
C. H. D. BUYS BALLOT {1817-1890) 

/ .G. van Cittert - Eymers 

Christophorus Henricus Didericus Buys Ballot werd op 10 oktober 
1817 geboren als zoon van een predikant in het Zeeuwse dorp Kloetinge. 

Na op 11 sept. 1835 zich te Utrecht te hebben laten inschrijven als 
student in de letteren, verwisselde hij reeds in juni 1836 deze studierich-
ting voor die in de faculteit der wis- en natuurkunde. In September 1839 
legde hij zijn candidaatsexamen af en hij promoveerde magna cum laude 
op een proefschrift getiteld « De synaphia et prosaphia » in 1844, waarbij, 
prof, van Rees als promoter optrad. (1). 

Buys Ballot heeft dus tamelijk lang over zijn studie gedaan, vooral 
doordat hij een zeer brede belangstelling had en naast zijn studie 
bovendien zich bezig gehouden heeft met fluitspel, paardrijden en schaken. 
De muziekbeoefening is hij zijn gehele leven trouw gebleven. Ook aan 
het studentenleven heeft hij actief deelgenomen, door o.m. zitting te 
hebben in de Senatus Veteranorum (2). 

De leermeesters, welke hem het meeste aangesproken hebben, zijn ge-
weest de hoogleraren: 
J.F.L. Schroder •— wiskunde en filosofie, 
G.J. Mulder '— scheikunde, mineralogie en geologie^ 
R. van Rees — natuurkunde; de sterrekunde heeft hij het meest beoefend 

met zijn lets oudere vriend F.W.C. Krecke, later c.ok gedurende 
vele jaren zijn trouwe medewerker. 

Hun invloed op Buys Ballot vindt men op vele punten terug. 
Buys Ballot heeft de Utrechtse Universiteit in vele funkties gediend 

nl. van 1845-1846 als lector in de mineralogie en geologie, 
van 1846-1847 als lector in de theoretische scheikunde^ 
van 1847-1857 als buitengewoon hoogleraar in de wiskunde^ 
van 1857-1867 als gewoon hoogleraar in de wiskunde en 
van 1867-1888 als gewoon hoogleraar in de natuurkunde. 

Hij heeft dus voor korter of langer tijd in al deze vakken college gege-

1. Richard van Rees, 1797-1875, hoogleraar in natuur- en sterrekunde te Utrecht van 
1838-1867. 

2. Het Utr. Studenten Corps als vereniging bestond toen nog niet, er was alleen een 
senaat. die de studentenwcreld vertegenwoordigde. 
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ven, benevens voor twee perioden ook in de sterrekunde en bovendien in 
de meteorologie toen nog geen apart studievak. 

Als docent schijnt Buys Ballot moeilijk geweest te zijn : hij sloeg de 
kennis van zijn studenten te hoog aan ; hij vond het « onbeleefd » een-
voudige zaken te behandelen. Hierover vindt men o.m. lets in de Utrechtse 
Studentenalmanakken, waar men gedurende een aantal jaren kritiek op 
hoogleraren vindt vermeld; in die van 1864 staat over Buys Ballot « ...wat 
zijn colleges aangaat... wij kunnen wel niet beweren dat zij door ondui-
delijkheid uitmunten, maar wij geloven dat deze eigenschap slechts een 
zeer gering nadeel aan zijn lessen zou veroorzaken, zoo niet eene andere 
oorzaak erbij kwam, de ligt te verhelpen is. Prof. B.B. veronderstelt bij 
zijn toehoorders eene mate van vlijt, oordeel en geheugen, welke voor 
ieder wcnschelijk was, maar voor nagenoeg niemand werkelijkheid is...» 

Indien nu iets nader ingegaan wordt op zijn prestaties in de vakken 
welke hij gedoceerd heeft, blijkt dat hij als kristallograaf (welke funktie 
hij slechts een jaar bekleedde) een artikel publiccerde' waarin men de 
belangrijke uitspraak vindt, dat « het stelsel, waarin een stof kristalliseert, 
des te minder symmetrisch is naarmate de stof scheikundg meer samen-
gesteld is » (Pogg. Ann. LXVII 1846). 

