
Gewina 21 (1998) 216-243 

DE OPRICHTING VAN HET KONINKLljK 
NEDERLANDS METEOROLOGISCH 
INSTITUUT: HUMBOLDTIAANSE 
WETENSCHAP, INTERNATIONALE 
SAMENWERKING EN PRAKTISCH NUT 

FRANS VAN LUNTEREN* 

In 1854 werd het eerste en voorlopig enige Nederlandse overheidsinstituut voor natuurwe
tenschappelijk onder20ek opgericht: het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Institnut. 
De lei ding kwam in handen van de Utrechtse hoogleraar in de wiskunde C.H.D. Buys 
Ballot. Naast deze hoofddirecteur werden twee directeuren aangesteld, verantwoordelijk voor 
respectievelijk de waarnerningen te land en ter zee. De Utrechtse universiteit verleende het 
instituut onderdak. De behuizing functioneerde tevens als centraal meteorologisch en 
aardmagnetisch observatorium. Maar de voornaamste taak van het instituut was het ver
zamelen, bewerken en uitgeven van dagelijkse weerkundige waarnemingen verricht binnen 
een netwerk van N ederlandse en buitenlandse waarnemingsstations te land en aan boord van 
een groot aantal handels- en marineschepen. Deze waarnemingen geschiedden volgens een 
door het instituut opgestelde instructie. De waamemingen ter zee werden voora! benut 
voor het uitw-erken van praktische adviezen ten aanzien van vaarroutes. De waarnemingen 
te land dienden aanvankelijk een meer wetenschappelijk doel: het verkrijgen van inzicht in 
de samenhang van meteorologische verschijnselen. Reeds drie jaar na de oprichting van 
het instituut signaleerde Buys Ballot een verband tussen drukverschillen aan de periferie 
van Nederland en de richting en kracht van de wind, later gegeneraliseerd tot wat wij nu 
kennen als de 'wet van Buys Ballot'. Het pas aangelegde telegraafuet maakte het mogelijk dit 
inzicht te benutten voor een stormwaarschuwingssysteem in de voornaamste Nederlandse 
havens. Met deze praktische resultaten verwierf het instituut zich een stevige positie binnen 
de Nederlandse maatschappij. 

Er is een aantal elementen dat deze gebeurtenissen bijzonder maakt. Zoals gezegd was 
de oprichting van een natuurwetenschappelijk rijksinstituut in NederJand zonder prece
dent,! Voor maatschappelijke erkenning en ondersteuning van de professionele weten
schappelijke onderzoeker bestond in deze tijd nauwelijks enig draagvlak. Een ander opval
lend element is dat de initiator en eerste hoofddirecteur van het instituut een universitair 
hoogleraar in de wiskunde was, niet de meest voor de hand liggende kandidaat. Een wis
kundige is immers met direct de aangewezen persoon voor het propageren en leiden van 
empirisch onderzoek. Bovendien hebben we hier te maken met een vertegenwoordiger van 
een onderwijsinstelling waarbinnen de meteorologie geen formele positie bezat. Meteoro-

'" Instituut voor Geschiedenis der Natuurwetenschappen, Nieuwegracht 187, 3512 LM Utrecht 

1. Strikt genomen kan de oprichting van de Eerste Klasse van het Koninklijk-Nederlandsche Instituut van 
Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten als zodanig precedent gelden, maar mer ging het, zoals de 
naam laat zien, om een onderdeel van een breder verband. 
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Links: c.H.D. Buys Ballot (bron: E. van Everdingen, C.H.D. Buys Ballot, 1817-1890 (Den Haag, 1953). Rechts: 
M.H. Jansen (bran: M.H. Jansen, Ret [even van een vlootvoogd (Utrecht, 1925) 

logie leek in het begin van de eeuw meer een zaak VOOI de genootschappen dan VOOI de lA 
hogescqolen. 

In zijn biografie van Buys Ballot besteedt Van Everdingen enige aandacht aan de oprich
tingsgeschiedenis van het KNMI, waarbij hij vaoral de gezamenlijke inspanningen van Buys 
Ballot en de marine-afficier M.H. Jansen benadrukt.2 De achtergronden van hun initiatief 
blijven echter onderbelicht door een gebrek aan aandacht VOOI de bredere context waar
binnen dit alles zich afspeelde. VOOI een goed begrip van de gebeurtenissen is het nodig om 
kennis te nemen van de toenmalige nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied 
van de meteorologie en aanverwante takken van wetenschap. De opkomst en institutionali
sering van de meteorologie in Nederland in de decennia rond het midden der negentiende 
eeuw was een complexe aangelegenheid waarbij particulier initiatief, verschillende over
heden, genootschappen, universiteiten, en internationale samenwerkingsverbanden een rol 
vervulden en waarbij praktische en wetenschappelijke motieven samenkwamen. In dit artikel 
zullen deze verschillende facetten in onderlinge samenhang beschouwd worden. Op haar 
beurt werpt de oprichtingsgeschiedenis weer licht op een interessante en onderbelichte fase 
in de Nederlandse natuurwetenschappen, op de rol van de overheid in de bevordering der 
wetenschap en op de groeiende maatschappelijke betekenis van de natuurwetenschappen. 

2. E. van Everdingen, C.H.D. Buys Ballot, 1817-1890 (Den Haag, 1953) 53-75,; tie oak C.A. Davids, 'Van vrijheid 
naar dwang. Over de relatie tussen wetenschap en zeewezen in Nederland in de 1ge en vroege 20e eeuw', 
TGGNWT13 (1990) 7-12. 
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De internationale context: Humboldtiaanse wetenschap en intemationalisering 
Gedurende het tweede kwart van de negentiende eeuw was er in geheel Europa sprake van 
een opmerkelijke toename van de belangstelling voor meteorologie. Deze ontwikkeling 
stond niet op zichzelf, maar maakte deel uit van een hausse in de studie van de spreiding 
van natuurwetenschappelijke grootheden en objecten over het aardoppervlak. Hierbij valt 
te denken aan de geografische verspreiding van dieren, planten en mineralen, aan het 
onderzoek van aardwarmte, aardmagnetisme, getijden en oceaanstromingen, en aan geo
detisch en meteorologisch onderzoek. Een factor die hierbij een belangrijke rol speelde 
was het toenemend Europese expansionisme. Met name grote mogendheden als Frankrijk 
en Groot-Brittannie organiseerden in het tijdperk volgend op de Napoleontische oorlogen 
talrijke wetenschappelijke expedities naar alle uithoeken van de wereld. 

Een tweede factor was de propaganda van de Pruisische ontdekkingsreiziger en natuur
wetenschapper Alexander von Humboldt voor dergelijk onderzoek, tegenwoordig weI 
samengevat onder de term 'Humboldtiaanse wetenschap'.3 Het ging Von Humboldt niet 
zozeer om de verzamelde gegevens op zich als weI om de wetmatigheden die daarachter 
schuilgingen en in het bijzonder om de vermoede relaties tussen uiteenlopende verschijnse
len. Evenals vele andere geleerden in zijn tijd geloofde Von Humboldt in een dieper verband 
tussen vulkanisme, de inwendige warmte van de aarde, aardmagnetisme, atmosferische elek
triciteit en andere meteorologische verschijnselen. De aarde werd op haar beurt weer 
gezien als een integraal onderdeel van het zonnestelsel. De effecten van de zon (en andere 
hemellichamen) op aardse processen vormden daarom eveneens een punt van aandacht. 
Voor Von Humboldt was deze 'natuurkunde der aarde' dan ook geen verzameling autonome 
disciplines, maar veeleer een samenhangend geheel. Deze visie komt met name tot uiting 
in zijn in de jaren veertig gepubliceerde Kosmos. 

Een grote stimulans voor de ontwikkeling van de meteorologie ging uit van het succes van 
,~ een aanverwant onderzoeksgebied, namelijk dat van het aardmagnetisme. Dit had tradi

tioneel de belangstelling van nationale overheden vanwege het evidente belang voor de 
plaats-. en routebepaling middels het kompas. Het aardmagnetisch onderzoek werd in de 
praktijk volledig gedomineerd door astronomen en, in mindere mate, legerofficieren, in 
het bijzonder officieren van de marine. In het begin van de negentiende eeuw werd, mede 
onder invloed van Von Humboldt, de praktische dimensie aangevuld met een meer weten
schappelijke: de vraag naar de oorzaak van het aardmagnetisch veld en van de seculiere en 
periodieke variaties hierin. Het aardmagnetisme werd wel gezien als het grote resterende 
kosmische raadsel na Newtons succesvolle analyse van de zwaartekracht. 

Vooral door Von Humboldts inspanningen ontstond in de jaren dertig een verregaande 
{j internationale samenwerking op het gebied van het aardmagnetisch onderzoek. Von 

Humboldt slaagde erin om de Russische Tsaar, Nicolaus I, begin jaren dertig te bewegen 
tot de creatie van een netwerk van twaalf aardmagnetische en meteorologische stations in 
zowel Europees als Aziatisch Rusland. Dit voornemen werd in de jaren veertig geleidelijk 
gerealiseerd. Het centraal observatorium in Petersburg kwam onder leiding van de Duitser 
Kupffer, toentertijd lid van de Petersburgse academie van wetenschappen. In 1833 parti
cipeerde Von Humboldt in de oprichting van Gauss' en Webers Magnetische Verein. Dit 
samenwerkingsverband met Gotlingen als centrum omvatte in 1840 meer dan 20 aard
magnetische observatoria in Duitsland en omringende landen, die op uniforme wijze 

3. De term is in omloop gebracht door S.P. Cannon. Zie het hoofdstuk 'Humboldtian Science' in haar Science 
in Culture (New York, 1978) 73-110. 
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metingen verrichtten met gestandaardiseerde instrumenten. Deze inspanningen werden 
nog overtroffen door de in 1838 door de Royal Society en de British Association for the 
Advancement of Science met overheidssteun gelanceerde <Magnetic Crusade' onder lei
ding van de Britse legerofficier Edward Sabine. Ook hier had Von Humboldt achter de 
schermen zijn invloed aangewend. Door combinatie van de Britse observatoria met het 
Duitse en Russische netwerk ontstond in de loop van de jaren veertig een net van om en 
nabij vijftig observatoria dat de gehele wereld omspande. Niet aileen werd hierdoor het 
aardmagnetisme met toenemende nauwkeurigheid in kaart gebracht, oak op theoretisch 
gebied werden vorderingen gemaakt. Zo slaagde Gauss er reeds in 1839 in om een wiskun
dige theorie af te leiden voor de aardmagnetische krachtenverdeling. Door al deze ontwik
kelingen kreeg het aardmagnetisch onderzoek geleidelijk aan een meer autonome status.4 

Eveneens traditioneel met de astronomie verbonden was de meteorologie. Het Parijse 
Observatoire en de Greenwich Royal Observatory verzamelden al sinds hun oprichting 
meteorologische gegevens. De steeds toenemende nauwkeurigheid in de astronomie 
maakte het noodzakelijk om rekenschap te geven van de atmosferische breking van het 
sterrenlicht, hetgeen de meteorologie een directe astronomische relevantie verleende. 
Maar ook hier zien we in het tweede kwart van de eeuw een geleidelijke emancipatie ten 
opzichte van de astronomie. Deze voltrok zich in de regel in nauwe aansluiting bij het 
aardrnagnetisch onderzoek. Zo ontwikkelde Kew Observatory zich in de handen van de 
British Association for the Advancement of Science in de jaren veertig tot een aardmagne
tisch en meteorologisch observatorium. En het in Rusland op instigatie van Von Humboldt 
gecreeerde netwerk van aardmagnetische observatoria bezat tevens een meteorologische 
functie. In dezelfde tijd kregen de astronomische observatoria in Greenwich en Parijs een 
afwnderlijke afdeling voor aardrnagnetische en meteorologische metingen. 

Ook in de meteorologie werd geijverd voor internationale samenwerking. Op initiatief 
van de op dat moment in Zuid-Afrika verblijvende Britse astronoom John Herschel werden 
vanaf 1835 wereldwijd op meer dan zestig lokaties meteorologische waarnemingen verricht 
op de 21ste van de maanden maart, juni, september en december. Deelnemers werden 
geacht gedurende 36 uur ieder uur een aantal voorgeschreven metingen te doen. Aldus 
probeerde Herschel een beeld te krijgen van de wijze waarop drukgolven zich over de 
aarde verplaatsen.5 In 1838 staakte Herschel het project daar hij het wereldwijde netwerk te 
grofmazig achtte v~~r zijn intenties. Hij verzocht echter de Belgische geleerde Quetelet om 
het project op Ideiuere schaal in Belgie uit te voeren. Het Belgische net breidde zich spoedig 
uit over geheel Europa. In 1842 had het aantal van vier waarnemingsstations, waarmee 
Quetelet in Belgie begonnen was, zich vertienvoudigd. 

In 1840 probeerde de astronoom Lamont, directeur van de koninklijke sterrenwacht in 
MUnchen, een Europees meteorologisch samenwerkingsverband te creeren als een verlate 
voortzetting van de Societas Palatina, een achttiende-eeuwse meteorologische vereniging. 
Anders dan bij het onderzoek van Herschel en Quetelet ging het hierbij niet om dagelijkse, 
maar om de jaarlijkse variatie in meteorologische grootheden. Hij verwachtte van de deel
nemers dat zij gedurende het gehele jaar drie maal per dag een aantal voorgeschreven meteo
rologische waarnemingen verrichten. Om dit project te ondersteunen richtte hij een nieuw 

4. J. Cawood, 'Terrestrial Magnetism and the Development of International Collaboration in the Early 
Nineteenth Century', Annals afScience 34 (1977) 551-587. 

