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CHRISTOPHOBUS, HENBICUS, DIDERICUS 
BUYS BALLOT. 

Ieder die zich, gedrongell dool' eell gevoel van piëteit en devotie 
voor eene op't altaar der innerlijke vereel'Îllg geplaatste persoon
lijkheid, heeft nedergezet tot het ontwerpen van een beeld, dat in 
zin ell woord moet weêrgeveJl de subtiele, onvormelijke impressie, 
die in het archief del' herinnering is bewaard als eene kostbare 
reliek, zal ondervonden hebben, hoe moeilijk, hoe onmogel~ik het is 
ook slechts eenigermate te voldoen aan de voorwaarden, die men 
zich zei ven stelt en die men gevoelt dat ook dool' anderen gesteld 
worden. 

Reeds b~i de eel'ste pogingen tot fOJ"llmleering der gedachten 
blijkt het hoezeer de krachtelI ontbreken wauneer men, niet kUlI
stenaar, zich waagt aan de behandeling van het eeuwigdurend, 
immers nooit volledig op te lossen, probleem van het aesthetisch 
evenwicht tusschen realiteit en impressie. De gegevens, die den 
berichtgever ten dienste staan, ûjn in hooge mate heterogeen: aan 
den eenen kant de werken, die den geleerde zijne plaats aanwijzen 
in de geschiedenis der wetenschap, gegevens exact van natuur, maar 
koel van aard, als de na jaar en dag herlezen verhandeling; dik
wijls ook banaal door 't gemis aan actualiteit en het geworden zjjn 
tot een "truism" van hetgeen destijds nieuw en opvallend was; 
aan den anderen kant de hoogst inexacte, door onzekere lijnen en 
omtrekken nauwlijks begrensde, schaduwbeelden, die de herinnering 
aan den persoonlijkell omgang heeft achtergelaten, liefelijk en onwe
zenlijk als een droombeeld, een vizioen uit-lang vervlogen tijd, 

Neemt men de eerste tot grondslag, dan verkrijgt men eene 
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scherpe, welgel~ikeJl(le, 11 HUI I' ûellooze photographie, die, wt'ten8cluq)
pelijk exact, den mellsch onbevredigd laat; geeft lJlen zich over aan 
de bekoring, die uitgaat van per8o(ml\ike impre88ie8, dau wordt het 
beeld ollwezeulijk en voor hen, dil' de hekoring VUlI het samen
leven niet ondervolHlell hebhen, zOllder beteekelli8, als eCJle legende 
ontstaan cn gevormd iJl onhekende tijden ell op omekere wijze. 

Alleen in één enkel geval is deze taak niet moeilijk; van den 
kamergeleerde, die eene l"t'ek8 Yan kla8sieke studies heeft uagelateu, 
die ill de sluuellstellillg daarvan Illet zijl! ganiSche ziel is opgegaall, 
die èn door de keuze VRn zijn yak, pn door levensopvatting zijne 
levenstaak heeft bepaald tot eell kleinen, beperkten kring; \'an zulk 
een geleerde is de vermelding der werken identiek mct ecnc lof
rede op den persooll zelven eu mag een wete1l8ehappelijk overzicht 
van lllllJ illhond te\'ens beschouwd worden als eene karakterteeke
ning van hUlI auteur. 

Zulk een man, uitsluitend kamergeleerde, was FEltKgL, de groote 
Amerikaansche meteoroloog; maal' men zou een geheel eu al on
juist inzicht verkrijgen in het leven eu streven van BVYs HALLO'!', 

f'ERREI,'S commilito in Europa, indien men van hem een levens
beeld trachtte te schetsen uitsluitend gebaseerd op de onderzoeking en 
waaraan zijn naam is verbonden, of op de door hem gepubliceerde ver
handelingen en brochures. 

Beide mannen, in 1817 geboren, beide ook omstreeks even oud 
geworden 1), waren voorbestellld om eene gewichtige rol te spelen 
in het evolutie-proces eener ontluikende wetenschap; hun streven 
bewoog zich grootell(leelF; langs evenwijdige banen, in zulk eene 
mate, dat de naam des eellen onafscheidelijk verbonden is aan 
dien des anderen. 

En toch waren zij, èn door lmn illuerlijkeu aard, èn ten gevolge 
van uitwendige omstandigheden, zóó verschillend van elkander, dat 
er geen ander punt van overeenstemming tusschen hen is aan te 
wijzen dan dat on verzettelijke in het oog houden van de proble
men, wier oplossing zij zich tot levenstaak hadden gesteld, dat alle 
waarlijk groote mannen, zoo op wetenschappelijk als op politiek en 
sociaal gebied, kenmerkt en hen stempelt tot die enkele uitverkore
nen, die, leiders der volken, den weg aanwijzen, dien het nage
slacht zal hebben te volgen. 

Buys BAJ,LO'I', gehol'en onder de gunstigste levensomstandigheden 

1) Buys BALLOT, 10 October 1817 - 3 Februari 1890. 
FERREL, 29 Januari 1817 - 18 September 1891. 
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die men zich denken kan, in een land waar hooge ontwikkeling 
en beschaving allen· t\id hehhen gehad om zich te ontwikkelen tot 
heriditaire eigenschappen, opgevoed in eene omgeving waarin goede 
smaak en manieren, zooal niet als hoofdzaak, dan toch als onmis
bare eigenschappen werden beschouwd, en daarentegen F'ERREIi, zijn 
groote evenknie, een kind van een "young nation", verstoken van 
't geen men ten onzent zelfs eene zeer eenvoudige opvoeding zou 
heschouwen, een autodidact in den waren zin van 't woord en in 
eelle mate, waarvan zich op 't oude "continent" ook hij, die er 
zich op beroemen kan een zelfgeleerde te zijn, zelfs geen begrip 
kan vormen. 

Buys HAu,o'I', eenig kind van zeer gefortuneerde ouders, wien 
alle hulpmiddelen tot ontwikkeling en studie van jongs af aan ten 
dienste stonden en die dientengevolge in ruime mate beschikken 
kali over dien grootsten schat in het oog van alle vorschers op 
wetenschappelijk en artistiek gehied, n\. onafhankelijkheid van de 
terre à terre heslommeringen vau het. hanale levelI en volle vrijheid 
in de keuze van het arbeidsveld en in het gebruik van den t~id. 

FERREL, de oudste VIIll vele kinderen, als knaap genoodzaakt op 
zijns vaders hofstede en in diens houtzaagmolen mede te werken 
tot het verdienen van het dagelijksch hrood, verstoken van alle 
systematische leiding en als jongeling in de zonderlingste volgorde 
die boeken best.lldeerelld, die toevalligerwijze hun weg gevonden 
hadden !luur de "Ütl' West'· , boeken opgediept uit de rommelkamer 
van eenvoudige dorpsmenschen en gekocht voor de enkele een ten 
verdiend met veldarbeid. 

Bvys HAT,w'I', op 28-jarigen leeftijd lector in de chemie en mine
ralogie en twee jaren Inter hoogleeraar in de wiskunde aan de 
Utrechtsche hoogeschool, gevierd door zijne colleg'd's en toehoorders, 
opgenomen in den kring zijner uitnemende leermeesters, M UJ.DER, 

SCHRÖDER Y AN [)ER KOI,K en Y AN REES, reeds terstond vermaard 
om zijne buiteugewone scherpzinnigheid en breede opvattingen, eene 
vaste stelling innemend onder tIe geleCl'den, op welke toen ter tijd 
(omstreek 1847) de volle glans viel van de hewondering, die 
de phellomenale ontwikkeling del' natuurwetenschappen had opge-
wekt, - eene bewondering, die, ook in hare uiting, kenmerkend 
was voor dien bloeitijd van het romantisme, toen men meende, dat 
de wijsbegeerte den menselt met zich zeI ven kon Vef'AOtmen, genie
tend van al hetgeen het leven geniethaars aanhiedt~-- in 't volle 
genot van een krachtig gestel en huiselijk geluk. 

FERRF.L daarentegen, reeds op jeugdigen leeftijd telkens door 
zwakke gewndheid verhinderd het dagelijkscll brood te verdienen 
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als schoolmeester in eene 1'llwe, ZiJ het ook krachtige omgeving, 
aanvankelijk onoekelld en ongeëerd als geleerde en altijd zouder 
vrienden als JlIensch, eerst op ruim 40-jarigen leeft~jd gekomen tot 
eene hoogst bescheiden betrekking, schuchter van aard en eenzelvig 
jonggezel tot aan zijn dood. 

'Waarlijk de adepten van de flcllOOI del' psychologen in de litte
ratuur zouden bemerken op hoe weinig vasten grondslag hunne 
quasi exacte ontledingen zijn gehaseerd en hoe subjectief-artistiek 
zij blijven, J<.)k daar waar zij meeilClI de methoden der exacte 
vakken te volgen, indien zij beproefden eene verklaring te geven 
van het feit dat deze heide zóózeer uiteenloopende geniale geesten 
eene gelijksoortige uiting hebben gezocht VOOI' hUil drang naar 
weten en seheppen en tot het bewustzijn komen dat, schoon de 
beoefening vall wetenschap met die der kunst d(w.rin overeenkomt, 
dat zij eendrachtelijk streeft naar hetgeen FICHTE in zijne taal noemt 
"die Göttliche Idee", toeh daarin tussehell beide eell groot verschil 
bestaat ell 11 lOet hlijvell bestaan, dat in weten~ehap in de eerste 
plaats de eeredienst van den inhoud, in hlllst \'oomamelijk die vall 
den vorm moet worden hoog gehouden. 

Moge eehter elke poging tot verklaring van het feit, dat twee 
zoo geheel cu al verschillend aangelegde en ontwikkelde mannen 
zich bij voorkeur aan de evolutie eeuer 'l,clfde" diseiplina" 1) hebben 
gewijd als eeu Si~yphnstaak te besehouwen zijn, wel is het moge
lijk in te zien hoe eellc opvoeding als door BliYS HAJ.J~OT genoten, 
en aan de akademie aanvankelijk in litteraire richting voortgezet, 
noodzakelijk (en vooral een halve eeuw geleden) moest leiden tot 
het grondbeginsel door hem aa.ngenomen als steunpunt bij zijne 
studie, liL de llOodr,..'lkelijkheid eener veelzijdige beoefening der 
wetenschap. 

In 184G opende hij zijne eolleges in de theoretische scheikunde 
met eene toespraak die dezen titel droeg. 

Aan deze grondwet, zichzelvell gesteld, is Buys BAJ.LOT steeds 
getrouw gebleven; van geen der aanvankelijk als noodzakelijk be
schouwde en met baast ollstuimigen ijver beoefende takken van 
onderzoek: wiskunde, astronomie, physica, chemie en mineralogie, 
heeft hij ooit geheel en al afstand kunnen doen, ook niet toen 
reeds spoedig de onmogelijkheid bleek om den snellen voortgang 
dier verschillende stroomingen te blijven volgen. 

') Mox Meteorologia disciplinae nomen jure si bi _ vindicabit - l8de stelling van B. B's 
dissertatie. 
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Zelfs van de aanvankelijk gevolgde litteraire richting eB. B. was 
ook candidaat in de letteren) viel het hem hard, ook na jaren, 
af te wijken, en in schrift en woord keerde hij vaak terug tot 
zijne eerste liefde en roemde de studie der letteren als den mensch 
het meest bevredigend. 

"Neen - zoo roept hij uit - terwijl aan beide zijden leer
"meesters stonden naar wier lessen ik verlangde, omdat zij lessen 
"van wetenschap gaven, heeft, ik weet niet wat, mij naar de nat u ur
"kundige richting heengetrokken, maar altijd is het genot der laatste 
"mij eenig8'áns getemperd door de bewustheid, dat ik de eerste niet 
"op gelijke scha.al kon blijven beoefenen." 

