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Eerste Leidse hoogleraar sterrenkunde en stichter Leidse Sterrewacht 
 

Personalia 

Geboren: 10 juni 1808 te Amsterdam 

Zoon van: Johan Wilhelm Kaiser en Johanna Sibille Liernur 

Gehuwd met: Aletta Rebecca Maria Barkey op 3 maart 1831 te Leiden 

Overleden: 28 juli 1872 te Leiden 

Begraven: 1 augustus 1872 
 

Samenvatting 

Kaiser wordt in 1808 in Amsterdam geboren. Zijn vader sterft als Frederik negen jaar is. 

Oom Johan, wiskundeleraar en een groot liefhebber van de sterrenkunde, neemt de 

opvoeding over. Deze oom neemt zijn neefje als twaalfjarige al mee om waarnemingen 

te doen van een zonsverduistering. In 1823 sterft helaas ook oom Johan. Frederik maakt 

naam als veelbelovend sterrenkundige en wordt in 1826, hij is dan pas achttien jaar, 

benoemd tot observator aan de Leidse Sterrewacht.  

 Deze Sterrewacht is de oudste universitaire sterrenwacht ter wereld en al in 1633 op 

het dak van het Academiegebouw gevestigd. Het instrumentarium is echter zeer slecht 

en er zijn nauwelijks fatsoenlijke waarnemingen mee te doen. 

 Kaisers plannen voor verbetering worden aanvankelijk ter zijde geschoven. Ook zijn 

wens om een ‘echte’ universitaire functie te krijgen vindt geen gehoor. Maar in 1835, het 

jaar waarin de komeet Halley verschijnt, komt daar verandering in. 

 Kaiser weet de meest waarschijnlijke baan van deze 

komeet te bepalen. Hiermee is zijn naam internationaal 

gevestigd. Voor dit succes wordt hij door de Leidse 

universiteit beloond met een eredoctoraat.  

 In 1837 volgt zijn benoeming tot lector en tevens 

directeur van de Sterrewacht. Hij ziet het vanaf dat 

moment als zijn levenstaak om de sterrenkunde in 

Nederland nieuw leven in te blazen. Kaiser wordt in 

1840 buitengewoon hoogleraar en in 1845 de eerste 

Leidse gewoon hoogleraar in de sterrenkunde. 

 Kaiser maakt ook plannen voor een aparte en 

moderne Sterrewacht. Het duurt tot 1861 voordat deze 

wordt gerealiseerd op een deel van de Hortus. 
 

Portret Kaiser 

. Hiermee kunnen eindelijk goede waarnemingen worden gedaan, waarmee de sterren-

kunde in Leiden internationaal weer een vooraanstaande plaats verwerft. 

 Kaiser heeft zijn hele leven problemen met zijn gezondheid. Hij overlijdt in 1872 op 

64-jarige leeftijd. 

  



Volledige versie 
 

Zijn jeugd en opleiding 

Frederik (Friedrich) Kaiser wordt op 10 juni 1808 geboren in Amsterdam als oudste in 

het gezin van Johan Wilhelm Kaiser en Johanna Sibille Liernur. Het gezin telt acht 

kinderen, drie zonen en vijf dochters.  

  Vader Kaiser, afkomstig uit Nassau-Dietz, is aan het einde van de 18de eeuw naar 

Den Haag gekomen om werk te zoeken, wat hij aanvankelijk vindt bij een hoedenmaker. 

Als daar geen werk meer voor hem is, verhuist hij naar Amsterdam, waar hij les in de 

Duitse taal geeft en zijn naam vernederlandst tot Keyzer. Frederik zal later als 

achternaam weer Kaiser gebruiken. 

  Het lukt vader Kaiser niet alleen zijn grote gezin goed te onderhouden, maar ook om 

een Duitse leesbibliotheek in de Kalverstraat in te richten om deze bij eventueel vroeg 

overlijden - hij heeft een slechte gezondheid – aan zijn vrouw en kinderen na te laten. 

  Hij overlijdt al in juli 1817 in Dietz, waar hij tijdelijk verblijft om weer op krachten te 

komen. De kinderen worden hierna opgevoed door oom Jan Frederik (Johan) Kaiser 

(1766-1823), die ook in Amsterdam woont, leraar wiskunde en een zeer verdienstelijk 

amateursterrenkundige is. Oom Johan leert zijn neefje Frederik wiskunde, het gebruik 

van sterrenkundige instrumenten en het verrichten van sterrenkundige berekeningen. 

  Op zijn twaalfde jaar is Frederik al vaardig met het sextant, het uitvoeren van allerlei 

sterrenkundige berekeningen en neemt hij deel aan het waarnemen van een ring-

vormige zoneclips.1 

  Op 14-jarige leeftijd stuurt hij aan de Algemeene Konst- en Letterbode een bereke-

ning van een bedekking van het Zevengesternte 2 door de maan.  
 

 
Het Zevengesternte 

                                            
1 Op donderdag 7 september 1820, tussen 13:28 en 16:17 uur, vond een ringvormige zonsverduistering 
plaats. De maan schoof vanaf de aarde gezien precies voor de zon langs. De hele verduistering was 
zichtbaar. Men zag de eclips als een hap die in eerste instantie uit de rechterkant van de zon werd 
genomen en steeds groter werd. Halverwege de verduistering bevond die hap zich aan de bovenkant, en 
tegen het einde van de eclips verdween deze aan de linkerkant van de zon. 
2 Het Zevengesternte is een open sterrenhoop in het sterrenbeeld Stier. De sterrenhoop bevindt zich op 
ongeveer 440 lichtjaren van de aarde. Met het blote oog ziet men in een stedelijke omgeving 5 of 6 
sterren, maar in een volledig donkere omgeving zijn met scherpe ogen wel 9 of 10 sterren zichtbaar; door 
een verrekijker of telescoop - afhankelijk van de sterkte - zelfs tientallen tot honderden. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Open_sterrenhoop
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sterrenbeeld
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stier_(sterrenbeeld)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lichtjaar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ster_(hemellichaam)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verrekijker
https://nl.wikipedia.org/wiki/Telescoop_(optica)


  Een jaar later, op 27 maart 1823, verliest hij ook zijn oom Johan; Frederik erft diens 

instrumenten en boeken, blijft nog korte tijd in Amsterdam wonen en vervangt, nog maar 

15 jaar oud, zijn oom in het wiskundeonderwijs. 