Als chemicus had hij reeds voor zijn promotie enige werken gepubli-
ceerd, nl. in 1842 over Xijlo'idine, benevens Chemische tabellen foor Stu
denten, bedoeld als handleiding bij het praktikum, dat G.J. Mulder gaf; 
in 1843 Repertorium corporum organicorum chemicum, wat als een be-
langrijk boek genoteerd staat. Ook heeft hij in 1843 zijn merkwaardigste 
boek geschreven : Schets eener Physiologic van het onbewerktuigde cijk 
der natuur, dat pas in 1849 in druk verschenen is. 

Bij dit boek moet het volgende aangetekend worden : J.R. Mayer 
(1814-1878) had in 1842 zijn bekende W e t van Behoud van Arbeidsver-
mogen en zijn daarmee samenhangende berekening van het mechanisch 
warmteaequivalent gepubliceerd. De miskenning van zijn toen zo moderne 
denkbeelden heeft hem zo neergedrukt. dat hij 13 maanden in een inrich-
ting heett moeten doorbrengen; eerst na 1862 is zijn werk naar waarde 
geschat. Buys Ballot nu was een dergenen, die direct deze waarde inzag 
en in zijn « Schets eener physiologie... » komen aansluitende denkbeelden 
voor. Ook in Nederland was men niet gelukkig met deze opvattingen en 
hem werd, o.a. door G J . Mulder, de publicatie van dit boek afgeraden. 
Vandaar dat het pas in 1849 verscheen, hoewel Buys Ballot reeds van 
1846 af de stof eruit op zijn college behandclde. Zijn promotor van 
Rees nam hem echter dit werk zo kwalijk' dat hij gedurende enig tijd 
niets met Buys Ballot te maken wilde hebben ! 
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Zoals uit de titel van zijn dissertatie bHjkt, had Buys Ballot grotc be
langstelling voor het probleem der moleculaire krachten, mogelijkerwijs 
was dit een der oorzaken, dat hem in 1846 het lectoraat in de theoretische 
scheikunde, toen een geheel nieuw vak, opgedragen werd. Op deze colle
ges behandelde hij de stof uit zijn « Schets... », die door de meeste stu
denten toen niet begrepen werd. De Utrechtse hoogleraar Ernst Cohen 
(1869-1943, hoogleraar in de fysische chemie van 1902-1939) noemt Buys 
Ballot op grond van het auteurschap van dit werk de stichter der Physi-
sche Chemie. 

Al zegt E. van Everdingen in zijn boek « C.H.D. Buys Ballot» 
(1953)' dat de scheppende werking van de laatste vrijwel ophoudt met 
zijn overgang tot een andere leeropdracht (p. 112), toch moet hier opge-
merkt worden, dat artikelen op chemisch gebied ook in later jaren nog van 
Buys Ballots hand verschjnen. Nog kan vermeld worden dat hij op 8 
juni 1883 aan Donders schrijft over « mijn eenheid van opvatting met die 
van de door mij zo bewonderde L. Meyer omtrent diens denkbeelden over 
dissociatie en wederkerige ontleding » (3). 

In 1847 aanvaardde Buys Ballot een opdracht in de wiskunde welke 
hij twintig jaar vervuld heeft. Dit vak beschouwde hij, onder invloed van 
Schroder, als de zuivere vorm van Redekunde. Dit hoogleraarschap was 
geen succes; hij leverde ook weinig originele prestaties, alleen gaf hij in 
1852 het boek « Beginselen en gronden der Meetkunde » uit, dat in 1855 
een tweede druk beleefde toen uitgebreid met driehoeksmeting. Het 
werk- min of meer wijsgerig, werd door zijn leerlingen moeilijk gevonden. 
Buys Ballot publiceerde ook een zevental artikelen op wiskundig gebied. 

