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LEVENSSCHETS

FI~EDEI~IK

KAlSER,

DOOR

J. A. C. OUDEMANS.

:
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werd den lOden Junij 1808 te Amsterdam
geboren, doch was, zooals de spelling zijns naams aanduidt, van
Duitsche afkomst. Ben ik wel onderricht, dan was zijn vader
huisonderwijzer, ik meen in de Duitsche taal.
LISER verloor zijn vader reeds op zeer jeugdigen leertijd en
werd toen door zijnen oom, insgelijks een Duitscher van geboorte, doch die zijnen naam verhollandscht J. F. KEYSER
spelde, opgenomen en opgevoed. Deze was een van de weinigen
in ons vaderland, die in het eerste vierdedeel dezer eeuw zich
door sterrekundige waarnemingen bekend maakten. In 1766
te Dietz in Nassau geboren, en na eerst in militairen dienst
geweest te zijn, had hij zich in 1795 te Amsterdam als privaat-onderwijzer in wis- en sterrekunde nedergezet, vakken,
die hem steeds bijzonder hadden aangetrokken. Dat zijne verdiensten in deze wetenschappen erkend werden, blijkt door zijne
benoeming tot lid der Ie klasse van het Kon. Ned. Instituut
van wetenschappen en kunsten.
Geen wonder,. dat K.USEll, die al vroeg een buitengemeen
talent voor dezelfde vakken ontwikkelde, onder zulk een leider
reeds in zijne jeugd met ISterreknndige werktuigen vertrouwd
}'REDEJl.IK KA.ISER
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raakte. Op zijn dertiende jaar nam hij reeds deel aan de waarneming eener ringvormige zoneclips (van 7 Sept. 1820), hoewel van hem geen oogenblikken van begin en einde afkomstig
zijn. Zestien jaar later, bij gelegenheid der ringvormige eclips
van 15 Mei 1886, berinnerde KAISJlR zich nog den graad
van duisternis, dien bij bij de eclips van 1820 had waargenomen.
Op zijn twaalfde jaar was hij reeds zeer vaardig in de behandeling van het sextant en bet uitvoeren van allerlei sterrekundige berekeningen, en verried in allen opzichte een talent,
dat ieder trof, die hem leerde kennen.
Ongelukkig ontviel hem ZijD oom, aan wien hij zooveel te
danken had, den 27sten Maart 1823 door den dood.
Een paar maanden later zond hij, pas vijftien jaar oud, gezamenlijk met den toen achttienjarigen STAMKART, de resultaten eeDer berekening aan den Letterbode in van de zoneclips
\'an 8 Julij van hetzelfde jaar, van welke het niet zeker was
of zij te Amsterdam zichtbaar zou zijn. Het opmerkelijke van
deze berekening is, dat de plaaisen der zon en maan niet aan
de aterrekundige almanakken ontleend werden, maar uit de
zons1afels van Delambre en de maantafeIs van Bürg en Burckhardt, waardoor de omvang der berekening niet weinig vermeerderd wordt.
Het schijnt, dat het weder de waarneming dezer eclips verhinderde, althans ik heb geen bericht daarover gevonden.
Na den dood zijns ooms bleef de jonge KUSER te Amsterdam
wonen en gaf nu zelf ook privaatlessen, doch zijn verblijf in
de hoofdstad beeft niet lang meer geduurd.
.
Veel troost moet hem in die dagr.n van verlatenheid de vriend...
schap van de heeren Mr. A. W. en P. HUIDEKOPER, inzonder·
heid van den laatstgenoemde, geweest zijn. althans herhaaldelijk heeft later zijn dankbaar gemoed zich in dien zin op
welsprekende wijze geuit.
.
Vreemde sterreknndigen, die ons land doorreisden, maakten
dikwerf den ouden KEYSEIl een bezoek j onder dezen behoor~e
ook de Engelliche literrekundige EOOEWORTH, die over des jongen Ku.stm.'s talelltende gunstigste meening koesterde. Toen
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MOI.t. hem op eene reize door Engeland ontmoette, kwam het
gesprek op den jeugdigen sterrekundige. dien MOI.i. niet kende.
Hij, EDGliJ1fORTH, zeide, dat zulk een veelbelovend jongeling op
kosten van het gouvernement moest opgevoed worden.
Hier was nu wel, vooral in dien tijd, geen denken aan,
maar MoLI. leerde hem persoonlijk ook kennen en beval hem
aan den toenmaligen administrateur van het publiek onderwijs,
VAN EWUCK, aan j deze deed weder stappen bij de curatoren
der Leidsche Hoogeschool, en er echeen zich weldra eene gelegenheid op te doen hem eene positie te bezorgen, die niet alleen gelijk, maar zelfs beter geacht kon worden dan die van
op 's lands kosten te studeeren.
Den 24sten Februarij 1826 overleed te Leiden de hoogleeraar in
de faculteit der wis- en natuurkunde CORNELIS EU.MA en werd
de lector P. J. UYLENBROEK in zijne plaats tot buitengewoon
hoogleeraar benoemd; bet onderwijs in de sterrekunde, zoowel
als het bestuur der in een kwijnenden staat verkeerende sterrewacht, gingen van EKAMA op U YLENBROEK over.
'fegelijkertijd werd KAlSER, op voordracht der curatoren,
tot observator aan de Leidsche sterrewacht benoemd op eene
voor dien tijd niet karige bezoldiging. Hij kon dus in de
eerste plaats zijne wiil- en natuurkundige studiën voortzetten,
en tevens was hem de gelegenheid gegeven, zou men zeggen,
om aan zijn lust voor de practische sterrekunde te voldoen.
Doch ongelukkig kwamen hier andere tegenspoeden. KAlSER
zegt, dat hij naar IJeiden gezonden werd om daar den naam
van observator te dragen, hetgeen zooveel beteekent als dat
hem alle gelegenheid werd .afgesneden om observator inderdaad
te zijn.
KAI8ER sprak ongaarne van het elfjarig tijdvak, dat hierop
volgde. Gedurende de vele jaren, dat ik het voorrècht had
hem bijna dagelijks te zien en te spreken, heb ik hem slechts
enkele malen zich Ilaarover hooren uiten. Het schijnt, dat de
verhouding tuuchen UYLENBROU en KArSD van den beginne af
niet aangenaam geweest was. Ik vermoed dat U Yl.ENBROEK in
de benoeming van een observator niet gekend werd; mogelijk
stemde dit hem reeds van den aanvang af ongunstig tegen K.USER.
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Een :man overigens, niet enkel om zijne uitnemende collegies,
maar niet minder om zijn beminnelijk en voortrefi'elijk karakter
hooggeacht, was hij er zeker verre af om den jeugdigen KA.ISER
willens tegen te werken; dat hij hem dus wellicht in ,zijne
pogingen belemmerde, is ougetwijfeld zijns ondanks geweest en
een natuurlijk gevolg van de valsche positie waarin hij, door
het bestel van Curatoren, als verantwoordelijk bestuurder der
sterrewacM ten aanzien van den observator verkeerde. KA.ISER kon,
hoewel den titel van observator dragende, geen vrijen toegang tot
het observatorium krijgen. Er was, behalve eenige telescopen, geen
enkel bruikbaar instrument op het observatorium; later kreeg
het observatorium een sextant en een theodoliet van Troughton.
KAISER brandde van verlangen met laatstgenoemd instrument te
werken; dit werd hem niet geweigerd, maar de directeur ging
zelf mede naar de sterrewacht en bleef zoolang de waarnemingen duurden.
Dat KAlSER op die wijze de vrijheid en kalmte miste, zoo
Doodig bij het doen van astronomische waarnemingen, is licht
te begrijpen, en van observeeren kwam dus niet. Hij had bovendien geen recht om eenig voorstel tot verbetering of uitbreiding der sterrewacht te doen; wel sprak hij met UYLENBROEK over dit onderwerp, maar hetzij dat deze zijne betoogen
niet achtte, hetzij dat hij meende, dat voorstellen ter verbetering geen kans tot slagen zouden hebben, de zaak bleef
zoo als zij was. Wij zien hier de nadeelige gevolgen van
het vaak voorkomend misverstand, dat vakken zoo als stenekunde, aardkunde en nog meer, zeer gevoegelijk als een
bijvak aan iemand die met een ander vak belast is, opgedragen kunnen worden. Dit misverstand heeft voor het
doel van het hooger onderwijs, algemeene ontwikkeling der
jongelingschap en bevordering der wetenschap, de nadeeligste
gevolgen.
Bij de tegenwoordige uitgebreidheid der natuurvakken is niet
alleen eene vereeniging ondoenlijk, maar dikwijls eeue splitsing
bijna noodzakelijk, en wanneer tegen woordig voor de sterrekunde alleen drie leerstoelen aan eene universiteit bestonden,
één voor theoretische, één voor practische en één voor physi-
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. sche sterrekunde, dan zou zulks bij ('in middelmatig aantal
studenten niets te veel zijn.
Ik bedoel dan nog hier door physische astronomie de studie
van den physischen toestand der hemellichamen, (*) en ga
uit van het beginsel, dat elk hoogleeraar in een practisch vak
de gelegenheid dient te hebben, zelf in dat vak werkzaam te
zijn; dat dus de hoogleeraar in de physische astronomie een
eigen observatorium voor dit vak illgericht hebben moet, waar
hij zelf aan de uitbreiding der welenschap werken kan en tevens
aan de jongelingen die het verlangen, den weg kan wijzen zich
er practisch in te bekwamen. Niet dat alle philosophiae studiosi physische astronomen behoeven te worden, maar het directe zien der merkwaardige verschijnselen, die het spectroscoop
aanbiedt, is ook, meer dan de platen, die de verschijnselen
voorstellen, belangrijk, ook voor hen, die van physica of chemie hun vak maken. En hoe kan een hoogleeraar een eigen
oordeel over de resultaten van SEOORI, HUGGINS, LOCKYER,
JA.NSSEN hebben, wanneer hij de hulpmiddelen mist hunne waarnemingen te herhalen? Hetzelfde geldt van de overige practische astronomie.
Maar toen werd aan de eerste hoogschool onzes lands de
leerstoel der sterrekunde, als een bijvak, aan den hoogleeraar
der natuurkunde opgedragen. UYLENBROEK was een goed wiskunstenaar en zijne theoretische collegies waren ook uitstekend,
maar aan practijk had hij zelf nooit gedaan; er werd dus ook
geen onderwijs in gegeven.
KAlSER maakte echter van de hem geschonken gelegenheid
zich te ontwikkelen gebruik ; legde zich eerst toe op de oude
talen, en liet zich als student in de wis- en natuurkundige
faculteit inschrijven. De hoogleeraren in deze faculteit waren

(*) En sluit dus de theorie der storingen, die vroeger ook dikwijls physische
astronomie genoemd werd, buiten. Ik geloof, dat de beoefening hiervan het best
uitgesteld wordt tot na het nrlaten der Hoogeschool ; zij dient in het stille
studeervertrek te geschieden. Die geen genoegzame wiskundige kennis bezit,
om, zich aan haar wijdende, zelf zich te kunnen helpen, moet er niet aan beginnen; zij ia ook meer een onderdeel der wiskunde dan der sterrekunde.
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toen SPEYU.T VAN DER En: in hoogere wiskunde en proefon-.
dervindelijke natuurkunde, WITTEWAAL in landhuishoudkunde,
Rli:JNW ARDT iu planten kunde en scheikunde, DE GELDER in
elementaire wiskunde, differentiaal- en integraalrekening en
analytische mechanica, U YI..ENBROEK in natuur- en stenekunde, VAN BREDA in aardkunde, JAN VAN DER HOEVEN in
dierkunde en A. H. VAN DER BoON MESCH in technische en
analytische scheikunde. Hoe weinig gewicht aan KA18ER'S
persoon en betrekking gehecht werd, kan eenigszins hieruit
blijken, dat in de studenten-almanakken van die jaren wel de
lectoren, de schermmeester, ja de kapelmeester genoemd werden,
maar niet de observator, terwijl ook onder de lijst der voor
het publiek toegankelijke academische inrichtingen het obserYatorium te vergeefs gezocht wordt.
Behalve de natuurkunde, en daaronder meer bepaald het
magnetisme, trokken echter de andere vakken van deze faculteit hem weinig aan. Hoewel hij voor de wiskunde talent genoeg
bezat, behoorden mathematische ontwikkelingen niet tot zijne
liefhebberij. V ó6r zijn vertrek naar Leiden was hij nog te
Amsterdam lid geworden van het wiskundig genootschap:
neen onvermoeide arbeid komt alles te boven;" ook hield hij
daar den 29sten Maart 1826, dus nog geen 18 jaar oud, bij gelegenheid der 47 e algemeene vergadering, eene voorlezing, doch
ook lleze had reeds een practisch-sterrekundig onderwerp, namelijk:
over de sterrekundige ontdekkingen, welke wij tot vermeerdering onzer kennis van den sterrenhemel aan de uitvinding
der telescopen verschuldigd zijn, (*) en in de twee deelen verzameling van wiskundige voorstellen en hunne oplossingen, die
door dIt genootschap in 1827 en in 1880 werden nitgegeven
(IIlde en IVde deel) komen noch voorstellen door KAlSJlR opgegeven, noch oplossingen van zijne hand voor.