5. J. Herschel, 'Instructions for making and Registering Meteorological Observations at various Stations in 
Southern Africa and other countries in the South Seas, as also at Sea', The Edinburgh New Philosophical Journal 21 

(1836) 135-149, i.h.b. 139-140. 
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tijdschrift op, de Annalen fUr Meteorologie, Erdmagnetismus und verwandte Gegenstande.6 

Bovendien voorzag hij deelnemers desgewenst van in zijn eigen werkplaats geconstrueerde 
precisie-instrumenten. Wegens geldgebrek ging het tijdschrift, en daarmee tevens het project, 
echter reeds na drie jaar ter ziele. Later waren het vooral de onvermoeibare Von Hum
boldt, de Brit Sabine, de Petersburger Kupffer en de Amerikaanse marine-officier Maury die 
zich beijverden voor internationale samenwerking op het gebied van de meteorologie.l Bij de 
eerste drie lag een dergelijke samenwerking in het verlengde van het aardmagnetische net
werk) bij de laatste prevaleerden de belangen der scheepvaart. Nederland als zeevarende natie 
met een groat koloniaal imperium was voor deze propagandisten een aantrekkelijke partner. 

De wegbereider: Willem Wenckebach 
In hoeverre vond het Humboldtiaanse wetenschapsideaal zijn weerslag in ons land? Als we 
afzien van de natuurhistorische tak lijkt deze wetenschappelijke mode aan Nederland groten
deels voorbij te zijn gegaan.8 Grootschalige en dus kostbare projecten kon en wilde de 
Nederlandse overheid niet financieren. Een bijkomende factor is de afwezigheid in Neder
land van een sterrenkundige traditie. De meest vooraanstaande en invloedrijke vertegen
woordigers van de Humboldtiaanse wetenschap) de Fransman Arago) de Brit Herschel, de 
Amerikaan Maury en de Belg Quetelet) waren) evenals Gauss in G6ttingen en Lamont in 
Munchen) verbonden aan een astronomisch observatarium. 

I Anders dau de omringende grote mogendheden bezat Nederlaud in de jaren dertig geen 
~ nationale sterrenwacht.9 De universitaire observatoria waren in de regel uiterst gebrekkig, en 

slechts bruikbaar voor onderwijsdoeleinden. In deze periode telde Nederland slechts een 
astronoom van enige betekenis) namelijk de Utrechtse hoogleraar natuur- en sterrenkunde 
Gerrit Moll. Deze was ooit in Parijs in de leer was geweest bij de astronoom Delambre. 
Geconfronteerd met de behoeftige staat van het Utrechtse observatorium verschoofhij het 
zwaartepunt van zijn onderzoek al spoedig naar de natuurkunde. 

Dat nam niet weg dat hij in 1835 in opdracht van de regering participeerde in een inter
nationaa! wetenschappelijk project met een duidelijk Humboldtiaanse signatuur. Op ini
tiatief van de Britse geleerde Whewell and de Britse marineafficier Beaufort werd in dat 
jaar op een groot aantallokaties in West-Europa op verschillende tijden de waterhoogte 
langs de kust gemeten. Het uiteindelijke doel van dit project was de ontwikkeling van een 
wiskundige theorie van de getijdenbeweging. Onder Molls leiding verrichtten de door 
hem ge1nstrueerde marineofficieren de voorgeschreven metingen van 9 tot 28 juni op 15 
plaatsen langs de Nederlaudse kust." 

Na Molls overlijden in 1838 werd zijn positie als 's lands eerste astronoom overgenomen 
door de Leidse hoogleraar Kaiser. Deze voerde in die tijd een hero'isch gevecht om de sterren
kunde in Nederland van de grand te tillen, een streven waarin hij uiteindelijk wonderwel 

6. Zie het voorwoord in J. Lamont, Annalen for Meteorologie, Erdmagnetismus und verwandte Gegenstiinde 1 (1842). 
7. G. Houvenaghel, 'La conference maritime de Bruxelles en 1853: premiere conference oceanographique inter

nationale', GewinalJ (1990) 44. 
8. Wat de natuurhistorische kant van de zaak betreft, moet in de eerste plaats worden verwezen naar de activi

teiten van e.G.e. Reinwardt in de Indische archipel, en de in 1820 opgerichte Natuurkundige Commissie voor 
Nederlandsch-Indie. Zie JA. Koolmees, 'Caspar Georg Carl Reinwardt (1773-1854)' (doctoraalscriptie bio-historie: 
Utrecht, 1979) 51-60. 

9. In wezen had het in de jaren twintig geplande en in 1833 voltooide observatorium te Brussel die functie moe
ten krijgen. 
10. G. Moll, 'Over waarnemingen der getijen langs de Nederlandsche kusten', Nieuwe verhandelingen der Eerste 

Klasse van het Koninklijk-Nederlandsche Instituutvan Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten 7 (1838) 1-25. 
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slaagde. Hij voelde zich in deze pogingen echter gefrusteerd door de gebrekkige middelen 
waarover hij beschikte en de geringe belangstelling van de overheid voor de maatschappelijke 
betekenis van de sterrenkunde. Hij beschikte eenvoudigweg niet over de nodige personele en 
financiele ondersteuning om daarnaast oak nog initiatieven te ontplooien op het gebied van 
bijvoorbeeld het aardmagnetisme of de meteorologie. 

Aardmagnetisch onderzoek werd in het begin van de negentiende eeuw in Nederland 
overigens nauwelijks verricht. Luitenant -Generaal Krayenhoff, die in de periode 1827-1830 te 
Nijrnegen uitvoerige metingen van zowel de declinatie als inclinatie van de magneetnaald 
verrichtte, vormde een uitzonderingY Meteorologische waarnemingen werden daarentegen 
wel op grote schaal gedaan, maar zelden met gecontroleerde en betrouwbare instrumenten 
op een voor wetenschappelijke doeleinden bruikbare wijze. Ook werden deze gegevens 
bewerkt noch verzameld) laat staan dat gepoogd werd om uit dit materiaal weerkundige 
wetmatigheden af te leiden. 

Deze situatie veranderde geleidelijk gedurende de jaren dertig en veertig. De grote voor
vechter voor de verheffing van de Nederlandse meteorologie in deze periode was Willem 
Wenckebach.12 Hij was atkomstig uit Den Haag) waar zijn vader werkzaam was als secreta
ris-generaal bij het ministerie van binnenlandse zaken. In de jaren twintig had hij in 
Utrecht zowelletteren als wis- en natuurkunde gestudeerd. Onder zijn studiegenoten was 
de latere Utrechtse hoogleraar Gerrit Jan Mulder. Beiden hadden Moll geassisteerd bij zijn 
bekende proeven ter bepaling van de geluidsnelheid. Wenckebach toonde zich een ijverig 
en zeer begaafd student. Op aanbeveling van zijn leermeesters Moll en Schroder werd hij 
op 22-jarige leeftijd aangesteld als lector in de wis- en zeevaartkunde op de Delftse milltaire 
school. Na de opsplitsing van deze school in het Instituut voor Marine te Medemblik en 
de Militaire Academie te Breda) werd hij in Breda belast met het onderwijs in de wiskunde 
en de mechanica en statica. In 1830 promoveerde hij in Utrecht op een pr.oefschrift op 
laatstgenoemd gebied: het behandelde de optimale vorm en afmetingen van stenen bruggen. 

Kort daarop werden de lessen in Breda geschorst als gevolg van de politieke gebeurte
nissen in Zuid-Nederland. Wenckebach keerde daarom weer terug naar zijn geboortestad. Na 
een kortstondig dienstverband als vrijwilliger bij de's Gravenhaagsche Schutterij, reisde hij 
enkele jaren door Europa, waarbij hij onder andere Engeland, Duitsland en het Alpen
gebied bezocht. Vermoedelijk bezocht hij tijdens deze rondreis diverse wetenschappelijke 
centra. Zoals velen van zijn landgenoten was hij zich maar al te bewust van de terugval der 
Nederlandse natuurwetenschap en wilde hij het zijne bijdragen aan het herstel. Mogelijk 
heeft de afsplitsing van Belgie, en het daarmee gepaard gaande vedies aan politieke betekenis, 
dergelijke wetenschappelijke aspiraties nog versterkt. Het grote voorbeeld voor Wencke
bach was Alexander von Humboldt. Het was dan ook op het gebied der Humboldtiaanse 
wetenschap dat hij zijn bijdrage aan de Nederlandse wetenschap zou leveren. Zo besloot 
hij als eerste Nederlander tot deelname aan de twee jaar eerder opgerichte Magnetische 
Verein van Gauss en Weber. In september 1835 verbleef hij enige tijd in Gottingen) waar hij 
samen met Weber een aantal ijzerstaven magnetiseerde. Deze magneetstaven waren bestemd 
voor een door hem aldaar bestelde 'magnetometer', een door Gauss ontworpen instru
ment ter bepaling van de dedinatie van de magneetnaald.13 

11. W. van Bemmelen, Historisch overzicht van de aardmagnetische waarnemingen in Nederland (Utrecht, 1893). 
12. Voor leven en werk, zie A.5. Rueb, Yer nagedachtenis van W Wenckebach, math. mag., phil nat doa, hoogle

raar in de wiskunde aan de Hoogeschool te Utrecht, overleden 2 januarij 1847 (Utrecht, 1847). 
13. W. Wenckebach, 'Waarnemingen van de dagelijksche veranderingen in de afwijking der magneetnaald te 's
Gravenhage~ Natuur- en Scheikundig Archie! 4 (1836) 49. 

221 



Frans van Lunteren 

Terug in Den Haag begon hij eind november met de door Gauss en Weber voorgeschreven 
metingen. Volgens het voorschrift dienden de metingen te worden verricht tijdens de laatste 
weekeinden der oneven maanden. Gedurende vierentwintig uur werd iedere vijf minuten 
de richting van de magneet met astronomische precisie bepaald teneinde de dagelijkse 
variatie in het lokale aardmagnetisme in kaart te brengen. Aangezien iedere bepaling zes 
nauwkeurige waarnemingen van de voortdurend schommelende magneet vereiste) was het 
ondoenlijk om de metingen alleen te verrichten. Wenckebach werd dan ook geassisteerd 
door twee voormalige studiegenoten) namelijk Gerrit Simons) op dat moment werkzaam 
als wetenschappelijk adviseur bij het Departement van Financien, en Adolf Rueb, kort daar
voor gepromoveerd bij de Utrechtse hoogleraar wiskunde Richard van Rees en evenals 
Wenckebach zelf op dat moment ambteloos.14 De resulterende metingen van november 
1835 tot en met september van het daaropvolgende jaar werden gepubliceerd in Mulders 
Natuur- en Scheikundig Archief, waarvan Wenckebach inmiddels mederedacteur was gewor
den en in de jaarlijks door Gauss en Weber uitgegeven Resultate aus den Beobachtungen des 
magnetischen Vereins. Wenckebach behoorde overigens tot de vroegste niet-Duitse deel
nemers aan dit project. 

In maart 1836 begon Wenckebach aan een tweede) met het vorige samenhangende onder
zoeksproject, narnelijk de bepaling van de dagelijkse schommelingen in de luchtdruk. 
Hiertoe bepaalde hij gedurende een vol jaar elf keer per dag de stand van een voor dit 
onderzoek geleende precisiebarometer.15 Tevens verzamelde en bewerkte hij de talloze) 
gedurende de laatste honderd jaar in Nederland verrichte weerkundige waarnemingen) 
zoals die van Van Musschenbroek en Van Swinden. Dit materiaal besloeg tientallen reek
sen van dagelijkse waarnemingen gedurende een periode varierend van enkele jaren tot 
een volledige eeuw. Veel van dit materiaal was niet of slecht toegankelijk en daarenboven 
onbetrouwbaar door gebrekkige instrumenten en procedures. Door vergelijking van op 
verschillende plaatsen gemeten gemiddelden probeerde hij zoveel mogelijk de systematische 
fouten op te sporen en te elimineren) om aldus deze als 'nutlelooze ballast' opgestapelde 
waarnemingen aan de wetenschap dienstbaar te maken.16 

In november 1836 werden de lessen aan de KMA weer hervat en dientengevolge keerde 
Wenckebach terug naar Breda. Zijn onderwijs concentreerde zich nu op de natuur- en 
scheikunde. Zijn bijdragen aan het Archieflaten zien dat hij met name de natuurkundige 
ontwikkelingen in zijn tijd op de voet volgde. In 1840 gafhij zelfs een natuurkundig leer
boek uit. Gedurende deze jaren zette hij zowel zijn aardmagnetische als zijn weerkundige 
onderzoekingen voort. De eerste kregen zelfs een uitbreiding doordat hij in zijn metingen 
tevens de moeilijker te bepalen intensiteit van het magnetisme betrok. Daarnaast ondernam 
hij een aantal initiatieven ter bevordering van meteorologisch onderzoek in de kolonien. 
Onder meteorologen bestond een algemene consensus over het grote belang van weerkun
dige waarnemingen in de tropische gebieden. Daar de weersomstandigheden aldaar naar 
ieders oordeel minder gecompliceerd waren dan in de gematigde streken) bood de studie 
van juist deze gehieden de heste mogelijkheid voor dieper inzicht in de onderliggende 
mechanismen. 