In 1867 verwisselde hij deze leerstoel voor een in de natuurkunde, 
als opvolger van zijn leermeester R. van Rees, Na zijn promotie heeft 
Buys Ballot zich, ondanks andere opdrachten, ook steeds bezig gehouden 
met natuurkunde vooral theoretisch. Een zijner belangwekkendste experi-
menten voerde hij in 1844 uit. In 1842 had Doppler zijn bekende (Dopp-
ler) effect gepubliceerd; op de in 1843 geopende spoorlijn van Amsterdam 
naar Utrecht deed Buys Ballot nu de volgende proef: een spoorweg-
beambte met een fluit stond op een rijdende locomotief en Buys Ballot op 

3. L. Meyer, 1830-1895, was hoogleraar in scheikunde, eerst te Karlsruhe, later te 
Tubingen. 
Een aantal brieven, aan Donders gericht, bevinden zich in het Utr. Universiteits-
museum, waaronder deze: in dezelfde brief sprak B.B. ook de hoop uit dat Dibbits, 
van 't Hoff e.a. zijn chemisch werk zullen voortzcttcn. Op 29 november 1885 schreef 
Buys Ballot aan Harting dat hij van van 't Hoff diens brochure over «-equilibre 
chimique», dat hij zo na aan het hart ligt, ontvangen heeft. 
Een zestigta! hripven van B.B aan Harting zijn bewaard gebleven. 
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het station te Maarsscn (een dorp dicht bij Utrecht), waar hij de toon-
hoogten- welke hij hoorde ,op diverse tijdstippen, d.i. bij verschillcnde 
afstanden tussen hem en de « fluittist», mat. Deze resultaten heeft hij 
gepubliceerd; ook hicld hij er een lezing over voor het Utrechtse Natuur-
kundig Gezelschap. Ook in later jaren trad zijn belangstelling voor 
acoustische problemen — zowel fysisch als muzikaal •— opj Dit komt 
o.m. uit in de ankopen, welke hij als hoogleraar gedaan heeft (4), 

Buys Ballot, zelf geen goed experimentator, was wel een docent, die 
steeds de nieuwste vindingen op college behandelde en met goede proeven 
aanschouwelijk maakte. Hierbij moet hij vooral veel hulp gehad hebben 
van zijn amanuensis J.J. van Dreeven, een instrumentenmaker die van 
1860-1889 als zodanig aan het fysisch laboratorium verbonden is ge
weest, 

Naast de instrumentele aankopen, door Buys Ballot gedaan^ heeft van 
Dreeven ook vele instrumenten zelf vervaardigd. Een niet onaanzienlijk 
deel van het fysisch instrumentarium uit de 19e eeuw is gelukkig bewaard 
gebleven. 

Om enig inzicht te geven in de natuurkundige belangstelling van Buys Ballot is het 
m.i. nuttig om een greep uit die aankopenlijst te doen; men vindt er b.v. in : kristal-
modellen, in zeer verschillende uitvoering, gekocht tussen 1857 en 1888. Zijn belang
stelling voor de kristallografie ^ zijn eerste leeropdracht — is dus zeker gebleven. 

electrische apparatuur, o.a. het Leclanche-element, in 1867 gepubliceerd en meteen 
aangeschaft. Behoefte tot sterkere stroombronnen leidde later tot het aankopen van bv. 
de ring van Gramme. Ook het werk van Faraday gaf richting aan zijn bestedingen : 
toestel ten bewijze dat de vrije electriciteit zich op het oppervlak bevindt, toestellen 
voor het draaicn van electrische geleiders in maguetische velden en omgekeerd; appa-
raten voor opwekking van inductiestromen; een zilvervoltameter; verscheidene typen 
van electrometers, bolometers, een kefting van Pulvermacher, bestaande uit vele kleine 
koper-zink-elementen in serie, waarbij de warmteontwikkeling van de geproduceerde 
stroom gebruikt werd voor rheuma-paienten; 

optische instrumenten als een anorthoscoop (6en der voorlopers van de film); een 
toestel om met behulp van diverse draaibare gekleurdc schijven de mcngkleur te de-
monstreren, die het mcnselijk oog waameemt indien men snel genoeg draait (5); buizen 
met fluorescerende en fosforescerende stoffen naar Becquereh een universaalspectros-

4. De aankoopcatalogus van het Fysisch laboratorium van 1838 af is in het bezit van 
het universiteitsmuseum, hieruit zijn de gegcvens betreffende die aankopen geput. 

