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L]l~VENSSCHETS 

VAN 

P. A. B ERG S ~f A. 
DOOR 

J. A. C. OUDEMANS. 

Hoewel met bezigheden overladen, heb ik het vereerend 
verzoek van onzen geachten Voorzitter, een levensbericht van 
wijlen ons correspondeerend lid Dr. P. À. BERGSMA op te 
stellen, niet willen van de hand wijzen; immers, hoewel de 
wetenschap, die hij beoefende, en waaraan kij zijne beste krach
ten gewijd heeft, de mijne niet is, heb ik gedurende den langen 
tijtl, dat ik in 'Lijne nabijheid leefde, meer de gelegenheid 
gehad hem in zijn werken en streven te waardeeren dan dit, 
alle omstandigheden in acht genomen, hier te lande voor 
anderen mogelijk geweest is. 

Er zijn personen, wier werkzaamheid zich, al is het dan 
in hetzelfde vak van wetenschap, in velerlei verschillende 
richtingen geuit heeft; wier lijst van uitgegevene stukken 
een hoog nummer bereikt; er zijn anderen, even verdienste
lijk, die aan één groot werk gearbeid, daaraan een groot 
gedeelte van hun leven en hunne krachten gewijd hebben; 
tot de laatste behoorde BERGSMA; het multum, non multa was 
zijne leus. 

Een levensbericht van BERGSMA kan niet anders dan tevens 
eene geschiedenis zijn van de stichting van het door hem 
gedurende twintig jaren bestuurd Magnetisch en Meteorolo
gisch Observatorium te Batavia. 
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Als adviseur ben ik menigmaal bij die zaak zelf betrokken 
geweest, maal' ik heb haar, met de mij door den Minister van 
Koloniën goedgunstig afgestane officieele bescheiden in de 
hand, nog beter kunnen nagaan, dan ik haar vroeger kende; 
en vooral omdat BERGSMA door de vele tegenspoeden, waar
mede hij te worstelen gehad heeft, blootgestaan heeft aan 
eene min gunstige beoordeeling hier te lande, zal het noodig 
zijn de hoofdmomenten dezer geschiedenis te vermelden. Ik 
zeg hoofdmomenten, want eene volledige geschiedenis zou de 
grenzen van een levensbericht overschrijden. 

PIETER ADRHA~ BERGSHA werd geboren te Gent, den 
23sttn April 1830. Hij was de zoon van CORNELIS ADRIAAN 
BERGSMA, (geboren 12 Mei 1798, gestorven 22 Juni 1859) 
en .JOHANNA THEODORA VAN SCHlWMllEEK, geboren October 1803, 
gestorvp,n Mei 1876 *). 

Bij zijne geboorte was zijn vader Hoogleeraar in de plan
tenkunde aan de ~aar gevestigde hoogeschool, doch na de 
Belgische omwenteling, die in hetzelfde jaar uitbrak, werd 
deze naar de Utrechtsche hooge~chool overgeplaatst, en het 
was dus in die stad, dat BERGSMA eerst de lagere school, 
daarna het gymnasium en eindelijk de universiteit bezocht, 
waar hij den 27sten Augustus 1847 als student werd inge
schreven, en den lsten September 1854 den graad van doctor 

*) Zijne broeders en zusters waren: WILHELMINA BERNARDINA, gebo
ren Januari ] 82!), gestorven April 1880, 

EIZO, geb. October 1831, rechter in d" arr.-rechtbank te Rotterdam, 

J OIIANNES JUSTINUS, Advocaat te 's Hage, ! t Ii b '. wee ngen, ge oren 
ARNOLDUS JACOBl.;S, LId der firma LENS Juni 1833, 

en BERGSMA, te Arnhem, 
THEODORUS PAULUS, geb. Augustus 1835, Predikant te Winterswljk, 
MARIA ANNA, geboren Maart 1837, gehuwd met Mr. J. }'. B. BAJo.:RT, 

te Utrecht, 
JACOB HENDRIK, geboren September 1838, Raadsheer in het Hoog

Gerechtshof te Batavia, 
SJOUKJE THEODORA JOHANNA, geboren Maart ]840. 
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III de wis- en natuurkunde verwierf, op eene dissertatie, Over 
de pllOsplwrescentie door bestraling, waarin een historisch over
zicht gegeven werd van de proeven, die tot op dien tijd 
omtrent het phosphoresceeren van sommige stoffen waren ge
nomen. 

Reeds vóór zijne promotie moest BERGSMA de gewone loop
baan intreden van hen, die zich op de wis- en natuurkunde 
toeleggen: hij werd den 28sjen November 1853 aangesteld 
tot leeraar in de wiskunde aan het gymnasium te Deventer, 
welke betrekking hij echter slechts 31/ 2 jaar vervulde. Bij 
raadsbesluit van 11 Mei 1857 werd hem uit die betrekking 
ontslag verleend en in September 1857 begaf hij zich naar 
Delft, om zich aldaar te bekwamen voor het ambtenaars
examen voor Nederlandsch-lndië. Men make hieruit niet 
op dat zijn plan was, de studie der wis- en natuurkundige 
wetenschappen vaarwel te zeggen. Reeds vroeger was de 
wenschelijkheid, dat in Indië magnetische waarnemingen ge
regeld gedaan zouden worden, door zijn leermeester, den Hoog
leeraar Buys BALLOT, met hem besproken, en met geen ander 
doel vertrok hij naar Delft, dan om in de eerste plaats zich 
met de Maleische en Javaansche talen bekend te maken, en 
verder het radikaal van ambtenaar te verkrijgen, waardoor 
hem de toegang tot onze koloniën zou geopend worden. Op 
welke wijze dan de mogelijkheid ontstaan zou, aan het ge
noemde doel te arbeiden, zou een punt van latere zorg kun
nen uitmaken. 

Weinig dacht hii toen, dat de omstandigheden zoo zouden 
loopen, dat zijne toekomstige loopbaan voor goed in de door 

hem gewelll'lchte richting zou liggen. 
De Heer C. F. PAHUD was in het begin van 1856 tot 

Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië benoemd en nam 
zijne reis naar Batavia over Duitschland. 

Te Berlijn zijnde, bracht hij een bezoek aan den beroem
uen Ar,ExANDER VON HUlIIBOLDT, die hem op de wenschelijkheid 
weefl, dat Nederland zich aansloot aan Rusland, Engeland 
en Duitschland, om in zijne Oost-Indische koloniën geregelde 
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magnetische en meteorologische waarnemingen te laten doen. 
De Heer PAHUD verzocht HUMBoLDT, hem over dat onder
werp een brief te schrijven, aan welk verzoek deze den 15den 

Maart 1856 voldeed. Hij stipte hierin aan, hoe eene reis, 
door hem in het belang van mineralogie, sterrekundige plaats
bepaling en de kennis van het magnetisme, op verzoek van 
Keizer NIKOLAAS in het Ural- en het Altai-gebergie en naar 
de Kaspische Zee gedaan, hem aanleiding gegeven had in 
1829 in eene openbare zitting der Keizerlijke Akademie van 
Wetenschappen te St. Petersburg uiteen te zetten, hoe de 
zeevaartkunde sedert eeuwen behoefte heeft aan eene nauw
keurige kennis der variaties van het aardmagnetisme, en hoe 
de keus der cultures afhankelijk is van kennis van den meteo
logischen toestand van den dampkring. Rusland was door 
deze uiteenzetting er toe overgegaan, magnetische en meteo
rologische stations op te richten van de Wittf~ Zee tot dr 
Krim en den Kaukasus, van de Oostzee tot Peking en Sitka, 
en in Russisch Amerika, op twee plaatsen. 

T n J 836 werd door een brief aan den Hertog van Sussex, 
toen President der Royal Society te London, verkregen, dat 
de Engelsche Regeering onder oppertoezicht van Kolonel 
SABlNF; elf magnetische en meteorologische stations stichtte 
te Dublin, Greenwich, St. Relena, de Kaap, Madras, Sin
gapore, Simla (aan den voet van het Himalaja gebergte), van 
Diemensland, Aden en Toronto *). 

In 1844 volgde ook Pruisen het voorbeeld van Rusland 
en Engeland, en stichtte onder Dove meteorologische stations 
van den Memel tot aan den Rijn, terwijl te Berlijn, Breslau 
en Bonn ook magnetische waarnemingen verordend werden. 

Jn 1846-49 was den kapitein ELLIOT, van de Madras 
Engineers, door de Engelsche Regeering opgedragen in den 
Oost-Indischen Archipel waarnemingen te doen, ter bepaling van 
den magnetiRchen equator, en evenzoo den loop der isogonen, 

*) Hier zijn slechts 10 stations g'enocmd. 
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isoklinen en lijnen van gelijke intensiteit te bepalen; natuur
lijkerwijze strekte zijne opdracht zich niet nit tot het oprich
ten van blijvende inrichtingen. 

Het voorstel zou nu zijn één magnetisch station te Bata
via of omstreken te vestigen, en in dezelfde inrichting even
zoo een meteorologisch station, maar laatstgenoemde stations 
verder ook op verschillende plaatsen op Java. 

Ten slotte ried v. HUMBoLDT aan, volkomen gelijke, zoowel 
magnetische als meteorologische, instrumenten aan te schaffen 
als op de Engelsche stations gebruikt werden, en ook een 
even groot personeel aan te stellen als daar werkzaam was. 

Bij dit schrijven voegde VON HUMBOLDT een aanbevelings
brief aan den Kolonel (later Generaal) SABINE, welke brief zou 
kunnen strekken om de noodige inlichtingen te verkrijgen 
omtrent alles wat de inrichting van een magnetisch ,en me
teorologisch observatorium aanging, en omtrent de wijze, die 
gevolgd zou moeten worden om toegang te verkr~jgen tot de 
magnetische en met.eorologische observatoria te Greenwich, 
W oolwich en Dublin, ten einde het gebruik der instrumenteu. 
te leeren kennen. 

Wegens het belangrijke dezer beide brieven neem ik de 
vl'liheid, afschriften er van aan te bieden, met voorstel, die 
achter dit levensbericht in het Jaarboek der Akademie te 
doen afdrukken. 

Het blijkt uit de officieele bescheiden, dat de Gouverneur
Generaal PAHUD deze zaak eerst in parlikuliere brieven, later 
in een semi-officieelen brief met den Minister van Koloniën 
behandelde, zoodat er eerst in den zomer van het jaar 1857 
stappen van wege dezen laatsten gedaan werden om aan het 
verlangen van 'VON HUMBOLDT te voldoen. 

Nadat eerst eene andere poging, om in het door VON HUM
BOLDT voorgestelde te voorzien, niet tot het gewenschte doel 
geleid had, *) werd ons medelid Buys BALLOT door den Mi-

*) Steller dezes, tO~1l op eene reis door Duitschland, en op het punt 

J U~l!OEIl 1832. 7 
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nister van Koloniën, Mr. P. MUER, uitgenoodigd, »eene globale 
opgave te verschaften der kosten, die aan de aanschaffing der 
werktuigen zouden verbonden zijn en een persoon aan te 
wijzen, geschikt om het plan van VON HU)[BOLDT uit te voeren". 

Na eerst daarover met dien minister een mondgesprek ge
had te hebben, diende de heer Buys R\LLOT den 6ell October 
1857 over deze zaak een rapport in; hij betuigde zijne hooge 
ingenomenheid met de voorstellen van »den eersten geleerde 
van onzen tijd;" herinnerde dat reeds in 1851 van Engelsche 
zijde eene uitnoodiging was ontvangen tot aansluiting aan 
de Engelsche inrichtingen, waaraan onze Regeering toen niet 
beantwoord had, en wees op het onvertrouwbare der tot nog 
toe in Indië gedane waarnemingen; beaamde de wenschelijk
heid dat de denkbeelden van ALEX.\~DER vo~ HUMBOLDT wer
den uitgevoerd, en gaf de wijze op, waarop hij meende dat 
dit zou kunnen geschieden. 

:. De waarnemingsstations zouden, met eenige wijziging, de
zelfde kunnen blijven als zij tot nog toe geweest waren j de 
uit te zenden Directeur der meteorologische en magnetische 
waarnemingen zou een hoofd-observatorium te Batavia moe
ten vestigen, waar de meteorologische waarnemingen met 
meerdere uitvoerigheid dan op de overige stations moeten 
uitgevoerd worden. De Directeur zou in de onmiddellijke nabij-

staande, zijne benoeming tot Hoofdingenieur van de Geographische Dienst 
in N. Indië te volgen, ontving yan den Minister van Koloniën in ecn 
Kabinets-schrijven van Hl Augustus 1857 de vraag, of hij bereid was, 
zich vóór zijn vertrek naar Engeland te begeven, om van kolonel SA
BINE de nood:ge inlichtingen te ontvaull'cn en verder in Indië de ver
wezenlijking vm: het denkheeld van VON HUMBOLDT bevorderlijk te zijn. 
In zijn antwoord wees hij up de vele bezwaren, die daaraan verbonden 
zouden zijn, op de noodzakelijkheid dat zijn vertrek naar Indië langen 
tijd zou moeten uitgesteld worden, en op de onvercenigbaarheirl der 
betrekking waartoe hij henoemd was, met die van Directeur van een 
magnetisch en meteorologisch ohservatorium. 

Hij gaf den Minister in overweging, liever ecn ander daarmede te be
lasten en over de verwezenlijking der plannen van VON HUMBOLDT den 
Hoo~leeraar BUYs BALLOT te raadplegen. 
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heid van het obll!ervatorium moeten wonen. Hij zou acht moeten 
geven op het doen van uurwaarnemingen der declinatie, ver
tik ale en horizontale intensiteit; meermalen 'sjaars de absolute 
grootte dezer elementen bepalen; aan de stations vergeleken 
instrumenten doen toekomen, en ze van tijd tot tijd bezoeken, 
tevens aldaar de absolute waarden der magnetische elementen 
bepalende; inlichtingen geven aan de schepen der Vloot en 
der Koopvaardij, alsmede gelegenheid tot het vergelijken der 
instrumenten, en zich bovendien wijden aan het onderzoek 
van het aardmagnetisme, ook tot het doen van berekeningen. 

De waarnemingen der verschillende stations zouden door 
den te benoemen Directeur vereenigd, en met de zijne aan 
den Hoofddirecteur van het Koninklijk N ederlandsch Meteo
rologisch Instituut worden opgezonden, die dan de uitgave 
zou bezorgen." 

Het rapport bevatte nog eene schatting der voor het aan
schaffen der instrumenten te maken onkosten, naar den toen
maligen stand der magnetische en meteorologische waarne
mmgen. 

De persoon, die aanbevolen werd om met de opdracht dier 
uitvoering belast te worden, wa;; BERGSJ\L\. »Dat de geheele 
inrichting doeltreffend zal zijn", aldus besloot ons geacht mede
lid zijn rapport, - daarvoor sta ik borg, indien men den 
persoon, dien ik op het oog heb, voor de zaak kan winnen". 

