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De Nederlandse wetenschapsbeoefenaar Christophorus Henricus 
Diedericus Buys Ballot (Kloetingc, 10 oktober 1817 - Utrecht, 3 februari 
1890) is heden voornamelijk bekend als grondlegger van de meteorologi-
sche wetenschap (1). Zijn verdiensten op het gebied van chemic en fysica, 
door E. Cohen in 1941 uiteengezet (2), zijn daarentegen praktisch ver-
geten. 

Na zijn gymnasiumtijd te Zaltbommel (1830-1835) studeert Buys 
Ballot lettercn te Utrecht (1835) en bchaalt het kandidaatsexamen in 
1838. Zijn bclangstelling is dan al sterk gericht op de natuurwetenschap
pen, waarmee hij zich al vroeg bezighoudt. In 1839 behaalt hij het kandi
daatsexamen in de wis- en natuurkunde; in 1844 promoveert hij op een 
studie over cohesie en adhesie. Van zijn leermeesters hebben vooral in-
vloed uitgeoefend J.F.L. Schroder (wiskunde), R. van Recs (natuurkunde 
en astronomie) en na 1840 G.J. Mulder (schetkunde). dc opvolger van 
N.C. de Fremery. Na zijn promotie wordt Buys Ballot direct benoemd 
tot lector in geologic en mineralogie (1845 )en het jaar erop in theoreti-
sche scheikunde. In 1847 wordt hij buitengewoon hooglcraar in de wis
kunde, in 1857 gewoon hooglcraar en in 1867 gewoon hooglcraar in dc 
fysica als opvolger van van Recs. Zijn belangstell'iig is in het begin 
stcrk gericht op de beoefening van de chemic. maar al spoedig houdt hij 
zich vooral bezig met de meteorologie (3). Nadat Buys Ballot in het 
studiejaar 1846-1847 en 1847-1848 colleges gceft over v Elementa Theo-
riac Chemicae » en « Geognosin et Mincralogiam », zal hij zich 20 jaar 
bezig houdcn met lesgeven in dc wiskunde, ccn periode welkc hij later 

1. E. van Everdingcn. C.H.D. Buys Ballot, 1817-1890 ('s-Gravenhage, 1953). Zie 
ook: A.A.W. Hubrcchts, de Gids 54 (1890), I, 560-571: J.P. van der Stok, 
Jaarboek van dc Kon. Ned. Akad. van Wetenschappcn 1899, 59-100 en V.A. Julius, 
Utrechtse Studcnten Almanak voor het jaar 1891, p. 315-332. 

2. E, Cohen, Chemisch Weekblad 38 (1941) 570-574. 
3. vgl. Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, 1854-1954 (Den Haag. 1954). 
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als hinder zal zien oni op de hoogte te kunnen blijven van de vorderingen 
op het gebied van fysica en chemie. Bijdragen tot de ontwikkeling van 
de wiskunde heeft Buys Ballot niet gegeven (4): hij past deze tak van 
wetenschap vooral toe als instrument bij het natuurwetenschappcHjk on
derzoek, zoals duidelijk bhjkt uit zijn voor ons mecst interessantc werk: 
«Schets eencr physiologic van het onbewerktuigde rijk der natuur» 
(1849). Zo lezcn we in het voorwoord van dit boek : « Wij steldcn ons 
toehoorders voor, die de waarheden der natuur- en scheikunde kenden en 
tevens dc bcginsclen van de theorie der hoogere machtsvergelijkingcn en 
analytische geometric. En wie anders zal het wagen een collcgie te gaan 
hooren, dat onder den naam van thcoretische scheikunde aangekondigd 
wordt » (5). Dat Buys Ballot echter zijn toehoorders wel wat te hoog 
schijnt te hebben aangeslagcn, blijkt uit een uitspraak van Julius (6) : 
« Op het college was het voor de jongcre studcnten wel cens moeilijk 
Buys Ballot te volgen, omdat hij zijn auditorium gcwoonlijk te hoog aan-
slocg, Maar wat hij als leermccster beteekende, konden zij ondervinden, 
die nader met hem in aanraking kwamen. Vooral in het vriendschappelijk 
gcsprek wist hij ovcrvloediglijk van zijn rijke kennis mede te deelen en 
krachtig op te wekken tot zelfstandige studie ». 

In het begin van zijn loopbaan is Buys Ballot vooral geinteresseerd 
in de chemic. Op het laboratorium van Mulder verricht hij al voor zijn 
promotie een onderzoek over het xyloidine (7) (1842), het jaar erop 
verschijnt cr een tabellenboek voor het anorganisch chemisch praktikum 
van zijn hand (8) en na zijn promotie publiceert hij zijn grote repcrtorium 
van dc organische verbindingen (9), waarin hij zich duidelijk uitspreekt 
voor de atoomleer (10), zonder echter eigen opvattingen weer te geven. 

4. O. Bottema- Euclides 42 (1966-67) 116-120. 
5. Buys Ballot. Schets eener physiologie van het onbewerktuigde rijk der natuur 

(hierna als « Schets » aangegeven). Utrecht, 1849. p. xviii. 
6. Julius, ref. 1, p. 330. 
7. Buys Ballot, Scheikundige onderroekingen in hot laboratorium der Utrechtsche 

Hoogeschool 1 (1842) 274-282. 
8. Buys Ballot. Tabulae repertoriae chemicae, quas, brevi addita annotatione, in 

usum chcmicorum practicorum (Utrecht, 1843). 
9. Buys Ballot. Repertorium corporum organicorum, quae secundum atomisticam, pro-

centicam et relativam compositionem. annotatis proprietatibus physicis et praccipuis, 
c quibus cognoscantur. fontibus, in ordinem disposita, (Utrecht, 1846). Er bestaat 
ook een uitgave van het « Repertorium » uit 1844, welke echter niet alle tabellen, 
die in de editie van 1846 voorkomen, bevat. 

10. ref. 9, p. xiii. 

155 



In 1849 verschijnt Buys Ballot's « Schets eener physiologie van het 
onbewerktuigde rijk der natuur » (5). Het ondcrwerp, dat hij in dit boek 
aan de orde stelt, is de thcoretische scheikunde, de wetenschap «welke 
aan de scheikunde theorien mocst geven, die de wetten bevat, volgens 
welke de lichamen onderling vcrbondcn en hunne deeltjes veranderd 
worden » (11). Omdat Buys Ballot ook natuurkundigc verschijnselen wil 
behandelcn, spreekt hij over «physiologie van het onbewerktuigde rijk der 
natuur. of ook molccularthcoric » (11), dat wil zcggcn «de leer, hoe de 
krachten van de kleinste deeltjes der ligchamcn wederkeerig werken, en 
dc verklaring van de toestanden der ligchamcn, dat is, van de zoogenaam-
de verschijnselen, die de natuur ons aanbicdt » (12). 

