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FREDERIK KAISER EN ZIJN POGINGEN TOT HERVORMING VAN 
'HET STERREKUNDIG DEEL VAN ONZE ZEEVAART' 

Inleiding 

Op 25 januari 1838 schreef Frederik Kaiser, directeur van de sterrenwacht te 
Leiden, in een brief aan een van de curatoren van de Hoogeschool aldaar: 
"Het lidmaatschap der Commissie voor de verbetering der Lengte op Zee, 
door den vroegstondigen dood van Prof Moll opengevallen verpligt tot 
werkzaamheden geheel en al behoorende tot het studievak welks behartiging 
aan de Leidse Hoogeschool mij... is toevertrouwd. De zeevaartkunde heeft... 
sedert lang mijne aandacht tot zich getrokken en niet onnatuurlijk zoude het 
mij hoogst aangenaam wezen bij aldien die openstaande post mij mogt te 
beurt vallen."' 
Er zouden nog twintig jaren voorbijgaan voordat Kaiser de kans kreeg een rol 
van betekenis te spelen in de ontwikkeling van de navigatietechniek. Toen het 
tenslotte zover was, stelde hij zelf met gemengde gevoelens vast: "Intusschen 
sta ik nu in eenige betrekking tot de Marine en misschien zal ik daar lets goeds 
kunnen uitrigten. Zonderling genoeg dat men mij eerst nu, bij het uitgaan 
mijner lamp, is begonnen op te zoeken."^ 
Kaisers benoeming tot verificateur van 's Rijks zeeinstrumenten in 1858 
vormt het begin van de standaardisering en professionalisering van met name 
de instrumentele aspecten van de navigatietechniek.^ Reeds veel eerder had 
Kaiser de noodzaak daartoe zonder succes bepleit. Waarom werden zijn 
ideeen eerst niet en in 1858 toch geaccepteerd? Waren het technische 
problemen die uiteindelijk zijn benoeming in 1858 hebben bewerkstelhgd? Of 
kan de erkenning van zijn opvattingen bijvoorbeeld worden toegeschreven 
aan het beginnend herstel van de wetenschap dat zich rond 1850 aan de 
Nederlandse universiteiten manifesteerde? 
Voor het in kaart brengen van Kaisers invloed op de ontwikkelingen van de 
navigatietechniek, worden in deze bijdrage Kaisers bemoeienissen met de 
zeevaartkunde tussen 1838 en 1858 onderzocht. 

1. Archief Sterrewacht Leiden (hierna ASL) Box 11, file 10. Brief van F. Kaiser aan 
Baron Collot d'Escury van Heinenoord, 25 januari 1838. 

2. ASL, Box 13, Brief van F. Kaiser aan L.A.J. Burgersdijk, 4 januari 1858. 
3. Algemeen Rijksarchief (hierna ARA), Ministerie van Marine 1813/1928 (hierna 

Marine 1813/1928), nr. 3983 index op verbalen 1857, onder Aanstellingen en Ambtenaren. 
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Sterren- en zeevaartkunde 

De beginselen van de zeevaartkunde werden Frederik Kaiser al vroeg 
bijgebracht door zijn oom, Jan Frederik Keyser." Deze Amsterdamse 
boekhouder wiens grootste ambitie het was om wijnroeijer te worden, genoot 
een aanzienlijke wetenschappelijke reputatie. Hij was een gewaardeerd lid 
van het Koninklijk Nederlandsch Instituut en bezat een voor die tijd 
voortreffelijke collectie instrumenten. Hij is vooral bekend wegens zijn 
inspanningen om de geografische lengte van Amsterdam, speciaal die van het 
observatorium van het genootschap 'Felix Meritis', te bepalen. Minder 
bekend is dat Keyser gedurende vijf jaar, van 1815 tot 1820, tijdmeters regelde 
voor de marine en de koopvaardij.' Het is niet uitgesloten dat de tien jaar 
oude Frederik daarbij over de schouders van zijn oom meekeek en zo al vroeg 
zijn onbetwistbare talent voor instrumenten tot ontplooiing kon brengen. 

Kaiser kwam ook al jong in aanraking met het probleem van de invloed van 
scheepsijzer op de aanwijzing van het kompas.^ In 1825 verscheen daarover 
een publikatie van de Utrechtse geleerde Van Beek, die aanleiding gaf tot 
onenigheid tussen reders en kapiteins. Moesten de correctieplaten van Barlow 
nu wel of niet worden ingevoerd? Op verzoek van een door het CoUegie 
Zeemanshoop ingestelde commissie werd dit geschil geslecht door een 
experiment dat door Kaiser en zijn vriend en studiegenoot Stamkart werd 

4. J.A.C. Oudemans, "Levenschets van Frederik Kaiser", Jaarboek der Koninklijke 
Akademie van Wetenschappen, (1875) en G. Moll, "Berigt aangaande J.F. Keyser", 
Algemeene konst- en tetterbode I (1824) 354-358 en 371-375. 

5. J. van der Bill, "Over oude lengtebepalingen van Amsterdam, Leiden en Utrecht", 
Hemel en dampkring 48 (1950) 201-206. In een handschrift dat onder de titel F. Kaiser, 
Waarnemingen, in de bibliotheek van de Sterrewacht Leiden wordt bewaard staan 
waarnemingen van tijdmeters uit de periode 1815-1820 die ik meen aan J.F. Keyser te 
kunnen toeschrijven. De vermelde tijdmeters komen voor in H. Spek, Tijdmeters en 
waarneemhorloges van de Departementen van Marine en Kolonien in de negentiende eeuw 
(getypte uitgave Marine Elektronisch en Optisch Bedrijf, exemplaar aanwezig op Neder-
lands Scheepvaart Museum te Amsterdam) (Oegstgeest, 1982). Keysers nalatenschap 
kwam bij zijn overlijden in 1823 in het bezit van F. Kaiser. Andere aantekeningen in dit 
handschrift, daterend uit 1825 en 1826, zijn van F. Kaiser. 