("') Zij bent een kort yerbaal vlln de uitvinding der kijkërs, verder eene beaehrij·
ving van de kijkers van GALILEÏ, HI:V1I:LIUS, HART!!OEKER en IIuYGENs. en der
telescopen van HEII8CHEL en SClmÖTEII., en een overzicht der ontdekkingen welke
tot vermeerdering onzer kennis van den sterrenhemel door deze' twee beroemde
stenekundigeu. gedaan zijn."
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KAlsn deed weldra zijn candidaats-examen; waarom hij niet
promoveerde, is mij onbekend. Zeker is het, dat een vroegtijdig huwelijk (*) en de spoedige toename van zijn gezin,
alsmede huiselijke rampen, eene voortdurende bron van zware
zorgen voor hem waren, die zijne zenuwachtige natuur zeker
in de hoogste mate moesten aandoen. In het vak echter, waarvoor hij de grootste voorliefde koesterde, waarvoor hij, zoo
het scheen, geboren was, bleef hij zich voortdurend door lectuur en studie bekwamen en was aldus werkelijk op de hoogte
van den toenmaligen toestand der sterrekunde gekomen, voordat hij door eenige waarneming van belang zijne kennis had
getoond.
De gelegenheid hiertoe deed zich echter weldra op. In het
tijdperk waarover wij nu handelen, was de toestand der sterrekunde zeer verschillend van nu. Men kan gerust beweren, dat
in eene wetenschap die bloeit, ieder tiental jaren een of ander onderwerp meer op den voorgrond treedt. In het begin
dezer eeuw was dit de ontdekking der eerste asteroïden Oeres,
Juno, Vesta en Pallas. Binnen 7~ jaren waren deze gedeeltelijk door toevai, gedeeltelijk door beredeneerd zoeken gevonden, doch het scheen, dat hçt viertal vooreerst niet vergroot zou
worden.
Een tweetal kometen, zooals die van 1807 en 1811, die
ook voor het bloote oog zichtbaar werden, richtten echter de
aandacht van het groote publiek meer op den sterrenhemel
dan de kleine planeetjes dit doen konden. Ook de sterrekundigen namen deze hemellichten trouw waar en berekenden
hunne loopbanen met de meeste naauwgezetheid, om weder tot
de overtuiging te komen, dat zij ons een vluchtig bezoek gebracht hadden om ons voor altijd vaarwel te zeggen. De komeet van Halley bleef nog de eenige, die zich als vaste bewoner van ons zonnestelsel gekenmerkt had.
(*) KAlSE1t huwde, ik meen III jaar oud, met Mej. A. BARKEY. Uit dit huwelijk zijn nog over eene dochter en drie zoons, WILLEJ( FREDE1tIK, notaris te
Leiden, E)(ILIUS, med. doctor te Delft en PIETER JAN, phil. nat. doctor, die zijn
vader als verificateur van 's rijke zee-instrumenten is opgevolgd.
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Doch ziet, in 1815 werd de volharding van OI.BERS beloond
en vond hij een, hoewel zeer klein, .toch zeer merkwaardig kameetje dat een tegenhanger van de komeet van HAJ.l.EY bleek
te zijn. In 1818 vond PONS te Marseille een klein komeetje,
sedert de komeet van ENCKE genoemd, en in 1826 eindelijk
werd door BlEU de komeet teruggevonden, die reeds twee
verschijningen gemaakt had, doch die nu eerst als eene komeet
van 62Js jaar omloopstijd erkend was. Even als er dus omtrent dezen tijd vier planeten bekend waren, wier loopbanen
tusschen die van Mars en Jupiter gelegen waren, even zoo waren er nu vier kometen. wier omloopstijden berekend waren
en wel twee met zeer langen, twee met zeer korten omloopstijd. En wat niet weinig merkwaardig was, van eene dezer
kometen, die van Biela, sneed de loopbaan het vlak van die
der aarde in een punt, dat van de loopbaan der aarde op een
afstand gelegen was, slechts iets grooter dan de middellijn
der aarde zelve. Kwamen dus de komeet en de aarde gelijktijdig op hetzelfde punt te recht, dan ware, in acht genomen
het groote volumen der kometen, een zamentreffen der aarde
met de komeet te duchten, zoo al niet met de kern, dan toch
met het omhulsel; en hetgeen thans· als een belangwekkend
verschijnsel zou tegemoet gezien worden, wegens den prachtigen
vallende· sterren-regen, die zich waarschijnlijk aan ons oog zou
vertoonen, was toen bij de domme menigte eene oorzaak van
schrik en angst. Lrl'TROW, de beroemde directeur van het ob·
servatorium te Weenen, schreef in 1B32 een werkje, Yoornamelijk ten doel hebbende de menigte tot- gernstheid terug te
brengen, dat "de kometen in het algemeen en de vier voornaamste in het bijzonder" ten onderwerp had. Hij deelde
daarin in een y;eer bevaitelijken stijl al datgene mede, wat in
dien tijd van de kometen bekend was en bestreed vooral de
bijgeloovige vrees, uit de oudheid en middeneeuwen tot in onze
eeuw doorgedrongen, dat de verschijning eener komeet voor
de aarde en hare bewoners niets goeds voorspelde. KA.ISER
leverde in het begin van 1833 van dit werkje eene vertaling,
zonder zijn naam anders dan slechts met één letter aan te
duiden, en de opgang, dien dit werkje in ons land maakte,
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was zeker geen geringe spoorslag voor hem om op de baan
van populair schrijver, waarop hij zich zoo gemakkelijk bleek
te bewegen, voort te gaan.
Eene nieuwe aanleiding daartoe gaf de verschijning der komeet van HUlEY in 18M. In het begin van dat jaar gaf KAlSER
over die komeet eene verhandeling uit, die een model van duidelijkheid en volkomenheid tevens mag heeten en ook terecht
bij zijne landgenooten een buitengewonen opgang maakte.
Na eene inleiding, waar hij onder anderen eene zeer duidelijke verklaring geeft van wat men de elementen eener planeten-loopbaan noemt,. behandelde hij in het eerste hoofddeel dt!
geschiedenis der komeet van HALLEY, d. i. alles wat van de
vroegere verschijniugen der komeet mede te deelen is, de omstandigheden, waaronder zij zich vertoonde, de onderzoekingen
van HALI.EY en zijne voorspelling, dat de komeet in 1758 of
1759 terug zou komen en de bij die verschijning gedane waarnemingen; in het tweede hooCddeel de toekomstige verschijning
in het jaar 1835 en wel eerst de storingen, die de komeet door
de aantrekking der planeten ondergaat en de berekeningen
daarvan door PONTÉCOUJ.ANT, DAMOISEAU, LUBBOCK en ROSENBERGER, en daarna de voorspelling van haren waren en haren
schijnbaren loop bij de aanstaande verschijning. KAISER had de
verhandelingen dezer wiskundigen zorgvuldig bestudeerd en uit
de verschillende berekeningen aangaande den tijd van doorgang
door het perihelium een resultaat afgeleid, dat van al de anderen afweek. De wijze, waarop hij hierin te werk ging, verraadt reeds den scherpen critischen blik, dien ieder, die hern
kende, zoozeer in hem bewonderde. Hij ontdekte tienen misslag in de berekening van PONTÉCOUUNT en leidde uit eene oordeelkundige verbinding der berekeningen van PONTÉCOULANT en
RoSENBERGER af, dat de komeet den 15 den November door haar
perihelium gaan moest. PONTÉCOULANT had den 7den November,
DAlrIOISEAU den 4den, LVBBOCK den 30sten October gevonden,
terwijl ROSENBE&GERS berekeningen zich niet verder dan tot de
verschijning van 1759 uitstrekten.
.
Zoodra de komeet in .A ugustus ontdekt was, konde al vrij
spoedig eene juiste bepaling van den tijd van doorgang door
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het perihelium plaats hebben, en men vond slechts een verschil
van 0,06 dag of anderhalf uur met de door KAIS:tR aangenomen waarde. Geen wonder, dat de weg, dien de komeet aan
den hemel beschreef, volkomen overeenkwam met dien, welken KAlSER op een de verhandeling vergezellend kaartje had
afgeteekend, terwijl die in andere werkjes over hetzelfde onderwerp, onder anderen van den jongen LITTltOW, geheel verkeerd was voorgesteld.
De komeet van HAI.LEY was dos teruggevonden; de sterrekunde had weder eene zegepraal behaald. Geen wonder, dat
KAlSER brandde van verlangen haar waar te nemen, doch op
hetgeen te Leiden de sterrewacht heette, was daar geen denken aan. Boven op het plat, dat weder boven het dak van
het academiegebouw was opgericht, stond in het daartoe .pzettelijk gebouwde huisje het onbruikbare reuzen-telescoop .van
RUND; een meridiaankijker, passage-instrumellt, niets van dat
alles was er. Gelukkig, dat een voornaam liefhebber der skrrekunde te Amsterdam, de heer STOOP, een fraaien FrannhoCerschen kijker, met cirkelmicrometer toegerust, ter beschikking van KAlSER stelde; doch deze zag zich verplicht., zoo goed
en zoo kwaad als het kon, dien bij zich aan huis op te stellen.
Eerst geschiedde dit op eene vliering; later konden de waar·
nemingen in de open lucht geschieden, nog later op een zolder, doch hoe gebrekkig het toegaat, wanneer men in een niet
daartoe ingericht loeaal waarnemingen doen wil, kan men uit
het bericht omtrent die waarnemingen lezen. Op. die vliering
en op dien zolder moesten inrichtingen bedacht en nitgevoerà
worden, waardoor de kijker niet op den vloer stond, d4e tevens het gewicht der waarnemers dragen moest, en zelfs moesten
dakpannen uitgelicht worden om door de aldus gemaakte openingen de komeet te kunnen aanschouwen.
Bij de algemeene belangstelling, die de komeet van HALLBY
bij de geheele beschaafde wereld had opgewekt, kon het niet
anders of de onvermoeide pogingen van. KAlSR moesten de aan·
dacht trekken. Van 23 Augustus tot 16 November had hij
van de komeet, telkens wanneer de geJegenhei.dgUJl$tigwas.
de plaats aan den hemel bepaald, enden Uden November,juist
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den dag na zijne laatste waarneming, werd hij verrast door
zijne bevordering tot doctor honoris causa in de wis- en natuurkunde.
Maar nog eene tweede onderscheiding was voor hem weggelegd, die, hoe eervol de reeds genoemde was, toch veel meer
invloed op zijn volgend leven had.
Van verschil1ende plaatsen waren bezoekers naar Leiden gekomen, die de komeet gaarne eens door een kijker wilden
aanschouwen en daaronder ook invloedrijke personen uit den
Haag. Het kon niet anders of het moest de aandacht trekken,
dat de waarnemingen, door den observator te J,eiden op de
komeet van HAI.LEY volbracht, niet op het observatorium, maar
op de vliering V1In des observators woning op de Cel1ebroêrsgracht hadden plaats gehad j dat daartoe· niet een instrument
van de sterrewacht, maar een van een liefhebber geleende kijker
gediend had. Men begreep, dat aan dien toestand een eind
moest komen, doch er waren vele hindernissen. die het verbeteren van KAISERS posiiie in den weg stonden.
In September 1835 was SPEURT VAN DER EYK emeritus geworden en bij. die gelegenheid waren VAN BREDA. die tot de
Gendsche hoogeschool behoord had en na de Belgische onlusten nog slechts aan de Leidsche toegevoegd geweest was,
UYLENBROEK en VAN DEn HOEVEN, die nog slechts buitengewoon waren, tot gewone hoogleeraren in genoemde faculteit
benoemd.
De faculteit was dus reeds overcompleet en voor KAlSER
scheen eerst moeilijk eene verbetering gemaakt te kunuen worden. Doch voornamelijk aan de volharding en den invloed van
den heer JHR. A. G. A. VAN RAPPARD, toen referendaris aan het
Ministerie van Binnenlandscbe Zaken, was het te danken, dat
KAISRR in Augustus 1837 ten minste tot lector in .depractische
sterrekunde benoemd werd, en hem tevens het bestuur der
sterrewacht werd opgedragen. lJYJ.ENBROEK had met zijne benoeming tot gewoon hoogleeraar het geheele onderwijs in de
natuurkunde gekregen en werd, ofschoon bij er niet om v.erzocht bad, , - op zich zelf was het hem niet onwelkom, zoodat men
hem .die onverdiende krenking had kunnen besparen - slechls
JUl!BOEX 1875.
4
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. drie maanden na de vermelde benoeming ontheven van het
onderwijs in de theoretische sterrekunde. welk vak aan KUSER
opgedragen en diens titel veranderd werd in dien van lector in
de eterrekunde.
Alvorens verder te gaan, moet ik opmerkzaam maken op de
omstandigheid, dat, toen later door W J::STPHAI.EN, een leerling
van BESSEI" de waarschijnlijke baan van de komeet van Halley
werd afgeleid, de waarnemingen van KAISEll., evenmin als die
van NWOI..\Ï, E~cKE en een tal van anderen, bij de berekening
gebruikt zijn en deze alleen berustte op de waarnemingen van
STlI.UVE, met den grooten kijker en draden micrometer te Dorpat, en van BEBSEL met den heliometer te KÖlligsberg verricht,
alsmede die, welke door llERSCHEL, MACLEAR en SMITH aan de
Kaapstad gedaan waren.
De naauwkeurigheid van al deze
waarnemingen overtrof die, welke met cirkelmicrometers
bereikt was, zoo ver, dat deze maatregel alleszins gewettigd was, doch het moet niettemin voor hen, die voor de
waarneming der komeet zoo veel gedaan hadden als KAlSER,
zeer teleurstellend geweest zijn, dat hunDe moeite voor niet
geweest was.
De leering, hieruit te trekken, is deze, dat wanneer het
plan bestaat eene inrichting voor het bevorderen der wetenschap te stichten, men niet tegen eenige meerdere onkosten
moet opzien, om haar met de volkomenste, althans zeer volkomene hulpmiddelen te voorzien, daar men anders gevaar loopt,
dat het daar verrichte werk bij belangrijke onderzpekingen
buiten beschouwing blijft.
.
Dat KAlSER na zijn optreden als lector en directeur der sterrewacht zich ter taak stelde, niet alleen haren toestand zooveel doenlijk te verbeteren, maar ook de sterrekunde wlve door
zijn onder~ijs en zijne geschriften uit liet diepe verval op te
beuren waarin zij in ons land vervallen was, is bekend
nToen mij in 1831 het onderwijs in desLerrekunde aan de
11 Leidsche Hoogeschool
werd opgedragen," zegt KAlsERin de
voorrede van het eerste deel der Annalen der StBl'nwarte in
Leiden, "had ik 'wel veel gelezen, maar nooit eene eigenlijke
~terrewacht of ~l\ det" nieuwe atenekundige werktuigen-ge-
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I/zien. Ik had het geluk niet gekend door een leermeester
"voor mijn vak gevormd te worden, en ik miste de ondervin.. ding, die alleen door de practijk verkregen kan worden. In
"mijn vaderland had men van de sterreknnde zoo weinig be"grip, dat het niet eens in overweging genomen kon worden,
IIm\j de gelegrnheid te verschaffen door reizen het ontbrekende
•
liaan te vullen, en ik moest een van beiden: de mij aangebo"den betrekking weigeren of, hoewel daartoe niet rijp, tevens de
liaan haar verbonden plichten op mij nemen. Niettegenstaande
"alle zwarigheden besloot ik mijne geringe krachten aan het
IIweder opwekken der sterrekunde in mijn vaderland te wijden
lIen tot bereiking van dit doel geene moeite te ontzien. Het
"kwam münoodzakelijk voor, door een omvangrijk onderwijs,
"ook in de practische slerrekunde, de beoefening dezer weten"schap aan de Leidsche hoogeschool zooveel mogelijk bevor"derlijk te zijn, door populaire geschriften mijne landslieden in
"het algemeen met de sterrekunde bekend te maken en zoo
IImogelijk, door niet te onbeteekenende waarnemingen het
"buitenland een teeken van het herleven der sterrekunde te
"geven. Het is klaar, dat de sterrewacht in haren toenmali"gen toestand voor mün doel niet geschikt was, maar aan de
/Jstichting een er nieuwe sterrewacht was niet te denken, daar
"de naauwelijks geeindigde strijd met België aanzienlijke geld"sommen verslonden had en de Regering gedwongen was de
"uitgaven van den staat zoo veel mogelijk in te krimpen. In"tu8schen was ten minste eene tijdelijke en gedeeltelijke ver"betering der sterrekundige hulpmiddelen noodzakelijk, en daar
"de staat daartoe slechts zeer weinig kon bijdragen, besloot
"het collegie van curatoren, de astronomie met eenige d uizen"den guldens uit de bijzondere kas der hoogeschool ter hulp te
.. komen. In ieder geval moest de oude, geheel ondoelmatige
"sterrewacht behouden blijven, doch ik geloofde, dat zij voor·
nloopig met weinig kosten voor het gebruik van eenige instru"menten zou kunnen ingericht worden. Ik was van gevoelen,
"dat inden kleinen koepel, na vernieuwing van het be\\'eegbare
"dak, een acht-.voets-k\lker met draden-micrometer voor het
"doen van micrometer-waarnemiJlgen en JD het algemeen van

4*
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"waarnemingen buiten den meridiaan, kon opgesteld worden,
"en dat in de verdieping, hier vlak onder, een paar draagwbare instrumenten voor tijdsbepaling en voor oefening der
"studenten konden geplaatst worden. lk had de voldoening,
"dat mijne inzichten beaamd werden, en zoo werd weldra het
ubeweegbare dak vernieuwd en verhoogd en in het optische
IlÎnstituut te Munchen een kijker·met een zes-duims·objectief
lIen eene pendule van MABLER, en bij ERTEL een universaal"instrument en een draagbaar passage-instrument besteld. Nog
IImoest de groote .zwarigheid overwonnen worden, dat de he"stelde instrumenten niet zouden gebruikt kunnen worden,
Hwanneer zij op den hewegelijken vloer van het kamertje in
"dezen toren rustten. Ik liet hiertoe eene balkenstelling in"brengen, welke op het boveneind der wenteltrap op de oude
Ilen sterke muren van het gebouw rustte en verder niet meer
"met de muren en vloeren van het torentje in aanraking kwam.
"De toren had drie kleine kamertjes boven elkander, waarvan
"bet onderste gebruikt werd om de balken te verbinden; in
"het middelste kwamen de twee nieuwe kleinere instrumenten
"op geïsoleerde houten palen te staan, welke met de balken"stelling verbonden waren en in het bovenste kamertje, onmid·
"dellijk onder het beweegbare dak, werd de zes-duims refractor
"door sterke geïsoleerde dwarsbalken gedragen." (*)De beide kleine instrumenten kwamen het eerst te I . eiden
aan en KAlSER haastte zieh met het passage-instrument eene
lIauwkeurige bepaling uit te voeren van de geographische b.reedte
van het observatorium, het eerste element, dat men op zulk
eene inrichting moet kennen. ,De lengte ten opzichte van den
meridiaan van Greenwich, had hij een paar jaar vroeger uit
een aantal sterrebedekkingen, in de jaren 1829/32 waargeno.
men, afgeleid, zoo dat nu de volkomene ligging van de stenewacht
door "hem sterrekundig bepaald was. Zoowel deze werkzaamheden
als de waarneming op de komeet van HALl..EY, hadden ook bniten
's lands zijn naam reeds bekend gemaakt, en omstreeks het midden
van 1839 viel hem de eer te beurt -tot eorresponde~rend lid
(*) Men zie de flaten in het eerste deel der "Annàlen der Sternwarte in 1eûIen."
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der Boya1 Ästrollomical Society te Londen gekozen te worden.
In den herfst van dat jaar kwam de lang gewachte micrometer, die den kijker eerst tot zij U\! bestemming geschikt
maakte, aan.
In het jaar, dat tusschen de opstelling van den kijker en
dit oogenblik inlag, een jaar, dat KA.ISER voorzeker eindeloos
lang moet toegeschenen hebben, onderzocht hij de optische
kracht des kijkers en gaf van dit onderzoek, waaruit gebleken
was, dat hij voor de volkomenste kijkers van dien tijd niet
behoefde onder te doen, openlijk verslag. Na aankomst van
den micrometer begon hij dadelijk de herhaalde meting eener
reeks van 89 dubbelsterren, dezelfde die BESSEL en STRUVE
eenige jaren geleden waren overeengekomen ieder afzonderlijk
uit te meten. Het doel van dezen arbeid was, behalve het
bepalen zelf van afstand en richting voor deze sterren paren,
ook voornamelijk eene vergelijking te maken tusschen de naauwkeurigheid, die hij met den nieuwen kijker bereikte en die,
lvelke S'l'RUVE met een kijker van bijna dubbele lengte en
BISSET, met zijn heliometer bereikt had.
Mocht het voor iemand, die voor het eerst een dergelijk instrument behaudelde, eene stoute onderneming geilOemd worden
zich met zulke sommiteiten te willen meten, de wijdstrijd liep,
zoo als het door KAISER in zijn voortreffelijk werkje: HEerste
metingen met den micrometer" gegeven onderzoek bewees, geheel ter zijner gunste uit; het bleek, dat de waarschijnlijke
fouten zijner metingen kleiner waren dan die van deze beide
groote sterrekundigen. Behalve aan eene groote mate van handigheid, moet dit resultaat grootendeels torgeschreven worden
aan de buitengewone scherpte van KA.ISER'S gezicht, waarvan ik
bij het te zamen beschouwen van hemellichamen door denzelfden kijker, dikwijls getuige geweest ben, maar
, ook evenzeer
aan de i nspa"nning, die hij zich bij metingen gaf.
Hoewel KA.ISER na de bekendmaking dezer waarnemingen
vleijende brieven van BESSEY" STRUVE en andere astronomen van
Europa mocht ontvangen, was het toch menschelijk, dat het
niet in alle opzichten aangenaam gevonden werd, dat "der
verilochte Kell mit seinem kleinen Instrumente" aUes overtroffen
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had, wat nog op het gebied der fijnste micrometer-waarnemingen geleverd was.
Ook bij ons te lande werd zijn arbeid te recht gewaardeerd
en kort na de uitgave van zijn werkje over den micrometer
viel hem de onderscheiding ten deel, die hij reens lang was
waardig geweest, ik bedoel zijne benoeming tot buitengewoon
hoogleeraar in de wis- en natuurkundige faculteit te Leiden
(Augustus 1840). Den l7den Octoher aanvaardde hij die waardigheid met eene redevoering "De novissimis astronomiae incrementis," welke redevoering, voor zooveel mij bekend is, nooit
afzonderlijk gedrukt, en als ik mij wel herinner, bij den secretaris van den academischen senaat verloren is geraakt, wien
zij, ter opname in de Annales Academici, was toegezonden.
De buitengewone hoogleeraren te IJeiden hebben volgens het
Kon. Besluit op het hooger onderw~js van 2 Augustus 1815,
noch zitting in de faculteit, noch in den senaat, mochten zelfs
bij vacature van een gewoDen hoogleeraar niet tot opvolgers
worden voorgedragen, zonder gemotiveerd advies. Deze bepaling
wordt echter sedert lang niet meer gehandhaafd eu, als ik wel
heb, werd ook aan KAlSER reeds tegelijk met zijne aanstelling
zitting in de faculteit en den senaat verleend.
Hoewel .hij aan zijn onderwijs steeds veel zorg wijdde, de
eenmaal begonnen micrometer-waarnemingen op dubbele sterren
werden nog tot in bet jaar 1844 voortgezet. Hij koos nu die
dubbele sterren uit, &8 in getal, die door de onderzoekingen
van 8TRUVE gebleken waren eene merkbare eigene beweging te
hebben. Eerst in 1865 heeft KAlSER deze waarnemingen bekend gemaakt en daarbij tevens de redenen medegedeeld, die
hem genoopt hadden dezen arbeid te staken; in de eerste plaats
bevredigde hem de bij dubbelsterren in het algemeen bereikte
naau~keorigheid niet; uit andere geschriften van zijne hand
blijkt, dat zijne bedoeling. hiermede is het aanwezig zijn van
onverklaarbare, soms standvastige, soms zeer variëerende verschillen tusscben twee waarnemers, veel grooter pan de wederzijdsche waarschijnlijke fouten der eindresultaten mogelijk zou·
den doen achten; ten tweeden bleek hem maar al i;tI zeer, dat,
hetzij door de liehtzwakte der kLeinste, hetzij door den te geringen
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afstand der beide zamenstellende sterren, een aantal der uitgekozen
dubbelsterren de kracht van een kijker met een zes-daims.objectief
overtreffen. Hierbij kwam, dat het aantal grootere en machtigere
kijkers langzamerhand toenam, en dus de overtuiging bij hem
veld won, dat hij gevaar liep onnutten arbeid te verrichten door
met zijn' klein werktuig in deze metingen met zijne gelukkiger
vakgenooten te willen blijven mededingen. H et i~ voorzeker
te bejammeren, dat KAlSER tot dit besluit kwam, daar het toch
duidelijk gebleken is, dat hij door zijn buitengewoon talent van
observeeren stellig menig ander overtrof, en de uitmeting van
dubbele sterren voor een sterrekundige, die bovendien door
andere ambtsplichten gebonden is, het voordeel heeft geen
langwijlige herleiding der waarnemingen na zich te slepen. Hoogst
waarschijnlijk heeft de afstand van zijne woning op de Cellebroêrsgracht van de sterrewacht en de last, daardoor ontstaande, veel bijgebracht tot dit besluit, maar zeker niet in geringe
mate de nieuwe taak, die hij zich oplegde: een populair
handboek der sterrekunde te schrijven.
Dit werk, dat ieder beschaafd Nederlander kent, voldeed aan
eene reeds la~g gevoelde behoefte. De bestaande werkjes over
sterrekunde, ,die voor .het onderwijs gebruikt en door weetgierigen gelezen werden, waren gedeeltelijk studieboeken, zoo
als, om slechts een voorbeeld te noemen, de overigens voortreffelijke Cosmographische lessen van DE GELDE&, gedeeltelijk
niet meer op de hoogte des tijds. Maar hetgeen KAlSER vooral
tot bet schrijven van den Sterrenhemel noopte, was de bij hem
veld winnende overtuiging, dat de populaire voordracht eischen
stelde, waaraan de bedoelde werken niet geheel voldeden. Door
meer dan één boekhandelaar aangezocht om van het werk van
VON LITTROW: .. Die Wunder des Himmels," eene Nederlandsche
vertaling te bewerken, sloeg hij dat aanzoek telkens af, omdat
hij het, zonder te willen beslissen of het in Duitschland bij
het groote publiek gelezen werd, niet voor den Nederlandschen
lezer geschikt achtte. Toen van dit werk toch later eene vertaling in bet licht kwam en hem die door de redactie van den
nGids" ter recensie gezonden werd, ontwikkelde hij zijne gron.
den voor die meening. Zijne grieven tegen vele der bestaande
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eosmographische boeken, die voor het publiek bestemd zUn,
waren het gebruik van wiskundige figuren en het voorkomeu
in die werken van de beschrijving der hulpmiddelen, door de
astronomen zeI ven gebruikt om tot de kennis van hun vak te
geraken; met andere woorden van de instrumenten. Dat zijne
inzichten in deze beide opzichten niet zoo geheel onjuist waren, heeft het debiet van den Sterrenhemel, waarvan nu reeds
drie oplagen van het eerste en twee van het tweede deel verschenen zijn, ruim bewezen. Ik kan niet nalaten hier eenige
regels af te schrijven, handelende over het tweede punt; regels, die ons den humoristischen stijl herinneren, dien KAISER
zoo goed kon aannemen, wanneer hij in zijne beoordeelingen
moest afkeuren. fJ In het eerste jaar," zegt hij in de aangehaalde recensie, "waarop ik aan de Leidsche hoogeschool ook
nde populaire sterrekunde te onderwijzen had, meende ik zeer
'!wel te doen met mijnen toehoorders eenige sterrekuudige
nwerktuigen voor te stellen en te verklaren, maar ik zag spoe.. dig, dat zij slaperig werden, die anders gewoon waren mij
umet groote belangstelling aan te hooren, en ik dacht bij mijfJzelven: men maakt toch altoos eene dwaze figuur als men
"buiten de maat speelt. Dikwijls ontvang ik bezoekers op het
nobservatorium, die dan de werktuigen in natura en niet slechts
Hiu kleine onvolkomen afbeeldingen voor zich zien, en dan
fJmaakt de eene de geleerde aanmerking, dat het koper dier
Nwerktuigen mooi geschuurd is j de ander vindt dat het passange-instrument wel wat op een kanonnetje gelijkt i de derde
"scbat de geldswaarde naar de hoeveelheid koper, waaruit zij
nbestaan. Breng ik de bezoekers bij den grooten kijker uit
"Munchen, dan worden zij bevreesd en opgetogen, als zij het
I/groote gevaarte met eene onbegrijpelijke ligtheid door de lucht
"zien zweven; maar als ik hen verpligten wil met de ver"klaring van de wijze, waarop zijne cirkels aangewend kunIInen worden om den kijker in één oogenblik op een voor het
Hbloote oog onzigtbaar hemellicht te rigten, of als ik mijn best
"wil doen, om mijn lieveliogswerktuig, den micrometer, uit
"te leggen, dan word ik door eene stem verrast, die mij
"vraagt: Is de toren, dien ik daar zie, niet die van Soewr-
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"woude ? De sterrekundige werktuigen zijn voor de sterre"kundigen in de wereld gekomen en niet voor onze leeken."
Ieder, die K.usER gekend heeft, zal zich de teleurstelling
kunnen voorstellen, die hij in dergelijke gevallen ondervond;
hij, die steeds zoo enthusiast was voor al het schoone, dat
zijn vak opleverde, zoo veel voelde voor een in de constructie op juiste beginselen berustend, :fijn afgewerkt instrument I
N Het
wezen en de eis eh en van de populaire voordracht der
"natuurkundige wetenschappen en meer bepaaldelijk van die der
"sterrekunde" is ook later in 1858 het onderwerp geweest eener
toespraak. gehouden bij de heropening zijner populaire lessen
aan de hoogeschool. Op welsprekende wijze ontwikkelt KAISEB.
in deze toespraak, die ook afzonderlijk is uitgegeven, niet alleen de eischen, waaraan de populaire voordracht zelve voldoen
moet, maar ook de eigenschappen, die hij bezitten moet, die
. de moeilijke taak op zich Deemt als populair schrijver op te
treden. Het zou mij te ver voeren, hoe gaarne ik het deed,
hier eenige schoone volzinnen uit deze openingsrede aan te halen; de keuze zou zelfs zeer moeilijk zijn, daar zij, evenals
alle producten van KAlSER's pen, een volkomen meesterschap
over de taal. verraden en uitmunten door fraaien stijl. Even
als gezegtl werd van DE VRIES, toen hij in zijne openingsrede
de eischen beschreven had, waaraan een taalgeleerde voldoen
moet, even zoo is hier van toepassing, dat hij, die z66 het
beeld weet te schetsen van den vertolker der wetenschap voor
het beschaafde publiek, dat beeld zeker zeer nabij zijn moet.
Talrijk zijn de polJUlaire schriften geweest, waarop KAlSER zijne landgenooten onthaalde; enkele grootere zijn afzonderlijk
uitgegeven, waaronder in de eerste plaats de Sterrenhemel,
waarvan wij het eerste deel, de nverklaring," reeds vermeld
hebben, dat een jaar later door het tweede gevolgd werd, waarin hij de grondslagen openlegde, waarop de "v~rklaring" berustte en tevens eene beschrijving en afbeelding vtm den sterrenhemel voegde; voorts zijne nGeschiedenis der ontdekkingen
nvanplaneten, als een tafereel van het wezen en den toestand
nder sterrekunde, in de taal van het dagelijksch leven voor-