Ten slotte werd den Minister voorgesteld, het advies van 
de Natuurkundige Afdeeling der KOllÏnklijke Akademie van 
Wetenschappen te verzoeken, dat den 2den Maart 1858, het 
behoeft niet gezegd te worden in welken zin, volgde. 

Iumiddels was het Departement van Koloniën in andere 
handen overgegaan. De MinisterP. Mmm werd opgevolgd 
door den Minister J. J. ROCHUSSEN, en de Heer Buys BALLOT 
drong bij dezen aan op eene beslissing, onder herhaalde aan-
beveling van BERGSMA. . 

De Minister wilde echter eerst het Indisch Bestuur raad
plegen; »hoe geneigd ook: dezen tak van wetenschap te bevor
deren" I --- 1l1dus schreef hij den Landvoogd, - »wenschte 

7* 
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hij dit doel te bereiken zonder daardoor aanleiding tot nieuwe 
belangrijke uitgaven te geven." 

Hoe de Minister er toe gekomen is, deze noodlottige zin
snede aan den brief toe te voegen, i!'l duister. 

Tevens raadpleegde Z.Exc. dpl1 Gouverneur-Generaal omtrent 
de mogelijkheid, in Illdiii anmrczige krachten voor de ver
wezenlijking van het doel van vo~ HmIBoLDT ten nutte te 
maken. 

Aan den Heer Buys R\LI.OT werd van dit raadplegen van 
den Gouverneur-Generaal kennis gegeven, doch er tevens 
bijgevoegd, dat de Minister ongenegen was, BERGSMA op de 
voorgestelde voorwaarden, die den :Minister te bezwarend 
voorkwamen, naar Indië te zenden, hetgeen den Heer BUTS 
BALLOT aanleiding gaf, hem op nieuw krachtig aan te beve
len: l) Ik meen te moeten herLalen, dat ik onder degenen, 
die in Indië zijn of naar Indië weuschen te gaan, niemand 
weet", dus luidde het in dien brief. )} dien ik naa~t Dr. BmwsMA. 
zou durven aanbevelen, zoo om ermrellheid in wis- en natuur
kunde, als om volharding en ~iver·'. Verder luidde het voor~tel, 
Dr. BERGSMA vóór zijn vertrek in de gelegenheid te stellen 
zich eerst te Utrecht te bekwamen en dan in l~ngeland en 
Ierland de inrichtingen van dl'll Gelleraal SABIXE en den Heer 

LLOYD te bezoeken. 
Dit voorstel werd, nadat BlèlWS:\U in den zomer van 1858 

te Delft het examen ah ambtenaar ~(lc klasse had afgelegd, 
door den Minister van Kolûnii~ll bij den Koning ondersteund, en 
BERGSMA vertrok, na hekomen machtiging, en lJa geruimen tijd 
voorbereidende studiën te Utrecht gemaakt te hebben, in het 
voorjaar van 1850 naar Engeland en Ierland, en eerst na zijne 
terugkomst werd over zijne definitieve aanstelling onderhandeld. 

Om welke reden, is niet recht uit de Rtukken duidelijk, 
wenschte de Minister BERGS~IA te brengen onder de Geogra
phische Dienst. .V roe gel' was hem niets over eene inueelillg 
bij de Geographische Dienst medegedeeld; hij verlangde dus 
hieromtrent nadere verklaring en het antwoord luidde: »de 
met het doen der magnetische en meteorologische waarne-
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mlllgen in Nederlandsch-Indië te belasten persoon is bestemd 
om in dien werkkring de eerste persoon te zijn, maar hij 
is, evenals de voor het doen van triangulatiën aan te wijzen 
Ingenieur, ondergeschikt aan den Hoofdingenieur, Chef van 
de Geographische Dienst". 

Dat de hier bedoelde ondergeschiktheid, die eerst veel later 
opgeheven is, geelIe allliere geyolgen gehad heeft, dan dat 
BERGS)IA te Batavia ieruaml vond, die niet alleen ambtshalve 
maar ook door belangstelling, hem, voor zoover hem dit 
lllogelijk was, in zijn wetenschappelijk streven steunde, be
hoeft wel nauwelijks vermelding. 

De termen, waarin later z\ine benoeming vervat werd, 
drukken ook duidelijker de door den Minister bedoelde ver
houding uit, waartegen BEIWS~IA ook geen bezwaar had: 
» de benoemde ambtenaar uer 2 ue klasse voor de dienst in 
Nederlandsch Indië Dr. P. A. BEBGSMA werd onder den titel 
van IngenieU1' voor de Geogl'aphisdw Dienst in Nederlandsch

Indië belast met het doeu van magnetische en meteorologi .. 
h ." sc e waarnellllllgen . 
Reeds vóór zijn vertrék !HULr Engeland had BERGSMA op 

de wenschelijkheid gewezen om ook Duitschland te bezoeken, 
en nadat dit denkbeeld ook door den Hoofddirecteur van het 
Meteorologisch Instituut ondersteund was, vertrok hij in het 
najaar van 1859 daarheen, en bezocht hij Göttingen, Bonn, 
Munchen, Kremsmunster en Weenen. Overal ontmoette hij 
veel belangstelling in de taak, die hem in Indië wachtte. 
Ook in Engeland was dat niet milliler het geval geweest en 
door tusschenkomst van onzen Gezant te Londen gaf Gene-
raaI SABINE te kennen: »it [Ja I'e General SABINE much plea

sure to make Dr. BERGSMA'S acquaintance and to be of such 
sligltt service as rnigltt be in his power to so well instructed 
a gentleman preparing {Ol' an employment of 80 intere.sting 
a natul'e". 

Het bezoeken van de welingerichte observatoria in Groot
Brittanje en Duit'lchland had BERGSMA tot de overtuiging 
gebracht van de wenscheliikheid, dat de voorraad instrumen.-



- 11 -

( 107 ) 

ten, tot welker bestelling besloten was, aanzienlijk vermeer
derd werd. De som van f 5400, aanvankelijk voor aan
schaffing van instrumenten toegestaan, moest dus tot f 13000 
verhoogd worden. 

Nagenoeg twee jaar ging er nog voorbij, eer al die instru
menten besteld en aangekomen waren, en nadat BERGSMA 
nog naar Kew geweest was, om sommige zijner instrumenten 
met de aldaar aanwezige te vergelijken, vertrok hij eindelijk 
den 16den October 18Gl met de Aeolus, gezagvoerder N .. L 
DE VRIES, naar Batavia. Van de door hem medegenomene 
instrumenten en andere behoeften zond hij eene volledige lijst 
aan het Departement van Koloniën in; uit deze blijkt het 
dat het observatorium te Batavia goed voorzien werd van 
alle instrumenten. benoodigd zoowel voor meteorologische 
als voor magnetische waarnemingen, zoowel van zulke, welke 
door den waarnemer moesten afgelezen worden, als van zelf 
registreerende, de laatste voor zoover het magnetisme aangaat, 
door middel van photographie. 

In Indië aangekomen, begon voor BERGSMA. eene lange 
reeks teleurstellingen. Het was evenals elf jaren vroeger 
bij de komst van den Geographischen Ingenieur DE LANGE, 
men zag het nut van zijne zending niet in, en zij kostte 
geld, dat soms voor andere behoeften geweigerd werd. De 
mis~:ive, uit Nederland, waarbij door den inmiddels opgetre
den Minister Mr. J. A. LOUDON, zijn verzoek werd overge
bracht en ondersteund om te zorgen dat er een geschikt 
lokaal werd aangewezen, ahvaar de door hem medegenomene 
instrumenten onder zijn toezicht, voorloopig zouden kunnen 
geborgen worden, was bij zijne aankomst nog in behande
ling, en na eenige uren met BERGS:MA van het eene bu
reau naar het andere gereden te hebben om het spoor dier 
miBBÏve te vervolgen, vonden wij haar eindelijk op het resi
dentiebureau te Batavia, hetgeen ten gevolge had dat wij de 
spoedige beschikhaarstelling van eene lokaliteit in een der 
gouvernementspakhuizen konden verkrijgen. 

De hoofdzaak, die in de eerste plaats de behartiging van 
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BERGSMA vorderde, was, in afwachting dat er tot het bouwen 
van een magnetisch en meteorologisch observatorium kon 
overgegaan worden, een huis te vinden om voorloopig te be
trekken en er de voornaamste instrumenten op te stellen. 

Na eenig zoeken werd een huis op Salemba gevonden, 
dat volkomen geschikt was voor het doel. De eigenaar wilde 
het voor f 30000 verkoopen, een priis, die door iedereen, 
ook door de autoriteiten, die op het voorstel, het aan te koo
pen, geadviseerd hebben, alleszins billijk geoordeeld werd. Het 
bevatte niet alleen eenige kamers in het hoofdgebouwen 
eenige andere in de bijgebouwen, kamers, die zoowel tot 
woning, als voor verschillende doeleinden gebruikt zouden 
kunnen worden, maar ook een zeer uitgebreid ledig erf achter 
het huis zelf, ruimte genoeg aanbiedende om de noodige ge
bouwen voor de waarnemingen te plaatsen, waarvoor nog 
f 25000 werd noodig geacht. Hoewel dit voorstel onder
steund werd door den Hoofdingenieur der Geographische 
Dienst, den Kommandant der Zeemacht, den Directeur der 
Burgerlijke Openbare 'Werken, (die alleen te adviseeren had be
treffende den gevraagden prijs), en den Directeur van Financiën, 
werd het op advies van den Raad van Indië verworpen om 
den hoogen prijs, en tevens de wenschelijkheid beweerd, ook 
op grond van de ondergeschikte verhouding van den Geogra
phischen Ingenieur Dr. BERGSMA tot hct Marine-Departement, 
dat hij voor zijne waarnemingen een gedeelte van de gebou
wen en het erf zou inrichten, die onlangs ten behoeve van 
het Marine-Departement op Goenong-Saharie waren aan
gebracht. 

BERGSMA. toog opnieuw aan het werk om de ondoelma
tigheid van dit plan te bewijzen, toonde aan, dat er in die 
gebouwen en op dat erf geene plaats was; bewees uit den 
prijs, dien het bouwfln van sommige gouvernementswoningen 
gekost hadden, dat de prijs, voor het huis op Salemba gevraagd, 
niet te duur was, noemde op, welke vertrekken voor het obser
vatorium noodig waren, wees op de sommen, die de Engelsche 
magnetische en meteorologische observatoria jaarlijks kostten 
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en beriep zich op de belangstelling, die zijne zending bij de 
wetenschappelijke wereld in Europa had opgewekt. 

De Raad van Indië, opnieuwadviseerende, gaf zich ge
wonnen, en ondersteunde het voorstel, doch één lid, de Heer 
VAN DE GRAAFF, gaf een afwijkend advies wegens het voor
komende in de ministerieele dépêche van 23 Augustus 1858, 
• mits daarvoor geene nieuwe belangrijke uitgaven worden 
ereischt" . 

De Gouverneur-Generaal, Baron SLOET VAN DE BEELE, ver
eenigde zich in een besluit van 8 September 1862 met dit 
laatste advies, en gaf daarvan kennis, zoowel aan de voor
stellers, als aan den Minister van Koloniën. De Directeur van 
Openbare Werken werd aangeschreven »om, na overleg met 
Dr. BERGSMA en, voor zooveel de plaats van de oprichting 
betreft, met den Resident van Batavia, door tusschenkomst 
van den Hoofdingenieur van de Geographische Dienst en van 
het Marine-Departement ten spoedigste de noodige voorstellen 
in te dienen tot het bouwen van een observatorium voor 
magnetische en meteorologische waarnemingen met bijbehoo
ren tot berging van instrumenten enz, en daarbij te letten 
op de wenschelijkheid van eene woning voor een ingenieur, 
belast met de waarnemingen in of in de onmiddellijke nabij
heid van het op te richten observatorium." 

Zoo was dus een vol jaar verloren. Ieder zaakkundige 
moest het laatste besluit bejammeren, want kostte het huis 
op Salemba f 30000, het was te voorzien, dat zoodra de 
Regeering een terrein wilde aankoopen, groot genoeg om er 
een observatorium met de noodige ijzervrije magnetische 
gebouwen en eene directeurswoning op te plaatsen, er niet 
veel minder voor zou moeten betaald worden dan nu voor 
het erf met woon/tuis op Salemba gevraagd was. 

Op eene door den Resident van Batavia geplaatste adver
tentie kwam slechts één aanbod in, dat dan ook geheel onaan
nemelijk verklaard werd, en zoo kwam het denkbeeld op, 
het definitieve magnetische en meteorologische Observatorium 
te Buitenzorg te stichten, waar wellicht eene goedkoopere 
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gelegenheid zou zijn om aan grond te komen, en voorloopig 
te Batavia een huis te huren tot tijdelijke opstelling der 
meteorologische en magnetische instrumenten. 

Dit huis nu, staande op Parapatan, waarvoor f 350 'smaands 
huur betaald werd, benevens r 30 voor schoonhouden en 
bewaken van het erf, is eenige jaren later aangekocht; daar 
heeft BERGSMA., tegen terugbetaling aan de Regeering van 
f 60 voor huishuur, 14 of 15 jaar gewoond, en op het erf 
werden de verplaatsbare houten gebouwen opgericht. 

De Raad van Indië vroeg of het Gebouw van het Mijn
wezen niet tot magnetisch en meteorologisch observatorium 
zou kunnen ingericht worden, maar het denkbeeld om het 
Observatorium te Buitenzorg te hebben scheen den Land
voogd niet aan te lachen. Een brief van den I sten Gouver
nements-Secretaris, bevatte de verschillende bezwaren die' hier
tegen gekoesterd werden: 

»Het klimaat was te abnormaal om een magnetisch en 
meteorologisch observatorium te vestigen. Al werden nog 
zoovele gevolgen uit de waarnemingen te Buitenzorg becij
ferd, toch zou men geen denkbeeld van den klimaatstoestand 
van Indië, zelfs niet bij vergelijking met andere plaatsen 
kunnen geven. De veelvuldige aardbevingen, al zijn er onder, 
die voor den mensch niet merkbaar zijn, zullen op de zeer 
gevoelige instrumenten een gevoeligen invloed uitoefenen. 
De lucht te Buitenzorg verkeerde zelden in dien toestand, dat 
een heldere sterrenhemel zichtbaar is. De gezichteinder is er 
niet vrij en wordt door bergen, heuvelen en boomen begrensd". 

BERGSMA. was de man niet om zich door dergelijke beden
kingen te laten afschrikken. Hij weerlegde ze alle in eene 
uitgebreide nota j de datum dezer nota was 12 Januari 1864, 
zoodat het geheele jaar 1863 wederom was voorbijgegaan 
zonder dat de zaak der stichting van het definitieve obser
vatorium een stap verder was gekomen. 