Ook uit de volgende aanhaling blijkt duidelijk het hartzeer der 
scheiding, al is de bedoeling om dit te loochenen. 

"Neque tamen literarUlll all iciae , neque ab iis ad Philosophiae Na
"turalis studium deflexisse, et ad boc animam appJicuisse, poenitet." 

Geen wonder, dan ook dat, als gevolg dezer sterk uitgesproken 
encyelopedische neigingen, deze behoefte tegel\jkertijd aan huma
niora en exacte kenllis, de beoefening der metaphysica- hem steeds 
onmishaar was en zijne vriendschap met en vereering voor OP
ZOOl\IER hield dit begeeren naar harmonie in en uitbreiding van 
het weten, ook buiten de grenzen van experiment en mechanistische 
analogie, bij voortduring levendig. 

Indien men de aan dit bericht toegevoegde lijst van werken door 
Buys BALWT in het licht gegeveu doorziet, dan is de eerste indruk 
die van zulk eene bijna onbegrijpelijke veelzijdigheid, dat deze af
breuk schijnt te moeten doen aan de eenheid; maar men vergete 
niet, dat zulk een oordeel, natuurl\ik voor onzen t\jd, geheel en 
al onjuist en ongeoorloofd is bij de beschouwing van werken, die 
een halve eeuw geleden zijn ontstaan. 

Wil men Bun BALLO'f'S streven begrijpen, wil men z\ine werken 
bezien in het licht waarbij zij moeten worden bestudeerd, dan leze 
men vooraf enkele vall OPZOOMER'S werke/l~), waarin men het 
beeld vindt geteekend van den alles samenvattenden wijsgeer der 
ervaring, en een feIlen strijd ziet aangebonden tegen te groote ver
deeling van den arbeid; en om te begrijpen welk eene beteekenis 
OPZOOMER'S optreden 50 jaren geleden had, herleze men LOMAN'S 
laatste Gids-artikel 2), waarin, op eene voor het tegenwoordige ge
slacht onbereikbaar fijne en geestige wijze, de groote afstand wordt 
geschetst, die het toen scheidt van het heden. 

') Bv. Wetenschap en ervaring, 1857. 
') Gids, 1896, n° 4. -
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Buys R-\r,Lo'l' was geen natunrvorscher in dell zin, dien men 
tegenwoordig aan dit begrip hecht; toen heette hij, en achtte hij 
zichzelven meer theoreticus dan practicus, thans zou men hem meer 
wijsgeer dan natuurvorscher noemen; het is meer de hartstocht 
van het weten die hem heheerscht dan liefde voor den arbeid in 
het laboratorium der natuur, die b.v. zoo kenmerkend was voor 
z~jll ouden vriend HARTING. 

Voor hem was "de rede" de redeneerillg, hoofdzaak, de vol· 
maakte uiting daarvan, maar daarom ook zonder grootere intrin
sieke waarde, de wiskunde; beiden onfeilbaar, de waarnemingen 
echter feilbaar, onvolkomen en dus oJlvertrouwbaar. ten opzichte der 
logika. Zijn geliefkoosd beeld voor het menschelijk weten was de 
bol, uit pyramiden samengesteld, wier toppeIl in 't centnllIl te 
zamen komen: "de top is de eenheid, ~elke de rede ons dwillgt 
op te sporen". 

De richting, die de chemie in harcll ontwikkelingsgang was lll

geslagen scheen helll onvruchtbaar en onredelijk toe. 
"Men verhefie zich ook eens boven de waarnemingen en late 

ook in haar (de HCheikunde) de rede spreken." 
Elders heet het: " Want dit zal toch wel a Heen wetenschap kun

nen heeten, als niet meer vele waarheden afgezonderd naast elkander 
staan, maar hun gemeenschappel~ike oorsprong erkend is". 

En nog duidelljker komt zijn standpnnt in het lieht in den 
volgenden uitroep: 

"Het z~i eene aansporing voor het vervolg om niet alt~id sleehts 
af te wachten totdat gedeeltel~jk toevallige proeven het kunnen be
vestigen, maar om eerder een uitgesproken beginsel, een uitspl"dak 
van een rlenketlden /leest, als leiddraad te volgen bij z~ine onder
zoekingen. 

In deze, als in alle dergelijke uitspraken, ligt besloten de sub
ordinatie van de waarneming en lIet experiment aan het verstand; 
Buys BALL01' gevoelde zich zulk een denkenden geest, zulk een 
profeet, die geroepen was anderen den weg te wijzen: 

"Geschiktheid voor theoretische bespiegelingen durven wij ons 
daarentegen niet geheel ontzeggen, daar reeds zoo menige uitspraak 
of vermoeden bevestigd werd, geen enkele weerlegd is". 

Reeds in 1847, op dertigjarigen leeftijd, vinden wij hem, als 
een beslist voorstander van de zienswijze, die den wijsgeer ken
merkt in onderscheiding van den natnurvorscher, belijder van het 
anthropomorphisch standpunt, waaraan men zich tegenwoordig tracht 
te ontworstelen, al is het ook wnder vooruitzicht op algeheele be
J'ciking van het doel. 
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".Je u'ai JamaIs sacrifié aux observations les décisions du rai
"sonnement (de la théorie) par ce que je puis chel'cher beauconp 
"de canses d'errenr dans les premières et que je ne suis pas pOl'té 
"à en cherehel' daus Ie raisoJluement. Personne ne croit ayoir lil al 
"raisonné avant qn'on Ie lui ait démontré, dOllC moi lIon plus." 

Van Ens HUWT kan het tegendeel gezegd worden van 't geen 
YOW1' getuigt van KIRCHHOF}': 

"Seine Gabe war nicht das Aufangen sondem das VollelHlell". 
Zijne besliste neiging was om nieuwe dingen aan te vatten, om 

door combinatie van waarnemingen te komen tot eenheid van be
grip, meer dan om dool' experimenteeren vragen te stellen of een 
eenlUaHI Aangevat probleem tot de uiterste consequentie te volgen; 
van daar voorliefde voor de passieve methode der statistiek nIs 
middel van onderzoek hoven de meer actieve der proefneming. 

Vall daar ook de behoefte om zich te werpen op nieu we vakken 
en nieuwe methoden van onderzoek, zich uitende in zijne "Schets 
een er physiologie van het onbewerktuigde rijk der natuur" en de 
hoogst origineel behandelde "Beginselen der Meetkunde" en culllli
llcerend in zijne hartstochtelijke liefde voor de nauwelijks aan de 
kinderschoenen ontwassen meteorologie, waal' waarnemingen te orga
lIiSeerell, regeeringen op te wekken, personen .aan te vuren en 
plannen te smeden waren voor practische toepassing door middel 
van weersvoorspelling ten bate van zeeVAart en landbouw, en het 
nimmer geheel en al prijs gegeven droombeeld van een CentrAal
Illstituut, waarin alle waarnemingen bewerkt, alle toppen der pyra
lUiden bijeen gebracht zouden worden. 

l1egenover de groote voordeelen, verbonden aan de gelukkige 
gave van zulk een buitengewoon organiseerend zienerstalent, vindt 
men ]Jatuurl~ik ook de daarvan onafscheidel~ike eigenschappen: on
geschiktheid tot experimenteeren niet alleen, maar ook, hoezeer ook 
moeite werd gedaan om dit gevoelen te verbel'gen, een zekere 
kwalijk verholen gerillgachting voor langwijlige, nauwkeurige be
rekeningeu en de voor zuivere waarneming noodige angstvallige 
zorg; eene verwisseling van de zoo ver uit elkander liggende be
grippen van waarneming en experiment en eene plAatsing op den 
tweeden rang van de adepten niet alleen van de passieve waar
neming, maar ook van het actieve experiment. 

Eveneens, naast eene groote, natuurlijke, welsprekendheid, waal' 
het betrof redevoeringen van algemeenen aard of zelfs inleidingen 
tot speciale onderwerpen, eene eloquentie pittig en friseb, die steeds 
een hartelijk gemeend applaus te vOOl'schijn riep, een geringschatting 
van de gewone, dagelijksche leerstof, die leidde tot gemis aan dni-

Jaarboek 1899, 5 
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del~ikheid en afwezigheid van het boeiende, waarmede een geboren 
docent ook minder opwekkende onderwerpen weet te tint.en. 

En wederom is het. dezelfde reden, die den leider der volken 
op het gebied der meteorologie, den organisator der internationale 
samenwerking, wiens naam verhonden is aan alles, wat op dit. ge
bied tot stand is gekomen, stempelde tot een niet altijd even zake
lijk voorzitter der congressen, die aan zijn aandrang hUll ontstaan 
te dankelI hadden en wiens geest ten slotte wel alles heeft door
drongen, maar van wien overigens betrekkelijk weinig - betrekkclUk 
nl. voor zulk een genie en werkkracht - uitgebreide, afgewerkte 
studies zijn overgebleven, die men als klassiek kan beschouwen, 
omdat zij een afgerond geheel vormen en een bereik baren trap 
van volmaaktheid ten toon spreiden. 

De zuiverste en hoogste uiting van Brys BALLo'r's rangschikkend, 
organiseerend genie is zeker de poging om te geraken tot eelle 
universeele theorie del' molecnlaire werking, waaruit triomfantelijk 
alles te voorschijn zou komen als noodzakelijk gevolg een er zelfde 
grondhypothese, die belichaamd is in zijne "Schets van het onbe
werktuigde rijk der natuur," Met voordacht noem ik dit werk 
het eerst omdat het inderdaad een "Jugendarbeit" was, samenge
steld in eenige vacantiedagen in 1843, na het lezen van ROBER'r 
MA YER' S verhandeling over het behoud van arbeidsvermogen, in 
Liebig's Annalen van 1842, en HENRIm'S werk "Ueher die Elek
tricität der galvanischen Kette" , derhalve geconcipieerd lIog vóór 
zijne promotie in 1844. 

Geen wonder dus, dat mell in zijne dissertatie, en voornamelijk 
in de daarbij verdedigde merkwaardige stellingen, reeds duidelijk 
uitgedrukt vindt in welke richting zijn geest werkzaam zon z~in 
niet alleen, maal' ook dat dit proefschrift zich kenmerkt door eene 
rijpheid zooals men die zelden in eene dissertatie aantreft, 

De wensch wordt uitgedrukt tot uitbreiding der atomistische 
theorie, de gelijksoortigheid verkondigd van licht en warmte, eene 
voor dien tijd hoogst merkwaardige stelling; de wet van PROlJT 
wordt betwist, het licht aangewezen als een der zekerste hulpmid
delen voor de oplossing van physische problemen, eene uitspraak, 
die Buys BALLOT later gaarne herhaalde in den gewijzigden vorm 
van "omnium reagentium reagens optimum lux", Voorts vindt men 
hierin uitgedrukt het verlangen om DOPPLER's nieuwe theorie aan 
de proefneming te toetsen, maar de mogelijkheid betwijfeld eener 
toepassing daarvan op de kleuren der sterren en, eindelijk, de hoop
volle verwachting geuit dat "Mox Meteorologia disciplinae nomen 
jure sibi v indicabit" , 
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Kort na zijne promotie volgde hierop zijne verhandeling in Pog
gendorfs Annalen, waarin de stelling omtrent DOPPLER'S theorie 
nader wordt uitgewerkt, zoo wel door toetsing aan de resultaten der 
bekende proeven betreffende verandering van de toonshoogte bij 
nadering en verwijdering \'un de geluidsbron langs den spoorweg 
Utrecht-Maarssen, als dool' eene scherpe kritiek op de onjuiste 
gevolgtrekkingen, die DOPPLER uit zijne theorie had afgeleid. 

