd waren op de atoomtheorie van 
Dalton. Dan volgt men de Daltonse atomistiek door de eeuw been tot aan 
bet atoommodel van J.J. Thomson (1897). Daarbij wordt dan vergeten dat 
er ook een traditie was die atomen ontkende. Deze strekt zich uit van Kant in 
het begin naar Mach en Ostwald aan het einde van de negentiende eeuw. 
Bovendien was er een aantal alternatieve deeltjestheorieen in gebruik. 
Het doel van dit artikel is een eerste klassificerend overzicht te geven van de 
verschillende materietheorieen uit de vorige eeuw. 

De negentiende-eeuwse atomistische traditie: Van Dalton naar J.J. Thomson 

Het was de Engelse fysicus en chemicus John Dalton (1766-1844) die in 
verschillende artikelen, alsmede in zijn boek A new system of chemical 
philosophy (1808-1810), de atoomleer verbond met de elementenleer van 
Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794) die zelf (metafysische) ideeen over de 
materie als spekulatief beschouwde en daarom in zijn scheikunde geen 
gebruik maakte van atomen. Dank zij Dalton werd de atomistiek de 
grondslag van de gehele chemie'. Volgens hem zijn er onvergankelijke, on-
veranderlijke. kwalitatief verschillende deeltjes, de atomen, waarvan er even 
veel soorten zijn als er chemische elementen bestaan. De atomen van een 
element zijn onderling gelijk in vorm, grootte en gewicht; zij bestaan voort 
in de molekulen van de verbindingen. AUe stoffen zijn opgebouwd uit 
atomen. Vereniging en scheiding worden bewerkt door aantrekkende en 
afstotende krachten. De aantrekkende krachten zijn ofwel chemisch (affini-
teit) ofwel fysisch (kohesie) van aard. De afstotende krachten worden 
veroorzaakt doordat de deeltjes omgeven zijn door een atmosfeer van 
warmtestofdeeltjes die elkaar onderling afstoten maar door de atomen 
worden aangetrokken. 

Met deze veronderstellingen kon Dalton een bevredigende verklaring geven 
van de stoechiometrische wetten (gewichtsbehoud, elementbehoud, vaste 
samenstelling van de verbindingen, multipele proporties). Nieuw was dat hij 
de atomen van een element karakteriseerde door een getal, het (relatieve) 
atoomgewicht, De bepaling ervan was het uiteindelijke doel van Dalton: 

1. Over de inhoud en het ontstaan van Daltons theorie, zie: R. Hooykaas, Chemisch 
Weekblad 44(1948), p. 229-237, 321-330, 339-343, 407-411. 
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"Now it is one great object of this work, to shew the importance and advantage of 
ascertaining the relative weights of the ultimate particles, both of simple and 
compound bodies, the number of simple elementary particles which constitute one 
compound particle, and the number of less compound particles which enter into the 
formation of one more compound particle"-. 

Om dit doel te bereiken — het bepalen van de relatieve gewichten van de 
kleinste deeltjes van atomen en molekulen en het vinden van het aantal 
elementaire atomen per molekuul — was de weg van analyse en synthese 
niet voldoende. Analyse van water bijvoorbeeld leert ons alleen dat 1 gram 
waterstof zich verbindt met 8 gram zuurstof, zodat het equivalentgewicht 
van zuurstof 8 bedraagt ten opzichte van waterstof als eenheid. Maar om het 
atoomgewicht van zuurstof te bepalen, is de formule van water nodig. Om 
nu na te gaan of water HO of H2O of iets anders is, maakte Dalton gebruik 
van willekeurige regels en analogieredeneringen. Omdat hij aannam dat 
gelijksoortige atomen elkaar afstoten, kon hij het bestaan van twee-atomige 
molekulen niet aannemen. Dalton gaf daarom een aantal regels: 

"1st. When only one combination of two bodies can be obtained, it must be presumed to be a 
binary one, unless some cause appear to the contrary. 

2d. When two combinations are observed, they must be presumed to be a binary and 
a ternary. 

3d. When three combinations are obtained, we may expect one to be a binary, and the 
other two ternary. 

4th. When four combinations are observed, we should expect one binary, two ternary, 

and one quarternary, etc." ' 
De formules van water en ammoniak zijn volgens de eerste regel HO 
respektievelijk NH; voor de koolstofoxyden (volgens de tweede regel) CO en 
CO2, voor de stikstofoxyden NO en NO2 en voor de zwaveloxyden dus SO 
en SO2. Om uit te maken welke verbinding binair en welke temair is, maakte 
Dalton gebruik van de soortelijke gewichten: 

"A binary compound should always be specifically heavier than the mere mixture of 
its two ingredients. 
A ternary compound should be specifically heavier than the mixture of a binary and a 
simple, which would, if combined, constitute it; etc." ' 

Deze aanvuUende regels kloppen soms wel met de ervaring, soms niet 
(waterstof en chloor geven waterstofchloride dat niet soortelijk zwaarder 
is). 
De natuurwetenschappelijke kritiek op Daltons theorie richtte zich vooral 
tegen deze eenvoudigheidsregels. Waarom zou, als er slechts een verbinding 
bekend is, dit juist de binaire zijn? Misschien is de ternaire het eerst ontdekt 
en mogelijk zal de binaire nooit worden gevonden. Dalton probeerde dit te 
'verklaren' met zijn warmtestofatmosferen, De warmtestofdeeltjes van 
gelijksoortige deeltjes stolen elkaar af, vandaar dat waterstof, zuurstof, enz. 

2. J. Dalton, A new system of chemical philosophy (Manchester, 1808), I, p. 213. 
3. Ibid., p. 214. 
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eenatomig zijn. De warmtestofdeeltjes van ongelijksoortige deeltjes stolen 
elkaar niet af of worden 'overwonnen'. In dat geval kunnen de affiniteits-
krachlen ongehinderd werkzaam zijn. En dan is het logisch dat AB stabieler 
is dan ABj of A2B, want in de laatsle verbindingen zijn ook afstotende 
krachten werkzaam. Dalton gaat er blijkbaar van uit dat men in de naiuur 
allijd eerder de stabiele dan de minder stabiele verbinding zal ontdekken. 
Overtuigend was zijn betoog niet en zijn idee werd door zijn tijdgenoten dan 
ook niet overgenomen. 
Het was niet mogelijk om met de regels van Dalton de (juiste) aloomgewich-
ten te weten te komen. De theorie was bovendien in wijsgerig opzicht verre 
van bevredigend. Waarom veranderen de eigenschappen van de elementen 
in de verbindingen als deze bestaan uit een aaneenligging van de atomen in 
het molekuul? Veel chemici stonden dan ook skeptisch tegenover het door 
Dalton en anderen (zoals J.J. Berzelius) aangenomen werkelijk bestaan van 
atomen en zagen in dat het werken met equivalentgewichten tot eenzelfde 
resultaat kon leiden. Ze beperkten zich lot experimentele resultaten en 
distantieerden zich van iedere hypothese. De atoomleer werd op praktische 
gronden hoogsiens als een werkhypothese gebruikl, een hypothese die niet 
waar behoefl te zijn in de naiuur, maar wel bruikbaar is voor de berekening. 