,gedragen."
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In het tweede deel van den Sterrenhemel trachtte hij te
voldoen aan het verlangen vau hen, die dieper in het wezen
der sterrekunde wenschten in te dringen, dan door het bestu·
deeren van het eerste deel mogelijk was. Wat gewoonlijk in
de handboeken der cosmographie of der wiskundige aardrijkskunde behandeld wordt, vindt men hier op eene onovertrefbaar
duidelijke wijze verklaard; zoo als o. a. al het wetenswaardige
omtrent sterrebeelden, de namen en classificatie der sterren,
de grootheden, door welke de schijnbare plaatsen van hemel·
lichten en de ligging van punten op de oppervlakte der aarde
worden uitgedrukt en de hulpmiddelen en handelwijzen, door
welke deze grootheden worden bepaald. Een volgend hoofdstuk behandelt de elementen der loopbanen, zoowel van de
lichamen, die zich om de zon bewegen, planeten en kometen,
als van die, welke dit niet doen, zooals de wachters der plane.
ten en de dubbele sterren. In den tweeden druk werden nog
twee hoofdstukken bijgevoegd, die in den eersten ontbraken,
waarin de wijze wordt toegelicht, die de sterrekundigell gevolgd zijn om de loopbanen der planeten, kometen, wachters
en dubbele sterren te bepalen, en ook de bepaling van de volstrekte afmetingen van het zonnestelsel besproken wordt.
De tweede afdeeling van dit deel, de beschrijving en afbeelding van den sterrenhemel tot titel voerende, bevat al datgene,
wat een liefhebber noodig heeft voor eene eigen beschouwing
van den sterrenhemel; het bij het werk gevOegde hemel plein
wordt verklaard, de daarop aangewezen dubbele en veranderlijke sterren, nevelvlekken, sterrehoopen ·en nevelsterren aangege\:en en tevens de middelen aangewezen om een aantal van
dezelfde voorwerpen, die voor het bloote oog onzichtbaar zijn, toch
met een kijker te vinden. Het werk bevat verder eene bijzondere
beschrijving van elk der meest merkwaardige hemellichten en
wordt versierd met een stel keurige staalplaten, door zijn broeder
gegraveerd, voorstellende de zonnevlekken, de planeten, waarond~r
Saturnus met zijne ringen, een pasr komelen en verder eenige
nevelvlekken, sterrehoopell en nevelsterren en eindelijk met twee
bijlagen, waarvan de tweede, bevattende inlichtingen omtrent de
kijkers en telescopen als hulpmiddelen tot eene naauwkeurige
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beschouwing der hemellichten, den liefhebbers der hemelbe.
schouwing vooral welkom is om de opgave van de prijzen en het
vermogen van verschillende kijkers, die voor eene uaauwkeurige
beschouwing der hemellichten aanbevolen kunnen worden.
Voor hen, die niet zoo gelukkig zijn, zich zelf zulk eenen
kijker te verschaffen, zijn aan het werk een siel prachtige
platen toegevoegd, gegraveerd door den broeder van KAlSER,
den voortreffelijken kunstenaar J. W. KAISEB.
Het laatstgenoemde werk: "de geschiedenis der ontdekkingen
van planeten", kan als een vervolg op dit tweede deel van den
Sterrenhemel beschouwd worden. Bij de verschijning der eerste
uitgaaf van het tweede deel in 1845 waren vall de asteroïden
nog altijd het oude viertal, Ceres, Juno, Vesta en Pallas bekend; sedert 38 jaar was dit getal stationnair gebleven en
WeInIgen, zelfs onder de sterrekundigen, konden vermoeden
dat dit getal nu weder, en wel met tamelijk rassche schreden
zou aangroeien. De ontdekking van Astraea, den 8sten December
1845 door HENCKE te Driessen, beloonde dezen ijverigen liefhebber voor een t~intigjarigen arbeid, en was voor anderen
de spoorslag zich op hctzelfde veld van onderzoek te begeven
Het jaar 1841 leverde drie nieuwe planeten en in 1850 was
het gezamenlijk aantal asteroïden reeds tot dertien aangegroeid.
KAlSER koos toen de ontdekking der planeten als eene aanlei·
ding om den vriend der slerrekunde een blik te doen slaan in
de wetenschappelijke huishouding, zoo als hij het noemde, harer
beoefenaars en de aard van het onderwerp bracht mede, dat
hij voor eene volledige bewerking zich niet bepaalde tot de in
den laatsten tijd ontdekte asteroïden; ook de geschiedenis der
ontdekkingen van Ceres, Juno, Vesta en Pallas werden in hare
beteekenis en haar wetenschappelijk verband ontwikkeld, even
als die van Uranus door lIERSCHEI, en die van Neptunus door
LEVERRIEB., Anu.s en GALLE. Vooral het laatate hoofdstuk bood
voor eene populaire behandeling groote zwarigheden aan; de
aanleiding tot de ontdekking. eene onverklaarde storing in den
loop der planeet U ranus, de meeningen, die omtrent haar door
verschillende sterrekundigen gekoesterd werden, de onderzoekingen, die den arbeid van LEVEB.RIER en ADAM.S nog vooraf·
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gingen, tnoosten in haren aard en strekking ontvouwd worden; de beoefening der oorspronkelijke verhandelingen van LEVERRIER en ADAM.S, op zich zelve geen gemakkelijke taak, moest
de juiste beoordeeling voorafgaan, wat ieder hunner van de
eer der ontdekking toekwam. Nog moeilijker was eene populaire uiteenzetting der door hen gevolgde methoden. Met
zeer veel onpartijdigheid wordt ieders werk gewikt en gewogen;
wordt de wetenschappelijke waarde der onderzoekingen en verhandelingen der beide geleerden ontvouwd, maar ook evenzeer
den l'ranschen eene verdiende veroordeeling toebedeeld, die,
door nationalell trots verblind, bijna weigerden geloof te slaan
aan het bestaan van eenen arbeid in een ander land dan Frankrijk ten einde gebracht, die met dien van LEVERRIER vergeleken
zou kunnen worden. Het geheele werk levert eene hoogst
aangename en onderhoudende lectuur op; de sterrekundigen
HERSCHEr., PIAZZI, OLBERS enz., wier namen ieder zich herinnert reeds vroeg aan de ontdekking der planeetjes te hebben
hooren verbinden, doch die voor velen niets meer daB klanken
zijn, worden door de ontvouwing en beschrijving hunner onderzoekingen bekenden, wier arbeid de belangstelling van den
lezer opwekt, vooral nu het streven van allen als een zamen·
hangend geheel wordt beschreven.
Hoe veel schoons dit werk bevatte, heeft het KAlSER later
veel verdriet veroorzaakt. Het werd lang niet zoo algemeen
gelezen als de Sterrenhemel en de uitgever klaagde over het
geringe debiet. Niet zonder wrevel liet zich KAIBER hierover
ook in druk uit, en het weêrhield hem, zoo als hij verklaarde,
b~i het publiek weder met dergelijke omvangrijke werken op
te treden. Ik gelooC echter, dat de reden van deze teleurstelling niet ver te zoeken is. Hij, die zich met het publiek in
aanraking stelt, moet het publiek nemen zoo als het is en niet
zoo als hij het gaarne wenschen zou. KAlSER zelf ,heeft, zooals wij reeds boven' zeiden, de stelling geuit, dat het publiek,
voor zoo ver het in de wetenschappen belang stelt, toch die
belangstelling alleen· wijdt aan de resultaten, maar niet aan
de hulpmiddelen, waarmede die resultaten verkregen worden.
Welnu, even sterk is dit ook het geval met den weg,waarop
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zij verkregen werden. Het tweede deel van den Sterrenhemel
heeft minder debiet gehad - om dien boekhandelaarsterm nog
eens te bezigen - dan het eerste en zij, die het zich aanschaften, waren ten deele liefhebbers, die de aanleiding gretig gebruikten, die het voor de beschouwing van de merkwaardigste
voorwerpen van den Sterrenhemel aanbood; ik heb ook bezitters gekend, die het eerste deel gelezen hadden en zich het
tweede deel ook aanschaften om het werk compleet te hebben i
maar hoe dikwijls lIet mij voorgekomen is, dat door dilettanten belang gesteld werd in de resultaten der sterrekunde en
met hoeveel belangstelling de meest belangrijke hemellichten
door een kijker werden aanschouwd, het is mij zelden of nooit
voorgekomen, dat een dilettaJü belangstelling verried in de
methoden, waardoor de sterrekundigen tot de kennis van de
loopbanen der planeten of kometen gekomen waren i een onderwerp, waaraan KAlSER in het tweede deel van den Sterrenhemel met zoo veel talent zijne krachten beproefde. Nog in
mindere mate is dit te verwachten aangaande de in gewikkelde
onderzoekingen van LEVERRI1m. en ADAMS, waarvan de beschrijving in het werk over de ontdekkingen der planeten misschien
meer eene welkome handleiding is voor hem, die eene wetenschappelijke studie van het geheele onderwerp wenscht te m~
ken, dan eene aantrekkelijke lectuur, zelfs voor het meer beschaafde en meer weetgierige gedeelte der natie.
Ik zou de grenzen van dit levensbericht overschrijden, indien ik al de voortbrengselen van KAISER'S werkzamen geest
hier wilde opsommen of ontleden; ten behoeve van hen, die
er bel~ng in stellen, heb ik van zijne geschriften eene chronologis...che lijst, zoo volledig het mij mogelijk was, zamengesteld; eene lijst, die van zijne onophoudelijke werkzaamheid,
maar nog veel meer van het hooge standpunt getuigt, dat hij
in de kennis der sterrekunde innam. Bijkans in elk voorlbrengsel
van zijne hand worden de onderzoekingen van anderen medegedeeld en. beoordeeld, wáár het te pas komt het ware van
het waarschijnlijke gescheiden, met een oordeel, dat bewonderenswaardig, ik zou bijna zeggen, benijdenswaardig is. Aan
dat seherpeoordeeJ,. dat tevens met eene ongeloofelijke snel-
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heid werkte, ht'bben wij nog verscheiden produden te danken,
die ik niet voorbi.i mag gaan, zonder onvolledig te zijn.
Om eenigszins de tijdsorde te volgen moet ik beginnen met
een woord te gewagen van den door KAl SER verbeterden prismacirkel. Het sextant, in de vorige eeuw uitgevonden, is een
werktuig, dat aan eene eeuwen lang gevoelde behoefte voldoet,
namelijk die van met een instrument, dat los in de hand gehonden wordt, den hoek te meten, dien de gezichtslijnen met
elkander maken, uit ons oog naar twee voorwerpe'n getrokken;
voor zeevarenden is het onmisbaar om dagelüks de plaats van
het schip te bepalen. Maar het lijdt aan -het gebrek, dat het
kleine verborgen fouten kan hebben, dIe het resultaat der daarmede gedane meting onjuist doen worden. Rt'eds hadden AKwI
te Modena en STEINHEIL te Munchen eene andere soort van instrumenten bedacht, waar de spiegels van het sextant door
glazen prisma's vervangen waren, en die ten doel hadden eene
meer volledige oplossing van het vraagstuk te leveren. De
constructie van den prismacirkel van A:~HCI is, zoo ver ik bewust ben, niet openlijk bekend geworden; STEINnElT. heeft van
den zijnen na elkander twee constructies bedacht, waarvan de
tweede sommige gebreken miste, die den eersten ten laste
kwamen. Hoe vernuftig de door STEINHEIT. ontworpen instrumenten waren zamengesteld, KAlSER begreep, dat de constructie nog aanzienlijk vereenvoudigd kon worden. Geholpen door
de vaardigheid en bekwaamheid van den heer E. WENCKEBACH,
die, bÜ STEINHEI1, gevormd, zich te Amsterdam als instrumentmaker had nedergezet, bracht hij na eenige proeven een. werktuig tot stand, dat veel eenvoudiger ook dan de tweede pris~
macirkel \"an STEINHEIT, was, en werkelijk eene volledige oplossing van het hier gestelde vraagstuk genoemd mag worden. Het
voldoet namelijk aan het vereischte, dat het instrument, voor zoover Je waarnemer hiervoor zelf zorgen moet, zeer gemakkelijk
kan gerectificeerd worden en dat de onvermijdelijk overblijvende
foutf'D, door de vereeniging van twee waarnemingen, ,op bepaalde
wijze genomen, geheel kunnen vernietigd en dus onschadelijk
gemaakt worden, terwijl het zich· onderscheidt van de beide prismacirkels van STEINRlm. do~r eene veel eenvoudiger constructie.
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•