5. Bij deze apparatuur zoekt men direkt verband met het werk van zijn tijdgenoot, 
de Utrechtse hoogleraar F.C. Donders, die zoveel aan het onderzoek van kleu-
renzien gedaan heeft. Van de «diary »'s van Donders zijn alleen die van 1881-1889 
bewaard gebleven en daarin komt de naam Buys Ballot wel meermalen voor, 
maar niet in dit verband, zodat van deze mogelijke samenwcrking geen bevestiging 
gevonden kon worden. 
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coop met 6 brekende prisma's achter elkaar (voor f 1200.—!). een Rowland-rooster 
(in 1886); Geisslerse buizen; polarisatiemicroscoop ; 

telefonen en microfonen. In 1863 had Reis de eerste vervardigd, waarvan door 
prof, van Rees exemplaren gekocht waren; zodra nu andere modellen uitkwamen, bv. die 
van Bell, schafte Buys Ballot deze aan. Deze aankopen moet men m.i. zien in verband 
met zijn meteorologisch werk waar hij sneile uitwisseling van waarnemingen van zoveel 
mogelijk stations essentieel achtte. Ook modellen van telefonen en telegraafkabels heeft 
hi] aangekocht; 

thermometers en barometers, alsmede onkele toestellen om het nulpunt van her-
mometers nauwkeurig te bepalen; 

een gasmotor van 4 PK voor f 1900,— (in 1878) en in datzelfde jaar een « clectro-
dynamisch toestel naar Gramme » (f 830,—), dat stroom moest leveren voor de elektri-
sche verlichting der collegezaal. Dat bctere verlichting al eerder een probleem voor hem 
was zai men wel mogen besluiten uit zijn aankoop van een kalklichtlamp naar Dusboscp 
in 1875. 

Buys Ballot was zijn fysische werkzaamheden begonnen in het labora
torium in de Minrebroederstraat. Daar echter bij de nieuwe Wet op het 
Hooger Onderwijs van 1876 ook van a.s. medici gevergd werd, dat zij 
een praktikum natuurkunde gevolgd moesten hebben en dit laboratorium 
daarvoor te klein was, vroeg Buys Ballot aan Curatoren een nieuw ge-
bouw. Terrein aan de Bijlhouwerstraat werd gekocht en reeds in 1877 kon 
hij daar een nieuw instituut openen met de rede « Over het gewicht der 
waarnemingen voor de natuurkunde ». Dit nieuwe laboratorium was de 
grondvorm van het huidige, dat sindsdien reeds meerdere uitbreidingen 
ondergaan heeft en binnen enkele jaren overgebracht zal worden naar het 
nieuwe universiteitscentrum De Uithof. 

Typerend voor Buys Ballot : het nieuwe laboratorium had zes werk-
kamers voor studenten- maar slechts een werd ingericht. Doordat hijzelf 
geen eigenlijke experimentator was, wist hij weinig experimenteel wer-
kende studenten aan te trekken. 

In 1881 gaf hij voor zijn studenten een vademecum uit, getiteld: 
« Physische stellingen ». 

Buys Ballot is nu nog het meest bekend voor zijn meteorologisch werk 
en het is dit gebied dat hij het meest gepresteerd heeft. In 1728 was de 
toenmalige hogleraar Petrus Van Musschenbroek (6) begonnen met een 
dagelijks reeks meteorologische waarnemingen te doen op de Smeetoren; 
3 X daags werden temperatuur. barometerstand, windrichting en eniger-
mate windkracht, elke vorm van neerslag, onweer en bewolking opgeno-

6. P. van Musschenbroek. 1692-1761, als « ord. prof, philos. ct matheseos » te Utrecht 
werkzaam van 1723-1740. 
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men (7) . 

Deze reeks waarnemingen is met onderbrekingen steeds yoortgezet 
en in de periode van 1839-1843 heeft Buys Ballot zijn leermeester van 
Rees hierbij geholpen, op dezelfde, verre van ideale, Smeetoren. Boven
dien heeft B.B. in die jaren de waarnemingen, welke toen reeds in inter-
nationaal verband gedaan werden- nl. die op 21 maart, 21 juni, 21 Sep
tember en 21 december van elk jaar, voor zijn rekening genomen. De be
langstelling voor de meteorologie had hij al van zijn jeugd af en is door 
bovengenoemd werk nog gestimuleerd. 