Nu was een belangrijk onderdeel van de negentiende-eeuwse scheikunde de 
vraag naar de constitutie van — vooral — organische verbindingen welke, 
na veel zoeken en tasten, leidde lot het valentiebegrip door F.A. Kekule en 
A.S. Couper (1858). Er ontstond een merkwaardige iweespall bij de chemici 
uit die periode. Immers, de theorie over de struktuur van organische 
verbindingen was gebaseerd op de zuiver hypolhetische atoomleer en 
daardoor onderworpen aan een diep skepticisme van vele chemici. Daaren-
tegen zagen deze tevens in dat de chemische atoomleer meer was dan een 
belangrijke werkhypothese, omdat ze bruikbaar was voor het experimentele 
onderzoek, het chemische reaktieverloop kon voorspellen en daardoor tot 
steeds dieper inzicht in de struktuur van de chemische verbindingen voerde. 
Hoewel in de methode van onderzoek atomen een vooraanslaande rol 
speelden, slond men skeptisch tegenover hel werkelijk bestaan van derge-
lijke kleinste deeltjes. 
Hoewel de struktuurformules een sterk element van fysische realileit bezaten 
en er op schenen te wijzen dat ze de werkelijke positie van de atomen in hel 
molekuul aangaven, namen in hel midden van de negentiende eeuw chemici 
als Ch. Gerhardl en A. Laurent, daar zij ervan overtuigd waren dat hel 
onmogelijk was de alomaire rangschikking in verbindingen vast le slellen, 
aan dal empirische formules de constitutie waarheidsgetrouwer weergaven. 
Empirische formules zijn immers gebaseerd op de resultaten van experimen-
ten; struktuurformules op theoretische beschouwingen. In zijn bekende 
Lehrbuch der organischen Chemie (1861) besprak Friedrich August Kekule 
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(1829-1896) de "Grenze von Thatsache und Hypothese'"*. Omdat in de 
scheikunde dikwijls hypothesen als feiten worden beschouwd, wilde Kekule 
duidelijk maken waar in de chemie hel gebied van de feiten ophoudt en dat 
van de theorie beginl. Als we door middel van een elemenlanalyse de 
samenstelling van een stof hebben bepaald, dan is dal het resultaat van 
exakte proeven en dus een feit. Azijnzuur bijvoorbeeld beslaal uil 39,96% 
koolslof, 6,74% waterstof en 53,30% zuurstof. Hebben we vastgesteld wat 
de equivalentgewichten van de elementen zijn (C=6, H=l , 0=8), dan 
kunnen we de samenstelling uitdrukken door een empirische formule 
(CHO)n. Het is misschien mogelijk uit andere proeven het gelal n te 
bepalen. Maar als we de letters in de chemische formule beschouwen als een 
uitdrukking van atomen en de atoomgewichten van de elementen (en dal 
gebeurt meestal), dan moeten we de vraag beantwoorden: "wie gross, oder 
schwer (relativ) sind die Atome"? En omdat atomen noch gewogen, noch — 
wat hun grootte betreft — gemeten kunnen worden, is hel duidelijk dal 
alleen beschouwing en spekulatie tot een hypolhetische aanvaarding van 
bepaalde atoomgewichten kunnen leiden. Hoewel de meeste chemici aan-
namen dat de materie uit afzonderlijke deeltjes beslaal en daarmee inder-
daad de fysische en chemische verschijnselen hel besle kunnen worden 
verklaard, moeten we — aldus Kekule — ons realiseren dat we uileindelijk 
niels welen over de grootte van die deeltjes. Dat er deeltjes bestaan, werd 
algemeen aangenomen, maar niet dat het laatsle deeltjes, atomen zijn. 
Kekule zelf slelde in 1867 dat "the question whether atoms exist or not has 
but little significance in a chemical point of view: its discussion belongs 
rather to metaphysics. In chemistry we have only to decide whether the 
assumption of atoms is an hypothesis adapted to the explanation of 
chemical phenomena'". Vanuit filosofisch standpunt geloofde Kekule niet in 
het werkelijk bestaan van atomen als we dat woord lelterlijk nemen als 
ondeelbare materiedeelijes. Als chemicus nam hij de veronderslelling van 
deeltjes echter als absoluut noodzakelijk aan. Hij maakte daarom een 
onderscheid tussen chemische atomen (die deeltjes materie die geen verdere 
deling in chemische omzettingen ondergaan en die werkelijk bestaan) en 
metafysische atomen (de al of niet absoluut ondeelbare deeltjes materie 
waarover we niels met zekerheid kunnen zeggen); de laatsle zijn voor de 
chemicus niet van belang. Kekule is hiermee een voorbeeld van iemand die 
een scheiding maakl tussen natuurwetenschap en wijsbegeerte. Pas later 
(1877) beschouwde hij de atoomleer als de grondslag voor alle verdere werk 
in de scheikunde'. Een behandeling van de atomen met behulp van de 
wetten van de mechanica kan leiden tot uiteindelijke kennis van de naiuur. 

4. A. Kekule, Lehrbuch der Organischen Chemie oder der Chemie der Kohlenstoff-
Verbindungen (Erlangen, 1861), I, p. 55-59. 

5. A. Kekule, "On some points of chemical philosophy" (1867). In: R. Anschiitz, 
August Kekule (Berlijn, 1929), II, p. 366. 

6. A. Kekule, Die wissenschafttichen Ziele und Leistungen der Chemie (Bonn, 1878). 
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Deze veranderde houding kwam vooral voort uil de door J.H. van 'I Hoff in 
1874 gepubliceerde theorie van de slereochemie, waarin als uitgangspunl het 
werkelijk bestaan van atomen en moleculen werd aangenomen. 
Toch waren er in de loop van de negentiende eeuw lal van experimentele 
aanwijzingen gevonden dat de materie is opgebouwd uit deeltjes. Behalve 
door de organische chemie werden die geleverd door de kinetische gas-
theorie en de eleklrolyseverschijnselen. Op grond van de laatsle was men lot 
de konklusie gekomen dat er geladen deeltjes bestaan en na ongeveer 1880 
begon men aan te nemen dat de elektriciteit de grondslag van de materie 
moest zijn. In 1881 gaf G. Johnstone Stoney een atomistische interprelalie 
van het elektrochemische werk van M. Faraday. H. von Helmholtz volgde 
Stoney (1881) en toonde aan dat Faraday's elektrolytische experimenlen 
atomen van elektriciteit impliceerden. S. Arrhenius publiceerde in 1884 zijn 
theorie van de elektrolytische dissociatie. In 1891 inlroduceerde Stoney de 
naam eleklron en in 1892 voerde H.A. Lorenlz de alomaire idee in de 
elektromagnelische theorie van Maxwell in. Vooral Thomsons conclusie dat 
kathodeslralen uit deeltjes bestaan die kleiner zijn dan de atomen (1897) 
voerde tot het opstellen van atoommodellen, waarin overigens het atoom 
niet meer als een ondeelbare eenheid werd aangenomen. In 1897 beschreef 
Joseph John Thomson (1856-1940) het eerste atoommodel waarin hel 
negatieve eleklron als bestanddeel van het atoom werd aangenomen. Hij 
ging daarbij uit van een tweeial fysische krileria: er moeten stabiele 
konfiguraties zijn van de negatieve ladingen in het atoom en het model moel 
de atoomspektra kunnen verklaren, terwijl als chemisch kriierium werd 
geeist dal hel model ook de chemische binding en de regelmaligheid van hel 
periodieke systeem van de elementen moest kunnen verklaren. In 1899 zei 
hij over zijn atoommodel: 

"I regard the atom as containing a large number of smaller bodies which I will call 
corpuscles,... In the normal atom, this assemblage of corpuscles behave like negative 
ions, yet when they are assembled in the neutral atom the negative effect is balanced by 
something which causes the space through which the corpuscles are spread to act as if 
it had a charge of positive electricity equal in amount to the sum of the negative 
charges on the corpuscles'". 

In 1904 gaf hij een wiskundige uitwerking van zijn model met mogelijke 
stabiele verdelingen van de ringen van verschillende aanlallen eleklronen die 
roleren binnen een bol van posilieve elektriciteit*. 

7. J.J. Thomson, "On the masses of the ions in gases at low pressures". Philosophical 
magazine (5)48(1899), p. 547-567. Citaat p. 565. Vgl. H.A.M. Snelders, "A.M. Mayer's 
experiments with floating magnets and their use in the atomic theories of matter",/lnna/.r 
of Science 33(1976), p. 67-80. 