6. F. Kaiser, "Rapport aan Zijne Excellentie den Minister van Marine over het zooge-
naamd pelorus kompas", Verhandelingen en berigten betrekkelijk het zeewezen en de 
zeevaartkunde, 3, le afd. (1858) 379-400. F. Kaiser, "Rapport aan Zijne Excellentie den 
Minister van Marine, omtrent het tweede deel van het werk, ten titel voerende; Handleiding 
tot de theoretische en praktische zeevaartkunde, benevens een beknopte verhandehng over 
de hydrographie, door D.J. Brouwer. Luitenant ter Zee der Iste klasse". Mededelingen 
betreffende het zeewezen, deel VlI l , ( l868)Nr. I, 1-58, m.n. 47 en 48. A. van Beek, Overde 
invloed van het scheeps-ijzer op het kompas, en het middel. om dezen invloed ten alle tijden te 
kunnen waarnemen, (Utrecht, 1825) 1-70. Zie ook de mededelingen van J.F.L. Schroder in 
diens Berigten en Verhandelingen over eenige onderwerpen der zeevaart (1824), deel IH, 2e 
stuk, p. 63-148 en deel IV, le stuk, p. 187-226. 
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Afb. 1 Frederik Kaiser (gefotografeerd door zijn zoon P.J. Kaiser in 1862). 

uitgevoerd. De storende invloed van het scheepsijzer op het kompas bleek 
toen, op een uitzondering na, nimmer meer dan 1° te bedragen. Die 
uitzondering betrof een zeer zwaar met spijkers geladen schip. De kapiteins 
kregen hun zin. De correctieplaten van Barlow werden bij onze koopvaardij 
niet ingevoerd. 
Hoewel participerend in de toenmaals in het centrum van de belangstelling 
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staande zeevaartkundige sterrenkunde, bleek de echte sterrenkunde de ware 
passie van Frederik Kaiser te zijn. In tegenstelling tot zijn vriend Stamkart die 
in 1826 de functie van onderwijzer in de zeevaartkunde te Antwerpen 
aanvaardde, koos Kaiser, eveneens in 1826, voor de functie van observator bij 
de Leidse universiteit. Zijn benoeming tot lector en directeur van de 
sterrenwacht aldaar volgde in 1837.' 
Via het onderwijs aan de universiteit kwam hij opnieuw in aanraking met de 
zeevaartkunde. "Er bestaat tusschen sterre- en zeevaartkunde een zoo nauw 
verband," zo verklaarde Kaiser in 1864, "dat ik reeds in vroegere jaren, 
zorgende voor het onderwijs in de sterrenkunde aan de Leidsche hoogeschol, 
vele onderdeelen der stuurmankunst tot bijzondere voorwerpen mijner studie 
had gesteld en, ten behoeve mijner studenten, vele stukken had geschreven 
over onderwerpen, ook tot de stuurmanskunst behoorende, over behandeling 
in de leerboeken mij niet voldeed."* 
Ook Kaiser kon kennelijk niet loskomen van de overheersende rol die de 
zeevaartkunde tot dan toe bij het universitaire onderwijs in de sterrenkunde 
had gespeeld. Zijn intentie om daadwerkelijke invloed op de gang van zaken 
in de zeevaartkunde te verkrijgen bleek, zoals gezegd, reeds in 1838, toen een 
vacature ontstond in de 'Kommissie tot het examineren van zeeofficieren, het 
vinden der lengte op zee en het verbeteren der zeekaarten', zoals de volledige 
naam luidde. 
Deze Kommissie was verantwoordelijk voor zaken als het onderzoek der 
zeeinstrumenten en kon zo grote invloed uitoefenen op de in Nederland 
gangbare standaarden voor de navigatietechniek. Het onderzoek van en de 
zorg voor deze instrumenten werd meestal door een van de leden van die 
Kommissie ter hand genomen. Zo belastte de Leidse hoogleraar Ekema zich 
vanaf 1824 tot aan zijn dood in 1826 met de zorg voor de tijdmeters van de 
Marine.' Zijn opvolger, de Utrechtse hoogleraar Moll, nam daarna die taak 
op zich. In Utrecht werden de hiermee verbonden werkzaamheden feitelijk 
uitgevoerd door de in 1826 benoemde observator van de sterrenwacht aldaar, 
Gerrit Simons. Toen deze in 1832 de Utrechtse sterrenwacht verliet was het 
gedaan met de continuiteit van de zorg voor de zeeinstrumenten.'" Daarom 

7. N.D. Haasbroek, Investigation of the accuracy of Stamkart's Triangulaiion (1866-
1881) (Delft, 1974) geeft een biografie van Stamkart. Voor Kaiser, zie Oudemans, 
Levenschets, 11. 

8. F. Kaiser, Rapport aan Zijne excellentie den Minister van Marine, omtrent het werk 
ten titel voerende: Handleiding tot de theoretische en praktische zeevaartkunde, benevens 
een beknopte verhandeling over de hydrographie, door D.J. Brouwer, Luitenant ter Zee 
Iste klasse. Eerste deel", Mededelingen betreffende het zeewezen, deel V (1864) Nr. I, 1-35, 
m.n. 2. 

9. ARA, Marine 1813/1928, nr. 3908, index op verbalen 1826, onder Instrumenten. 
10. ARA, Marine 1813/1928 nr. 3912, index op verbalen 1826, onder Aanstellingen en 
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werd in oktober 1832 de directie der Marine te Amsterdam uitgenodigd om 
eens rond te kijken naar iemand die zich met het onderzoek van de 
zeeinstrumenten zou willen belasten." Al snel werd de onderwijzer in de 
wis-en zeevaartkunde te Amsterdam, Jacob Swart, tegen een beloning van 
400 gulden per jaar daartoe bereid gevonden.'^ Zo ontstond de afzonderlijke 
functie van beheerder en bewaarder van's Rijks zeeinstrumenten. In 1858 zou 
Kaiser deze functie van Swart onder de titel van verificateur overnemen en hij 
zou hieruit een aparte dienst ontwikkelen die nu nog als een afdeling van het 
Marine Electronisch en Optisch Bedrijf voortleeft." 
Hoewel Moll in 1832 de zorg voor de instrumenten had moeten overdragen 
aan Swart, bleef hij lid van de Kommissie tot het examineren van zee
officieren. Sinds haar oprichting was de sterrenkunde in de Kommissie altijd 
door een hoogleraar van een der universiteiten in Nederland vertegenwoor-
digd geweest en men mocht verwachten dat opnieuw een astronoom als zijn 
opvolger zou worden benoemd. Kennelijk waren de opvattingen daarover in 
1838 gewijzigd, want vrijwel onmiddellijk na Molls overlijden werden Jacob 
Swart en de luitenant ter zee G.A. Tindal tot lid van deze Kommissie 
benoemd.'* 
De breuk met de traditie was mogelijk bevorderd door de ongunstige 
reputatie die de hoogleraar Moll zich had verworven met zijn beheer van de 
zeeinstrumenten. Daarover zou Swart overigens later aan Kaiser schrijven: 
"Toen ik het beheer der instrumenten van den Hoogleraar Moll overnam 
waren de instrumenten voor een gedeelte verspreid en de toestand daarvan 
niet gunstig, het ongunstige lag echter niet bij den Heer Moll maar in ander 
oorzaken, en niet altijd zijn ook welligt de denkbeelden of voorstellen van den 
Heer Moll opgevolgd of opgevolgd kunnen worden.'"^ 
Kaiser liet zich door deze ontwikkeling niet uit het veld slaan. Toen hem in 
1839 werd gevraagd twee werkjes met maantafels van respectievelijk J.C. 