Toen in 1848 de Utrechtse stadsarchivaris van Emden, die op Son-
nenborgh woonde, overleed, kwam diens woning leeg te staan en kon 
Buys Ballot de beschikking over dit gebouw krijgen. Dr. F . C. Krecke 
ging daar op 1 december 1848 de reeks meteorologische waarnemingen 
definitief voortzetten en tevens deed hij, in een voor hem door Buys Ballot 
prive ingericht gebouwtje in de nabijheid, magnetische waarnemingen. 
Met toestemming van Curatoren kon Buys Ballot een aantal instrumen
ten van het fysisch laboratorium meenemcn naar dit nieuwe instituut; 
daarnaast werden door Krecke vele nieuwe instrumenten ontworpen, 
vooral registrerende. Buys Ballot zelf heeft een meteorologisch instrument 
ontworpen: de «aerokh'noskoop» (1868) (zie fig. p. 150), een toestel door 
hem zelf een soort differentiaalbarometer genoemd. Het was bedoeld als 
stormwaarschuwingsapparaat, speciaal voor de scheepvaart, en stond dus 
buiten, goed zichtbaar, opgesteld. Het geeft niet alleen de heersende wind
richting aan, maar aan een zijarm ook de komende wind, doordat de baro-
meterstanden in omliggende plaatsen in die aanwijzing op elektrische 
wijze verwcrkt zijn. 

Omdat over Buys Ballot's meteorologisch werk reeds veel gepubli
ceerd is (8), zal er hier slechts kort op ingegaan worden. 

Buys Ballot's hoofdprincipe bij zijn meteorologische werk kan men als 
volgt samenvatten : indien de normale waarden van temperatuur, baro
meterstand, windrichting en -sterkte bekend zijn d.w.z. goede gemiddel-

7. Bij deze meteorologische gegevens werden ook ziekten met een epidemisch karakter 
aangetekend. Zie P. van Musschenbroek : Physica experimentales Leiden 1729, 
met een grafiek van deze meteorologische waarnemingen aan het slot van het 
boek. Men zegt wel dat dit de eerste maal in Nederland is, dat een grafiek gepubli
ceerd is. 

8. E. van Everdingen ; C.H.D. Buys Ballot, s Gravenhage - Antwerpen 1953. 
W . Sleeker. A. Blaauw, J.I. Raimond : Een halve eeuw Weer- en Sterrekunde. 
Groningen 1953. 
1854-1954 Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. 's Gravenhage 1954. 
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den over vele jaren, dan zijn de afwijkingen van die gemiddelden bclang-
rijker dan de waarden zelf (dit geldt natuuriijk voor iedere plaats 
apart). 

Door zorgvuldige combinatie van de afwijkingen is Buys Ballot tot 
de opstelling van zijn bekende wet gekomen (1857) : voor een waarnemer 
met de hoogste barometerstand in de rug, komt de wind van links achter 
op het Noordelijke halfrond (en van rechts achter op het Zuidclijke). 

De Amerikaan Ferrel had deze wet reeds 10 maanden eerder, op 
zuiver theoretische gronden, geformuleerd, maar in een zo weinig bekend 
tijdschrift gepubliceerd dat zijn artikel ongelezen was gebleven. 

Buys Ballot is vooral ook de voorstander van de internationale samen
wcrking; wil die slagen, dan is een sneile berichtgeving vereist: vandaar 
zijn interesse in telegrafen en telefonen. 

Na de Pinksterstorm in 1860 stelde hij een stormwaarschuwings-
dienst in voor schepen (waarvan zijn aeroklinoskoop dus als verbetering 
bedoeld was ; een succes schijnt dit apparaat niet geweest te zijn en na 
zijn dood is het dan ook afgeschaft). De eerste stormseinen werden 
gehesen aan de oude palen van de, dan reeds in onbruik geraakte, optische 
telegraaf! 

