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hij zijne opvoeding in de Fundatie "/Jail Renswoude. Op zeven.

tienja,rigen. ~eeftijd werd hij, wegens zijn' uitstekendell aanleg voor 

de wlslumdlge wetenschappen, als Landmeter door het Departe .. 

mentaal Bestuul' van Utrec/tt aangesteld; on nadal hij achtol'een .. 

volgells in vcl'schillende bctrckkingell als lngenieur werLzaam. 

gewe~,:t ,was, zag hij zich in 1820 in de hotrekking, welke h~j 
tot ZIJU dood toe met onvermoeidell ijvcr en naauwgezetheid 

vel'vuld hoeft, aal1gesteld. Welke dienstcn hij als Inspecteur den 

Lande hcwezen heeft, staat mij niet tc vermelden. Van zijn' 

wetensehappelijken arheid verdient vooral de Verhamlelil1g ge.

noemd te worden, welke hij, tel' heantwool'ding del' :vraag OWl' 

cen ontwerp, on. lzet If bij P({flljJllS, door ceu' dffle 1Jan s/lIiZell 

'voor::,zen, te dammen, hij de Hollandsehe Maatsdwppij de!' 

~Vetensehappen te lJaarlem, heoft ingedieud. Zijnc Verllilude. 

hng werd, even als die van den Admillistrateur vall's Rijks 
WatCl'Slaat, A. T. GOUll"/.·\.',,,, -'.e '·l!·t2.oiool·lli~' 1 'j' . - "" u c u 1" O!1CWl.'SC WH .. lIlg ,vaa1'-
dig wodat in de dicl' Mail!." 

en twiutig 

king tot liN 

hell, de 

Wigcn. 
door hmn l'apportcn 

Onder de CorrcspOndCnl()]t had de Eerste 

to })otrenl'ol1 van 'r. G. Baro]t VAN LlJND1lN V{lil 

,lcu 1 l)<l'" 

Opcll'bnrc 
dom over!cc([. 

HIs iu zijnchetl'eH 

van v ~jf 

tot onder-
~cheidcne 

lwdi:, 
zlJllcn wwm erne daukharc hel'illlJOrin[~. Hoe hij woten-

schappelijkcn aa Il de '1';111 (.1'('11 l l\/f Yall ( e luaat-
"d,appij lell uaanWSle aan Ii' siuilf'lI, !OOlldr, 

III zl,Ille 

2D 

Verhallllelillg over de Droogmaking Vi)/] !tel. Haarlemmel' lYJecl', 
in het jaar 1821 uiLgegeven, terwii1 z\jne wederlegging op een 

geschrift, getitekl: Vrije gedachten !Jan cen'lngeland 'vall RYn·," 
land, nog in hetzelfCle jaar uitgegeven, van de grondige ken-" 

nis zijncl' heschouwing en den ~iver waarmede h~i die zaak he

hartigde, eell sehitwrend hewijs level't. 

Wij hebhen IT de slagen vennerd, die hct Instituut getro£:" 

fen hehhon door den dood van Landgenoolcll, welke aan deze 

Inrigling ycrhonden war()!1. ODeler de gnlecrdell, die wij ah 
Buitcnlandsche Geassociecl'denm.et rcgtmaligen [mts mogen noe

men schitterde tot v(',or korten tiJ'd de otlsLerfdi]okc l'RlEDlUCH , '. 
WILHELM nESSEL, Hoogleol'aar :l~1H rlc Universitoit lc 

Den gcnialctl sterrekundi3c, dic nnast N],WTON CI1LAl'LM::C, on

der de ecrste manncn van zijn val,. genocmd rnag worden, - BESSEL, 

den l'oem wetcnschap in onzc ccuy';, eene 

hulde toe to ik le vergeds 

heproeycn. 

alle 

het 

Dc doo(l vall 

ooG' 

rneer! 

hem door 

om strijd. , claar zontie 

hem tc pl'ijzen, ell Z\jHCll lJHillH te vel' .. 

hehoe{i1eo 

op dell] '7 I,,, lVlaart vau he! 

de 
,jaar, 

nog 

yoor 11aar hezie1d. was. Landgenooten 

die hun leve'll aan het del' Sler-

, die s1echts van yenc op de Y01'

ill onze cruw hccft, het 

lIet wal. d(~ mare heduidt: llESSEL is lJiet 

TOl'wijl ik rnij gedrongen U slechls van nit de ycrle 

op zijlle uitstekellde verdieusten te wijzcn, magik iutusschen 

niet nalaten, U to doen opmerken, hoe zich hij hem he

waarheid heeft, ))(lat het genic zich zelf olltwikkeh." Ziet den 

vijftienjarigen jOl1geling, die vauMindcn, ZijllC gehoorteplaats, 

Baal' Bremen vcrtrokken is, waal" hij aIs bediende ill eon del' 
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eersLC HalldelshuizCll geplaatst werd: wat was het, dat dell 

jeugdigen vel'geten kantoorbediende tot de mathematische studie 

en tot sterrekundige berekeningen, waartoe hij zijne nacht
rust moest opofferen, met eene onwederstaapl)are kracht aan

dreef? Toevallige omstandighcdcn mogten hem het hesef van 
het nuttige cener bijzonderc kennis del' Aardrijks- en Zeevaartlmude 

il1boezemen, er was eene kracht in hem, welke, onafhankelijk van 

dic omstandigheden, eene zelfstandige, eene eigenmagtige ontwik

keIing- van zijn genie vel'zekerde. De vrucht diel' studie-uren aan 
de nachtl'ust ontwockerd, was eene Reduetie del' waarnemingen van 
HAnRIOT en TORPERLEY omtrent de komeet van 1607. Deze ee1'
stcling van BESSEL'S sterrelml1dige werken zag in 1804 het licht. 