8. J.J. Thomson, "On the structure of the atom: an investigation of the stability and 
periods of oscillation of a number of corpuscles arranged at equal intervals around the 
circumference of a circle; with application of the results to the theory of atomic 
structure". Philosophical magazine (6)7(1904), p. 237-265. 



173 

Het zou een le eenvoudige voorslelling van zaken betreffende de opvattin
gen over de materie in de negentiende eeuw zijn, wanneer we naasl deze 
Daltonse atomistische lijn een ami- en/of niet-alomistische lijn zouden 
schetsen. Gaan we uit van het gegeven dat materie ruimte vult en daarin 
werkzaam is, dan kunnen we materietheorieen indelen in een viertal 
groepen'. In de eerste plaats kunnen we kijken naar de wijze waarop de 
materie in de ruimte is verdeeld; er zijn dan twee mogelijkheden: 
1. de ruimte is kontinu met materie gevuld, 
2. de ruimte is niet kontinu met materie gevuld (bevat dus lege delen). 
Voorts kunnen we kijken naar de manier waarop de materie in de ruimte 
werkzaam is: 
1. de materie werkt op elkaar via afstandskrachten (dynamische systemen), 
2. de materie werkl op elkaar door direkte stool of konlakt (kinetische 
systemen). We komen zo tot een viertal mogelijkheden (zie kolom 1 van 
label I): 

materieopvattingen vertegenwoordigers voor 19e eeuw 
de 19e eeuw 

A. diskontinu-kinetisch Demokritos kinetische gastheorie 
B. diskontinu-dynamisch Newton atomistiek 

Boscovich puntatomistiek 
C. kontinu-kinetisch Descartes vortextheorieen 
D. kontinu-dynamisch Kant dynamische en energetische 

theoiieen 

Tabel I: 19e-eeuwse materieopvattingen 

Uitgaande van deze indeling is hel mogelijk de opvattingen die men in de 
negentiende eeuw over de materie had op een zinvolle manier in kaart te 
brengen. In dit artikel zullen de vertegenwoordigers van de vier groepen 
voor de negentiende eeuw kort worden behandeld om aan te lonen dal 
iedere groep in hel begin van de negentiende eeuw al een traditie achter zich 
had. Daarna wordt aangegeven hoe de betreffende materieopvatling in de 
negentiende eeuw zijn loepassing heeft gevonden (zie kolom 2 en 3 van label 
I). 

A. Diskontinu-kinetische materieopvattingen 

In de Griekse oudheid had Demokrilus (ca. 420 v.C.) atomen zonder 
krachtwerking en bewegend in een lege ruimte aangenomen. Deze opvatting 
komen we in de negentiende eeuw tegen in de kinetische gastheorie die 

9. Vgl. K. Lasswitz, "Ueber Wirbelatome und stetige Raumerfullung", Vierteljahrs-
schrift fur wissenschaftliche Philosophie 3(1879), p. 206-293. 
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vooral in de jaren '50 door J.P. Joule, A.K. Kronig en R.J.E. Clausius werd 
ontwikkeld en wat later uilgewerkt door J.C. Maxwell, J.D. van der Waals 
en L. Boltzmann. 
De kinetische gastheorie was een mechanistisch-fysische theorie waarin de 
waameembare makroskopische eigenschappen van gassen teruggevoerd 
werden tot bewegingen van molekulen of atomen die gehoorzamen aan de 
wetten van de Newtonse mechanica. Ze kon lal van verschijnselen in gassen 
voorspellen en verklaren, met uitzondering van de soortelijke warmlecapaci-
teiten van meeratomige gassen. 
Van belang is dat de theorie alleen gebruik maakte van deeltjes, zuiver 
elastische bollen die tegen elkaar en tegen de wanden van hel vat bolsen. 
(Dit in legenstelling tot de Daltonse atomen die hard en volkomen niel-
elastisch zijn en waarlussen krachten werken). Kronig (1856) ging niet 
verder dan alleen Iranslatiebewegingen aan de molekulen toe le kennen. 
Clausius (1857) sprak zich uil over de natuur van de molekulen door behalve 
translatie ook rotatie en inwendige vibratie van de delen van de molekulen 
aan te nemen. Maxwell (1860) tenslotte leidde een slatistische snelheidsver-
deling voor de molekulen in een gas af. 
De kinetische gastheorie was niet gebaseerd op een gedelailleerde atoom
theorie. Omdat deze theorie echter succesvol met deeltjes kon werken die 
zich alleen door hun grootte onderscheidden, verslerkle zij het geloof in 
de realileit van de atomen'°. 

B. Diskontinu-dynamische opvattingen. 

Onder deze groep vail allereerst de reeds besproken atoomtheorie van 
Dalton. Deze werd door fysici opgeval als realileit maar ook gebruikl als 
hulpmiddel voor de theorievorming, zoals in de theorie van de capillariteit 
uit het begin van de negentiende eeuw (Laplace). Chemici pasten haar toe in 
hun iheorieen over de samenstelling van molekulen, bij het interpreteren van 
chemische reakties en bij de bepaling van relatieve atoomgewichten. Opval-
lend is dat er lal van modellen werden gebruikl om de natuurverschijnselen 
te verklaren, waarin men de materi^-atomen koppelde aan andere laatsle 
deeltjes: ether-, warmteslof-, elektrische deeltjes. 
We zagen dat al bij Dalton, wiens atomen waren omgeven door een 
atmosfeer van warmtestofdeeltjes. In de meeste leerboeken uit de negen
tiende eeuw komen we dergelijke modellen tegen". Nadrukkelijk wordt 
gezegd dal de ervaring ons niels leert over de a I of niet oneindige 
deelbaarheid van de materie, wel dal ze uil delen moet bestaan wegens het 

10. Zie over de kinetische gastheorieSn: S.G. Brush, The kind of motion v/e call heat 
(Amsterdam, New York, Oxford, 2 din., 1976). 

11. Zie bijv. A. von Ettinghausen, Anfangsgriinde der Physik (Wenen, 1844), p. 9, 19; 
W. Eisenlohr, Lehrbuch der Physik (Stuttgart, 1876"), p. 6-7. 