Het trok onder anderen de aandacht van den ouderen STRUVE, en ik herinner mü KAlSER in of omstreeks 1845 eens in
eene zeer opgewekte stemming te hebben aangetro1l'en, daar
hij een brief uit Rusland, ik meen van STRUVE zelf, ontvangen
had, waarin hij geraadpleegd werd over de invoering van zijnen
prismacirkel bij de Russische marine. Dit gaf aanleiding tot
eene onderhandeling met den Nederlandschen minister van marine over hetzelfde doel, namelijk invoering van het werktuig bij de
Nederlandsche marine, doch deze heert toen tot geen gewenscht
resultaat geleid; hoogst waarschijnlijk is de aanleiding hiertoe
geweest de hooge prijs van den prismacirkel, ontstaande uit
de duurte vau goede glazen prisma's, in vergelijking met die
van een gtlWOOIl sextant. Ook de kort daarop verschijnende
aank011diging van PrsToR en ~{.4RTINS, betreffende de door hen
bedachte patentcirkels en patentsextanten, heeft daarop waarschijnlijk groot en invloed uitgeoefend. In deze instrumenten is
slechts één der spiegels door een klein glazen prismatje vervangen; in den prisma cirkel zijn twee veel grootere prisma's
Doodig. De patentcirkels paren werkelijk aan eene grootere
goedkoopheid eene zeer naauwkeurige bewerking en voor het
nautische doel zijn zij voldoende, hetgeen KALSER zelf de eerste
was te erkennen, en het is dus wel te verklaren, dat van
de invoering bij de Nederlandsche marine niet gekomen is.
Hierdoor werd KAlSER echter in hooge mate mismoedig, meermalen liet hij zijne gevoeligheid daarover blijken, en het
ontstemde hem zoo, dat hij geen pogingen meer doen wilde
. voor de invoering van den prismacirkel bij de Russische marine:
wellicht bleef de brief van STRUVE onbeantwoord.
Wanneer het mij geoorloofd is over deze zook een OOI deel
te uiten, dan zou het dit zijn, dat, ingeval de practische astronomie voor de naauwkeurigste plaatsbepalingen, die zij verrichten moet om het gebied der wetenschappen uit te breiden,
weder evenals in de tijden van HEVEI,IUS en TYCHO, zijne toevlucht. moest nemen tot het meten van de afstanden van hemellichamen; alsdan de prismacirkel van KAlSER, doch. van
grooteleafmetiugen dali de bestaande exemplaren, ongetwijfeld
het eenige instrument zou moeten zijn, dat voor dit doel aan
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elk observatorium noodig zou zijn. Sedert de uitvinding van
den meridiaankijker door HALLEY echter, is het meten van af·
standen voor het doen van fijne sterrekundige bepalingen geheel op den achtergrond geraakt, en de invoering van muurcirkels, meridiaancirkels en ten laatsten de kijkers op parallactischen
voet met micrometers heeft dt'l afstanden met hode geheel van de
observatoria verbannen. Het instrument zou dus geheel en al
voor de zeevaart zelve moeten dienen, waarvoor het ook beo
stemd en uitgedacht is, maar ieder, die maar eenigszins weet
hoe, door wie en onder welke omstandigheden aan boord van
schepen de instrumenten behandeld worden, zal ook toestemmen, dat eenvoudigheid van constructie, vereenigd met sterkte,
in nautische instrumenten groote .aanbevelingen zijn, en niet
minder is dit goedkoopheid. Dit alles in acht genomen, was
het te voorzien, dat de pri@macirkel, die niet licht voor minder dan den dubbelen prijs van een Pistorschen patentcirkel
van grootere afmetingen gemaakt kan .worden en toch in alle
geval niet zoo gemakkelijk te hanteeren is, voor eene algemeene
invoering, hetzij hij Marine, hetzij bij. de koopvaart, het niet
tegen den patentcirkel kon uithouden, nog minder de sextanten geheel verdringen.
Was de verbetering van den prismacirkel een bewijs van
talent en groote vindingrijkheid, het staat niet alleen. Ik wil
hier enkel herinneren aan de verzameling kleinere werktuigen,
bestemd om op het collegie der populaire astronomie allerlei,
voor de hoorders wellieht moeilijke onderwerpen duidelijk te
maken; - zijn toestel om de personeele fouten bij sommige waarnemingen absoluut te bepalen, iets wat vroeger door velen voor
onmogelijk gehonden werd; - een voet voor een kometenzoeker,
zoodanig ingerieht, dat men op zijn gemak zittende en altijd
rechtuit ziende in één uur tijds den geheelen hemel doorzoeken kan, terwijl men met een kijker op paraJlaetischen voet
werkende, voor het onderzoek van den gansehen hemel veel
langer tijd behoeft en zijn lichaam in alle mogelijke bochten
moet wringen om door den kijker te zien. Toen de heer
F.A.YE in 1854 het observatorium te Leiden bezoeht, was hij
over de inrichting van dezen kometenzoeker geheel in ver-
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rukking. Hij had zelf één of meer kometen ontdekt, doch
bij het ·zoeken daarvan, leunende tegen een dak en met
een kijker los iu de hand, eene veel minder aangename positie
gehad dan deze toestel toeliet. Over het algemeen was KAISElt
in de kennis van instrumenten, de beoordeeling van hun vermogen en vooral de wijze waarop zij gebruikt moeten worden,
om zuivere resnltaten af te leiden, onovertroffen.
Het zij genoeg hier slechts te herinneren aan zijne beoordeelingen van het vermogen der verrekijkers, afkomstig van
de voornaamste labrieken van Europa, te vinden in het tweede
deel van den "Sterrenhemel," die ten gevolge had, dat de fabrieken van het optisch instituut te Munchen en van MOLTENI
te Parijs steeds te voldoen hadden aan bestellingen uit Nederland; aan zijne critiek over de universaal-instrumenten van
ERTEL, REPSOLD en PISTOR en MARTINS, maar bovenal aan zijne
uitstekende verhandeling over den micrometer met dubbele beelden van AIRY, waarbü ik een oogenblik moet stilstaan, in de
hoop niet te veel van de aandacht te vergen. Deze verhandeling is mij altijd voorgekomen een der schoonste productèn
van KAISER'S critisch vernuft te zijn.
Ik wil van den inhoud alleen dit mededeelen, dat dit instrument, door den grooten sterrekundige van Greenwich bedacht en herhaaldelijk verbeterd, gedurende eene reeks van
jaren op de sterrewacht aldaar gebruikt, onder KAISEn.'S handen
gebreken verried die de daarmede verkregen resultaten ten
eenenmale onbruikbaar maakten, althans voor het doel waarvoor het instrument bestemd Walt, namelijk het uitmeten,
met de hoogst bereikbare nauwkeurigheid. van de middellijnen van planeten. KAlSER wist echter middelen te beramen
om die gebreken geheel en al onschadelijk te maken, en leverde
metingen van die middellijnen, die thans zonder tegenspraak
de nauwkeurigste zijn die bestaan. En wat ik zelf er bij kan
voegen, daar ik er bij tegenwoordig was, KAlSER ontwaarde de
bedoelde onvolkomenheden onmiddellijk, toen hij het instrument
ontpakte.
Metingen met dezen micrometer gedaan, dienden hem o. a.
om de stelling van SEOOH! te Rome te bestrijden, -die uit zijne
JAARBOEK

1875.
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waarnemingen meende te moeten afleiden, dat de ring van
Saturnus niet eene ronde, maar eene elliptische gedaante had,
en van die ellipticiteit door eene omwenteling in zijn vlak deed
blijken. Onder de critiek van KAISJ:R bracht de vermeende ontdekking van SXCCHI het er niet beter af dan die van OTTO
SmuvE, die uit de gezamenlijke metingen van de binnenste
middellijn van den ring van Saturnus, van den tijd van Huygens af tot den tegenwoordigen toe, gemeend had tot een
breeder worden van dien kring aan de binnenzijde te mogen
besluiten.
Dat de practische sterrekunde ook eenig nut in hare toepassing voor het verbeteren der land. en zeekaarten hebben kon,
scheen bij ons te lande geheel vergeten te zijn. KUSER maakte
hierop van tijd tot tijd in zijne geschriften opmerkzaam, en
dit had ten gevolge, dat de Minister van Marine Cl} Koloniën •
VAN DEN BOSCH zich met KAISEG. over dit ouderwerp in aanraking stelde. Het gevolg hiervan was de benoeming van den
heer S. H. DE LANGE tot geographisch ingenieur, met het lIoel
in den Indischen Archipel Il!errekundige plaatsbepalingen te
verrichten. Op het. ob!6rvatorium te Leiden oefende deze zich
verder voor de vervulling der taak, waarvoor hij bestemd
was, en waarvoor hij in 1850 naar Java vertrok.
De verandering van richting, die in Indië spoedig aan de
werkzaamheden van den heer DE IJANGE gegeven werd, kon
K.usER niet bevrt:digen, en deéd hem den minister verzoeken,
hem van verdere bemoeienis met deze zending te verschoonen.
De minister echter bleeC er op aandringen, dat hij zich nog
verder met de adviezen daarover wilde blijven belasten, en zond
hem de verslagen van den geographischen ingenieur ook later
ter beoordeeling toe; ongelukkig werd bij dit heen- en wederzenden van rapporten en advieien meer en meer eene gespannen vtrhouding geboren, die niet anders dan hoogst onaangenaam voor beide partijen zijn kon, en die ongelukkig nog
voortduurde, nadat de beer G. A. DE LANGE van medewerker
tot opvolger van wijlen zijnen ouderen broeder benoemd was.
Zelf door mijne benoeming voor Indië in deze zaak eenigszins
betrokken zijnde, en met lCAl"sElt zoowel als de Heeren DE LANGa
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steeds op vriendschappelijken voet gestaan llebbende, moet ik
mij van eene beoordeeling van al hetgeen toen geschreven en
gedaan is, onthouden; ik moet alleen nog vermelden, dat, toen
de geographische dienst van eene zending een georganiseerde
diensttak geworden was, de bemoeienis van KAlSER daarmede
van zeI ve ophield.
Dat het Ministerie van Marine niet vergeten had, dat KAISER'S
kennis wel van nut kon wezen, wanneer hij voor de belangen
der zeevaart geraadpleegd werd, bleek uit zijne benoeming tot
verificateur van 's rijks zee-instrumenten. Groote behoefte bestond er, dat de zee-instrumenten der marine vóór hunnen aankoop beproefd en later, na terugkomst van elk oorlogschip na
langdurige reizen, nagezien en op wetenschappelijke wijze onderzocht werden. Vroeger was aan deze behoefte op eene zeer
onvolkomene wijze voldaan. De bemoeienis van KAISER in deze
aangelegenheid en van zijnen zoon, Dr. P. J. K.A.ISER, die
hem weldra als adjunct-verificateur 'werd toegevoegd en thans
zijnen vader als verificateur is opgevolgd, zal door ieder, die
de jaarverslagen over dezen arbeid leest, op prijs worden gesteld, en wordt niet minder gewaardeerd door de Nederlandsche zee-officieren, die beter dan ooit te voren thans voorzien
zijn van uitstekende instrumenten.
De veiligheid van een schip hangt ten allen tijde in de eerste
plaats af van eene nauwkeurige kennis van de plaats, waar'
het zich bevindt. en daar de bepaling der lengte op zee tegenwoordig bijna uitsluitend door tijdmeters geschiedt, is het een
eerste vereischte, dat deze goed onderzocht zijn. Te Leiden
wordt de gang der tijdmeters, zoo volledig als ergens anders
geschiedt, aan een streng onderzoek onderworpen, en bij de
aflevering aan een oorlogschip wordt een voorschrift medegegeven, waardoor de dagelijksche gang ,eIken dag naar den
thermometerstand kan worden berekend.
De hoekmeetinstrumenten. sextanten en patentcirkels, wor- .
den ieder afzonderlijle nauwkeurig onderzocht, en een tafeltje
voor hunne correctie medegegeven.
De vloeistof kompassen, naar de vinding van KAlSER verbeterd,
zijn veel volkomener dan de gewone' kompassen, daar zij bij

5*
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hevige beweging van het schip evenzeer te vertrouwen zijn
als bij stil weder.
De kwik horizonten zijn thans veel volkomener dan die, welke
vroeger in gebruik waren; in het kort, geen zee-offioier zal
ontkennen, dat de zee-instrumenten der Nederlandsche marine,
sedert dat KAISER'g bemoeienis daarmede is ingeroepen, voor
die van geen andere Marine behoeven onder ie doen.
Ook de tijdseinen aan het Nieuwe Diep en Vlissingen worden door middel van den electro-magnetischen telegraaf, van
het observatorium uit gegeven, waardoor hunne nauwkeurigheid
tot het hoogst bereikbare toppunt is gebracht geworden.
Vóór de benoeming van den heer P. J. KUSER tot adjunctverificateur waren zee-officieren aan het observatorium gedetacheerd, om de noodige werkzaamheden voor de verificatie onder
K.usJlR's leiding te verrichten. Aan het verblijf van den verdienstelijken zee-officier D. J. BROUWER te Leiden en aan de
gelegenheid, heIn daardoor aangeboden, dieper in een aantal
wetenschappelijke onderwerpen' door te dringen, heeft Nederland het uitstekende werk over zeevaartkunde te danken, dat
thans bij de marine het vroegere werk van PILAAR vervangen
heeft. Zeer lezenswaard is ook de voortreffelijke en uitgebreide aankondiging, die KAlSER, op uitnoodiging van den mi·
nister van Marine, van dit werk geschreven heeft, en die in
"de Mededeelingen voor het zeewezen" is afgedrukt.

De levensgeschiedenis van KAlSER staat in zoo nauw verband
met de geschiedenis van de sterrewacht te Leiden gedurende
de laatste halve eejlw, dat men de eene niet behandelen kan,
zonder de andere te bespreken. Wij moeten dus nog eens tot
die inrichting terugkeeren. Uit het noeger mede~deelde zal
men zich herinneren, dat een onb~uikbaar telescoop vim reusachtige
afmetingen, maar zeer geringe vermogens, de beste plaats van
het dusgenaamde observatorium innam. Eene kwal~jk geplaatste
viëteit ~OOl den vOlst,' die m~t de beste ~voelens bezield, door
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in het vak onbekwame raadgevers was misleid en die voor de
aanschaffing van dat onding eelle aanzienlijke som had ten
offer gebracht, had tot nog toe verhinderd, dat het opgeruimd
werd en aldus de ruimte, die het doelloos innam, ten minste
op eene nuttige wUze gebruikt kon worden.
In 1845 werd echter in dit opzicht KUSER'S wensch eindelijk
vervuld en door curatoren de toestemming gegeven het telescoop voor afbraak te verkoopen. Ter vermijding van opspraak
werden geen advertentiën geplaatst, maar briefjes aan de huizen van die inwoners der stad rondgebracht, die geacht konden
worden belang te stellen in den publieken verkoop van ".wat
ouds." Het kamertje werd, na opruiming van het telescoop,
zoo goed mogelük herschapen in eene localiteit, die voor eene
privaat-sterrewacht niet onaardig genoemd zou behooren te worden. Op twee verticale balken, die, geheel geïsoleerd van den
vloer van het kamertje, beneden aan het geraamte van het
dak van het universiteitsgebouw bevestigd waren, rustten het passage-instrument en een universaal-instrument, beide van EltTEL;
de pendule van MAHI,l!:R was weder aan eene andere vertica~e
balk bevestigd; het platte dak liet zich in twee helften vaneenscheiden, zoodat, uit het kamertje gezien, de meridiaan
vrij kwam, en ziedaar voldoende gelegenheid voor hen, die zich
in het gebruik dezer instrumenten wilden oefenen.
In hetzelfde jaar gaf het overlijden van UUENBROEK ook KAISER de gelegenheid om het aan het Rijk behoorelld woonhuis
naast het universiteitsgebouw te betrekken, zoodat de afstand van
zijne studeerkamer tot het observatorium althans met de lengte
van eene rij huizeu van het Rapenburg verminderd werd; doch
tusschen den toestand, zoo als die nu was en den toestand,
zoo als die overal elde~s op een wel ingericht observatorium
noodig werd geacht, bestond nog een hemelsbreed verschil.
KUSER, die nu ook tot gewoon hoogleeraar benoemd was, werd
door het onthaal, dat hij op zijne reis door Duitschland in
1847 bij de voornaamste· sterrekundigen genoten had, weder
aangemoedigd de waarnemingen op het observatorium te hervatten, die hij eenigen tijd voor het schrijven der reeds beschouwde werken had nagelaten, en toen weinige dagen na zijne
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terugkomst de planeet Iris ontdekt werd, besloot hij haar zoo
lang mogelijk en zoo nauwkeurig mogelijk waar te nemen.
Later gaf hij van de vermoeiende wijze, waarop die waarnemingen verkregen werden, een verslag, en schetste toen met
levendige kleuren het ongemak, dat voor den sterrekundige uit
de ondoelmatige inrichting van het observatorium voortsproot.
"Op alle plaatsen," zegt hij daar, "waar wezenlijke sterre"wachten bestaan, heeft de sterrekundige zijn studeervertrek
"nevens de zalen, in welke de waarnemingen geschieden, en
"bij die inrigting alleen is het mogelijk van elke gunstige geIIsteldheid der lncht partij te trekken, zonder dat de waarnewmer zich vruchteloos afmatte of zijne overige bezigheden verIIwaarlooze. Het gebouw der hoogeschool te Leiden is wel
/lalleen door een plein van mijne woning afgescheiden, maar
"het is onbewoond en ongastvrij, en het observatorium dat
"zich boven zijne daken verheft, bevat geen kamer, waar ik

nmijne boeken zou kunnen bergen en mijn verblijf zou kunnen
,houden voor de bezigheden, die ik buiten de eigenlijke waarwnemingen te volbrengen heb. Om van mijn studeervertrek
"bij de werktuigen te komen, moet ik mijne eigen woning en
"het gebouw der hooge school doorloopen, een trap van meer
"dan twintig treden afdalen en een anderen van meer dan
IIhonderd treden opstijgen. Bij afwisselend weder, zoo als het
"meest altM is, blijft mij slechts de keus tusschen drie hensluiten over: of in mijn studeervertrek te blij ven en de waar·
I,nemingen geheel op te ofreren, of op het observatorium te
"blijven en de werkzaamheden na te laten, die ik daar niet
IIvolbrengen kan, of wel gestadig van het observatorium naar
IImijn studeervertrek over te gaan, om zooveel mogelijk plig"ten te vervullen, die zich met elkander niet laten vereenigen.
1/ Ik
was wel gedwongen steeds het laatste te kiezen, en toch
IIging daarbij menige avond met trappen-klimmen, terugkeeren
lIen wederkomen verloren, terwijl mijn lichaamsgestel, vooral
"in den winter, onder moordende overgangen en vermoeijenis/lsen vreeslijk te lijden had."
In zijn werk: "over de ontdekkingen der planeten," dat in
1851 het licht zag, en waarin verscheiden sterrewachten he-
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schreven werden, kwam hij nogmaals op het onderwerp terug,
en vergeleek hij de hulpmiddelen, die in Nederland voor de
beoefening der sterrekunde bestonden met die, welke andere
kleine staten van Europa voor deze wetenschap veil hadden.
De aanstelling van eenen observator, die aan elk observatorium
ván eenige beteekenis niet ontbreken mag, en waarop hij in
dit geschrift sterk aandrong, geschiedde eindelijk in het jaar
1858, en sedert dien tijd konden weder geregeld waarnemingen, aan de Leidsche sterrewacht volbracht, gepubliceerd worden, plaatsbepalingen van planeten en kometen, waarnemingen van de lichtveranderingen der veranderlijke sterren, sterrebedekkingen en de juiste waarneming van allerlei verschijnselen, die de satellieten van Jupiter aanbieden.
Het groote beginsel der tegenwoordige practische sterrekunde
is: de resultaten der waarnemingen zooveel mogelijk onafhan~
kelijk te maken van de onvermijdelijke fouten of gebreken van
het instrument, en dit beginsel werd door de observatoren,
die elkander opvolgden en die de voorschriften, hun door den
voortreffelijken leermeester gegeven, steeds in practijk brachten, bij hunne waaruemingen in het oog gehouden, zoodat de
waarnemingen, afkomstig van de Leidsche sterrewacht, ook
buiten's lands, onder de beste geacht werden, die werden
bekend gemaakt. . Doch dit alles nam niet weg, dat de geheele
inrichting van het observatorium in allen opzichte slecht verdiende genoemd te worden. De herhaalde uitlatingen van KAISJill
in zijne populaire geschriften, even als in zijne jaarverslagen,
over den deerniswaardigen toestand van het ohservatorium,
hadden eindelijk ten gevolge, dat de bouw van een nieuw observatorium te Leiden, op de hoogte des tijds ingericht, nu
en dan ter sprake kwam en in de vergadering der Tweede
Kamer der Staten-Generaal van 1 December 1853 hielden zoowel de Heer BoSSCHA, als de curator der Leidsche hoogeschool,
JHR. GEVERS VAN ENDE GE EST, redevoeringen, ten doel hebbende
de stichting eener sterrewacht in Nederland, en wel bepaaldelijk te Leiden, met kracht aan te bevelen, en in denzelfden
geest werd weinige dagen later in de Eerste Kamer door den
Heer LOTSY gesproken.