Ik moet nog even terug om te vermelden dat in 1862, 
toen de voorstellen, betreffende den aankoop van het huis op 
Salemba, voor de eerste maal verworpen waren, en daarva.u. 
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kennis gegeven werd aan den Minister van Koloniën, deze 
wederom het advies vroeg aan den Hoofddirecteur van het 
Meteorologisch Instituut, die daarop uitlegde, waaraan het toe 
te schrijven was, dat er nu door BERGSMA veel meer loka
liteit gevraagd werd dan oorspronkelijk het plan geweest 
was. In het begin was er nog geene sprake geweest van door 
photograpme zelfregistreerende instrumenten; evenmin was ge
dacht aan een archief, doordien eerst het plan geweest was, 
de waarnemingen als aanhangsel van het Jaarboek van het 
Meteorologisch Instituut te doen uitgeven, een plan, dat later 
is opgegeven, zonder twijfel omdat het doelmatiger werd 
gevonden dat, evenals in verschillende Engelsche bezittingen 
gebeurde, BERGSMA zelf voor die uitgave zorgde, waartoe te 
Batavia aan de Landsdrukkerij eene uitstekende gelegenheid 
was. Behoudens enkele opmerkingen, ried genoemde Hoofd
directeur aan, de voorstellen van RERGSMA gaaf aan te nemen, 
en wees vooral op de belangstelling, die buiten 'slands de 
door BERGSMA uit te voeren werkzaamheden hadden opgewekt. 

Vatten wij ons verhaal weder op. Daar BERGSMA het Ge
bouw van het Mijnwezen niet voor geschikt kon verklaren 
om voor magnetisch en meteorologisch Observatorium te dienen, 
werd in Juli 1864 besloten dat het gesticht zou worden op 
een stuk grond in de kampong Panaragan, behoorende tot 
het gouvernementsdomein Bloeboer. Eene voorloopige be
spreking van de inrichting der gebouwen had plaats tusschen 
BERGSMA en den Ingenieur voor Burgerlijke Openbare Werken 
te Buitenzorg, die de schetsteekeningen van BERGSMA nader 
zou uitwerken en een bestek en begrooting zou ontwerpen; 
maar noch deze, noch twee opvolgers brachten de zaak een 
stap verder. Het schijnt dat geen der beide Gouverneur-Ge
neraals, die in de jaren 1864-68 aan het bestuur waren, 
er aan gedacht heeft, uit belangstelling in de oprichting eener 
wetenschappelijke inrichting, hetzij den Ingenieur van Buiten
zorg, hetzij den Directeur der Burgerlijke Openbare Werken, 
den bepaalden wensch te kennen te geven, dat met het in
pienen der projecten spoed gemaakt werd, want dan had een 
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dergelijk uitstel van eene ontvangene opdracht waarschijnlijk 
niet plaats gehad. 

In October 1868 trad een nieuwe Directeur van Openbare 
Werken, de Heer BEIJERTNCK, op, die, na ovt>rleg met BERGSMA, 
voorstelde het geheele plan eener stichting te Buitenzorg te 
laten varen, en het observatorium definitief te vestigen op 
het terrein van het tijdelijk observatorium op Parapatan. 
Daar nu sedert 1 Januari 1866 op dit erf de waarnemingen 
gedaan waren, oordeelde BERGSMA het werkelijk voordeeliger, 
het definitieve observatorium er nu ook te stichten, ten einde 
de waarnemingsreeksen niet af te breken. 

De wederwaardigheden, waartegen gekampt moest worden, 
waren nog niet ten einde. Heeds toen er nog sprake van 
was, het observatorium te Buitenzorg te stichten, had 
BERGSMA op nieuw opgegeven, welke lokalen noodig .waren, 
en de begrooting voor het bouwen dezer lokalen bedroeg 
niet minder dan /,46000, terwijl voor den aankoop van het 

huis en erf, dat reeds in huur was genomen, f 45000 
gevorderd werd. 

De Haad van Indië, die zooals gebleken is, vroeger - op 
één lid na - hare ondersteuning aan de voorstellen betref
fende het observatorium had geschonken, werd thans door 
deze cijfers afgeschrikt en op zijn advies onderwierp dp
Gouverneur-Generaal, Mr. P. MIJER, de nieuwe voorstellen 
aan de beslissing van het Opperbestuur; maar wees op een 
nader bijgevoegden brief van BERGSMA, waarin deze verschei
dene aanmerkingen, die op zijne voorstellen gemaakt waren, 
weerlegde, en »gaf als zijn bijzonder gevoelen de wenschelijk
heid te kennen, om den werkkring van Dr. BERGSMA in het 
belang der door hem behartigde wetenschap te behouden, en 
mitsdien hem de daartoe dienstige middelen niet te onthouden". 

Het blijkt hieruit dat de Heer MIJ]jJR, die in den beginne 
wellicht niet zeer ingenomen was met het kostbare plan, 
Voor overtuiging vatbaar was; de persoonlijke aanraking met 
BERGSMA kon ook niet nalaten in hem den man te zien, 
wien het niet te doen was om praalvertooning, maar die 
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een goed uitgewerkt plan voorlegde, zonder te schromen, 
ridderlijk voor de hooge kosten uit te komen. 

Ongelukkig trof het, dat de thans met het Departement 
van Koloniën belaste Minister E. DE 'VAAL weder meer door 
de geldelijke opofferingen dan door de wetenschappelijke 
waarde der inrichting werd getroffen. Eene missive, die 
alles behalve van tevredenheid over de voorstellen en werk
zaa'mheden van BERGSMA getuigde, ging den 27stcn October 1870 
naar Batavia af. »Toen het Opperbestuur bewilligde tot het 
toetreden tot de aansluiting aan de waarnemingen, door VON 

RUMBOLDT bedoeld, was dit onder voorbehoud, dat daardoor 
geene nieuwe belangrijke uitgaven zouden worden veroor
zaakt. 

»In het algemeen gaven de gewisselde stukken geen gun
stigen indruk omtrent de handelingen van Dr. BERGSMA. 
Hij koopt in Engeland zulk een voorraad instrumenten, dat 
vele nu na 10 jaren nog niet eens gebruikt zijn. Het eigen

lijke doel der zending - het onderzoek der magnetische 
verschijnselen op Java - is door hem ter zijde gesteld, hij 
veroordeelde het werk van anderen", enz. enz. 

Bij slotsom werd de Gouverneur-Generaal uitgenoodigd: 
»niet aan de klimmende eischen van Dr. BERGSMA toe te ge
ven j niet meer toe te staan, dan voor het oogenblik bepaald 
noodig was, en de zaak zoo ver mogelijk tot de aanvankelijk 
voorgenomene bescheidene proportiën terug te brengen." 

Opnieuw moest BEltGS~IA zich dus de onaangename, maar 
toch in dit geval gemakkelijke taak getroosten, dergelijke be
schuldigingen te wederleggen. Hij merkte in de eerste plaats 
op, dat hij nooit bekend geweest was met het voorbehoud, 
van geene nieuwe belangrijke uitgaven j en gaf eene verge-

'lijking met de kosten van een onlangs opgericht magne
tisch en meteorologisch Observatorium te Weenen. » De be
stelde instrumenten zijn alleen daarom nog niet alle ge
bruikt - dit sloeg op de photographische zelfregistreerende 
instrumenten, - omdat er nog geen lokaal voor was." 

~erkwaardig was zijne verdediging omtrent de »klim-
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mende eisehen": » Dat de begrooting der op te richten ge
bouwen hooger was dan vroeger, is niet eene fout van de 
latere, maar van de vroegere begrooting, Nadere bekendheid 
met de eischen, die door het klimaat werden geboden, had 
hem genoodzaakt wijzigingen aan te brengen, die meerdere 
uitgaven na zich sleepten". 

Hii moest ontkennen dat hij de magnetische waarnemingen 
verwaarloosd had. »Zijne Excellentie de Minister van Koloniën 
is van oordeel. dat ik het eigenlijke doel van mijne zending, 
het onderzoek der magnetische verschijnselen op Java, tot 
du~ver geheel ter zijde gesteld heb. 

Ik zal in de eer,.;te plaat" nagaan, in hoeverre het onder
zoek van de magnetisehe verschijnselen op Java vroeger het 
eigenlijke doel van mijne zending kan genoemd worden. 

Mij was tot nu toe niets bekend, hetwelk mij het regt 
zou gegeven hebben, mijn werk zoodanig in te rigten, alsof 
dat onderzoek het eigenlijke doel van mijne zending was. 
Vóór mijne benoeming is er steeds sprake geweest van het 
doen van magnetische en meteorologische waarnemingen, zon
der dat aan het eene gedeelte van deze waarnemingen de 
voorrang boven het andere gegeven werd. Tijdens mijne 
benoeming is mij ook niets in dien geest medegedeeld. Uit 
de door generaal SAl3I:NE uitgegevene werken blijkt dat op 
de Engelsche observatoria even veel werk is gemaakt van 
meteorologische waarnemingen als van magnetische. In het 
deel. waarin de waarnemingen, gedaan te Toronto gedurende 
de jaren 1843, 1844 en 184.'), zijn medegedeeld, vindt men 
251 quarto-bladzijden met meteorologische waarnemingen, en 
71 quarto-bladzijden met gelijktijdige magnetische en meteo
rologische waarnemingen, zoogenaamde » term-observations". 

Ook in het programma van de door mij te verrigten werk
zaamheden, opgemaakt door den Hoogleeraar Buys BALLoT 
in zijn rapport aan zijne Excellentie den Minister van Kolo
niën dd. 6 October 1857, wordt aan de meteorologie evenveel 
gewigt toegekend als aan het aardmagnetisme." 

Na verder opgesomd te hebben, welke magnetische bepa-
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lingen reeds sedert eenige jaren geregeld waren uitgevoerd, 
vervolgt BERGSMA aldus: »Het is waar, dat ik nog geen 
begin heb gemaakt met de magnetische opneming van Neder
landsch-Indië, hetwelk een belangrijk deel van het mij opge
dragen werk is. De reden, waarom ik hier nog geen begin 
mede gemaakt heb, i~ dat ik, om die opneming goed te 
kunnen doen, eerst eeu observatorium noodig heb, waar de 
veranderingen van het aardmagnetisme voortdurend worden 
waargenomen. Dit is noodig om de op verschillende tijd
stippen gedane waarnemingen te kunnen corrigeeren voor 
dagelijksche, jaarlijksche, seculaire en onregelmatige verande
ringen en al die waarnemingen tot één zelfden tijd te kun
nen herleiden. Indien ik nu Illet die opneming begonnen was, 
voordat ik een behoorlijk cent,raal observatorium had, zoo 
had ik later, nadat ik een observatorium gekregen zou heb
ben, al dat werk moeten overdoen, en dan zouden al de 
door het vroegere werk veroorzaakte kosten gebleken zijn 
eigenlijk nutteloos geweest te zijn. Zoo lang ik dus geen, 
observatorium had, zoodanig ingerigt als een centraal obser
vatorium van eene magnetische opneming moet ingerigt zijn, 
maar er nog kans bestond, dat ik er een zou krijgen, geloof 
ik dat ik verkeerd zou gehandeld hebben, indiell ik met de 
magnetische opneming van Nederlandsch-Indië hegonnen was 

Bovendien laat het personeel van het observatorium, zooa!. 
het tot nog toe is, niet toe dat ik mij langer dan eenig' 
dagen er van verwijder. Het personeel bestaat uit inlanders, 
en hoewel ik moet erkennen, dat zij onder mijn toezigt zeer 
goed werken, zoo is het toch onmogelijk het observatorium 
voor langen tijd aan hen alleen over te laten. Indien ik 
dus een begin had gemaakt met de magnetische opneJning 
van Java, zoo zoude ik om een gebrekkig werk te doen, het
welk ik toch later weder had moeten overdoen, het werk van 
het observatorium verwaarloosd hebben. Ik geloof niet dat het 
verstandig zou geweest zijn, indien ik zoo gehandeld had" *). 

*) De magnetische opneming, die BEI~GSMA verhinderd wa,s te onder-
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Verder nog, sprekende van de waarnemmgen op de sta
tions buiten Batavia: 

»De Heer Buys BHLOT wil de waarnennngen laten doen 
door daarvoor bezoldigde onderofficieren, onder aanwijzing 
van een officier van gezondheid of ander geschikt persoon, 
en wil verder dat de stations van tijd tot tijd door mij be
zocht worden. 

Hetgeen wat door mij wenschelijk geacht wordt, verschilt 
dus niet zoo heel veel van de denkbeelden omtrent deze 
zaak, reeds in 1857 aan de Regeering medegedeeld. Het 
stellen van inlanders in plaats van onderofficieren za] wel 
geene vermeerdering van uitgaven ten gevolge kunnen hebben. 
Het groote onderscheid ligt in de wijze van inspecteren van 
de stations. N u beweer ik dat het onmogelijk is tegelijk 
behoorlijk de werkzaamheden van Directeur van een magne
tisch en meteorologisch observatorium te verrigten, eene mag
netische opneming van den Archipel te doen, en geregeld 
een groot aantal ver van elkander verwijderd liggende stations 
te bezoeken. En toéh die inspectie is noodig, enz.". 

Nog meer punten van dergelijken aard werden door BERGS~IA 
op even kalmell en waardigen toon wederIegd, maar het zou 
ons te ver voeren, indien wij van die wederleggingen, zelfs 
den korten inhoud wilden mededeelen, Hij eindigt met te 
zeggen: »De eenige vermindering, waarvoor ik kan adviseren, 
is het voorloopig achterwege laten van het doen van mete
orologische waarnemingen op andere punten van den .A rchi
pel. Ik geloof niet dat daardoor de wetenschappelijke waarde 
van de zaak veel zal verminderd worden. Later, wanneer 
de magnetische opneming afgeloopen zal zijn, zoude men 
tot het doen van meteorologische waarnemingen op andere 
punten van den Archipel kunnen overgaan, en dan zoude 

nemen, is in de jaren 1874-1878 door Dr. E. VAN RIJCKEVORSEL, op 
eigene kosten uitgevoerd. Zijne verslagen daarover zijn in de quarto
verhandelingen der Natuurkundige Afdeeling dezer Akademie opgenomen. 
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daarop geene vermeerdering van het wetenschappel~ike perso
neel van het observatorium noodig zijn" *). 

Na opnieuw bij verschillende bureaux in behandeling ge
weest en van eene volledige begrooting, zoowel wat de 
eerste oprichting als wat de jaarlijksche uitgaven aangaat, 
voorzien te zijn, ging het voorstel opnieuw den 5den Decem
ber 1872 naar Nederland. 

Inmiddels was weder een ander hoofd aan het Departement 
van Koloniën gekomen. De Heer FRA~SSEN VAN DE PUTTE, 
hoewel er tegen op ziende, de aanzienlijke som die gevraagd 
was, op de begrooting van N ederlandRch-Indië te brengen, 
was blijkbaar gunstiger voor het ontwerp gestemd, dan zijn 
voorganger 21/ 2 jaar geleden. 