^^JUv:- . ' ' • --r^'- •r^^^'^^^'"-
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kenmerk van de uitgebreidheid. Om volumevermindering en aggregatietoe-
stand te kunnen verklaren, werd aangenomen dat de atomen omgeven zijn 
door een warmteslofatmosfeer (later een etheratmosfeer) die afstotende 
krachten op elkaar uitoefenen. Opvallend is dat de atoomtheorie nadrukke
lijk als model wordt geintroduceerd. 
De wijsgerige argumentatie waarmee Descartes en later de 'vroege' Kant de 
realileit van atomen afwezen, is steeds geweest: atomen zijn ruimtelijk 
uitgebreide lichamen en — omdat wiskundige lichamen oneindig deelbaar 
zijn — moeten ook fysische lichamen oneindig deelbaar zijn; er bestaan dus 
geen atomen. 
Hoewel verschillende fysici uit hel begin van de negentiende eeuw op de 
onjuistheid van deze identifikatie van wiskundige en fysische ruimte 
hebben gewezen, vinden wc de argumentatie in de gehele negentiende eeuw 
terug. Blijkbaar is het bijzonder moeilijk geweest op een fysisch uilgebreid 
lichaam niet de wetten van de wiskunde toe te passen. In gedachten kan men 
een lichaam tot in het oneindige delen. Waarom zou daar een grens voor zijn 
aan te geven? 
Dit wijsgerig probleem leidde lot een variant van de diskontinu-dynamische 
traditie, namelijk de puntatomistiek, waarin het atoom werd gereduceerd tot 
een puntvormig krachtencentrum. Immanuel Kant had in zijn Monadologia 
physica (1756) puntatomen aangenomen: de materie beslaal uit monaden, 
punten zonder ruimtelijke uitgebreidheid, die omgeven zijn door een 
werkingssfeer (sphaera activitatis). In die werkingssfeer is op kleine afstand 
van de monaden de afstoting groter dan de aanlrekking. In hel builensle 
deel overweegl de aantrekkende kracht. Doordat Kant vrij snel overging tot 
een zuiver dynamisch systeem (zie onder D), had zijn theorie vrijwel geen 
invloed. Dat was wel het geval met de puntatomistiek van R.J. Boscovich, 
door hem vanaf 1745 gepubliceerd en later samengevat in zijn Theoria 
philosophiae naturalis (1758). De theorie van Boscovich onderscheidde zich 
van die van Kant doordat hij slechts een kracht aannam. De materie bestaat 
uit punten zonder enige uitgebreidheid. Alle verandering geschiedt niet 
door direki konlakt, maar door krachten die afhankelijk zijn van de afstand 
tussen de punten. Direki kontakt is namelijk onmogelijk omdat dan bij 
botsing tussen twee deeltjes de snelheid diskontinu zou veranderen en dat is 
in slrijd met de door Boscovich aangenomen 'lex conlinuilatis' in de natuur. 
In zijn systeem van puntatomistiek alterneert de werkzame kracht tussen de 
punten tussen aanlrekking en afstoting als de afstand tot het krachtencen
trum veranderl. Uiteindelijk wordt een zeer grote waarde bereikl bij een zeer 
kleine afstand (fig. I). Hel was een volkomen spekulatieve, maar wel 
inspirerende theorie, welke kwalitatief de natuurverschijnselen kon beschrij-
ven, kwanlilalief echter niet. 

In legenstelling lot het dualisme van Newton (de ruimte bevat materie en 
lege ruimte), was Boscovich monist: de gehele ruimte wordt gevormd door 
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lig. 1. Krachtfunktie volgens R.J. Boscovich (1758) 

ruimtelijke relalies (de krachten) van de diskrete punten. De atomen van 
Boscovich hebben twee altributen verloren, namelijk de ruimtelijke uitge
breidheid en de massa in Newtonse zin als hoeveelheid materie welke door 
meting is te bepalen. De puntatomen werken volgens een basiswet, welke 
door Boscovich de hoogste wet in de naiuur is. Zij zijn de dragers van 
bepaalde krachten van aanlrekking en afstoting, welke sferen van ongelijke 
uitbreiding om zich vormen. Boscovich gaf zijn fundamenlele wet als een 
kontinue funktie die een aantal malen de afstandslijn snijdt en daar punten 
van slabilileit (cohesie) en niel-slabiliteit (niel-cohesie) geeft. Deze limiel-
punten werden in verband gebrachl met de verschillende natuurverschijnse
len. 
Een bijzonder interessant gebruik van puntatomistiek in de negentiende 
eeuw is te vinden bij Gustav Theodor Fechner (1801-1887)'^. Deze ging 
ervan uit dat (voor de natuurwetenschappen) een atomistische opbouw van 
de materie noodzakelijk is. De golftheorie van het licht vereist een atomis
tische opbouw van de ether; anders kunnen we de verschijnselen van 
dispersie en polarisatie niet verklaren. De stereoisomerie van het wijnsteen-
zuur volgt alleen uit een atomistische malerie-opvalting. Aan de andere kant 
onderschreef Fechner het eerder genoemde argument dal, omdat het 
ruimtelijk uilgebreid is, een atoom ook oneindig deelbaar moet zijn. 
Atomen bestaan dus niet. Om tot een oplossing te komen, maakte hij een 
onderscheid tussen de fysische en de filosofische atomistiek. De fysicus of 
chemicus verklaart de natuurverschijnselen met de atoomtheorie, maar hij 
kan en mag niels zeggen over het wezen van de atomen zelf. Dit is 
voorbehouden aan de filosofische atomistiek, waarin de laatste deeltjes, de 

12. G.Th. Fechner, Ueber die physikalische und philosophische Atomenlehre (Leipzig, 
1855, 1864 )̂. 
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atomen. alleen een plaats, maar geen uitgebreidheid bezitten en dus 
puntatomen zijn. Doordat Fechner sterk wijsgerig dacht, maakte hij een 
onderscheid tussen 'wetenschappelijke' en 'wijsgerige' materiedeelijes (vgl. 
Kekule!). 
In de negentiende eeuw vinden we tal van aanhangers van de puntatomis
tiek, zij hel met verschillende modifikaties. Sommigen beschouwden punt
atomen als realiteiten in de natuur, anderen gebruikten ze bij hun bereke-
ningen. In Frankrijk vond de leer der puntatomistiek vooral loepassing bij 
fysici uit de eerste helft van de eeuw die zich bezighielden met de leer van de 
elasticiteit (S.D. Poisson, C.L.M. Navier, A.L. Cauchy, M. Seguin, B. de 
Saint-Venant). De atomen van A.M. Ampere zijn fysische punten met 
aantrekkende en afstotende krachten (1814). Later waren het ook geestelij-
ken die de puntatomistiek gebruikten omdat ze meenden dat daarmee 
bijvoorbeeld de transsubstanliatie was te verklaren (F.N.M. Moigno, I.J.J. 
Carbonelle, L. Palmieri). 
In Duitsland vinden we vooral aanhangers van de puntatomistiek onder 
filosofisch georienleerde fysici als Fechner, J.F. Redtenbacher (1852), R. 
Grassmann (1862) en de wiskundige G. Cantor (1885)", terwijl in Engeland 
H. Davy en mogelijk M. Faraday tot de aanhangers behoorden. In ons land 
was het Christophorus Henricus Diedericus Buys Ballot (1817-1890) 
die in zijn Schets eener physiologic van het onbewerktuigde rijk der natuur 
(1849) een uiteenzettinggaf van "hoede krachten van de kleinste deeltjes der 
ligchamen wederkeerig werken'"''. Zijn dynamische atomistiek onlwikkelde 
hij onafhankelijk van Boscovich in 1843. Er zijn twee soorten atomen: 
weegbare materie-atomen en uilerst kleine etheratomen. Door een wissel-
werking aan te nemen van de aanlrekking van de weegbare materie-atomen 
op elkaar en op de ether-atomen met de afstoting tussen de laatste, kreeg 
Buys Ballot een resullerende kracht van de algemene vorm: f(x) = A/x^ + 
B/x' -l-C/x^ + ..., waarin de lermen afwisselend van leken zijn, terwijl de 
funktie minslens drie stabiele en drie labiele evenwichtsloestanden bevat. 
Omdat de nadruk bij Buys Ballot geheel op de krachten tussen de deeltjes 
lag en niet op de deeltjes zelf, rekenen we zijn stelsel lot de puntatomistiek, 
zoals overigens ook hijzelf deed. Zijn grootste probleem bleef uiteraard de 
wiskundige uitwerking. 
Interessant is op te merken dal de grote snelheid van de molekulen volgens 
de kinetische gastheorie door o.m. Buys Ballot is aangevallen met hel 
argument van de langzame diffusiesnelheid en het geringe warmtegelei-
dingsvermogen van gassen die daarmee in slrijd zijn. Als oplossing slelde hij 