Instrumenten. Voor de instructie van de observator van de sterrenwacht te Utrecht, zie 
Rijksarchief Utrecht, Archief Curatoren 1826 Nr. 47 fol. 2665. 

11. ARA, Marine 1813/1928, nr. 3926, index op verbalen 1832, onder Zeeinstrumenten. 
12. ARA, Marine 1813/1928, nr. 3926, index op verbalen 1832, onder Zeeinstrumenten. 

Besluit 7 dec. benoeming per 1 januari 1833, beloning f 400,—; nr. 3983 index op verbalen 
1857, onder Ambtenaren, besluit 9 dec. ontslag per 1 januari 1858. 

13. H. Spek, Verificatie van de Rijkszee- en Luchtvaartinstrumenten 1858-1978, de 
geschiedenis van een marine bedrijf, 1979. 

14. ARA, Marine 181.3/1928, nr. 3937, index op verbalen 1838, onder Kommissie tot het 
Examineren van Zeeofficieren. Het besluit viel op 29 januari 1838, nog voordat 
bijvoorbeeld de sollicitatie van J.G. Arbon was ontvangen. Er is geen aanwijzing dat ook 
Kaiser heeft gesoUiciteerd, maar zijn request zou zeker ook te laat zijn gekomen. 

15. Archief Marine Electronisch en Optisch Bedrijf Oegstgeest (hierna AMO), VRZL I. 
1857-1877. Brief van J. Swart aan F. Kaiser, 30 September 1858. 



28 

Pilaar en Mrs. Taylor te bespreken, greep hij de gelegenheid aan om zijn 
opvatting over de zeevaartkunde uiteen te zetten. Zijn kritiek komt in het kort 
op het volgende neer. De bevordering van de stuurmanskunst wordt niet 
bewerkstelhgd door maantafels te publiceren die de bestaande gebreken van 
de navigatietechniek bevestigen, maar wel door "de zeeman met de nieuwere 
verbeteringen bekend te maken; die in eenen voor hem geschikte vorm voor te 
dragen; die nader te vervolmaken en daaraan eenen meer algemeenen ingang 
toe te bereiden.'"* Belangrijke systematische fouten in de instrumenten 
werden al te makkelijk over het hoofd gezien, terwijl ze toch vermeden zouden 
kunnen worden. Een belangrijke methode als die van de wiskundige en 
astronoom Bessel, voor de herleiding van de gemeten schijnbare afstand van 
de maan tot de ware, werd "bij ons niet alleen niet ingevoerd, maar zelfs nog 
meer verstikt onder den wanstaltigen en in zich zelven nietsbeduidenden 
arbeid van Mrs. Taylor."" 

Het getuigt van grote naiviteit van Kaiser te menen dat zijn kritische 
wetenschappelijke benadering van zeevaartkundige zaken zonder slag of 
stoot door de zeevaartkundigen van die dagen zou worden aangenomen. De 
kloof tussen zijn opvattingen en die van de gevestigde orde valt af te meten 
aan de gouden medaille die door koning Willem I aan de "in zich zelven 
nietsbeduidenden arbeid van Mrs. Taylor" werd toegekend. Zijn kritiek werd 
grotendeels genegeerd en voor de methode van Bessel bestond in Nederland 
geen belangsteUing. Zo er destijds in zeevaartkundige kringen al behoefte 
bestond aan verbetering van de navigatietechniek dan zocht men die niet bij 
de geleerden. De felle woordenwisseling, naar aanleiding van een andere 
recensie van Pilaars maantafels, spreekt in dat opzicht boekdelen."'^ Die 
discussie ontaardde in een controverse over de competentie van respectieve
lijk de professor en de zeeofficier in zaken de zeevaart betreffende. Is het 
verwonderlijk dat de verbeterde prismacirkel, die Kaiser in 1842 ter 
verbetering van de navigatietechniek had ontwikkeld, ook al geen succes 
werd?" De zeevaartkunde had geen behoefte aan wat Kaiser zelf de 
hervorming van 'het sterrekundig deel van onze zeevaart' noemde.^" De 

16. F. Kaiser, "Recensie van de: "Bekorte manier tot het herleiden van maansafstanden 
door J.C. Pilaar en van de Maans-Tafels door Mrs. Taylor", De gids, 12 (1840) le deel 
585-597. 

17. F. Kaiser, "Recensie", 593. 
18. /</gemeeneA:onj/-e/i/f»er6orf^57(1839)456-461,4(1840)51-55en7(1840) 100-104. 
19. F. Kaiser, "Voorlopig berigt omtrent eenen nieuwen prismacirkel, Algemeene konst-

en letterbode II, 36 (1842) 148-158. Zie ook F. Kaiser, "Elementaire theorie van den prisma 
cirkel", in: P.J. Kaiser, Theorie en Beschrijving der thans bij de Nederlandsche marine in 
gebruik zijnde Zeevaartkundige werktuigen, deel II (Leiden, 1883) 86-102 en de daarin 
gegeven verwijzingen. 