Nadat opnieuw door den Hoofddirecteur van het Meteoro
logisch Instituut in een krachtig advi,es aangedrongen was, 
de door BERGSMA ontworpen plannen tot aanbouw van een 
mlm observatorium 1" klasse te Batavia aan te nemen, en slechts 
onder reserve eenige opmerkingen gemaakt waren omtrent 
mogelijke bezuinigingen, werd het ontwerp naar Indië terug
gezonden, met aanschrijving er alle bezuinigingen in te bren
gen die mogelijk waren j onder welk beding alleen het voor
uitzicht op eene verwezenlijking gegeven werd. Zooveel dit 
doenlijk was werd hierin door BERGSMA voldaan, en het resul
taat was, dat eindelijk op het einde van 1873 door den 
Minister van Koloniën aan den Gouverneur-Generaal kon 
geschreven worden: »dat de "Vetgevende Macht de fondsen voor 
het magnetisch en meteorologisch observatorium had toege
staan, en dat er in het volgend jaar met de voorbereiding 
tot het bouwen kon begonnen worden". Toen ik Batavia in 
Augustus 1875 verliet, waren een aantal materialen op het 
erf op Parapatan bijeengebracht, eenige boomen gekapt, maar 
met het bouwen was nog niet begonnen, en men zal niet 

*) De uittreksels uit dezen brief van BERGSMA zijn hier eenigszins uit
voeriger medegedeeld dan bij het voorlezen op de Vergadering van 25 
November 1882. 
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ver van de waarheid af zijn, als men aanneemt dat er, nadat 
het gesprek van ALEXANDER VON HUMBOLDT met den Heer 
PARUD had plaats gehad, 20 jaar moesten verloopen eer het 
Meteorologisch en Magnetisch Observatorium te Batavia ver
rezen was. 

Waarom, kan men vragen, heeft het zoo lang geduurd, 
eer er van de verwezenlijking van het eens opgevatte plan 
sprake was? Is Indië of Nederland daar de schuld van? 
Ik geloof deze vraag aldus te moeten beantwoorden: de 
moeielijkheden, die aan de stichting van het Magnetisch 
en Meteorologisch Observatorium in den weg hebben gelegen, 
zijn daaraan toe te schrijven, dat in Nederland de geldelijke 
gevolgen niet klaar en duidelijk, voor zooveel mogelijk, aan 
de Regeering zijn blootgelegd. Toen BERGSMA naar Indië 
vertrok, was deze gewichtige aangelegenheid slechts zeer ter 
loops behandeld; van daar het herhaaldtl terugkomen' op de 
zinsnede, in de eerste missive van den Minister ROCHUSSEN 
voorkomende, dat hij niet ongenegen was de zaak te bevor
deren, :. mits zij tot geene nieuwe belangrijke uitgaven zou 
aanleiding geven", van daar ook het herhaalde beroep op eene 
uiting van den Hoofddirecteur van het Meteorologisch Insti
tuut, » dat twee ijzervqje vertrekken van 40 vierkante meters 
oppervlakte voldoende zouden zijn," waarmede natuurlijk alleen 
bedoeld kunnen geweest zijn, - zooals BERGSMA genoodzaakt 
was aan te toonen, - de vertrekken voor de magnetische 
variatie-instrumenten, dus zonder de vertrekken te rekenen, 
noodig voor een meteorologisch observatorium van de eerste 
soort, (dat wil zeggen waar van alle verschijnselen uurwaar
nemingen gedaan worden), voor de zelfregistreerende magne
tische instrumenten, voor het bewaren en bereiden van het 
photographisch papier en het ontwikkelen der photographiën, 
van al welke vertrekken bij het nêerschrijven dier zinsnede 
nog geene sprake was. 

Het is jammer dat men in Nederland den gang van zaken 
in Indië niet beter vooruitzag; men had blijkbaar niet over
wogen, welke gevolgen aan de verwezenlijking van het voor .. 
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stel van HmmoLDT verbonden waren. De vraag, in den 
eersten brief van den Minister aan den Hoofddirecteur van 
het Meteorologisch Instituut gedaan, betrof, wel is waar, »de 
kosten der instrumenten," niet van het gebouw; maar reeds 
in den brief van HUlIBOLDT weru van een meteorologisch en 

magnetisch station gewaagd, dat toch niet in de open lucht 
kan gevestigd zijn. 

Het ware wel wenschelijk geweest dat de Minister hierop 
opzettelijk opmerkzaam gemaakt was, en veel zou voorkomell 
zijn, indien ook was medegedeeld geworuen, dat de vermeer
dering der instrumenten eu het aanschaffen van zelfregistree
rende magnetische werktuigen ook noodzakelijk vermeerdering 
der noodige lokalen ten gevolge zou hebben. 

Het is te hopen dat de geschiedenis van de moeielijkheden, 
die BERGSMA ondervonden, en door zijne onverstoorbare kalmte 
en volharding, zijn duidelijken en overtuigenden bewijstrant, 
eindelijk overwonnen heeft, eene les zij voor het vervolg, 
wanneer er weder eens sprake is, in onze overzeesche bezit
tingen eene wetenschappelijke inrichting te stichten of een 
wetenschappelijk doel te bereiken. 

Men denkt zoo licht: »dat zal in Indië wel te recht komen," 
maar tegen dat de overwegingen, die aan het oprichten eener 
nieuwe zaak moeten voorafgaan, in Indië tot rijpheid geko
men zijn, moeten zij eene reeks bureaux doorloopen, worden 
zij van alle kanten bekeken en beoordeeld, en het duurt ge
ruimen tijd eer zij naar Nederland terugkeeren, terwijl er 
dan, bij onze soms snelle wisseling van Ministeries alle kans 
is, dat er een ander Minister aan het hoofü van het Departe
ment van Koloniën staat, die niet in allen deele met zijn 
voorganger in zienswijze overeenstemt. 

Daarbij komt, dat in Indië zelf menigmaal behoeften ge
voeld worden, waaraan wegens de daaraan verbondene kosten 
niet altijd door het Opperbestuur voldaan wordt; en dat 
daardoor uitgaven, op last van het Opperbestuur te doen 
voor een doel, waarvan het nut of belang verder verwijderd 
ligt, moeilijk de sympathie der Indische ambtenaren, al-
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thans der wetenschappelijk minder ontwikkelde, knnnen weg

dragen. 
Hoe schijnbaar veeleischend BERGSMA voor het Observato-

, rium was, de indruk, dien hij op de ambtenaren maakte, met 
wie hij dikwijls in aanraking kwam, wa'! uitermate gunstig. 
De Geographische Dienst ressorteerde onder het Marine-Depar

tement, en daar werden dus de voorstellen van BERGSMA 

behandeld. Onder de vlootvoogden, clie gedurende al dien 
tijd aan het hoofd van het Marine-Departement stonden, was 
er geen een, die niet altijd BEIWSllA'S voorstellen ondersteun
de; hij was er bekend als iemand ilie wist, wat htj wilde 

en wenschte, en daarvan ook niet af te brengen was. Daarbij 
boezemde zijne werkzaamheid eerbiecl en vertrouwen in. Men 
wist clat hij zich geheeL aan zijne taak wijdde; de Javaansche 
observatoren, die in geregelde beurten, het gansche ~tmaal 
door, de uurwaarnemingen aan thermometer, psychrometer, 
barometer, regenmeter en declinatorium deden, werden door 
hem geheel opgeleid, hij leerde ze schrijven, lezen en voor
zoover noodig rekenen. Op recepties, waar de avond met 
gezellig onderhoud, kaartspel of muzijk werd doorgebracht, 
zag men hem vóór zijn huwelijk zelden *), na zijn huwel~jk 
in het geheel niet meer. Mij heeft hij toen zelf medegedeeld 

dat hij zich alleen terugtrok omdat hij zijne avonden moest 
gebruiken, zoowel om door lectuur zijn vak bij te houden, 
als voor de berekeningen, die nondig waren voor het her
leiden en bekendmaken der waarnemingen, het gereedmaken 
der kopij en het corrigeeren der drukproeven. Immers reeds 

in het eerste deel der door hem uitgegevene Observations 

made at tlte Mallnetical and Meteo1'olo(Jical Obse1'vatol'yat Bata

via werden b~halve de aflezingen van standaard-thermometer 
en barometer, van windrichting en windkracht, van de hoeveel-

*) BJlRGSMA huwde iu het begin van 18G8 met Mevrouw de wed. BOL, 

geb. EMM:A BRYSON, die hem eene voordochter aanbracht, en bij wie hij 
nug twee ZOOllS kreeg, ADRlAAN, in 1877 overleden, en EISO, thans uog 
in leven. 

8* 
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heid regen, en den natten en drogen thermometer, ook de 
betrekkelijke vochtigheid der lucht en de spanning van den 
waterdamp, (die beide berekend moesten worden), van uur tot 
uur, gedurende de jaren 1866, 67 en 68 vermeld, en zoo
wel de dagelijksche gemiddelden als de maandelijksche ge
middelden voor hetzelfde uur, van al de meteorologische 
grootheden medegedeeld. 

Dit eerste deel verscheen in 1871 en bevatte niet alleen 
de waarnemingen van 1866, 67 en 68, maar bovendien eene 
volledige bewerking dezer waarnemingen, een onderzoek naar 
de formules, die voor elke maand de barometerdrukking aan
geven, zoowel in functie van den middelbaren als van den 
waren tijd, eene bepaling van de oogenblikken, (al weder 
naar deze beide tijdsoorten gerekend,) waarop in elke maand 
de barometerhoogte aan de middelbare van het etmaal gelijk 
was, verder een allerbelangrijkst onderzoek van het atmos
pherisch maan-getij te Batavia, waarvoor eerst de barometer
standen voor al de maan-uren, gedurende die drie jaren moesten 
berekend worden, maar dat gelukkig die moeite wel beloond 
heeft, zooals u allen bekend is; immers het resultaat van 
dit onderzoek is in het 5de deel der 2de reeks der Verslagen 
en Mededeelingen opgenomen. 

Even grondig werden de overige elementen behandeld, 
namelijk die, welke op de temperatuur en de vochtigheid der 
lucht, de declinatie, inclinatie en de horizontale kracht van 
het magnetisme betrekking hebben. 

Het tweede deel der Observations verscheen in 1875, en 
bevatte de waarnemingen van 1869 tot en met 73. Daar 
de stichting van het definitieve Observatorium nog onzeker 
was, onthield BERGS)(A. zich daarin nog altijd van een geschied
kundig verhaal omtrent de inrichting, waar hij arbeidde. 

Maar het derde deel, dat in December 1878 voltooid was, 
werd door eene voorrede voorafgegaan, waarin BERGSMA met 
de hem eigene kortheid en zakelijkheid mededeelde, welke 
moeielijkheden hij had te doorworstelen gehad, en zijne vreugde 
betuigde over het eindelijk behaalde SUCWiI. Ilt re~en het 
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plichtmatig de volgende zinsneden uit die voorrede aan te 
halen: 

The principle upon which the Batavia Observatory was to be 
organized, being still a matter of discussion for Government 
when I published my fust volume of observations, I thougt it 
better then, not to enter into ally details concerning it. Now, 
however, the question having been decided, and the Obser
vatory having been built, I feel at liberly to say a few words 
about its history. At the same time I wish to fulfil now a 
duty which I have been obliged to defer too long, the duty 
of expressing my most hearty thanks to all those who have 
assisted in any way in the foundation of the Batavia Obser
vatoryj - to the Royal Academy of Sciences of Amsterdam, 
who so e:lfectually supporled VON HmmOLDT'S suggestion; -
to Professor 13UYB BALLOT, the Director of the Royal Dutch 
Meteorological Institute of Utrecht, who first made a detailed 
plan to give execution to it; - to the Kew Committee and 
to the Sta:lf of the Kew Observatory, at which Institution 
I found ample opporlunity for studying terrestrial mag
netism and meteorology; - but above all to Genera! Sir 
EDUARD SABINE, who did all he could to promote my object, 
and who placed with the utmost kindness his great experience 
in magnetical research at my disposal. 

On account of the great delay, which by unforeseen cir
cumstances the building of the Batavia Observatory experien
ced, I have been unable to fulfil entirely the expectations 
of those who 80 kindly lent me their assistance when I was 
preparing for my underlaking. But the principal object, 
for which 1 went to India, has been attained. The work 
done at the temporary observatory, however little it may 
be, has, I HaUar myself, a:lforded ample proof for the 
great services, which magnetical aud meteorological obser
vations in this country may render to Science, and for 
the future, the study of terrestrlal magnetism and meteoro
logy in the East lndian Archipelago has been founded on 
a solid basis by the erection of a Centra! Observatory at Bata-
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via, provided with the best instruments now required by 
Science" *). 

Dit derde deel bevatte uurwaarnemingen, enkel van de 
jareu i 874 en 1875. maar bovendien eene grondige bewerking 
vau al de waarnemingen gedurende de 10 jaren 1866-1875. 

Tot het jaar 1,., 74 had BERGSMA steeds alleen al het 
werk gedaan, dat aan het bestuur der inrichting verbonden 
was. Toen eerst werden een Onderdirecteur en een Europeeseh 
rekenaar toegestaan. Drie jaar lang, van Mei 1874 tot Mei 
1877 werd de betrekking van Onderdirecteur waargenomen 
door den Luitenant ter zee L. R~CKER OVERBEEK, tot de aan
komst van den eXIJrEsselijk tot Onderdirecteur benoemden 
Dr. J. P. vA}! DER STOK, die zich te Utrecht en in Engeland 
bijzonder voor zijne taak had bekwaamd. 

Nog twee deelen van de Observations mocht BERGSMA in 
het licht zenden. Het 4e deel bevat de meteorologische waar
nemingen van 1876, 77 en 78, en de afleiding der midden
tallen en verdere bewerking van al de waarnemingen, in de 
13 jaren 1866-78 gedaan. 

Het 5e deel evenzoo de meteorologische waarnemingen van 
1879 en 1880, en de bewerking van al de waarnemingen, 
in 15 jaren (1866-1880) gedaan. 

De magnetische waarnemingen werden in Augustus 1875 
afgebroken. BERGS:MA, die dit in de inleiding tot het derde 
deel der Observations vermeldt, geeft er de reden niet van 
op. Hij was van plan ze, na de komst van Dr. VAN DER 

STOK, met de zelfregistreerende instrumenten voort te zetten; 
maar hoewel deze zich te 'Kew met de bewerkingen had 
vertrouwd gemaakt om het papier te bereiden en te ontwik
kelen, werden te Batavia niet anders dan onvolkomene resul
taten verkregen. Te vergeefs werd een photograafvan beroep 
aan het observatorium toegevoegd, te vergeefs inlichting ge-

*) Het zat voorzeker vete tezers van dit levensbericht aangenaam zijn, 
deze voorrede in haar geheel te tezen, daarom is zij hierachter in Bijlage C 
medegedeeld. 
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Haagd aan het observatorium te Calcutta; de toevoeging, 
op raad van den Heer BLA.~FORD, van een weinig citroenzuur 
aan het ontwikkelingsbad, verbeterde den uitslag niet. Te 
Bombay scheen men gelukkiger te zijn. BERGSMA raadpleegde 
den Directeur CHA.MBER.<;, en ontving dên raad, het gevoelig 
gemaakt papier, voordat het opgehangen werd om te drogen, 
een paar minuten in eene zwakke oplossing van tannine te 
laten verblijven. Dit was het laatste, wat BERGSMA in de 
voorrede van het 5e deel der Observations vermeldde. 