Buys Ballot gaat uit van twee hypothcscn : alle stoffen bestaan uit 
kleine deeltjes, welke aantrekkcndc, maar ook afstotende krachten op 
elkaar uitoefenen (12), waarbij de kleinste deeltjes van iedere stof een-
zelfde vorm bezitten, welke vorm verschillend kan zijn voor verschillcnde 
stoffen (13). Het bezwaar om aan eenzelfde stof zowel aantrekkcndc als 
afstotende krachten toe te kennen, Icidt tot een nieuwe hypothese, namc-
lijk : 

« Er zijn kleinste physisch ondcclbare deeltjes (atomen), ieder 
met fijne acthcr-atomen omringd ; de atomen der zwarc ligcha
mcn trekken clkander en de aether-atomcn aan, de acthcr-ato
men stooten clkander af; de vorm en grootte der atomen be-
paalt den aard van het ligchaam (de stof)» (14). 

Buys Ballot neemt dus twee soorten atomen aan : weegbare materie-
atomen met verschillcnde vorm en etheratomcn, waarvan de vorm niet 
bekend is en welke vccl klcincr zijn dan de materie-atomen, misschien 
weloneindig klcincr, ja, « vielleicht sind sie gar nicht da » (15). 

Door wisselwerking van de aantrekking van de weegbare atomen op 
elkaar en op de etheratomcn, met de afstoting tussen de laatsten, verkrijgt 
Buys Ballot een resuiterende kracht f(x) van de algemcne vorm (x =" 
afstand tussen de deeltjes) : 

f(x) = A/x2 + B/x3 + C/x^ + D/x5 + 
waarin de termen afwisselend van tcken zijn, tcrwijl de funktie minstens 
drie stabielc en drie labiele evenwichtstocstanden bezit. Buys Ballot merkt 

11. Schets, p. I. 
12. Schets, p. 2. 
13. Schets, p 2-3. 
14. Schets, p. 3. 
15. Buys Ballot, Fortschritte der Physik im Jahre 1849. 5 (1853) 4. 
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daarbij op : « Die Form der Function ist so gedacht. um die Continuitat 
in der Natur fest zu halten » (16). 

In de oorsprong van het coordinatcnstelsel 0 (figuur I) wordt 
steeds het deeltje gedacht, of het krachtcentrum van een aantal deeltjes 
minus een, terwijl het andere deeltje zich op de OX-as bevindt. Dc ordi
naat gecft de afstotende (positieve ordinaat) of aantrekkcndc (negatieve 
ordinaat) kracht aan, waarmcdc het te beschouwen punt op de abscis van 
f naar O zal worden bewogen. 

Uit dc figuur zien we, dat vlak bij O de afstotende kracht ovcrweegt. 
Op een afstand Op is er stabiel evenwicht; de aantrekkcndc kracht neemt 
dan toe tot punt q (labiel evenwicht), daarna ovcrweegt de afstotende 
kracht tot r. Tussen r en s ovcrweegt weer de aantrekkcndc kracht, 
tussen s en t de afstotende en voorbij t weer de aantrekkcndc, enzovoorts 
tot uiteindelijk in het oneindige de x-as asymptotisch wordt bereikt. 

De snijpunten p, r, t en v van dc curve met dc x-as zijn stabielc 
evenwichtstocstanden, dat wil zcggcn, is het deeltje in r' of in v dan gaat 
het weer tcrug naar r (mits uitcraard de bcweging niet te groot i s ! ). 
q, s, u en w zijn de labiele evenwichtspuntcn, dat wil zcggcn, is het 
deeltje lets rechts of links ervan, dan bewecgt het zich naar rechts of 
links tot het stabiele evenwichtspunt is bereikt (immers dc afstotende 
resp. de aantrekkcndc kracht ovcrweegt), waar het blijft oscillercn. 

De vraag is nu, hoe is Buys Ballot tot deze dynanwsche materieop-
vattingcn gekomen ? Zelf zegt hij, dat hij zijn opvattingen tijdens « ecnige 
vacantiedagen van 1843 » (17) heeft ontwikkcld, maar dat Mulder er 
tegcn was ze te publiceren (18). In 1846 gecft hij er college 
over als « thcoretische scheikunde» (19). Met nadruk stelt Buys 
Ballot, dat hij zijn theorie onafhankelijk heeft ontwikkcld van 
dc er vccl op gelijkendc theorie van Boscovich (20), welke 

16. Buys BaUof, Ann. der Physik und Chemie 103 (1858) 241. 
17. Schets, p. xvi; vgl. p. 196 en Fortschritte, p. 6. 
18. Schets, p. xvi-xvii. 
19. Schets, p xvii. 
20. De Jezuit R.J. Boscovich (1711-1787) publiceerdc in 1758 een dynamische atomistiek 

in zijn « Theoria philosophiae naturalis », nadat hij er in zijn « De viribus vivis » 
(1745) al over had gesproken. De kleinste materiedeeltjes zijn voor Boscovich 
puntvormige krachtcentra : de materic bestaat uit mathematische punten zonder 
enige uitgebreidheid, welke zweven in een lege ruimte. Alle verandering geschiedt 
niet door direkt contact (hetgeen onmogelijk is), maar door krachten die afhan-
kelijk zijn van de afstanden tussen de punten. Boscovich neemt daarbij aan, dat 
de kracht alterneert tussen aantrekking en afstoting als de afstand tot het kracht
centrum kleiner wordt; uiteindelijk wordt een zeer grote waarde voor de afstoting 
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hij pas in 1847 leert kennen (21), terwijl hij evenmin op de hoogte was 
van de ovcrcenkomstigc opvattingen van dc Italiaanse fysicus Giuseppe 
Belli (1791-1860), hooglcraar in Pavia (22), wiens artikel « Riflessione 
sulla legge dcH'attrazionc molecolare » hij pas na 1847 in handen krijgt. 
Dat Buys Ballot de molckulaire krachten als funktie van de afstand be-
schouwt, blijkt inderdaad al uit zijn disscrtatie uit 1844 (23), waarin hij 
stelt : 

« Functio igitur distantiae ejusmodi est attractio et repulsio 
molccularis, ut cresccntc distantia quam celerrime earum effec-
tus diminuantur et insensibiles fiant » (24). 

In 1858 declt hij weer race, dat hij de inhoud van de « Schets » 
samengcsteld heeft na de lezing van een werk van Friedrich Christoph 
Henrici (1795-1885) over electriciteit en het artikel van Robert Mayer 
over het behoud van arbcidsvermogen : 

« ...denn ich hatte den Inhalt der Physiologie soglcich nachdem 
ich Hcnrici's Werk : Ueber die Elcktricitat der galvanischen 
Kette (25), und Mayer's Aufsatz (26) gelesen hatte, in d.J. 
1843 und 1844 concipirt und, che ich die Skizze herausgab, 
auch schon offentlich vorgetragen » (27). 