13. H.A.M. Snelders, "Point-atomism in nineteenth century Germany", Janus 58 
(1972), p. 194-200. 

14. H.A.M. Snelders, "Het materiebegrip bij Buys Ballot", Scientiarum Historia 
10(1968), p. 154-172. 
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zijn dynamische materieopvatling voor (1858)'*. Clausius reageerde door 
aan te tonen dat in gassen door botsingen tussen de moleculen deze geen 
grote afstanden in een rechte lijn kunnen atleggen f 1858). 
De puntatomistiek was een gerespekteerd onderdeel van de negentiende-
eeuwse fysica. Ze werd meestal als fysische hypothese gebruikl en zo nodig 
aangepast aan nieuwe ontdekkingen. Er waren echter ook fysici die 
bezwaren tegen de punl-alomistiek aanvoerden. James Clerk Maxwell 
(1831-1879) benadrukte met klem het kunstmatige karakter van de veron
derslelling dat de puntatomen krachten op elkaar uitoefenen die een funktie 
zijn van 1/r" (1870)'*. Wegens de onoverkomelijke wiskundige moeilijk-
heden gaf hij de voorkeur aan een theorie die geen gebruik maakte van 
centrale krachten of 'occulte eigenschappen', maar alleen van materie en 
beweging (de nog te bespreken vortextheorie). 
Hoewel de puntatomistiek door veel fysici werd gebruikl, had deze theorie 
als grootste bezwaar dat het puntatoom geen massa bezat; dat was de reden 
dat ze later steeds minder als fysische realileit werd aangenomen. Peter 
Guthrie Tail (1831-1901) wees er in 1885 op dat de theorie hoogsiens een 
"mere mathematical fiction" is omdat een wereld die uit puntatomen 
bestaat geen materiele wereld kan zijn; immers, de puntatomen bezitten 
geen massa". Maar als model bleef het puntvormig atoom dal gekenmerkt 
wordt door aantrekkende en afstotende krachten, een rol spelen lot in de 
twintigste eeuw, met name in de kernfysica (zoals hel Lennard-Jones model 
uit de jaren '20). 

C. Kontinu-kinetische materieopvattingen 

Rene Descartes' corpuskulairtheorie, zoals beschreven in zijn Principia 
philosophiae (1644), maakte gebruik van drie soorten deeltjes die de ruimte 
geheel vulden en die uitsluilend 'geomelrische' eigenschappen bezaten 
(grootte, vorm en rangschikking van de deeltjes). De ronde deeltjes van de 
z.g. tweede materie vormden grote wervels. Door een cenlrifugale tendentie 
dreven deze de zeer fijne deeltjes van de eerste materie naar het midden toe, 
waardoor bolvormige opeenhopingen onlslonden (de zon en de vaste 
sterren). leder van deze opeenhopingen had een wervel (vortex) van 
sekundaire deeltjes om zich heen. De grovere deeltjes van de derde materie 
vormden de aarde en de planeten. De tussenruimten waren gevuld met 
deeltjes van de tweede materie die in hun tussenruimten weer deeltjes van de 

15. C.H.D. Buys Ballot. "Ueber die Art von Bewegung, welche wir Warme und 
Elektrizitat nennen", Annalen der Physik und Chemie 103(1858), p. 240-259. 

16. J.C. Maxwell, "Adress to the mathematical and physical sections of the British 
Association" (1870). In: The scientific papers (Cambridge, 1890), II, p. 223. 

17. P.G. Tail, Properties of matter (Edinburgh, 1885), p. 19. Vgl. J.C. Maxwell, 
"Atom" (1878). In: The scientific papers, II, p. 449. 
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eerste materie bevatlen (subtiele materie). 
Een belangrijk alternatief atoommodel uit de tweede helft van de negen
tiende eeuw was de vortextheorie van William Thomson, de latere Lord 
Kelvin (1824-1907), waarin cartesiaanse wervels op mikroniveau werden 
gebruikl. Thomson decide op 18 februari 1867 voor de Royal Society of 
Edinburgh zijn theorie over het vortexatoom mee. Hij kwam op zijn idee 
door een artikel van H. von Helmholtz uit 1858, waarin deze de wiskundige 
vergelijkingen afieidde voor vortexlijnen en vortexbuizen in een homogene, 
niel-samendrukbare vioeistof". Von Helmholtz toonde aan dat in een 
dergelijke vioeistof, oneindig uilgebreid, vortexbuizen om zichzelf draaien, 
gesloten ringen vormen en dat ze onvernieligbaar zijn. Thomsons collega 
Tail demonstreerde begin 1867 dergelijke ringen met rook". Als twee ringen 
in dezelfde richting bewogen met hun middelpunten op dezelfde lijn en hun 
vlakken loodrecht op die lijn, dan zelte de voorste ring uit en bewoog 
langzamer. De achlerste ring kromp samen en bewoog sneller en ging door 
de voorste heen. Kwamen de ringen van tegenovergestelde richtingen, dan 
zetlen beide uil en bewogen steeds langzamer maar raakten elkaar niet. 
Afzonderlijke ringen waren met een mes te snijden. Dit was een fraaie 
illustratie van de vortextheorie welke veelvuldig werd herhaald en beschre
ven. Thomson zelf was er diep van onder de indruk. Hij las opnieuw Von 
Helmholtz' artikel en hield een maand later zijn voordrachl over de 
vortexatomen^". De centrale slelling in deze eerste mededeling over dit 
onderwerp was dat de theorie van de vorlexbeweging "inevitably suggests 
the idea that Helmholtz's rings are the only true atoms". Atomen zijn niels 
dan plaatsen van een bijzonder type rolaliebeweging binnen een homogene 
ether die de ruimte vult. Materie is dus "een soort van beweging". In de 
volgende jaren onlwikkelde Thomson de wiskundige grondslag van deze 
theorie die door veel van zijn coUega's werd overgenomen. Essenlieel in de 
theorie was dal vortexatomen op afstand via de ether op elkaar kunnen 
inwerken. Ze zijn absoluut elaslisch en gedragen zich bij 'botsingen' als 
elastische lichamen. 

Dat Thomson zo geinteresseerd raakle in hel onderwerp, was niet zo vreemd 
als we ons realiseren dat hij zich zijn gehele leven heeft beziggehouden met 
iheorieen, veronderstellingen en spekulalies over de naiuur van de materie 
en hun verband met de ether. Thomson was er vast van overtuigd dat het 
voor een volledig bevredigende verklaring van ieder natuurverschijnsel 

18. H. von Helmholtz, "Ueber Integrale der hydrodynamischen Gleichungen, welcher 
den Wirbelbewegungen entsprechen". Journal fiir die reine und angewandle Mathematik 
55(1858), p. 25-55. 

19. P.G. Tait, Lectures on some recent advances in physical science with a special lecture 
on force (London, 1876 )̂, p. 290-300. 

20. W. Thomson, "On vortex atoms" (1869). In: Mathematical and physical papers 
(Cambridge, 1910), IV, p. 1. Zie: R.H. Silliman, "William Thomson: Smoke rings and 
nineteenth-century atomism", his 54(1963), p. 461-474. 
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noodzakelijk was zijn uiteindelijk mechanisme op atomair niveau te begrij-
pen. 
Omdat zowel in de vortextheorie als in de puntatomistiek de ruimte geheel 
gevuld is, is het niet vreemd dat dezelfde fysici beide modellen gebruikten. 
Thomsons artikel over het vortexatoom spreekl weliswaar niet over punt
atomistiek, maar hij stond daar zeker niet onsympathiek tegenover. Later, 
toen zijn enthousiasme voor vortexatomen steeds verder was afgenomen, 
nam hij niet het traditionele Daltonse atoom aan, maar juist de puntatomen 
van Boscovich^'. Maar in de jaren '60 vond hij — evenals Maxwell — 
puntatomistiek iets voor wiskundigen en miste hij er een mechanisch model 
in dat het vortexatoom hem toen wel verschafte. 
Ook Maxwell maakte in zijn elektromagnelische werk doorlopend gebruik 
van modellen. In legenstelling lot Thomson gebruikte hij eerst atomen. Het 
feit dat men met de atomistiek op twee zo verschillende gebieden als de 
chemie en de kinetische gastheorie de experimentele vondsten zo goed kon 
verklaren, zag hij als een bewijs van het werkelijke bestaan van laatsle 
deeltjes materie. Zijn latere belangstelling vooi de vortextheorie was gelegen 
in het feit dat deze toepasbaar was op de kinetische gastheorie zonder 
arbitraire alomaire krachten aan te nemen. 