 

Naar Leiden 

De buitengewone talenten van Kaiser trekken de aan-

dacht van de Utrechtse hoogleraar Gerrit Moll, door 

wiens bemiddeling Frederik op 26 mei 1826, hij is dan 

bijna 18 jaar, benoemd wordt tot observator van de 

Leidse Sterrewacht, waar Uylenbroek3 directeur is.  

 In deze functie is Kaiser uitsluitend verantwoordelijk 

voor de waarnemingen op de Sterrewacht en heeft hij 

geen rol in het onderwijs. 

 Vol hoge verwachtingen om zich geheel aan de 

sterrenkunde te kunnen wijden, komt de jonge Kaiser 

naar Leiden, maar de minder goede verhouding met 

Uylenbroek en de zeer gebrekkige toestand van de op 

het Academiegebouw opgestelde Sterrewacht zijn de 

oorzaak dat hij weinig goede waarnemingen kan doen. 

 
Hoogleraar Gerrit Moll 

 Uylenbroek controleert de autodidact Kaiser elf jaar lang bij alle waarnemingen die deze 

bij de Leidse Sterrewacht doet.  

  De Sterrewacht is in die tijd niet meer dan een houten hok op het dak van het 

Academiegebouw, waardoor een stabiele positie van de instrumenten onmogelijk is. 

Direct naast dit hok bevindt zich de klok. Het laat zich raden hoe de instrumenten trillen 

bij het slaan van die klok.  

  Al aan het einde van de achttiende eeuw waren plannen gesmeed voor een apart 

staande Sterrewacht, maar door geldgebrek gaan deze plannen niet door, al blijft de 

gedachte aan dit plan wel leven.  

  Om zich verder te bekwamen in de wetenschap volgt Kaiser colleges bij verschillende 

hoogleraren; zowel in de exacte vakken als in de klassieke talen. Op 17 februari 1831 

doet hij zijn kandidaatsexamen in de wis-, natuur- en sterrenkunde. 

  Waarom hij zijn studie niet afrondt met een gebruikelijke promotie is onduidelijk. 

Wellicht speelt hierbij zijn huwelijk, ook in 1831, en de daaropvolgende periode met een 

jong gezin hierbij een rol.  

 

Huwelijk en kinderen 

Op 3 maart 1831 trouwt Frederik Kaiser in Leiden met de vijf jaar oudere Aletta Rebecca 

Maria Barkey. Het echtpaar krijgt vijf kinderen, eerst een dochter en vervolgens vier 

                                            
3 P.J. (Pieter) Uylenbroek (1797-1844) was in 1822 naar Leiden gekomen als lector in de sterrenkunde 
onder C. Ekama, de hoogleraar wis- en sterrenkunde, die tevens directeur van de Sterrewacht was. Na 
het overlijden van Ekama in 1826, werd de Utrechtse sterrenkundige Moll gevraagd hem op te volgen. 
Maar zodra men in Utrecht hiervan hoorde, werd in een speciale zitting van de gemeenteraad het voorstel 
van de burgemeester aangenomen om Moll 10.000 gulden te laten besteden op voorwaarde dat hij in 
Utrecht zou blijven. Moll accepteerde het voorstel en bleef in Utrecht. Toen werd Uylenbroek gevraagd 
om Ekama op te volgen. 



zonen: Aletta Rebecca Maria (1832), Fredrik Anthony (1834), Willem Fredrik (1836) en 

de tweeling Emilius Johannes en Pieter Jan (1838). De oudste zoon Fredrik Anthony 

wordt nog geen twee jaar en overlijdt op 18 januari 1836. 
 

 
Huwelijksakte 

 

De komeet Halley 

Ondanks dat Kaiser zijn studie niet afmaakt, is hij zeer actief op zijn vakgebied en - door 

het bestuderen van de literatuur - op de hoogte van de actuele stand in de sterrenkunde. 

In die tijd zijn de astronomen vooral bezig om de banen van de hemellichamen te 

berekenen. 

 De meeste kometen komen maar één keer in de 

buurt van de aarde, maar zo niet de komeet Halley, die 

een omlooptijd heeft van ongeveer 76 jaar. Deze 

komeet brengt Kaiser in 1835 in het middelpunt van de 

belangstelling van de sterrenkundige wereld. Vele 

prominente geleerden bestuderen en berekenen de 

baan van Halley. Kaiser bestudeert hun verhande-

lingen, maar verkiest een eigen methode om de baan 

in het heelal van deze komeet te bereken.  

 Hij publiceert hierover zijn Verhandeling over de 

komeet van Halley, hare vroegere verschijnselen en 

toekomstige in het jaar 1835, tevens inhoudende een 

overzigt over alle kometen wier omlooptijden met 

meerdere of mindere juistheid zijn bepaald. 

 Kort na het verschijnen van Halley slaagt Kaiser er 

in het tijdstip van de doorgang van de komeet door het 

perihelium (het tijdstip van de dichtste nadering van de 

 
Publicatie over de komeet Halley 



komeet ten opzichte van de zon) waar te nemen. Het verschil met zijn voorspelling is 

slechts anderhalf uur. De berekeningen van alle andere astronomen zitten en twee tot 

negen dagen naast.  