De vraag is dus waardoor is Buys Ballot in 1843 gekomen tot zijn 
dynamisch-atomistische opvattingen ? Is er, zoals bij dc mceste Duitse 
aanhangers van het dynamisch atomisme, sprake van be'invloeding van 

bereikt bij een zeer kleine afstand. Boscovich gaat van een kracht uit en niet 
zoals Buys Ballot (en ook Kant in zijn « Monadologia Physica », 1756) van twee 
krachten. 'Verder nemen zowel Boscovich als Kant mathematische punten aan, 
terwijl Buys Ballot uitgaat van materiedeeltjes met uitgebreidheid. 

21. Schets, p. XX. 
22. G. Belli, «Riflessione sulla legge dellattrazione molecolare », in : Opuscu-

li matematici e fisici di diversi autori (Milaan, 1832, Vol. I, pag. 25-50, 50-68, 
. ; 128-168, 237-261, 297-326). Een excerpt verscheen in de Annali delle Scienze del 

Regno Lombardo-Veneto 2 (1832) 289-297, 313-325. Zie ook : Belli, «Osserva-
zioni sullattrazione molecolare», in de Giornale de Fisica, Chimica, e Storia 
Naturale 7 (1814) 110-126, 169-202. 

23. Buys Ballot Disquisitio physica inauguralis de Synaphia et Prosaphia (Utrecht, 
1844). In navolging van M.L. Frankenheim, « Die Lehre von der Cohasion » (Bres-
lau, 1835) noemt Buys Ballot cohesie en adhesie respectievelijk synaphia en 
prosaphia. 

24. ref. 23, p. 7. 
25. F.C. Henrici. Ueber die Elektricitat der galvanischen Kette (Gottngen, 1840). 
26. J.R. Mayer. Ann. der Chemie und Pharmazie 42 (1842) 233-240. 
27. Buys Ballot. Ann. der Chemie und Physik 103 (1858) 253-254. 
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filosophischc zijde ? Laten we daartoe allereerst nagaan, welke plaats het 
wijsgerig denkcn bij Buys Ballot inneemt. 

Van de filosofie van Schelling moet Buys Ballot niets hebben; diens 
opvattingen zijn onjuist, omdat hij « uit eene aangenomene theorie, ge
volgcn ook van dc tweede en verdcre orde ging afleiden, terwijl de eerstc 
gevolgcn niet met noodzakelijkheid konden getrokken zijn, wegens de 
nog niet genoegzame bepaaldheid der theorie, en, bij gebreke van die 
noodzakelijkheid en ter vergoeding daarvan, niet eerst aan de waarne-
ming getoetst waren, voor hij gevolgen van de tweede orde daaruit aflcid-
de» (28). Er zijn echter twee filosofen, waardoor Buys Ballot onge-
twijfeld sterk bei'nvlocd is gewcest. Allereerst zijn leermccster in dc wis
kunde, Johan Fredcrik Lodewijk Schroder (1774-1845), die ook hoog
lcraar was in logica, metafysica en wijsgerige zedekunde (29). Schroder 
is een van de eerste aanhangers van Kant in Nedcrland, maar omstreeks 
de jaren 1822-1823 verwerpt hij het stelsel van de Koningsberger filo-
soof om christclijkc redcnen. Hij vertegenwoordigt daarna een gematigd 
realisme en heeft in zijn Utrechtse jaren geen onderwijs gegeven in 
Kantiaanse geest. Dit blijkt uit zijn oratie als rector magnificus van de 
Utrechtse hogeschool op 24 maart 1824, waar hij spreekt over onze ken
nis van de ziel in vergehjking tot de kennis van de stoffelijke dingen (30). 
Op dc vraag namelijk, wat stof is, moet volgens Schroder dc fysicus 
het antwoord schuldig blijven (31). Definieert men materic als ruimte-in-
nemend en ruimtcvuUend, zegt men dat dit plaats vindt door een zekere 
terugdrijvende kracht, waar door de ene stof verhinderd wordt in de 
ruimte door een ander ingenomen binnen tc dringen, dan redeneert men 
in een cirkel, omdat het wcerstand bieden aan een stof als gedefinieerd 
aanneemt wat nog gedefinieerd moet worden. Verder is een kracht de 
oorzaak van een opgewekte, vermecrderde of verminderde beweging. 
Maar daarmee wordt alleen de werking ervan beschreven. Men kent ver
der geen andere beweging in de ruimte dan die van de materie, en men 
definieert materie als datgene wat in de ruimte beweegt, terwijl wat 
zich beweegt plaats vindt door de erin aanwezige kracht. De natuur-

28. Schets, p. xii-xiii. 
29. J. Douwes, De wijsgeer J.F.L. Schroder (Groningen, 1870); J.PJ"!. Land, de 

Gids 41 (1877), III, 1-63; G.J. Mulder, Onze leermeester J.F.L. Schroder. Een 
woord tot zijne leerlingen (Rotterdam, 1845). 

30. J.F.L. Schroder. Oratio de nostra cognitione animi comparate cum cognitione 
rerum corporearum (Utrecht, 1824). 

31. Douwes, ref. 29, p. 99-100. 
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krachten worden dus gedefinieerd met behulp van de materie en de ma
terie met behulp van de natuurkrachten. 

Is dc materie tot in het oneindige deelbaar of niet ? Declbaarhcid tot 
in het oneindige gecft geen delen, waaruit dc stof bestaat. Eindige decl
baarhcid daarentegen gceft atomen, maar deze moeten uitgebreidheid be
zitten en dus weer deelbaar zijn. Maar a priori neemt Schroder nu niet 
meer oneindige declbaarhcid van de materic aan, zoals hij in zijn Kan
tiaanse jaren verdedigde. 

Schroder spreekt echter niet verder over de materic. Hij past dc wijs-
begcerte alleen toe op de wiskunde, die voor hem een bij uitstek wijsge-
rige wetenschap is en die hij daarora een praktische logika noemt (32): 
« Ook de Wiskunde, hare veelvuldigc toepassingen daargelaten, was voor 
Schroder vooral aanlokkelijk, wegens dc echt logische Methods, welke bij 
dezelvc gevolgd werd » (33). Ongetwijfeld heeft Schroder cr toe bijgcdra-
gen, dat Buys Ballot zijn gehele leven een filosofische gerichtheid heeft 
gehad. Maar sterkcr nog heeft dc Duitse wijsgeer Karl Christian Friedrich 
Krause (1781-1832) Buys Ballot's denkcn beinvloed. 

Het is hier niet dc plaats de filosofie van Krause uitvoerig te belichten 
(34). Deze Iccrling van Fichte en Schelling, die in zijn vroege jaren tot 
de romantische filosofen moet worden gerekend, verkondigt na ongeveer 
1811 een meer the'istisch gerichte Icvcnsfilosofie. Krause probeert het 
subjektivisme van Kant en Fichte te vercnigen met het absolutisme van 
Schelling en Hegel in zijn systecm van het pancnthci'sme (« de alles in 
God » gedachtc). In dit systcem, dat het midden houdt tussen thc'isme en 
panthcismc, worden God en wereld niet vereenzelvigd, evenmin is God 
de schepper van de wereld, maar Hij is dc eenheid, de Synthese van al 
wat is, het Zijn dat al het zijnde omgrijpt. De wereld is niet buiten God, 
is evenmin God zelf, maar wel in Hem en door Hem. 