14· Resultate aus den Beobachtungen des magnetischen Vereins im Jahre 1836 (1837) 91. 
15. W. Wenckebach, 'Over de regelmatige dagelijksche verandering in de drukking van den dampkring, volgens 

Barometerwaamemingen, gedaan te 's-Gravenhage', Natuur- en Scheikundig Archief5 (1837) 43-160. 
t1,' 16·

h
W

f
· W(enck)ebach, 'Uitkomsten uit in Nederland gedane Weerkundige waarnemingen', Natuur- en Scheikundig 

f/\ Arc ie 5 1837 331-433. 
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Met die gedachte in het hoofd publiceerde Wenckebach een reeks in Paramaribo verrichte 
waarnemingen en legde hij tevens contacten met een waarnemer op Java.l7 Na zijn benoe
ming tot lid van de Eerste Klasse Van het Instituut in 1838 gebruikte hij zijn invloed in dit 
lichaam voor het verwerven van overheidssteun voor meteorologisch onderzoek in de 
kolonien. Aldus werd op verzoek van de Eerste Klasse de zopas in Utrecht gepromoveerde 
medicus P.L. Onnen, tot officier van gezondheid benoemd bij het leger in Oost-Indie, op 
kosten van het departement van kolonien voorzien van de benodigde instrumenten. Deze 
werden vervaardigd door Willems jongere broer Eduard Wenckebach. Eduard was na een 
uitgebreide, door het rijk gefinancierde opleiding in het buitenland een instrumentmake
rij in Amsterdam begonnen. Deze uitzonderlijke overheidsondersteuning werd ingegeven 
door het feit dat, door de gebrekkige kwaliteit van het Nederlandse aanbod, hoogwaardige 
instrumenten in de regel in het buitenland werden ingekocht.18 Willem Wenckebach instru
eerde Onnen voor mens vertrek naar de Oost in 1841 in het verrichten en bewerken van 
weerkundige waarnemingen. Op zijn beurt assisteerde Onnen Wenckebach bij zijn aard
magnetische metingen. De tussen 1841 en 1846 door Onnen te Buitenzorg verrichte waar
nemingen werden geredigeerd door Wenckebach, daarbij geassisteerd door zijn medeleden 
Van Rees en Mulder, en gepubliceerd in de verslagen van het InstituuU9 Hoe zeer deze 
waarnemingen in een bestaande behoefte voorzagen, bleek uit het dankbare gebruik dat de 
grote Duitse autoriteit op het gebied van de meteorologie, H.W. Dove, van deze waarne
mingen maakte om enkele openstaande vragen over de dagelijkse verandering van de 
luchtdruk nabij de evenaar te beantwoorden.20 

De Eerste Klasse was overigens niet tevreden met een enkel waarnemingsstation op Java. 
Men wees de regering op de recente inspanningen die met name Rusland en Engeland zich 
getroostten op het gebied van zowel aardmagnetisch als meteorologisch onderzoek, resul
terend in een wereldwijd net van observatoria. In een Memorie werd een uitgebreid voor
stel uitgewerkt voor een soortgelijk netwerk in Indie, bestaande uit zeven waarnemings
stations, met opgave van geschikte lokaties, benodigd personeel en· instrumentarium. 
Hoewel de regering blijk gaf van haar belangsteUing voor een dergelijk project, gaf men 
tegelijkertijd te kennen dat de financien van het rijk dergelijke uitgaven niet toelieten.21 

Meer succes had Wenckebach in 1845 met een pleidooi voor het geregeld laten doen van 
meteorologische waarnemingen op reizen naar Oost en West-Indie. Het beoogde doel van 
deze waarnemingen was vooral het nauwkeurig in kaart brengen van de variatie in gemid
delde luchtdruk aan weerszijden van de evenaar. De minister van marine J.C. Rijk, tevens 
lid der Eerste Klasse, toonde zich gaarne bereid am hieraan zijn medewerking te verlenen. 
Hij verzocht de Eerste Klasse een instructie op te stellen v~~r de gewenste waarnemingen 
en stelde de leden bestaande scheepsjournalen met meteorologische data ter beschikking. In 
de daaropvolgende jaren werden door de marine nauwkeurige instrumenten aangekocht en 

17. W. Wenckebach, 'Uitkomsten uit weerkundige waamemingen gedaan te Paramaribo, door RH. Dieperink', 
Natuur- en Scheikundig Archief6 (1838) 65-86; Rueb, Wenckebach,29. 
18. J. MacLean, 'Eduard Wenckebach. Science policy in Nederland in de periode 1829-1840', Nederlands Tijd

schriftvoor Natuurkunde (1874) 259-262. 
19. Het Instituut, ofVerslagen en Mededeelingen uitgegeven door de vier Klassen van het Koninklijk Nederlandsche 

Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten (1841) 26-28 (hierna Het Instituut). 
20. H.W. Dove, 'Ueber die taglichen Veranderungen des Barometers in der heissen Zone', Annalen der Physik 
und Chemie 70 (1847) 372-386. 
21. Het Instituut (1841) 26-27, (1843) 177. 
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benut op reizen naar zowel Oost- als West~Indie. Ook deze resultaten werden door de 
leden van de Eerste Klasse bewerkt en uitgegeven.22 

Van Rees was Wenckebachs voornaamste bondgenoot waar het ging om de behartiging 
van de meteorologie, zowel binnen als buiten het Instituut. Dat is ook niet geheel verwon
derlijk gezien zijn eerdere schreden op het gebied van het Humboldtiaanse onderzoek. Als 
hoogleraar wiskunde in Luik participeerde Van Rees reeds in de jaren twintig in de door 
Quetelet gecoordineerde waarnemingen van vallende sterren oftewel door de dampkring 
bewegende meteorieten.23 En de onder Molls leiding verrichte getijdemetingen werden 
vervolgens door Van Rees bewerkt.24 

Vanaf 1838, het jaar dat Van Rees zijn vroegere leermeester Moll opvolgde als hoogleraar 
natuur- en sterrenkunde, onderhield hij een uitvoerige briefwisseling met Wenckebach. Het 
was vermoedelijk onder invloed van de laatste dat Van Rees zich meer en meer op de 
meteorologie ging richten. 25 Zo diende hij een voorstel in bij het Provinciaal Utrechts 
Genootschap voor een onderzoek naar het verschil in neerslag bij meting op verschillende 
hoogten. In navolging van een enkele jaren eerder door Wenckebach gedane suggestie stelde 
Van Rees voor hiertoe de Domtoren te benutten. Dit voorstel werd in januari 1839 door 

17 het bestuur aangenomen. Het genootschap bekostigde de benodigde regenmeters en 
P betaalde de bewoner van de Domtoren, belast met de regeling der stadsuurwerken, een 

jaarlijks traktement van honderd gulden voor het verrichten van de waarnemingen. Deze 
omvatten behalve de neerslag onder- en bovenaan de toren tevens andere meteorologische 
grootheden als druk, temperatuur en vochtigheid en windrichting. De waarnemingen 
werden zes jaar voortgezet en onder meer in Lamonts Annalen gepubliceerd.26 

Onder invloed van alle internationale activiteiten begon de Humboldtiaanse koorts 
zich ook van het Nederlandse hooglerarenkorps meester te maken. Zo gaf Van Rees 
gehoor"aan het verzoek van Quetelet om deel te nemen aan het Belgische samenwerkings
verband. In het door Mulder, Wenckebach en Miquel geredigeerde Bulletin des Sciences 
Physiques et Naturelles en Nterlande publiceerden Van Rees en de Groninger hoogleraar 
Ermerins in 1840 de meetresultaten van 21 maart. Drie maanden later hadden de Amster
damse hoogleraar Matthes en de Franeker hoogleraar Enschede zich bij hen gevoegd." 
Vervolgens kwamen Deventer (wederom Matthes), Leeuwarden (Smeding) daar nog bij, 
terwijl Franeker afviel na de opheffing van het Athenaeum. Het was Van Rees die deze 
Nederlandse bijdragen coordineerde. Onafhankelijk daarvan was de hoogleraar Rijke in 
het dichter bij Brussel gelegen Maastricht al in een eerder stadium tot het Belgische net
werk toegetreden.28 

22. Ret Instituut (1845) 200-203. 
23. Zie voor dit project: A. Quetelet, Ristoire des Sciences Mathematiques et Physiques (Brussel, 1864) 348-351. 
24. R. van Rees, 'Over de getijen aan de kusten van Nederland', Nieuwe verhandelingen der Eerste Klasse van het 

Koninklijk-Nederlandsche Instituutvan wetenschappen, letterkunde en schoone kunsten 7 (1838) 27-45. 
2S. e.H.e. Grim-vis, Het leven van den hoogleeraar R. van Rees (Utrecht, 1876) 34-3S; Buys Ballot, Uitkomsten der 

meteorologische waarnemingen, gedaan te Breda van 1839-1846, door en onder Leiding van Dr. W. Wenckebach 
(Utrecht, 1848) 2. 

26. R van Rees, Uitkomsten der Meteorologische Waarnemingen gedaan te Utrecht, in de jaren 1839-1843 (Utrecht, 
1844); idem, 'Meteorologische Beobachtungen in Utrecht', Annalen for Meteorologie, Erdmagnetismus und ver
wandte Gegenstiinde 3 (1842) 73-80. Zie oak W. Wenckebach, 'Regenhoeveelheid op verschillende hoogten hoven 
den grond', Natuur- en Scheikundig Archie/3 (1835) 30-31. 
27· Bulletin des Sciences Physiques et Naturelles en Neerlande 3 (1840) 188-189, 221-225. 
28. A. Quetelet, 'Observations meteorologiques horaires', Bulletins de l'Acadtmie Royale des Sciences et Belles

Lettres de Bruxelles 62 (1839) 3S, 7' (1840) 129, 200, T (1840) 56-S7, 144> 8' (1841) 129, 4S0, 82 (1841) 177-178, 401, 9' 
(1842) lOS· 
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Leiden ontbrak weliswaar in het rijtje, maar dit impliceerde geen gebrek aan Humbold-
tiaanse gezindheid. De astronoom Kaiser kondigde in 1842 aan zich eveneens met meteoro- \/ 
logische waarnemingen te zullen gaan bezighouden.29 Het is niet duidelijk in hoeverre de ~ 
druk hezette hoogleraar dit voornemen ten uitvoer gebracht heeft. De hoogleraar Uylen-
broek verrichtte in de zomers van 1839 en 1840 een aantal metingen van zowel de declinatie, 
inclinatie ais intensiteit van het aardmagnetisme. In de zomer van 1841 deed hij ditzelfde 
tevens op andere lokaties in het land, waaronder Arnhem, Harderwijk, Nieuwe Diep en 
Franeker. Zijn gloedvolle voordracht in het Instituut geeft een goed beeld van de nieuwe 
gezindheid onder de geleerden: 

Er is een Klasse van verschijnselen, welke tegenwoordig de aandacht der natuurkundigen in eene 

hooge mate gespannen houdt. En geen wonder! want zij zijn tot het onderzoek daarvan opgewekt door 

VOn Humboldt; zij worden aangespoord en geleid door Gauss. Waar zulk een stem zich verheft, waar 

zulk een voorganger zich aan het hoofd stelt, claar volgen gewillig zelfs zij, die anders gewoon zijn te 

gebieden. En zoo zien wij in onze clagen gebeureo, wat vroeger naauwelijks mogelijk scheen, dat 

geleerden, illt onderscheidene gewesten, met terzijdestelling van allen nationalen naijver, elkander 

broederlijk de hand reiken, en zich verbinden tot de volvoering van een gemeenschappelijk onderzoek, 

hetwelk bezwaarlijk, om deszelfs uitgestrektheid, aan een enkelen of zelfs aan weinigen kon worden 

overgelaten; een onderzoek, dat, nog naauwelijks aangevangen, reeds rijke vruchten heeft opgeleverd, 

en nog milder oogst in de toekomst belooft.3° 

Eind 1843 werd Wenckebach, inmiddels hoogleraar, door bezuinigingen bij het departe
ment van oorlog genoodzaakt zijn onderwijs in Breda te stakenY Twee jaar later werd hij 
aan de Utrechtse Universiteit aangesteld als -buitengewoon hoogleraar in de wiskunde na 
het emeritaat van Schroder. Aldus zag hij zich weer verenigd met zijn oude vrienden en 
studiegenoten Van Rees, Mulder en Rueb. De laatste had zijn baan als leraar opgezegd en 
was na een uitgebreide reis langs verschillende Europese astronomische observatoria in 
1840 aangesteld als observator van de Utrechtse sterrenwacht en drie jaar later, op verwek 
van Van Rees, tevens als lector in de sterrenkunde.32 

Lang heeft de universiteit niet kunnen profiteren van Wenckebachs diensten. Reeds in 
januari 1847 overleed hij op 43-jarige leeftijd. Zijn korte aanwezigheid in Utrecht was eehter 
voldoende om een jonge lector in de faculteit te bezielen voor de weerkunde. Buys Ballot 
zou hem niet enkel opvolgen als hoogleraar in de wiskunde, maar tevens als voornaamste 
pleitbezorger van de vaderlandse meteorologie. 

Ben meteoroloog in wording: Buys Ballot 
Buys Ballot vertoonde een aantal overeenkomsten met Wenckebach. Ook hij koesterde een 
grote liefde voor de klassieke talen - hij begon zijn studie als letterenstudent - en ook hij 
toonde zich als docent een ware generalist, die voortdurend de eenheid der wetenschap 
beleed. Bovenal bezat hij evenals Wenckebach een mateloze bewondering voor Alexander 
von Humboldt Dergelijke karakteristieken waren overigens in die tijd tamelijk wijd ver
breid onder academisch gevormde natuurwetenschappers. De liefde voor de klassieke talen 

29. J. Lamont, Annalen fUr MeteoroLogie, Erdmagnetismus und verwandte Gegenstiinde 4 (1842) XXV. 
30. P.}. Uylenbroek, 'Over het aardmagnetismus', Ret Instituut (1841) 99-113, m.n. 99-100. 
31. G. van Steijn, Koninklijke Militaire Academie. Gedenkboek. 1828 - 24 november -1928 (Breda, 1928) xvii, 71. 
32. P. Harting, 'Levensberigt van AS. Rueb: Album der Natuur (1855) 1-5. 
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was de gewezen gymnasiasten met de paplepel ingegoten; de onlosmakelijke samenhang der 
wetenschappen was bijna een dogma en Von Humboldt werd algemeen beschouwd als de 
nieuwe Newton. 

Verschillen waren er ook. Tegenover het sobere empirisrne dat Wenckebach deelde met 
Mulder en Van Rees, plaatste de bevlogen Buys Ballot een bijna idealistische houding ten 
aanzien van de natuurwetenschappen. De 'bespiegeling' prevaleerde bij hem in de regel 
boven de waarnerning. En in wetenschappelijke dadendrang overtrof hij zo mogelijk zijn 
voorganger. 