  Kaiser doet zijn waarneming niet met de instrumenten van de Sterrewacht, maar met 

twee andere telescopen: de eerste is afkomstig van oom Johan, de tweede heeft hij 

geleend van de bevriende Amsterdamse amateurastronoom Jan Bernard Stoop (1781-

1856). Hij verricht de waarnemingen niet op de Sterrewacht, maar vanuit de vliering van 

zijn woning op de Cellebroersgracht (de latere Kaiserstraat), waar hij een paar 

dakpannen verwijderde om goed zicht te krijgen. 
 

 
Kijker van Stoop 

 
Kaisers schets van de opstelling van zijn kijker 

  

Erkenning: eredoctoraat, lector en directeur Sterrewacht 

 Zijn berekeningen en waarnemingen trekken de aandacht van velen. Bij de Leidse 

universiteit begrijpt men dat Kaiser een zeer verdienstelijk sterrenkundige is en hem 

wordt in 1836 een eredoctoraat verleend. Via deze omweg krijgt Frederik alsnog een 

academische titel. 

  Het Leids Jaarboekje van 1911 meldt: “…won de overtuiging meer en meer veld dat 

de positie van zulk een buitengewoon man moest verbeterd worden en nadat de Senaat 

der Leidsche hoogeschool hem in 1836 het eeredoctoraat in de wis- en natuurkundige 

faculteit had verleend (…), werd hij in 1837 tot lector in de sterrenkunde en bestuurder 

van de sterrenwacht benoemd”.  

  Maar nog een tweede erkenning is voor hem weggelegd, die van grote invloed is op 

zijn verdere leven. Van verschillende plaatsen komen bezoekers naar Leiden om eens 

door een kijker de komeet te aanschouwen, waaronder invloedrijke personen uit Den 

Haag zoals Jhr. A.G.A. ridder van Rappard, referendaris bij het ministerie van Binnen-

landse Zaken. Deze bepleit om Kaiser een lectoraat aan de universiteit aan te bieden. 

  Op 10 augustus 1837 wordt de 29-jarige Kaiser benoemd tot lector aan de faculteit 

der Wis- en Natuurkunde met als leeropdracht de Practische Sterrenkunde en wordt hij 

tevens directeur van de Sterrewacht. Vanaf dat moment staat hij niet meer ‘onder 

toezicht’ van Uylenbroek.  



  Kaiser gaat direct aan het werk om de uiterst gebrekkige inrichting te verbeteren. 

Door een vernuftige constructie weet hij daar, hoog in de lucht, een stabielere opstelling 

te maken voor een kleine, maar uitstekende kijker, waarvoor hij geld heeft ontvangen.  

 Kaiser onderscheidt twee soorten metingen: absolute en relatieve. Voor de absolute 

metingen moeten de instrumenten op een onafhankelijke fundering worden geplaatst.  

  Hoewel Kaiser een solide installatie van balken in de observatieruimte had laten 

aanbrengen, is die absolute bepalingsmethode in Leiden niet mogelijk. Kaiser kiest dan 

ook voor de methode van de relatieve metingen, dat wil zeggen plaatsbepalingen van 

een hemellichaam ten opzichte van een ander. Daartoe bestelt hij in Duitsland een 

aantal precisietelescopen met micrometer.  

  Kaiser sluit zich van meet af aan bij de moderne Duitse school van sterrenkundigen, 

waaronder Bessel en Gauss, waarbij alles draait om precisie. Kaiser doet dan ook zeer 

nauwkeurige waarnemingen, die hem een vooraanstaande plaats in de internationale 

sterrenkunde opleveren. Als erkenning hiervoor wordt hij in 1839 benoemd tot lid van 

de Royal Astronomical Society. In 1840 publiceert hij zijn metingen in het artikel Über 

die Sternwarte in Leiden und die ersten daselbst angestellen Micrometer sessungen. 

 

Hoogleraar 

Per 26 augustus 1840 wordt aan Frederik Kaiser door de universiteit een buitengewoon 

hoogleraarschap verleend. Op 17 oktober van dat jaar spreekt hij zijn oratie Oratio de 

novissimis astronomiae inorementis uit.  

 Na zijn benoeming krijgt Kaiser een voor die dagen vrij fors budget om een aantal 

verlangens te vervullen. Daarmee kan hij het oude universitaire observatorium toch 

omvormen van een plaats ter demonstratie van een aantal sterrenkundige principes, tot 

een locatie voor echt sterrenkundig onderzoek.  

 Frederik Kaiser gaat zich verdiepen in de 

(veranderlijke) posities van dubbelsterren. 

Daarnaast gaat hij verder met het onderzoek 

naar nauwkeurige baanberekeningen in het 

zonnestelsel, zoals hij met de komeet Halley 

had gedaan. 

 Kaiser hecht veel waarde aan nauwkeu-

rige waarnemingen. Zelf zegt hij daar het 

volgende over:  

“Onze kennis van de onmetelijke schepping 

kan alleen worden uitgebreid door de ont-

dekking van veranderingen die zij in hare 

kleine delen ondergaat, en deze kunnen 

alleen door regtstreeksche metingen met 

zekerheid worden aangewezen. Het meten is 

alzoo de grondslag waarop uitbreiding onzer 

kennis van den hemel moet berusten, en dit 

 
De hoogleraar Kaiser (1847) 

te volmaken is sedert lang het ernstige doel waarnaar de grootste geleerden streven”. 

 



 Kaiser is altijd bezig met het verspreiden van de 

juiste denkbeelden over de sterrenkunde door allerlei 

publicaties, zowel wetenschappelijke als voor een 

algemeen publiek. Hij werkt aan een omvangrijk 

Handboek over de Sterrenkunde, waarvan in 1844 het 

eerste deel, genaamd De sterrenhemel, verschijnt en 

dat in 1845 met een tweede deel, voor meer gevorder-

den, vervolgd wordt. Het geheel omvat ruim 1.500 

pagina’s. 