...
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Doch de Regeering betoonde zich niet genegen tot de stichting een er sterrewacht mede te werken, en toen beriep GEVERS
VAN ENDEGEESl' zich op het Nederlandsclle volk en riep het op,
zijnen wensch, dat te IJeiden eene sterrewacht verrijzen zou,
door geldelijke bijdragen te toonen. Aan deze oproeping werd
onmiddellijk door de studeerende jongeliugschap te lJeiden gehoor
gegeven en in eene korpsvergadering, waar de jongere BOSSCHA.
met al het hem eigen vuur en al de hem eigene welsprekendheid zijne mede-studenten voor de zaak "a'ist te bezielen, werd
besloten voor de stichting van het observatorium eene bijdrage
uit de kas van het korps af te zonderen en tevens eene inschrijvingslijst op de societeit neder te leggen, die binnen weinige uren eene even groote som in hare kolommen aantoonde.
Ook de professoren der Leidsche hoogeschool bleven niet
achter, door den eerbiedwaardigen R~KE daartoe opgewekt, en
binnen weinige weken vestigden zich in de voornaamste steden
des vaderlands commissiën om de büdragen voor de stichting
der sterrewacht in te zamelen. Eene centrale commissie, uit
deze commissiën gekozen, droeg het voorzitterschap op aan
BAKE, het l'ecretariaat en thesaurierschap aan den geachten
Heer J. J. TEDING VAN BEll.KHOU'f te Amsterdam. De helangstelling in de zaak, die ook bepaaldelijk een huldeblijk aan KAISEll.
moest zijn, werd door BAKE terecht eene "nationale mauifestatie" genoemd, "die wrgens haren echt wetenschappelijken
zin aan de natie tot eer verstrekte."
.
En dat die belangstelling niet binnen de grenzen van het
Vaderland alleen besloten was, blijkt hieruit, dat de slerre·
kundige IJlJTHER, voor de stichting der sterrewacht te Leiden,
den prijs afstond, die hem voor zijne ontdekkingen van planeten door de academie van wetenschappen te Parijs uit het
fonds van LALANDE geschonken was.
Toen nu duidelijk genoeg gebleken was, dat de stichting
eener sterrewacht te Leiden werkelijk het uitgedrukt verlangen
was van het verlichte gedeelte der natie, bracht de minister
SIMONS voor het eerst eene som voor dien bouw op de staatsbegrooting; daar deze echter verworpen werd en eene veran·
dering Van ministerie daarvan het gevolg was, duurde het nog
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verscheiden maanden, eer die som door de Kamers werd toegestaan. De sterrewacht werd nu met spoed. hoofdzakelijk
naar de reeds vroeger door KAlSER gegeven schetsteekeningen,
door den rijks-architect, den heer CAlI1P, ontworpen en onder
toezicht van deu later in Indischen dienst overgeganen ingenieur VAN GEUNS gebouwd; in Augustus 1858 werd de bouw
begonnen, in den zomer 1860 geëindigd, en tocn in 186~ ook
BAKE lIaar zijne laatste rustplaats begeleid was, herdacht KAISER in eene welsprekende toespraak den vermogenden invloed,
dien BAKE op de stichting der sterrewacht had gehad.
Het is bekend dat de nieuwe inrichting aan een der uiteinden van den Hortus te Leiden geplaatst is. Velen zullen
het met mij bftreuren dat aldus de eene wetenschap geholpen
werd ten koste der andere. Met eenige duizcnde guldens toch
had men een terrein onmiddellijk buiten de stad kunnen krijgen, ruim genoeg om er de sterrewacht te plaatsen. Maar wij
zullen deze zaak laten rusten, - en ons alleen bepalen bij de
opmerking dat de plaatsing der sterrewacht zelve, zoo als zij
nu is, uitstekend voldoet, en zelfs meerder stevigheid aan de
instrumenten aanbiedt dan de hoogst kostbare fundamenten op
den Pulkowa hebben kunnen verschaHen. Beschouwt men haar
van de zijde van den buitensingel, dan ziet men twee koepels met nagenoeg hemispherische daken er op j van deze bedekt
de kleinste den ouden achtvoets-refractor, de grootste een nieuwen van grootere afmetingen. In de onderste verdieping merkt
men verder een middengebouw en twee zijgebouwen op, die met
het middengebouw l'ereelligd zijn. De beide zijgebouwen zijn
de woningen, links die van den directeur, rechts die van de
observatoren en den custos. De verbinding tusschen het middellgebouw en het linksche zijgebouw is tot meridiaanzaal ingericht, die tusschen het middengebouw en het rechtsche is de
collegiezaal. Het middellgebouw bevat wijders gelijkvloers eene
kamer voor den directeur en eene voor de bibliotheek, waar
ook diegenen, die zich op het observeeren toeleggen, gelegenheid
hebben hunne waarnemingen te berekenen en op de tweede verdieping de zaal voor de instrumenten der marine, die op het
observatorium geverifieerd worden; voorts eene groote zaal, waar
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gelegenheid gegeven wordt, om zich met kleinere instrumenten te
oefenen en eindelijk twee kleine meridiaan-kamertjes, voor het
gebruik van draagbare instrumenten ingericht.
Ik zou te veel van de aandacht moeten vorderen, indien ik
de eigenaardigheden, die in de inwendige inrichting der sterrewacht door KAlSER zijn aangebracht, in bijzonderheden wilde
beschrijven. De waarde van duizendtallen waarnemingen, gedu.
rend~ jaren arbeids verzameld, hangt dikwijls van eene kleinigheid af; een enkel onderdeel van het instrument, waarmede zij
gemaakt zijn, kan door eene onvolkomenheid in zijne zamenstelling oorzaak zijn, dat al wat met het instrument verricht
wordt, van minder gehalte is, dan anders het geval zou zijn en
evenzoo is het met de methode gesteld, die bij het observeeren
gevolgd wordt. Verschillende hulptoestellen op het observatorium
zijn naar KAISER'S eigen vinding ingericht, in dier voege, dat
de eischen, aan welke bij nauwkeurige waarnemingen voldaan
moet worden, met het grootste gemak vervuld worden. Over
de inrichting der hoofdwer1ctuigen zelve moest eerst met de
makers eene correspondentie gevoerd worden, die, evenmin als
bij de stichting het noodzakelijk overleg met den bouwmeester
der sterrewacht, steeds voor den sterrekundige bevredigend
afliep. Ook ontstonden zwarigheden, doordien het gebouw, inclusief de geïsoleerde pilaren, gereed moest zijn, voordat nog de
instrumenten waren aangekomen. Doch ook de moeilijkheden,
hieruit ontstaande, werden eindelijk te boven gekomen.
In den zomer van 1861 kwamen de voornaamste instrumenten, die de nieuwe sterrewacht zouden versieren, te Leiden
aan, en reeds in hetzelfde jaar werd onder KAISER'S leiding de
poolshoogte van het midden van den meridiaankijker door
waarneming van de onderste en bovenste culminatie der poolster, (door de heeren KAlI. en VAN de BANDE BAKHUYZEN) bepaald, met alle voorzorgen, die bij deze soort van waarnemingen
genomen kunnen worden.
Op nieuw bleek door een streng onderzoek, dat de waarne·
mingen te T.eiden eene ongekende nauwkeurigheid bezaten, en
dit was alleen een gevolg van de strenge uitvoering van maatregelen, die voornamelijk door de onderzoekingen van BESSEJ"
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. als dringend noodzakelijk waren erkend, maar desalniettemin,
behalve door hem, eigenlijk nergens geheel waren in acht genomen. Ten einde mijne bedoeling duidelijk te maken, diene
het volgende. De poolshoogte een er plaats kan, zoo als ieder
weet, bepaald worden door de hoogte eener ster bij haren noorgang door den meridiaan, als men hare declinatie kent j doch
kiest men voor die ster eene circumpolaire ster en neemt men
zoo wel bij den bovensten als bij den ondersten doorgang hare
hoogte waar, dan verkrijgt men niet alleen de poolshoogte, onafhankelijk van die declinatie, maar ook die declinatie te gelijker tijd. Nu spreekt het van zelf, dat, wanneer men verschillende
circumpolaire sterren op dezelfde wijze gebruikt. elke ster eene
waarde voor de poolshoogte zal geven, en dat, als de waarnemingen
goed zijn, die waarden zeer na met elkander moeten overeenkomen. Even duidelijk is het, dat, wanneer de meridiaancirkel
van twee cirkels voorzien is, zoo als meestal het geval is, en
men leest bij elke observatie steeds beide cirkels af, ook
beide cirkels dezelfde waarde, zoowel voor de poolshoogte,
als voor de declinatie der sterren moeten opleveren. En ten
derde zal ieder begrijpen, dat, als twee waarnemers, de een
bijv. te Leiden, de ander te Greenwich, te Leipzig of waar
ook, op dezelfde sterren hunne waarnemingen verrichten,
beiden voor dezelfde sterren dezelfde declinaties zullen verkrijgen; althans zullen de op beide plaatsen verkregen resultaten
niet meer van elkander mogen afwijken, dan de onzekerheid
der w\larnemingen bedraagt, zoover men die onzekerheid uit de
waarnemingen zelve kan afleiden. Maar wat ziet men nu gebeuren? Terwijl door de vermenigvuldiging der waarnemingen
de waarschijnlijke fout van elk resultaat b. v.tot beneden een
tiende secunde daalt, verschillen de waarden, door verschillende
sterren voor de poolshoogte verkregen, dikwijls veel meer dan
eene hal ve secunde; hetzelfde is het geval met de resultaten, die
de beide cirkels geven, zoo die al beide afgelezen worden. En
wanneer men de sterrelijsten, op verschillende "observatoria za·
mengesteld, met elkander vergelijkt, dan is men dikwijls geneigd
te vragen, of dat nu de hoog geroemde nauwkeurigheid der
tegenwoordige bepalingen is? Onderlinge verschillen van fene
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secunde en meer zijn dan niet zeldzaam, terwijl de waarschijn.
lijke fout van één enkele waarneming met een goeden merl·
diaancirkel niet meer dan hoogstens eene halve secunde is, en
de bepalingen natuurlijk vele keeren herhaald worden. En die
verschillen zijn weder anders voor sterren dicht bij de pool dan
voor sterren ver van de pool. Dat die verschillen de duidelijke
bewijzen zijn, dat de meridiaancirkels in de handen der meeste
waarnemers nog niet opgeleverd hehben wat zij konden, wordt
door het gezegde minstens zeer waarschijnlijk, en dikwijls was
deze onvolkomenheid van de resultaten der sterrekundige waarnemingen, op de eerste sterrewachten van Europa volbracht, een
onderwerp van de gesprekken, die ik met KÄISElt mocllt voeren.
K.uSER beweerde dat de mogelijkheid bestond eene betere
overeenstemming te bereiken, door een veel grooter aantal malen,
en met veel meer zorg dan de gewoonte was, de kleine veranderingen in den vorm of den stand der instrumenten te bepalen,
en door een strenger onderzoek in te stellen naar de standvastige fouten die men bij de waarnemingen te vreezen heeft.
Die bewering tot waarheid te maken was het doel dat hij
bij de inrichting der sterrewacht en de regeling der waarnemingen aldaar trachtte te bereiken, en het is voor de kennis en
beoordeeling van KAlSER als sterrekundige van het grootste
belang, uit de drie deelen der jaarboeken van de sterrewacht
door hem in ]868, 1870 en 1872 uitgegeven, na te gaan
in hoever hij dat doel bereikt heeft. Een kort overzicht van
den inhoud dezer drie làeelen vinde hier zijne plaats.
In eene uitvoerige inleiding tot het eerste deel wordt een
historisch overzicht gegeven van de beoefening der sterrekunde
aan de hoogeschool te Leiden, hare lijdensgeschiedenis tot 1837,
haar opkomst en bloei tot aan de stichting der sterrewacht.
De geschiedenis der wetenschap had voor KAlSER altijd veel
aantrekkelijks, en hoewel dit overzicht hem een geruimen tijd
kostte, daar bij de zamenstel1ing veel onuitgegeven stukken moesten worden geraadpleegd om het zoo volledig mogelijk te maken, werd het met voorliefde bewerkt: vooral achtte hij zich gelukkig als hij personen die Daar zijne meening niet genoeg gewaardeerd werden, daarin beter tot hnn recht kon doen komen,
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zooals o. a. het geval was met LULOFS, voor wien hij eene diepe
vereering gevoelde.
Op deze. inleiding volgt eene algemeene beschrijving van de
sterrewacht en de daar aanwezige instrumenten en eindelijk eene
meer uitvoerige beschouwing van den meridiaancirkel en de
daarmede volbrachte waarnemingen en onderzoekingen. Reeds
bij de stichting der sterrewacht had KAlSER besloten dat hare
eerste werkzaamheid zou bestaan in de fundamenteele plaatsbepaling van een 180tal vaste sterren met den hoogstmogelijken
graad van nauwkeurigheid volbracht.
Deze soort van waarnemingen onderscheiden zich van de zoogenaamde betrekkelijke plaatsbepalingen hierdoor, dat deze laatste
berusten op de als juist aangenomen afwijkingen en rechte klimmingen van eenige hoofdsterren, terwijl men zich bij de eerste
hiervan geheel vrij maakt en de ligging van den aequator van·
waar de afwijkingen geteld worden, bepaalt door waarnemingen
van sterren bij hare bovenste en onderste meridiaan-doorgangen
en de ligging van het voorjaarsnachteveningspunt vanwaar de
rechte klimmingen geteld worden, bepaalt door waarnemingen
van meridiaans-doorgangen der zon vóór en na haren doorgang door
dat punt. Wil men zich hierbij geheel vrij maken van standvastige fouten in de einduitkomsten, dan is het noodig den meridiaancirkel in al zijne deelen te onderzoeken eu al zijne eigenschappen, als ik het zoo noemen mag, zijn karakter volledig te kennen. Voortdurende- veranderingen van het instrument maken
echter dit onderzoek uiterst bezwaarlijk en vaak blijken de uitkomsten, zonder dat men weet waardoor, niet de nauwkeurigheid te bezitten waarvan de bereiking bedoeld werd. Hoe zich vrij
te maken van de onzekerheid die hierdoor over de waarnemingen
wordt geworpen? KAlSER meende, en terecht, dat. dit alleen kon
geschieden door alle fouten van het instrument langs twee van elkander geheel onafhankelijke wegen te bepalen en, hoeveel moeite
het ook kostte, dit beginsel werd bij al de onderzoekingen, die
onder KAISER'S leiding volbracht zijn, streng in acht genomen.
Een voorbeeld moge doen zien, hoe hierbij tijd noch inspanning .gespaard werden. Voor het meten der hoogten van hemellichten is de. meridiaancirkel in den regel voorzien van twee
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verdeelde cirkels; met eene enkele uitzondering wordt echter
op alle sterrewachten slechts één van beiden gebruikt, en vaak
is ook slechts één voor nauwkeurige hoogtemetingen ingericht.
'roen KAISEJt den meridiaancirkel voor Leiden bij de H.H. PISTOR en MARTINS te Berlijn bestelde, had hij echter geeischt dat
beide cirkels volledig zouden verdeeld zijn, zoodat zij beiden tot
onderlinge controle zouden kunnen gebruikt worden. Eene zeer
groote vermeerdering van arbeid was hiervan het gevolg. Men
mocht toch niet aannemen, dat de deelstrepen op beide cirkels
volkomen juist waren gesteld, hare fouten moesten derhalve
bepaald worden - en niet te vreden met dit onderzoek te beperken tot de strepen van 5 tot 5 graden of, zooals op eene enkele
sterrewacht geschied was, van graad tot graad, besloot KUSER,
dat al de deelstrepen op beide cirkels, 8640 in getal, zouden
onderzocht worden. Verscheidene jaren zijn hiervoor noodig
geweest, doch al de hoogtemetingen op beide cirkels volbracht
kunnen nu volledig van den invloed cener onjuiste verdeeling
bevrijd worden.
Het eerste deel der jaarboeken bevat een groot gedeelte dezer
onderzoekingen en tevenl:i de waarnemingen van de fundamenteele bepaling van 180 sterren in de jaren 1864-1868 volbracht, met welke KAT SER, zooals ik vermeldde, de nieuwe sterrewacht in de astronomische wereld had willen binnenleiden.
Jammer genoeg zijn deze waarnemingen nog bijna geheel ongereduceerd; hare waarde kan dus niet uit de einduitkomsten
worden afgeleid, doch de wijze waarop zij volbracht zijn, geeft
toch voldoenden grond om er een oordeel over uit te spreken.
KAlSER heeft dit bij meerdere gelegenheden zoo in geschrift
als in gesprek gedaan, 'en zijn oordeel was ongunstig. Wel eens
is gevraagd, of dit onbillijk was. Volgens mijn gevoelen was
het dit niet. KAISEB meende, dat fundamenteele bepalingen welke
zich niet verheffen boven het gewone peil van nauwkenrigheid
dat gemiddeld aan andere sterrewachten bereikt wordt, zeer
weinig nut kunnen stichten en gerustelijk achterwege kunnen
blijven; hij had dan ook, zooals is medegedeeld, er alles op ingericht om de zekerheid der uitkomsten zooveel mogelijk te vergrooten, doch tusschen het geven van voorschrirten en de oordeel-
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kundige uitvoering bestaat een zeer groot verschil. Vaak toch
leert de ervaring, dat die voorschriften in enkele opzichten
moeten gewijzigd worden; dat wat men aanvankelijk als van
minder gewicht had geacht, grooten invloed blijkt te hebben,
en zoo wordt men er toe gebracht niet slaafs op te volgen
wat bepaald was. Zijn nu echter zij die moeten uitvoeren, niet
volkomen op de hoogte van hunne moeilijke taak, dan blijven
zij somtijds aan kleinigheden hechten, terwijl belangrijke onderzoeltingen of voorzorgsmaatregelen, die vroeger met zorg beraamd
waren, verzuimd worden en zoo wordt bU de verkregen uitkomsten geenszins die nauwkeurigheid bereikt, die men aanvankelijk gerechtigd was te verwachten.
Zoodanig was de toestand te .Leiden. KUSER kon dus onmogelijk tevreden zijn met waarnemingen die, had hij ze zelf
kunnen volbrengen of was men zijne voorschriften trouwer nagekomen, zeker veel beter hadden kunnen zijn.
Het doel dat hij zich voortdurend bij de stichting der sterrewacht VOQr oogen had gesteld, waarvoor hij steeds had gestreden: "de sterrekunde te verrijken met waarnemingen zoo nauwkeurig als zij op de tegenwoordige hoogte der wetenscha p
mogelijk waren," dat doel had hij gemist, en het is niet te verwonderen dat, terwijl hij tevens zijne krachten voelde verminderen, die teleurstelling hem zeer ter neder sloeg. Met diep leed.
wezen besloot hij zijn lievelingsdenkbeeld, om een fundamentaalcatalogus uit Leidsche waarnemingen af te leiden, te laten· varen,
en gaarne greep hij in ] 867 het voorstel aan, om in den eersten tijd den meridiaancirkel voor waarnemingen ten dienste van
de Europeesche graadmeting te bestemmen.
Het denkbeeld dier graadmeting was uitgegaan van den Luitenant-Generaal BAEYER, die de Pruissische regeering had weten
te bewegen, de verschillende staten van Midden-Europa uit te
noodigen, aan deze uitgestrekte wetenschappelijke onderneming
mede ie werken.
De talrijke triangulatitlP, in die staten reeds uitgevoerd, zouden
aan een scherp onderzoek en eene nauwkeurigè beoordeeling
onderworpen worden, de lacunes tusschen de verschillende netten
aangevuld en Wl\ar het aanwezige materiaal niet aan de gestelde
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eischen bleek te voldoen, nieuwe driehoeken gemeten worden. De
toetreding tot dit voorstel, van zulk een en kant gekomen, Wllll
algemeen. Nederland behoorde onder de terreinen, die reeds
getrianguleerd waren, en er moest dus eerst een onderzoek voorafgaan, of de bestaande triangulatie, namelijk die welke de generaal
KRAUENHOFF in het begin dezer eeuw volbracht had. binnen
de vastgestelde eischen nauwkeurig genoeg was. Dit onderzoek
werd, op verzoek van KAlsElt, door den heer eOHEN STUAR'r
volbracht, doch liep, hoe verdienstelijk KRAIJENHOFF'S arbeid
voor den tijd, waarin hij volbracht werd, was, niet gunstig af.
De Nederlandsche regeering begreep dus in 1864 zich ook
bij deze internationale onderneming te moeten aansluiten. Eene
som van I 20,000 werd door den minister van Binnenlandsche
Zaken op de begrooting van 1865 gebracht voor het aan ka open
der noodige instrumenten. Er was in 1864. eene conferentie
van gedelegeerden te Berlün gehouden, en er was bepaald, dat
deze conferentiën om de drie jaar zouden plaats hebben.
In de conferentie van 1864 was Nederland niet vertegenwoordigd, maar in 1867 werd KAlSER door de_ Nederlandsche
regeering verzocht als haar gevolmachtigde op te treden bij de beraadslagingen welke weder iu Berlijn zouden plaats vinden.
Bij deze vergadering bleek het op ondubbelzinnige wijze, hoe
hoog KAlSER door zijne vakgenooten in den vreemde gesteld
werd. Nadat toch aan BUYER en HANiEN het praesidium was
opgedragen, werd hij met STRUVE en RlCCI tot ondervoorzitter
der algemeene vergadering, daarop tot voorzitter der sterrekundige commissie en vervolgens tot lid van het permanente
comité benoemd, hetgeen met de algemeene regeling der werkzaamheden voor de graadmeting belast was. Ik zal hier niet
uitweiden over de beraadslagingen, die in de verschillende commissiën, waarin KAISEJt zitting had, plaats vonden, doch alleen
dit mededeelen: dat hij de eer der kleine staten bij de graadmeting krachtdadig handhaafde.
Zijn aandeel in de werkzaamheden voor de graadmeting be
paalde. zich echter niet tot de beraadslagingen in de verschillend
commise:Îën waarin. hij zitting had; een groot aantal waanu
mingsreeksen werden ook ten dienste dezer wetenschappelijke 0:

- 43 -

( 81 )

derneming volgens KAISERS voorschriften te IJtliden volbracht
en door hem uitgegeven.
Daar Leiden als een der hoofdpunten in het net van driehoeken was opgenomen, moest in de eerste plaats hare lengte
en breedte zoo nauwkeurig mogelijk bepaald worden; daarenboven was de sterrewacht te IJeiden uitgenoodigd, om gemeenschappelijk met die te Leipzig de declinatiën te bepalen van
202 sterren, die voor de verschillende breedtebepalingen waren
gebezigd, en K.A.ISER had die uitnoodiging aangenomen. De
waarnemingen en berekeningen, welke .voor een en ander noodig
waren, werden van 1867-1870 volbracht en in het 2de deel
der jaarboeken uitvoerig medegedeeld. Zeer leenijk zijn hierin
de onderzoekingen, naar aanleiding van de verschilleJide footen,
die hij de breedtebepalingen en de declinatiebepalingen der
graadmetingssterren kunnen voorkomen, en ook, naar aanleiding
van de lengtebepaling met Brussel, die door eene onbekende oorzaak met vrij aanzienlijke foaten scheen te zijn aangedaan. Ter
heoordeeling van de wijze waarop onder K.usER's leiding aan
de sterrewacht te Leiden werd gewerkt, is niet onbelangrijk de
zamenstelling welke de Leipziger hoogleeraar BRUHNS in het
HGeneral~Bericht über die Europeesche Gradmessung für 1871"
heert gegeven van de uitkomsten welke te Leiden en te Leipzig
voor de declinatiën der graadmetingsstenen verkregen zijn. De
voortreffelijkheid der Leidsche. waarnemingen boven die welke
Leipzig had geleverd, wordt daarin door BRlJHNS zei ven erkend.
Tot dusverre zijn bijna alleen de werkzaamheden vermeld
welke te Leiden met den meridiaan<lÏl'kel volbracht waren; dit
werktuig is echter l)iet het eenige, waarmede de nieuwe sterrewacht was verrijkt geworden. Zooalsvermeld is, had ook een
nieuwe refractor, jammer genoeg van slechts geringe afmetingen,
aene plaats in den grooten koepel van het observatorium verkregen.
KAlSBR had zich voorbehouden, hiermede zijne reeds vroeger
volbrachte metingen van dubbel-sterl'6n en planeten middellijnen,
zoowel met den dradenmicrometer als met den dubbelbeeldmicrometer van AlRY velder voort te zetten. en hem ook te gebrtiiken voor het physisch onderzoek van de planeet MarA.
Al dadelijk in 1862 was .met een en ander een, aanvang ge.
J~EK 1875.
6
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maakt, doch talrijke andere bezigheden hadden de geheele herleiding en de nitvoerige discussie der waarnemingen verhinderd,
en eerst na de uitgave van het 2 e deel kon KAlsER Be ter
hand nemen. Onafgebroken werkte hij er aan voort, niettegenstaande den zeer ongunstigen toestand zijner gezondheid, en in de
eerste maanden van 1872 waren zijne onderzoekingen, welke
den inhoud van het Se deel der Annalen moesten uitmaken,
voor de pera gereed. Voor het grootste gedeelte werd ook de
druk er van door hem bezorgd, doch de uitgave in September
1872 mocht hij niet beleven; den 28aten Juli was hij gestorven.
Een diep weemoedig gevoel vervult ons bij de lezing van deze
laatste wetenschappelijke verhandelingen van K.usER, als wij
daarbij denken aan de voor hem zoo donkere dagen, waarin hij
Be zamenstelde, doch in die stukken zelve is geen spoor van
verzwakkiug waar te nemen; alles verraadt denzelfden krachtigen
geest en buitengewone wilskracht, die zich door geen tegenspoeden
laat bewegen, een duimbreed af te wijken van den streng wetenscbappelijken weg, langs welken hij de waarheid zocht.
Het eerste gedeelte van dien derden band der jaarboeken
wordt ingenomen door eene uitgebreide verhandeling over Mars,
versierd met 21 prachtige lithographische afbeeldingen van
die planeet el1 eene merkwaardige kaart van een gedeelte harer
oppervlakte, naar MERCATORS projectie ontworpen. Daar KAISER,
uit de vergelijking zijner teekeningen met die van andere sterrekundigen, wenschte te bepalen of zich de Mara-oppervlakte
ook: kennelijk had veranderd, en welke de tijd is waarin de
planeet hare aswenteling volbrengt, werd hij er toe gebracht
een historisch eritisch overzicht te geven van al de afbeeldingen van dit hemellicht, in vroeger en later tijd bekend gemaakt, en hare onderlinge waarde te beoordeelen. Duidelijk
blijkt hieruit weder, dat het niet in de eerste plaats de voortreffelijkheid der hulpmiddelen, doch de talenten van den waarnemer zijn. die bet gewicht der verkregen uitkomsten bepalen
en die ook aan de afbeeldingen te Leiden, met een betrekkelijk:
kleinen kijker vervaardigd, hare hooge waalde geven.
Het tweede gedeelte bevat, behalve eenige afbeeldingen en
• metingen omtrent kometen van" de jaren 1861 \en 1862 van
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K.us:lI:B. en den observator Dr. KAM, metingen en onderzoekingen met den draden micrometer en den micrometer van AIRY.
Treden in zijn onderzoek van Mars KAISER'S talenten als scherp
wetenschappelijk criticus op den voorgrond, in dit tweede gedeelte zien wij hem daarentegen als practisch astronoom in
zijne volle kracht. Op allerlei wijzen worden daarin de fouten
vooral vau den dnbbelbeeldmicrometer onderzocht, en bepaald
zoowel voor de metingen der dubbelsterren als voor die der
planetenechijven; de invloed der diffractieverschijnselen wordt er
uitvoerig in behandeld, en eindelijk worden de uitkomsten der
waarnemingsreeksen medegedeeld, die gedurende een 8tal jaren
gedeeltelijk nog aan de oude sterrewacht volbracht waren. Inzonderheid met betrekking tot de afmetingen der verschill(',nde
planeten, hebben deze groote waarde.
Bij een overzicht vaD hetgeen de jaarboeken der Leidsche
sterrewachtbevatten, kunnen wij eene algemeene opmerking
niet achterwege houden. In de Annalen van andere sterrewachten zijn gewoonlijk de waarnemingen en de resultaten
waartoe zij geleid hebben de hoofdzaak, en komen de methoden
die hierbij gevolgd zijn eerst in de tweede plaats in aanmerking. Bij
die van Leiden is de zaak gansch anders. Zeker hebben de
waarnemingen, met zorg volbracht en berekend, hare groote
waarde, doch volgens mijne meening staan de uitvoerige be.
schouwingen over de handelwijzen welke bij die waarnemingen
gevolgd zijn, en de onderzoekingen waartoe zij aanleiding ga~en, nog hooger; zij geven aan die drie quarto banden eene
zeer bijzondere en blijvende waarde. Mocht soms eene vergissing de
resultaten der daarin opgenomen waarnemingen minder jnist
maken, of elders met meer volkomen hulpmiddelen uitkomsten
worden verkregen welke die van Leiden in de schaduw stèllen,
zoo zal toch de wijze van streng wetenschappelijk onderzoek,
waarvan KAlSER in al zijne verhandelingen het voorbeeld geeft,
niets van zijne beteekenis verliezen en noodzakelijk een blijvenden
invloed op de 'studie der sterrekunde uitoefenen.
Behalve de drie deelen der Annalen heert KAlSER sedert de
stichting der nie,uwe sterrewacht verechillende populaire stukken
in het Album der ,Natuur gelichreyen, en ook menigeweten~

6*

- 46 -

( 84 )
schappelijke bijdrage in de Verslagen en Mededeelingen gelijk
in meerdere sterrekundige tijdschriften geplaatst. Ook heeft hij
sedert 1864 de vel'Slagen omtrent de venichtingen der sterrewacht, welke telken jare aan H. H. Curatoren der hoogeschool
moesten worden ingediend, door den druk algemeen bekend gemaakt. Vele belangrijke opgaven omtrent K.USER's verrichtingen
tot kort voor zijn dood (het laatste verslag is vier weken voor zijn
overlijden door hem zamengesteld) zijn hierin voor zijne vrienden en vereerders zoo wel binnen- als buitenslands opgeteekend.
Ik heb KAlSER van het jaar 1843 af gekend, maar ik heb
hem eigenlijk nooit gezond gekend. In de hoogste mate nerveus, was hij veel vatbaarder voor hevige gemoed8aandoeningen,
dan ik ooit een ander gezien heb.
Teleurstellingen, zooals ieder in zijnen werkkring, helaas I
dikwijls ondervindt, werkten steeds zeer sterk op zijn gestel en
ontstemden hem geheel. Die zenuwachtigheid openbaarcie zich
ook in eene bnitengemeene vatbaarheid voor koude en tocht j
eene vatbaarheid, die nu eens sterker dan eens geringer was,
maar toch dikwijls zoo sterk, dat hij zich 's winters niet buiten
's huis kon begeven, zonder het aangezicht bijna geheel te moe~
ten bedekken. . Met hoofdpijn was hij ook zeer dikwijls geplaagd. Bij zijn rnsteloozen ijver is het te begrijpen, dat· deze
toestand zijns lichaams, waardoor hij zoozeer in zijne werkzaamheden belemmerd werd, hem zeer droevig stemde. Hij
klaagde ook altijd, hetzij over de kwalen, waaraan zijn lichaam
onderworpen was, hetzij omdat niet alles zoo spoedig en vIng
ging als met zijne voortvarendheid overeenkwam. En het hielp
niet, of hij dan al gewezen werd op het goede-en voortreffelijk",
dat hij reeds had voortgebracht, en op de erkenning van zijD!
verdienstlon in Nederland, zoo wel als in het buitenland. Doeh
niettegenstaande dien beklagenswaardigen toestand zijner gezondheid, was hij steeds bezig met een of ander onderwerp te
overdenken, en een plan van uitwerking te ontwerpen, en zette
hij zich er dan toe neder, dan' was het stukje,' of dikwijls de
verhandeling. in ongeloofelijk korten tijd op· het papier.
In den zomer van 1871 aebeen ~ijne gezondheid weêr gunstig, en hijhervaUe ook na de zotmlr-vacantiezijne coUegiëJl,
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niet alleen de gewone, maar nog één afzonderlijk aan de candidaten, over de overgangen van Venus voorbij de zon en den
te verwachten overgang in 1 ~ 7 4, een onderwerp, waarover het
laatste van zijne hand verschenen opstel in de Verslagen en
Mededeelingen der Kon. Akademie van Wetenschappen ook
handelt. Van nog andere onderwerpen had hij de behandeling
aan zijne hoorders toegezegd, doch zij mochten niet lang meer
van zijne lessen voordeel trekken, daar hij in den winter van
1871 op nieuw door bloedspuwingen overvallen werd, die
hem dermate verzwakten, dat al spoedig zeer onrUBtbarende
berichten omtrent zijnen toestand vernomen werden.
Zijn gestel kon dien nien wen schok, die later doór herhaalde
aanvallen gevolgd werd, niet meer te boven komen, en den
28 sten Juli 1872 was hij niet meer.
Wanneer men bedenkt, dat KAlSER van zijn 16dejaarafzich
in zijn vak geheel zelf heeft moeten ontwikkelen, en dan het
onovertrefbaar gehalte overweegt van zijne wetenschappelijke
werken; vooral wanneer men nagaat, wat &ldert de stichting
der. nieuwe sterrewacht onder zijn bestuur is tot stand gebracht,
dan moet men het bejammeren, dat gebrek aan wetenschappelijken
zin, vereenigd met eene betreurenswaardige zuinigheid bij de
vroegere Regeering, hem zoo langen tijd weêrhouden heeft de
eer van Nederland beter te handhaven in een vak, dat althans
in de vorige eeuw aldaar een zeer kundig beoefenaár had. De
wetenschappelijke inrichtingen, zooals eene sterrewacht, laboratoria,
enz. zijn naast het hooger onderwijs noodzakelijk, zoowel om
gelegenheid te verschaffen de practijk te leeren, waar de academische lessen de theorie aankweeken, als om der wetenschap
zelve bevorderlijk te zijn. Wil eene natie op den naam van
verlicht aanspraak maken, dan behoort hare regeering doordrongen te zijn van het nut dier inrichtingen en moet aan deze
niet het noodige onthouden, noch een vierde gedeelte eener
eeuw zich tegen het stichten eener sterrewacht verzetten, die de
roem van het land belooft te worden.
Ook het onderwijs van K.A.ISJilR heeft rijpe vrochten gedragen:
bij geen beschaafd Nederlander treft men de wanbegrippen omtrent de eenvoudigste verschijll.!elen vaD den hemel meer aan,
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die het voor 40 jaar niet ongewoon was te vernemen en aan
de hoogeschool· te IJeiden hebben niet alleen studenten der wisen natuurkunde. maar die van alle faculteiten, hunnen geest
door het hooren van KAlSER'S lessen beschaafd.
Bij hen die meer in het bijzonder zich op sterrekuude toelegden, en dus zijne hoogere collegies, over theoretische en
practische astronomie, bezochten, zal wel altijd het aangename en leerzame dier coHegies in aandenken blijven. KAISBR
zelf verbloemde zijne voorlieCde voor de practische sterrekunde
niet, die ook op zijne collegies niet te miskennen viel:
maar ook hun die meer de wiskundige richting wilden opgaan,
wees hij met even veel zorg den weg dien zij moesten inslaan,
en steeds moodigde hij ze aan, dien te vervolgen. Dat zijn opvolger, ons geacht medelid H. G. VAN DE BANDE
BAKHU YZEN, zijn vroegere leerling. dien hij reeds bij zijn leten daartoe waardig gekeurd had, de werkzaamheden aan de
sterrewacht met denzelfden critischen geest bezield zal blijven
leiden,· daarvoor daan ons zijne, hoewel nog weinige, toch
scherpzinnige verhandelingen over sterrekundige onderwerpen
borg.
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EERSTE AANHANGSJlJL. .

CHRONOLOGISCHE TAFEL
DER

WERKEN van F. KAISER.

11..

A. K. en L. beteekent Algemeene Konst- en Letterbode.
A. N.
u
Astronomische Nachrichten.
A. d. N
If
Album der Natuur.
If
Verslagen en Mededeelingen der Kon.
V. en M.
Akad. v. Wet. afd. Natuurkunde.
Tijdschrift
T. K, N. I.
van het Koninklijk NederI.
If
Institnut van Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten.
a. u.
If
afzonderlijk uitgegeven.
Bij grootere werken is de opgegeven datum die van het voorbericht.
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JAAR.

I

DATUM.

TIT EL.

WAAR GEPUBLICEERD.

Bedekking der Pleiaden door de A. K. en L. i822 No. 54.
maan, den 25sten December 1822,
berekend voor Amsterdam.

1822.

27

December.

1828.

81

Mei.

:Berigt van eene aanstaande zonsverduistering, zigtbaar te Amsterdam.

id.

1828 No. 24.

1825.

80

3eptember.

Waarneming van de op 18 Septemberzigtbare komeet te Amsterdam.

id.

1825 No. 39.

1826.

Verhandeling over de Sterrekun- Vriend des Vaderlands.
dige ontdekkingen, die wij ter vermeerdering onzer kennis van den
sterrenhemel aan de uitvinding der
teleskopen verschuldigd zijn.

1827.

Verhandeling over den invloed der Vriend des Vaderlands.
sterrekunde op de beschaving.
Deel lIl, No. 7.

1829.

Handleiding tot de kennis der per- (Anonym). Leiden, Cyfspectief, vrij levolgd naar het Fransch veer.
van M. G. . RICHARD.

1830.

Beschrijving van den sterrenhemel ,Amsterdam, Sulpke.
door BLEIBTREU, omgewerkt en vermeerderd.

1833.

lluigt "'" '" N'd'dru>d,nopen'(AOOOym). Vri,nd d..,

Mei.

de sterrekundige observatoria in Vaderlands.
.
Rusland.
Beschouwing van de kometen in a. u. bij Sulpke te Amhet algemeen en van de vier voor- sterdam.
naams te in het bijzonder, gevolgd naar
het hoogduitsch van J. J. LITTROW,
verrijkt met ophelderende aànteekeningen van den vertaler.

1834.

December.

1885.

Recensie van FRANCOEUR'S werk- (Anonym). Kunst-en Letdadige sterrekunde vertaald door terbode, 1835, No. 3.
J. C. PILAAR.
Augustus.
:Berigt over de komeet van HALLEY. A. K. en L. 1835 No. 88.
September.
Nader berigt
id.
id.
id.
,,44.
November.
Voorloopig verslag van de waame,,53.
id.
mingen op de komeet van HALLEY
gedurende het eerste tijdvak harer
verschijning.

25
26
29

Verhandeling over de komeet van a. u. te 's Gravenhage en
HALLEr; hsre vroegere verschijningen Amsterdam bij de Geen de toekomstige in het jaar 1836. broeders van Cleef. .
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~JAAR.

DATUM.

I

WAAR GEPUBLICEERD.