Zijn grote liefde was aanvankelijk, naast de letteren, vooral de sterrenkunde. Samen 
met zijn studievriend Krecke benutte hij iedere gelegenheid om onder leiding van Van 

V Rees op de Smeetoren astronomische waarnerningen te doen. Beiden assisteerden Van 
\j Rees eveneens bij de door Quetelet gepropageerde rneteorologische waarnerningen. Later 

kwarn hij tevens in de ban van de natuur- en scheikunde. 
Hier was het niet zozeer de praktische kant die hem aansprak maar veeleer het zoeken 

naar onderliggende unificerende principes. Nog voor zijn promotie op 29 juni 1844 rneen
de hij een nieuwe theoretische grondslag voor zowel de natuurkunde als de scheikunde te 
hebben gevonden in een theorie over de wisselwerking tussen materie- en etherdeeltjes, 
resulterend in een alternerende krachtenfunctie die van talloze bekende verschijnselen 
rekenschap zou kunnen geven. Zijn leermeesters, Mulder voorop, waren niet onder de 
indruk van deze jeugdige specnlaties en raadden hem de publicatie nadrukkelijk af. Deze 
reactie betekende een bittere slag voor de ambitieuze student. Dertig jaar later schreef hij 
zijn toenernende concentratie op de meteorologie toe aan deze negatieve bejegening: hij 
had 'uit teleurstelling de meteorologie als een speelpop ... teI hand genomen.'33 

Welke facloren bepaalden zijn belangstelling voor de meteorologie? Ongetwijfeld heeft 
zijn medewerking als student aan een internationaal project zijn jeugdige ambities gevoed. 
Daarenboven leek de meteorologie een zeer geschikt veld voor het verwerven van een 
wetenschappelijke reputatie. Immers naar ieders oordeel verkeerde de meteorologie, 
anders dan de astronomie, in een pril stadium. Kennis van de voornaamste wetmatighe
den ontbrak nog, en daarmee tevens de mogelijkheid om min om meer betrouwbare 
voorspellingen te doen. De meteorologie wachtte nog op haar Newton. Veelzeggend is de 
opmerking die Buys Ballot in 1846 tot zijn gehoor richtte: 

... wanneer gij roem bedoelt, zult gij dien ligter verkrijgen in eene wetenschap, die nag slechts te naau

wernood dien naam verdient, die nog schaars het verband harer waarheden weet aan te wijzen; want 

een gelukkige greep kan eene geheele omwenteling in eene zoodanige veroorzaken.34 

Anderzijds was het kwalitatieve inzicht in de atmosferische processen in het begin van de 
eeuw aanzienlijk toegenomen en leek de tijd rijp voor een doorbraak. Een van de stellin
gen in de dissertatie van Buys Ballot luidde: 'Weldra zal de meteorologie met recht de 
naam wetenschap opeisen'.35 Dit optimisme werd, zoals hij later expliciteerde, mede inge
geven door een recente technische innovatie, narnelijk de elektrische telegraaf. Naar ver
wachting zou binnen niet al te lange tijd geheel Europa overdekt zijn met een dicht tele-

33. Van Everdingen (n. 2), Buys Ballot, 31-32. 
34. C.H.D. Buys Ballot, Toespraak over de noodzakelijkheid eener veelzijdige beoefening van wetenschap (Utrecht, 

1846) 37. 
35. Van Everdingen (n. 2), Buys Ballot, 37. 
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graafnet. Dit ZOll in zijn optiek een snelle uitwisseling van weerkundige informatie, 
afkomstig van verschillende lokaties, mogelijk maken en daardoor een grate impuls geven 
aan het meteorologisch onderzoek. 

Er is nog een derde factor. Evenmin als de astronomie was volgens Buys Ballot de mete
orologie een experimentele wetenschap in de ware zin van het woord. Waar het in andere 
natuurwetenschappen mogelijk was de te onderzoeken systemen zodanig te manipuleren dat 
bepaalde factoren gelsoleerd konden worden, was dat in de studie van de aardse atmosfeer 
niet het geval. In de mete0L2_lQg,!g~!LQ~ __ ~~tr9nOmi~I2!.~valeerde de passieve waarneming. 
Deze nood was ljuysBailoi een deugd. Zo stelde hij in 1849 d~ volgende ontboezeming op 
schrift: 'Wij voor ons gevoelen zeer ons gebrek aan geschiktheid, om waarnemingen te doen, 
andere ten minste dan astronomische of daarmede overeenkomst hebbende physische.'36 

Was het zaad onder Van Rees reeds geplant, de kornst van Wenckebach naar Utrecht 
eind 1844 zal de belangstelling voor de meteorologie enkel versterkt hebben. Weliswaar 
vond Wenckebachs benoerning pas plaats na de promotie van Buys Ballot, maar anders 
dan zijn medestudenten voelde Buys Ballot geen enkele behoefte om de hogeschool na de 
beeindiging van zijn studie te verlaten. Waar zijn vriend ICrecke na diens promotie in 1842 
een leraarsbaan aan het Nijmeegse gymnasium accepteerde, zette Buys Ballot na een veel 
langere studietijd zijn studie en onderwekingen in Utrecht voort. Samen met Van Rees 
bestudeerde Buys Ballot de Mecanique Celeste van Laplace en daarnaast benutte hij de pas 
aangelegde spoorweg tussen Amsterdam en Utrecht om de door Doppler voorspelde ver
andering in golflengte en frequentie bij bewegende trillingsbronnen te toetsen. Deze 
exclusieve toewijding aan de wetenschap werd mogelijk gemaakt door het feit dat zijn 
familie over een aanzienlijk kapitaal beschikte. 

In het voorjaar van 1845 verzocht hij de Utrechtse Hogeschool om een onbezoldigd lec
toraat in de wis- en natuurkunde faculteit. Het privaatdocentschap, in Duitsland een wet
telijk vastgelegd recht voor iedere gepromoveerde, was toentertijd in Nederland tamelijk 
ongebruikelijk. De curatoren, die bij het rijk vergeefs op uitbreiding van het docenten
korps hadden aangedrongen, grepen deze buitenkans met beide handen aan. In hun VOOf

dracht aan de minister rnerkten zij op 'dat het niet veelrnalig gebeurt dat jongelieden, 
ruim van middelen voorzien, zich geneigd gevoelen om alleen uit zucht voor de Weten
schap, zich aan de beoefening derzelve te wijden',37 Aangezien de chemicus Mulder afwilde 
van het voorgeschreven onderwijs in de geologie en mineralogie werd Buys Ballot met 
deze colleges belast.38 Een jaar later maakte hij zijn jeugdige speculaties over materie- en 
etherdeeltjes tot onderwerp van een tweede college over <theoretische scheikunde'. 

Buys Ballots belangstelling voor de meteorologie kwam reeds in 1845 duidelijk naar 
voren. In de wintermaanden van dat jaar hieid hij een voordracht voor het Utrechtse 
Natuurkundig Gezelschap over het noorderlicht. Later dat jaar publiceerde hij zijn eerste 
meteorologische onderzoekingen. Deze getuigen zowel van zijn belangstelling voor de 
sterrenkunde als van zijn visie dat de empirie door de theorie geleid moet worden. Het 
betrof hier een onderzoek naar andere periodieke variaties van meteorologische grootheden 
dan de bekende dagelijkse en jaarlijkse. De Finse geleerde Nervander had uit meteorologi
sche waarnemingen geconcludeerd dat de asrotatie van de zon, die volgens astronomen 

36. Buys Ballot, Schets eener physiologie van het onbewerktuigde rijk der natuur (Utrecht, 1849) xvi. 
37. Zie de voordracht door de curatoren van Buys Ballot als lector in een brief aan de minister van 25 juni 1845, 

RijksarchiefUtrecht, R.U.D., Curatoren, inv.nr. 66. 
38. Zie de brief van Mulder aan de curatoren, d.d. 12 september 1845, Rijksarchief Utrecht, R. U. u., Curatoren, 

inv.nr.66. 
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ongeveer 27 dagen in beslag nam, gepaard ging met een bijbehorende periodieke variatie in 
de temperatuur. Buys Ballot gebruikte de lange reeks te HalfWeg verrichte waarnemingen 
am Nervanders resultaat te toetsen. Hij bevestigde diens globale conclusies, maar yond 
een iets andere waarde voor de omwentelingstijd, namelijk 27,68 dagen. Het maximale 
temperatuurverschil ten gevolge van deze variatie bedroeg ruim een graad Fahrenheit. 
Met karakteristieke ze!fverzekerdheid verklaarde hij dat de meteorologie zich mocht 
'verheugen, eene grootheidsbepaling, welker benaderde waarde zij aan de astronomie ont
leend had, met honderdvoudige zekerheid te hebben weergegeven.'39 

Aangespoord door dit resultaat trachtte Buys Ballot vervolgens de fluctuaties in de door 
de zon naar de aarde uitgestraalde warmte direct te bepalen middels een zogenaamde 
pyrheliometer. Hierbij riep hij de hulp in van zijn vriend Krecke, de vaardiger experimen
tator van de twee.40 Deze had inmiddels zijn leraarsbaan in Nijrnegen opgezegd en was 
weer naar Utrecht teruggekeerd. Mogelijk waren de resultaten van dit onderzoek niet 
geheel bevredigend. Tot publicatie is het in ieder geval nooit gekomen. Meer succes had 
Buys Ballot met de voortzetting van zijn meteorologische onderzoekingen. Analyse van de 
afwijkende resultaten van Nervander leidden hem naar een tweede onbekende tempera
tuurfluctuatie, namelijk een ten gevolge van de wisselende fasen van de maan. Daarnaast 
onderzocht hij de invloed van de door hem veronderstelde fluctuaties in warmtestraling 
op windsterkte en windrichting en op de hoeveelheid neerslag. Deze onderzoekingen 
resulteerden in de jaren 1846 en 1847 in een reeks publicaties in Poggensdorfs Annalen der 
Physik und Chernie en in een door hemze!f bekostigde Franstalige brochure, getiteld Les 
Changements Periodiques de Temperature, dependents de la Nature du Soleil et de la Lune, 
mise en rapport avec Ie prognostic du Temps, deduits d'observations Neerlandaises de 1729 il 
1846. Buys Ballot was er aldus in korte tijd in geslaagd zijn naam als meteoroloog interna
tionale bekendbeid te geven. 

Buys Ballot had als meteoroloog al zeer vroeg een helder doe! voor ogen en hij bezat 
tevens een duidelijke voorstelling over de weg waarlangs dat doel bereikt moest worden. Het 
doel was een dusdanige kennis van de meteorologische wetmatigheden dat betrouwbare 
voorspellingen, ook op de langere termijn, binnen handbereik zouden kamen, zoals dat in 
de astronomie reeds lang het geval was. In dit opzicht toonde Buys Ballot zich aanzienlijk 
optimistischer dan Van Rees en de Fransman Arago, die beiden meenden dat allerlei toe
vallige invloeden deze hoop voor altijd tot een onvervulbare wensdroom zouden makenY 

Bovenal benadrukte Buys Ballot de noodzaak om de prioriteiten in het atmosferisch 
onderzoek te verleggen. In de eerste decennia van de eeuw hadden de geleerden zich onder 
invloed van Von Humboldt geconcentreerd op het in kaart brengen der gemiddelde waar
den van de uiteenlopende meteorologische grootheden op zoveel mogelijk lokaties op de 
aardbol. Ook Wenckebach had hierin zijn voornaamste taak gezien. Buys Ballot nu, meende 
dat de tijd gekomen was om de volgende stap te zetten: het bestuderen van de afwijkingen 
van die gemiddelden en het zoeken naar verbanden tussen afwijkingen in temperatuur, 
druk, windrichting en neerslag. Zijn grate voorbeeld was de meteoraloog Dove, die eind 

39. Buys Ballot, 'Bepaling van den omwentelingstijd der zan, nit de temperatuurwaarnemingen buiten Haarlem', 
Algemeene Konst- en Letterbode (1845) 354-358, m.n. 355. 
40. Buys Ballot, 'Ueber den Einfluss der Rotation der Sonne auf die Temperatur unserer Atmosphiire', Annalen 
der Physik und Chemie 68 (1846) 208. 
41. Buys Ballot, Les Changements Periodiques de Temperature (Utrecht, 1847) 115-117; zie ook Aanteekeningen van 

het verhandelde in de sectie-vergaderingen van het Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschap
pen ... in het jaar 1845 (1846) 38. 
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jaren dertig een reeks artikelen had gepubliceerd waarin hij de aandacht had gevestigd op die 
afwijkingen en ze voor talloze meetresultaten had berekend. Zijn leven lang hamerde Buys 
Ballot op de wenselijkheid om naast gemeten waarden tevens de afwijkingen van de gernid
delde waarden te bepalen en te publiceren. Reeds in 1845 verzocht hij de redactie van de 
Algemeene Konst- en Letterbode, die sinds jaar en dag de weerkundige waarnemingen te 
Balfweg in het tijdschrift opnam, om tevens de afwijkingen te vermelden.42 

Niet alleen in het buitenland rees zijn steI, oak in eigen land nam zijn aanzien toe. In 
1846 verkreeg hij het lidmaatschap van het Provinciaal Utrechts Genootschap. Binnen het 
PUG ontpopte hij zich onmiddellijk als een vurig pleitbezorger van de meteorologie. Zo 
verzocht hij begin 1847 het genootschap om een subsidie van honderdvijftig gulden voor het 
laten verrichten van meteorologische berekeningen, in het bijzonder tef vergelijking van 
gelijktijdige barometerstanden en windrichtingen op een aantal plaatsen in Europa. Hij wilde 
daarbij gebruik maken van de diensten van een van zijn studenten. Van Rees wilde echter 
voorrang geven aan de bewerking van de door Wenckebach nagelaten reeks meteorologische 
waarnemingen. Hiervoor stelde het genootschap tweehonderdvijftig gulden beschikbaar, 
waarna op voorstel van Van Rees de berekeningen werden opgedragen aan Buys Ballot.43 

Kort daarop stelde Buys Ballot het genootschap een prijsvraag voor op het gebied der 
meteorologie. Bij verlangde een bepaling van de afwijkingen der gemiddelde waarden van 
temperatuur, druk en windrichting voor tijdvakken van vijf dagen gedurende twee achter
eenvolgende jaren voor zoveel mogelijk lokaties in Europa en Aziatisch Rusland. Dit alles 
diende te worden gecombineerd met een analyse van de verplaatsing van die afwijkingen 
in ruimte en tijd. Tot slot dienden de afwijkingen in verband te worden gebracht met de 
gelijktijdige winden en de afwijkingen in de richting van die winden. De prijsvraag werd 
door het genootschap goedgekeurd en ter aanmoediging verhoogde Buys Ballot de uitge
loofde prijs met nog eens honderdvijftig gulden uit eigen middelen. Ondanks herhaalde 
uitschrijving bleven antwoorden uit. 