OLBEl\S, destijds Geneesheer te Bremen, zond dit stuk aan VON 

UCH, die, bij de plaatsing in zijne Manot/ie/w Correspondenz, 

01' van getuigt, dat een jong mensch hier met zaakkennis en 
hckwaamheid cenen arheid verrigt heeft, welke eon' sterr~kun
dige, die aan de studie van dit vak zijn leven gewijd had, op 

gevorderden leeftlid tot eel' zou strekken. Geen wonder dus, 

dat wij hem reeds in 1806, op aanbeveling van OLlJERS, door 
SCHRih'ER als waarnemcr op zijn observatorium te Lilienthal aan

gesteld zien, en dat de el'kenning del' hooge verelienstcn van 
den arheiel, well,en hij seelert 1804 in korte tusschenruimwll me

dedeelde, hem de aanstelling als Hoogleeraar in d.e Sterrekunde 
aan de Univcl'siteit te f(onill/j-sbergelZ, eenige jaren later, en weI 

in uno, deed te heurt vaUen. Bier werd, reeds dadelijk na 

zijne komst, oneler zijno leieling het Ohservatorium gehouwcl, 

hetwelk door zijne uitmul1tencle inrigLing, maar hovenal door 
den geest van hem. die daar ZtjllO waarnemingen vcrrigtte, zulli. 
een' magtigel1 invloed op de vordering del' Sterrekullde in on, 
zen tijd heeft uilgeoefend. 

Eenen eukelen hlik op de eerste ontwikkcling vall BESSEL mogt 
ik U niet onthoudell. Den mall in zijne volle welenschappe1hke 
ontwikkeling te schetsen, zoude ik te vergeefs hepmevel1, Ill. 

schat mij daarom duhhe1 gelukkig, door de helallgrU ke mede
deeling, welke ik aan de welwillendheid van een' ouzel' uitne

mendste Sterrekundigen to danken hob, in staat goste/d te Z~ill, 
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IJ in eenige trek ken het beelel van den genialen BESSEL. VOOi' oogen 
te stellen. 

»In hem werd eene vereenigil1g van theoretische en practische 
kennis, gepaard met een' Ollverdroten ijver en gloeijende liefde 
voor de wetenschap gevonden. Er is naauwelijks een deel del' 
Sterre1mnde,dat niet do?r hem, hetzij in het leven geroepen, 

hetzij volmaakt of toegelicht werd. Het zijn niet aUeen de tal
rijlw wetenschappelijke onderzoekingen (in omvang en gewigt 

even uitnemend), welke aan HESSEL zijnen ol1stedel\jken roem 

verzekerd hehben: hij mag, als hervormer del' practische Ster

rekunde, zich eene eervolle plaats onder de slichters del' we

tel1schap toeeigenen. En wie met het hooge standpunt, dat 
de Sterrekunde reeds voor hem ingenomen had, slechts eenig
:lins hekend is, za1 gemakkel~jk heseffell wat he.t beduidt, dit 
werk del' hervorming zegevierend te volhrcugen. En hoe een

voudig was dat beginsel, waarvan: BESSEI .. hie!' uitgil1g: het Iuidc 
kortweg, dat men nimmer op de volkomenheid del' werktui

gen mag verlrOUWCl1, maar humle gehrekel1, hetzij deze nit de 

noodwendige wetten del' natnur, hetzij ze nit de onvolmaakt
heid del' kunst voortkomen, moet hepaleu en in rekenil1g bren~ 

gen. Met eene l1aauwelijks geloofelijke scherpzinuigheid lieeft h\i 
aal1getoond, hoe in aIle voorkomel1de gevallen zijn heginsel kan 

wordell in acht genomeIl; en daardoor hehbe11 de latere sterre*
Imnc1ige waarnemingen eeIle volkomenheid verhegen, die 11'1e11 

nog kort te voren aJs eene hersenschim zou aal1gemerkt hehhen: 
eene volkomenheid, die de meeste del' schitterende sterrekun

dige ol1tdekkingen van deze eeuw heeft te voorschijn geroepen. 
Il!:;SSEL hceft onte1hare sterrekulldige waarnemingen volhragt, 

die zich allea door eene ol1overtrotfene, of voor anderen onbe-

reikha1'e volkomel1heid kenmerken, en door welke hij vo.or aIle 

toekomstige eeuwen llicuwe en hechte grondslagen heeft gelegd, 

waarop het steeds toenemende groote geLouw del' wetenschap 
moet rusten:' 

De verliczen, welke de Eerste Klasse in het afgeloopen tweelal 

jaren te hetrcuren hoeft, <!rongen mij daarh~j uwe aandacht 1an-