Ook HU nog, na 54 jaren, blijft deze studie een meesterstuk 
van kritiek, waarin op bescheiden, maar tevens besliste wijze de 
rueeuillg van DOPPJ,ER op afdoende wijze wordt weerlegd en, zoo
wel uit den aard van het spectrum als uit 't geen bekend was 
ollltrellt het voorkomen der gekleurde sterren, wordt aangetoond, 
dat niet in kleursveranderillg het zwaartepunt der scherpzinnige 
theorie mag gelegd worden. 

Waarin dit wèl ligt wordt echter tevens zeer duidelijk, maar als 
tel' loops en zonder eenigen nadruk aangeduid. 

"Es würde interessant sein Fmuenhofer's Messungen anf solche 
"Sterne auszudehnen, die wohl periodisch ihre Illtensität abel' nicht 
" ihre Farbe ändern." 

Eerst 20 jaren later zou deze methode tot bepaling van snel
heden in de handen van HUGGINS, ZÖLLNER, VOGEL, en na hen 
zoovele anderen, tot eene der vruchtbaarste hulpmiddelen worden 
der physische astronomie; maar in hare geschiedenis vindt men 
aangeteekend, dat door PIZEAU in 1848, dat is dus drie jaren later, 
de grondgedachte is uitgesproken. 

rrerwijl deze verhandeling werd uitgewerkt en gedrukt, werd ook 
de "Physiologie" voor publicatie gereed gemaakt. 

De daarin ten beste gegeven gedachten en opvattingen waren 
zóó ten eenenmale afwijkend van 't geen toen algemeen werd aan
genomen, dat MULDER den schrijver had aangeraden het werk ter 
nadere overweging te deponeeren, terwijl VAN REES noch toen, 
noch ook veel later, met den geheel inconventioneelengedachten
gang kon instemmen. 

Niettegenstaande dezen tegenstand in eigen kring ondervonden 
droeg Buys BALLOT den inhoud van het manuscript voor op zijn 
eerste college (iets waarvoor zeker noch stof, noch wijze vnn be
werking bijzonder geschikt waren) en in 1849 zag het boekje 
het licht. 

Als praemisse wordt gesteld, dat de resultante der aantrekkende 
en afstootende krachten kan worden voorgesteld door eene functie 
van den afstand, die men ontwikkelen kan naar de opklimmende 
machten der veranderlijke; maar het is niet zoozeer deze onder-

5* 
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stelling, die het boekje stempelt tot een der merkwaardigste mOnll
menten in de geschiedenis der natuurkundc, als wel het begrip 
van bewegelijk evell\yicht waartoe de discussie der formule voerde. 

Deze gedachte, opgevat in een tijd toen Itlell nog algcmeell 
doordrongen was van de stabiliteit der eigenschappen el\ toestnndel\, 
leidde tot een reusaehtigcll voorsprong van alle in dit werk ver
kondigde begrippen op de toel\ heerschende rueeningeu, ecu voor
sprong zoo stont en machtig, dat weinigen dest\l(ls het geniale der 
gedachte hebben kunnen inzien. 

Trouwens het noodlot van de meeste van dergelijke werke!l is 
dat zij, om gewaardeerd te kUllJlen worden, llIoeten waeMen totdat 
het experiment of de ontwikkeling der theorie heeft beslist of de 
stoutmoedige stap geniaal of onbezonnen is geweest en dat, om
gekeerd, als de waardeeriug mogelijk is geworden, ipso facto, het 
geniale, d. i. ongewone, verrassende op den achtergrond geraakt. 

Het is niet wel mogel~ik in het kort weêr te geven al het merk
waardige dat in dit hoekje te vinden is. 

Het zou ook geen doel treffen dit te doen; immers de hoofd
figuur kali eerst tot haar recht komen door het effect van den 
achtergrond en, ware het al mogelijk· BrYs BAU,O'l'S opvattingen 
te reSUllleeren, het zou toch niet doenlijk zijn tevens te schetselI 
wat anderen dachten in een tijd toen men Rail MAYF.R'S gezond 
verstand twijfelde, toen HELMHOI,Tz de nieuwe leer nog niet met 
z~ine magistrale verhandeling van 1847 "U eber die Erhaltullg der 
Kraft" was te hulp gekomen en toen men in warmte, electriciteit 
en magnetisme lIog zoo vele stoffen zag en daarmede als zoodanig 
meende te experimenteeren. 

Toch moge hiel' in 't kort herinnerd worden aan enkele merk
waardige gevolgtrekkingen tot welke de conceptie van het bewege
lijk evenwicht, tegenover die van een statischen evenwichtstoestand 
heeft geleid, waaruit moge blijken hoe gerechtigd Buys BAJ,w'l' 
30 jaren later was tot den uitroep: 

"Het stille, doode begrip van evenwicht heeft leven gekregen". 
De allotropische toestanden worden verklaard, de uitdrukkingen 

praedisponeerende verwantschap, katalytische kracht, weêrstand in 
den galvanischen keten als niets zeggend of onjuist gebrandmerkt. 

Het begrip van absolute rust bij 't absolute nulpunt wordt be
streden, eene nieuwe theorie der verdamping gegeven en de over
tuiging uitgesproken, dat er verschil bestaat in snelheid der mole
culen, ook hij dezelfde temperatuur zooals - om een door hem 
geliefkoosd beeld te gehruiken - sommige druppels van een water
straal hooger kunnen opspatten dan het punt van hun oorsprong. 
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De lScherpe grenslijn wordt weggevaagd, die tusschen chemie en 
physica heette te bestaan en de ontleding van alle stoffen bij hooge 
telllperatll UI' voorspeld. 

Eerst in 1857, d. i. ] 4 jaren later zou S'f. CLAIlU<J DEVILJ,E deze 
onthillding met den naam van dissociatie bestempelen. 

Voorts wordt het begrip der latente warmte ontdaan van het 
tot dusver daaraan klevende en door den naam aangeduide mysti
cüune en vindt men, in eeu tijd waarin de temperatuur van het 
sllleJtlmllt der stoffen als eene absoluut constante grootheid werd 
hesehonwd, voorspeld, dat deze door druk moest veranderen en wel 
verschillend voor stofl'ell die bij smelting toe- of afnemen in volu
men, eene gevolgtrekking die eerst in 1850 d. i. zeven jaren later 
door J. 'I'HoMsoN en CLAUSICS uit de beginselen d!'r mechanische 
,varmte-theorie werd afgeleid en door proefneming bevestigd. 

Ook de mogelijkheid wordt betoogd van de verandering in hreek
baarheid van lichtstralen, 't geen eerst negen jaren later tot werke
lijkheid zou worden toen STOKES iu 1852 de fluorescentie vond 
en toelichtte. 

En eindel~ik vindt men damill met nadruk de wenschelijkheid 
betoogd van het onderzoek van "een eukelen warmtestraal" en het 
optredell van verschillende golflengten, eeue gedachte, WaHl'Op hij 
in latere jarell steeds eu Hlet voorliefde terugkwam en die eiudelijk, 
40 jaren later, uiting vond in de proeven van ,V. H. JUT,ws. 

"Kortom (zoo sprak VAN ''f HOFF in IS 87) het boek wemelt van 
"nitsprakeu waarhij onwillekeurig het titelblad ,vordt opgeslagen om 
"met verbazing te zien, dat het een werk geldt hier in 184,~) ge
"drukt en een werk dat 40 jaren ter griffie heeft gelegen". 

'1'ot deze onbekendheid van het werk heeft zeker in geen ge
riuge mate medegewerkt de volksaard, die wel tot experimenteeren, 
ook tot theoretische onderzoekingen, maal' weinig tot bespiegeling 
is geneigd, ongaarne daaraan het oor leent en nog minder te vin
den is om hoogel\jk da.:'trmede ingenomen te zijn. De weinige be
kendheid der nederlandsche taal heeft zeker ook het hare hiertoe 
bijgedragen, maar de eigenl\jke reden ligt dieper. 

In het 5e deel der Fortschritte del' Physik geeft Buys BAJ,LOT 

zelf eeu uitmuntend overzicht van zijn arbeid en later, in 1858, 
vindt h~j, naar aanleiding van CLAUSIUS' werken en eene daarom
trent aangevangen correspondentie, gelegenheid om nogmaals op 
zijne voor 15 jaren opgevatte denkbeelden terug te komen. Ook 
toen bleek de grondgedachte nog r~jk genoeg om kritiek te kun
nen uitoefenen op de uitkomsten der strenge wiskundige behande
ling, zoodat het begrip van gemiddeld afgelegden weg in de plaats 
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trad \"an de aanvankelijke opvatting omtrent de beweging der gas
moleculen. Aan deze studie van 1 ~5~, grootendeels eell recapitu
latie van de schets van lf\43 mogen twee aanhalingen ontnomen 
worden, die heide merkwaardig zijn. ])e eerste treft door de voor 
dien tijd haast onbegrijpelijk bl'eede opvatting, eene opvatting, die 
men zelfs niet modern kan noemen, omdat zij eerst in een veel 
later tijdvak tehuis behoort: 

"N" ur dass ich die Ausdrücke lieher in einen anderen Spl'ache 
gewählt sähe, nicht in der Sprache der Stoff oder Krafthypothese, 
sondem in der der Bt'wegungshypothese". 

De andere houdt verhand met de nang, waaraan het te wijten 
is, dat de "Schets eener Physiologie van het 011 bewerktuigde rijk 
der natuur" niettegenstaande den geestigen veel belovenden titel, 
ter griffie was gedeponeerd. 

Zij luidt: 
"VVohl weiss ich dass ieh nur quantitative Andentungcn gegehen 

.,habe, abel' ieh glauhe auch dass diese den quantitativell Bestim
"mungen vorangehen miissen, und schon manchmal auf Wege ge
,,führt haben die se leichter und besser zu hewerkstelligen." 

Hier ligt de ware oorzaak van den betrekkelijk geringen invloed, 
dien Buys BUWT'S geniale gedachten op den historischen ontwik
kelingsgang der natuurkunde heeft uitgeoefend; de aangehaalde, 
kenmerkende uitspraak is die van den wijsgeer, niet die van den 
physicus en hij zelf heeft dit in IS;) 7 uitgesproken in deze ver
gadering toen hij sprak: 

"Gaan wij echter den voortgang van de ontwikkeling der weten
"schap na, zoo blijkt het, dat .Tom,E, l'noMsoN en anderen eer den omge
"keerden weg gegaan zijn dan dien welken wij op het voetspoor van 
"MAYER betraden en dat zij, na nequivalenten te hebben gevondcn, ook 
"besloten hebben dat warmte, licht enz. bewegingstoestanden zijn." 

Brys BALI,()T, geboren wijsgeer en meer dan dat, profeet, nam 
ten opzichte der natuurkunde het standpunt in, dat ten allen tijde 
hervormers van sociale toestanden ingenomen hebben; door wet
geving willen zij toestanden doen veranderen, terwijl integendeel in 
verreweg de meeste en meest ingrijpende zaken, de omstandigheden 
veranderen en de wetgeving dien overeenkomstig veranderd moet 
worden. En even zeker als alleen dan eene wet terstond weldadig 
kan werken als zij geëischt, niet als zij gegeven is, zoo behoort 
ook de theorie, d. i. de meest volkomen beschrijving en resumptie 
der feiten, te volgen op hun onderzoek en niet daaraan vooraf te 
gaan. Wel is waar blijft dan het groote bezwaar van Buys BALLOT 

bestaan, dat dan veel wordt onderzocht wat actualiteît mist, maar 
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hiertegenover moet de overtuiging staan, dat vroeg of spa de feiten
keIlnis tot haar recht zal komen, terwijl daarentegen de vooropge
stelde theorie in de handen der meesten leidt tot eenzijdige en 
zelfs onjuiste proefneming, en alleen indien zij met een zienersblik 
als Buys BALwT bezat in het verre verschiet wordt gezien, kans heeft 
op latere bevestiging en geen nadeel berokkent aa.n de juistheid 
der begrippen. 