Krausc's originaliteit ligt echter niet op het gebied van dc natuurfilo-
sofie, maar op dat van de ethica en dc rcchtsfilosofie. In Nedcrland bezit 
Krause al vroeg aanhangers.' Drie jaar na zijn emeritaat spreekt Jacob 
Nieuwenhuis (1777-1857) (35) zich openlijk uit voor het stelsel van 
Krause (1846) en hij verwacht ervan de uiteindelijke verzoening tussen 
Christendom en echte wijsbegcerte. Dc van verschillende zijden inge-

32. Douwes, p 75. 
33. H.J. Rooyacirds. Utrechtse Studcnten Almanak voor het jaar 1846, pag. 31 (uit

spraak van van Rees aan Rooyaards). 
34. P. Hohlfeld. Die Krause'sche Philosophie in ihrem geschichtlichen Zusaramen-

hange und in ihrer Bedeutung fur das Geistesleben der Gegenwart (Jena, 1879), 
35. F . Sassen. Mededelingen Kon. Ned. Akad. van Wetenschappen, afd, Letterkunde, 

Nieuwe Reeks 17 (1954) 103-148. 
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brachtc bcschuldigingen van panthcismc in dc leer van Krause, wijst 
Nieuwenhuis met verontwaardiging af, evenals Buys Ballot dat in 1846 
doct (36) 

In die tijd promoveert in Leiden, waar Nieuwenhuis hooglcraar was, 
de jurist Cornelis Willem Opzoomcr (1821-1892), die tijdens zijn studie-
tijd op de leer van Krause opmerkzaam gemaakt wordt door prof. R.J. 
Thorbecke (1798-1872), die de Krausiaansc leer vcrcnigdc met zijn eigen 
rechtsfilosofische opvattingen (37), en door het werk van van Heusde 
(38). Opzoomcr wordt het jaar na zijn promotie reeds benoemd tot bui
tengewoon hooglcraar in de filosofie tc Utrecht (1846) als opvolger van 
Schroder en hij wijst in zijn oratie duidelijk het idealisme van Kant en 
Fichte, alsmcde het empirisme van Locke af ten gunste van dc leer van 
Krause (39). Maar binnen twee jaar zwaait Opzoomcr al om naar een 
crvaringswijsbegecrtc, waarschijnlijk mede onder invloed van zijn 
Utrechtse collega's Mulder, P. Hartog en F.C. Donders. 

W e zagen al dat Krause geen echt natuurfilosofisch systcem heeft 
gegeven. Een uitspraak als de volgendc, waarin het dynamisch atomisme 
tcr sprake komt, is incidcntcel in de in duistcre terminologic geschrcven 
werken van de Duitse privaatdocent (40) : 

« Die ganze Natur ist ein ewig bildcndcs Atom, und in ihm, als 
seine organische Theile, unendlich vicle Spharen, dynamische 
Atomen. In diescm Sinne kann die Naturphilosophic dynami
sche Atomistik heissen. Es ist jedoch ein Wahn, zu denkcn, 
als waren die Spharen der Natur (Atomen) durch sich selbst, 
aus sich selbst, unvcrandcrlich, im Inncrn unbcwcglich, mit 
den andern nicht in stetiger Grenze und Wcchsclwirkung... » 
(41) . 

Dc wijsgcrige invloed van Krause via Opzoomcr op Buys Ballot is 
duidehjk aan tc tonen. Deze blijkt eigenlijk al uit de titel van zijn 
« Schets », waarin hij spreekt over een « physiologie van het onbewerk-

36. Buys Ballot: «... dat ik evenmin als Krause Pantheist ben s>. (ref. 45, pag. 16). 
37. G v.'iSJ Antal. Holliindische Philosophie im neunzehnten Jahrhundert (Utrecht, 

1888, pag. 55); K.H. Bocrsma. Johann Rudolf Thorbecke, een historisch-criti.sche 
studie (Leiden, 1949. pag. 86). 

38. Ph. W . van Heusde. De Socratische school of wijsbegeerte voor de negentiende 
eeuw. (Utrecht, Tweede druk, 1840). Vgl. H. van 't Veer. Mr. C.W. Opzoomer 
als wijsgeer (Assen, 1961). 

39. C.W. Opzoomer. De wijsbegeerte den mensch met zich zelven verzoenende (Utrecht, 
1846). 

40. K.CF. Krause. Entwurf des Systemes der Philo.sophic (Jena und Leipzig, 1804). 
41. ref. 40, p. 72. 
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tuigde rijk der natuur ». Buys Ballot gebruikt het woord fysiologie « in der 
Bedeutung einer Untersuchung des Wesens » (42); fysiologie van lets 
« is de leer van den aard van dat icts, wetenschap van dat lets* (43). 
Wetenschap is « eene organische vereeniging van waarheden. die geweten 
worden » (44). Dit wijst al op Krause. bij wie het woord « Wesen» 
een grote plaats inneemt, Maar sprekender is toch wel de rede, die Buys 
Ballot enige jaren tevoren hield bij de aanvang van zijn colleges in de 
thcoretische scheikunde (1846), en waarin hij het heeft « over de nood
zakelijkheid eener veelzijdige beoefening van wetenschap » (45). Het 
doel van zijn tocspraak is zijn « overtuiging uit tc spreken, dat verschil
lcnde vakken van wetenschap, ofschoon onderling zeer overcenstemmen-
de, toch voor den beocfenaar verschillcnde gelegenheden tot oefening aan-
bieden... » (46). Zijn stelling is daarbij : 

« Men behoort aan dc Academic zich op zoo vele vakken van 
wetenschap als mogelijk is toe te leggen » (47), 

Met name dc natuurkundigc wetenschappcn (fysica, astronomie, 
scheikunde, biologic) zijn het waard te worden beocfend « daar alle vak
ken van wetenschap onderling en bijzonder die van natuurkunde zamen-
hangen en vcrbondcn zijn door en in de eene wetenschap en afgeleid wor
den uit het eene beginsel van wetenschap, God ! » (48). Men zal moeten 
erkennen « dat alle deze vakken van wetenschap aanspraak hebben op 
uw onderzoek, dat alien u als om strijd eigenschappen van God predi-
ken » (49). Zoals velen van zijn tijdgenoten zoekt Buys Ballot hier in dc 
natuurwetenschappen naar kennis van God. zoals in dezelfde tijd bijvoor-
beeld ook de Groningse arts Ali Cohen en Mulder docn (50), Weten
schap is voor Buys Ballot « eene organische vereeniging van het wetcn. 