 Na de dood van Uylenbroek in 1845, wordt Kaiser 

benoemd tot gewoon hoogleraar en gaat hij naast het 

academiegebouw en dus ook naast de Sterrewacht 

wonen. 
 

Het boek De Sterrenhemel 

  In 1850 geeft hij weer een lijvig boek uit, getiteld: De geschiedenis der ontdekkingen 

van planeten. Ofschoon dit werk niet de oplage van de Sterrenhemel haalt, beschouwt 

Kaiser zelf het als zijn beste boekwerk. 

 Ondanks zijn duidelijke successen blijft de Leidse Sterrewacht in Kaisers ogen een 

universiteit onwaardig. Al die jaren bevindt het observatorium zich nog steeds bovenop 

het academiegebouw. In 1854 beschrijft Kaiser de toestand nog eens nadrukkelijk in 

een aan de curatoren van de universiteit gericht document: ‘Catalogus der werktuigen 

en andere hulpmiddelen behoorende tot het observatorium der Hoogeschool te Leiden’. 

 Nog steeds heeft Kaiser geen locatie en instrumenten, die geschikt zijn voor absolute 

metingen aan de sterrenhemel. Dat laat hij goed merken. 

 

Onderwijs en Hendrik Lorentz 

 
Hendrik Lorentz 

Als docent is Kaiser onovertroffen, zijn onderwijs 

is helder en degelijk, zijn voordracht boeiend en 

elegant. Hij is in staat om helder inzicht te geven 

in moeilijke vraagstukken. 

 Zelfs aan het einde van zijn leven, toen hij 

ziekelijk was, verandert hij als hij college geeft 

van een afgeleefde man in een enthousiast ver-

teller. 

 Wel vindt hij het niveau van de studenten maar 

matig. Zo verklaart hij eens: “Ze begrijpen er allen 

niets van, behalve die ene jongen met die zwarte 

ogen”. Die jongen was Hendrik Lorentz, de latere 

Nobelprijswinnaar, die in 1881 zou trouwen met 

Aletta Kaiser, een nichtje van Frederik Kaiser.  

 Kaiser is een voortreffelijk spreker en weet 

door zijn vele voordrachten en artikelen voor een 

breed publiek de belangstelling voor de sterren-

kunde bij velen te wekken.  

 



Werkzaamheden voor de scheepvaart 

Behalve met de behandeling van zuiver sterrenkundige onderwerpen, houdt Kaiser zich 

ook bezig met werkzaamheden voor de zeevaart en de geodesie. In de eerste jaren van 

zijn professoraat heeft hij een instrument geconstrueerd (de prismacirkel), waarmee - 

veel nauwkeuriger dan met het sextant - metingen aan boord van schepen kunnen 

worden verricht.  

 In zijn geschriften wijst hij telkens op de wenselijkheid de sterrenkunde dienstbaar te 

maken aan de zeevaart en aan de geografische kennis van onze overzeese bezittingen. 

Naar aanleiding hiervan nodigt de regering hem in 1849 uit voorstellen te doen omtrent 

de beste wijze van sterrenkundige plaatsbepalingen in onzen Indische archipel. Op zijn 

advies wordt in 1850 De Lange voor dit doel naar Indië gezonden; in 1857 wordt deze 

vervangen door Oudemans, die later ook met de driehoeksmeting van Java wordt 

belast. 

 In 1858 benoemt de minister van Marine, 

mr. Johannes Servaas Lotsy (1808-1863) 

Kaiser tot verificateur van 's rijks zee-

instrumenten en belast hem met het beheer 

van deze instrumenten. Terzijde gestaan door 

zijn zoon dr. Pieter Jan Kaiser (1838-1916), 

die 1 Januari 1860 tot adjunct-verificateur 

wordt benoemd, bewijst Kaiser de marine een 

grote dienst, die door de zeeofficieren zeer op 

prijs wordt gesteld. Hij ontwikkelt onder meer 

een elektrisch telegraaf systeem, dat elke dag 

om 22.00 uur een signaal naar de havens 

stuurt om de tijdmeters ter plaatse te ijken. In 

de Verhandelingen over het zeewezen en in 

de Mededelingen over het zeewezen zijn 

talrijke rapporten van Kaiser verschenen. 

 
De zolder van het Academiegebouw, 
waar vanaf 1858 de verificatie-afdeling 
van ’s rijks zee-instrumenten gevestigd is.  

 Een degelijk onderzoek om te controleren hoe goed de chronometers lopen duurt wel 

een half jaar tot een jaar. Dit gebeurt bij verschillende temperaturen en drukken, zodat 

daar een goed ijkpatroon uitkomt, nodig voor de werking in de tropen. Ook voor het 

vervoer van instrumenten naar de havens stelt Kaiser regels op. Zo mogen de tijdmeters 

alleen onder toezicht van een officier worden vervoerd.  

 Een andere bijdrage levert Kaiser aan de fabricage van instrumenten om hoogtes en 

hoeken te meten, zoals sextanten en reflectiecirkels. De in Nederland geproduceerde 

exemplaren zijn niet goed genoeg voor gebruik bij de marine. Kaiser laat bij Pistor & 

Martins voor elk schip aparte instrumenten maken. 

 

De nieuwe Sterrewacht 

 Kaiser krijgt na zijn aanstelling tot gewoon hoogleraar toestemming om de Sterrewacht 

te verbeteren. Het platvorm verdwijnt, de vloeren in de koepels worden vrijgemaakt van 

de veel zwaardere constructie waarop de instrumenten komen te rusten en er worden 



nieuwe instrumenten aangeschaft. Desondanks is het geen observatorium, dat de 

Leidse universiteit waardig is.  
 