»1 placed Mr. CHAMBERS'S notes into the hands of onr 
photographer, who is now trying to apply the ameliorations 
introduced by Mr. CILHIBERS. ::\ly hearty wish is that he 
may be successful and that the Batavia Observatory may not 
be obliged to give up photography as a means for recording 
the changes in terrestrial magnetism. 

The difficulties experienced with the photographic process 
is the reason why no magnetical observations are published 

in tbis volume. I hope the next volume, published by the 
Batavia Observatory, will again contain magnetical observa
tions. The publication of that volume will not, however, 
he superintended by me, the state of my health af ter a 
sojouru of twenty successive years bet ween the tropies obliging 
me to return to Europe next month. I return my most 
hearty thanks to the many scientifie men and institutions 
who have shown an interest in the work of the Batavia 
Observatory and I trust that this interest will not diminish 
in future, convinced as I am that a longer continuance of 
the observations at this Institution cannot fail to increase 
the value of their resnlt." 

Behalve de waarnemingen te Batavia, stond ook in het pro
gramma, dat er meteorologische waarnemingen buiten Batavia, 
op een aantal plaatsen in den Archipel zouden gedaan worden. 
Den vroeger door den Chef der Geneeskundige Dienst W ASSINK 
ingevoerden maatregel, de waarnemingen zonder de minste 
belooning aan Officieren van Gezondheid op te dragen, keurde 
BEll.GSMA terecht af. Reeds bij de eerste briefwisseling, die 



- 29 -

( 125 ) 

de Heer BUTS BALLOT met den Minister over die waarnemin
gen voerde, zeide hij dat zij dikwijls de sporen droegen, niet 
verlrouwbaarte zijn. Indien staten te Batavia inkomen, 
waar ook de 3Iste April is ingevuld, (historisch), dan iR 
twijfel ook geoorloofd. Vall algemeene bekendheid was het 
dan ook in Indië, dat die waarnemingen meestal niet in ernst 
gedaan werden, maar ook de uitzonderingen waren be
kend; zoo wist ieder, die te Buitenzorg woonde, met hoeveel 
zorg de Officier van Gezondheid Sw ART die waarnemingen 
behartigde, tot de uurwaarnemingen gedurende een vol etmaal, 
die op gezette tijden waren voorgeschreven. Hoewel de 
mindere zorg, waarmede de meeste Officieren van Gezondheid 
deze opdracht behandelden, niet goedgekeurd kan worden, 
is er toch veel tot hunne verontschuldiging bij te brengen. 
Behalve dat zij voorzeker het nut der waarnemingen, driemaal 
daags te nemen, niet inzagen, moet niet vergeten worden 
dat het bezwarende van de door den Chef gedane opdracht 
niet zoozeer lag in de moeite van het aflezen der instru
menten, als in het onvereenigbare met de betrekking van offi
cier van gezondheid, - die altijd ook bezwaard was met par
tikuliere praktijk, en bovendien dikwijls belast was met de 
vaccine in de geheele residentie zijner inwoning, - om op 
bepaalde uren van uen dag op de plaats terug te zijn, waar 
de meteorologische instrumenten zich bevonden. BERGSMA 
was van oordeel, dat het veel meer helpen zou, van een 
willekeurig aanbod van partillllieren gebruik te maken, mits 
men ook zorge dat de vrijwilligers ten minste eenigermate 
de vruchten van hunne medewerking onder de oogen krijgen. 
Dit beginsel werd het eerst ten grondslag gelegd bij de regen
waarnemingen, die in 1879 werden gedaan en wel op 124 
plaatsen in den Indischen Archipel, waarvan 76 op Java, 
3 op Madoera, 26 op Sumatra, 8 op Borneo en de overige 
11 op de kleinere eilanden. 

Zij, die zich lllilt het aanteekenen der hoeveelheid regen 
wilden belasten, en deze is het voornaamste meteorologische 
element in onze 0.-1. bezittingen, verkregen van Regeerings-
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wege een regenmeter, naar een vast model door den Heer 
OLLAND te Utrecht vervaardigd. Ieder waarnemer is vrij in de 
keuze van zijn waarnemingsuur, hij kan dus het uur kiezen, 
dat voor hem, in verband met zijne bezigheden en leefwijze, 
het minste bezwaar oplevert. Zooveel mogelijk moet dit uur 
dan behouden worden, en moet iederen dag de gevallen regen 
gemeten worden, maar afwijkingen zijn veroorloofd, mits men 
ze maar aanteekene. 

Maandelijks worden de aanteekeningen naar Batavia opge
zonden, en daar verzameld en in eene bijlage van de Javasche 
Courant gedrukt, en ieder der waarnemers ontvangt van den 
geheelen staat, waarin hunne namen ook vermeld zijn, een 
afdruk. 

Deze menschkundige maatregelen hebben blijkbaar doel 
getroffen; het heeft geene moeite gekost het aantal waar
nemers nog meer te vermenigvuldigen, en reeds meer dan ééne 
bezending regenmeters is dus naar Indië afgezonden; thans 
staat er weer eene van 50 stuks bij den Heer OLLAND gereed. 
Op 31 December 1881 waren er 151 stations, waarop ge
regelde regenwaarnemingen plaats hadden. Het behoeft geen 
betoog, dat eerst door deze waarnemingen eenige jaren ach
tereen op zooveel plaatsen mogelijk vol te houden er sprake 
kan zijn van kennis van het klimaat van Nederlandsch-Indië, 
Voor zoover den regen aangaat. 

Of het plan is, later hieraan ook waarnemingen van den 
thermometer toe te voegen, is mij niet bekend. 

Ook de aardbevingen in den Indischen Archipel, waarvan 
wel, volgens een bestaand voorschrift, door de Residenten 
aan de Regeering bericht gegeven wordt, doch die vroeger 
niet werden bijeengevoegd, trok BERGSMA zich aan. Sedert 
1867 gaf hij er jaarlijks eene lijst van, die in het Natuur
kundig Tijdschrift werd bekend gemaakt. 

Nog één onderzoek van BERGSMA moet ik hier vermelden. 
Gedurende de zonsverduistering van 22 December 1870 wer
den in Italië magnetische waarnemingen gedaan, die volgens 
eene metledeeling van den Heer DIAMILLA-MüLLER aan de 
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Akademie van Wetenschappen te Parijs tot zulke belangrijke 
uitkomsten omtrent den invloed der zonsverduisteringen op 
de verschijnselen van hct aardmagnetisme leidden, dat BERGSHA. 
begreep, de gelegenheid om dit punt gedurende de zonsver
duistering van 12 December 1871 op Java nader te onder
zoeken, niet te mogen laten voorbijgaan, te meer daar de 
gang der magneetnaald daar in den regel veel regelmatiger 
is dan in meer van den equator verwijderde streken, en dus 
eene buitengewone storing, daarin door een verschijnsel als 
de zonsverduistering veroorzaakt, daar ook waarschijnlijk ge
makkelijker aan te toonen zou zijn dan elders. 

Dit onderzoek van BERGSMA, dat in het Natuurkundig Tijd
schrift van Nederlandsch-Inclië is bekend gemaakt, is een 
model van kritisch onderzoek. Zoowel te Batavia, waar de 
eklips nog partieel, als te Buitenzorg, waar de eklips gedurende 
bijna 3 minuten totaal zou zijn, werden gedurende eenige 
dagen voor en na de eklips, van des morgens 8 tot des 
namiddags 1 uur, elke 5 minuten de declinatie der magneet
naald waargenomen: te Buitenzorg door BERGSMA zelven, te 
Batavia door -den 1 sten Ja.vaanschen assistent; bovendien werd 
de waarneming ook gedaan te 7 uur 's voormiddags, en te 
2, 3, 4 en 5 uur 's namiddags. Op die wijze konden de afwij
kingen, gedurende den dag der eklips gevonden, vergeleken 
worden bij de afwijkingen, die de voorgaande en volgflnde 
dagen verloonden, en om die vergelijking zoo zuiver mogelijk 
te doen zijn, werden ook al de waarnemingen bevrijd van 
den invloed der maan op de declinatie, een invloed, die in 
December juist het aanzienlijkst is. 

Het resultaat, op die wijze door BERGSMA verkregen, was 
negatief, dat wil zeggen: er was geen duidelijke aanwijzing 
van een invloed van de eklips op de declinatie der magneet
naald. Het merkwaardigste van zijn onderzoek was dat hij, 
zoodra hij de door hem uit Europa bestelde verhandeling 
van DIAIDLLA-MüLLER ontvangen had, de zonderlinge resul
taten van dezen waarnemer aan zijne te Terranova gedane 
waarnemingen zelve toetste, en al spoedig vond dat het ge-
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waande resultaat daaraan toe te schrijven was, dat DIAMILLA

l\füLLER de waarde der schaaldeelen van zijn magnetometer 
tweemaal te groot had aangenomen, dat hij het waargenomene 
onjuist had beschreven, een verkeerd getal voor de verandering 
der declinatie te Napels had aangegeven, en verdei.-- op zeer 
onoordeelkundigfl wijze zijne gevolgtrekkingen had genomen. 

Hoewel BERGSMA afgezonderd leefde, dat wil zeggen, uiterst 
weinig deelnam aan het gezellig verkeer, was hij nogtans 
wel te vinden als hij nuttig kon zijn. Jaren achtereen was 
hij lid der commissie, voor het afnemen van het examen 
A voor Indische alllbtenaren, - later het eindexamen der 
Hoogere Burgerschool, ook genaamd Gymnasium Willem III; 
- sedert Juni 1870 was hij een ijverig lid in het Collegie 
van Curatoren van dat Gymnasium. Hij, was ook lid van de 
Directie der Natuurkundige Vereeniging, waar hij menigmaal 
het voorzitterschap bekleedde, en enkele malen wetenschap
pelijke voordrachten hield. 

Toen, als ik wel heb, de Maatschappij van Landbouw en 
Nijverheid besloten had, eene tentoonstelling van planten te 
organiseeren, zou de gewone loop geweest zijn eene commissie 
te benoemen, aan wie het schikken der ingezonden planten 
kon worden toevertrouwd_ Men bedacht zich echter dàt er 
zich iemand te Bata via bevond, die onder planten was opge
groeid, herinnerde zich het keurige voorkomen van den tuin 
Vóór het huis op Parapatan, benoemde geene commissie, 
maar verzocht BERGSMA, zich met die taak te belasten. 

De tentoonstelling had plaats in de eenvoudige maar smaak
volle, door RADEN SALEH gebouwde, zaal in den Planten- en 
Dierentuin; des morgens vroeg begaf hij zich daarheen, en 
nadat hij den ganschen dag onvermoeid had doorgebracht, was 
'8 namiddags, tegen het gewone uur, waarop de inwoners en in
woonsters van Batavia zich door een rijtoertje van de hitte 
des daags verpoozen, de zaal in een aardsch paradijs herschapen. 
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De woorden, die ik zooeven uit de voorrede van het 5' 
deel der» Observations" aanhaalde, zijn de afscheidswoorden 
van BERGSMA geweest. 

Reeds voor eenige jaren was zijne gezondheid geschokt, 
gedeeltelijk door het klimaat, maar de kiem van zijne onge
steldheid was toch gelegd door de wederwaardigheden, die 
hij ondervonden heeft. Aanhoudende miskenning te onder
vinden, telkens als hij meende dat de zaak van het Obser
vatorium gewonnen was, moest ook zijn zenuwstelsel aan
tasten, al scheen het nog zoo sterk. En hoewel daarin later 
verbetering kwam, ging zijne gezondheid toch een paar jaar 
geleden weder achteruit en moest hij er ernstig aan denken 
een tweejarig verlof tot herstel van gezondheid aan te vragen. 

In April j.l. scheepte hij zich naar Nederland in, maar het 
was hem niet gegeven het vaderland te bereiken. Hij over
leed in de Roode Zee in het begin van Mei. 

Zijn verlies is groot, zoowel voor de wetenschap, die hij 
zeker nog vele en goede diensten bewijzen kon, als voor zijn 
gezin, dat, behalve uit zijne echtgenoote, uit eene voordochter 
en één zoon bestaat, beide nog op een leeftijd, waarop de 
leiding van een vader niet onverschillig is. 

En nu, Mijne Heeren, is mijne taak volbracht. Ik moet 
mij verontschuldigen, dat ik uwe aandacht soms met zaken 
heb bezig gehouden, die op het eindlot van het Magnetisch 
en Meteorologisch Observatorium geen invloed gehad hebben, 
maar had ik dit nagelaten, ik zou u een onvolkomen beeld 
geschetst hebben van den strijd, dien BERGSllA gestreden 
heeft. Ik ben er getuige van geweest en heb eerbied gehad 
voor zijne volharding en zijn vertrouwen op een eindelijk 
slagen; maar het is zeer begrijpelijk dat men zich hier te 
lande geen denkbeeld kon vormen van het oponthoud, dat 
hij daar ondervond, niet alleen later, toen er kwestie was 
van het definitieve observatorium, maar kort na zijne aan
komst, totdat hij kon beginnen. 

Hij, de ijverige, werd verdacht van traagheid; hij, de 
vijand van alle praalvertoon, werd beschuldigd van weelde-
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righeid. Noch die verdenking, noch die beschuldiging waren 
gegrond. 

Het MagnetiRCh Meteorologisch Observatorium heeft met 
BERGSMA moeten voeren een langen struggle for life, waarvan 
de uitslag, al is het niet in den zin, door DARWIN bedoeld, 
eindelijk is geweest een survival of the fittest. 

B IJ LAG E A. 

Brief van ALEXA. .... DER VON H UMBOLDT aan den Gouverneur
Generaal C. F. PAHUD. 

Monsieur Ze Gouverneur G6néral des Indes 
Orientales Néerlandaises. 

Les, etc. 

