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Versla6 de r  werkzaamheden van het  l i d  der 
Comiss ie  voor graadmeting en waterpassing 
F. J. Stamkart over het  j aa r  1879 

w - - -  

Het plan met betrekking t o t  de driehoeks- 
meting d i t  j aa r  u i t  t e  voeren, was de hoeken t e  
meten van de s t a t i o n s  Groningen ( s t a d ) ,  Horn- 
huizen, Uithuizermeeden, Holwierde, Midwolde, 
en zoo mogelijk nog Onstwedde en Rolde, waarme- 
de dan de metingen i n  Nederland afgeloopen zou- 
den z i j n ,  behalve enkele herhalingen zooals t e  
Leiden. 

De s t a t i o n s  Groningen, en Hornhuizen, z i j n  
afgewerkt, waarbij Groningen veel  meer t i j d  ge- 
vorderd heef t  dan waarop gerekend i s ,  tengevol- 
ge van het  ongunstige weder, vooral i n  de afge- 
loopen maand Juli, a l s  ook de tijdroovende om- 
standigheid dat  op den t o r e n  t e  Groningen aan 
twee z i jden moest waargenomen worden, de Noord 
en Oostzi jde,  om de omringende to rens  van Drag- 
t e n ,  Ki3llum, ' Hornhuizen, Uithuizermeeden, Mid- 
wolde, Holwierde, Onstwedde t e  kunnen zien. In  
het  voorgaande j aa r  1878 heb i k  wel beproefd 
boven i n  den top  des to rens  de metingen t e  doen, 
waar gelegenheid was om al de omringende to rens  
u i t  één standpunt t e  kunnen zien, maar de vele  
i jzerverbindingen a ldaar  en daaronder, veroor- 
zaakten eene voortdurende standverandering en 
d r a e i %  van dien top ,  da t  a l  t e  h i n d e r l i j k  was. 

De metingen op den to ren  t e  Groningen heb- 
ben dus b i j n a  de geheele maand Juli gekost,  een 
werk, da t  b i j  gunst ig  weder i n  ongeveer de h e l f t  
der t i j d  of  minder gedaan had kunnen worden. 

Daarna z i j n  de waarnemingen t e  Hornhuiz n 
i n  de maand Augustus begonnen, d ie  t o t  den 1 1  
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d i e r  maand hebben aangehouden, t e r w i j l  he t  weder 
i e t s  guns t iger  was geworden, schoon toch  maar 
enkele malen i n  de voormiddag i s  kunnen gemeten 
worden. 

Een omstandigheid was h i e r b i j  zeer  hinder- 
l i j k  en kos tbaar  t evens ,  t e  weten da t  i n  he t  
p l a a t s j e  Hornhuizen z e l f  geene gelegenheid t o t  
nach tve rb l i j f  bestond, zoodat ons logenent t e 
Wehe was, ongeveer 1; uur gaans van Hornhuizen. 

Na he t  eindigen de r  metingen t e  Hornhuizen 
zoude waar sch i jn l i j k  nog wel, Uithuizermeeden, 
Elidwolde en mogelijk Holwierdd kunnen afgedaan 
geworden z i j n ,  ind ien  n i e t  eene andere onstan- 
digheid d i t  b e l e t  hadde. Mijn medehelper namelijk 
de Heer A.L.C. Bouten, een zeer  aanbevelings- 
waardig mensch, s laagde i n  z i j n e  s o l l i c i t a t i e  
naar  de betrekking van i e r a a r  aan de Hoogere 
Burgerschool t e  Dordrecht,  en moest n i j  v e r l a t e n ,  
om z i j n e  betrekking t e  aanvaarden. 

I k  r?as dus genoodzaakt de metingen i n  h e t  
Noorden des R i jks  voor d i t n a a l  t e  s taken,  en ben 
naar Amsterdam teruggekeerd den l ) - ~ & ~ ~ u ~ u s t u s .  