 
De Sterrewacht op het dak van het Academiegebouw (1859) 

 

Kaiser streeft er naar de sterrenkunde in Nederland tot bloei te brengen en deze te 

kunnen beoefenen in een nieuwe ‘echte’ Sterrewacht. Om draagvlak te creëren voor 

zijn ambities steekt Kaiser veel tijd en energie in het schrijven van populaire artikelen. 

Dit draagt bij aan Kaisers groeiende bekendheid en steun voor een nieuwe Sterrewacht. 

 Een handicap is wel dar Kaiser weigert ‘op planetenjacht te gaan. Hoewel hij weet 

dat de ontdekking van een planeet tot de verbeelding spreekt, komt zijn wetenschappe-

lijk geweten in opstand: het ontdekken van planeten om die vervolgens niet met grote 

inspanning en zwaar rekenwerk te volgen op hun baan, maar na ontdekking weer in het 

duister te laten gaan, is volgens Kaiser voor de sterrenkunde zinloos. 

 Hij zoekt steun voor zijn plannen, niet alleen bij zijn eigen universiteit, maar ook in de 

Kamer der Staten-Generaal. Hij bereikt er mee dat er in 1853 een commissie wordt 

gevormd onder leiding van de Leidse filoloog Bake [ook op Groenesteeg begraven], die 

via een geldinzameling onder het Nederlandse volk (crowdfunding avant la lettre) het 

voor die tijd aanzienlijke bedrag van 26.000 gulden bijeenbrengt. 

 Nog is het Kabinet niet overtuigd, maar daar komt in 1857 verandering in. Simons, 

een leerling van de Utrechtse sterrenkundige Moll, wordt dan minister van Binnenlandse 



Zaken Hij deelt de curatoren in april 1857 mee dat de regering een nieuwe Sterrewacht 

in haar begroting opneemt.  

 In 1858 is de kogel definitief door de kerk en in 1860 wordt de Sterrewacht gebouwd, 

onder toezicht van Kaiser, op een terrein dat gedwongen is afgestaan door de Hortus. 

Aanvankelijk zou het nieuwe observatorium worden gebouwd op een terrein aan de 

Haagweg, even buiten de voormalige Wittepoort. Vanwege de kosten wordt uiteindelijk 

een deel van de hortus ervoor bestemd, ondanks gesputter van biologenzijde. 

 Tijdens de bouw heeft Kaiser met veel moeilijkheden te kampen, want zijn ideeën 

worden niet altijd gevolgd. Desalniettemin slaagt Frederik erin om met tal van vernuftige 

hulptoestellen het belangrijkste instrument, de meridiaancirkel, uitstekend gemonteerd 

en rustend op 100 heipalen, te krijgen. 

 Het is een langgerekt gebouw met alles wat tot de Sterrewacht behoort in het midden 

en de woningen van de directeur en observatoren als vleugels. Het middendeel heeft 

twee verdiepingen waarboven zich nog twee torens met beweegbaar dak bevinden. 

Tussen middendeel en directeurswoning bevindt zich de meridiaan-zaal met daarin de 

meridiaancirkel, een kijker van acht voet lengte met twee verdeelde cirkels van drie voet 

middellijn met daarop microscopen tot aflezing van de verdeling. 
 

 
Leidse Sterrewacht vanuit de polder naar het noordoosten gezien (1861) 

 

In 1861 wordt de nieuwe Sterrewacht geopend en Kaiser gaat ernaast wonen. Hij kan 

eindelijk zijn voorgenomen onderzoekprogramma in de vorm van absolute metingen 

realiseren. De eerste taak die Kaiser zich stelt is de absolute bepaling van 180 vaste 

sterren. Vanaf 1863 kan hij beschikken over twee observatoren. 

 



Kaisers waarnemingen 

In 1866 verschijnt het eerste deel van de Annalen der 

Sternwarte in Leiden met voor een belangrijk deel de 

resultaten van de waarnemingen. Kaiser, die hieraan 

strenge eisen stelt, vooral aan zichzelf maar ook aan 

zijn medewerkers, is niet geheel tevreden, maar de 

Leidse waarnemingen blijken tot de beste ter wereld 

te horen. 

 In 1870 wordt het tweede deel en in 1872, kort na 

Kaisers dood, het derde deel van de Annalen uit-

gegeven. Dit laatste deel bevat grotendeels Kaisers 

eigen waarnemingen van de planeet Mars, die hij, 

ondanks zijn slechte gezondheid en drukke werk-

zaamheden, heeft kunnen verrichten.  
Annalen der Sternwarte in Leiden 

(volume 1) 
 

Graadmeting 

Nadat in 1864 de Nederlandse regering het voorstel van de Pruisische regering heeft 

aangenomen om deel te nemen aan de graadmeting van Midden-Europa, wordt Kaiser 

tot haar afgevaardigde in de internationale graadmetingscommissie benoemd. Als 

zodanig bezoekt hij in 1867 de vergadering te Berlijn, waar hij als voorzitter optreedt, en 

in 1869 die te Florence. Verder worden voor de graadmeting op de Sterrewacht in 

Leiden plaatsbepalingen van sterren vastgesteld.  

 

De standaardmeter 

Ook wordt Kaiser benoemd tot lid van een commissie die de juistheid van de 

Standaardmeter bij het Franse Gouvernement in Parijs moet onderzoeken. Als de 

oorlog tussen Frankrijk en Duitsland enige maanden later was uitgebroken, dan zou 

Kaiser nog een reis naar Parijs ondernomen hebben. Maar toen de commissie in 1872, 

nadat de republiek in Frankrijk tot stand was gekomen, besloot zijn zittingen te 

hervatten, had Kaisers ziekte, die lang onbekend gebleven was, zich al duidelijk 

geopenbaard. 