Vermoedelijk was het eveneens in 1847 dat het plan ontstond tot oprichting van een 
meteorologisch en magnetisch observatorium. In de zomer van dat jaar bezochten Buys 
Ballot, Krecke en Van Rees Quetelets observatorium in Brussel, na eerder te Aken de jaar
lijkse bijeenkomst der Duitse Naturforscher und Arzte bijgewoond te hebben. Nog tijdens 
deze reis vernam Buys Ballot dat hij Wenckebach zou opvolgen als buitengewoon hoogle
raar in de wiskunde.44 In november van dat jaar werd de benoeming bekrachtigd. Deze 
nieuwe stap in zijn wetenschappelijke carriere zou echter geen negatieve consequenties 
hebben voor zijn meteorologische ambities. Het initiatief tot de oprichting ging uit van 
Buys Ballot. Op zeker moment legde hij dit voornemen voor aan Van Rees en Krecke, die 
zich beiden enthousiast betoonden. Krecke toonde zich bereid tot het verrichten der waar
nemingen, zonder daarvoor enige financiele tegemoetkoming te ontvangen, en Van Rees 
zegde toe het project waar mogelijk te zullen ondersteunen.45 

Het meteorologisch observatorium 
In juni 1848 richtte Buys Ballot zich tot de curatoren def Utrechtse Hogeschool met een 

drievoudig verzoek in verband met de voorgenomen oprichting van een meteorologisch 

42. Ibid., 106-110; Algemeene Knnst- en Letterbode (1846) 32, 45-48. 
43. Utrechts Archief, Archief van het PUG, inv.nr. 16, p. 26-27, 32-33, 38-39, 63· 
44. Van Everdingen (n. 2), Buys Ballot, 58. 
45. Krecke, Description de /'observatoire mitiorologique et magnetique a Utrecht (Utrecht, 1850) 4-5· 
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en aardmagnetisch observatorium in Utrecht. In de eerste plaats verzocht hij om het 
gebruik van Huize Zonnenburg tegen de gereduceerde huurprijs van tweehonderdvijftig 
gulden per jaar voor tien achtereenvolgende jaren. Daarnaast drong hij aan op de benoe
ming van Krecke tot onbezoldigd lector, observator of directeur van het observatorium. 
En tenslotte informeerde hij naar de mogelijkheid van een kleine toelage voor de uitgave 
van de waarnemingen. Buys Ballot benadrukte dat het belangrijke meteorologische werk 
van Wenckebach een vervolg moest krijgen. Oak wees hij op de grote internationale 
inspanningen op aardmagnetisch gebied, terwijl in Nederland nauwelijks enig onderzoek 
van betekenis werd verricht. Ten slotte merkte hij op dat de lokatie op het bolwerk 
Sonnenborgh tevens geschikt was voor de bouw van een nieuwe sterrenwacht ter vervan
ging van de in zeer gebrekkige toestand verkerende Smeetoren.46 

Klaarblijkelijk heehtte hij eraan het observatorium aan de Hogeschool te binden. Dat 
hij dit prive-initiatief een zo officieel mogelijk karakter wilde geven, was niet in de eerste 
plaats ingegeven door behoefte aan financiele bijstand. Hij liet in zijn brief duidelijk door
schemeren dat het laatste verzoek de laagste prioriteit bezat. Veeleer was het er hem om te 
doen zijn positie ten opzichte van buitenstaanders te versterken. Immers, het observatori
urn had in zijn optiek niet als exclusieve functie het doen van waarnemingen in Utrecht. 
Indachtig zijn credo dat vooruitgang in de meteorologie slechts bewerkstelligd kon worden 
door vergelijking van gelijktijdige waarnemingen op goed gekozen verspreide lokaties, 
diende het observatorium te functioneren als wetenschappelijk centrum van een landelijk, 
of zelfs Europees netwerk van waarnemingsstations. De waarnemingen zouden in Utrecht 
verzameld, bewerkt en gepubliceerd moeten worden. 

De curatoren negeerden de twee laatste verzoeken, maar bemiddelden bij de gemeente, 
de eigenares van het betreffende pand, ter inwilliging van de eerste wens.47 Het gemeente
bestuur verklaarde zich bereid de woning voor driehonderd gulden per jaar gedurende zes 
jaar aan Buys Ballot te verhuren.48 Het pand zou tevens dienen als woning voor Krecke, 
die als observator zo veel mogelijk aanwezig diende te zijn. Naast de behuizing vormde het 
benodigde instrumentarium een tweede belangrijke voorwaarde voor de onderneming. 
Met toestemming van de curatoren stelde Van Rees een aantal instrumenten uit het 
natuurkundig kabinet ter beschikking. Krecke construeerde daarnaast eigenhandig een 
aantal zelfregistrerende instrumenten. Voor de bepalingen van de magnetische declinatie, 
die een constante temperatuur vereisten, had Buys Ballot in de stadswal een kluis laten 
aanbrengen. Eind 1848 werd het observatorium operationeel. Op de eerste december, vol
gens algemene conventie het begin van het nieuwe meteorologische jaar, begon Krecke 
met de waarnemingen.49 

Nu het centraal observatorium functioneerde was het zaak ook elders waarnemers te 
recruteren. Bij aanvang van de onderneming was door slechts een buitenstaander mede
werking toegezegd, namelijk de met Krecke bevriende Leenderts te Nijmegen. Daarnaast 
kon hij gebruik maken van de resultaten van het reeds bestaande station te Halfweg. Begin 
december verscheen een oproep van Buys Ballot in de Algemeene Konst- en Letterbode, 
waarin hij anderen uitnodigde om te participeren in het project. Hij hoedde zich ervoor 

46. Buys Ballot aan curatoren, d.d. 15 juni 1848, RijksarchiefUtrecht, Curatoren, inY.nr. 69. 
47. Pas in december 1849 droegen de curatoren Krecke (vergeefs) voor bij de minister voor een benoeming als 

lector. 
48. Curatoren aan burgemeester en wethouders, d.d. 29 juni 1848 en curatoren aan Buys Ballot, d.d. 1 augustus 

1848, Rijksarchief Utrecht, Curatoren, inY.nr. 69. 
49. Van EYerdingen (n. 2), Buys Ballot, 59; Krecke (n. 45), Description (Utrecht, 1850). 
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potentiele deelnemers te overvragen. Idealiter zouden zij drie maal daags - om acht uur 's 
morgens, twee uur's middags en tien uur 's avonds - de dIuk, temperatuur en windrich
ting bepalen, zoals dat in Utrecht gebeurde. Maar waarnemingen op andere tijdstippen of 
met lagere frequentie waren evenzeer welkoffi. De registrerende instrumenten te Utrecht 
lieten op ieder willekeurig tijdstip een vergelijking met de Utrechtse waarnemingen toe. 
Oak stelde hij geen eisen aan de gebruikte instrumenten of aan de nauwkeurigheid def 
waarnemingen.50 

Dit laatste aspect riep bij sommigen twijfels op omtrent de waarde van het project. Een 
onverholen criticus yond Buys Ballot in de in 1848 te Deventer benoemde hoogleraar Van 
def Willigen. Van def Willigen was een jaar eerder gepromoveerd bij de Leidse astronoom 
Kaiser. Voor Kaiser was meetnauwkeurigheid het alfa en omega van zijn wetenschap. Van 
der Willigen toonde zich in dit opzicht een getrouw volgeling van zijn leermeester. In zijn 
oratie uitte hij zich op niet mis te verstane wijze: 

Het is mij niet mogelijk, een gevoel van wantrouwen te onderdrukken, zoo dikwijls ik die onafzienbare 

reeksen van waamemingen beschouw, waaruit men tot de kennis der wetten en oorzaken van de ver

schijnselen in onzen dampkring hoopt te geraken. Niemand zal wei beweren, dat die aan de vereischten 

van naauwkeurigheid ten volle beantwoorden, en tevens dat geene grootere juistheid nu reeds bereik

baar en noodzakelijk ware; maar men lette dan ook op de in evenredigheid geringe kennis, die daaruit 

is afgeleid, en den tWijfel, waaraan deze dan nog met regt onderhevig is. Terwijl verder ons nog bijna 

alle voorloopige kennis ontbreekt, zoekt men steeds zijn heil in de vervvikkelde verschijnselen, die zich 

in onze gematigde luchtstreek opdoen; en dit niettegenstaande een bevoegd beoordeelaar [Von 

Humboldt, FvL] luide verkondigt, dat eerst hier licht moet dagen uit de minder verwikkelde vormen, 

waaronder zij zich tusschen de keerkringen vertoonenY 

Het is niet duidelijk of Van def Willigen op de hoogte was van de plannen van Buys Ballot. 
De kritiek kwam hoe dan ook uiterst ongelegen, en Buys Ballot voelde zich genoodzaakt 
haar te beantwoorden. Zo merkte hij op dat voor de meteorologie andere criteria golden 
dan v~~r de sterrenkunde, en dat het grotere profijt van waarnemingen in de tropen die in 
de gematigde luchtstreken nog niet nutteloos maakteY Van der Willigen repliceerde met 
een uitvoerige uiteenzetting over de zin en betekenis van nauwkeurigheid in de natuurwe
tenschappen. Voor sommige doeleinden was deze wellicht minder noodzakelijk, maar 
voor kennis der oorzaken was zij onmisbaar. 'Het kan niet genoeg gezegd worden: nauw
keurigheid en vooruitgang in de wetenschap zijn, v~~r den natuurkundige, woorden van 
dezelfde betekenis:S3 Maar Buys Ballot bleef de voorkeur geven aan een groter aantal waar
nemers boven een grotere nauwkeurigheid. Zoals hij enkele jaren later schreef, achtte hij 
het 'oneindig beter op honderd plaatsen, niet te ver van elkander, eenvoudige waarnemin
gen te doen, dan op tien plaatsen hoogst volledige'.'4 

Ondersteuning kregen Buys Ballot en Krecke van het Provinciaal Utrechts Genootschap. 
Op voorstel van Van Rees kende het PUG in mei 1849 het observatorium een bedrag van 
honderdvijftig gulden toe. Deze toekenning zou in de volgende jaren nog twee maal worden 
verlengd. Het geld werd benut voor het doen uitvoeren van de benodigde berekeningen en 

50. Buys Ballot, Algemeene Konst- en Letterbode (1848) 379-384. 
51. VS.M. van def Willigen, Over Natuur- en Sterrekundig onderzoek (Deventer, 1848) 33. 
52. C.H.D. Buys Ballot, 'Meteorologische opmerkingen', Algemeene Konst- en Letterbode (1848) 379-384. 
53- V.S.M. van der Willigen, lets over meteorologische waarnemingen (Deventer, 1849) 33. 
54. Buys Ballot, Uitkomsten der meteorologische waarnemingen gedaan in 1849 en 1850 te Utrecht en op eenige 

andere plaatsen in Nederland (Utrecht, 1851) 2. 
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als bijdrage aan de kosten van de publicatie van de resultaten.55 Tevens zorgde het PUG in 
1850 voor de publicatie van Krecke's wetenschappelijke beschrijving en verantwoording van 
de instrumenten en meetprocedures onder de titel Description de l' observatoire meteorologi
que et magnetique a Utrecht. 

Steun voor het project kwam ook uit andere hoek. In het voorjaar van 1850 verzocht Buys 
Ballot het pas opgerichte Koninklijk Instituut van Ingenieurs om een jaarlijkse toelage van 
vier- tot vijfhonderd gulden en om toezending van meteorologische waarnemingen. 
Omgekeerd zou 's Rijks Waterstaat desgevraagd de beschikking krijgen over de verzamelde 
en verwerkte resultaten van het observatorium. De Raad van Bestuur beloofde de haar ter 
beschikking staande waarnemingen op te sturen. Het betrof hier in het bijzonder de reeds 
enkele jaren te Den Helder door de waterbouwkundig ingenieur Van der Sterr verrichte 
waarnemingen. Van der Sterr was hiertoe aangemoedigd door Wenckebach. 

De Raad meende echter door gebrek aan middelen niet aan het verzoek om financiele 
ondersteuning te kunnen voldoen. WeI toonde zij zich bereid om mogelijkheden te onder
zoeken om in samenwerking met anderen het gevraagde bedrag bijeen te brengen.56 

Uiteindelijk ondersteunde het Instituut de publicatie der waarnemingen door de toezeg
ging een groot aantal exemplaren van het jaarboek af te nernenY 

In ditzelfde voorjaar bemiddelde de eerder met Buys Ballot in contact getreden marine
officier M.H. Jansen bij de minister van marine om te bevorderen dat journalen van oor
logschepen aan Buys Ballot ter inzage zouden worden toegezonden. De minister werd 
hiertoe bereid gevonden.58 Buys Ballots groeiende orientatie op scheepswaarnemingen zou 
van grote strategische betekenis blijken te zijn. Immers op dit gebied konden betrekkelijk 
snel praktische resultaten worden geboekt, zowel met betrekking tot het vermijden van 
stormen als het verkorten van de reisduur. Zoals Buys Ballot zich steeds meer realiseerde 
waren praktische resultaten noodzakelijk voor zowel de gewenste medewerking van de 
scheepvaart als voor een structurele financiele ondersteuning van de onderneming. 

Een ander toepassingsgebied voor weerkundige inzichten zag Buys Ballot in de land
bouw. In een bijdrage voor het in 1849 te Utrecht gehouden landbouwcongres wees Buys 
Ballot op het verband tussen weersgesteldheid en plantengroei.59 Maar voorlopig ont
plooide hij weinig initiatieven in deze richting. Dat is ook niet verwonderlijk. Van deze 
sector had hij weinig te verwachten en omgekeerd had hij de landbouw ook nog weinig te 
bieden. Praktische resultaten op dit gebied zouden nog lang op zich laten wachten. 