42. Buys Ballot. Fortschritte, p. 3. 
43. Schets, p.v. 
44. Schets, p. vi. 
45. Buys Ballot. Toespraak over dc noodz.ikelijkheid eener veelzijdige beoefening van 

wetenschap (Utrecht, 1846). 
46. Toespraak, Voorberigt, p.i. 
47. Toespraak, p. 5. 
48. Toespraak, p. 2. 
49. Toespraak, p.4. 
50. Vgl. L. Ali Cohen. 'Waarom en hoe moet de Wetenschap der Natuur door den 

Mensch worden beoefend ? Eene Voorlezing (Groningen, 1847); G.J. Mulder. Over 
de "Waarde der natuurkundigc wetenschappen voor de Geneeskunde (Rotterdam. 
1842) en Redevoering over de stoffelijke wereld, een middel tot hoogere ontwikke
ling (Rotterdam, 1845). Zie ook : J.N, Ramaer. De wetenschap der Natuur, haar 
doel en de wijze van hanr te heoefenen, De Gids 12 (1848). II, 1-34, 
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dat is van waarheden, die geweten worden » (51). Zijn conclusie is, dat 
ook de thcoretische scheikunde beoefend moet worden, het vak waartoe 
« alle die verschijnselen, die natuur- en scheikunde gemcen hebben, die 
men in beide wetenschappen vermeld vindt, behooren... » (52). In be-
perkte zin verstaat Buys Ballot onder thcoretische scheikunde de «lcer 
van de werking der kleinste deeltjes (Molccularthcoric) », in ruimcre zin 
de « levensleer van het zoogcnoemdc onbewerktuigde rijk der natuur » 
(53). Het pleidooi is vooral interessant, omdat Buys Ballot op verschil
lcnde plaatsen vcrwijst naar Krause en diens leerlingen H. Ahrens en G. 
Tiberghien ; hij stelt zelfs in zijn voorwoord dat « wat er goeds in gevon-
den wordt (namelijk in de tocspraak), wete men aan Krause dank, dien 
wijgeer, die ook als mensch de hoogste achting verdient; doch gevaar 
loopt miskend te worden » (54). De uitcenzctting, die Buys Ballot in zijn 
rede gceft ten aanzien van de vraag wat wetenschap is, is dan ook dui
delijk gei'nspireerd door Krause (55). 

Bij de opstelling van zijn materietheorie, is Buys Ballot echter niet 
direkt beinvloed door filosofische dcnkbceldcn. Het is aannemelijker, dat 
hier Laplace, die door Buys Ballot al in zijn disscrtatie wordt genoemd 
(56), hem tot zijn opvattingen heeft gebracht. 

Uit de « Schets » is dit echter niet op te maken ; wel uit een reccnsie, 
die Buys Ballot in 1846 gceft van een boek van de Deventer hooglcraar 
Marinus Johan Cop (1818-1876) (57). Cop verdedigt in dit geschrift de 

51. Buys BcJlot. Toespraak, p. 5. 
52. Tocspraak, p, 41. 
53. Toespraak, p, 42, 
54. Toespraak, p. iii. 
55. Buys Ballot verwijst naar de volgende werken van Krause : 'Vorlesungen iiber das 

System der Philosophie (Gottingen, 1828); Vorlesungen iiber die Grundwahrheiten 
der 'Wissenschaft (Gottingen, 1829) en Abriss des Systemes der Logik als philoso-
phischer Wissenschaft (Gottingen, 1828). 

56. De theorie van Laplace over de capillariteit is te vinden in : Theorie de Taction 
capillaire (Paris, 1806) en Supplement de Taction capillaire (Paris, 1807). Z i e : 
Oeuvres de Laplace. Tome IV, Paris, 1845 (pag, 389-461 en 462-552). In zijn 
disscrtatie verwijst Buys Ballot naar het werk van Laplace en geeft een verge-

1 -|| 
Ujking van de vorm (pag. 7): A — fmm' — + ep (r) = 0 (A = 

L ^' , J 
de kracht tussen de vloeistofdecltjes met massa m en m; r = de molckulaire 
afstand; f = een factor en cf (r) = een funktie van de afstand). 

57. M,J. Cop. Verscheidenheid van Ligchamcn in betrekking tot Atomen-leer (Deven
ter, 1845). 
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atoomleer (58), Hij verwerpt de dynamische matericopvatting niet, omdat 
deze niet bewezen is of kan worden (dat kan men de atoomleer evenmin), 
maar omdat de atomistiek het beste met de ervaring overeenstemt (59). 
Buys Ballot is het met deze opvatting volledig eens : de materie bestaat 
ook voor hem uit uitgebreide, ondoordringbare, fysisch ondeelbarc en 
onveranderlijke atomen, (60) maar hij mist in het werk van Cop wiskun-
dige gegevens over de krachten tussen de atomen. Naar zijn mening 
bestaan er tussen de etheratomcn afstotende krachten en tussen de mate
rie-atomen onderling en tussen de materie-atomen en de etheratomen 
aantrekkcndc krachten (61). Buys Ballot spreekt niet over de in de 
* Schets » ontwikkelde opvattingen, welke toch uit 1843 dateren, maar 
beperkt zich tot het noemen van de wet van Laplace, welke later ook door 
Poisson is gebruikt, betreffende dc afname van de kracht bij toenemende 
afstand R tussen de deeltjes volgens een vergehjking van de volgende 
vorm : 

A<P(R) + B/R2, 
waarin *f(R) kennelijk een funktie is met hogere machten dan 1/R^. Uit 
de vergelijking blijkt, dat hij zekere afstand de eerste term verdwijnt, 
waarbij alleen de Newtonse aantrekking overblijft. De funktie <p(R) is 
volgens Buys Ballot echter nog niet nauwkeuriger bcpaald (62). 

Nu brengt Laplace alle natuurverschijnselen terug op een spel tussen 
puntvormige massa's, waartussen een wederzijdse aantrekking bestaat 
langs de verbindingslijn volgens een of andere funktie van de afstand. In 
het vijfde deel van zijn « Mecanique Celeste » (1825) (63) wordt dit door 
Laplace mathematisch uitgewcrkt. Hij gaat daarbij uit van zijn in 1805 
verkregen resultaten (64) over de aantrekking van een bolvormige laag 
op een er buiten bevindend deeltje, welke afleiding hij ook laat gelden 
voor afstotende boUen. In een gas bevinden zich twee soorten molekulen, 
namelijk materiemolekulen en warmtestofmolekulen, welke elkaar aantrek-
ken, terwijl de warmtestofmolekulen elkaar afstoten (65). In zijn theorie 

58. Cop, pag. 4. 
59. Cop, pag. 6. 
60. Buys Ballot. De Gids lOB (1846) 466-478, i.h.b. 470. 
61. ref. 60, p, 476-477. 
62. ref. 60, p. 477. 
63. Laplace. Traite de Mecanique Celeste. Tome V. Paris. 1825 (Oeuvres, Tome V. 