 

Karakter 

Uit alles blijkt dat Frederik een goed mens is. Bescheiden tot in het overdrevene, nooit 

tevreden met zijn eigen werk. Hartelijk en innemend, spaart hij moeite noch tijd om zijn 

vrienden en leerlingen te helpen. Waar hij onrecht ziet of meent te zien, trekt hij daar-

tegen ten strijde. 

 

Gezondheid en overlijden 

Kaiser heeft zijn hele leven een zwakke gezondheid, lijdt aan hoofdpijn en is bijzonder 

vatbaar voor verkoudheid. Ook is hij heel zenuwachtig en teleurstellingen grijpen hem 

sterk aan. Toch spaart hij zich nooit en werkt hij van ’s morgens vroeg tot laat in den 

nacht.  



 In 1871 krijgt hij hevige pijn aan zijn borst, waarvan hij ternauwernood herstelt. Wel 

hervat hij zijn werkzaamheden tot een bloedspuwing hem andermaal tot rust dwingt.  

 Op 25 mei 1872 treft hem een 

zware slag door de dood van zijn 

echtgenote, maar ook daarna 

neemt hij zijn werk weer op. Dat 

is maar voor korte duur, want op 

28 juli van dat jaar overlijdt 

Kaiser. 

 
Overlijdensadvertentie (Leidsch Dagblad 31 juli 1872 

 

 
Overlijdensakte 

 

 Op 1 augustus wordt Frederik (of Friedrich) Kaiser begraven op de begraafplaats 

Groenesteeg in zandgraf 400. Over deze begrafenis staat het volgende vermeld op de 

voorpagina van de Leydse Courant van 2 augustus. 

Heden morgen werd op de begraafplaats aan de Groenesteeg op plegtige wijze het 

stoffelijk overschot van den hoogleraar F. Kaiser, van een der grootste geleerden van 

onzen tijd, zooals zijne vroegere ambtgenooten hem noemde, ter aarde besteld. Bragt 

het tijdstip het mede dat vele hoogleeraren onzer hoogeschool en vele vrienden en 

vereerders van den afgestorvene zich, bij den stilstand der akademische lessen, 



evenals de studenten, zich naar elders hadden begeven en zich buitenlands bevinden, 

allen echter, die zich hier of in de nabijheid bevonden, hadden zich op den akker der 

dooden vereenigd om de laatste eer te bewijzen aan de nagedachtenis van den man, 

die nog zoo kort geleden een der grootste sieraden was van Leidens hoogeschool. Toen 

de lijkstoet de grafplaats had bereikt, schaarden zich de aanwezige professoren, 

studenten, vrienden en vereerders achter de nabestaanden van den afgestorvene en 

volgden de baar tot aan de geopende groeve. 

 Nadat de lijkkist daarboven was geplaatst trad de hoogleraar Goudsmit voor en bragt 

op welsprekende en gevoelvolle wijze eene laatste hulde aan den overledene. Het was 

niet aan hem, zeide de hoogleeraar o.a., de verdiensten van den grooten Kaiser te 

schetsen, van den grooten geest, van wiens rusteloos streven voor de wetenschap 

allen, die hem gekend hadden, konden getuigen. Wel kon daarvan gezegd worden dat 

eene ster van de eerste grootte van het uitspansel was verdwenen. Onvermoeid had hij 

tot den laatsten droppel bloeds veil voor eene wetenschap, die door hem als eene 

teedere plant met de meeste liefde en toewijding was opgekweekt tot hoogeren bloei en 

ontwikkeling. Niet alleen in ons land, maar in veel ruimer kring, door geheel Europa, 

werd zijne zeldzame verdienste erkend en zag hij zijn streven met de schoonste 

lauweren bekroond. En toch klaagde deze groote man nog steeds dat hij niet meer 

gedaan had, dat hij niet meer had kunnen doen. Hier op dit graf erkende de spreker dat 

hij nimmer rusteloozer zucht tot onderzoek en studie had ontmoet bij de meest 

bescheiden waardering van eigen verdienste. Tot aan zijne laatste oogenblikken bleef 

deze ijver en dorst voor de wetenschap onverflaauwd en wel mogt hier worden gezegd: 

hij was rusteloos totdat een hooger hand hem de laatste ruste deed ingaan. 

 Prof. Rijke sprak ook een woord in dezen geest. Hij noemde Kaiser den grootsten 

natuuronderzoeker, een zeldzamen geest, die op veelzijdige wijze krachtig was 

ontwikkeld, die aan eene dichterlijke verbeelding eene ongemeene meesterschap over 

de taal uitoefende, waarvan zijne talrijke werken getuigden, terwijl daarbij steeds 

doorstraalde dat het zijn streven was om in en door zijn wetenschap dien grooten geest 

te verheerlijken, wiens grootheid hij nu voorzeker van meer nabij aanschouwen mogt. 

 Professor W.F.R. Suringar getuigde aan deze groeve van de diepe hoogachting en 

dankbaarheid, waarmede zoovele leerlingen en oud-leerlingen terugzagen op den man, 

aan wien zij zoo veel te danken hadden. Zijn leven was er het bewijs van geweest, dat 

de wetenschap hem nooit het middel, maar het doel was. En dat dit dan ook door den 

tijdgenoot werd erkend, daarvan was de sterrewacht eene getuigenis, eene eerzuil door 

het Nederlandse volk opgerigt voor den man, wiens naam voor tijdgenoot en nazaat 

onafscheidelijk was verbonden aan de wetenschap, waaraan hij zijn leven had 

toegewijd. 

 Dr. Valentiner sprak ten slotte in het Duitsch nog een enkel woord. Langen tijd had 

hij in de nabijheid van den geleerde verkeerd en hij wist bij ervaring dat Kaiser zich niet 

te vreden had gesteld met enkele steenen bij te brengen tot den tempel der wetenschap. 