Burs BALWT zelf heeft dit verschil tusschen bespiegeling als 
anteeedent en theorie als postulaat van de feiten nooit willen toe
geven en kenmerkend is het voor den koelen, kalmen VAK REES 

dat hij "schroomde wiskundige behandeling bespiegeling te noemen." 
Het hier aangevoerde moge volstaan om den rooden draad te 

doen uitkomen, die in Buys BALLOT'S levensweefsel de schering 
heeft uitgemaakt en tevens te doen zien, hoe weinige geleerden 
kunnen bogen op zulk eene vastheid van beleid en bestendigheid 
van koers van den aanvang tot het einde. 

De physica, en met name die tak, die zich bezig houdt met de 
studie van de constitutie der lichamen, was zijne eerste en -
zelfs ook de meteorologie niet uitgezonderd - zijne laatste liefde. 

In 1887, na 't vieren van zijn jubileum van 't 40-jarig profes
soraat schreef BpUl BAU,OT naar Batavia: 

"VAN 'T Hm'l<" sprak mij aan in den trant als gij voor vijftien 
"jaren. Het deed m\i groot genoegen, dat de physica en de physio
"logie van 't onbewerktuigde rijk der natuur niet vergeten werden. 

Dáftr toch ligt eigenlIjk mijne liefde en als ik emeritus ben en 
"wat meer tijd heh, dan geef ik nog eens eelle toelichting op het 
" voortreffèlijke boek van OSTWAI,n"...... en voorts: "want 0 

"die mathesis jaren; wat hebben zij mij een leemte bezorgd in mijne 
"chemisehc kennis". 

Dit door Buys BAT.WT zelven betreurde mathematische inter
mezzo - een der nadeel en verbonden aan te groote veelzijdig
heid - kan dus zonder nadere beschouwingen met stilzwijgen 
voorb\i gegaan worden. 

Ofschoon zijn helder en kritisch verstand de beteekenis der for
muIen met vaak verrassende snelheid inzag, een mathematicus in den 
waren zin van 't woord is B. B. nooit geweest en uit deze levens
schets moge blijken, dat h~i dit, ook bij bestaanden aanleg, niet 
kon zijn, omdat de daartoe vereischte nauwgezetheid in 't over
wegen der prae missen en 't wegen der gevolgtrekkingen hem anti
pathiek moest zijn. Zelfs tot het wiskllnstig formuleeren zijner 
eigen wet hfleft hij geene poging gedaan. 

Kenmerkend mag het dan ook genoemd worden dat, wnar hij 
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zich op het gebied der wiskunde heeft hegeven (waarbij steeds 
de onmiskenbare stempel van oorspronkelijkheid in het oog valt), 

dit geschiedde op zuiver mathematisch terrein en nimmer op dat 
der mathematische Physica. Met IhR\\lN'S uitspraak dat "amathe
lllHtica) argument is, aftel' all, ouly organised conl1non sense" zou 
B. H. zeker wel hehben ingestemd, want in een openingsrede vaJl 
het Utrcchtsch Genootschap vinden wij opgemerkt, dat de matllC
UlHtieus en de wijsgeer gelijke rechten kunnen doen gelden voor 
de conclusies waartoe zij komen, omdat zij slechts andere symholen 
bezige u , IlIaar hij voedde eenig wantrouwen tegen de wiskunde 
als hulpmiddel of als werktuig van de physica. 

"Zij doet in de waarheid blijven - zoo zegt hij in de levens
.,heschr~iying van VAN ]h~ES - indien men er eens geheel in is, 
"Illaal' zij voert, indien er iets o lij uist was in het puut van uit
"gang, vall dwaling tot dwaling, ja zelfs tot grovere en grovere 
"d waling, tot die dan eindelijk juist daardoor handtastelijk wordt en 
"aan den dag komt, zoo men slechts de uitkomsten weder met de 
"natuur vergelijkt" 1). 

Eyenmin is het noodig stil te staan bij 13. R's chemische wer
ken, ofschoon zijn professorale )OOpbrulll is aangevangen met een 
hoogleel'aarschap iu deze wetenschap; kenmerkend voor zijne arbeids
richting is de uitgun'lI vun chemische tahellen nog vóór zijne pro
motie en die van een "Repertorium Corporum organicorum" 
waarin, zelfs op dit gebied, licht wordt gezocht in rangsehikkell en 
salllellvoegen als methode van onderzoek, en zeker heeft z~in voort
durend streven, 0111 de chelllici tot de aanwending van physische 
methoden aall te sporen, er toe hij gedragen om VAN 'T HOFF te 
steunen bij de keuze z~illel' richting. Het vak echter, waarin deze 
uitgesproken neiging tot bespiegelen, samenvatten en organiseeren 
het meest uitkomt, omdat Z\i daar de uitgehreidste toepassing kon 
vinden, b~i afwezigheid van bijna alle gelegenheid tot experimellteeren, 
was, yóór alles, de meteorologie. 

Is de historische, d. i. noodzakel\ike, methode Îll de physiea, dat 
in den regel de theorie wordt gehoren en zich ontwikkelt Baar de 
eischen van het experiment, voor de jeugdige meteorologie, nog 
geen wetenschap te noemen anders dan in statu nascente, moest 

') Eene soortgelij ke uitspraak vindt men bij VON: BV.ZOLU in zijne eerste verhande
ling "ZUl' Dynarnik der Atmosphäre". 

"Wenn diese Verallgemeinerung nicht scllOn längst vorgenommen wurde, so hat man 
den Grunu wohl darin zu snehen, uass die Formeln ausserst verwiekelt werden, so dass 
man stets Gefahr länft, unter der Menge von Bnchstaben nnd Zeiehen den leitenden 
Gedankeu zu verlieren. " 
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B. R.'s geestesrichting een vruchtbaar veld vinden, omdat dáál' 
zijne methode de eenig mogelijke was. 

"Zoo verzamelt de een als de bijen, de andere bouwt als de 
.,spinnen" zoo sprak hij BACO na, en waarlijk, als die der b~ien 

is R. B.'s rustelooze bedrijvigheid op dit gebied geweest, eu het 
zou ondoenl~ik zijn hier op te sommen wat door hem is verricht 
en tot stnnd gebracht; alleen een lezing van de titels der bij deze 
schets gevoegde lijst van uitgegeven werken kan daaromtrent eenig 
denkheeld geven. 

"Gij zet mij aau (zoo schreef hij in 1889 aan den berichtgever) 
"om een overzicht te geven van de verschillende onderzoekingen 
"door het Instituut ingesteld met aanwijzing van de plaatsen 
"waarin het een en ander te vinden is. 

"Deze behoefte heh ik ook al vroeger gevoeld, daar ik zelf 
"niet meel' wist te vinden wat ik mij zeker herinnerde gedaan te 
"hehben. 

"Dlk'U'OIll heb ik in 1882 het beredeneerd register uitgegeven, 
"maar dat is nog niet compleet genoeg; ik wenschte dit weder op 
"te vattell, reeds heh ik de jaarboeken doorloopeu cu daaruit tel
"kens de nieuwe voorslagen uitgetrokken, maar er is nog zooveel 
"elders verspreid en ik heb tegenwoordig geen tijd meer, voor een 
"deel omdat ik niet meer zooveel afdoe, maar ten anderen, omdat 
"ik geen hulp meer heb". 

AUllvallkelijk strijder voor Don' s "Drehungsgezetz" met al het 
vuur van den jeugdigelI enthousiast, zoodat hU diens beste steun 
werd genoemd, moest hij reeds spoedig den "Altmeister" afvallen 
en aantoollen, dat in 't noordelijk halfrond de lucht meestal 
niet met maar ü!,r;en zon in draait; dit kostte hem 's meesters 
gunst, want, evenals nog heden in alle jeugdige wetenschappen, 
werd ook toen in meteorologie eene hypothese vereenzelvigd met 
den steller en een systeem werd niet beschouwd als eene vesting, 
waaraan alle werklieden eendmchtelijk arbeiden, maar veeleer als 
een persoolllijk kleinood, welks bewondering of afkeuring den smaak 
van den eigenaar vleit of aantast. 

Het was in de October-zitting van deze vergadering in 1857 dat 
B. B. het eerst zijne wet bekend maakte, waarvan door VAN BEBBER 

wordt gezegd, dat zij (das Barische Windgesetz): 
".Jeclenfalls die grösste Errungenschaft ist der neueren Meteorologie 

"und den Grundstein bildet der ausübenden 'Yitterungskunde". 
In waarheid is tot op heden Buys BAI,LOT' s wet eigenlijk het 

eenige welgefundeerde en algemeen toepasselijke causaalverband, dat 
de meteorologie vermag aan te wijzen. 
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De verre strekking van deze grondwet, waardoor voor 't eerst 
barometerstand en wind nauw aan elkander werden verbonden, is 
door H. B. terstond ten volle ingezien, zoodat in 't zelfde jaar 
ook aan de ParUsche Akademie daarvan mededeeling werd gedaan. 

Beeds in 1854 had Buys Ih.J,WT proeven gegeven van synopti
sche kaarten, waarin de windrichting gelijktijdig voor vele plaatsen 
werd voorgesteld; maar eerst door het opnemen daarin van den 
barometerstand met win(hiehting en kracht werd een schakel ge
wonnen in de keten van causaliteit, die geen aanvang heeft cn 
geen einde. 

Het bewijs voor z~ine wet, hoofdzakelijk bestaande uit statistische 
gronden, gaf B. B. in 't voorjaar van lt:'60, en het is voorname
lijk te wijten aan zijn rusteloos streven om het gewicht dezer wet 
niet alleen \Toor de kennis van den actueelen, mlk'lr ook voor den 
toekomstigelI toestand aan te toonen, dat zij zoo spoedig populair 
is geworden. 

De lessen der geschiedenis, die leeren, dat er eigenlijk nooit iets 
geheel nieuws is gezegd of gedaan, worden lIatu~rlijk ook hier 
bevestigd. 

Als men wil hebben COFt'Ui, LWYD en lJIDIlING1'ON het verband 
reeds aangeduid, maar, ook zelfs als men aanduiding wil laten 
gelden voor aanwijûng, is Buys Ro\LT,OT de eerste onder velen; 
reeds in de Fortschritte der Physik toch voor 1 b4 7, uitgegeven in 
1850, vindt men de uitspraak: 

,,\" enn wir auf eine richtige Keuntniss der atmosphärischen Aen
.,derungen nicht verûchten wollen, ist der 'Verth des Barometers 
"viel grösser als der des 'l'hermometers". 

Ongetwijfeld had FERREI, tien maanden vóór Bl'YS BAU.OT de 
barische windwet geformuleerd; maar daar dit is geschied in een 
weinig bekend Amerikaansch tijdschrift, 1) zóó dat nog in 1860 
MAURY in Amerika zelf hiervan onkundig was en sprak van de 
wet van Buys BALLO'L' eu bovendien, usu et convelltione, de eer 
der prioriteit toekomt aan hem, die het geheele gewicht van de ont
dekking heeft ingezien, draagt de wet met volle recht Buys BAJ,
J,OT' S naam. 

In het archief van het Meteorologisch Instituut bevindt zich eene 
onuitgegeven hriefwisseling over deze prioriteitsvraag tusschen Buys 
BALI,O'l' en FERREL. 

De volgende aanhaling uit FERREL'S brief van den 25Rtell .Juli 

I) Au essay ou the wiuds aud the currents of the ocean. Nashville. Journ. of Med. 
and. Surg. Vol. XI, 1856. 
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] 886 moge, in afwachting eener volledige publicatie, aantoonell, 
welk eeJl edelen geest, wars van alle kleinzielige rivaliteit, beide 
mannen bezielde en tevens, dat geheel en al in Buys RU,LO'!"S 
geest is gehandeld, indien in dit levensbericht de twee namen als 
onafscheidelij k aan elkander verbolIden zijn beschou wd. 