U n rapport succinct des circonstances particulières qui ont 
favorisé un projet que j'ai conçu en 1829 et que trois 
Gouvernements ont mis en exécution, sufHra pour en faire 
voir l'importance. Appelé par l'Empereur Nicolas à faire 
un vóyage minéralogique, astronomique et magnétique à 
l'Oural, à l'Altai et à la mer Caspienne, j'ai pu développer 
dans une séance publique de l' Académie Impériale, Ie 16 
Novembre 1829, combien l'art nautique réclame depuis des 
siècles une connaissance précise des variations du magnétisme 
terrestre en déclinaison, inclinaison et intensité des forces, com
bien Ie choix des cultures est lié à. r étude de la configuration 
du sol, de la connaissance exacte de l'humidité de I'air, de la 
pression indiquée par Ie baromètre. Ces considérations ont 
engagé Ie Gouvernement Russe d'accueillir Ie projet de mes 
stations magnétiques et météorologiques depuis-Ia Mer Blanche 
et Archangel, jusqu'en Crimée et au Caucase, depuis letJ 



- 35 -

( 131 ) 

COtesde la Baltique jusqu'à Pékin~ et à Sitka dans l'Amé
rique, deux endroits ou à ma prière l'Empereur a déjà en 
1831 fait construire des observatoires magnétiques qui sont 
encore en activité. En 1836 j'ai réussi par une lettre adres
sée à S. A. R. Ie Duc de SUSSEX, alors Président de la So
ciété Royale de Londres, et publié en même temps, à oh
tenir, (secondé par cette illustre compagnie et par la noble 
British Association for the Advallcemellt of Sciellce), que Ie 
Gouvernement Anglais à fontlé daus les deux hémisphères, à 
Dublin, Greenwich, St. Hélènc, au Cap cie Bonne Espérance, 
à Madras, Singapore, Simla, (au pied de l'llimalaya), à la terre 
van Diemen, à Aden dans la golfe Arabique et à Toronto 
dans Ie Canada, 11 stations munies d' observatoires et d'in
struments de déclinaisons horaires, d'inclinaison, d'appareils 
pour mesurer l'intensité magnétique, de baromètres, thermo
mètres et psychromètre,;, mesures d'eau tombée du ciel, de 
construction semblable pour faire des observations simul
tanées et contröler les perlurbations extraordinaires que je 
désigne par Ie nomd'orages magnétiques. Le Colonel SA
BINE, Sécrétaire de la Société Royale de Londres, célèbre par 
ses travaux dans l'expédition de Parry au Pöle Nord et par 
son expédition pour déterminer la longueur du Pendule de
puis Ie Groenland jusqu'au Brésil, fut nommé Superintendent 
of the Colonial Observatories. Les observations ne commen· 
cèrent cependant qu'en 1840 au Canada et à van Diemen; 
elles ont déjà été publiées, de même que celles de l' Asie 
boréale russe en 12 à 14 gros volumes in 4°. - En 1844 
j'ai obtenu de mon Gouvernement des stations météorolo
giques, de Memel au Rhin, sous la direction d'un physi
cien célèbre, l\f. DOVE, qui a agrandi en de beaux tra
vaux mon système d'isothermes (de lignes d'égale chaleur). 
Nous avons aussi des stations magnétiques à Berlin, Bres· 
lau, et Bonn. Je joins deux cahiers imprimés à cette let
tre, qui pourront supplier aux llotices historiques trop suc
cinctes que j'ai données ici. Dans la partie insulaire de 
l'Inde quiavoisille Ie plus Jes régiolls soumises au Gou-
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vernement Général de V otre Excellence, entre Bornéo, Célèbes, 
Sumatra, les Nicobares et les TIes Heeking (sic) ground magnetic 
survey a été aceompli de 1846 à 1849 par Ie Capitaine. 
ELLIOT, pour déterminer la position de l'Equateur magnétique, 
de même que des lignes isogones, isoclines, et d'égaie intensité. 
Mais Ie séjour de eet homme habile (des Madras Engineers) 
n'a pas servi à fonder des établissements permanents. 

J'oserais proposer une seuie station magnétique à Batavia 
même, ou dans un pavillon constl'uit dans les environs et 
dans lequel le euivre remplace Ie fer. Les stations mété
orologiques seraient à Batavia dans Ie même édifice et dans 
des parties de l'île, surtout sur de hauts plateaux, dont Ie 
choix peut être eonfié au Docteur JUNGHUHN, dont l'immense 
et intilligente activité a déjà répandu tant de lumière sur 
la climatologie (thermique, harométrique et psychrométrique) 
de l'intérieur de Java, à différentes hauteurs au dessus de la 
mer, pour éclairer la distribution géographique des végétaux 
(JUNGHUHN, Java, ed. allem. T, p. 270,280,344 - 405, et 466.) 
Les instrull1ents météorologiques, bien plaeés à l' ombre, doi
vent être soigneusell1ent cOll1parés; pour être utiles, il faut 
que les instruments magnétiques et météorologiques soient 
entièrement identiques avec ceux des stations anglaises, qu'on 
observe aux mêmes heures et (quant á l'unique station mag
nétique que je propose à Votre Excellence,) qu'on se serve du 
même nombre de personnes (sergents d'artillerie ou du corps 
des ingénieurs ou jeunes elèves de la marine,) qui observent 
dans les stations de Madras, du Cap, ou de Singapore, pla
cé 70 14' au Nord de Batavia et 3° 4' plus à l'ouest. Si 
Votre Excellence daigne faire présenter la lettre ci-jointe 
et que je laisse ouverte, à M. Ie Colone! Edouard SilINE, 
Superintendent of the Colonial Observatories, domicilié à. 
Woolwich, mais venant presque tous les 15 jours à Londres 
au Sécrétariat de la Société Royale, par une personne un 
peu instruite en physique ou en astronomie nautique, soit 
jenne officier de la marine royale hollandaise, soit officier 
ingénieur, mon illustre ami Ie Colonel SABINE donnera les 



- 37 -

( 133 ) 

conseils et les indications nécessaires, 1° sur l'achat, Ie nom
bre et Ie prix des instruments ; 

2° Sur l' emballage et Ie transport; 
3° Sur la nécessité des doubles pour pouvoir remplacer 

surtout les instruments météorologiques plus sujets à se 
briser; 

4° Sur la permission à obtenir pour se familiariser avec 
l'usage des instruments magnétiques, de variation horaire, 
d'inclinaison et de la mes ure d'intensité i\. Greenwich, à 
W oolwich, soit dans Ie bel observatoire magnétique de M 
Lloyd à Dublin. Cette même personne chargé de l'achat 
d'après les conseils de M. SABINE et familiarisée avec l'usage 
des instruments et Ie choix des heures, doit se rendre à 

Batavia pour installer l'observatoire inagnétique de Batavia, 
lors même qu'elle ne voulût pas y séjourner plus d'une an
née. Elle ne doit pas oublier de se faire pendant son séjour 
en Angleterre un extrait du mémoire du Capitaine ELLlOT: 

Magnetic survey of tAe Eastern Archipelago from Madras 
to Sumatra and Borneo," renfermé dans les Philosophical Trans
actions for 1851, P. F. p. 287 - 331, et d'acheter les 
trois ouvrages in 40 d'une des dernières années de Madras. 
du Cap de Bonne Espérance et de Greenwich, pour les étu
dier à bord. Je pense qu'il serait utile de communiquer à 

la personne instruite qui doit être mise en rapport avec Ie 
Colonel SABIl>"'E et Ie Royal Astronomer à Greenwich, la tra
duction de la lettre que j'adresse en ce moment à Votre Ex
cellence. 

à Berlin, 
ce 15 Mars 1856. 

de Votre Excellence le très humble 
et très obéusant serviteur, 

(w. g.) Ie Baron DE HmIBOLDT. 
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BIJLAGE B. 

Brief vau ALEXANDER VON HUMBOLDT aan Oolouel SABINE. 

Mon cIter et illustre ami .' 

J'ai eu l'honneur de vous donner dans une lettre anté
rieure la bOllne nouvelle que Ie nouveau Gouverneur-Général 
LIes lndes Orientaleil Néerlandaises a Ie projet de fonder à 
Batavia même une station maguétique (de déclinaison horaire, 
d'illclinaison et de mesure d'illtensité), entièrement semblable 
à ce réseau de stations que VOliS avez eu Ie bonheur de 
fonder daus les deux hémisphères. Les observations faites 
afee des illstruments identiques doivent suivre les heures 
que vous préfërez. Aprè~ les belles observations sur la po
sition de l'équateur magnétique et de la direction des courbes 
isogones, isoclilles et de même intensité, faites par Ie Capitaine 
Elliot, de Madras à Sumatra, Borneo & Oélèbes, vous verrez 
sans doute avee un vif intérêt s'étendre votre réseau de 
Singapoor à Batavia qui est de 7~1 /4< plus méridional et de 
3° plus à rEst; j'ai la satisfaction d 'offrir à S. Exc. Ie Gou
verneur-Général, Ie chevalier Pahud, (ancien ministre des 
Colonies et noble protecteur de tout ce qui tient au progrès 
de I'intelligence), ces lignes à son passage par Berlin pour 
Suez. Elles vous seront remises peut-être dans l'espace 
d'un an par une personne instruite, qui, d'après vos con
seils, mon cher ami, doit acheter les instruments de Mag
nétisme et de Météorologie (Baromètres, Thermomètres et 
mesure de l"eau tomMe du ciel), se familiariser a'Vec leur 
usage, g'iJ se peut sous les auspices de Mr. Airy à Greenwich 
ou chez vous à W oolwich et les installer lui-même à Batavia. 

Je vous demande bien affectueusement de faciliter tout ce 
qui peut faire réussir un projet si utile et l'assimiler Ie plus 
que possible à vos anciennes stations. Comme il est nécessaire 

J UBBOJCI. 1882. 9 

• 
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de réduire les déclinaisons horaires à la valeur de la dOOli
naison absolue, vons conseillerez peut-être aussi l'achat d'un 
petit Théodolite ou d'un petit cercle de Kater j tout ce que 
vous préférez pour la rédnction au méridien. On compte 
établir en outre 3 ou 4 stations purement météorologiques 
dans l'intérieur de rne de Java sur de hauts plateaux dont 
l'excellent naturaliste, Ie Dr. Junghuhn à préalablement dé
terminé la bauteur au dessus de la surface de la mer. TI 
est inutile de vous dire que les payements seront faits sur 
les lieux. Je sais combien je' puis compter sur une bien
veillance, dont vous m'avez donné des marques si touchantes. 
Homme antediluvien je me demande si je serai encore parmi 
les vivants quand ces ligues affeciueuses vous arriveront. 

à~;Berlin 
Ce 15 Mars 1856. 

Mille hommages ä attache-
ment immuable 

(get.) A. V. HlOOlOLDT. 

B IJ LAG E C. 

PREFACE, 

to Vol. III of the nMagnetical and Meteorological Obser
vations at Batavia" . 

In 1856 ALEXANDER VON HmmoLt>T represented to his 
Excellency the Governor General of Netherlands India, CH. 
F. PAHUD, who on hls way to India visited Berlin, of-what 
great value a mngnetical and meteorological observatory at 
Batavia would he for the promotion of our knowledge of 
terrestrial magnetism and and of the meteorological pheno
mena between the tropies. In a letter written in the same 
yaar and addressed to the Government of Netherlands India, 
VON HUJfBOLDT reiterated thi" suggestion, at the same time 
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showing the advantages whieh migbt neerue to science by 
the estab~sbment of a magnetieal nnd meteorologieal ob ser
vatory in Netherlands r ndia in eOl1nection with the obser
vatories already existing in British India and Australia. 

This letter was favourably receiv~d hy the Governor Gene
ral and presented by his Excelleney to the Minister for Co. 
ouial affairs at the Hag-ue. who sent it for advice to the 1 ~ . 
Royal Aeademy of Scienee at Amsterdam. The Academy 
strongly supported VON HUMBOLDT'S suggestion. 

The Director of the Hoyal Dutch Meteorological Institute 
at Utrecht, Professor Buys RU,LOT, was invited by hls 
Excellency the Minister for Oolonial affairs to make a plan 
far the magnetical anel. meteorologieal observatories in Ne
therlallds India. Professor Buys BALLOT submitted in 1857 
to his Excellency the Minister a plan comprising: I st the 
erection of a magnetical and meteorological observatory ad
apted for hourly observations at Batavia; 2nd tbe organiza
tion of meteorologieal stations of the seeond order at a few 
ather places in the East lndian Archipelego ; 3rd magnetic 
survey of the Archipel in connection with the magnetical 
obser~ations at Batavia. 

In 1859 I was appointed director of the magnetical and 
meteorological observations to be made in Netherlands In
dia, and was at the same time commissioned to study the 
different systems of magnetical and meteorological instruments 
then used Jn Europe, and to order thoEe for India which 
would be considered best to secure good results. I visited 
the principal observatories of Europe and met everywhere 
with the greatest readiness to support me in executing my 
commiSSIon. This was especially tbe case in England. At 
the Kew Observatory every facility was afforded me for stu
dying the magnetical and meteorological instruments used there 
and at the British Colonial observatories. 

Funds for purehasing instruments having been placed most 
Jiberally at my disposal by Government, I succeeded in 
bringing togetb.er a very complete set of instruments for a 

9* 
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magnetical and meteorological observatory, principally oom
posed of English and German magnetical instruments -
amongst others the recently constructed, photographically 
recording magnetograph - and of selfrecording meteoro
logical instruments constructed in Holland after tbe prin
ciple of those then used at the Utrecht Observatory. 

At the commencement of 1862 J arrived in India fuIl of 
bopes, but it soon became cIear to me that their realization 
would meet witb considerable difficulties. Thc expenses for 
the erection of an observatory had been estimated in Hol
land much too low. Solid building. required for an obser
vatory, is very expensive in this country, and the staff of 
an observatory has to be paid much bigher here tban in 
Europe. The consequence was, that the plan for an obser
vatory which I submitted to Government in the year of rny 
arrival at Batavia, was rejected, and that in the first years 
of my staying in this country I eould not suceeed in ob
·taining the necessary funds for an observatory. The question 
then arose w hether it would be neeessary to erect at Bata
via an observatory adapted for hourly observations, whether 
an observatory of the second order, where observations were 
only made three times a day, would not be sufficient. I could 
not agree to this, bp,cause sueh an observatory would have 
no value at all in promoting our knowiedge of terrestrial 
magnetism, whilst its value for meteorology would he only 
a very limited one. 

At last, however, I was fortunate enough to see ruy 
views accepted by Government, and at tbe end of 1873, 
nearly twelve years af ter my arrival in India, the necessary 
funds were granted for building the Bat&via Observatory, 
for which I had presented my fust plan to Govemment 
shortly af ter my amval. 

In the meanwhile I had done my best to aceomplish, ss 
weIl as circumstanees allowed, the object for which I had 
been Bent to India. AB Boon as it became clear to me that 
it would he extremely difficult to obtain the necessary funds 
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ror building an observatory, 1 suggested to Government the 
:dea of renting a house at Batavia and adapting. this to a 
temporary observatory. 1 succeeded in obtaining a house 
extremely weU situated for the purpose, in which I could 
commence, on January I st 1866, hourly meteorological and 
magnetical observations with a staff of Javanese assistants 
who had been trained by myself to good observers and 
computers. The system of hourly observations, 1 then be
gan, has been continued without interruption during thir
teen years. 