Veel, zeer veel had hij daartoe bijgebragt en al was de sterrekunde eene wetenschap 

die jaren eischt om tot eenig resultaat te geraken, toch mogt er worden getuigd dat zijne 

wetenschappelijke onderzoekingen op vasten grondslag rustten en niet zooals van 



sommige geleerden wankelbaar waren als eene op den top rustende pyramide. Kaisers 

naam zou voortaan één zijn met die van de grootste sterrekundigen der wereld. 

 Nadat een der zonen van den overledene den aanwezigen en ingezonderheid den 

sprekers dank had gezegd voor de eer zijnen geliefde vader toegebragt, werd de kist in 

de groeve neergelaten en was de treurige plegtigheid afgeloopen. 
 

 
Zandgraf 400; het graf is op 28 mei 1872 gekocht door dr. Friedrich Kaiser. 

Hierin zijn begraven: zijn vrouw Aletta, hijzelf en zijn oudste kind en enige dochter Aletta. 
Op de zerk zitten veel korstmossen; dit zijn schimmels die hun voedingsstoffen betrekken 

uit algen, waarmee ze een symbiose vormen. 
 

 

 
Grafboek van zandgraf 400 



Eerbetoon 

Kaiser is door de Nederlandsche 

regering geëerd met de orde van 

de Nederlandse Leeuw. Ook 

wordt in de hal van de Sterre-

wacht een marmeren buste van 

Frederik Kaiser geplaatst. 

 In de reeks Leidse postzegels 

is in 2008 een postzegel van 

Kaiser uitgegeven. 

 

 
Buste van Kaiser 

 
Postzegel 

 
 

De Kaiserstraat 
 

De huidige Kaiserstraat kreeg in 1449 de 

naam de Cellebroersgracht, naar het in het 

begin van de 15de eeuw aan deze gracht 

gestichte Cellebroersklooster. Het klooster 

heeft er tot 1576 gestaan. In 1875 werd de 

gracht gedempt en werd de naam gewijzigd in 

Kaiserstraat. Dit gebeurde op verzoek van 

enkele bewoners die meenden dat de naam 

gracht nu niet meer van toepassing was en de 

vermaarde sterrenkundige, die aan de Celle-

broersgracht had gewoond, wilden eren. De 

gemeenteraad ging hiermee akkoord. Kaiser 

was de eerste persoon in Leiden die met een 

straatnaam werd geëerd. Het duurde tot 1921 

voordat enkele andere hoogleraren, nu uit de 

letterenfaculteit, in een straatnaam werden 

vernoemd. 

 
Cellebroersgracht voor de demping 

 

 
Straatnaambordje 

 



 

De Leidse Sterrewacht 
 

De Leidse Sterrewacht is het oudste nog bestaande universiteitsobservatorium ter 

wereld en stamt uit 1633. In dat jaar besluit het College van Curatoren om op het dak 

van het Academiegebouw een waarnemingsruimte te bouwen. De sterrenkunde wordt 

in Leiden dan al vijftig jaar bedreven, beginnend met Rudolph Snellius (1546-1613). 

Zijn zoon Willibrord (1580-1626), bekend van de Wet van Snellius, volgt hem op. In 

de tijd van vader en zoon Snellius beschikken zij al over een kwadrant. Dit kwadrant 

wordt in deze ruimte geplaatst en voorzien van een kijker. 

 Met de komst van een sextant in 1689 wordt het oorspronkelijke platform aan-

zienlijk uitgebreid. Maar Leiden gaat achterlopen bij andere sterrenwachten, die een 

veel stabielere opstelling hebben. Daarom worden er aan het einde van de achttiende 

eeuw plannen gesmeed voor een apart staande Sterrewacht. Door geldgebrek gaan 

deze plannen niet door, al blijft de gedachte aan dit plan wel leven. 

 De komst van koning Willem I in 1813, die nauw betrokken is met de universiteit, 

geeft nieuwe mogelijkheden. Op het dak van het Academiegebouw komt aan de 

achterzijde een hoge toren met vier verdiepingen. De bovenste verdieping krijgt een 

draaibaar dak met enkele luiken. In deze koepel wordt een repetitiecirkel van Lenoir 

geplaatst. 
 

 
De Leidse Sterrewacht op het dak van het Academiegebouw (steendruk, 1828) 

 

 In 1826 wordt de 18-jarige Frederik Kaiser benoemd tot observator van de Sterre-

wacht. Hij vindt de muren niet zwaar genoeg om een stevige opstelling van de 

instrumenten te garanderen. Bovendien acht Kaiser de vloer te slap voor de zware 

instrumenten. Kaiser heeft gelijk: hij treft op zeker moment de repetitiecirkel van 

Lenoir gebroken en totaal onbruikbaar aan. 



 Kaiser wordt in 1837 directeur van de Sterrewacht. Hij schaft nieuwe instrumenten 

aan, maar benadrukt dat deze instrumenten pas goed tot hun recht komen op een 

geheel nieuwe Sterrewacht. 

 Kaiser stelt al het mogelijke in het werk om een ‘echte’ Sterrewacht te krijgen. In 

korte tijd wordt 26.000 gulden bijeengebracht. Kaiser hoopt dat de regering hierdoor 

toestemming geeft voor de nieuwe Sterrewacht, maar uit Den Haag komt het bericht 

dat hiervoor er minimaal 50% van de geraamde totale kosten van 112.500 gulden 

bijeengebracht moet zijn.  

 De situatie wordt gunstiger met de komst van de nieuwe minister G. Simons, die in 

1857 toestemming geeft om een nieuwe Sterrewacht te stichten. Kaiser vraagt Henri 

Camp, de architect van koning Willem III, om de Sterrewacht te ontwerpen met als 

voorbeeld de beroemde Sterrewacht van Sint Petersburg. Camp maakt een vergelijk-

baar gebouw in neoclassicistische stijl. De nieuwe Sterrewacht komt in 1861 tot stand 

op een gedeelte van de Hortus, ondanks hevige weerstand van de botanici. Het is het 

begin van een grote bloeiperiode van de Leidse sterrenkunde. 
 