,,1 cannot but admire your great generosity in proposing to 
"conneet my name with yours, alld even to put mine first, in 
"designating the law knowll as Bns BALI,OT'S law. 'fhe law has 
"been to long and too well knowIl by the latter designation to 
"change it now, if there was any occasion for it. But there is 
"reaUy none. No one doubts Ïts being an original discovery with 
"you and first promulgated by you, and if, as frequently happens 
"in new discoveries, others mav have similar ideas ahout the sallle 
"time, this is no occasion why the name of the law should be 
"changed. Although I would esteem it a great honor to have my 
"name in anv wav connected with vonrs, vet I will never encour-

11 • ti. 

"age the change which you so gencl'ous]y propose. " 
Ook op dit gebied, dat der weersvoorspelling, welks geheele 

uitgestrektheid is yervuld van Buys BALIOT'S geest, vindt mcn 
derhalve terug zijn hoofdeigenschap uI. de neiging tot het geven 
van leiding, tot bet aanwijzen van den weg, maar tevens van zijne 
onoverwinnelijken tegenziil tegen uitwerking in bijzonderheden van 
het gevondene; met treffende zelfkritiek zegt h~j: 

"Aher eigentlich habe ieh mil" zu wenig l\1iihe lUit der Ausar
"beitung gegebeu und FERREL, REYE, l\1oHN zuviel üherlassen". 

Om eenig begrip te verkrijgen van 't geen Buys BALLO'r op dit 
gebied heeft verricht moet men eerstens doorlezen het door den 
auteur zelvell onvolledig genoemd "Beredeneerd Register" en, in 
de tweede plaats VAN BlmBER's hoofdstuk over de ontwikkeling der 
"Neuere Meteorologie" 

In het eerste vindt men verhaald hoe het Instituut, vooral 
door de medewerking van THORBECKE is ontstaan, en hoe het 
B. R. 's lievelingsdroom was om er een centrum van te maken 
voor geheel Europa en zelfs van het noordel~jk halfrond (Batavia 
zou dan dezelfde rol spelen voor 't zuidelijk halfrond); hoe hij 
voor landbouw en zeevaart de nieuwe wetenschap wenschte vrucht
baar te maken en hoe van lieverlede ook het buitenland Of z~ille 

ideeën overnam, of door den gloed zijner overtuiging en overreding 
gedrongen werd tot beweging in de door hem voorgestane richting. 

In VAN BEBBER's geschiedkundig overzicht vindt men o. a.: 
"Buys BAT_LOT gebührt die Priorität, auf Grundlage einer Re

"gierungsverordnung regelmässige Veröffentlichungen telegraphischf;.l' 
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" 'Yitternngsherichte zum Beste der Schiffahrt veranlastt nnd sem 
"System wissenschaftlich begründet zu haben.-' 

Dit is van algemeene bekendheid en in het litteratuur-overzicht 
zal men de hewijzen aantreffen van deze snelle verspreiding ell 
aanneming z\iner gedachten en voorstellen; minder hekend echter 
zijn de "Overzichten van meteol'ologischen arbeid" gegeyen in de eerste 
banden der "Fortschritte del' Ph,vsik" waarop VON BEZOLD wijst 
in zijne gedachtenisrede. 

Hierin - en in 't b\izonder z\ine "Motivirung der Preisfrage" 
uitgeschreven door het l:trechtsch Genoots~IHlp - vindt men reeds, 
zooals VON BEZOLH het uitdrukt, "Zuerst jene Anschauungen ent
"wiekelt welche flir seine gam,c spiltere Thätigkeit maassgehend 
"waren und deren Verhreitullg und allmiihliche allgcmeine Annahme 
"die 'Yisscnsehaft so wesentlich umgestaltet und gefördert hat." 

Inderdaad vindt men reeds hierin scherp gedefinieerd het onder
scheid tusschell klimatologie en meteorologie, begrippen die tot 
dien tijd als synoniem werden beschouwd en tevens uitgesproken 
dat, op grond van dit onderscheid, ook de studie der beide deelen 
een verschillend karakter moest dragelI. Hierbij werd vooral ge
wicht gelegd op de studie del' afwijkingen, die het weder karak
teriseeren en aangetoond, dat men eerst moest trachten te kellncn 
de theoretische hoeveelheid 'warmte, die de aarde ontv:l1lgt van de 
zon, hoe daarna door vergelijking met de werkelUke pemirldeldell 
de invloed van de verdeelillg van land en zee op de normalen moet 
worden nagegaan, en hoe, cindelijk, de afwijkingen van die 1101'

malen het materiaal moeten leveren voor de studie van het weder 
. . 
1U engeren zm. 

Xa ruim 40 jaren strijdens voor de groote heteekenis van deze 
afwijkingen, een denkbeeld waarmede hij z\in intrede deed in de 
wetenschap der meteorologie, ûen wij in 1 ~t\S een zijner laatste 
en uitvoerigste werken ontstaan over de verdeeling der warmte over 
de aarde, een werk dat geheel en al is ontworpen in overeenstem
ming met de v6ór 184ü aangegeven grondslagen. 

Ditzelfde vasthouden aan het eenmaal aangevangene , dat zijn 
rechtsgrond vindt in het stellen van juiste en daarom duurzame 
begrippen, vinden wij terug in andere onderzoekingen. 

Doorziet men de l~ist der publicaties, dan valt terstond in het 
oog dat Bun, R<\.LWT, evenals trouwens bijna alle meteorologen, is 
aangevangen met het zoeken naar periodieke veranderingen in me
teorologische en magnetisehe grootheden, synchroon geacht met be
kencle of vermoede verschijnselen van kosmischen aard. 

Aan dezen arbeid ligt ten grondslag de "Changernents periodi-
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ques" van 1847, een werk, waarin trouwens niet alleen periodieke 
veranderingen, maar alle vraagstukken der meteorologie op zeer 
eigenaardige, half populaire, w\ize worden behandeld en het is waar
snh\inlijk hierop dat de eenige persoonlijke mededeeling betrekking 
heeft, die men in R. R.'s werken aantreft, ni. dat hij, uit teleur
stelling over het stilzw\jgen waarmede men de "physiologie" had 
ontvangen, de meteorologie als speelpop had ter hand genomen. 1) 

Aanvankelijk werd de daarin gevonden periode beschouwd als 
eene maat voor den omwentelingstijd dèr zon; later echter, toen 
deze tijd te veel bleek te verschillen met den op andere 'wijze 
bepaalden omwentelingsdunr, als een weerslag op aarde van de 
beweging van een asteroïdenzwel'l11 in elliptischelI loopkring rondom 
de zon binnen Mercurius' baan. 

De warmte der maan, haar invloed op de bewolking, het weder 
en het aardmagnetisme, met groote volharding worden alle deze 
onderzoekingen ondernomen en volgehouden; nog in 188û vindt 
men de periode van 2(L6S2 dagen behandeld en bepleit. 

Voor eelle wijsgeerige, enthousiaste natu UI', als die VHn Buys 
RAI.W'r, moest er wel eene bijzondere bekoring liggen in de ge
dachte aan de mogelijkheid der bepaling van astronomische groot
heden met astronomische nauwkeurigheid uit zeer indirecte niet
sterrekundige waarnemingen. 

Op het derde arbeidsveld van geheel anderen aard, nl. dat del' 
weersvoorspelling echter spreidde Buys BALLOT eerst ten volle zijne 
ongeëvenaarde werkzaamheid en werkkracht ten toon. 

Niet ontmoedigd door ARAGO'S uitspraak: "Jamais, quels que 
"puissent être les progrès de la seience, les savants de bonne foi 
"et soucieux de leur reputation ne se hasal'deront à prédire Ie 
"temps" (A11ll. Bur. Long. 1846), streefde hij dit ideaal met al 
zijn aangeboren vurig optimisme en onverzettelijke volharding na, 
totdat de ontdekking zijner wet hem de kroon op het hoofd plaatste. 

Met geheel zijne vaste overtuiging kwam hij trouwens altijd op 
tegen dergelijke uitspraken als die van ARAGO: 

"Alleen zoodanige hypothese is ongeoorloofd, die niet door de 
"waarneming zou kunnen worden terechtgewezen, die stelt dat men 
"het een of ander nooit zal kunnen te weten komen. Daartoe 
"reken ik het ignorabimus van DUBOIS-RAIMOND." 

Onder de groote lijst der gepubliceerde werken vormen die, welke 
betrekking hebben op de weersprognose, een aanzienlijk deel. 

Zooals het meestal gebeurt in dergelijke zaken, werd aanvankelijk 

') Brief aan VAN 'T HOFF, 187fJ. 
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niet ingezien, dat het mechanisme der windel} zoo samengesteld is, 
als het later bleek te zijn en werd-- hij de toelJlllalige kCllllis 
der feiten zeel' begrijpelijk - gemeend, dat eene gelijktijdige aall
teekenillg van de barometerstanden op de vier uiterste punten van 
Nederland voldoende zou blijken voor eene deugdelijke voorspelling . 

., Y oortdurend moeten de barometers van welgekozen plaatstll 
"hullne standen te Utrecht aanwijzen. Zoo kan het geschiedelI, dus 
"zoo moet het zijn en zoo zal het worden" wo roept hij uit in 
zijne verklaring van den Aëroklinoscoop in 1 SGS. En nu, na 30 jaren, 
moet deze profetie nog altijd het eenige antwoord zijn op de vraag, hoe 
men den grilligen voortgang der depressies van stap tot stap zou kunnen 
veryolgen en eene zOQ deugdelijk mogelijke weersvoorspelling geven. 

Overal en altijd van 1550 tot 1890 vindt men BUIS Jhu,()1' aan 
de spits der strijders voor uitbereiding van het waarnemillgsnet, ver
betering der werkwijzen, en praktische toepassing van het bekende. 

In zijne "Suggestions on a uniformsystem of meteorological 
observations", samengesteld als voorhereiding tot het eerste Congres 
in Weenen, en in zijn vervolg daarop, geschreven als nabetrachting 
vau het voorloopig Congres te Leipzig gehouden, vindt lllen alle 
actueele vraagpunten behandeld en het congreswerk op meesterlijke 
wijze voorbereid. Over het gewicht, ook voor de wetenschap, vanlloord
pooltochten houdt hij voordrachten en op zijne instigatie komt de noord
poolexpeditie tot stand, als deel der internationale samenwerking. 

De kaarten onder zijne leiding en naar zijne aanwijzing uitge
geven door de afdeeling "Zeevaart" van het Instituut zijn misschien 
de hest geslaagde en meest algemeen bekende uitingen vall zijne 
bemoeiingen op practisch gebied, ofschoon· hij zelf meel' gewicht 
heeft gehecht aan de studie der afwijkingen, wanraan een groot 
gedeelte van het jaarboek is gewijd en die h~L tenax propositi, tot 
aan zijn dood heeft verdedigd en doorgevoerd, tegen den passieven 
weerstand in van eene nieuwe generatie. 

"Als gij en anderen het mij aanraden (zoo schreef hij in 1887 
"naar Batavia) dan zal ik de publicatie der afwijkingen staken; maar 
"ik kan niet inzien, dat hare studie geen groote voordeelen zou geven." 

De bekentenis moet den berichtgever van het hart, dat de moed 
hem ontbroken heeft om de publicatie af te raden, wel bewust 
als h~j zich gevoelde, dat dit den ouden strijder voor zijn lievelings
idee pijnlijk zou treffen. 