"In the vortex theory we have nothing arbitrary, no central forces or occult properties 
of any kind. We have nothing but matter and motion, and when the vortex is once 
started its properties are all determined from the original impetus, and no further 
assumptions are possible"". 

In de periode 1860-1890 gebruikten tal van theoretische fysici mechanische 
modellen van het elektromagnelische medium voor de verklaring van zijn 
eigenschappen als een continuum. Een aantal van hen zocht daarbij naar het 
bestaan van discrete localiseerbare enliteiten als de atomen en molekulen 
van de chemische en kinetische iheorieen. Deze theoretische exploratie 
leidde lot merkwaardige Iheorieen: behalve de vortexringen van Von 
Helmholtz en het vortexatoom van Thomson waren dat de vortices en 
rollende deeltjes van Maxwell (1861-1862), vorlexsponzen en etherslralen, 
wielen door rubber banden bijeengehouden (G.F. Fitzgerald, 1885), enz. 
Terwijl in de vortextheorie het materiele atoom beschouwd werd als een 
wervel in de ether en hiermee de eigenschappen van de materie werden 
verklaard, werden in de vorlexethertheorieen de effekten beschouwd van 
zuike wervels door de rolationele snelheid die ze in de ether teweegbren-
gen^^ 

21. W. Thomson, "Molecular constitution of matter" (1889). In: Mathematical and 
physical papers (London, 1890), III, p. 395-427. 

22. J.C. Maxwell, noot 16. In: The scientific papers, II, p. 223. 
23. Vgl. B.G. Doran, "Origins and consolidations of field theory in nineteenth-century 
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the physical sciences 6(1975), p. 133-260. 



181 

Sinds Descartes was de interesse in de vortextheorie algemeen omdat actio 
in dislans filosofisch voor velen niet aanvaardbaar was (immers materie kan 
niet werken waar niels is). In de vortextheorie was dat geen probleem omdat 
daar de ruimte met materie is gevuld en er dus een drager voor de 
krachtwerking is aan te wijzen. De vortextheorie werd overigens al eerder 
dan door Thomson in de fysica gebruikl, met name door William Rankine 
(1820-1872) die in de jaren 1849-1850 zijn thermodynamika en elaslicileits-
leer baseerde op hypothesen over 'molekulaire vortices'. Rankines ether was 
echter diskontinu, terwijl Thomsons atomen wervels zijn van een de ruimte 
vuUende kontinue 'vioeistof. 

Het vortexatoom is alleen zinvol als het de natuurverschijnselen kan 
verklaren. Thomson meende dat dit inderdaad het geval was: het vortex
atoom is blijvend, het verklaart de fundamenlele eigenschappen van de 
materie (met name de elasticiteit), het bezit voldoende mogelijkheden om de 
verschillende soorten materie weer te geven en het is in staat lot inwendige 
beweging of vibratie. De wiskundige uitwerking was het sterke punt van de 
theorie. Twijfel ontstond bij Thomson omstreeks 1883 omdat hij niet in 
staat was de inertie en gravitatie met hel vortexatoom te verklaren. (Wat 
overigens ook niet lukte met de puntatomistiek). Maar gedurende een 
periode van 40 jaar was de vortextheorie, vooral bij Britse en Amerikaanse 
fysici, zeer populair. Tait noemde in 1874 het vortexatoom "the most 
fruitful in consequences of all the suggestions that have hitherto been made 
as to the ultimate nature of matter"^" en Maxwell was in 1878 dezelfde 
mening toegedaan: 

"... the vortex ring of Helmholtz, imagined as the true form of the atom by Thomson, 
satisfies more of the conditions than any atom hitherto imagined"^'. 

J.J. Thomson probeerde in 1883 de vortextheorie toe te passen op de 
scheikunde^' en 20 jaar later (1907) noemde hij zijn eigen atoommodel "not 
nearly so fundamental as the vortex atom of matter"^'. De steeds loene-
mende complexiteit van de wiskundige uitwerkingen van het vortexatoom 
vormde de reden waarom hij toen de voorkeur gaf aan zijn eigen model. 

D. Kontinu-dynamische materieopvattingen 

De tot nog toe behandelde materietheorieen zijn alle van atomistische aard 
en staan daardoor lijnrecht tegenover de niet-atomistische traditie uil de 
negentiende eeuw (waarin niet met deeljles, maar met 'kracht' of 'energie' 
werd gewerkl) die met Kant begon en tegen hel einde van de eeuw zijn meest 

24. P.G. Tait, noot 19, p. 290-291. 
25. J.C. Maxwell, noot 17, II, p. 471. 
26. J.J. Thomson A Treatise on the motion of vortex rings (London, 1883). 
27. J.J. Thomson, The corpuscular theory of matter (London, 1907), p. 2. 
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extreme vertegenwoordiger had in Wilhelm Ostwald (1853-1932). 
De niet-atomistische traditie is vooral afkomstig van Kant die in zijn 
Metaphvsische Anfangsgriinde der Naturwissenschaft (1786) aannam dat 
materie de ruimte niet vult "durch ihre blosse Existenz, sondem durch eine 
besondere bewegende Kraft". Materie neemt ruimte in door het antagonis-
me tussen twee krachten: een aantrekkende en een afstotende. Dat er twee 
krachten zijn, is essenlieel: zijn er alleen aantrekkende krachten, dan 
verdwijnt de materie tenslotte lot een mathematisch punt, terwijl bij 
aanwezigheid van alleen afstotende krachten de materie in de oneindige 
ruimte verstrooid wordt. Wanneer twee stoffen zich chemisch met elkaar 
verbinden, dan doordringen hun krachten elkaar volledig. Op wijsgerige 
gronden nam Kant aan dat de fysische deelbaarheid van een stof die een 
ruimte vult zover doorgaat als de mathematische deelbaarheid ervan; 
daarom verwierp hij een atomistische opbouw van de materie^*. Het zijn ook 
filosofische gronden welke hem bewogen zijn eerst aangenomen puntato
mistiek te vervangen door een zuiver kontinue materieopvatling. 
De vraag is: wat kan men doen met een dergelijke dynamische materietheo-
rie? In feile niet veel. Men kan er het homogene uiterlijk van een stof en de 
doorzichtigheid van veel chemische verbindingen mee verklaren, maar 
problemen geven de kristalliseerbaarheid, de wet van de konstante samen
stelling van chemische verbindingen, fysische eigenschappen als hardheid, 
kleur en brandbaarheid, enz. Het is dan ook niet verwonderlijk dal veel 
Kanliaanse natuurwetenschappers niet verder gingen dan het aanvaarden 
van de dynamische theorie zonder nadere loepassing op de afzonderlijke 
natuurverschijnselen. Men ging uitvoerig in op de beide krachten en de 
daarvan afhankelijke materievormen (de imponderabilia licht, warmte, 
elektriciteit en magnelisme), maar bij de behandeling van de fysische en 
chemische verschijnselen werd hooguit verwezen naar Kants opvattingen. 
De Kanliaanse natuurwetenschapper geloofde in een dynamische maierie-
konstruktie, maar ging niet zover als F.W.J, von Schelling en diens 
aanhangers, die alle natuurwetenschappen wilden beschouwen als een 
hogere vorm van filosofie en die de waarde van hel experiment dikwijls 
ontkenden. Ook deze 'Naturphilosophen', met hun koppeling van de 
wijsgerige en de wetenschappelijke praktijk, ontkenden de atomistiek op 
grond van de identileit van de fysische en de mathematische ruimte. 
Deeltjes, hoe klein ook, zijn allijd nog materie en dus deelbaar. De materie 
bestaat dankzij een konfiikt tussen aantrekkende en afstotende krachten. 
Toch is het te eenvoudig wanneer we zonder meer een indeling zouden 
maken tussen atomislen en dynamici. Mel name een aantal Kantianen zag in 
dat de ontkenning van atomen niet wil zeggen dat we er niet mee zouden 