20. F. Kaiser, Vermaning tot zwijgen voor den schrijver van het opstel "lets over de 
tijdbepaling in Nederland" (Amsterdam, 1846) 1-54, m.n. 41. 
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zeevaartkundigen meenden hun eigen boontjes wel te kunnen doppen. Die 
overtuiging werd nogmaals kracht bijgezet toen Kaiser in 1845 bij het 
overlijden van de Utrechtse hoogleraar Schroder tevergeefs solliciteerde naar 
het lidmaatschap van de Kommissie tot het examineren van zeeofficieren, etc. 
Opnieuw werd niet een hoogleraar in de sterrenkunde, maar een lector in de 
zeevaartkunde benoemd.-' "Vroeger," zo verklaarde Jacob Swart; "telde die 
commissie twee Hoogleeraren onzer geachte Hoogescholen; toen ontbrak 
echter dit land eene Rijksschool voor de Zeevaart; nu is de commissie te 
zamengesteld uit een Hoogleeraar van de genoemde school, uit twee Lectoren 
in de Zeevaartkunde en een zee-Officier."^^ 
Deze opmerkelijke stand van zaken verklaart waarom Kaiser zich in het 
voorwoord van het tweede deel van zijn boek De Sterrenhemel, een populair 
wetenschappelijk werk, dat in 1845 verscheen, op een voor hem overigens niet 
ongebruikelijke sombere toon uitliet over zijn relatie tot onze zeevaart: "Zij 
alleen had regtstreeks nut en voordeel van mijne werkzaamheden op het 
observatorium kunnen trekken. Voor haar had ik ook gaarne zonder 
beloning willen arbeiden, maar onze zeevaart heeft mijne hulp niet begeerd en 
mij ten laatste geheel van haar afgewezen."^' 
In retrospect blijkt 1845 het dieptepunt te zijn geweest in de relatie tussen 
Kaiser en de zeevaart. Enkele ontwikkelingen die hierna worden beschreven, 
hebben er toe bijgedragen dat zijn pieidooi voor hervormingen in toenemende 
mate weerklank vond onder de marineofficieren en dat de belangstelling voor 
een meer wetenschappelijke benadering van het onderzoek van de instrumen
ten toenam. 

Tijdballen 

In de Staatscourant van 30 januari 1846 verscheen een bericht over de 
"Oprigting van Tijdballen aan het Nieuwe Diep en te Hellevoetsluis." Het 
doel hiervan was de gezagvoerders in staat te stellen, "voor het naar zee zeilen 
den tijd en gang hunner tijdmeters met juistheid en gemak te kunnen nagaan 
en bepalen."^" De methode om aan boord een tijdmeter te regelen was nogal 
omslachtig. Aan kapiteins bij de koopvaardij ontbrak het daarvoor boven-
dien vaak aan de nodige tijd. 
Het idee om door middel van tijdseinen in de havens het gebruik van 

21. ARA, Marine 1813/1928, nr. 3952, index op verbalen 1845, onder Sollicitanten en 
3951, index op verbalen 1845, onder Kommissie tot het Examineren van zee-officieren. 

22. J. Swart, "lets over de tijdsbepaling", Verhandelingen en berigten betrekkelijk het 
zeewezen (1947) 146-172, m.n. 168. 

23. F. Kaiser, De Sterrenhemel, tweede deel (Amsterdam, 1845) vii. In de tweede druk, in 
1853 verschenen, is het citaat verdwenen. 

24. lets over de tijdbepaling in Nederland (Tiel. 1846) 1-31.4. 
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tijdmeters voor de plaatsbepaling op zee kwalitatief te verbeteren, was 
afkomstig van een Engels marineofficier. Captain Robert Wauchope. Hij 
heeft zich vooral ingezet voor de globale toepassing van het systeem, zodat 
"there will then be no port of any consequence into which a ship can enter, 
where an accurate rate for timepieces on board may not be found,"^' Dat 
lukte maar gedeeltelijk. Greenwich Observatory begon met tijdsignalen in 
1833, een paar jaar later gevolgd door Cape of Good Hope en St. Helena. In 
Washington werd pas in 1845, bij de oprichting van het US Naval 
Observatory, een begin gemaakt met de signalering.^^ Vanaf 1 September 1839 
werd vanuit de Uitkijk te Batavia, op initiatief van de luitenants ter zee F. A. A. 
Gregory en P. Melville van Carnbee, een dienst voor tijdseinen onder-
houden.^' 
Het eerste voorstel om een tijdbal in een Nederlandse haven op te richten werd 
in 1838 gericht aan de Maatschappij tot Nut der Zeevaart te Rotterdam. 
Helaas waren de met het nogal grootscheeps opgezette plan verbonden kosten 
zo hoog dat er geen gevolg aan kon worden gegeven. Een meer bescheiden 
opzet werd in 1845 wel door die Maatschappij goedgekeurd, maar voordat het 
tot uitvoering ervan kwam, was het initiatief tot de oprichting van tijdballen 
overgenomen door de marineofficieren en dreigde het initiatief van de 
Maatschappij op de lange baan te worden geschoven.-* 
Geergerd door de opschorting van het Rotterdamse plan, klom een anonieme 
auteur in de pen.^' De tijdsbepaling nodig voor het geven van signalen met de 
tijdballen vanaf de wachtschepen zou het aan nauwkeurigheid ontbreken: 
alleen een stevig gefundeerd observatorium aan wal, uitgerust met goede 
sterrenkundige instrumenten, zou daarin kunnen voorzien. Maar daar 
ontbrak het immers in ons land nu juist aan. De sterrenwachten aan onze 
hogescholen noch het tijdmeter-observatorium van Swart te Amsterdam 
konden de toets van zijn kritiek doorstaan. Het artikel, "lets over de 
tijdsbepaling in Nederland," ontlokte een felle reactie aan Kaiser.^" Nog in 

25. I.R. Bartky en S.J. Dick, "The first time balls". Journal for the history of astronomy 
12(1981) 155-164, m.n. 158. 

26. I.R. Bartky en S.J. Dick, "The first North American time ball". Journal for the 
history of astronomy 13 (1982) 50-54. 

27. F.A.A. Gregory, "De lengtebepaling van de tijdbal te Batavia" Verhandelingen en 
ftfW^ren (1846) 480-485. 

28. lets over de tijdbepaling in Nederland (Tiel, 1846) m.n. 12-13, ARA, Marine 
1813/1928 nr. 3952, index op verbalen 1845, onder Tijdmeters; nr. 2239, verbalen van de 
minister van marine, 28 januari 1816, Nr. 83. 

29. lets over de tijdbepaling in Nederland (Tiel, 1846). Volgens een aanwijzing in ARA, 
Marine 1813/1928 nr. 3954, index op verbalen onder Tijdmeters, is de auteur ene Dr. 
Peestel. 