Zonder twUfel zullen deze afwijkingen vroeg of laat in de studie 
der aperiodieke verschijnselen de rol spelelI, die Buys BALWT haar 
reeds in 1847 had toegekend of betel' toebedeeld; zij zijn echter 
meer als studiemateriaal te beschouwen voor het onderzoek van 
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een bijzonder geval dan als algemeen en dagelijksch middel tot 
beoordeeling van den generalen toestand, en geregelde publicatie 
dezer afw~jkingen moet dus nog steeds praematlUlr genoemd wor
den op grond van dezelfde motieven waarop LAMON'l' en GLAISHER 

reeds in 1851 hare bewerking ontraadden. 
Dat men zijn enthousiasme voor de studie der afwijkingen niet 

deelde en de periode van 27.862 dagen slechts weinig aanhangers 
vond, behoorde zeker tot de kleine teleurstellingen, die onvermijde
lijk zijn wanneer men veel arbeidt; alleen hij, die rust in zelf
voldane werkeloosheid ondervindt ze niet; maar Buys BALWT be
hoorde tot die zeldzame, gelukkige stervelingen, wien elke verbitte
ring door tegenspoed vreemd is; in z~jne brieven beschouwde hij 
dit ongeloof aan zijne periode van den humoristischen kant, als 
tegenstelling tegen zijn ongeloof aan de perioden van anderen en het 
feit, dat er zoovele perioden zoogenaamd zijn aangetoond, maar weder 
verdwenen voor de kritiek "au betere methoden en langere reeksen. 

Bedenkt men, hoe, bij dezen gelukkigen aanleg, de geestige, 
maal' nimmer kwetsende humor, de gl'oote waardeering voor anderen, 
de bescheidenheid bij de waarl\ik bewonderenswaardige feitenkennis, 
en de nimmer uit het oog verloren goede vorlllen, zoovele tegen
wichten vormden tegen den druk, die veelal 't gevolg is van over
wicht, ook in kennis, dan zal het duidelijk zijn waarom Buys 
BALLOT, niettegenstaande de onloochenbare tekortkomingen der 
dagelijksche colleges, toch een zeer bemind en gevierd hoogleeraar was. 

Vooral die bescheidenheid bij het encyclopedisch weten was op
vallend en 't een en ander vindt eene treffende uiting in 't geen 
hij in 1889 aan den berichtgever schreef: 

"Het werd tijd, voor het experimenteele gedeelte vooral, dat ik 
"vervangen werd en daar ik nog met de meteorologie belast blijf, 
"ben ik niet gedesoeuvreerd en ben aan den anderen kant blijde, 
"dat ik niet meer alle8 van de physica behoef te weten, gelijk men 
"dat van een professor meent te moeten verwachten." 

Nog andere eigenschappen droegen er niet weinig toe bij om 
Ruys BALI.OT in hooge mate populair en bemind te maken bij zijne 
leerlingen, in deze zaken zeker de beste en scherpste beoordeelaars. 

Het gebrek aan gave tot doceerell toch verhinderde geenszins 
dat B. B. een buitengewoon bekwaam en daardoor ook echt hu
maan, echter volstrekt geen gemakkelijk, examinator was, die zich 
binnen korten tijd een volledig inzicht wist te verschaffen omtrent 
de waarde van den examinandus en tegen wiens oordeel niemand 
ooit in verzet kwam. 

In de tweede plaats had B. B. de hierop steunende, maar 
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altijd grootendeels op intuitie gebaseerde gave om, ook buiten 
een examen, de capaciteit voor toekomstig werk hij zijne leerlingen 
te sehattell en velen zullen zieh nog. met den berichtgever, herin
neren, hoe veel belangstelling en sYlllpathie h\i toonde voor 
VAX "I' HoFt"s eerste wiekslagen in de ruimte, toen lIallr andere 
zijden het vertrouwen in de nieuwe denkbeelden nog door strijd 
ell volmaking del' prae missen gewonnen moest worden. 

Leerlingen, HlIlbtgellooten en vreemdelingen, allen kwamen onder 
de groote bekoring, die er altijd uitgegaan is en uitgaan zal van 
hem, die met ziel en geest een ideaal nastreeft. 

'Yereldwijzen mogen een vurig optimisme ongewellscht achten, de 
meer nuchtere verstandslllenseh elke uitspraak, die eerst in de toe
komst kan bevestigd worden, als voorbarig beschouwen; ,het groote 
publiek, d. i. de gemiddelde mensch, moge onontvankelijk zijn 
voor den eeredienst van het hooge ideaal, allen komen toch ollder 
del! maehtigen indruk die enthousiasten en profeten steeds op hunne 
omgeyiug hebben uitgeoefend . 

. la, als men de geschiedenis der volken resumeert en de vraag 
stelt. wat er heeft beklijfd van alles wat in oneindige verscheiden
heid is gedaan en gedaeht, dan is de slotsom, dat alleen de idea
listen uen weg uer toekomst hebben aangewezen en gebaanu en 
dat slechts de armvankelijk in schemel'omtl'ekken gehulde werken 
van kunst en wetenschap gehard bleken te z~in tegen de Olllllee
doogende kritiek van deu steeds herboren tijdgeest. 

'Veinigen is het, als aan Buys RULOT, te beurt gevallen om zoo 
luttel zorgen te kennen; maar weinigen is het ook gegeven onl 
zich vau zorg zoo verre te kunnen houden, en nog miJlder ver
staan, als hij deed, de kunst van 't onvermijdelijke met gelijk
moedigheid niet alleen, maaT met blijmoedigheid aan te nemen en, 
als grootheid van kleiner orde, ter zijde te stellen. 

Als geluksmensch, van kind af aan zonder beslommeringen, was 
hem alle zorg voor materieele belangen vreemd voor hem zelven, 
en onsympathiek in anderen. Zelf gelukkig, krachtig van lichaam 
en altijd opgewekt van geest en humeur wenschte hij, niet gehard 
door het leven en du.s uiterst gevoelig voor indrukken, ook geluk
kigen en gezonden om zich heen te zien en ondervond hij een waren 
afkeer tegen ontevredenen. 

Zelf uiterst werkzaam, kon hij gemis aan arbeidskracht en arbeids
vreugde ook in minder ontwikkelden nauwelijks begi'\lpen en zelf 
hoffelijk van aard en door opvoeding, viel het hem moeielijk om 
ondergeschikten met krachtige hand te leiden ,en was het hem vol
slagen oJllllogel~lk om zich tegen ruw optredellden te verweren met 
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gelijke wapenen. De hooge intensiteit van het innig denken was 
als een natuurlijke, immaterieele, maar misschien juist daardoor 
bijna ondoordrilJgbare schutsmuur tegen directe aanraking met de 
ruwe kanten der buitenwereld, tegen invloeden Haar buiten, zoowel 
als tegen uitstraling naar buiten. 

Weinig mannen, die zijn leeftijd hebben bereikt en zooveel heb
ben gearbeid ten bate der maatschappij, zijn zoo rein gebleven in 
hUIl denken en doen, zoo edel in hunne bewecgredenen, zoo hoog 
in hunne waardeering van anderen, zoo onbesmet door het banale, 
dat de hoofdtoon vormt in de menschelijke samenleving, zoo naief 
(dit is misschien het juiste woord) door een voomame, maar vol
strekt niet 0lI bewuste onbekendheid met de karakter- en geestes
armoede, die het gemiddeld kenmerk zijn van elke cOllgregratie. 

Wat men naiveteit noemt is dikwerf een ander wel willend woord 
"oor onbeholpenheid; de naiveteit van Bns BAJ.LOT was echter, 
hoewel geheel en al ongekunsteld, toch bewust. 

Hij kende de zwakheden en tekortkomingen "an zijne vrienden, 
collega's, leerlingen en ondergeschikten misschien beter dau menig 
zoogenaamd praktisch man; maar hij had een instinctmatigen, ono"er
winnelijken afkeer tegen ruwe en voor anderen pijnlijke uitingen 
en alleen in zeer vertrouwelijken kring werden somtijds de neer
geslagen oogleden plotseling opgeheven en dan werd een oordeel 
geveld, zoo scherp, zoo juist, zoo dood end en zouder beroep, 
ofschoon iu fijn beschaafden, volmaakten VOl'm, dat men opschrikte 
als b\i het hooren van een donderslag uit onbewolkten hemel. 

Velen hebben den geleerde, weinigen den mensch gekend; hiervoor 
was noodig een intieme omgang, die noch door het dagelijksch leven, 
noch ook door het gewone universiteItsleven kon gegeven worden. 

De schrijver van Buys BALWT'S karakterschets in den Utrecht
Bchen studenten-almanak van 1891 ell de berichtgever hebben het 
groote voorrecht gehad om gedurende twee jaren, in een vertrou
welijk privatissimum, tot dien meer intiemen omgang toegelaten 
te worden; dit levensbericht moge beschouwd worden als eene 
aanvulling van die karakterschets. 

Beiden maken wij, na 55 jaren, de dankbare woorden van Buys 
BAU,OT, gericht tot zijn leermeester VAN HEUSDE, met wien hij de 
dialogen van PJ,ATO gelezen had, tot de onze: 

"Vespertarum iIlarum horarum, quibus summi viri sapientiam 
admirari liceret, memoriam nulla ex animo delebit oblivio." 

Jaarboek 18H9. 6 
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38. Nog iets over den invloed, dien de omwenteling der 
zon om hare as op de warmte der atmospheer uit
oefent, en over de warmte der maan. 
Algem. Kunst- en Letterb. 1851 

39. Prospectus van eeu maandhlad ter mededeeling van 
de Meteorologische waarnemingen in Nederland. (Ook 
in het Fransch). Utrecht. . IS51 

40. Hemerkungen zu demErgebnisse auS den Hohenspeis
sellberger Beohachtungen. 
Pogg. Ann. LXXXVII. 1852 

41. Meteorologische waarnemingen in Nederland in 1851. 
Met aa,nwijzing van de afwijkingen der weersgesteld-
heid van den gewollen gang. Utrecht . 1852 

42. Voorrede tot "Het beginsel van de wet der stormen, 
een gids voor de zeelieden, naar het Engelsch van 
J. Sedgwick. Utrecht . Hl52 

43. Klimatologie. 
Fortschritte der Phvsik für 1848, IV 1852 

0.' 

44. \Vat leeren de vaderlandsche w&:'lrnemingen aangaande 
de zoogenaamde tienjarige periode in de grootte der 
dagelijksche beweging van de magneetnaald. 
Algem. Kunst. en Letterb. 1852 

45. Beschouwingen aangaande de aequivalentgetallen. 
Aant. Provo Utr. Gen. . 1853 

46 .. De jaarlijksche gang van temperatuur en barometer-
stand in Nederland. 
Algem. Kunst- en Letterb. 1853 
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. 47. Over den spirometer van Hutchinson. 
Aant. Provo Utr. Gen.. 1853 

48. Bijdrage tot de kennis van eenige bewegingen der 
magneetnaald. 
Aant. Provo Utr. Gen. 1853 

4~). eitkomsten van wetensehap en ervaring aangaande 
winden en zeestl'oomingen in sommige gedeelten van 
den Oceaan. Benevens verslag van de Conferentie te 
Brussel, gehouden in Augustus en September jl. 
Ftrecht. l853 

50. De invloed der maan op de helderheid des hemels. 
Algenl. Kunst- en Letterb. 1853 

51. Grundzüge einer Physiologie des unorganischen N atur
reichs. 
Fortschr. der Phys. f. 1849. Jhrg. V . ] 853 

52. De jaarl~jksche gang der temperatuur te Groningen, 
Nijmegen, en de Afwijkingen te Utrecht in ] 849 
tot 1853. 
Algem. Kunst- en Letterb. 