 
Leidse Sterrewacht (steendruk 1869) 

 

In de loop van de tijd is het gebouw verschillende keren uitgebreid: er worden 

observatiekoepels en een achthoekige heliometertoren bijgebouwd.  

 Dat de Leidse Sterrewacht internationaal in hoog aanzien staat blijkt wel uit de 

beslissing van het Astronomische Gesellschaft om haar vergadering in 1879 in Leiden 

te houden. Dit is de eerste keer dat deze vergadering buiten Duitsland of Oostenrijk 

wordt gehouden. 

 In 1919 wordt W. de Sitter directeur van de Sterrewacht. Hij werkt samen met Albert 

Einstein aan de implicaties van de algemene relativiteitstheorie op het gebied van de 

kosmologie. Zijn opvolger is E. Hertzsprung, de mede-uitvinder van het beroemde 

Hertzsprung-Russel diagram van sterren, dat heden ten dage nog gebruikt wordt. 



 In 1924 zorgt de Sitter dat J.H. Oort, 

die zal uitgroeien tot de beroemdste Leidse 

astronoom, naar Leiden komt. Oort is 

directeur van 1945 tot 1970 en blijft actief 

op de Sterrewacht tot zijn overlijden in 

1992, op 92-jarige leeftijd. Weinig sterren-

kundigen in de wereld hebben zo veel 

bijdragen geleverd aan verschillende 

onderwerpen. 

 Oort spoort H.C. van der Hulst in 1944 

aan om precies uit te rekenen of neutraal 

waterstof, het meest voorkomende gas in 

het heelal, straling kan uitstralen. Dit blijkt  

 

 
J.H. Oort 

het geval op de 21 cm radiogolflengte. 

 Dit is de start van een heel nieuw onderzoeksveld dat straling, en daarmee het 

waterstofgas, tot ver in het heelal kan meten. Op dit gebied heeft Nederland, vooral 

dankzij Oort, een prominente rol in gespeeld, van de Dwingeloo Radiotelescoop en 

de Westerbork Synthese Radio Telescoop tot het huidige LOFAR, een netwerk van 

duizenden sensoren uitgestrekt over Europa, waarvan het hart in Nederland ligt. 

 Sinds het einde van de jaren zeventig van de vorige eeuw zijn de sterrenkundigen, 

en daarmee het wetenschappelijke instituut 'de Sterrewacht', niet meer gehuisvest in 

het monumentale Sterrewachtgebouw aan de Witte Singel, maar in het Jan-Hendrik 

Oortgebouw en het Huygenslaboratorium aan de Wassenaarseweg.  

 Tot 2006 heeft de Biologieafdeling gebruik gemaakt van de Sterrewacht en de 

andere gebouwen aan de Sterrenwachtlaan, een periode waarin het complex in 

ernstige verval raakte. Tussen 2008 en 2011 is het Sterrewachtgebouw echter voor 

15 miljoen euro grondig gerenoveerd en weer in zijn oude glorie hersteld. 
 

 
De Sterrewacht na de renovatie (2012) 



 

De meridiaan van Leiden 
 

In 1861 laat Kaiser in de net nieuwe Sterrewacht een meridiaankijker installeren, een 

telescoop die pal naar het zuiden kijkt. Deze telescoop is dus niet vrij beweegbaar, 

maar kan alleen omhoog of omlaag bewegen. Hiermee doet Kaiser tijdmetingen. Elke 

ster komt immers eens in de 24 uur voorbij. Leiden krijgt hiermee een eigen 

nulmeridiaan. Alleen Greenwich, Potsdam, Parijs, Sint-Petersburg, Rome, Mekka en 

het Canarische eiland El Hierro hebben dan een zo’n nulmeridiaan. 

  Op het moment dat een waarnemer de beoogde ster in het vizier van de meridiaan-

kijker krijgt, drukt hij op een knop waarna per telegram een tijdmeting wordt verzonden 

naar de Nederlandse marinebases in Den Helder, Vlissingen en Hellevoetsluis. Daar 

gebruiken de marineofficieren de Leidse meting om hun eigen klokken te ijken. 

  Kennis van de juiste tijd is essentieel voor de plaatsbepaling op zee. Ook de spoor-

wegen gebruiken de Leidse tijdmeting voor hun spoorboekjes. Een eeuw lang bepaalt 

Nederland de tijd met behulp van de Leidse meridiaankijker. Tijdmeting is in die 

periode een van de belangrijkste taken van de Sterrewacht. Nu maakt de meridiaan-

kijker deel uit van de collectie van Museum Boerhaave. 
 

 
Meridiaankijker (Museum Boerhaave) 



 
 

Toch wordt de ‘Leidse tijd’ nooit een serieus landelijk begrip. Om nationalistische 

redenen moet Amsterdam de toon aangeven, maar de hoofdstad heeft geen 

vergelijkbare meetapparatuur. Bij de Leidse tijd wordt daarom 1 minuut en 34 

seconden opgeteld. Zo ontstaat de Amsterdamse standaardtijd, die te zien was op de 

Munttoren. 

  Tijdens de Internationale Meridiaanconferentie van 1884 in Washington, doet de 

Nederlandse regering een poging om de Leidse nulmeridiaan tot wereldstandaard te 

maken. Dit is een kansloze onderneming, zeker omdat Nederland zelf niet de Leidse 

tijd gebruikt, maar de daarvan afgeleide Amsterdamse tijd. Greenwich wordt dan 

verkozen tot de wereldstandaard, al stribbelen de Fransen tot 1914 nog tegen. 
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