1882. Livre XII, pag. 97-160, i.h.b. 113-132). Zie ook: Ann. de Chimie 18 (1821) 
181-190. 

64. Laplace. Oeuvres. Tome 11. P.iri.s. 1843. Livrc X. Chapitre II. No. 12 (p; 159-166). 
65. ref. 63, p. 119. 
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van de capillaire verschijnselen neemt Laplace tus.sen de vloeistofdecltjes 
bchalve gewone (Newtonse) aantrekking nog andere krachten aan, welke 
alleen op zeer kleine afstand werkzaam zijn. W e willcn hier dc mathema
tische uitwcrkingcn van Laplace niet volgen, maar volstaan met op te 
merken, dat het alleszins waarschijnlijk is dat Buys Ballot, die zich door 
zijn promoticondcrwerp over adhesie en cohesie met het werk van Laplace 
heeft beziggchouden, door diens opvattingen is gekomen tot zijn dyna-
misch-atomistisch matcricbegrip. Te bewijzen is dit echter niet, mede om
dat Buys Ballot dit zelf nergens cxpliciet zegt. 

Voor Buys Ballot is dc beoefening van de metafysica een onmisbaar 
deel van zijn Icven. Mede door zijn vriendschap en verering voor 
Opzoomcr blijft het begeren naar harmonic ea uitbrciding van het weten 
voor hem voortdurend Icvcnd. Dit in tegenstcUing tot zijn vriend Harting, 
die echt natuuronderzoeker is, terwijl Buys Ballot eigenlijk meer wijsgeer 
genoemd moet worden. Hartstocht naar het wetcn behcerst hem dan 
ook meer dan de liefde voor het onderzoeken van dc natuurverschijn
selen; redenering is voor Buys Ballot hoofdzaak met als volmaaktc uiting 
ervan, en daarom ook zonder grotcre intrinsieke waarde, de wiskunde 
(66). Een gclicfd beeld van het menselijk wetcn is voor Buys Ballot een 
bol, welke is samengcsteld uit pyramiden, waarvan de toppen in het 
centrum samenkomen. « De top nu, vnn iedere pyramide, is juist de 
eenheid welke de rede ons dwingt op tc sporen » (67). Buys Ballot voelt 
zich primair denker; in de « Schets » zegt hij bijvoorbeeld ; « Geschikt-
heid voor thcoretische bcspicgclingen durven wij ons daarentegen niet 
gchccl tc ontzeggen, daar reeds zoo menige uitspraak of vermoeden be-
vestigd werd, geene cnkelc wederlcgd is » (68). 

In zijn inaugurelc oratie op 16 november 1846, « Het karakter der 
rede; uitgedrukt in de wiskunde» (69), gecft Buys Ballot aan dat dc rede 
als gids dient voor het vinden van waarheden in de natuurwetenschappen. 
«Die hemelschc en heerlijkc gave die den mensch gegeven is, zij waar
door wij al wat ons in de natuur omringt overtreffen — de Rede •— 
lecrt ons, dat wij van Gods geslachte zijn; zij spoort ons aan, om ons 
onzcn oorsprong waardig te toonen ; zij is die Goddclijkc vonk, die de 
duisternis voor ons opklaart, die ons de ware rigting laat bemerken, op 
welke wij ons even gerust kunnen verlaten als de zecman op zijne pool-

66. van der Stok, ref. 1. p. 63-64. 
67. Toespraak. p. 13-16; zie ook ref. 69, pag. 7-8 en ref. 84, pag. 80. 
68. Schets, p. xvi. 
69. Buys Ballot. Het karakter der rede; uitgedrukt in de wiskunde (Rotterdam, 1847). 
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ster » (70). Hij wil in zijn voordracht aantonen hoe de rede te vinden is 
in de wiskunde: « Dc rede zoekt eenheid als grond der verscheidenheid; 
ook de wiskunde tracht die tot eenheid te verbinden. Dc rede wil niet 
dan met noodzakchjkhcid voortgaan; ook dc wiskunde weigert eenen 
willekeurigen tred te docn. De rede geeft waarheid; daarom geeft ook 
dc wiskunde waarheid » (71). Bij de uitwerking van deze stelling wordt 
ook dc chemic betrokken. Hier is een echo te beluistcrcn van Kant, wan-
neer Buys Ballot zegt: «Ecrst als men naauwkeurigcr dc scheikunde ver
schijnselen in de taal der wiskunde zal overgebragt hebben, zal die zoo 
wel haar, als de astronomie en dc physica tot eenheid brengen, tot weten
schap verhoogen » (72). Als voorbeeld van toepassing van de wiskunde 
in de natuurkunde noemt Buys Ballot de theorie van Boscovich, welkc 
« eene formule (heeft) gegeven, naar welke zonder twijfel alle ver
schijnselen in de natuur plaats grijpen» (73). Met Boscovich neemt 
Buys Ballot aan, « dat de kleinste deelen der elemcnten clkander aantrek-
ken volgens eene wet, uitgedrukt door eene som van termen, van welke 
elk tot teller heeft en bepaaldc doch nu onbekende grootheid, en tot 
nocmer dc verschillende magten van den afstand » (73). Hij gaat er niet 
verder op in, maar mcrkt alleen op, dat hij deze opvattingen « in het voor-
ledcn jaar... in onze lessen over thcoretische scheikunde uitvoerig betoogd 
en ontwikkcld* heeft (74). Hij wijst er met nadruk op, dat men moet 
onthouden « dat het dc wijsbegeerte is die het (namelijk de wet van 
Boscovich) in 1759 heeft docn vinden » (74). 

Een punt waar Buys Ballot ook regelmatig op terugkomt, is het 
belang van de waarneming. In dc « Schets » stelt hij, dat in het boek 
thcoretische beschouwingen (« de uitsprakcn der rede ») op de voorgrond 
zullen staan, maar dat dat niet wil zeggen, dat we de waarnemingen moe
ten verwaarlozen : « W^ij moeten onze waarheden uit de werkelijkhcid 
ontlecncn, zal ons gcbouw niet geheel willekcurig zijn en niet ophouden 
met de natuur in betrekking tc staan » (75)., Steeds moeten « theorie en 
waarneming hand aan hand... gaan, maar altijd de laatstc slcchts om dc 
eerste tc regt te wijzen, dat hcet om haar met de werkelijkhcid te docn 
overcenstemmen » (76). Buys Ballot licht dit toe aan de hand van een 

70. Karakter, p. 3. 
71. Karakter, p, 5. 
72. Karakter, p. 16-17. 
73. Karakter, p. 18. 
74. Karakter, p. 19. 
75. Schets, p. vi. 
76. Schets, p. ix-x. 
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aantal voorbeelden uit de geschiedenis der wetenschappen. W a t betreft de 
scheikunde, als deze « nu nog zoo zeer lijdt aan geringcn zamenhang der 
feiten, dan is het omdat aan waarneming nog tc vccl uitsluitcnd gewigt 
gehccht is, dan is het, omdat men de wet van Boscovich cr nog niet op 
heeft toegepast, tcrwijl omgckcerd Boscovich zijne theorie niet verder kon 
uitbreiden omtrent scheikunde, waarvan de algcmcenc waarneming nog 
niets geleerd had » (77), Het is het dynamisch atomisme. zoals door 
Boscovich verdcdigd, dat Buys Ballot als het ware ziet; Dalton's atoom
leer wordt echter door hem nergens genoemd ! 