Beobachtnng des Halleyschen Co- A. N. No. 299.
meten (1835 Aug. 23 bis Nov. 10),
Februari.
Redevoering over de sterrelrunde, a. u: bij de Gebr. van
het waardigste voorwerp cener alge- Cleef.
meene beoefening.
Mei. .
Berekeningdergeographischelengte A. K. en L.1836 No. 24.
van het observatorium te Leiden uit
sterrebedekkingen door de ma8D, op
hetzelve en elders waargenomen.
Waarneming der zonsverduistering
id.
Juni.
H
26.
H
op den 15den Mei 1836.
Januari:

/1836.

27

3

1837.

TI TEL.

12
24
31
5. 12.
19

1838.

19

Maart.

{ Maart.
{ Mei.

A calculation of the geograpbical Memoirs
Longitude ofLeydenfromoccultations Society.
of stars by the moon.
f Iets over de chronometera van A. K. en
{KESSELS te Altona.
12, 13.
S Uitkomsten der waarnemingen op A. K. en
t de komeet van HALLEY.
20, 21,

of the R. A.
1838.

L. 1837 Nos.

L. 1837 Nos.
22.

Recensie van het boek: De ster- (Anonym). Gids Deel lil,
renhemel, christelijke bespiegelingen No. 1.
tot verheffing des harten. Naar het
hoogduitsch van J. H. DAuB. Amsterdam 1837.
De komeet VRn ENCKE en hare a. u. te Leiden bij H. W.
Augustus.
naderende verachlJning.
Hazenberg.
Eerste waarnemingen van de ko- A. K. en L. 1838 No. 49.
October.
meet van ENCKE.
Het observatorium te Leiden.
a. u. bij H.W. Hazenberg.
u

1839.
8

Maart.

5

A pril.

28en 26

u

12 en 19

Juli

13

September.

19

,

Recensie van het Boek: De maan en (Anonym). Gids Deel lil,
en hare bewonera door H. V.BLANKEN. No. 2.
Iets over de bedekking der Pleia- A. 11... en L. 1839 No. 10.
den door de maan in het jaar 1839.
id.
u 14.
Bedekking der Pleiaden door de
11
maan den 19den Maart 1889.
H
17.
De optische kracht des grooten kijid.
cera, uit het optisch instituut te Mün- en 18.
chen. op het observatorium te Leiden.
Iets over de kortelings voltooide A. K. en L. H
H
30.
groote kijkers uit München voo~. het en 31.
observatorium op den Pulkowa bIJ St.

,

Peterabu~.

BedekklDg der Pleiaden door de A. K. en L.
maan op den 8Isten Augustus 1839,
waargenomen op het observatorium
te Leiden.
;
id.
13erigt aangsandede vèrmeendeontdekking van twee nieuwe nevelvlekken aan den hemel door den heer
BUlrom te Modena.
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DATUM.

JAAR.'
1889.

28

21

TITEL

I

WUR GEPUBLICEERD.

November.

Bedekking der Pleiaden door de A. K. en K.1889 No. 52
maan in den nacht tusschen den
20-21.ten . November 1889, waargenomen op' het observatorium te Leiden.
December.
Schreiben an den Herausgeber
(- over de optieche kracht des refractors en over de door BUNCHI aangeN. No. 891.
kondigde nevelvlek in den draak -).
Beobachtung der Pleiadenbedeckungen 1839, Mirz 19, Au"uust 80
und November 20.
Levensberigt van den heer J. HUI- (Aanhangsel op het woor
DEKOPD..
denb. v. Nienwenhuis.

t

IA.

1840.

18

4 en 24

15
17
12
1841.

80

Bedekking der Pleiaden door de A. K. en L. 1840 No. 5
maan op den 14den Januari 1840,
waargenomen op het observatorium
te Leiden.
.
Berigt aangaande de werkzaam- (Anonym). Kunst- en Let
heden op de Pulkowa.
terb. 1840 No. 6.
Februari.
Nieuwe komeet van GALLE.
A. K. en L. 1840 No.
en 9.
Eerste metingen met den mikro- a. u. bij Hazenberg & C'
Juni.
meter op het observatorium te Leiden.
Recensie van de!
,Bekorte manier tot het herleiden
,van maansafstanden door 1. C. PI- Gids, 1840, Ie deel'l
LlllL,"
blz. 585.
en van de
,Maans-Tafels door Mrs. TAYLOR."
October.
Ueber die Sternwarte in Leiden nnd A. N. No. 409.
die ersten daselbst angestellen Micrometermessungen.
Redevoering! ,de novissimis As- (verloren gegaan.)
tronomiae incrementie."
December.
Brief over de ,M.ethode van BE8SEL A. K. en L. 1840 No. 64
om maansafstanden te herleiden."
Januari.

,

Beobachtung der Pleiaden-bedec- A. N. No. 432.
kung vom 14 Januar 1840 und 27
Februar 1841.
September. Bedekking dar planeet Venus door A. K. en L.1841 No. 4
de maan op deo 12den September 1841,
waargenomen op het observatorium
te Leiden.
Juli.

Recenaie van: Leesboek over de Gids 1842 No. 8-4.

1842.

beginselen der sterrekunde enz. in

30

deu vorm van gesprekken. DeLl\ bij
J. DE Booy 1839-41.
'
Voorloopig berigt omtrent cenen A. K. en L.1842 No. 31
Augustus.
nieuwen priunacirkel.
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842.

TITEL.

DATUM.

AAR.'
11

November.

12

11

11

fI

11

11

"

"

18

"

843.

WAAR GEPUBLICBBRD.

Waarneming op d,e komeet van A. K. en L. 1842 No. 47
LAUGIER.
...
Schreiben an den Herausgeber. - A. N. No. 463.
(Pleisden-bedeckung sm 10 Augustus 1841).
Beobachtung der Venus-bedeckung
vom Monde am 12 September 1841.
Over zijne micrometer-waarnemingen op dubbelsterren, meer bepaald A. N. No. 463.
op 6 cygni.
Vorläufige Bahnbestimmung des
Laugierschen Kometen.
LooJlbaan der thans zigtbare ko. A. K. en L. 1842 No. 48
meet (LAUGIn).
Beoordeeling der Koninklijke Aka- (Anonym) uit het weten
demie voor burgerlijke Ingenieurs schappelijk tijdschrift
ter bevordering van de
te Delft.
studie der paedagogie
in Nederland Ie stuk
pag. 33.
De populaire sterrekunde als mid- (Anonym) in hetzelfde
del ter vorming van den geest. Ver· tijdschrift 2e stuk pag
slag omtrent tie verhandeliugen van 78.
OFrERDINOER en BIRNBAUM.
De sterrenhemel, Ie deel, Ie druk. a. u. bij Sü~ke.
#

26
28
8

Januari.
Maart.
April.

6

Mei.

1844.

5. lI.
20. 26.

11
20

--

Ueber den Doppelstem p Ophiuchi.

I

IA. N. {

;.

:;~:

{

Kort berigt aangaande de komeet,
16
in de maand. Maart dezes jaars waar- A K
L 1843N
!renomen
. . en
o.
o
•
.
Nader berigt als boven.
20

Verslag van de vorderingen der Tijdschrift het Instituut
metiDgeJl met den micrometer, welke 1844 No. 2.
volbracht worden op het observatorium der Hoogeschool te Leiden.
Beobachtungen des von HermA. N. Nos. 497, 499,500
Februari.
FAYB entdeckten Kometen.
J
April.
Ueber einen nenen Prismenkreis. A. N. No. 499.
Februari.
De sterrenhemel, 2e deel, Ie druk. a. u. bij Sülpke.
Recensie van :
"de annulo Satumi commentatus
est E. M. BBIlIA."
Gids. 1844. Ie deel
"Verhandeling over den ring van
blz. 130.
Satnruus door E. M. BEllIA," en van
"Tafereel van het heelal door J. J. Idem, blz. 442.
VON LITTROW. vertaald door G. A.

I

I

-

ffONDBIJDR.

October.

Onderzoek van een draagbaar passa- A. K. en L. 1844. No. 49.
ge-iDstrument van E. WBNCKELlIACII.
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JAARj

TI TEL.

I

WAAR GEPUBLIGEERD.

1845.

HE:M:ELPLEIN, stereographisch ont- Amst. bij C. G. SULPKl
worpen en geteekend, met eene verklanng.
Berigt omtrent de Komeet van DE Leids. Ct. 1845 No. 3~
VICO.

1846.

De sterrekunde en de Bijbel, door Gids. 1846. Ie deel, bI:
113.
Maart.
Berigten over de thans zigtbare A. K. en 1. 1846. No. 1
kometen.
en 14.
Juni.
Beobachtungen und Berecltnungen A. N. No. 565.
des diesjährigen Cometen, angestellt
auf der U. Stemwarte in Leiden.
Berigt aangaande den dood van (Anonym.) Leidsche 0
BEssEL.
.
1846, 27 Maart.
Het plan ter oprigting van een N. Rott. Ct. 1846 N(
tijdmeter-observatorium te Rotter- 260, 262, 264.
dam verdedigd en toegelicht.
Schreiben an den Herausgeber. - A. N. No. 571.
11
(Loopbaan der 2 e komeet van BaoRsEN
berekend door J. A. C.OUDEMANS).
Beobachtung des am 30 April 1841 Id. ti 672.
ti
von BaoRsEN entdeckten Cometen.
Juli.
Vermaning tot zwijgen voor den a. u. bij Sülpke.
schrijver van het opstel: uIets over
de tijdsbepaling in Nederland."
Augustus.
Schreiben an den Herausgeber. - A. N. No. 592.
(Ephemeride voor de 2e komeet van
BRORSEN; berekend door OUDEMANS).
October.
Voorloopig berigt aangaande de A. K. en L. 1846. No. 4
ontdekking eener nieuwe planeet.
November.
Id.
ti
H
4
De strijd van het Handelsblad tegen: ude Sterrenhemel" toegelicht.
Ueber die von CHRISTIANUnd CON- A. N. No_ 576.
STANTIN HUYGENS angefertigten Ob.ectivgläser.
Iets over de kijkers van de gebroe- T. K. N. I. 1846.
ders CH. en C. HUYGENS.

J. H. KURTZ.

7-28
5

22
27
10
24
3
3
30

1847.

De Storingen in de beweging der AfzonderlijkuitdenuSte
ligchamen van ons ZonnestelseL
ren hemel" afgedrukt
Over den Prisma-cirkel van KAl SER. Tijdschrift toegewijd a
het zeewezen van J.
Pilaar en J .M. Obree
2e reeks, 7e deel der
stuk.
Korte beschrijving van den Pris- Hetzelfde tijdschrift
ma-cirkel van KAlSER en zijn gebruik. reeks. 7e deel. 5e stu
Iets over de sterrekundige waar- T. K. N. I. Ie ueel, blz.
nemin".,aoen van CH. HUYGENS, naar
aanleid~ van zijne onuitgegeven
handschrIften.
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AAR.)
847.

DATUM.
20
8
9
10
17
10

1848.

. 25
26

9

13

14
1849.

TI TEL.

Februari.
Maart.
October.
November.

Nieuwe komeet.
De Sterrenhemel, Ie deel, 2e druk.
Beobachtungen der Planet Iris.
Als boven.
Beobachtungen der Planet Flora.
11
Waarnemingen op de komeet VI,
1847, en mededeelingvanloopbanen
October.
November. } van Iris en deze komeet, berekend
door J. A. C. OUDEMANS.

WAAR GEPUBLICEERD.

A. K. en L. 1847. No. 9.
a. u. bij Sulpke.
A. N. No. 617.
Id. 1I 618.
Id. H 618.
{
Id. /I 617.
Id. I! 618.

Brief aan de Redactie der Leid- Leids. Ct. 19 Febr. 1848.
sche Courant over de komeet, wier
verschijning thans word t te gemoet
gezien.
Maart.
Dritte Reihe von Beobachtungen A. N. No. 644.
des von HJND am 13 August 1847
entdeckten Planeten Iris.
April.
De kometen nis getuigen van den T. K. N. 1. Ie deel.
tegenwoordigen achterstand der sterrekundige berekeningen.
Berigt aangaande de ontdekking Leids. Ct. 12 Mei 1848.
eener nieuwe planeet.
Astronomische Nachrichten ausden Jah'ns Wöchentliche Un. Niederlanden.
terhaltingen, 1848 No.
28, 29, 30.
Verslag van de waarnemingen op T. K. N. I. 2e deel.
Juni.
de planeet Iris.
Over de planeten Flora en Metie. A. N. No. 68l.
1I
Got.ha en de Seeberg, fragment Gids. 1848. 3e deel, blz.
Juli.
van het verhaal eener wetenschap- 319.
pelijke reis door Duitschland, ondernomen in den zomer van 1847.
Iets over de komeet, ontdekt den 24 T. K. N. 1. 2e deel.
September.
Januari 1546, door DE VICO te Rome.
Ueber den von dem wissenschaft- Astron. Nachr. vol. 29,
lichen Verein in Barlem gestelltenPreis pag. 130.
für die beste Arbeit über Comet
III 1846.
Ueber zwei gekrönte Preisschriften A8tron. Nachr. vol. .29,
von Dr. BRÜNNOW und A. J. VAN· pag. 129-130.
DEINSE.
Beobachtungen der Metis, 1848. Astron. Nachr. vol. 22,
pag. 131.
Beobaehtungen der Flora, 1847 Astron. Nachr. vol. 29.
und 48.
pag. 133.
Eene inleiding tot de nieuwe uit- a. u. te Leeuwarden bij
gave van het werk, ten titel voe- G. '1'. N. Suringar.
rende: ,J. A. UILKENS, de volmaakthed.en van den schepper in zijne
schepselen beschouwd.
Het. onde.rzoek van glazen prisma's T. K. N. 1. 3e deel. •
Augustlls.

L
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DATUM.

TI TEL.

WAAR GEPUBLICEERD.

als deelen van sterrekundige werktu 'gen.
1850.

12

1851.

Brief aan den Heer J. A. C. Ou- Tijdschrift de Recensent
DEMJ.NS over het werkje van den
Heer VAN DEN H ULL betreffende
den ring van Saturnus.
December.
De geschiedenis der ontdekkingen a. u. hij Sulpke, 1851
van planeten, als een tafereel van het
wezen en den toestand der sterrekunde
in de taal van het dagelijksch leven
voorgedragen.

31

Maart.

23

Mei.

1853.
8

De sterrekundige :plaatsbepaling in
Id.
den Indischen Archtpel.
Eene nieuwe toepassing van het T. K. N. I 5e deel.
beginsel der noniën op den tijd voor
het waarnemen van plotselijke verschijnselen.

De Sterrenhemel, 2e deel, 2e druk. a. u. bij Sulpke.
De wet van Kirkwood toegelicht Gids. 1853. Ie deel blz.
en beoordeeld.
685.
Beobachtnngen der Thetis, des Co- A. N. No. 867.
Juni.
meten I 1853 nnd des Enke'schen
Cometen.
November.
Het wezen en de eischen van de a. u. bij Sulpke.
populaire voord ragt der natuurkundige wetenschappen.
Ontdekking eener nieuwe planeet. Letterbode, 5 Dec. 1853.
Januari.
April.

Februari.

1854.
6

5

Verslag der werkzaamheden, vol- V. en M. 2e deel blz. 27.
bragt op het Observatorium te Leiden
in 1853.
Maart.
Berigt aangaande de ontdekking A. K. en L. 1854. No. 10.
van twee nieuwe planeten.
Juli.
De Zakkijkers van MOLTENI.
A. d. N. 1854, blz. 195,
October.
De inrichting der sterrewachten, Tijdschrift 11 Lecluur voor
beschreven naar de sterrewacht op de Huiskamer" en a.
den heuvel Pulkowa en het ontwerp u. bij A. W. Sijtho
eener sterrewacht voor de Hooge- te Leiden.
school te Leiden.

Maart.

1855.
13

"

Twee nieuwe hulpmiddelen voor A. d. N. 1855, blz. 65.
de tijdsbepaling in het dagelijksch
leven.
Handleiding VOOT vrienden der ster- a. u. te Zwolle, bij de
rekunde door ARGELANDER, vertaald erven J. j. TijlI.
door W. F. KAIS:tR, metvoorrede, aanteekeningen en bijvoegsels van F.

I

K.USER.

April.

Het bovennatuurlijk krijgsheer, ge- A. d. N. 1855, blz,l23.

- 57 -

( 95 )
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I

DATUM.

"1855

5

12

TITEL.

WAAR

GEPUBLICEERD.

zien bij Büderich, den 22 1ten Januari
1854.
De stelling van OTTO STUVE om- V. en M. 3e deel blz. 186.
Juni.
trent het breed er worden van den ring
van Saturnus getoetst aan de handschriften van HUYGENS en de naau wkeurigheid der latere waarnemingen.
October.
De beweging der aarde en hare A. d. N. 18[;5, blz. 299.
jongst ontdekte bewijsgronden.
Briefwechsel zwischen Herrn V. en M. 5e deel blz. 150.
September Staatsrath Ono STRUVE und F.
tot
KAISER, über die Aenderungen in
November. den Dimensionen des Saturnringes,
mitgetheilt van F. K.

I

11856.

Het magnetismus der aarde popu- Zwol!. live J. J. TyI.
lair beschreven door Dr. J. LAMONT.
Uit het Hoogduitsch door W. F.
K.USER. Met eene voorrede en bijvoegsel over het Magnetisme van
Zon en Maan door F. KAISER.
De afwisselende schijngestalten der Volksalm. v. h.jaar 1857
Maan. Eene populaire voorstelling "an de M. LN.v.'t Alg.
van de voornaamste grondwaarheden pag. 75-96.
der sterrekunde.
De stelling van SECCHI te Rome, Vers. en Med. K. A. v. W.
omtrent den ring van Saturnus, ge- Deel V. bI. 354.
toetst aan metingen volbragt op het
observatorium te Leiden.
November.
Inlichtingen omtrent de groote ko- A. d. N. 1856, blz. 331
meet, wier verschijning men thans
en
A. K. en L. 1856. No. 44.
verwacht.

1857.

De verduisteringen van Zon en In den Volksalmanak.
Maan.
Ueber: udie Beobachtungen der A. N. No. 1070.
Februari.
kleinen Planeten auf der Sternwarte"
zu Leiden," uA1RY'S Micrometer,"
uSECCHI'S Messungen der Saturnringe" und udie LeistuIlgen der
Steinheilschen Fernröhre."
Mei.
De stelling van SECCRI te Rome V. en lt. 6e deel blz. 283.
omtrent den ring van Saturnus, getoetst aan de jongste metingen door
SECCHI zelven volbragt.
Eer.te onderzoekingen met den Verhandelingen der Kon.
September.
micrometer nn AIRY.
Akademie van Wetenschap., 6e deel 1858.
Nadere inlichtingen omtrent de A. d. N. 1857, blz. 33.
groote komeet, wier verschijning men
thans verwacht.

12

27

15
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DATUM.

1858.

TI TEL.

I' .

WAAR GEPUBLICEERD.

Rapport aan Zijne Excellentie den
Minister van Marine over het zoo. Belde.n In de 11 Verh~n.
genaamde Pelorns-kompas.
del!?gen en BerIg.
De nieuwe artificieele kwik-horiten
van
Jacob
Swart. Jaarg. 1858
zonten der Nederlandsche Marine,
beschreven door F. KAlSER.
No. 3.
Beschrijvin~ van de Patentcirkels Verband. en Berigt. etc.
en Sextanten Tan PISTOR en MARTINS. Jaarg. 1858 No. 4.
De afwisseling der jaargetijden. Volksalm. der M. tot N.
T. 't Alg., Jaarg. 1859.
Enarratio factOTUm Academiae
Lugduno- Batavae, habita die 8 Febr.
1858, quum magistratum academicum solemni ritu deponeret.

1860.

19

1861.

13

2
24

2,1,

1862.