53. Erliiuterungen einer graphisehen Methode zur gleich
zeitigen dal'stellung del' Witterullgs Erscheinungen. 

1854 

Pogg. Ann. Erg. Bd. IV . 1854 
54. Circulaire aan scheepsreeders, behelzende mededeeling 

der oprichting van het Ned. Meteor. Inst. (Ook in 
het Fransch). Utrecht . 1854 

55. Over de koude, die zieh in 't laatst van de maand De
cember ] 853 over geheel Europa heeft doen gevoelen. 
Aant. Provo Utr. Gen.. 1854 

56. Beginselen der meetkunde. Handleiding bij hooger 
onderW\lS, 2e druk, vermeerderd met de driehoeks-
meting. Utrecht. 1855 

57. De waarnemingen van de temperatuur van het zee
water, nuttig voor de zeevaart, vooral ter verkrijging 
van een betere kennis aangaande de stroomen van 
den Oceaan. Rotterdam. 1855 

58. Prospectus d'un journal météorologique. Utrecht. 1856 
(Vide Kosmos Moigno X. 1857). 

59. Vernieuwd ondeI"LOek omtrent den invloed van de maan 
op de helderheid des hemels. 
Aant. Provo Utr. Gen. 1856 
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60. Verslag (met Matthes) over de verhandeling van Stam
kart "Over de afwijkingen van het kompas, voortge
bragt dool' de aantrekking van het scheepsijzer" . 
Versl. en .Med. Kon. Akad. v. W. Dl, IV 1856 

ti 1. Voorrede tot Burmeister's Geschiedenis del' Schepping, 
naar het Hoogduitsch dool' A. WinkleI' Prins. 18 5G 

62. Mededeeling omtrent dool' het Instituut uitgegeven 
tabellen, over tempemtuur van het zeewater bezuiden 
de Kaap en het gewicht del' resultaten. 
Versl. en Med. Kon. Ak. v. "\V. Dl. VI . 1857 

62. Verslag (met G . .1. Mulder) omtrent een boekwerk van 
Scoutetten: l'Ozone ou recherches chimiques, météo
rologiques etc. 
Versl. en Med. Kon. Ak. v. "\V. Dl. VI . 1857 

64. Ueber das Wesen der Electricität und 'Yärme. 
Bel'. Deutsch. Nat. Vers. XXXIII . 1857 

65. Over de strekking van eenige algemeene beginselen 
in de natuurkunde, voornamelijk over dit: de atomen, 
zoowel de heterogene als de homogene, slingeren tegen
over elkander om een evenwichtstoestand. 
Versl. en Med. Kon. Ak. v. ·W. Dl. V 1857 

66. Note SUl' les rapports de l'intensité et de la direction 
du vent avec les écarts simultallées du haromètre. 
Comptes Rendus rl'. XLV. 2. ] S57 

67. Note accompagnant l'envoi des premières feuilles de 
l'Anlluaire de I'Institut Royal des Pays-Bas pour lti57 
Comptes Rendus 'r. XLV. 2. 1857 

68. Hoe kan de kennis van het klimaat en het weder 
dienstbaar worden aan den Landbouw. 
Magaz. voor Landb. en Kruidk. Utrecht . 1857 

ö9. Verband tusschen regenval en barometerafwijkingen. 
Aant. Provo Utr. Gen. . 1857 

70. Vernieuwde uitnoodiging, met toelichting, tot het 
mededeelen van meteorologische waarnemingen. 
Nieuwe Rij dr. ter Rev. V. Onderwijs en Opvoeding. 1858 

71. Lettre à M. Poey. 
Cosmos, Moigno. XII . 1858 

72, Notice sur les observations météorologiques faites dans 
les Pays-Bas et dans ses possesions aux Indes Orien-
tales et occidentales. Utrecht . 1858 
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73. Uitkomsten van meteorologische waarnemingen te Lahat, 
district Palembang. 
Yersl. en Med. Kon . .Ak. v. \V. Dl. VIII 1858 

74. I nfluence magnétique de la luue. 
Cosmos l\Ioigno. 1'. XIII. 1858 

Î;). Bijdrage tot het onderkennen van de imaginaire wor-
tels in eelle hoogere machtsvergelijking. 
Versl. eu Med. Kon. Ak. v. W. Dl. VII. 1858 

7 (). Mededeelillgen omtrent de nader aan te bieden ver
handeling .,over den zamellhang van de gelijktijdige 
Barometerafwijkingen op verschillende plaatsen, en de 
daaropvolgende kracht en l'igtillg van den Wind. 
(3 Oet. 1857). 
Versl. en Med. Kon. Ak. v. VY. Dl. VII. 1858 

Î Î. Verslag (met vau der Hoeven) omtrent eene ver
handeling van Harting, over vreemde lichamen Hl 

een diamant. 
Vers!. en Med. KOll. Ak. v. W. Dl. YII. 1858 

Î 8. l\Iededeelillg omtrent de komeet van 'l'uttle. 
Versl. en Med. Kon. Ak. v. W. Dl. VIII 1858 

7~). Orer de belangrijke ligging voor magnetische bepa-
lingen van N eêrlands Oost-Indische bezittingen. 
Versl. eu Med. Kon. Ak. v. W. Dl. YIII 1858 

RO. Verslag omtrent Dr. Fr. Schneiter's verhandeling over 
de Topographie van Palembang. 
Versl. en Med. Kon. Ak. v. W. Dl. VIII 1858 

81. Ontwerp-antwoord (met van Rees) op Ministerieel 
schrijven betreffende voorstel van von Humholdt om 
het net van meteor. en magn. waarnemingen ook tot 
Ked. Indiö uit te strekken. 
Versl. en Mo(l. Kon. Ak. van 'V. Dl. VIII. 1858 

82. Over de vereenigingen van mannen van "\Vetenschap 
Redevoering Provo Utr. Gem. 1858 

83. Ueber den zu Hanau beobachteten Gang des atmos
phärischen Druckes und der Temperatul' während der 
Jahresperiode nach den Aufzeichnungen des Herrn 
Medicinalrathes Dr. v. Möller daselbst. Abhand. 
Wetteranischen. GeseUsch. f. d. ges. Naturw. zu 
ihrem 50 jiihrigen. Jubileum gewidmet. 1858 

84. Ueber die Art nnd Beweging welche wir Wärme 
und Electricität nennen. 
Pogg. Ann. Cln 1858 
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K5. SUf les rapports entre les phénomènes météorologiques 
et la rotation solaire. 
Comptes Rendus T. XLVI 1858 

86. Sur l'hypothèse d'un mmeau circulaire autour du 
soleil à plus courte distarlCe que Mercure. 
Lettre à M. Le Ven·ier. (Zie ook Cosmos, Moigno, XV. 
Comptes Rendus. 'r. XLIX. 2 . 1859 

87. Verslag (met van Rees en Delprat) omtrent plaatsing 
van bliksemafleiders op gesticht Merenberg. 
Versl. en Med. Kon. Ak. v. W. 1859 

fl8. Verslag (met van Gogh) omtrent verhandeling van 
Stamkart. De theorie van het intensiteits kompas. 
Versl. en Med. Kon. Ak. v. vV. Dl. IX. 1859 

89. Over de warmte welke de maan aan de aarde 
mededeelt. 
Vers!. en Med. Kon. Ak. v. W. Dl. IX . 

HO. Résumé des observations météorologiques faites à 
Utrecht pendant les années 1849 à 1858. 

1859 

Mém. Ac. R. Belg. 'r. XXXII. 185n 

Hl. Iets over een ring om de zon door de astronomie 
vermoed en door de meteorologie aangewezen. 
Versl. eu Med. Kon. Ak. v. vV. DL X . 1860 

02. Eenige regelen voor aa,llstaande weersveranderingen in 
Nederland, v()ornamel~ik in verband lllet de dagelijk-
sche seinen. Utrecht. (Zie ook Gids 1861) 1860 

93. Over den invloed van de droogmaking van het Haar
lemmermeer op de tempet"atuur III de omgevlllg. 
Algem. Kunst- en Letterb. 1860 

n4. Parasélène observée. 
Cosmos, Moigno, XVI. 1860 

95. Sur la marche annuelle du 'l'hermomètre et du Ba
romètre en Neérlande et en divers lieux de I'Eu
rope, déduite d' observations simultanées de 1849 à 
1859. 
Publ. par I' Ac. R. d. Sc. à Amst. . 1861 

96. Beitriige ZUl' Vorhersage von Witterungs-Erscheinungen, 
llamentlich von Windrichting und Windkraft. 
Arch. f. Holi. Beitr. ZUl' Nat. u. Heilk. Bd. lIl. 
Utrecht. 1861 
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97. Over de grootere storingen der magneetnaald. 
Versl. en Med. Kon. Ak. v. W. Dl. XII 1861 

~)8 . Verslag uitgebracht door Van Rees en Stamkart om
trent Buys-Ballot's, ,,1'afels der gemiddelde Thenno
meter- en Barometerstanden op eenige plaatsen van 

~Europa. 

Versl. en Med. Kon. Ak. v. W. Dl. XI 18()] 
HH. ~Iededeeling omtrent den zamenhang van wind- en 

barometerstand en aanvang op 1 Juni 1860 van 
telegraphische seinen. 
Versl. en Med. Kon. Ak. v. W. Dl. Xl. 1861 

100. Verslag (met Van Rees) over Von Baumhauer's ver
handeling "Over het soortelijk gewicht etc. vau al
cohol en mengsels van alcohol en water". 
Versl. en Med. Kon. Ak. v. W. Dl XI. 1801 

101. Verslag (met Van Rees) omtrent bliksemafleider op 
het gesticht Meerenberg. 
Versl. en Med. Kon. Ak. v. 'V. Dl. XI 1861 

102. Brief aanbieding ter onderzoek van flesschen met zee
water uit straat Gibraltar. 
Versl. en Med. Kon. Ak. v. W. Dl. XII . 1861 

103. Verandering van barometerstand in verband met 
weersverandering. 
Aant. Provo Utr. Gen. 1861 

104. De wet der stormen, getoetst aan latere waarnemin
gen als eene uitkomst van wetenschap en ervaring 
aangaande winden en zeestroomingen in sommige 
gedeelten van den Oceaan. (Zie nO. 49). Utrecht 1862 

105. Over de storingen van de magneetnaald. 
Aant. Provo Utr. Gen. 1862 

106. Iets over het vinden van de Deelers der getallen 
en der vergelijkingen in betrekking tot elkander. 
Versl. en Med. Kon. Ak. V. W. Dl. XIII. 1862 

107. Verslag omtrent "l'afels ter bepaling van het alco
holgehalte van mengsels". 
Versl. en Med. Kon. Ak. V. W. Dl. XIII . 1862 

lOH. On the system of Forecasting the weather pursued 
in Holland (voordracht). 
Report of the 33 rd

• meeting of the BI'. Ass. f. the 
adv. of sc. . 1863 



- 34 -

( 91 ) 

109. The foretelling of the weather in connexion with 
meteorological observations, by l~. M. Klein, together 
with a description of the telegraphic warniug system, 
introduced in the Netherlands, June 1860, as pro
posed by the director of the Royal Netherl. Meteor. 
lust. Prof. dr. Buys Ballot. Londoll. . 1863 

11 o. De herstelling der Utrechtsche Hoogeschool in 1813 . 
. Feestrede. Utrecht. ] 863 

111. Mededeelingen omtrent den meteoor \'an 4· Maart 1863. 
Versl. en Med. KOIl. Ak. v. \V. Dl. XV 1863 

112. Sur la pression moyenne de l' Atmosphère en plu
sieurs lieux de l'Europe. 
Versl. en Med. KOB. Ak. v. W. Dl. XVI. 1864 

113. De physicorum Principiis et Controversiis 
Oratio Rect. Magn. 
Annales Academici. 

1 ] 4. Toelichting van de gronden waarop stormen verwacht 
worden en waarop het h~jschell van storm signalen 

1864 

steunt. Utrecht. 1864 
115. Over het vormen "an de vergelijkingen hlsschen de 

zijde en de diagonalen van een regelmatigelI n-hoek 
en hare eigenschappen. 
Vers!. en Med. Kou. Ak. v. 'V. Dl. XVI. 1864 

116. Advies (met von Baumhauer) betreffende een meteoor
verschijnsel op 4 Maart 1863. 
Versl. en Med. Kon. Ak. v. W. Dl. XVI. 1864 

117. Over meteorologische telegJ'aphische tijdingen, zoo
als zij zijn en zooals zij behoorden te zijn. 
Aant. Provo Utr. Gen. 1864 

118. De beteekenis van het water In de huishouding der 
natuur. Voordracht. 
Letterlievend Maandschrift 

119. Sur la formation et la décomposition des équations 
exprimant les cûtes et les diagonales des polygones 
réguliers. 

1864 

Grunerls Areh. Bd. XL . 1865 
120. On the radiant heat of the moon. 