Voor Buys Ballot zijn «waarnemingen geene waar nemingen — 
maar theoretisch uitgelegde gewaarwordingen,..» (78). Nog in 1877 
spoort hij in een voordracht over « Het gewicht der waarnemingen voor de 
natuurkunde, als grond onzer Kennis, en toetssteen der Bcspiegeling » 
(79), zijn toehoorders aan om waarneming en bcspiegeling in voUcdigc 
samenwerking te beocfencn. « Hoc beter waarneming en bcspiegeling 
hand aan hand gaan, hoe gclijkmatiger beiden voorttreden, des te gere-
gelder, zekcrder, sneller is ook de ontwikkeling der wetenschap* (80). 
Hij waarschuwt voor cenzijdigheid : « Waarneming moet feiten leveren en 
bcspiegeling moet tot waarneming aansporen » (81). Steeds wijst hij in 
deze rede naar de opvattingen zoals hij die in de « Schets » heeft neer-
gelegd. 

Rest ons dc vraag, hoc de opvattingen van Buys Ballot over de 
opbouw van de materic worden ontvangen. Het boek zelf blijkt niet erg 
bekend te zijn, zcker niet in het buitenland, terwijl in eigen land de op
vattingen van Buys Ballot evenmin de aandacht trekken. De oorzaak 
is niet alleen te zoeken in dc titel van het boek en in de taal die erin 
wordt gebrtiikt, maar vooral door de inhoud, welke zo sterk afwijkt van 
wat in die dagen op theoretisch gebied wordt gcboden. Daarom raadt 
Mulder de verschijning van het boek af en is van Rees er verre van 
enthousiast over (82). Maar Buys Ballot zorgt er wel voor, dat zijn 
ideeen ook in het buitenland bekend worden. Hij geeft er een uitvoerige 

77. Schets, p. xii. 
78. Schets, p. xv. 
79. Buys Ballot. Het gewicht der waarnemingen voor de natuurkunde. als Grond 

onzer Kennis en tocststcen der Bcspiegeling, Bij gelcgenheid der inwijding van het 
nieuwe laboratorium der physica te Utrecht (Utrecht, 1877). 

80. ref. 79, p. 4-5. 
81. ref. 79, p. 6. 
82. Schets, p. xvi-xvii. Voor dc afwijzing van van Recs; Julius, ref. 1, p. 322. 
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inhoudsopgave van in de « Fortschritte der Physik* (83), maar vcel 
gcholpcn heeft dit toch niet. Een goed overzicht over zijn opvattingen 
publiceert hij in de Verslagen en Mededelingen der KoninkUjke Akademic 
van Wetenschappen in 1857 (84), waarin Buys Ballot stelt, dat de waar
neming in de natuur ons « het beginsel van de onveranderlijkheid der 
atomen' en het beginsel der continui'teit... » (85) lecrt. Het eerste is door 
hem uiteengezet en verdcdigd in zijn reccnsie van het reeds genoemdc 
werk van Cop, terwijl ook Fechner het recent zeer scherpzinnig heeft 
besproken (86); het tweede is door hemzclf in zijn disscrtatie en in de 
« Schets » uitgewerkt. 

Steeds komt Buys Ballot gedurende zijn leven terug op zijn opvat
tingen zoals in dc « Schets » necrgelegd. Al in het voorwoord van zijn 
hoofdwerk blijkt een zekere bittcrheid over dc ontvangst van zijn ideeen : 
« ...in ons land heeft men steeds alles wat wij zeiden voor kcnnisgeving 
aangcnomen en ter griffie gclegd » (87). Wannecr van *t Hoff in 1874 
zijn « Voorstcl tot uitbrciding der tegenwoordig in de scheikunde gc-
brutkte structuurformulcs in dc ruimte » het licht doct zien, is Buys Ballot 
de eerste in Nedcrland die hicrvan notitic neemt (88). Voor Wislicenus 
(89) schrijft Buys Ballot in een openbare brief aan van *t Hoff met 
bclangstelling van diens publikatie te hebben kennis genomen. Hij memo-
reert zijn teleurstelling die hij heeft gehad tocn er zo weinig aandacht 
werd geschonken aan de inhoud van zijn « Schets » en wil daarom niet 
zonder meer voorbijgaan aan « de pogingen van een jeugdigen, ijverigen 
geest » (90). Voor Buys Ballot overgaat tot een bespreking van de inhoud 
van het werk van van 't Hoff, verontschuldigt hij zich dat hij niet meer 
zo vertrouwd is met dc modcrne chemie, omdat hij indcrtijd « uit teleur
stelling dc meteorologie als een speclpop... ter hand genomen » had (90). 
Bij het 40-jarig hoogleraarsschap van Buys Ballot herinnert van 't Hoff 
in een rede aan de tegenwerking, die Mulder « met afkeer van mathesis 

83. Buys Ballot. Die Fortschritte der Physik im Jahre 1849, 5 (1853) 3-16. 
84. Buys Ballot. Verslagen en mededelingen der Koninkl. Akad. van Wetenschap

pen, afdcling Natuurkunde 5 (1857) 77-92. 
85. ref. 84, p. 80. 
86. G.T. Fechner. Ueber die physikalischc und philosophische Atomenlehre (Leipzig, 

1855). 
87. Schets, p. xvi. 
88. Buys Ballot. Maandblad voor Natuurwetenschappen 6 (1875) 21-28. Antwoord 

van van 't Hoff in idem p. 37-45. Vgl. E. Cohen. Jacobus Henricus van 't Hoff. 
Leben und 'Wirken (Leipzig, 1912, p. 94-113). 

89. Cohen, p. 114-115; brief van Wislicenus aan van 't Hoff van 10 november 1875. 
90. Buys BaDot, ref. 88, p. 21. 

169 



en theories uidertijd tegcn de opvattingen van Buys Ballot had (91). 
Maar, wannecr we nii de « Schets » weer bekijken, blijkt deze « eene 
grootschc voorspelling, een blik in dc tockomst van veelal treffende juist-
heid, eene recks van geniale grepen tot in de kern van zovcle ge-
dachten, die onze tegenwoordige wetenschap beheerschen ». 