27
I

22

Januari.

Onderzoekingen over den gang van V.en M.I0e deel blz.194.
bet sterrekundig slingeruurwerk der
Ned. Marine, HOHWÜ N°. 15.
De tijdseinen der Nederlandsche Verband. en .Ber. vanJ.
Marine beschreven.
Swart. Jg. 1860 No. 1.
Het ContrOle-kompas van den Ba· Idem No. 3.
ron VON WEDEL JARLSBORG.
De nieuwe Kompaslampen en Vloei· Idem No. 2.
stof-kompassen der Nederlandsche
Marine.
.
. De Sterrenhemel verklaard.3e Druk. Amsterdam, J. C. A.I
Sulpke, 1860.
Berigt omtrent de thans zigtbare A. K. en L. 1861. No. 20.
Mei.
komeet.
H 27.
Ontdekking eener nieuwe komeet.
Id.
11
Juli.
11 30.
Nader berigt omtrent de thans
Id.
11
11
zigtbare komeet.
October.
Redevoering over het doel en de a. u. bij Sulpke.
eisehen eener sterrewacht.
December.
Eerste waarnemingen met den Me· V. en M. 13e deel blz. 161
ridiaancirkel, aan de nieuwe Stene·
en
wacht te Leiden.
a. u. te A msterdam, bij
C. G. v. d. Post, 1862.
Berigt omirent de than. zigtbare L. Ct. 6 Aug. No. 94.
komeet.
11 103.
Nader berigt omtrent de thans H 27 11
zigtbare komeet.
.
Inlichtingen omtrent de Terbeterde Mededeel. betreffende het
Vloeistof-kompassen der Nederland· zeew. uitgeg. door het
sche Marine.
Dep. van Marine,2 edeel.
November.
De volledige bepaling van persoon- V. en M.15e deel bl. 173.
lijke fouten bij sterrekundige waal'
nemingen.
December.
Voorloopig verslag der waarnemin· V. en M. 158 deel bI. 32]
gen omtrent de planeet Venus bij
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1863.

27
27

28
29

7

16
22

1864.

TI TEL.

WAAR GEPUBLICEERD.

haren tegenstand in het jaar 1862,
volbragt aan de Sterrewacht te Leiden.
NaEchrift tot idem.
V. en M.15edeel blz. 349.
Februari.
Berigt omtrent de photographische Id. lö e v H 13.
Maart.
onderzoekingen aan de sterrewacht
te Leiden.
Berigt omtrent de twee thans L. Ct. 29 April No. 5l.
zigtbare kometen.
Nader berigt omtrent de 2e der
"
4 Mei v 53.
thans zigtbare kometen.
Nachrichten über die neue Stern- A. N. No. 1434.
Mei.
wartein Leiden.
Verslag van den staat derSterre- V.enM.17edeelblz.163.
Juni.
wacht te Leiden en van de aldaar
volbragte werkzaamheden in het tijdvak van 1 Juli 1862 tot de laatste
dagen van Juni] 863.
Planeten- undCometen-Beobach- A. N. No. 1443-]446.
October.
tungen mit dem Faden-micrometer
1859-1862, (angestellt von Herm
M. HOEK).
Planeten-Beobachtungen, angestellt A. N. No. 1447.
am Meridiankreise der Sternwarte in
Leiden In den Jahren 1861-1862
von Herm Dr. H. G. YAN DE SANDE
BAKHUYZEN.
Berigt omtrent de komeet, den L. Ct. 28 Oct. No. 129.
29 Oct. jJ. ontdekt door BäcKER te
Nauen.
Berigt omtrent eene tweede thans
v
4 Dec. H 146.
zigt.bare komeet.
December.
Onderzoekingen omtrent den gang V. en M. 17 e deel blz. 338.
van het hoofduurwerk dersterrewacht
te Leiden, de pendule HOHWü 17.
Beobachtungen von Planeten und A. N. No. 1457-1458.
v
Sternbedeckungen, und von Trabanten- Verfinsterungen, (angestellt von
KAM, VAN HENNEKELER, HOEK, F.
KAlSER und P. J. KAlSER.

Meridiankreis-Beobachtungen von A. N. No. 1460.
Planeten und Cometen, angestellt an
der Sternwarte in Leiden, 1863.
Planeten- und Cometen-Beobach- Id.
(/ 141i4.
Februari.
3
tungen angestellt mit dem 6-zölligen Refractor.
Bemerkungen über die an derStern- Id.
H
1468-1469.
Maart ..
5
warte inLeiden angesteUten Beobachtungen des Planeten Mars um die Zeit
der Opposition im Jahre 1862.
De hoogleeraar Mr. J. BAD ais a. u. bij Sulpke.
April.
beschermer der sterrekunde.
.
JURBOEK 1875.
7
19

Januari.
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JAAR. \
1864.

24

11

17

24

T IT E L.

WAAR GEPUBLICEERD.

De eischen der medewerking aan Ia. u. bij van der Post
de ontworpen Graadmeting inMidden-! 1864.
Europa, voor bet Koninkrijk der Ne-,
derlanden, toegelicht door F. KAISER'I
en L. COREN STUART.
Augustus.
Meridiankreis-Beobachtungen vonlA. N. No. 1491.
Planeten und des Cometen VI, 1863
(angestellt von KAM und van HEN-I
NEKELER).
September.
Erste Reihe der im Jahre 1864 aufl' u
u 1498.
der Sternwarte in Leiden von den,
Herrn Observatoren Dr.' KA.M und'
Cand. VAN HENNEKELER angestellten
Refractor-Beobach tungen.
Mei.

September.
October.

Ie Rapport over de HandleidinglMedcdeelingen voor het
tot de theoretische en praktische zee-" zeewezen, 5e deel.
vaart kunde van D. J. BROUWER.
Untersuchuni!;"en über den Gangder A. N. No. 1502.
Hauptuhr der Sternwarte in Leiden.1
Hohwü 17, und der Pendeluhr Hohwü 15.
,
I
Het nieuwe werktuig voor de tijds-IAlb. d. Nat. 1864 No.
bepaling in het Maatschappelijk leven
i
van W. VAN DER KRAAN te IJsselI
monde, beschreven en aanbevolen.

l0.i

l

1865.

11

Februari.

25

27

4
22

Doppelstern-messungen, angestellt A. N. No, 1519.
in den Jahren 1840-1844.
i Schrei ben des Professors KAlSER an General-Bericht übel
General BAEYER (- over het aandeel tlie mitteleuropäisch
van Nederlandaan de Europeesche Gradmessung für da
Graadmeting).
Jahr 1864.

Planeten-undCometen-Beobachtun- A. N. No. 1542.
gen mit dem 6-zölligen Refractor
(angestellt von KAM und VAN HEN NEKELER).
Rapport over acne wijziging van Mededeelinv,en voor he~
Augustus.
het spiegel-sextant, aanbevolen door zeewezen.
den heer L. JANSE Bz. te Amsterdam.
Waarnemingen omtrent een merk- V. en M. 2e reeks, Ie deel
November.
waardigen vuurbol, vdbragt aan de blz. l5*9.
SterreVlacht te Leiden.
Eenige opmerkingen omtrent de Idem, id. blz. 359.
periodieke louten van mikrometerschroeven, naar aanleiding van de
'ongste onderzoekingen aan de sterrewacht te Leiden.
Zweite Reibe der im Jahre 1864 Astr. Nachr. No. 1516
am Meridiankreise der Sternwarte
in Leiden angestellten Planeten-BeoJuni.
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TI TEL.

WAAR GEPUBLICEERD.

!bachtungen von den Herm Observ.
KAM und VAN HENNEKELER.
Erste Reihe der im Jahre 1865 sm A. N. No. 1562.
Meridiankreis der Sternwarte in Leiden von den Herrn Observatoren KAM
und van HENNEKELERangestelltenPlaneten-Beobachtungen.
Eene nieuwe poging om de tijd- Alb. d. Nat. 1866, No. 6.
rekening te verbeteren kortelijk vermeId.

1865.

Februari.

l8GG.

22

6

8

26

Februari.

Investigations om AIRY'S double- M:onthly notiees, deel 26
image Micrometer.
No. 5.
Schreiben des Professors KAIsERan General-Bericht
über
General BAEYER (- over het aandeel die mitteleuropäische
van Nederland aan de Europeesche Gradmessung für das
Graadmeting).
Jahr 1865.

De jongste onderzoekingen omtrent A. d. N. 1866. blz. 65.
de afmetingen van het zonnestelsel.
; Zweite Reihe der im Jahre 1865 am A. N. No. 1580.
If
IMeridiankreis der Sternwarte in Leiden von H. H. Observatoren KAli und
VAN HENNEKELER angestellten Planeten-Beobachtungen.
Planeten- und Cometen-Beobach- A. N. No. 1586.
April.
tungen mit dem 6-zölligen Refractor (angestelt von KAM und VAN HENNEKELER)
De vruchten der vrijwillige balling- A. d. N. 1866, blz. 146.
Mei.
schap van den sterrekundige W. LASBELL.
Eer.ige uitkomsten omtrent het we-I Id.
u , 155.
zen der wn, verkregen aan de sterrewacht te Kew.
Investigations on AIRY'S double-jMonthly notiees, deel 26,
Augustus.
image micrometer.
No. 9.
Erste Reihe der im Jahre 1866 am A. N. No. 1607.
Meridiankreis der SterDwarte in Leiden von Herrn Observatoren KAM
und VAN HENNEKELER angestellten
Planeten-Beobachtungen.
Maart.

I

1

21

1867.

27

27

I

I

Ueber eincn neuen Apparat zur ab- V. en M. 2e reeks 2e deel
saluten Bestimmung van persönlichen blz. 216.
Fehlern bei astronomischen Beobachtungen.
Februari.
Schreiben des Professors KAIsERan General-Bericht
über
General BUTER (- over het aandeel die mitteleW'opäische
van Nederland aan de Europeesche Gradmessung für das
Graadmeting).
Johr 1866.
Maart.
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I

TI TEL.

DATUM.

1867.

April.

30

29
18

WAAR GEPUBLIGP.:ERD.

I

Zweite Reihe der im Jahre 1866 A. N. No. 1641.
'am Meridiankreis der Sternwarte in
jI.eiden von Herm Observatoren KAM
und VAN HENNEKELER angestellten
Planeten-Beobachtungen.
Juni.
t
Planeten- und Cometen-Reobach- If
11
1656.
'Itungen mit dem 6-zölligen Refractor
(angestellt von KAM und VAN HE~INEKELER).
Augustus., 2e Rapport omtrent de "Handlei- Mededeelingen voor het
[ding tot de theoretische en praktische zeewezen.
Izeevaartkunde" van D. J. BROUWER.
October. I Rapport omtrent de 2e algemeene a. u. bij Sulpke.
[bijeenkomst der gemagtigden voor de
igraadmeting in Europa.
December.
Erste Reihe der im Jahre 1867 am A. N. No. 1677.
Meridiankreis der Stemwarte in LeiIden von den Herm KUl und VAN
'HENNEKELER angestellten PlanetenBeobachtungen.

l

'I

1868.

27

1869.

10

In het "Bericht iiber die Verhand"lungen der vom 30 September bis 7
I,vOctober zu Berlin abgehaltenen Con'17ferenz der Europäischen Gradmes,sung"dat tegelijk als "General-Bericht
fiir 1867" dient, komen naar stenographische aanteekeningen de woorden.
voor, door KAlSER bij de beraadslagingen gesproken.
April.
Zweite Reihe der im Jahre 1867 A. N. No. 1703.
am Meridiankreis der Sternwarte in
1,Leideu von den Herrn Observatoren
KAM und VAN HENNEKELER angesteUtcn Planeten-Beobachtnngen.
Annalen der Sternwarte in Leiden, a. n. te 's G!8venhage.
Ie deel.
bij Martinus Nijhoff.
Februari.
Beobachtung des Mercurs-Dnrch- A. N. No. 1742.
ganges am 4 November 1868.
Planeten- nnd Cometen-Beobach-"
,,1747 en 1749.
tungen angestellt mit dem 6-zölligen
Refractor, von Dr. N. H. K.ut nnd
Cand. A. VAN HENNEKELER.
. Planeten- nnd Cometen·Beobach- Astr. Nachr. No. 1749.
tnngen angestellt mit dem Meridiankreise der Sternwarte in Leiden von
Henn Dr. KAli: nnd Cand. v. HENNEKELER.
Maart.
Sehreiben des Professors KAl SER General-Bericht
an General BAEYER (- over het aan- die europäische Grad
deel van Nederland aan de Europee- messung für das Jah
sche Graadmeting.)
18e9.

übel
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( 101 )
JAAR.

I

DATUM.

1869.

1870.

TI TEL.

WAAR GEPUBLICEERD.

Merid ianbcobachtung des Plane·
ten(108) auf der Sternwarte inLeiden.

28

25

Annalen der Sternwarte in Leiden, a. u. bij M. Nijhoff.
2e deel.
Februari.
Schrei ben des Professors KAlsERGencral-Bericht
über
an General BAEYER (- over het aan· die europäische Graddeel van Nederland aan de Europee- messung für das Jahr
sche Graadmeting).
1869.
Juni.

Planeten-Beobachtungen angestellt A. N. No. 1819, 1820
am Meridiankreise in Leiden.
en 1822.

26

Beobachtung der Sunnenfinsterniss A. N. No. 1839.
am 21-22 December 1870 auf der
Stemwarte in Leiden.
Februari.
Schreiben des Professors K,usER!General-Bericht
über
an Generaal BAYER (- over het aan- die europäische Graddeel van Nederland aan de Europee- messung für daa Jahr
sche Graadmeting).
1870.

28

October.

Maart.

1871.

Bericht omtrent eenige der maat V. en M. 2e reeks, 6e deel,
regelen, die genomen zijn ter waar-l blz. 98.
neming van den overgang der planeet
Venus voorbij de zonneschijf op 8 December 1874.
Beobachtungen von Planeten und Astr. Nachr. No. 1841.
Vergleichsternen angestellt am Meridiankreise der Sternwarte in Leiden von den Herrn Dr. VALENTINER
undDr. BECKER.
Bericht über die Betheiligung der Vierteljahrsschrift
der
Sternwarte in Leiden an den von Astron. GeselIs. 6r
der Astronomischen Gesellschaft ver- Jahrg. 4e Heft.
ordnetcn Zonenbeobachtungen.
Beobachtullg des Planeten (116)
auf der Sternwarte in Leiden.
Beobachtung des Planeten (117) auf
der Sternwarte in Leiden.

1872.

Beobachtnnaen von PInneten nnd Astr. Nachr. No. 1881.
'" angestellt aID MeVergleichsternen
ridiankreise der Sternwarte in Leiden von den Herrn Dr. VALENTINER
nnd Dr. BECKER.
Beobachtungen am 6-zölligen Refractor der Sternwarte in Leiden.
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No. 1882.

( 102 )

JAAR.'

DATUM.

TI TEL.

WAAR GEPUBLICEERD.

PERIODIEKE WERKEN.
Sterrekundig jaarboek van 1845 a. u. bij Sulpke.
tot 1863.
Verslagen van de sterrewacht te Id.
Id.
Leiden van l864 tot en met 1871.
Rapporten over's Rijks zee-instru- Id.
Id.
menten 1868, 1869, 1870.

NA ZIJNEN DOOD VERSCHENEN NOG:
De schijngestalten der maan (No. Leiden, bij A. W. Sijt.
31 van de Algemeene Bibliotheek). half.
De verduisteringen van zon en maan Id.
(Na.52van de AI~emeeneBibliotheek).
Annalen der Sternwarte in Leiden a. u. bij M. Nijholf.
3. deel.
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( 103 )
TWEEDE AANHANGSEL.

BERICHTEN

BETREFFENDE

F. KAlSER,

voorkomende in den uA1g ~onst- en Letterbode."

JAAR.

I

AARD DER BERICHTEN.

DATUM.

WAAR GEPUBLICEERD.
I

Wordt aan de Leidsche hoogeschool A. K. en L. 1835 No. 1i3.
honoris causa Math. mag'. et Phil. nat.
•
Doctor.

1835.

11

November.

1837.

20

Wordt Lid van de Hollandsche,
maatschaptj der wetenschappen.
Wordt id van het Zeeuwsch Ge11
nootschIlp,
Wordt Lid van het Rotterdamsche
October.
Bataafsch Genootschap.
Benoemd tot Lector in de practiAugustus.
sche sterrekunde.
Benoemd tot lector in de practiNovember.
sche en theoretische sterrekunde.

10
. 3

Mei.

Id.
ld.

1837,

Id.

"
"

Id.

u

Id.

11

28.

u 29.
u 57 •
11

" "

38.

51.

Juni.

Benoemd tot buitenlandsch Lid van
de Royal A.stronomical Society te London.

Id.

1839,

u 25.

20

Augustus.

Id •

1840,

u 38.

17

October.

Benoemd tot buitengewoon hoogleeraar bij de Faculteit van Wis- en
Natuurkunde te Leiden.
Aanvaardt de waardigheid vanhoogleeraar met eene rede: "de novissimis
Astror:omiae incrementis."

1848.

27

Juni.

Benoemd tot lid der Ie klasse van
het K. N. I. van Wetenschappen.

ld.

1857.

22

Januari.

Benoemd tot Rector Maguificu8 van
de Hoogeschool te Leiden.

Id.

1858.

1

Benoemd tot verificateur van'sRijkS
zee-instrumenten
Legt het Rectoraat neder.
Februari.

Id.

1839.

. 1840.

8

Id.

11
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I
I

Id.

N

46.

1843,

If

31.

1857,

11

4.

11

51.

11

7.

u

11

1858,

( 104 )'
DERDE AANHANGSEL.

•

AANKONDIGINGEN EN BEOORDEELINGEN
VAN

"WERKEN van F. KAISER.
(voor zoo ver zij in den HAlg. K. en L. Bode" en den "Gids" voorkomen.)

..
JAAR.
1885.

DATUM.
6.13

Februari.

TI TEL.

\

WAAR GEPUBLICf:ERD •

Aankondiging van de: "Verhande- A. K. en L. 1835, No. 6
ling over de komeet YBn Halley" (ge- en 7.
teekend G.)

1836.

8

April.

Aankondiging van de "Redevoering
over de sterrekunde, het waardigste
voorwerp een er algemeenebeoefening"
(ongeteekend).

Id.

1836,

H

1838.

21

September.

Aankondiging van "De komeet van
en hare nadere verschijning"
(geteekend S.)

Id.

1838,

v 44.

Beoordeeling van: uHet observatorium te Ltiden" (geteekend S.)

Id.

1839,

u 13.

16.

ENCKE,

1889.

29

1840.

28

1845.
1855.

1861.

18f?j.

12

Maart.

Beoordeeling van:H Eerste metingen
Id.
1840, 11 38,
met den mikrometer" (get. S.)
Als boven (ongeteekend.)
Gids 1840, BoekbeoorSeptember.
deelingen, blz. 425.
Beoordeeling van:vDe sterrenhemel Gids 1845, BoekbeoorApril.
verklaard door F. KUSER" (onget.) deelingen, blz. 253.
Augustus.

Mei.

Beoordeeling van: "de inrigting der Gids 1855, Ie deel, blz.
sterrewachten beschreven naa::: de ster· 632.
rewaeht op den heuvel Pulkowa en
het ontwerp eener sterrewaeht voor
de hoogeschool te Leiden door F.
LISER" (get. Josna.)

Januari.

Aankondiginievan: "De nieuwe A. K. enL. 1861,No. 38.
iden."
sterrewacht te

Juni.

Aankondiging van:lnliehtingen om· Gids 1863, 20 deel, blz.
trent de verbeterde vloeistof kompas- 577.
s.m der Ned. Marine.
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