30. F. Kaiser, Vermaning tot zwijgen. 
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1868, als het eerste deel van de Annalen der Sternwarte in Leiden verschijnt, 
klonk zijn verontwaardiging erover door. De "Vermaning tot zwijgen" van 
de Leidse hoogleraar werd door de anonieme auteur wel gelezen maar niet 
opgevolgd. In een tweede publikatie, wederom anoniem, kreeg onze burger-
lijke tijdsbepaling het hard te verduren." Ook nu bleven de readies niet uit en 
o.a. mengden Stamkart en Swart zich in de publieke discussie." Stamkart, 
toen nog als ijkmeester in Amsterdam werkzaam, regelde daar tijdmeters 
voor de koopvaardij." Swart hield zich als beheerder en bewaarder van 's 
Rijks zeeinstrumenten uiteraard ook bezig met de controle en de regeling van 
tijdmeters en had zijn observatorium te Amsterdam speciaal voor dit doel 
ingericht.'" Swart was gezien zijn functie meer dan Kaiser en Stamkart 
geneigd de verdediging van de stationering van de tijdballen op de wacht
schepen op zich te nemen. Die verdediging was hoofdzakelijk gebaseerd op 
een aantal door gebruikers ingediende rapporten. Zo getuigt een komman-
dant, "dat hij een tiental dagen zijnen tijdmeter met den val van den bal in het 
Nieuwendiep heeft vergeleken, en daardoor denzelfden gang voor zijnen 
tijdmeter kreeg, dien hij reeds kende volgens andere waarnemingen."" De 
tijdsbepaling met de sextant, zoals te Nieuwe Diep en te Hellevoetsluis 
geschiedde, had, zo concludeert Swart, "het vertrouwen van de zijde van de 
bevoegde beoordelaren."'* Swart ging in zijn betoog niet in op de argumenten 
die in de publieke discussie naar voren werden gebracht. Misschien uit 
loyaliteit jegens de officieren, misschien om andere redenen, een feit is dat 
Swart bepaald niet de noodzaak voor een observatorium aan wal bepleitte: 
"Komt men immer daartoe, zoo zal het welligt eerst dan zijn, als men de 
tegenwoordige tijdballen als niet genoegzaam zal aanmerken."" Toch 
geschiedde de plaatsing van de tijdballen op de wachtschepen tegen het 
eensgezinde advies van de directeuren van de directies der marine te 
Vlissingen en te Willemsoord in. Alleen inrichtingen aan wal, uitgerust met 
goede astronomische instrumenten, zoals in Batavia, konden in hun ogen aan 
de gestelde eisen voldoen. De minister oordeelde de bezwaren overdreven, en 
was niet bereid het benodigde geld voor deze instellingen beschikbaar te 
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stellen. '* Toen in 1850 de directeur der Marine te Vlissingen, de vice admiraal 
E. Lucas, minister van marine werd, liet hij onderzoeken of de verzekerings-
maatschappijen en de reders mee wilden betalen aan de inrichting van de 
tijdballen in de havens. Het belang ervan bleek niet op te wegen tegen de 
geschatte kosten (ca. fl. 2000,—)." Toch kon in 1850, dankzij een door de 
koning geschonken astronomisch uurwerk, begonnen worden met de inrich
ting van een tijdmeter-observatorium te Willemsoord. In dat zelfde jaar werd 
Kaiser om advies gevraagd inzake de inrichting van de tijdballen.'"' Min of 
meer tegelijkertijd werd zijn advies overigens ook gevraagd voor een 
tijdregeling bij de spoorwegen.'" 
In een reactie op een uitnodiging van de maatschappij tot Nut van de Zeevaart 
te Rotterdam — naar aanleiding van de reeds vermelde publieke discussie 
—had Kaiser reeds in 1846 zijn opvattingen over de inrichting van een 
tijdmeter-observatorium gepubliceerd."'^ In plaats van grootschalige kostbare 
instellingen te bepleiten, zoals de auteur van "lets over de tijdsbepaling in 
Nederland" had gedaan, ontwierp Kaiser een plan dat slechts weinig zou 
kosten. Zo stelde hij bijvoorbeeld voor de inrichting van tijdballen, zoals in 
Greenwich in gebruik, te laten vallen en te vervangen door een even 
functioned maar goedkoper systeem van seinpalen met schijven. "Met deze 
denkbeelden van den Hoogleeraar Kaiser, betrekkelijk een Tijdmeter-
Observatorium," zo schreef Swart in 1846, "kunnen wij ons geheel verenigen. 
Alleen zouden wij vooralsnog niet verhellen om de tijdballen bepaald door 
schijven te doen vervangen."'*' Toch werd Kaisers seininrichting in het begin 
van de jaren vijftig in de Nederlandse havens geintroduceerd. Voor de eerste 
maal sinds 1838 hadden de bemoeienissen van Kaiser in de zeevaartkunde 
succes. Waaraan kan dit succes nu worden toegeschreven? 
Om deze vraag te beantwoorden moet men terug gaan naar 1844, toen de aan 
het Instituut te Medemblik gedetacheerde Itz. S.H. de Lange contact zocht 
met Kaiser, op zoek naar mogelijkheden tot wetenschappelijke scholing.^* De 
Lange voelde om gezondheidsredenen niet veel voor de actieve dienst en zocht 
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Alb. 2 Model van de seininrichting naar F. Kaiser (Rijksmuseum, Afd. Ned. Gesch. Marine 