In 187l I published a volume containing the observations 
made at the temporary observatory in the years 1866, 1867 
and 1868. Now I present to the public two other volu
mes containing the observations made from 1869 to 1875. 
Next year I hope to publish the last three years of obser
vations made on the system introduced at the temporary 
observatory. This system will be replaced in 1879 by that 
of the newly built observatory, principally based on the use 
of photographically and other self-recording instruments and 
which I have no doubt will prove far superior to the old 
Aystem, especially for magnetical observations. 

The principle on which the Batavia Observatory was to 
be organized, being still a matter of discus sion for Govern
ment when I published my first volume of observations, I 
thought it better then not to enter int'Û any details concern
ing it. Now, however, the question having been decided, 
and the Observatory having been built, I feel at liberty to 
say a few words about its history. At the same time I 
wish to fulfil now a duty which I have been obliged to 
defer too long, the duty of expressing my most hearty thanks 
to all those who have assisted in any way in the founda
tion of the Batavia Observatory: - to the Royal Academy 
of Sciences at Amsterdam, who so efl'ectually supported 
VON HmmOLDT'S suggestion; to Professor Buys BALLOT, the 
Director of the Royal Dutch Meteorological Institute at 
Utrecht, who first made a detailed plan to give execution 
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to it; - to the Kew Oommittee aud to the staff of the 
Kew Observatory, at which Institution I found so ample 
opportunity for studying terrestrial magnetism and meteoro
logy; but above ail to General Sir EmHRD SABINE who did 
all he could to promote my object, and who placed with 
the utmost kindness his great experience in magnetical re-
search at my disposal. -

On account of the great delay which by unforeseen cir
cumstances the building of the Batavia Observatory expe
rieneed, I have been unable to fulfi! entirely the expecta
tions of those who 80 kindly leut metheir aS8istance when 
I was preparing for my undertaking. But the principal 
object for which I went to India, bas been attained. The 
work done at the temporary observatory, however little it 
may be, has, I flatter myself, afforded ample proof for the 
great services which magnetical and meteorological observa
tions in his country may ren der to science, and for the fu
ture, the study of terrestrial magnetism and meteorology in 
tlie East Indian Archipelago has been founded on a solid I 

basis by the erection of a central observatory at Batavia, 
provided with the best instruments now required by science. 

The organization of meteorological statioD..'l at other places 
in the Archipel will not meet with such great difficulties as 

the erection of the central observatory; the expenses will he 
relatively smaIl, and the observatory will afford ample op
portunity for obtaining weU trained native observers, able 
to make the observations at the stations under the super
intendence of surgeons of the Army or other Government 
officers. A fust steP. has already been made by the orga
nization of a great number of stations spread all over the 
Archipel, at which observations of the rain will be made 
principally by surgeons of the Army aud other Govermuent 
medical officers. On January 1 st, 1879, these observations, 
to be published l'egularly by the Batavia Observatory, wiIl 
begin at 95 stations of which 55 are situated on the island 
of Java, 22 on Sumatra, 2 on Bangu, 1 on Billiton, 8 on 
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Borneo, 4 on Celebes, 1 on Amboina, 1 on Banda, and 
1 on Ternate, to which stations I hope 20 or 30 more will 
he added in the course of nen year. 

I have been unable to commence the magnetic survey of 
the Archipel. At the temporary observatory there was no 
room in which the magnetograph could be placed, and as 
long as this instrument was not in working order 1 thought 
it unadvisable to begin the magnetic survey. But even if 
the temporary observatory had afforded suffi.cient locality for 
the magnetograph, it would still have been impossible for 
me to commence this part of my work, for as long as I had 
no other than Javanese assistants, I could not leave the 
observatory. I, therefore, have been obliged to postpone the 
magnetic survey, but I hope that ere long it wiIl be named 
as a part of the work done by the Batavia 'Ûbservatory. 

I wiIl not conclude this without expressing the hope that 
all those who take an interest in the study of nature, will 
unite with me in thanking our Government for the oppor
tunity now so liberally afforded for studying the magneti .. 
cal and meteorological phenomena in the East lndian Ar. 
chipelago. 

Batavia, 
December 1878. 

P. A. BERGSIIA, 
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B IJ LAG E D. *). 

ANTWOORD OP DE VRAGE~, GEDA.AN DOOR DEN HEER R. IN 

DEN JAVA-BODE VAN 4 DEOEMBER 1869: 

1°. Welke zijn de praktische uitkomsten en l~et praktisf'h 

nut van het magnetisch en meteorologilSclt Observato
rium te Batavia? 

2°, Moet die inrigting om haa,. praktisclt nut belwuden 
blijven? 

3°, Worden '8 lands penningen nutteloos weggeworpen aan 
deze inrigting? 

De eerste vraag luidt: welke zijn de praktische uitkomsten 
en het praktisch nut van het magnetisch en meteorologisch 
Observatorium te Batavia ? 

Het zoude mij niet onaangenaam geweest zijn, indien de 
steller van die vraag tevens opgegeven had, wat hij onder 
praktische uitkomsten en praktisch nut verstaat. Sommigen 
erkennen alleen dan, dat een inrigting praktisch nut heeft, 
wanneer door het werken van die inrigting, hetzij direkt, 
he~ij indirekt, meer geld geleverd wordt dan de onkosten 
van die inrigting bedragen. Anderen vatten het eeniglcins 
ruimer op en zien ook praktisch nut in uitkomsten, diezich 
niet direkt in geld laten uitdrukken, die bij voorbeeld alleen 
dienen om den toestand van de maatschappij te verbeteren, 
of om de gevaren, die het menschelijk leven, hetzij door 
ziekte, hetzij door andere oorzaken bedreigen, minder te 
maken. 

*) lil; heb nog gemeend deze Bijlage aan dit levensbericht te moeten 
toevoegen. Het kenschetst BERGsllA geheel en al als den man, die zich 
klaar en duidelijk bewust is van het doel, waarvoor hij werkt, en die 
niet schroomt, een tegenstander onder de oogen te zien. Maar het is 
tevens eene duidelijke uiteenzetting van de aanleiding tot het stichten 

van het magnetisch en meteoroJcgisch observatorium te Batavia. 
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Ik ben zoo vrij aan te nemen, dat de woorden praktische 
uitkomsten en praktisch nut in den ruimeren zin genomen 
z1in, en moet dan zelfs op die vraag een negatief antwoord 
geven: de waarnemingen op het Observatorium te Batavia 
gedaan, hebhen tot nog toe geen praktische uitkomsten en 
geen praktisch nut opgeleverd. 

En indien mij vier jaar geleden, toen het geregelde werk 
aan het Observatorium begon, gevraagd was: l) zullen uwe 
waarnemingen over vier jaren praktische uitkomsten opgele
verd hebben?" ik zoude geantwoord hebben: »waarschijnlijk 
niet." En indien mij nu de vraag gedaan wordt: »zullen 
zij dan nu over vier jaren praktische uitkomsten geven?" 
zoo antwoord ik: l) waarschijnlijk niet. " Wanneer zullen dan 
uwe waarnemingen praktische uitkomsten opleveren, of zullen 
zij het nooit doen? Daarop is mijn antwoord: die waarne
mingen zullen eenmaal 'praktische uitkomsten opleveren en 
wel dan, wanneer zij zoo lang zullen zijn voortgezet, dat 
men door het bestuderen van die waarnemingen tot de ken
nis van de wetten der verschijnselen van den dampkring 
alhier heeft kunnen komen. 

Menigmaal zijn er klagten geuit, dat men niets vernam 
van het werk, hetwelk aan het Observatorium gedaan werd. 
Ik heb die klagten altijd stilzwijgend aangehoord, omdat ik 
begreep, dat ieder, die bekend is met de methode der mete
orologie, zoude inzien, dat zij onbillijk waren. Wanneer 
men de meteorologische verschijnselen van een land zal on
derzoeken, zoo begint men met zoo veel mogelijk geregeld 
waar te nemen, en in den beginne behoeft men alleen zorg 
te dragen, dat die waarnemingen zoo goed mogelijk gedaan 
worden. Eerst nadat men gedurende een zekeren tijd heeft 
waargenomen, kan men met goed gevolg een begin maken 
met het bestuderen van de waarnemingen, door ieder ver
schijnsel afzonderlijk te onderzoeken. Men begint dan met 
na te gaan,. hoe de veranderingen, die wij in den dampkring 
waarnemen, zamenhangen met de veranderingen van den 
stand van het ligchaam, hetwelk de voornaamste oorzaak 
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van alle bewegingen in de atmospheer is, dat is met de 
veranderingen van den stand van de zon ten opzigte van 
de plaats van waarneming. Men zoekt op deze wijze den 
normalen toestand van den dampkring voor ieder deel van 
het jaar en voor ieder deel van den dag te leeren kennen. 
Daarna zoekt men den zamenhang tusschen den normalen 
toestand van de verschillende verschijnselen, die men in de 
atmospheer waarneemt, te leeren kennen en vergelijkt tevens 
den normalen toestand op de plaats van waarneming met 
dien op andere punten der aarde, en gaat na, hoe de ge
regeld wederkeerende veranderingen op de verschillende pun
ten van de aarde met elkander zamenhangen. 

Het aantal jaren, hetwelk noodig is om op deze wijze 
tot de kennis van den normalen toestand van de verschil
lende verschijnselen van den dampkring te komen, hangt af 
van de regelmatigheid van het klimaat en wordt bepaald 

. door de waarnemingen zelve. J n deze streken is dit aan-
tal jaren waarschijnlijk veel minder dan in de gematigde 
luchtstreken, maar toch moet men in allen gevalIe gedurende 
eenige jaren hebben waargenomen. om tot die kennis te 
geraken. 

Is men op deze wijze gekomen tot de kennis van den 
normalen toestand van de atmospheer, dan worden de waar" 
nemingen aan een nieuw onderzoek onderworpen; dan gaat 
men na, hoe ieder verschijnsel in de verschillende jaren is 
afgeweken van den normalen toestand en dan zoekt men 
de oorzaken van die afwijkingen te leeren kennen, vooral 
door na te gaan, hoe die afwijkingen op de plaats van 
waarneming zamenhangen met de afwijkingen in de omlig .. 
gende landen waargenomen. 

Eerst dan is men zoo ver gekomen, dat men kan zeggen, 
dat men de meteorologische verschijnselen tan eenig land 
begint te leeren kennen, en ook eerst dan kan er sprake 
zijn van toepassingen van eenig belang. 

De kennis van den normalen toestand van de atmospheer 
heeft reeds op verschillende plaatsen . tot toepassingen geleid, 
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maar de toepassingen hebben eene veel grootere waarde ge
kregen, zoodra men slechts eenigzins gekomen is tot de 
kennis der afwijkingen; die afwijkingen toch zijn de wer
kelijk bestaande toestanden, de toestanden, waarmede men 
in de werkelijkheid te maken heeft. 

Overal waar men op de hier geschetste wijze te werk is 
gegaan, is men in de kennis van de verschijnselen van den 
dampkring groote schreden vooruitgegaan, en zoo zal men 
ook hier eenmaal het gewenschte doel bereiken; maar hdi 
is onbillijk uitkomsten te verlangen, voordat het mogelijk 
is, dat die uitkomsten gegeven worden. 

Ik ben nu pas bezig de eerste schrede te doen, dat is 
te onderzoeken in hoever de tot nu toe gedane waarnemingen 
voldoende zijn om eenige uitkomsten te geven. Wanneer 
de waarnemingen een tiental jaren zullen zijn voortgezet, 
dan misschien zal er sprake kunnen zijn van uitkomsten 
van eenig belang, en eerst na vele jaren, misschien eerst na 
dertig of vijftig jaren, zullen de waarnemingen, die nu 
gedaan worden, hare volle waarde verkrijgen, omdat men 
misschien dan eerst in staat zal zijn, alle waarheden, die 
zij bevatten, er uit af te leiden. Maar dan zullen die uit
komsten ook wel tot toepassing leiden en een nuttigen 
invloed op het maatschappelijk leven kunnen uitoefenen. 

Daarom heb ik ook in mijn negatief antwoord op de 
eerste vraag de woorden »tot nog toe" ingevoegd, omdat ik 
overtuigd ben, dat eenmaal op die vraag een ander antwoord 
zal kunnen gegeven worden. 

De tweede der gestelde vragen is: Moet het Observatorium 
te Batavia om zijn praktisch nut behouden blijven? 

Om met zekerheid te kunnen beslissen, of het Observato. 
rium al dan niet om zijn praktisch nut moet behouden blijl'en, 
zoude men moeten kunnen nagaan, welke toepassingen men 
zal kunnen maken van de kennis, die eenmaal ten gevolge van 
het werken aan dit Observatorium hl· verkregen worden. 
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Dit is echter een onmogelijkheid; men kan onmogelijk be
palen, hoever men in de kennis van de wetten der ver
schijnselen van den dampkring en van het aard-magnetismus 
zal komen; en toch van de mate van die kennis zal de 
waarde der toepassingen afhangen. 

Het Observatorium is dan ook niet opgerigt om de waarde 
der toepassingen, tot welke het zoude kunnen leiden. Nie
mand heeft ooit beweerd, dat in N ederlandsch-Indië een 
Observatorium moest opgerigt worden om het praktisch nut, 
dat men er van zoude kunnen trekken, en ik wil ook niet 
beweren, dat het om den wille daarvan moet behouden 
blijven. Maar evenmin kan aangetoond worden, dat het 
een onmogelijkheid is, dat het oprigten van dit Observato
rium later blijken zal ook om het praktisch nut een goede 
daad geweest te zijn. 

Vele zijn de toepassingen waartoe de natuurwetenschap
pen geleid hebben, en wanneer men nagaat, aan welke on
derzoekingen men de voornaamste van die toepassingen te 
danken heeft, zoo ziet men, dat het meestal onderzoekingen 
waren, die zonder de minste gedachte aan mogelijke toepas
singen ondernomen waren. Men kan nooit vooruit bepalen, 
tot welke toepassingen eenig onderzoek der natuur leiden 
zal. Alleen kan men aannemen, dat over het algemeen die 
onderzoekingen tot de meeste toepassingen zullen leiden, 
welke het meest tot de uitbreiding van onze kennis zullen 
bijdragen. 

Welke onderzoekingen op ieder standpunt van de weten
schap het meest tot vermeerdering van onze kennis kunnen 
leiden, kan de wetenschap zelve het best beoordeelen; zij is 
alleen in staat om te bepalen wat en hoe onderzocht moet 
worden om in kennis vooruit te gaan. Daarom doen zij, 
die alleen waarde zien in de wetenschap, voor zoo veel zij 
tot toepassingen leidt, ook het verstandigst de wetenschap zoo 
veel mogelijk vrij te laten. Men moet niet te veel aan
dringen op toepassingen; de zucht om spoedig aan dit ver
langen naar toepassing te voldoen heeft somwijlen de we-
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tenschap van den regten weg afgebragt; ook de geschiedenis 
der Meteorologie kan dit leeren j zulke afdwalingen zijn al
tijd ten nadeele van onze kennis en dus ook ten nadeele 
van de toepassingen geweest. 