28. H.A.M. Snelders, "Atomismus and Dynamismus im Zeitalter der Deutschen 
Romantischen Naturphilosophie". In: Romantik in Deutschland. Hrsg. R. Brinkmann 
(Stuttgart. 1978), p. 187-201. 
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moeten werken. Een illuslratief voorbeeld is de fysicus Ernst Gottfried 
Fischer (1811), die toegeeft dat het in feite niels uitmaakt of we al of niet met 
atomen werken''. Hij verwierp ze omdat hij meende dat de dynamische 
opvatting het dichtst bij de ervaring lag. Maar wat is die ervaring dan? 
Volgens de atomistiek is het grootste deel van de stof lege ruimte, maar de 
ervaring leert dat alle stoffen zich in hun kleinst waameembare delen als 
werkzame materie voordoen en dus kan er geen lege ruimte in de stoffen 
zijn. Het belangrijkste bezwaar van Fischer tegen de atomistiek was dal ze 
het oplossen van een zout in water niet kon verklaren. De ervaring leert dat 
een zout in water oplost, ook wanneer hel water niet in beweging is. Maar 
wat dwingt dan het zware zouldeeltje ertoe om zich in de lichtere vioeistof 
naar boven te bewegen? En als het dat gedaan heeft, welke kracht laat hel 
dan tussen de waterdeeltjes zweven? Niet de aantrekkende krachten van de 
walerdeeltjes, want die moeten elkaar naar alle kanten even sterk aantrek-
ken wanneer de verbinding kontinu is geworden. En dan moet het zouldeel
tje weer zinken. Fischer begrijpt kennelijk niet wat er bij hel oplossen 
gebeurt. Als velen van zijn tijdgenoten maakte hij geen onderscheid tussen 
oplossen en chemisch reageren (hel oplossen van een zout in water is z.i. 
hetzelfde verschijnsel als het oplossen van een metaal in een zuur). In beide 
gevallen wordt na de reaktie een kontinue oplossing verkregen en dat kan 
alleen als we te maken hebben met aantrekkende en afstotende krachtenstel-
sels. Een ander probleem was voor Fischer het ontstaan van nieuwe 
eigenschappen. Waarom geeft een 'rood' koperaloom met een 'wit' zink-
aloom een 'geel' messingaloom? Een atomisl zegt misschien dat we le maken 
hebben met de werking van de lichtsiralen op de stof Maar dat kan Fischer 
niet aannemen omdat er dan weer nieuwe hypothesen nodig zijn. 
Fischer had dus niet alleen filosofische, maar ook ervaringsargumenten 
tegen de atomistiek. Maar juist daardoor kon hij weer niet buiten atomis
tische voorstellingen. Met name zag hij geen kans de krisiallijne opbouw van 
vaste stoffen dynamisch te verklaren. Hiervoor moest hij wel een atomis
tische opbouw van de stoffen aannemen, hoewel dat niet wilde zeggen dal er 
ook werkelijk atomen zouden bestaan. Inlegendeel, Fischer had geen 
bezwaar tegen het gebruik van atomen als we ze maar niet als werkelijke 
enliteiten in de natuur aannemen die langs de weg van de ervaring bewezen 
zijn. 

Zuivere anti-atomisten komen we betrekkelijk weinig tegen in de eerste helft 
van de negentiende eeuw (een voorbeeld is de chemicus Leopold Gmelin)^". 
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Toch blijkt dat men niet zonder laatste deeltjes kon werken waardoor de 
dynamische materieopvatling gekoppeld werd aan een praktisch gebruik 
van atomen. 

De niet-atomisliek was overigens niet idenliek met de traditie van de 
fenomenologische thermodynamika uit de tweede helft van de negentiende 
eeuw. De thermodynamika van Clausius, Kelvin, Rankine, Von Helmholtz, 
Gibbs, e.a. was geen anti-atomisme. Ze was gebaseerd op de atoomtheorie 
en droeg juist bij tot het aanvaarden ervan. Clausius gebruikte in zijn 
algemene warmletheorie een molekulaire opbouw van de materie (1850). 
Rankine baseerde zijn vroege bijdragen tot de thermodynamica zelfs geheel 
op een (niet op de) vortextheorie van het atoom (1853) en werd pas later 
fenomenoloog. Boltzmann was een fervent aanhanger van de alomistisch-
kinelische theorie. 
Toch gingen er genoeg kritische stemmen op tegen de atomistische behande
ling van de kinetische gastheorie. Dit leidde in de jaren '80-'90 tot de 
fenomenologische thermodynamika waarin men zich afvroeg of het aan
nemen van atomen en molekulen wel noodzakelijk was voor de wiskundige 
formules waarin de gasverschijnselen werden samengevat. Kon men niet 
volstaan met wiskundige formules die de kinetische gastheorie had afgeleid? 
Was het beslist noodzakelijk daarbij ook hel werkelijk bestaan van bewe
gende molekulen aan te nemen, molekulen die niemand ooil had gezien? 
Beschikte de thermodynamika niet over een groot aantal formules die 
precies het verloop van fysische en chemische processen beschreven zonder 
dat het nodig en vaak ook mogelijk was al deze formules terug te voeren tot 
beweging van deeltjes? Het belrof hier zowel een fysische als een filosofische 
kwestie. Het ging namelijk ook om een discussie over de waarde van een 
fysische theorie in het algemeen. Volgens Ernst Mach (1838-1916) heeft 

"die Atomtheorie... in der Physik eine ahnliche Funktion wie gewisse mathematische 
Hilfsvorstellungen; sie ist ein mathematisches Modell zur Darstellung der Tatsachen. 
Wenn man auch die Schwingungen durch Sinusformein, die Abkiihlungsvorgange 
durch Exponentielle, die Fallraume durch Quadrate der Zeiten darstellt, so denkt 
doch niemand daran, dass die Schwingung an sich mit einer Winkel- oder Kreisfunk-
tion, der Fall an sich mit dem Quadrieren etwas zu schaffen hat"". 

Mach was gedurende zijn gehele leven tegen de atoomtheorie, welke hij 
afwees op grond van zijn kennisleer. Voor hem was de voorslelling van een 
atoom een hypothese die niet toegankelijk is voor experimentele verifikatie. 
Zijn afwijzing van een reeel atoom hield ook kritiek op de atomistiek als 
werkhypothese in. Deze geeft volgens Mach niet meer dan een gekunstelde 
verklaring van de verschillende fysische verschijnselen. Hoewel ze wel een 
zekere heuristische waarde bezit, is ze kennislheorelisch niet aanvaardbaar. 