Phil. Mag. XXIX. 1865 -
121. On meteoroiogical observations as made in Holland. 

The eiv. Eng. and Arch. Journ 1865 
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124. 

( !);2 ) 

Formation et discussion des equations pour Ie c6té 
et les diagonales du polygone régulier. 
Arch. Neérl. T. 1. 

Meteorologische Station en auf den Azoren. Kl. Mitth. 
L, 

Meteor. Zeitschr. 1. 
Ueber die Reduction auf das Niveau das Meeres 
und die A.bweichung von den Normalwerthen. 

1866 

1866 

Meteor. Zeitschr. I. 1866 
125. Over eenige periodische warmtewerkingen van zon 

en maan. 
Aant. Provo Utr. Gen. 

12G. :Einiges liber Stnrmwarnungen. 

1866 

Meteor. Zeitschr. Il. . 1867 
127. Ovcr dagelijksche middelbare veranderl~ikheid van 

temperatuur en luchtdrukking in Europa. 
Proc. Verb. Kon. Ak. V. \V. Afd. Nat. Oct.. 1867 

128. Submarines Kahel ZIl den Azoren. 
Meteor. Zeitschr. Il . 1867 

120. Jahrblicher der K. K. Central-anstalt für Meteoro
logie ulld Erdmagnetismu8 1864. 
Meteor. Zeitschr. Il . 1867 

130. De invoering en verklaring van den Aëroklinoskoop. 
Regelen naar welke hij ons de aanstaande windver
anderingen met eenige waarschijnlijkheid doet ver-
moeden. Utrecht. . 1 tl6H 

131. 'Das Aëroklil1oscop ulld Regeln mittelst desselben die 
bevorstehenden Aenderungen des Windes mit einiger 
Wahrscheinlichkeit vorherzllsehen von Dr. Buys Ballot. 
Uehersetzt von Dr .. T. C. Jelinek. 
Meteor. Zeitschr. III . 

132. Over Dissociatie. 
Brief aan :F. C. Donders van 3 .Febr. 1867. 

1868 

Nederl. Arch. voor Gen. en Nat. Jaarg. lIl. 1868 
133. Verwertung des meteorologischen Materialeszur Unter

suchung der Stürme. 
Meteor. Zeitschr 1868 

134. Entgegnung an Mlihry. 
Meteor. Zeitschr. lIl. 1868 

135. Bericht voor de zeevaart. (Beschrijving van Aërokli-
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noscoop). Ook Duitsch, Zur Nachricht für Seefahrer. 
Circulaire. 1868 

] 3G. Sur le climat de l'isthme de Suez. 
Comptes Rendus LXVIII. lS(i!) 

137. Over de gelijktijdige heweging van Barometer en 
Thermometer en over de cOlupellsatie van hunne 
afwijkingen in tijd. 
Aant. Provo Ut!'. Gen. 1869 

138. Memorie betrekkelijk de waterstanden op de Neder
lanrlsche rivieren aan Zijne Excellentie den heer 
Minister van Billnenlandschc Zaken aangeboden. 
'rijdschr. Kon. lnst. v. Ing. . 1 t)6~)/1 870 

139. Meteorologie. 
Algemeene Statistiek van Nederland. Dl. I . 1870 

140. Stoomschepen op lange banen. Beschouwingen naar 
aanleiding van het rapport der Suez-Colllmissie in 
1859, door J. P. Cornelissen, met brief aan den 
Hoofddirecteur. Utrecht . 1870 

141. Beobachtungen in Buenos-Aires van J. de Boer, 
1868-69. 
Meteor. Zeitschr. V. 1870 

142. Voorrede tot de zeilaanwijzingen van .Java naar het 
Kanaal. Dl. II. Utrecht. 1870 

143. Beobachtungen Hl Ruenos-Aires van J. de Boer, 
] 869-70. 
Meteor. Zeitsch. VI 1871 

144. Magnetische Störullgen am 9 April 1871 zu Utrecht. 
Meteor. Zeitschr. VI 1871 

] 45. Eerste vervolg op de Memorie betrekkel~ik de water
standen op de N ederlandsche rivieren. 
Notulen 'fijschr. Kon. Inst. v. I. 1871/1872 

146. Suggestions on a uniform system of meteorological 
observations. Utrecht . 1872 

147. Ueber die Verdunstung von einer Wasseroherfiäche. 
Meteor. Zeitschr. VII. 1872 

148. Ueber den Einfiuss des Luftdruckes auf die Explo
sionen in den Kohlenminen. 
Meteor. Zei~schr. VII. 1872 
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149. Beobachtungen in Buenos-Aires von .J. de Boer, 187l. 
Meteor. Zeitschr. VII. 1672 

150. Meteorologische Beobachtullgell zu Y okohama auf 
Japan, 1869-71, von Gratama. 
Meteor. Zeitschr. VII. 1872 

] 51. Eerste vervolg op de Memorie betrekkelijk de water
standen. 
Kon. Inst. v. Ing. Jaarg. 1872/73 

152. A sequel to the suggesti(Hls on a uniform system 
of meteorological observations. Utrecht. 1873 

153. Ueber den mittleren Unterschicd im jiihrlichen 
Gauge des Luftdruckes zu Greenwich. Prag uIld 'Vien. 
Meteor. Zeitschr. VIII 1873 

154. Sitzung des permanenten Comités für Internationale 
Meteorologie am 16 Sept. 1873 . Utrecht 1873 

155. De methode der statistiek, het duidelijkst in de Me
teorologie. 
Openingsrede Provo Utr. Gen. 1874 

156. Les courants de la mer et de l'atmosphère, trad uit 
du N eérlandais par L. Estourgies, avec. Préface par 
Buys Ballot. Bruges-Utrecht. 
(Vertaling van N°. 49.) . 1874 

157 . Verschillen der gelijktijdige Barometer-Afwijkingen 
in Nederland en daarop volgende richtingen en 
krachten van den wind. Utrecht 1674 

158. Sur la siguification du congrès météorologique de 
Vienne, pour l'avenir de la météorologie. 
Arch. Neerl. rr. IX . 1874 

159. ProtocolIe der Verhandlungen des permanenten Co
mité's in Wien und Utrecht. 1873 und 1874. 
(President Buys Ballot). Leipzig 1 S7 5 

160. Das klima von Buenos-Aires von J. de Boer. 
Meteor. Zeiti'lchr. X . 1875 

161. Meteorologische Beobachtungen zu N agasaki. 
Meteor. Zeitscnr. X. 1875 

162. Ueber die jährliche Periode des Dunstdruckes III 

Russland. 
Meteor. Zeitschr. X. 1875 
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163. Openbare brief aan Dr. J. H. van 't Hoff. 
Maandblad voor Natuurw. 6de Jaarg. 2 . lS75 

164. Monat- und ,Jahresmittel des Luftdruckes über dem 
Atlantischen Ocean. 
Meteor. Zeitschr. X . IS 7 5 

1 (;5. De gemiddelde temperatuur voor eIken datum des 
jaars aan Den Helder. 
Versl. en Med Kon. Ak. v. W. 2. IX. 1875 

166. Nog iets over de temperatuurwisseling naar eene 
periode van 27.682 + 0.004 dag. 
Versl. en Med. Kon. Ak. v. 1V. 2. IX. 187f; 

167. Ueber die Luftdruck-gradienten. 
Meteor. Zeitschr. XI. 

1 GS. Letter to Robert 'l'ennant esq. dd. 22 April IS 7 2. 
Journ. Scott. Met. Soc. Vol. IV IS 7 6 

169. Levensbericht van Dr. Ryk van Rees, hoogleeraar 
te Utrecht. 
Utr. Stud. Alm. 1876 

170. Marche mumelle du 'l'hermomètre et du Baromètre 
eu N eérlande déduite d' observations simnltauées de 
1843 à IS 75 en rapport avec les observations des 
stations normales : Copenhague, Greenwich et Paris. 
Utrecht . 187 () 

171. Des hauteurs barolllétriques moyennes dans l'Ocean 
Atlantique. Utrecht lS76 

172. Nederlandsch Meteor. Jaarboek voor IS71. Il. 
Litt. Ber. 
Meteor. Zeitschr. XI. 1876 

173. De gemiddelde temperatuur voor eIken datum des 
jaars aan Den Helder. Litt Ber. (Zie 165) 
Meteor. Zeitschr. XI 1876 

174. Nog een woord over Asteroïden in vloed op de 'rem
peratuur in Mei en Februari. 
Versl. en Med. Kon. Ak. v. W. 2. X. IS77 

175. Over de weersgesteldheid in den winter 1876-1877. 
Proc. Verb. Kon. Ak. v. W. Afd. Nat. 31 Mrt. 1877 

176. On a mode of investigating storms and cyclones. 
"Nature XV. 1877 

177. Réflexions sur les travaux météorologiques de Mr. Brault. 
Comptes Rendus LXXXV . 1877 
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17S. Observations météorologiques des stations dn second 
ordre dans les Pays-Bas en 1 S 7(l. Utrecht . 1877 

17n. Het gewicht der waarnemingen voor de Natuur
kunde als grond onzer kennis en toetssteen der Be
spiegeling. Rede, uitgesproken b\l gelegenheid del' 
inwijding van het nieuwe I~aboratorium der Physica 
Utrecht. . IS77 

180. Jährlicher Gang des Luftdruckes an den Station en 
für welche in den Niederländischen meteorologischelI 
Jahrbiichern Abweichungen angeführt wurden. 
Meteor. Zeitschr. XIII 1878 

1 SI. Voorloopig verslag van Dr. van Ryckevorsel's reis in 
den Oost-Indischen Archipel, ter bepaling van mag
netische constanten. 
Versl. en Med. Kon. Ak. v. W. 2. XIII 1878 

1 82. Verslag over een voorstel tot onderneming ecner 
internationale Poolexpeditie. 
Versl. en Med. KOll. Ak. v. 'V. XIII 1878 

j ~3. Over de veranderl\ikheid van het weer. 
Aant. Prov, Utr. Gen. 

1 84. De winden op de kust van Atjeh. Utrecht 
185. Rapport sur la réduction des moyennes des observa

tions en vraies moyennes. (Zur Prage 4 des Pro
gramms für den Meteor. Kongress in Rom). Utrecht. 

186. Statistieke vergelijking van de N ederlandsche waar
schuwingen en de New-Yorksche voorspelliI}gen met 

1878 
1878 

187t:\ 

de uitkomst. Utrecht. 1879 
187. Hoe zal men de verdampingshoeveelheid bepalen van 

polders. 
Vers!. en Med. Kon. Ak. v. 'V. XIV 187H 

188. Report of the permanent Committee of the first 
international Congres at Vienna. (Oct. 1878) London. 187!) 

189. Rapport (met Stamkart). Over de verhandeling van 
Dr. van Ryckevorsel. 
Vers!. en Med. Kon. Ak. v. W. XIV. 1879 

] $)(). Rapport SUl' la question 31 du pl'ogramme du 
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