modellen collectie MC 826). Het seinen geschiedde door met een hendel de cirkelvormige 
metalen bladen uit een vertikale positie (a) naar een horizontale positie (b) te brengen. 
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in de allereerste plaats nieuwe carriereperspectieven.'" In 1847 ontwierp hij 
een plan om door astronomische plaatsbepaling de zeekaarten van de 
Indische archipel te verbeteren. Voor dat plan kreeg hij de steun van Kaiser.'" 
Het was in verband hiermee dat in 1849 de Itz. M.H. Jansen, toen de 
persoonlijke adviseur van Van den Bosch, de Minister van Kolonien en 
tijdelijk ook minister van Marine, een bezoek bracht aan de Leidse 
hoogleraar."" Bij dat bezoek ontdekte Jansen een type artificiele horizon dat 
de bij de marine in gebruik zijnde kunstkimmen veruit overtrof. Onmiddellijk 
heeft hij dit toen bij de marine laten invoeren. Althans, dat was zijn bedoeling. 
In de beschrijving van deze artificiele horizon uit 1858 verhaalt Kaiser dat hij 
destijds een speciaal voor dat doel vervaardigd model naar het departement 
van Marine stuurde en hoe hij bij de aanvaarding van zijn functie als 
verificateur in 1858 het model terug vond in een voor zijn doel totaal 
ongeschikte vorm."* Naar aanleiding van dit verhaal over de mislukte 
invoering schreef Jansen aan Kaiser: "op mijn voorstel [werd] deze horizont 
ingevoerd, in weerwil dat ik toen een hevige tegenstand ontmoette bij de 
toenmalige Chef van het Materieel, thans den Secretaris-Generaal van 
Marine; neef van Jacob Swart, de leverancier en keurder van Marine 
instrumenten. De invoering is door die Heeren tegengewerkt, door het 
achterwege laten van de duidelijke omschrijving van de eenvoudige wijze om 
het bakje te verzilveren.""' Ook Swart reageerde destijds. Hij schreef Kaiser, 
"maar dit verzeker ik U, dat de kunstkim, die als model verder moest dienen 
[...] hier niet veranderd is, noch door de Marine-directie alhier, noch door den 
toenmaligen Beheerder en Bewaarder der Zee-instrumenten der Marine."'" 
Wat er ook precies met Kaisers model tussen 1849 en 1858 moge zijn gebeurd, 
Kaiser had in de invloedrijke Itz. M.H. Jansen een belangrijke vriend en 
voorstander van zijn opvattingen over de navigatietechniek gevonden. In 
1859, toen Jansen werd benoemd tot Chef van het Materieel van de Marine, 
zou deze relatie van doorslaggevend belang zijn bij Kaisers bemoeienissen 
met de navigatietechniek. In 1849 echter was de invloed van Jansen op het 
departement van marine van te korte duur. Wel werd vermoedelijk nog op 
zijn aandringen Kaiser een advies over de tijdseinen gevraagd." Van het 
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modelletje van de seinpalen dat Kaiser naar Den Haag stuurde als toelichting 
op zijn advies, werd daar door de modelmaker Van der Loo een echt model 
gemaakt. En daar zou het bij zijn gebleven, als niet toevallig een andere 
tijdelijk in Den Haag gedetacheerde marineofficier er lets in had gezien. Wat 
er precies gebeurde, staat beschreven in een brief van de Itz. A. Klerck aan 
Kaiser van 1859: "In 1850 ben ik eenige maanden adjudant geweest van den 
toenmalige Minister van Marine, de admiraal Lucas. Op de modelkamer van 
het departement bevond zich een model van eene seininrigting ter vervanging 
van den tijdbal vervaardigd door den modelmaker Van der Loo... veel later is 
het mij gebleken dat het vervaardigd is naar een door UHG aangegeven 
denkbeeld. Met den toen aanstaande adjudant van den op het punt van de 
naar O.I. vertrekkende vice-admiraal Van den Bosch, den Itz. Melville van 
Carnee over het wenschelijke sprekende om die wijze van het geven der 
tijdseinen in te voeren, was het gevolg hier van dat er een 2e model wierd 
vervaardigd en naar O.I. gezonden ... en dat eene dergelijke inrigting te 
Batavia wierd daargesteld."" Inderdaad werd nog in 1850 de eerste 
seininrichting naar Kaisers model in Batavia in werking gesteld." Kennelijk 
was men in de toenmalige kolonien een stuk slagvaardiger dan in het 
moederland, waar de introductie van de seininrichting heel wat moeizamer 
verliep. Ook daarbij speelde Klerck een initierende rol. Aan Kaiser schreef hij: 
"In 1853 wierd ik benoemd tot adjudant van de directie te Vlissingen. Het 
gelukte mij eindelijk na veel mondelinge aanvrage als ook schriftelijke de 
vergunning van den Minister... te erlangen, tijdens dat Z. Exc. in 1854 zich te 
Vlissingen bevond, om eene dergelijke tijdsinrigting te doen vervaardigen 
mits de kosten geen 200 guldens bedroegen."''* De seininrichting werd in juni 
1854 in werking gesteld, waarna ook de instellingen te Willemsoord en te 
Hellevoetsluis ermee voorzien werden." 