In 1851 verscheen de eerste publicatie van door het observatorium verrichte waarne
mingen, namelijk de uitkomsten van 1849 en 1850. Dit dubbele jaarboek bevatte naast deze 
resultaten tevens een programmatische inleiding, bestaande uit eenentwintig stellingen, 
waarin Buys Ballot zijn visie op de meteorologie uiteenzette. Twee karakteristieke elementen 
springen hierbij in het oog: de noodzaak van een fijnmazig net van waarnemingsstations 
rond een hoofdstation en de bepaling en opgave van de afwijkingen der gemiddelde toe· 
stand in plaats van de werkelijke waarde.60 

55. Utrechts Archief, ArchiefY. h. PUG, inY.nr. 16, p. 286-287, 296-297; mY.nr. 17, p. 190-191, 241. 
56. Koninklijk Instituut van Ingenieurs. Algemeen verslag van de werkzaamheden en notulen der vergaderingen over 

het Instituutsjaar 1849-1850,253-258. 
57. Buys Ballot, Meteorologische waarnemingen in Nederland 1851 (Utrecht, 1852) ii-iii. 
58. Van Everdingen (n. 2), Buys Ballot, 60. 
59. Buys Ballot, Verslag omtrent waarnemingen aangaande het verband van weersgesteldheid en plantengroei, inge

leverd aan het vierde Congres voor Landbouw, gehouden te utrecht in juni (Utrecht, 1849). 
60. Buys Ballot (n. 54), Uitkomsten 1-3. 
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Door Krecke ontworpen zelf-registrerende barometer (fig. 1) en apparaat dat de windrichting registreert (fig. 
8) (bron: F. Krecke, Description de l'observatoire meteorologique et magnetique a Utrecht (Utrecht, 1850) 

Behalve de Utrechtse waarnemingen werden tevens waarnemingsresultaten uit Den Helder, 
Zwanenburg, Groningen, Leeuwarden, Nijrnegen en Breda opgenomen. Die uit Groningen 
waren afkomstig van het plaatselijke Genootschap ter bevordering def Natuurkundige 
Wetenschappen en die uit Breda van het Natuurkundig Gezelschap aldaar. De Friese waar
nemingen werden overgenomen uit de Provinciale Courant.61 

Nu zich binnenlands een netwerk van waarnemingsstations begon te vormeil, richtte 
Buys Ballot de blik op het buitenland. In de zomermaanden van 1851 maakte hij samen 
met Krecke een uitgebreide reis langs de voornaamste Europese meteorologische centra 
om daar connecties aan te knopen. Zo bezochten ze Brussel (Quetelet), Parijs, Londen en 
Greenwich (Glaisher), Cambridge, Hamburg, Berlijn (Von Humboldt en Dove), Praag, 
Dresden, Miinchen (Lamont), Heidelberg, Frankfurt en Bonn (Argelander). Buys Ballot 
kreeg van velen toezeggingen desgewenst te kunnen beschikken over het plaatselijke waar
nemingsmateriaal. 

Deze reis had overigens nog een tweede doel. Voor zijn vertrek had Buys Ballot zich tot 
de curatoren gewend met een concreet plan voor de bouw van een nieuwe sterrenwacht. 
De oude Smeetoren verkeerde in dermate slechte staat dat zelfs een ingrijpende restauratie 
niet meer zou baten. Buys Ballot voelde zich bevoegd om zich met deze kwestie in te laten, 
daar hij in 1849 de examens in de sterrenkunde van Van Rees had overgenomen. Evenals 
drie jaar eerder zag hij in het bolwerk Sonnenborgh de ideale lokatie voor een eventuele 
nieuwbouw. Het was niet alleen 'zijne voorliefde voor de Sterrekunde' die hem hiertoe 
dreef. Het ging hem er tevens om het observatorium zo veel mogelijk met de sterrenwacht 
te verbinden, enerzijds ter versteviging van de positie van het observatorium volgens een 
elders gebruikelijk model, anderzijds vanwege zijn nog immer bestaande belangstelling 
voor de relaties tussen astronomie en meteorologie. Buys Ballot beloofde de curatoren op 
zijn buitenlandse reis een aantal (kleine) astronomische observatoria te bezoeken teneinde 

61. Ibid, 20-24 
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tot een verbeterd voorstel te kunnen komen.62 Uiteindelijk zouden de plannen van Buys 
Ballot met slechts enige kleine wijzigingen gerealiseerd worden. 

Bezocht Buys Ballot in 1851 de voornaamste Europese meteorologen, op zijn beurt ver
eerde de Berlijnse meteoroloog Dove datzelfde jaar het Utrechts observatorium met een 
bezoek. Dit bezoek bood Buys Ballot de mogelijkbeid de Utrechtse barometer te vergelij
ken met de reisbarometer van Dove, en daarmee, indirect, met de Berlijnse standaardba
rometer. Dergelijke standaardisatie was noodzakelijk voor een zinvolle internationale uit
wisseling van meetresultaten. Zoals Buys Ballot later benadrukte was de Utrechtse 
barometer de enige standaardbarometer in Nederland. 63 

In de voorrede van het in 1852 verschenen jaarboek met de waarnemingen van 1851 

zette Buys Ballot zijn ideaal van een samenhangend Europees netwerk uiteen. Dit netwerk 
zou moeten bestaan uit een aantal centra (zoals Utrecht, Parijs, Brussel, Greenwich, 
Munchen, enz.) waar waarnemingen uit omringende stations zouden worden verenigd. 
Dove zou vervolgens in Berlijn het overkoepelende Europese middelpunt moeten vesti
gen. Andere continenten zouden niet achterblijven en uiteindelijk zou de gehele aardbol 
overdekt zijn met waarnemingsstations. 'Dan zal handel en landbouw dezelfde vruchten 
van de meteorologie plukken die nu reeds de groote scheepvaart ervan inoogst.'64 

In ditzelfde jaar intensiveerde Buys Ballot zijn op de scheepvaart gerichte inspannin
gen. Hij publiceerde een Nederlandse vertaling van Sedgwicks Het beginsel van de wet der 
stormen, een gids voor zeelieden, waarvoor hij tevens een inleiding schreef. En hij zond in 
overleg met het Bataafsch Genootschap te Rotterdam een circulaire aan reders en gezag
voerders om zo de beschikking te krijgen over meer scheepsjournalen. Tevens wilde hij de 
minister van Marine wederom benaderen om de beschikking te krijgen over zoveel moge
lijk waarnemingen gedaan op oorlogsschepen. 

De zaak werd in een stroomversnelling gebracht door de activiteiten van Jansen. Deze 
had in het voorjaar van 1852 een bezoek gebracht aan Washington, waar hij contact had 
gelegd met Maury. Hij was het jaar daarvoor op diens werk geattendeerd door Kaiser.65 
Maury, marine-officier en directeur van de Amerikaanse Naval Observatory, beijverde 
zich sedert een aantal jaren om uit grote aantallen op schepen verrichte waarnemingen de 
gemiddelde winden en zeestromingen in verschillende tijden van het jaar in kaart te bren
gen. Maury toonde zich zeer geYnteresseerd in Nederlandse waarnemingen ter zee. Als 
tegenprestatie zouden de schepen die medewerking verleenden de beschikking krijgen 
over Maury's Sailing Directions.66 Buys Ballot, die tot dan toe nauwelijks op de hoogte was 
van Maury's project, toonde zich onmiddellijk enthousiast over Nederlandse participatie 
in Maury's onderneming. Maury, immers, kon praktische resultaten overleggen in de zin 
van een aanzienlijke verkorting der zeereizen. Hiermee kon de belangstelling van zowel de 
scheepvaart als de overheid worden gewekt. 

Buys Ballots belangstelling voor de scheepvaart had, zoals reeds gesuggereerd, een dubbele 
achtergrond. Enerzijds bood de scheepvaart hem de kans om zijn netwerk te vergroten, 
anderzijds verschafte zijn bemoeienis met de scheepvaart hem de gewenste maatschappelijke 
legitimiteit voor zijn wetenschappelijke onderzoekingen. Ondanks de groeiende kdng van 

62. Buys Ballot aan Curatoren, 7 juli 1851, RijksarchiefUtrecht, RU.D., Curatoren, inv.nr. 72. 
63. Van Everdingen (n. 2), Buys Ballot, 59. Buys Ballot (no 57), Meteorologische waarnemingen, Vi Uitkomsten der 

meteorologische waarnemingen gedaan in 1849 en 1850 te Utrecht, 24. 
64. Buys Ballot (n. 57), Meteorologische waarnemingen in Nederland 1851, i-n. 
65. Davids (n. 2), 'Van vrijheid naar dwang', 8. 
66. Van Everdingen en. 2), Buys Ballot, 61. 
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waarnemers, ontbrak het hem nog steeds aan formele erkenning en structurele financiele 
ondersteuning. Dit klemde temeer daar verdere expansie nodig was om zijn internationale 
ambities te realiseren. Het werd steeds duidelijker dat de toekomst van zijn onderneming 
afhankelijk was van de belangstelling van de overheid. Elders (Engeland, Pruissen, Rusland 
en Amerika) ondersteunde de overheid het aardmagnetisch en meteorologisch onderzoek 
op royale wijze. 

De oprichting van het Instituut 
Gesteund door zijn internationale connecties en heschikkend over een praktisch referen
tiekader, wendde Buys Ballot zich in juli 1852 tot de minister van binnenlandse zaken, 
Thorbecke, met een verwek om overheidssteun. Hij wees op de grote inspanningen van 
andere staten op dit gebied en bovenal op de praktische baten. In dit opzicht refereerde hij 
voora! aan de Sailing Directions van Maury, die nu al resulteerden in een opmerkelijke ver
korting van de reistijd van de daarover beschikkende schepen. Voortgezette waarnemin
gen zouden die reistijd met minstens tien procent verder verkorten. Bovendien zouden 
talloze schepen gespaard blijven, die zonder de 'reddende hulp' der meteorologie door 
orkanen te gronde zouden gaan. 

Daarnaast wees hij erop dat Nederland in Europa het voortouw zou kunnen nemen in 
de noodzakelijke wereldwijde samenwerking. Maar daartoe moest het observatorium eerst 
tot nationaal instituut worden verheven: 

De toon in Nederland aangeheven zal door de wereld weerldinken. Zijne roepstem zuIlen allen volgen 

als die uitgaat van een Nederlands Meteorologisch Instituut.67 

Kort daarop bezocht hij Thorbecke in Den Haag. Deze toonde zich, althans volgens Buys 
Ballot, enthousiast over zijn werkzaamheden.68 Van concrete toezeggingen was in dit sta
dium echter nog geen sprake. 

Terwijl Buys Ballot Thorbecke bewerkte, wendde Jansen zich tot de minister van mari
ne, J. Enslie. In overeenstemming met de plannen van Maury stelde hij de minister voor 
een zee-officier te belasten met de bewerking der scheepsjournalen van participerende 
handels- en oorlogsschepen. De bewerkte gegevens zouden dan zowel naar Maury als naar 
Utrecht moeten worden gestuurd. Omgekeerd zouden de schepen dan de beschikking 
krijgen over Maury's Sailing Directions. De scheepsjournalen zouden zich moeten richten 
naar het model-journaal van Maury. In Utrecht zouden tenslotte de scheepsinstrumenten 
kunnen worden geverifieerd. Jansen toonde zich bereid eventueel zelf, tegen een gepaste 
vergoeding, de bewerking der journalen op zich te nemen. Enslie deed, na overleg met de 
Schout bij nacht Roelen, de toezegging om na oprichting van het Instituut de oorlogsche
pen op te dragen volgens het gewenste model waarnemingen te verrichten.69 

Ook op de handel gerichte scheepvaartkringen werden bewerkt. Zo becijferden Buys 
Ballot en Jansen in de Nijverheids-courant van 7 augustus hoe op basis van Maury's gegevens 
de reis van New-York naar Rio de Janeiro gemiddeld acht dagen kon worden bekort en die 
naar Rio de Janeiro zelfs zes weken?O Met name Jansen voerde vervolgens een grootse 
campagne om reders in Amsterdam en Rotterdam tot medewerking te bewegen. Bet 

67. Buys Ballot aan de minister van Binnenlandse Zaken, 19 juli 1852, weergegeven in: Van Everdingen (n. 2), Buys 
Ballot, 141-145. 
68. Van Everdingen (n. 2), Buys Ballot, 64. 
69. Ibid., 62-64. 
70. Buys Ballot, Meteorologische waarnemingen in Nederland 1852 (Utrecht, 1852) 174. 
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Rotterdamse Bataafsch Genootschap en het Amsterdamse College Zeemanshoop onder
steunden het initiatief ten volle.7l 

Ondanks de gezamenlijke inspanningen was de relatie tussen Buys Ballot en jansen niet 
zonder spanning. Dat is ook niet verwonderlijk gezien de divergerende interesses. Waar bij 
Buys Ballot toch uiteindelijk de wetenschap prevaleerde, stonden bij jansen de praktische 
belangen der scheepvaart voorop. De overeengekomen opzet was de oprichting van een 
nationaal instituut met een afdeling Zeevaart, geleid door een gedetacheerd marine-offi
cier, en een voor de landwaarnemingen. Jansen wenste een grote mate van autonomie 
voor de zeevaartafdeling, die in zijn optiek zou moeten fungeren als een directe schakel 
tussen Maury en de Nederlandse scheepvaart. Bet model-journaal zou geheel conform 
Maury's ontwerp moeten zijn. Bovenal hamerde hij erop dat de afdeling Zeevaart niet in 
Utrecht zou moeten worden gevestigd.72 

Buys Ballot was niet onverdeeld enthousiast over het door Maury gehanteerde model. 
In het bijzonder wenste hij meer barometerwaarnemingen.73 Hoewel hij omzichtig met 
Jansen omging, werd diens angst voor een ondergeschikte rol versterkt door de neiging 
van Enslie om Buys Ballot als voornaamste aanspreekpunt te beschouwen. In zekere zin 
waren beide wegbereiders tot elkaar veroordeeld. Buys Ballot verschafte Jansen de beno
digde wetenschappelijke status en institutionele inbedding voor zijn eigen plannen; omge
keerd had Buys Ballot de medewerking van de scheepvaart nodig omdat de beoogde zee
vaartafdeling hem de benodigde praktische resultaten bezorgde zonder welke er van de 
oprichting van een overheidsinstituut geen sprake kon zijn. Zoals Buys Ballot in die tijd 
opmerkte over de hulp van jansen: 