Van 1854 af tekende Buys Ballot weerkaarten, maar de kranten wei-
gerden deze of de weerberichten op te nemen. Eerst van 1878 af nemen 
drie kranten het weerbericht op. 

In 1878 werd het eerste Internationale Meteorologische congres te 
Wenen gehouden en in 1878 gelukte het Buys Ballot het Intcrnationaal 
Meteorologisch Comite op te richten. Ook is hij een der organisatorcn 
van het eerste internationale pooljaar (1882/1883); voor de deelname 
daaraan door een Nederlands schip heeft hij zeer moeizaam geld los weten 
te krijgen : in een aantal brieven aan Haring klaagt hij ook daarover. 
Dit eerste pooljaar bleef beperkt tot enige stations rond de Noordpool (9). 

In 1855 is Buys Ballot lid geworden van de Kon. Nederlandse Aka-
dcmie van Wetenschappen. In diverse Utrechtse gezelschappen heeft hij 
bestuursfunkties vervuld, als bij A.N.I. (« Amicitia Natura Interprcs », 
een hooglerarengezelschap, dat in 1853 opgericht is o.(m. door Harting en 
dat nog steeds floreert), het Provinciaal Utrechts Genootschap, het Na-
tuurkundig Gezelschap hier ter stede en « Natura » (toentertijd een ge
zelschap voor studenten in de natuurwetenschappen- dat onder leiding 
stond van een hoogleraar). In het midden der 19c eeuw trachtte men door 

9. Het tweede internationale pooljaar is gehouden in 1932/1933 en het ons alien 
bekende Geofysische jaar 1957/1958 was de derde verwerkelijking van deze ge-
dachte, nu natuuriijk op veel grotcr schaal mogelijk, 
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het uitschrijven van prijsvragen bepaaldc onderzoekingen te .stimulc-
ren. Buys Ballot heeft hicrin een krachtig aandccl gehad door vooral 
vanwege het P.U.G. vele op meteorologisch gebied te doen uitgaan (10). 

Aan het politiek-sociale leven nam hij somtijds evenecns dcel: zo 
heeft zijn vriend en collega P. Harting hem overreed om zitting te nemen 
in het « Hoofdbestuur van de Commissie tot bevordcring der belangcn 
der Transvaalsche Bocren* (1881). Voor de Boerenoorlog liepen vele 
Utrechtse hoogleraren warm ! En in 1882 was het weer Harting- die 
zorgdc dat Buys Ballot zitting nam in het Nederlandschc Comite tegen de 
Jodcnvcrvolging in Rusland. 

Bij zijn leven zijn aan Buys Ballot reeds vcle eerbewijzen toegevallcn, 
o.jm. op 16 nov. 1887 bij de vicring van zijn 40-jarig hoogleraarschap. 
Bij die gelegenheid sprak van 't Hoff hem toe en is het Buys Ballotfonds 
overhandigd, uit welks opbrengsten de Kon. Ned. Akad. van Weten
schappen ccns in de 10 jaar de Buys Ballot medaille laat slaan om uit te 
reikcn aan de persoon, die in die periode veel op meteorologisch gebied 
heeft bijgedragen. 

Ik zou gaarne willen besluiten met een citaat uit een brief (aanwezig 
in de U.S. te Leiden), van Buys Ballot aan Harting gedateerd 30 okt. 
1860, waarin dc mens Buys Ballot ons nader komt: 

« Prof. Mulder (G.J.) ziet meestal te weinig zijden van een 
vraagstuk, ik te veel zonder dat ik ze bchoorlijk tegen elkander 
kan opwegen (Universiteitsmuseum, Utrecht.) daarom is hij te 
onwrikbaar naar mijne meening, maar ik ben te weifelend in 
mijne overtuiging. Er ligt dikwerf zoo veel goede, zoo zelden 
kwade bedoeling ten grond aan een verkeerde handclwijze, 
die toch alleen in het laatste geval slecht is »... 

10. Enige verdere literatuur : 
V.A. Julius : Ter nagedachtenis van Dr. C.H.D, Buys Ballot. Rouwrede nov. 1890. 
Utr. Studentenalmanak 1891. 

P. Harting : Mijn herinneringen. Autobiografie in druk verschenen 1961. 
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