Hoewel Buys Ballot steeds terug komt op zijn materieopvattingen uit 
zijn studcntentijd (92), heeft hij ze niet verder uitgewcrkt. W e zien dit 
bijvoorbeeld uit zijn artikclcn over dissociatie (93), waarin hij zich alleen 
beroept op prioriteit. Ook de publikatics van Kronig (94) en Clausius 
(95) op het gebied van de kinetische gastheorie zijn voor Buys Ballot 
aanleiding nogmaals zijn opvattingen uit de « Schets » uitcen te zettcn 
(96). Reeds in zijn « Schets » heeft Buys Ballot warmte, magnctisme en 
elcktricitcit als bewegingstoestanden beschouwd (97). Tocn veroorzaakte 
deze opvatting grote deining ; thans wordt ze algemeen aanvaard. Buys 
Ballot herhaalt zijn eigen opvattingen echter niet, omdat hij <'gegcn die 
Autoritat des Hrn, Prof. Clausius nicht die schuldige Achtung hegte, 
sondcrn weil ich diese Meinung schon vor acht Jahrcn in hollandischen 
Sprache drucken liess...» (98). Nu was het bezwaar dat men van verschil
lende kanten had tegen de raechanische gastheorie vooral gericht tegcn de 
grote snelheid van de molekulen, welke niet overccnkomt met de lang-
zame diffusie en de geringe warmtegeleidbaarheid van dc gassen, Hier-
tegen richt zich nu de kritick van Buys Ballot (96), Hoppe (99) en von 
Helmholtz (100). die alien hun toevlucht nemen tot dynamisch-atomisti
sche opvattingen. De eerste, die de theorie van dc idcale gassen confron-
teert met een praktisch probleem is Buys Ballot in een artikel: «Uebcr die 
Art von Bewegung. welche wir Warme und Elcktricitat nennen »• (1858) 
(96). Buys Ballot mcent, dat als de molekulen bewegen met een snelheid 
van ccn paar meter per secondc, het te verwachten is dat gassen zich zeer 
snel met clkander vermengen. Het is echter bekend dat, als men zwavel-

91. Nieuwe Rotterdamse Courant van 18 november 1887. Zie Cohen, p. 261-265 
(duitse vcrtaliug) en in het nederlands in Chemisch Weekblad 38 (1941) 572-573. 

92. Zie : Buys Ballot. Oratio de physicorum principiis et controversis (Utrecht, 1864); 
Aantekeningcn van het verhandelde in de sectie voor natuur- en geneeskunde... van 
het Provinciaa! Utreclitsch Gencofschap van Kunstcn en Wetenschappen, 1881, p. 
6-20; Physische Stellingen. Een leiddraad te volgen bij den cursus over proefondcr-
vindeiijke natuurkunde (Utrecht, 1881). (Hierin komen geen bcspicgclingen voor 
zoals in de « Schets », maar ligt de nadruk geheel op feiten en wetten). 

93. Zie ; Buys Ballot. Ned. Archief voor Genees- en Heelkunde 3 (1868) 523-525. 
94. A.F. Kronig. Ann. der Physik und Chemie 99 (1856) 315-322. 
95. R. Clausius. Ann. der Physik und Chemie 100 (1857) 353-380. 
96. Buys Ballot. Ann. der Physik und Chemie 103 (1858) 240-259. 
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waterstofgas of chloor in een hock van een kamer laat ontwikkelen, het 
verschillcnde minuten duurt eer het gas in dc andere hock is te ruiken. 
Het gaat hier dus om kritick tegen de door Kronig en Clausius aangcno
men rechtlijnigc beweging van de gasmolckulen. Kronig zelf ziet er geen 
moeilijkhcid in; «Um der Annahme der steten Bewegung der Gasatome 
das Befremdende zu nehmen, brauche ich nur daran zu crinnern, in wie 
kurzen Zeit z.B. cine geringe Menge Schwefclwasserstoffgas sich durch 
ein grosses Ziramer verbrcitet* (101). Berckening lecrt echter dat deze tijd 
vrijwel tc verwaarlozen moet zijn ! Buys Ballot verwijst naar zijn opvat
tingen uit de « Schets » en mecnt hierin een oplossing van het probleem 
tc moeten zoeken. 

Ook het feit, dat tabaksrook in een kamer in onbcweeglijkc lagen 
zich slcchts Jangzaam verbrcidt en dat kooldioxidc lang in een open vat 
blijft, zijn voor hem argumenten tegcn de rcchthjnige voortplanting van 
de gasmolckulen, Clausius wccrlegt deze argumenten door de invoering 
van het begrip « mittlcre Weglange » (103) : in gassen leggen de mole
kulen geen grote afstanden rechtlijnig af, omdat intermolekulaire krachten 
niet zijn tc verwaarlozen. 

Het is interessant om te bcsluiten met wat Buys Ballot in 1877 (103) 
over zijn kritick op Kronig en Clausius zegt: « Ik doe er heden boete 
voor, dat ik de opvatting van Kronig tocn hij de geniale gedachtc van 
Bcrnouilli na honderd jaren weder leven gaf, niet heb gewaardcerd. Het 
is de donkcrste vlek, die mijne Physiologie van het onbewerktuigde rijk 
der natuur bezoedelt » !. 

97. ref. 96, p. 253: vgl. Schets, p. 132, 159, e.a. 
98. ref. 96, p. 240. 
99. R. Hoppe. Ann. der Phy.sik und Chemie 104 (1858) 279-292: vgl. 110 (I860) 

598-612. 

100. H.V. Helmholtz. Die Fortschritte der Physik im Jahre 1856. 12 (1859) 352-354. 
101. ref. 94, p. 320. 
102. Clausius, Ann. der Physik und Chemie 105 (1858) 239-258. 
103. Buys Ballot. Het gewicht der waarnemingen, p. 20. 
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SUMMARY. 

T H E C O N C E P T O F MATTER IN T H E W O R K O F BUYS BALLOT. In this paper 
the dynamico-atomistical concept of matter of the Dutsch scientist C,H,D. Buys Ballot 
(1817-1890), chiefly known as founder of meteorology as a science, will be discussed. 
Buys Ballot published his ideas on matter in his «Schets eener physiologie van het 
onbewerktuigde rijk der natuur », which appeared in 1849. 

Analysis of his publications shows clearly that Buys Ballot was very interested in 
philosophical reflections during his whole life. He was strongly influenced by his teacher 
in mathematics, logic metaphysics and moral philosophy J,F.L. Schroder (1774-1845), 
who undoubtly stimulated Buys Ballot in his philosophical interest. The philosopher 
C,W. Opzoomer (1821-1892) brought Buys Ballot under the influence of the philosophi
cal ideas of K .CF . Krause (1781-1832). Unlike the majority of German scientists no 
philosophical reasons led Buys Ballot to his dynamico-atomistical ideas. It was rather 
Laplace's work, which brought him to his concept of matter, in which however his 
colleagues in the Netherlands and abroad were hardly interested. 

172 