31. E. Mach, Die Mechanik in ihrer Entwicklung historisch-kritisch dargeslellt (Leipzig, 
1921«), p. 467. 
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Mach oefende met zijn afwijzing van de atoomleer grote invloed uit op een 
aantal van zijn tijdgenoten. onder wie vooral Ostwald, die eveneens de 
atomistiek verwierp, zij het met een ander motief Waren Machs bezwaren 
tegen de atoomleer vooral van filosofische aard, Ostwald had in het 
bijzonder fysische bezwaren met name betreffende de onveranderlijkheid 
van de atomen en het verdwijnen van de eigenschappen van de elementen in 
de verbindingen. 
Ostwald reduceerde de gehele werkelijkheid lot zuivere energie. Nog in 1904 
gaf hij een dynamische verklaring van de chemische veranderingen en hel 
radioaktieve verval" en pas in 1908 accepteerde hij de atoomtheorie". Van 
't Hoff konop28november 1908 in zijn dagboekschrijven: "Ostwald besuchte 
mir. Er ist zur Molekul bekehrt"^''. Door het onderzoek over de Brownse 
beweging van J. Perrin raakte Ostwald overtuigd dat de materie diskontinu 
is opgebouwd. (Mach daarentegen heeft nooit de atomen als fysische 
werkelijkheid aanvaard)". Voor Ostwald was de "Energie das einzig Reale 
in der Welt, und die Materie nicht etwa ein Trager, sondem eine Erschei-
nungsform derselben"". De meeste energetici uit zijn tijd waren hel met 
deze extreme uitspraak niet eens (G. Helm, P. Duhem, enz.). Zij beschouw
den de energie niet als de enige reele substantie in de naiuur, maar als 
attribuut van de materie. 
Ostwald was ervan overtuigd dat zijn opvattingen een hypothesenvrije 
natuurwetenschap mogelijk maakten". 

"Wir fragen nicht mehr nach den Kraften, die wir nicht nachweisen konnen, zwischen 
den Atomen, die wir nicht beobachten konnen, sondem wir fragen, wenn wir einen 
Vorgang beurteilen wollen. nach der Art und Menge der aus- und eintretenden 
Energien. Die konnen wir messen, und alles. was zu wissen notig ist, lasst sich in dieser 
Gestalt ausdriicken"^*. 

Onder invloed van Mach wees ook de jonge Max Planck (1858-1947) de 
atomistiek af (1880). Dit leidde bij hem echter niet tot het aanvaarden van 
het energeticisme, maar tot een afwijzing van de slalistisch-kinetische 
gastheorie onder bevoorrechting van de fenomenologische thermodynami-

32. W. Ostwald, "Faraday lecture". Journal of the chemical society 85(1904), p. 506-
522. 

33. W. Ostwald, Grundriss der allgemeinen Chemie (Leipzig, 1909''), p. IV. 
34. E. Cohen, Jacobus Henricus van 't Hoff. Sein Leben und Wirken (Leipzig, 1912), p. 

572. 
35. S.G. Brush, "Mach and atomism". Synthesis 18(1968), p. 192-215; J.T. Blackmore, 

Ernst Mach. His work, life, and influence (Berkeley, Los Angelos, London, 1972), p. 319-
323. 

36. W. Ostwald, Zeitschrift fiir physikalische Chemie 9(1892), p. 771. 
37. W. Ostwald, Chemische Energie ("Lehrbuch der allgemeinen Chemie, Leipzig, 

1893 .̂ Band 2, Teil I). Zie ook: Vorlesungen uber Naturphilosophie (Leipzig, 1902). 
38. W. Ostwald, "Die Ueberwindung des wissenschaftlichen Materialismus" (1895). 

In: Abhandlungen und Vortrage allgemeinen Inhalts (1887-1903) (Leipzig, 1904), p. 238. 
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ka. Hij liet daarloe zijn assistenl Ernst Zermelo een polemiek voeren met 
Boltzmann over de atomistische grondslag van de tweede hoofdwet van de 
thermodynamika. In zijn "Personliche Erinnerungen aus alien Zeiten" 
(1946) merkt Planck over die tijd op: 

"Gegen die Autoritat von Mannern wie W. Ostwald, Ch. Helm, E. Mach war eben 
nicht aufzukommen"". 

Ook Ludwig Boltzmann (1844-1906) leed onder de sterke invloed van het 
posilivisme ten kosle van de atoomtheorie. In 1898 schreef hij berustend: 
"Wie ohnmachtig der Einzelne gegen Zeitslromungen bleibt, ist mir be-
wusst". Steeds had hij voor zijn verklaringen de atoomleer gebruikl, maar 
juist in de jaren waarin hij zijn Vorlesungen titer Gastheorie aan het schrijven 
was "mehrten sich die Angriffe gegen die Gastheorie". Deze ontmoette een 
"feindselige Stimmung"^" en was zelfs "aus der Mode gekommen"'". In 
1897 sloot hij een voordrachl af met de galileische verzuchling: "doch 
glaube ich auch von den Molekulen beruhigt sagen zu konnen: Und dennoch 
bewegen sie sich"*^. 

Conclusie 

Slechts een dekade na de woorden van Boltzmann behoorde de atoomleer 
tot het algemeen aanvaarde bezit van de natuurwetenschappen. De direkte 
en indirekle bewijzen ervoor hadden alle kennistheorelische argumenten 
ertegen ongegrond gemaakt. Tegen het einde van de negentiende eeuw waren 
de boven besproken andere materieopvattingen nog steeds in gebruik. Het 
meest belovend was de theorie van het vortexatoom, hoewel er nog vele 
problemen moeslen worden opgelosl. De puntatomistiek werd algemeen als 
een wiskundige fiktie beschouwd met als grootste bezwaar dat zij de 
traagheid niet kon verklaren; Kelvin, "without accepting Boscovich's 
fundamental doctrine"*', stond er echter in 1896 toch sympalhiek tegen
over*". Het Daltonse atoom kwam, ondanks zijn wijsgerige problemen, als 
de overwinnaar te voorschijn, zij het in de vorm van het modeme elektrisch 
samengeslelde 'atoom' van Thomson. Hoewel de negentiende eeuw niet in 
Daltonse atomen kon geloven, kon ze ook niet zonder hen werken. Met het 
atoommodel van J.J. Thomson begon een nieuw hoofdstuk in de geschie-

39. M. Planck, Vortrage und Erinnerungen (Stuttgart, 1949), p. 12. Planck gaf ten 
onrechte Helm de voorletter: Ch. 

40. L. Boltzmann, Vorlesungen Uber Gastheorie (Leipzig, 1898), II, Vorwort. 
41. Idem, 1895, I, Vorwort. 
42. L. Boltzmann, "Ueber einige meiner weniger bekannten Abhandlungen fiber 

Gastheorie und deren Verhaltnis zu derselben" (1897). In: Wissenschaftliche Abhand
lungen (Leipzig, 1909), III, p. 608. 

43. W. Thomson, "On Boscovich's theory", Â arwre 40(1889), p. 545-547. 
44. Vgl. Nature 55(1896), p. 238. 
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denis van de opvattingen over de struktuur van de materie*'. 

SUMMARY 

Theories of matter in the nineteenth century 

Dalton's atomic theory was soon criticized on philosophical and scientific grounds. 
During the nineteenth century there was a general scepticism with respect to the real 
existence of Daltonian atoms. A number of scientists used the atomic theory as a working 
hypothesis — not necessarily true in nature, but usable for calculation —. Not until the 
end of the nineteenth century sufficient facts were known for the acceptance of atoms as 
real entities in nature. 
In this article the various concepts of matter used in the last century are considered from 
the point of view that matter fills space and that matter is active in space. When we look at 
the way in which matter is divided, there are two possibilities: matter fills space 
continuously or discontinuously. Looking at the manner in which matter is active in 
space, we can distinguish dynamic (with forces at a distance) and kinetic (with forces 
acting at contact) systems. We can now make a distinction between four different kinds of 
theories about matter: discontinuous-kinetic (kinetic theory of gases), discontinuous-
dynamic (atomism and point-atomism), continuous-kinetic (vortex theory of the atom) 
and continuous-dynamic (dynamic and energetic theories). The purpose of this article is 
to show that these four kinds of theories about matter were used in the nineteenth 
century, 

45, Vragen die nog openstaan, betreffen vooral of. hoe en waarom fysici en chemici 
gedurende hun wetenschappelijke loopbaan van materietheorieen wisselden. Voorts de 
geografische herkomst en verpreiding van de vier materietheorieen. 