Het ingezonden plan werd daardoor zeker werkelijk ondersteund, daar nu ook het praktische nut in 

het oog sprong; terwijl de onderneming daarenboven door een praktisch zeeman aanbevolen werd.74 

In december 1852 liet Buys Ballot zich voor het eerst publiekelijk uit over de door hem 
gewenste overheidsbemoeienis. In de inleiding van het jaarboek 1852, waarin voor het 
eerst ook buitenlandse waarnemingen waren opgenomen, kwam hij weer terug op zijn 
internationale ambities: 

Mogt het eene Regeeringszaak worden gelijk in Pruissen, Oostenrijk, Belgie en Engeland, hetgeen wij 

vast meenen te mogen verwachten, zoo konden wij nog eenige meerdere onkosten maken, am eenige 

belangrijke waarnemingsplaatsen, als Oldenburg of Bremen, of in het zuiden Luxemburg, te winnen; wij 

wuden eene leemte aanvullen, Belgie zou ons toevallen en ons terrein zau meer dan verdubbeld zijnJ5 

Zo zou, als het ware, het verloren Zuid-Nederland in wetenschappelijke zin heroverd kun
nen worden. Dergelijke militaire metaforen gebruikte Buys Ballot wel vaker. Zoals hij 
elders in hetzelfde jaarboek aangaf, was financiele ondersteuning met de enige drijfveer 
voor het appel aan de overheid: 

71. Van Everdingen (n. 2), Buys Ballot, 61. 
72. Ibid., 64. 
73. Ibid., 61-62. 
74. Buys Ballot (n. 70), MeteoTologische waarnemingen in Nederland 1852, 174-175. 
75. Ibid., i. 
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Modeljournaal van het Utrechts observatorium (bron: Buys Ballot, Uitkomsten der meteorologische waar
nemingen gedaan in 1849 en 1850 te Utrecht en op eenige andere plaatsen in Nederland (Utrecht, 1851)) 

AI mag echter de geldelijke ondersteuning slechts tijdelijk van de Regering uitgaan, het gezag moet 

voortdurend aan haar ontleend worden. Zoodanige inrigting moet een publiek karakter hebben, opdat 

men met een eenigzins grooter gewigt aan buitenlandsche personen, bij wie men onbekend is, hulpe en 

mededeeling kunne vrageo, dan als bijzonder persoon. Is dus reeds dit jaar oos teneio zozeer uitgebreid, 

wat zal oiet het Iostituut veroverenJ76 

Maar juist het gewenste publieke karakter was niet onproblematisch. Buys Ballot zou later 
stellen dat de oprichting van het KNMI door Thorbecke was ondersteund en aanbevolen. 
Maar Thorbecke verklaarde een jaar later dat zijn regering niet van plan was geweest 'eene 
Rijksinstelling te vestigen'. Dit laatste is niet onwaarschijnlijk. Jaar na jaar benadrukte hij, 
dat waar het de bevordering der wetenschap betrof, de overheid zoveel mogelijk moest 
overlaten aan het particulier initiatief. Enkel in aangelegenheden van publiek belang zou 
de overheid, waar nodig, financiele ondersteuning kunnen bieden. Met soortgelijke argu
menten ondersteunde hij de opheffing van het Instituut en keerde hij zich in 1855 tegen de 

76. Ibid., 175. 
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oprichting van een nationale sterrenwacht door de overheid, hoewel hij geen bezwaar had 
tegen eventuele subsidieringP 

Vermoedelijk in het najaar van 1852 bracht Thorbecke een kort bezoek aan het Utrechtse 
observatorium. Buys Ballot beschreef dit bezoek in zijn in 1882 uitgeven Beredeneerd Register 
op de werken van het KNMI in de volgende bewoordingen: 

Zijne Excel1entie deed ons de eer het nederig Observatorium te bezoeken, begreep in een kwartieruur 

dat de onderneming een toekomst had en, toen ik toonde hoe ik reeds uit een betrekkelijk gering aan

tal scheepsjournalen van den heer Roelants te Schiedam ontvangen en uit eenige andere door het 

Bataafsch Genootschap van proefondervindelijke Natuurkunde te Rotterdam mij gezonden, resultaten 

had kunnen afleiden ter bekorting der reizen naar Java en terug, kreeg ik toez~gging van een crediet 

van f 5000 en verlof om nader te's Rage de zaak te mogen bespreken?8 

In de Kamer benadrukte Thorbecke dat hier geen sprake was van het oprichten van een 
nieuwe instelling, maar enkel van ondersteuning van een bestaande inrichting. Het grote nut 
van deze instelling aehtte hij zonneklaar: '20 ooit eene zaak van wetenschap, van kunst, op 
eene bijdrage uit de schatkist aanspraak had, mij dunkt het is deze inrichting'. De vraag of 
kon worden volstaan met de bewerking van de seheepsjournalen beantwoordde hij ontken
nend. De waarnemingen op zee dienden ter aanvulling van die verricht in de inrichtingen 
op het vasteland. 'Deze laatste inrichtingen moeten de middelpunten zijn waar het licht 
samenvloeie'.l9 

Wat ook Thorbecke's opzet geweest mag zijn, zeker is dat gedurende de eerste maanden 
van 1853 een aantal officiele besprekingen plaatsvond tussen Buys Ballot en het ministerie. 
Aan deze besprekingen kwam eind april een abrupt einde door de val van het ministerie
Thor-beeke. Vier ministers, onder wie Thorbecke zelf, werd op 19 april ontslag verleend. 
Enslie daarentegen behield zijn ministerpost. Als minister van binnenlandse zaken werd 
Thorbecke opgevolgd door Van Reenen. Deze wisseling van de wacht rou voor Buys Ballot 
uiteindelijk gunstig uitpakken, al was dat op voorhand niet duidelijk. 

20 stemden de politieke gebeurtenissen Jansen zeer somber over de kansen voor de 
oprichting van het instituut. Hij nam zich zelfs voor weer naar zee te gaan in afwachting 
van betere tijden. In juni schreefhij Buys Ballot Enslie voorgesteld te hebben om op eigen 
houtje aan de gang te gaan. Eind juni kwam er bericht van het ministerie dat Jansen f 600 

kreeg boven zijn non-activiteitstraktement en dat hij iedere drie maanden een verslag zou 
indienen.80 

Wederom was het Maury die als katalysator fungeerde. Eind juni had hij aan de rege
ring van een groot aantal belanghebbende staten een uitnodiging gezonden om deel te 
nemen aan een grate maritieme conferentie in Brussel. Enkele jaren eerder had de Britse 
regering de Verenigde Staten benaderd met een voorstel tot het creeren van een Anglo
Amerikaans meteorologisch netwerk. In zijn advies aan de Amerikaanse overheid had 
Maury vervolgens een wereldwijd netwerk bepleit. Maury kreeg daarop het fiat van zijn 
regering om een internationale eonferentie te organiseren met als doe! de creatie van een 
maritiem netwerk. Deze inperking moest de haalbaarheid van het project vergroten. 
Immers eerdere pogingen tot internationale samenwerking waren gestrand op politieke 

77. De onuitgegeven parlementaire redevoeringen van Mr.].R. Thorbecke (Arnhem, z.j.) III, 340-341. 
78. Buys Ballot, Beredeneerd Register op de werken van het KNMJ (Utrecht, 1882) 3. 
79. De onuitgegeven parlementaire redevoeringen van Mr. J.R. Thorbecke (Arnhem, z.j.) III, 147-148. 
80. Van Everdingen (n. 2), Buys Balwt, 63-66. 
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gevoeligheden. Zo had Engeland in 1851 geweigerd om dee! te nemen aan een door Kupffer 
voorgesteld internationaal samenwerkingsverband op het gebied der meteorologie.81 

De door Quetelet georganiseerde conferentie ving aan op 23 augustus. Gedelegeerden, 
meest marine-officieren, van tien zeevarende naties namen aan de conferentie deel. Door 
Nederland werd Jansen afgevaardigd. Enslie's aanbod om eveneens Buys Ballot af te vaar
digen, werd door de laatste afgeslagen. Vermoedelijk deed hij dit uit consideratie met de 
grote gevoeligheden van Jansen.82 

Het eindrapport van Maury bestond uit drie delen waarin respectievelijk de te meten 
parameters, de instrumenten, meetschalen en methoden en de wijze van vastlegging, het 
abstract log, werden vastgelegd. Bij deze laatste werd onderscheid gemaakt tussen civiel en 
rnilitair gebruik. Het lukte ruet om overeenstemming te bereiken over de te gebruiken eenhe
den. Overeengekomen werd, tenslotte, dat de vaak gebrekkige instrwnenten door bevoegde 
inrichtingen dienden te worden geverifieerd.83 

Het rapport werd door Jansen doorgewnden aan de minister van marine. In een reac
tie van 24 september toonde deze zich zeer ingenomen met de besluiten. Reeds een week 
later ontvingen de Amsterdamse en Rotterdamse genootschappen het bericht dat het 
Instituut zou worden opgericht. Op 21 december kreeg Buys Ballot de opdracht om samen 
met Jansen een geschikt onderkomen in Utrecht te zoeken. Op 31 januari 1854 werd het 
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut opgericht onder binnenlandse zaken. 
Buys Ballot werd aangesteld als onbezoldigd hoofddirecteur. Krecke vervulde de functie 
van directeur waarnemingen te land tegen een bezoldiging van f 1500, alsmede die van 
directeur van het meteorologisch observatorium, waarvoor hij f 300 ontving. Jansen werd 
bij het Instituut gedetacheerd als directeur waarnemingen ter zee en ontving daarvoor de 
toegezegde toelage. 

Wat de lokatie betrof ging de voorkeur uit naar het bolwerk Sonnenborgh. Grond en 
gebouwen waren inmiddels eigendom van de Utrechtse Hogeschool, die het bolwerk in 1853 
verworven had met het oog op de bouw van een nieuwe sterrenwacht. De Hogeschool, 'zeer 
genegen ... de vestiging van het meteorologisch observatoriurn hier te stede te bevorderen 
en in nauwer verband te brengen met de bestaande Academische inrichtingen', deed de 
toezegging de verbouwing en uitbreiding van het observatoriurn op zich te nemen.84 Tot de 
verplaatsing naar De Bilt in 1897 functioneerde de universiteit als verhuurder aan het 
Instituut. 

Epiloog: overheid, hoogleraren en practici 
Welke factoren droegen bij aan de oprichting van het KNMI? De belangrijkste was ongetwij- 1;/) 
feld de persoon Buys Ballot zel£ Zijn torneloze energie, zijn vermogen om medestanders te 
werven en te mobiliseren, zijn voortdurende bereidheid tot comprornissen ten aanzien van .: 
het wetenschappelijk wenselijke en het praktisch haalbare, en zijn internationalisme 
bepaalden het succes van zijn onderneming. 

2- Maar met deze constatering is de vraag bij lange na niet beantwoord. Aan het initiatief 
van Buys Ballot lag een wijd verbreld Humboldtiaans wetenschapsideaal ten grondslag en, 
meer specifiek, het voorbereidend werk van Wenckebach. De verwezenlijking van Buys 
Ballots meteorologische ambities was bovendien naUWelijk\:Ogelijk geweest zonder de 

81. Houvenaghel (n. 7), 'La conference mantlme', 44-45. 
82 Van Everdingen (n. 2), Buys Ballot, 66 67. ~ f flY C, C 
83. Houvenaghel (n. 7), 'La conference maritime', 47. ,Ad,.w.,. I j 
84. Van Everdingen (n. 2), Buys Ballot, 68-70. ! U 
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beschikking over een aanzienlijk familiekapitaal, een vooraanstaande positie in de weten
schappelijke wereld, en de steun van diverse geleerde genootschappen. Dit laatste aspect ver
dient enige nadruk in het licht van de gangbare opvatting dat de natuurwetenschappelijke 
genootschappen bun tijd gehad hadden, en voor de ontwikkeling der wetenschap betekenis-
100s waren geworden. Nader onderzoek naar de rol van genootschappen in de opbloei der 
natuurwetenschappen in de tweede helft van de negentiende eeuw blijft een wenselijke zaak. 

Wat nit deze geschiedenis tevens duidelijk wordt, is de internationale orientatie van het 
Nederlandse onderzoek op het gebied der Humboldtiaanse wetenschappen. De hier bespro
ken onderzoekingen van achtereenvolgens Moll (getijden), Wenckebach (aardmagnetisme) 
en Van Rees (meteorologie) vonden aIle plaats binnen het kader van een internationaal 
onderzaeksprograrnma. En het lijdt oak weinig twijfel dat Buys Ballot van begin af aan met 
de gedachte van een internationaal netwerk gespeeld heeft. Alleen was hij minder geneigd 
genoegen te nemen met een ondergeschikte rol in een dergelijk samenwerkingsverband. Zijn 
nationaIe activiteiten waren er veelaI op gericht zijn internationaIe positie te versterken. 

Essentieel voor de uiteindelijk verkregen overheidssteun was bovenal de veronderstelde 
praktische betekenis voor de scheepvaart. De betrekkelijk geringe kosten, benodigd voor 
de oprichting van een rijksinstituut, zullen de beslissing van de overheid vergemakkelijkt 
hebben. Uiteraard speelde hierbij tevens de verbeterende financiele situatie van het rijk een 
rol. Het is echter de vraag of Buys Ballot zander de steun van Jansen geboor zau hebben 
gevonden bij marine en andere scheepvaartkringen. Maury's internationale initiatieven, 
tenslotte, ondersteunden het appet aan de Nederlandse overheid om een nationaIe bijdrage 
te leveren aan een wereldwijde inspanning. 