De succesvolle invoering van Kaisers seininrichting is te danken aan het 
persoonlijke initiatief van enkele tijdelijk in Den Haag gedetacheerde 
marineofficieren. Swart, de beheerder en bewaarder van de zeeinstrumenten 
noch de Kommissie, waar hij lid van was, speelden hierbij een rol. 
Integendeel, de opheffing van deze Kommissie in 1850 heeft vermoedelijk 
juist de nodige ruimte geschapen voor dit initiatief, en mogelijk (op langere 
termijn) voor Kaisers benoeming tot verificateur. Op die benoeming heeft de 
introductie van de seininrichting overigens geen invloed gehad. Veel belang-
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rijker daarvoor is geweest de verandering in opvatting over de kwaliteits-
beoordeling en regelgeving voor het gebruik van tijdmeters. 

Kwaliteitsbeoordeling van de tijdmeters 

Om goede tijdmeters van slechte te onderscheiden werden zowel door 
overheden als door particuliere instanties tal van wedstrijden en tentoonstel-
lingen georganiseerd. Brieven en rapporten daarover, over onderzoekingen 
en over de tijdens reizen gebleken betrouwbaarheid van de gang van 
chronometers, werden door uurwerkmakers in groten getale in omloop 
gebracht.'" Door alsmaar de aandacht te vestigen op de weinige tijdmeters die 
een voortreffelijk gang bewaarden, werd lange tijd niet onderkend dat de gang 
van de meeste tijdmeters die in de praktijk op zee werden gebruikt, grote 
variaties vertoonden. Dat bleek pas toen in de jaren vijftig, als gevolg van de 
introductie van de tijdseinen in de havens, meer realistische gegevens 
beschikbaar kwamen. Zo bleek uit een in 1854 gepubliceerd rapport van een 
onderzoek van 300 tijdmeters dat bij verandering van temperatuur slechts een 
gering percentage daarvan een geringe variatie vertoonde in de dagelijkse 
gang." In een rapport van het Bureau des Longitudes werd door de Franse 
marineofficier Lieussou aangetoond dat de gang van de tijdmeters niet alleen 
van de temperatuur afhing, maar ook met het verstrijken van de tijd verliep. 
Ook stelde hij vast dat door het verwaarlozen van de temperatuursafhanke-
lijkheid in het verleden sommige tijdmeters ten onrechte als slecht waren 
gekwalificeerd.'* Omdat de gang van de tijdmeter kwadratisch verloopt met 
de temperatuur zullen de tijdmeters die zijn afgesteld bij een temperatuur die 
sterk afwijkt van de gemiddelde temperatuur gedurende een jaar veel grotere 
afwijkingen in hun gang vertonen dan die welke zijn afgestemd op die 
gemiddelde temperatuur. Hieruit volgt niet noodzakehjk dat de ene tijdmeter 
kwalitatief beter is dan de andere. Het onderzoek van Lieussou resulteerde 
niet alleen in een meer wiskundige benadering van de beoordeling van de 
kwaliteit van de tijdmeters, maar ook in een effectievere regelgeving voor het 
gebruik van de tijdmeters op zee. Dit laatste werd overigens ook ingegeven 
door het groeiend besef dat alleen al door waarneemfouten afwijkingen van 
een halve graad of meer in de met tijdmeters bepaalde lengten konden 
ontstaan." De onzekerheid in de tijdmeterlengte bleek o.a. uit de heersende 
twijfels ten aanzien van de posities van door zeelieden op hun reizen ontdekte 
en in kaart gebrachte klippen, "zelfs zoo, dat sommige bevelhebbers van 
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schepen, ..., hun koers stoutweg op al in kaart gebrachte klippen rigtten 
bewerende dat men zijn weg dan het veiligst vervolgt aangezien de klippen 
nimmer daar liggen, waar zij volgens zoodanige waarnemingen bepaald 
zijn.""" 
In Nederland is deze kritische benadering verwoord in de door de docent aan 
de Koninklijke Academic voor de Zee- en Landmagt te Breda, J. Vos, 
geschreven en in 1857 gepubliceerde Verhandeling over de tijdmeters. On
middellijk na de verschijning werden alle dienstdoende schepen van dit boekje 
voorzien."' Terzijde merken we op dat daardoor vanaf 1857 alle dienstdoende 
officieren kennis konden nemen van de door Vos op uitstekende wijze 
beschreven 'methode Sumner' voor de plaatsbepaling op zee."^ Met de 
meerdere regelgeving die Vos in zijn boekje bepleit, werd in Nederland reeds 
enkele maanden voor de verschijning een begin gemaakt. In juli 1857 was 
bepaald dat de oorlogsschepen met drie en de andere schepen met twee 
tijdmeters zouden worden voorzien en dat alle tijdmeters, langer dan drie jaar 
in gebruik, voor een controle naar de instrumentmaker moesten worden 
gezonden."^ In augustus 1857 kreeg vervolgens Jacob Swart opdracht een 
nieuw tijdmeterjournaal op te stellen, dat datzelfde jaar bij de marine werd 
ingevoerd."'' De laatste van deze reeks van vernieuwende maatregelen, 
tenslotte, betrof een andere regeling voor het beheer en het onderzoek van de 
zeeinstrumenten: in december 1857 werd besloten Kaiser te benoemen tot 
verificateur, en werd dientengevolge Swart, onder dank voor zijn bewezen 
diensten, ontslagen."' 

Kaiser benoemd tot verificateur 

In de afwezigheid van bronnenmateriaal dat direct betrekking heeft op 
Kaisers benoeming, valt niet vast te stellen van wie het voorstel daartoe 
afkomstig is geweest. Er is echter geen aanwijzing dat er voor September 1857 
aan werd gedacht Kaiser te belasten met het onderzoek van de zeeinstru
menten. Dat blijkt niet alleen uit Swarts activiteiten, maar ook uit de 
correspondentie over het door Hohwii vervaardigde astronomische uurwerk 
No. 15. Dat uurwerk was in mei 1857 besteld voor de tijdsbepaling te 
Vlissingen. Op 24 augustus 1857 blijkt Vlissingen nog steeds de plaats van 
bestemming van dit uurwerk te zijn, maar twee maanden later, op 24 
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november, krijgt Hohwii te horen dat het uurwerk tot nadere orders in 
Amsterdam moet blijven. Op 9 december moet hij de klok uiteindelijk 
afleveren op het observatorium te Leiden."" Het idee om Kaiser te belasten 
met de zorg voor de instrumenten is kennelijk tussen September en december 
1857 ontstaan. 
In zijn Verificatie van de Rijkszee- en luchtvaartinstrumenten noemt Spek het 
in September op ministerieel niveau doordringen van het tijdmeterjournaal 
van Z.M. fregat Prins Frederik als mogelijke aanleiding tot Kaisers benoe
ming."' Dit journaal getuigde van het initiatief van een tweede stuurman om 
de reparatie van een stilstaande tijdmeter ter hand te nemen met als resultaat 
dat "behalve de wijzers, het glas, de sleutels en het kistje, daaraan ontbraken 
het echappement en een drietal stenen.""* Het journaal moge de aanleiding 
zijn geweest om nogmaals de aandacht van de Minister van Marine op de 
problemen van het gebruik van tijdmeters op zee te vestigen, dit onzorgvuldig 
handelen aan boord kan natuurlijk niet de reden geweest zijn om de zorg voor 
de zeeinstrumenten aan een ander dan Swart op te dragen. Zo er al een 
specifieke aanleiding tot Kaisers benoeming heeft bestaan, dan komt slechts 
een gebeurtenis daarvoor in aanmerking, namelijk de reeds genoemde 
publikatie van de Verhandeling over de tijdmeters van Vos in begin oktober 
1857."' Behalve een pieidooi voor betere standaarden voor de tijdmeters bevat 
dit werk ook een oproep aan 'het hoog-bestuur' en 'de assurantie-maat-
schappijen', om een onafhankelijk persoon aan te stellen om de deugd van de 
zeevaartkundige instrumenten behoorlijk te doen onderzoeken.'" 
Had Kaiser twintig jaar eerder geen schijn van kans om tot lid van de 
Kommissie tot het examineren van zeeofficieren benoemd te worden, nu lag 
zijn benoeming tot verificateur nogal voor de hand. Sinds het begin van de 
jaren vijftig genoot Kaiser door zijn populaire en wetenschappelijke publika-
ties een groot aanzien, ook onder de marineofficieren. De bekendheid met 
zijn werk werd zeker bevorderd door de benoeming van een van zijn oud-
leerlingen. Dr. L.A.J. Burgersdijk, als docent in de wis- en natuurkunde aan 
de Koninklijke Academic voor de Zee- en Landmagt." Zijn populariteit bleek 

66, ARA, Marine 1813/1928, nr. 3985, index op verbalen 1857, onder Tijdmeters en 
zeeinstrumenten. 