De wetenschap heeft de oprigting van dit Observatorium 
voor hare ontwikkeling noodig geacht j men moet haar daar 
vrij laten werken en niet tot haar zeggen: »Gij zult mij 
eerst het gewigt. aantoonen van de toepassingen, tot welke 
gij leiden zult, anders hebt gij geen regt van bestaan in ons 
midden." Zii heeft aan de maatschappij ongevraagd reeds 
zoo veel geschonken, dat zij met vertrouwen kan zeggen: 
»Behandel mij goed, laat mij vrij, en eenmaal zal ik uwe 
goede behandeling beloonen. " Eenmaal zal ook de tijd der 
toepassingen van het werk aan dit Observatorium gedaan 
aanbreken, en dan is het mogelijk, dat men verbaasd zal 
staan over de waarde er van, zooals zulks reeds zoo menig
lllaal het geval is geweest bij toepassingen van de uitkom
sten van andere onderzoekingen der natuur. 

Om de laatste vraag : Worden 's lands penningen nutte
loos aan het Observatorium te Batavia weggeworpen? te 
beantwoorden, is het noodig eerst na te gaan, waarom tot 
de oprigting van dit observatorium besloten werd. 

De Meteorologie is een wetenschap van den nieuweren 
tijd, en hare waarde als wetenschap is eerst in de laatste 
jaren algemeen erkend. 

Zij is eerst groote schreden vooruitgegaan, nadat men 
ingezien had, dat de meteorologische verschijnselen over de 
geheele oppervlakte der aarde een geheel vormen en als 
zoodanig moeten onderzocht worden, en dat de oorzaken 
van de veranderingen in de atmospheer op eenig gedeelte 
der aarde niet alleen op dat punt, maar meestal ook op 
zeer verwijderde punten moeten gezocht worden. 

Datzelfde geldt ook van de onderzoekingen van het mag

netismus der aardet 
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Toen men dit had ingezien, heeft men ook begrepen, dat 
het noodig was magnetische en meteorologische waarnemin
gen zoo veel mogelijk op verschillende punten der aarde te 
doen. Daarom werden niet alleen op verscheidene plaatsen 
van Europa Magnetische en Meteorologische Obsel'vatoria 
opgerigt, maar Engeland vestigde ook dergel\jke inrigtingen 
in ~jne koloniën in Amerika, Afrika, Azië en Australië, 
terwijl Rusland hetzelfde deed in de landen van Aûë, die 
onder zijne heerschappij stonden, en dergelijke waarnemingen 
liet doen tot aan de Oostkust van Azië e~ tot in China toe. 

Engeland zond toen ook verschillende expeditiën naar op 
hooge breedten gelegene plaatsen, zoo wel in het Noorden als 
in het Zuider-halfrond om aldaar magnetische en meteorolo
gische onderzoekingen te doen. Ook naar Nederlandsch 
Indië zond Engeland een natuuronderzoeker, met de beste 
instrumenten uitgerust, hoofdzakelijk om magnetische waar
nemingen te doen. ELLIOT heeft hier in de jaren 1 ~46, 
1847 en 1848 magnetische onderzoekingen gedaan; zijn 
waarnemingen zijn uitgegeven dqpr de Roya1 Society en te 
vinden in de Pltilcsopltical Transactions van 185l. 

Herhaaldelijk werd het wenschelijke van de vestiging van 
een Magnetisch en Meteorologisch Observatorium in den In
dischen Archipel aangetoond, omdat men daardoor waarne-. 
mingen zoude verkrijgen, die, in verband met de waarne
mingen in Australië, China, Engelsch Indië, op Mauritius en 
aan de Kaap de Goede Hoop gedaan, van de grootste waarde 
voor den vooruitgang van de kennis der meteorologische en 
magnetische verscbijnselen der aarde zouden zijn. . 

Eindelijk wendde ALEXANDER VON HUMBOLDT zich in het 
laatst van zijn leven tot de Nederlandsche Regering met 
het verzoek, dat zij besluiten mogt een observatorium in den 
Indischen Arehipel op te rigten. 

Met groote vreugde werd in de wetenschappelijke wereld 
de tijding vernomen, dat onze Regering besloten had aan 
dat verzoek te voldoen. 

Dit is alzoo de reden, waarom het observatorium te Ba· 
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tavia is opgerigt. Niet ter wille van het belang van Ne
derlandsch-Indië, maar ter wille van het belang van de ge
heele beschaafde wereld is dit Observatorium opgerigt. Onze 
Regering heeft begrepen, dat het ook onze pligt is mede te 
doen aan het groote onderzoek van de natuur, dat door de 
geheele beschaafde wereld gezamenlijk gedaan wordt. Dit is 
ook de reden, waarom het Observatorium te Batavia moet 
blijven bestaan. Dat Observatorium is opgerigt, omdat de 
Nederlandsche natie tot de beschaafde natiën der wereld be
hoort, en het moet blijven bestaan, zoo lang zij hare plaats 
als zoodanig waardig wil innemen. .. 

Wat door allen gedaan wordt, gaat ook onze Jn-achten 
niet te boven; in vergelijking met andere volken doen wij 
Diet te veel. Om dit aan te toon en, wil ik in korte trekken 
mededeelen, wat door de verschillende beschaafde natiën te
genwoonlig in het belang van deze onderzoekingen gedaan 
wordt. 

In Engeland bestaan de volgende observatoria: het obser
vatorium te Greenwich en dat te Kew, waar de magnetische 
en meteorologische verschijnselen zoo volledig mogelijk, vooral 
door middel van photographisch-zelfregistrerende instrumen
ten onderzocht worden; de observatoria te Oxford, Cam
bridge, Dublin en Edinburg, waar magnetische en meteoro
logische waarnemingen gedaan worden en ook gedeeltelijk 
gebruik gemaakt wordt van photographisch-zelfregistrerende 
instrumenten j het meteorologisch observatorium te Liverpool j 
de meteorologische observatoria te . Falmouth, Stonyhurst, 
GIasgow, Aberdeen, Arroagh en Valencia, alle zes in 1868 
van im,trumenten voorzien om de meteorologische verschijn
selen, door middel van photographie, voortdurend te regi
streren. Behalve op deze twaalf observatoria van den eer
sten rang, worden nog in Engeland op een groot aantal 
plaatsen meer of min volledige meteorologische waarnemin
gen gedaan. Regen-waarnemingen worden in Engeland op 
meer dan duizend plaatsen gedaan. Bovendien heeft Enge
land een Meteorologisch Instituut, waar zooveel mogelijk aHe 
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waarnemingen op de Britsche Eilanden en op de Engelscbe 
schepen op de verschillende punten der aarde gedaan, ver
zameld en bewerkt worden. Ook op vele plaatsen in de 
Engelsche Koloniën vindt men observatoria, zooals te Toronto 
in Canada, aan de Kaap de Goede Hoop, op Mauritius, al
waar het Observatorium dit jaar van photographisch-zelf
registrerende magnetische en meteorologische instrumenten 
voorzien is, terwijl bovendien op verscheidene andere punten 
van dit eiland meteorologische waarnemingen gedaan worden. 
Verder vindt men observatoria te Bombav, - waar het ob-

eservatorium onlangs eene belangrijke uitbreiding ondergaan 
heeft en voorzien is van photographisch-zelfregistrerende mag
netische en meteorologische instrumenten, te Madras en Cal
cutta; bovendien wordt op een groot aantal plaatsen iu 
Engelsch Indië meteorologische waarnemingen gedaan. 

In Australië bestaan magnetische en meteorologische ob
servatoria te Melbourne, Adelaïde, Sidlley en Hobartowll; 
te Melbourne is het observatorium vau photographisch.zelf
registrerende magnetische instrumenten voorzien Op ver
scheiden andere punten worden meer of min volledige me
teorologische waarnemingen gedaan. In Adelaïde alleen wor
den in dit jaar behalve op het observatorium, nog op 40 
andere plaatsen regenwaarnemingen gedaan. 

In Frankrijk heeft men in de eerste plaats het Keizerlijk 
Observatorium te Parijs, waar tegenwoordig veel werk van 
magnetische en meteorologische waarnemingen gemaakt wordt. 
Verder is in den loop van dit jaar in de nabijheid van Pa
rijs, in het park vaIl Montsouris, een groot magnetisch eu 
meteorologisch observatorium opgerigt, waar alle verschillemIe 
waarnemingen met de grootst mogelijke zorg en met de beste 
hulpmiddelen gedaan worden. Ook bestaat in ieder Depar
tement van Frankrijk eene meteorologische kommissie, uie 
waarnemingen op verschillende plaatsen in ieder departement 
laat doen, en voor de eerste bewerking en opzending Ilaaf 
het observatorium te Parijs zorg draagt. Aan het observa 
torilllIl te Parijs worden door middel van den telegraaf da.-
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gelijks opgaven ontvangen van meteorologische waarnemingen, 
op hetzelfde uur op een groot aantal plaatsen in Europa ge
daan; naar deze opgaven wordt dagelijks een kaartje van 
E.lropa geteekend, waarop de toestand der atmospheer is 
aangegeven; -dat kaartje, vergezeld van de oorspronkelijke 
opgaven, wordt dagelijks van Parijs uit over geheel Europa 
verspreid. Bovendien worden aan het observatorium te Pa
rijs d.e waarnemingen, op verschillende punten der aarde aan 
boord van Fransche en andere schepen gedaan, verzameld en 
bewerkt. Ook in Algiers worden op verscheidene plaatsen 
meteorologische waarnemingen gedaan. 

Spanje heeft een observatorium te Madrid en ook een op 
de Püilippijnsche Eilanden. 

Portugal heeft een observatorium te Lissabon, hetwelk 
voorzien is van photographisch-zelfregistrerende magnetische 
instrumenten; bovendien heeft Portugal verschillende me
teorologische stations, ook op de Azorische Eilanden. 

In Italië vindt men verscheidene groote observatoria, zooals 
te Palermo, te Napels, te Rome, te Ancona, te Modena, te 
MoncaJieri, waar magnetische en meteorologische waarnemin
gen gedaan worden; bovendien worden op een groot aantal 
andere plaatsen meteorologische waarnemingen gedaan. 

In Zwitserland heeft men het observatorium te Bern, 
voorzien van zelf-registrerende instrumenten. Verder vindt 
men observatoria te Genève, op dfln St. Gothard, te Zurich; 
in het geheel worden in Zwitserland op 82 plaatsen geregeld 
meteorologische waarnemingen gedaan. 

In Duit.qchland vindt men een groot aantal magnetische 
en meteorologische observatoria. De voornaamste zijn dievan 
Göttin gen , Munchen, Weenen, Praag, Leipzig, Berlijn; Oos
tenrijk heeft een meteorologisch Instituut met een 50tal 
statiollS; Noord-Duitschland het zijne met een 1 o o tal stations; 
in Wnrtemberg en in Beijeren worden op een groot aantal 
plaatsen meteorologische waarnemingen gedaan. Ook is er 
Voor weinige jaren in N oord-Duitschland een meteorologisch 
Instituut opgerigt met het doel om de waarnemingen, aan 

J.l.4lUiOU. 1881. 10 
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boord van Dnitsehe schepen gedaan, te verzamelen en te 
bewerken. 

Nederland heeft een meteorologisch Instituut, hetwelk be
halve de waarnemingen, aan het observatorium te Utrecht 
gedaan, die van een groot aantal andere plaatsen in Ne
derland en in andere deelen van Europa ontvangt, terwijl 
het ook de waarnemingen, aan boord vau de N ederlandsche 
schepen gedaan, verzamelt en bewerkt. 

België heeft een belangrijk magnetisch en meteorologisch 
observatorium te Brussel, terwijl op verscheidene andere 
punten van dat land meteorologische waarnemingen gedaan 
,vorden. 

In Denemarken worden op 9 punten meteorologische waar
nemingen gedaan. 

In Noorwegen bestaat een meteorologisch Instituut, welks 
hoofd-observatorium te Christiania is, terwijl op 23 andEre 
punten meteorologische waarnemingen gedaan worden. Vit 
Instituut verzamelt en bewerkt ook de waarnemingen aan 
boord van Noorweegsche schepen. 

Rusland heeft in de eerste plaats zijn centraal-observaLJ
rium te Petersburg, waar ook door middel van photograpl.ie 
de magnetische en meteorologische verschijnselen gereg! .. -
treerd worden; dit observatorium vormt het centrum v"n 
een groot aantal observatoria van minderen rang op v(;r
schillende punten van Europeesch en Aziatisch Ruslan,l j 
te TiHis in Klein-Azië is een belangrijk magnetisch en 
meteorologisch observatorium, hetwelk nu ook van photo
graphisch-zelfregistrerende magnetische instrumenten voor
zien wordt. 

In Turkije zijn in den loop van 1868 ook meteorologi
sche observatoria opgerigt. Te Konstantinopel is het cen
traal-observatorium, terwijl op 15 andere plaatsen van het 
Turksche rijk, gedeeltelijk in Europa, gedeeltelijk in Azië 
gelegen, meteorologische waarnemingen gedaan worden. 

Griekenland heeft een meteorologisch ohservatorium te 
Athene. 
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Langs het Kanaal van Suez worden sints vier jaren op 
drie verschillende punten meteorologische waarnemingen 
gedaan. 

In Noord-Amerika is in de laatste dertig jaren ontzag
gelijk veel voor meteorologie gedaan; ik behoef slechts te 
wijzen op de werken van Maury, op de werken door de 
Smithsonian Institution uitgegeven, en op de magnetische 
en meteorologische waarnemingen, door het personeel van 
de kusten-opname van de Vereenigde Staten gedaan. Amerika 
bezit verscheidene groote magnetische en meteorologische 
observatoria. Volgens de opgave van LoollIS in zijn onlangs 
te New-York verschenen Handboek der Meteorologie wor
den thans in Noord-Amerika op meer dan duizend punten 
meteorologische waarnemingen gedaan. 

In Zuid-Amerika bestaan ook eenige observatoria, maar 
ik ben niet in staat daaromtrent eenige opgaven in bijzon
derhedE;n te geven. 

:Men ziet uit deze vlugtige schets, die nog zeer onvolledig 
is, dat er veel gedaan wordt, en dat het geen onbillijke 
wensch van de andere natiën was, dat opk wij onze bijdrage 
uit Nederlandsch-Indië zouden leveren en aldaar een Obser
vabrium zouden oprigten, te meer, daar die bijdrage van 
zoo groot belang werd geacht. 

Het Observatorium te Batavia is dus eene inrigting, 
welke in het belang van de geheele wereld is opgerigt; 
het is eene inrigting, welke slechts een deel is \an eene 
grootsche onderneming, door alle beschaafde natiën ge
zamenlijk begonnen, en waaraan de N ederlandsche natie 
deelneemt, omdat zij eene beschaafde natie is. 

Het geld, aan zoodanige inrigting besteed, is niet nutte
loos weggeworpen. 

Batavia, 13 December 1869. 
P. A. BERGSlIA. 