Hier stuiten we op een ander hiaat in geschiedschrijving. Uit alles blijkt de essentiele rol 
van lezgclficieren, en in het bijzonder marineofficieren, in het Humboldtiaanse onder
zoek. Zonder mensen als Beaufort, Sabine, Maury, Jansen en vele naamloze anderen zou 
dergelijk onderzoek nooit die grote vlucht hebben kunnen nemen. Over hun achtergrond 
en motieven is echter weinig bekend. In de geschiedschrijving - en dit artikel vormt geen 
uitzondering - wordt hun rol beperkt tot die van nuttige handlangers van vooraanstaande 
geleerden, gedreven door wetenschappelijke doeleinden. 

Een laatste punt dat onze aandacht behoeft, betreft de relatie tussen Buys Ballots hoog
leraarschap en zijn directeurschap. Ongetwijfeld daukte hij zijn leidinggevende positie 
mede aan de eerste functie, daar die hem de benodigde wetenschappelijke status bezargde. 
Inhoudelijk lijkt de band tussen beide functies echter tamelijk smal. Als hoogleraar was hij 
immers wiskundige en als directeur meteoroloog. Interessant in dit verband is tevens de 
afwezigheid van enige salariering in die laatste hoedanigheid. Wat leert ons dit over de 
(veranderende) maatschappelijke rol van de hoogleraar/wetenschapper? 

Om tot meer aIgemene gezichtspunten te geraken inzake de maatschappelijke betekenis 
van de wetenschap in het midden van de eeuw, en de rol van hoogleraren, genootschap
pen en de overheid bij het verrichte onderzoek, is het zinvol om de totstandkoming van 
het KNMI te vergelijken met een ander nationaaI project van natuurwetenschappelijke 
aard dat in dezelfde periode van de grand kwarn. Het betreft hier de instelling van een 
commissie voor de vervaardiging van een geologische kaart van Nederland. ZoaIs we zul
len zien bestond er een aantal frappante overeenkomsten tussen beide projecten, die meer 
licht werpen op de boven aangeroerde thematiek. 

De geologische kartering van Nederland began in 1845 met de bodemonderzaekingen van 
W.C.H. Staring in Overijssel in opdracht van de Overijsselsche Vereeniging tot Ontwikkeling 
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van Provinciale Welvaart. Op het een jaar later door deze vereniging bijeengeroepen Land
huishoudkundig Congres te Zwolle werd een commissie opgericht die de taak kreeg te 
onderzoeken op welke wijze een geologische kaart van geheel Nederland tot stand kon 
worden gebracht.85 

In 1849 werd op het Vierde Landhuishoudkundig Congres te Utrecht een uitgewerkt plan 
gepresenteerd. Het onderzoek IDoest zich richten naar voorkomen, samenstelling, herkomst, 
dikte, fossieleninhoud en de grondwaterkwaliteit van de alluviale en diluviale gronden, de 
Tertiaire en Krijtformatie en de Jura-formatie. Voarts diende te worden onderzocht welke in 
het wild groeiende planten de ondergrond kenmerkten en tot welke cultuur deze gronden 
het meest geschikt waren. Voor de uitvoering van het werk) waartoe een commissie diende te 
worden aangesteld) werd zes tot acht jaar uitgetrokken. Het werk werd begroot op onge
veer f 7000 per jaar. Voer de financiering van het project wilde men een beroep doen op het 
rijk.86 

De minister van binnenlandse zaken De Kempenaer adviseerde de koning afwijzend in 
verband met de hoge kosten. Deze meende echter na consultatie van zijn adviseur Simons 
de kosten te kunnen reduceren door het inroepen van deskundige hulp. De onderteke
naars van het projectontwerp) de Leidse hoogleraren Van Breda en Van der Boon Mesch) 
werden uitgenodigd om samen met het Koninklijk Instituut van Ingenieurs een nieuw. 
plan op te stellen. Dit leidde echter niet tot een oplossing.87 

De nieuwe) in 1851 aangetreden regering Thorbecke toonde zich enthousiaster over de 
plannen en besloot f 10.000 op de begroting van 1852 te plaatsen. Thorbecke verdedigde 
deze overheidsondersteuning door te wijzen op het praktische en nationale belang van de 
onderneming. Particuliere krachten aIleen zouden nooit het gewenste resultaat kunnen en 
willen bewerkstelligen.88 

Bij Koninklijk Besluit van 14 maart 1852 werd de Hoofdcommissie voor de Geologische 
Kaart van Nederland ingesteld. Voorzitter werd J.G.S. van Breda. De overige twee leden 
waren de Amsterdamse hoogleraar F.A.W. Miquel en de ambteloze geleerde W.H.C. Staring, 
een oudleerling van Van Breda) die in de functie van secretaris als enige een bezoldiging 
ontving. Een twintigtal personen werd aangesteld als Correspondent der Hoofdcommissle. 
Dit aantal zou gedurende de daarop volgende jaren geleidelijk worden uitgebreid. De bedoe
ling was het project in vijf jaren ten uitvoer te brengen voor het totale bedrag van f 50.000.89 

Hoewel het werk gestaag vorderde) leidden oplopende spanningen tussen Van Breda en 
Staring in 1855 tot een voortijdige ontbinding van de Commissie. De concrete aanleiding 
tot het conflict was gelegen in onenigheid over het werkplan voor de laatste twee jaren. 
Maar de achterliggende problematiek hing nauw samen met de structuur van de commissie. 
Feitelijk werd het werk verricht door de praktijkman Staring, die het project daardoor 
steeds meer als het zijne ging beschouwen. Van Breda en Miquel) die beiden nauwelijks 
praktische kennis van de geologie bezaten) functioneerden voornamelijk als toezichthouders. 

Maar als voorzitter van de commissie zag Van Breda zichzelf als de hoofdverantwoorde
lijke voor de gehele onderneming. In dit verband is het interessant te zien dat de Koninklijke 
Akademie van Wetenschappen eerder had aanbevolen om het werk aan een enkel persoon 

85. M. van den Bosch, 'J.G.S. van Breda en de Commissie voor de Geologische Kaart van Nederland, 1852-1855', in: 
A.S.H. Breure en J.G. de Bruijn (red.), Leven en Werken van ].G.S. van Breda (1788-1867) (Groningen, 1979) 269. 
86. Ibid., 271. 
87. Ibid., 272. 
88. De onuitgegeven parlementaire redevoeringen van mr. J.R. Thorbecke (Arnhem, z.j.) III 127. 
89. Van den Bosch (n. 85), 'J.G.S. van Breda', 276-280. 
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op te dragen, een advies dat door de minister genegeerd was.90 Uiteindelijk zou Staring het 
werk later alleen voltooien. 

Laten we deze geschiedenis nu eens vergelijken met die van het KNMI. Verschillende 
overeenkomsten dringen zich onmiddellijk op. Zo was ook hier sprake van een grootschalig 
project met een uitgesproken Rumboldtiaans karakter, dat van overheidswege ondersteu
ning en erkenning yond. Ook hier echter lag het initiatief niet bij de overheid, maar bij 
particulieren en genootschappen. En ook hier was sprake van een vermenging van weten
schappelijk belang, praktisch nut en nationaal prestige. Ret is overigens opmerkelijk dat 
de Koninklijke Academie van Wetenschappen, toch de intermediair tussen overheid en 
wetenschap, in beide gevallen niet of slechts zijdelings bij de ontwikkelingen betrokken 
was. En, tenslotte, kwam ook in dit geval de leiding in handen van een universitair hoog
leraar, die, in tegenstelling tot zijn met de praktische uitvoering belaste ondergeschikten, 
voor zijn inspanningen geen bezoldiging ontving. 

De overeenkomsten strekken zich zelfs uit tot de spanningen die optraden binnen de in 
het leven geroepen instellingen. Ook Jansen kon zich niet verenigen met de ondergeschikte 
positie die hij aan het Instituut bekleedde. Onduidelijkheid over taken en bevoegdheden 
leidde al spoedig tot een conflict met Buys Ballot. Zo duldde jansen geen enkele bemoeienis 
van Buys Ballot met de instructies v~~r de door zeelieden te verrichten waarnemingen, en 
weigerde hij het verifieren van de daartoe benodigde instrumenten op zich te nemen. 
Herhaaldelijk verweet hij Buys Ballot onkunde op zeevaartkundig gebied. Toen hij voIhardde 
in zijn weigering zich te houden aan de instructie van het departement, waarin zijn onder
geschikte positie en zijn plichten waren vastgelegd, volgde eind december 1854 zijn orrtslag. 
Maar ook Krecke heeft uiteindelijk zijn functie opgezegd, naar het schijnt eveneens uit 
onvrede.91 

Het lijkt erop alsof we hier te maken hebben met de groeistuipen van een nog prille 
ontwikkeling: de professionalisering van wetenschappeIijk onderzoek. Ret groeiend besef 
van de maatschappelijke reIevantie van bepaalde takken van wetenschap resulteerde in het 
ontstaan van de gesalarieerde onderzoeker in overheidsdienst. In de aanvangsfase van dit 
proces waren de vereiste werkzaamheden nog niet in een persoon verenigd, maar opgesplitst 
over meerdere personen. Er was daarbij sprake van een opmerkelijke verdeling van hand- en 
hoofdwerk. Het handwerk werd tegen betaling verricht door iemand die praktische kennis 
van zaken combineerde met enig theoretisch inzicht. Ret werk werd echter geIeid door 
een vertegenwoordiger der hogescholen. Deze ontbeerde veeIal de praktische en specialis
tische vaardigheden die benodigd waren om het eigenlijke onderzoek te verrichten. Want 
was Buys Ballot al een generalist, dat gold in nog veeI sterkere mate voor Van Breda. De 

J
r· onbezoldigde wetenschapper was als onderzoeker geen specialist, de betaalde uitvoerder 

was als praktijkman niet gelijkwaardig aan de academische geleerde. 
Het is in dit verband opmerkelijk dat latere meteorologen als Van der Stok en Van 

Everdingen Buys Ballot karakteriseren als meer wijsgeer dan wetenschapper. Buys Ballot 
voldoet inderdaad niet aan het laat-negentiende-eeuwse beeld van de specialistische 
wetenschappeIijke onderzoeker. In dit opzicht contrasteerde hij met een tijdgenoot als 
Kaiser, die theoretische kennis paarde aan specialistische praktische vaardigheden. Maar 
Kaiser was in zijn tijd uitzonderlijk. 

90. Ibid., 358-387, 396-397. 
91. Van Everdingen (n. 2), Buys Ballot, 71-73-
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In zekere zin spelen hier twee verschillende kloven door elkaar, namelijk enerzijds die tussen 
theoretische kennis en praktisch onderzoek en anderzijds die tussen wetenschap en praktijk. 
De overbrugging van de eerste kloof vond plaats binnen de universiteit na de invoering van 
de nieuwe wet op het hoger onderwijs van 1876. In de nieuwe constellatie kregen studenten 
meer specialistisch en praktisch gericht onderwijs in daartoe opgerichte laboratoria. Bij 
het nieuw ingevoerde doctoraal in de wis- en natuurkunde werd zelfs onderscheid gemaakt 
tussen een experimentele en een theoretische richting. De nu formeel in het hoger onderwijs 
opgenomen meteorologie maakte deel uit van de eerste richting.92 

De tweede kloof bleek lastiger te overbruggen. Davids en Dekker hebben erop gewezen 
hoe moeizaam zich het proces van verwetenschappelijking van de zeevaart in Nederland 
voltrok.93 Ook moet de praktische betekenis van het KNMI gedurende de negentiende 
eeuw niet worden overschat. Eerst met het ontstaan van industriele laboratoria en met de 
oprichting van organisaties als TNO werd de kloof tussen universitaire wetenschap en 
maatschappelijke behoeften geleidelijk gedicht. Maar dat maakt de daaraan voorafgaande 
processen met minder interessant. Een breclere studie van de veranderende verhouding tus- I 
sen wetenschap, maatschappij en overheid in de negentiende eeuw blijft een desideratum. {) 

SUMMARY 

The aim of this article is to put the foundation of the Royal Dutch Meteorological 
Institute in 1854 in a broader context. It focusses on large foreign projects of a Humbold
tean nature, such as the the rising magnetic and meteorological networks of the thirties 
and fouIties, the role of universities, local societies and the government, and the practical 
dimensions of meteorology. It deals with the pioneering work on meteorology of Willem 
Wenckebach an his ally Richard van Rees, both of whom had participated in international 
networks. When Buys Ballot succeeded Wenckebach as the Utrecht professor of mathema
tics, he also adopted the latter's role as the main representant of Dutch meteorology. His 
primary aim was to raise meteorology to the level of an exact science. In 1848 he founded a 
meteorological observatory with the help of his friend Krecke. It was in every respect a 
private enterprise. Its primary aim was to become the centre of a national, and eventually 
an international, network. Financial support came from local societies. In his attempts to 
gain government recognition and support, Buys Ballot joined forces with the Dutch naval 
officer Jansen. The latter's contacts with Maury in Washington enabled Buys Ballot to 
convince the government of the practical meaning of meteorology. Charts of winds and 
seacurrents promised a considerable shortening of sailing passages. Hesitations of the 
Duch government to create a state institution were eventually overcome after the Brussels 
international conference on maritime meteorology. Comparison with a contemporaneous 
Humboldtean project, the geological charting of the Netherlands, allows for some general
isations with regard to the role of professors, experts, societies and the government in mid
century scientific projects of a national character. 

92. Zie F. van Lunteren, 'Van meten tot weten'. De opkomst van de experimentele fysica aan de Nederlandse uni
versiteiten in de 19de eeuw', in F. van Lunteren en L. Palm (red.), De natuurwetenschappen in Nederland in de 
negentiende eeuw. Studies voor Harry Snelders (themanummer van Cewina, Rotterdam, 1995) 102-138. 
93. CA. Davids, Zeewezen en wetenschap; De wetenschap en de ontwikkeling van de navigatietechniek in Nederland 

tussen 1585 en 1815 (Amsterdam, 1986); E. Dekker, 'Frederik Kaiser en zijn pogingen tot hervorming van "het sterre
kundig deel" van ooze zeevaart', TGCNWT13 (1990) 23-41. 
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