67, H, Spek, Verificatie, 18. 
68, Ibid., 17, 
69, ARA, Marine 1813/1928, no, 3983 index op verbalen 1857, onder Boeken wordt op 2 

oktober de ontvangst van een exemplaar van dit boek en op 14 oktober het bericht van 
verzending van 100 exemplaren ervan bevestigd. Vos verwijst in zijn boek naar waar
nemingen die zouden zijn gedaan in Indie op 10 november 1857 hetgeen strijdig is met de 
publikatiedatum, Vermoedelijk wordt door hem 1856 bedoeld, 

70, J, Vos, Verhandeling over de tijdmeters, 96-97. 
71, ASL, Box 13, brieven van F. Kaiser aan L.A.J. Burgersdijk, periode 1853/1871. 



39 

bijvoorbeeld toen in 1854 een landelijke actie werd gevoerd om Kaiser een 
sterrenwacht te bezorgen. De docenten van de Koninklijke Academic te 
Breda, waaronder de Itz. Vos, Gregory, en Van de Velde en Burgersdijk 
organiseerden toen de inzamelactie bij de marine. In hun oproep zien we niet 
alleen erkenning van Kaisers opvattingen over de zeevaartkunde; ook wordt 
nadrukkelijk de voortzetting van zijn inspanningen ten behoeve van die 
zeevaartkunde bepleit.'^ Die landelijke actie, waar tal van groeperingen aan 
bijdroegen, was een geweldig succes. In mei 1857, een half jaar voor de 
benoeming van Kaiser tot verificateur, besloot de regering de voor de bouw 
nog benodigde gelden ter beschikking te stellen. Het vermoeden ligt voor de 
hand dat het vooruitzicht op een nieuwe sterrenwacht Kaisers benoeming tot 
verificateur heeft bevorderd. De toenmalige minister van marine, Lotsy, had 
immers zelf reeds in 1853 in de Eerste Kamer van onze volksvertegenwoordi-
ging voor de oprichting van zo'n sterrenwacht gepleit." Zou Lotsy, nu de 
bouw ervan verzekerd was, daar niet mede profijt van willen trekken? De 
functie van sterrenwachten bij de vervulling van marilieme belangen, zoals 
het regelen van de tijd en de tijdmeters, in de ons omringende landen moge 
daarbij als voorbeeld hebben gediend. Met Kaisers benoeming tot verificateur 
werd — zonder bezwaar voor de begroting van het departement van marine 
— voorzien in precies zo'n faciliteit. Hoe redelijk dit vermoeden ook klinkt, er 
zijn geen aanwijzingen die het bevestigen. De eerste maal dat de nieuwe 
sterrenwacht tussen Kaiser en Lotsy ter sprake komt, is in 1859 — lang nadat 
Kaisers benoeming een feit is.'" 

Met de benoeming van Kaiser begon een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis 
van de navigatietechniek. Zijn vele activiteiten als verificateur zijn uitstekend 
samengevat door Spek in zijn Verificatie van de Rijkszee- en luchtvaartinstru
menten. De nadere analyse van die activiteiten en de daardoor bereikte 
veranderingen in de standaarden voor de navigatietechniek is een onderwerp 
dat een afzonderlijke beschouwing verdient. 

Samenvatting 

De ontwikkelingen rondom Kaiser en zijn bemoeienissen met de zeevaart
kunde van 1838 tot 1858 kunnen als volgt worden samengevat. Van het begin 
af aan heeft Kaiser, veelal tevergeefs, geprobeerd invloed uit te oefenen op de 
ontwikkeling van de navigatietechniek, alle professorale waardigheid ten 
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spijt. Van een dominerende invloed van de wetenschap, speciaal die van de 
sterrenkunde, op het gebied van de navigatietechniek was in deze periode in 
Nederland geen sprake. De zeevaartkundigen hadden destijds het heft stevig 
in handen en toonden voor een wetenschappelijke ondersteuning van 
navigatietechniek geen belangstelling. 
De geschiedenis van de introductie van tijdseinen aan de Nederlandse havens 
getuigt van een grote mate van bestuurlijke onmacht of onwil om ver-
nieuwingen in de zeevaartkunde daadkrachtig te steunen. Voor een deel is dit 
toe te schrijven aan geldgebrek. De tijdinrichting te Willemsoord kon in 1850 
slechts dankzij een gift van de Koning worden ingericht. Aan Swart werd 
steeds weer de noodzaak tot zuinigheid voorgehouden en nog in 1855 moest 
Klerck te Vlissingen voor de tijdsbepaling ten behoeve voor de tijdseinen bij 
gebrek aan beter zijn eigen tijdmeter gebruiken." Maar de bestuurlijke 
onmacht of onwil werd ook gevoed door een gebrek aan belangstelling voor 
de wetenschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot de navigatietech
niek, waarin de zorg voor tijdmeters en de faciliteiten ten behoeve van het 
gebruik ervan een steeds belangrijker rol speelden. Toen echter in 1857 die 
belangstelling op bestuurlijk niveau wel bestond, bleken de financiele 
problemen niet onoverkomelijk.'" 
Tenslotte kan worden vastgesteld dat de verandering in de opvattingen over 
kwaliteitsbeoordeling en regelgeving voor het gebruik van tijdmeters hand in 
hand ging met de behoefte aan een meer professionele en meer wetenschappe
lijke benadering van de navigatietechniek. Daardoor werden de voorwaarden 
geschapen voor de invloed die Kaiser na zijn benoeming als verificateur zou 
uitoefenen. Zijn inmiddels bij de marine gegroeide reputatie terzake leidde als 
vanzelfsprekend tot die benoeming. Die reputatie werd in grote mate bepaald 
door Kaisers prestaties als astronoom. Indirect is het herstel van de 
wetenschap aan onze universiteiten mede bepalend geweest voor Kaisers 
bemoeienissen met de zeevaartkunde. Daardoor is in Nederland, in tegenstel
ling tot Amerika, de institutionalisering van het onderzoek van de zeeinstru
menten tot stand gekomen binnen bestaande academische tradities." 
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SUMMARY 

Frederik Kaiser and his efforts to reform the 'astronomical part of our navigation' 

From 1858 until his death in 1872 the Leyden astronomer Frederik Kaiser occupied the post 
of verifier of the Government's navigational instruments. Due to his efforts, new standards 
in particular for the instrumental aspects of the navigation technology were introduced. 
Long before his nomination Kaiser had argued unsuccesfuUy for such a reform. 
In this article is shown how and why finally his ideas were accepted. It is a first attempt to 
describe Kaiser's influence on the development of navigation technology in the 
Netherlands, 