Meerdere berekeningen omtrent de metingen 
i n  he t  j a a r  1870 hadden de wenschel i jkheid aan- 
gewezen om d i e  g e d e e l t e l i j k  t e  herha len ,  en wel 
i n  de e e r s t e  p l a a t  s ,  d i e  op h e t  f o r t  Schiphol 
i n  de Haarlenmermeer. De Heer A.L.J. van Hees 
welke m i j  b i j  de baz isne t ing  &n deze e e r s t e  hoek- 
metingen behulpzaam i s  geweest woont nu i n  h- 
s t e r d m , e n  wel bu i t en  betrekking.  Op mijn voor- 
s t e l  aan den Heer van Hees om m i j  weder t e  as- 
s i s t e r e n ,  h e e f t  h i j  z i ch  daar toe  be re id  verk laard ,  
en zoo ben i k  t o t  h e t  b e s l u i t  gekomen, om de hoe- 
ken op he t  f o r t  Schiphol nu t e  hermeten. 

Op Schiphol ben i k  met den Heer van Hces 
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gedurende de maand Septenber,  en een paar dagen 
nog i n  Augustus,bezig geweest t o t  h e t  e inde d i e r  
naznd om de hoeken van 1871 t e  herneten.  

De r i c h t i n g e n  naar b u i s -  of  Hoofddorp i n  
de Hnarlenrilerneer, naar  Haarlen, he t  f o r t  de Lie ,  
en naar  een H. Catholieke Kerk aan de hoofdvanrt,  
s l u i t e n  zecr  wel met de vroegere bepd ingen .  Naar 
den schoorstcen van he t  stoomgenaal de Lijnden, 
naar Zaandm en Ansterdan Is da t  n inder  he t  ge- 
v a l  - de Anorialie naar de Gjnde, d i e  he t  g r o - ~ s t  
was - i s  opgehelderd dcardoor da t  i n  het  joar  na 
mijne metingen van 1870, d i e  schoorsteen,  wegens 
onts tane  scheuren, h e r s t e l d  i s  geworden door i j -  
zeren s trooken e r  l r n g s ,  en i j z e r e n  banden e r  om 
t e  brengen, waardoor een ve rp laa t s ing  van den t o p  
moet on t s t aan  z i j n ,  d i e  op den kor ten  a f s t and  t o t  
Schiphol (ruim 1 uur gaans)  l i g t  erkenbaar wordt. 
De Anomalie naar  Amsterdm en de Zaan - onder l ing  
goed s l u i t e n d  - moet nog opgehelderd worden. 

Het z a l  dan ook noodig wezen, de ne t ingen  op 
het f o r t  de Liede t e  herhalen. 

Deze herha l ing  zoude waar sch i jn l i j k  reeds  
gedaan z i j n ,  zoo n i e t  de r e i s  naar  P a r i j s ,  t e n  
behoeve van de Meter zaak, i n  October j l .  ware 
tusschen beide gekonen. - I k  hoop he t  nu t e  doen 
i n  he t  begin  van he t  volgende voor jaar .  

De vroegere berekeningen de r   aarne nemingen 
van de l e n g t e  en de u i t z e t t i n g  de r  nee ts taven  
moeten herhaald worden, t e n  gevolge eener verg is -  
s ing  i n  he t  teeken  eener  Correc t ie .  - De heer van 
Hees, d i e  de vroegere berekeningen gedaan heef t ,  
houdt z i ch  daarmede thans  nog bezig,  ncnr  nadert  
t o t  he t  einde de r  herziening.-  Zoodrz het  kan z a l  
daarvan nededeeling worden gedaan. 

wg. F.J. Stankar t .  
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Verslag d e r  werkzaamheden van he t  l i d  de r  

Commissie voor Graadmeting en waterpassing 
J.A.C.  Oudemans over  he t  j a a r  1879 - - - -  

Den ondergeteekende was door de Commissie 
opgedragen de bepal ing van de r i c h t i n g  van den 
t oren van Amersfoort, gezien u i t  den Domtoren 
t e  Utrecht .  

B i j  de t r i a n g u l a t i e  d i c  de Generaal 
Krayenhof f i n  he t  begin dezer eeu-J vo lb rach t ,  
was deze ui tgegaan van de r i c h t i n g  van Duinker- 
ken gez ien  u i t  den t o r e n  van Vztten, welke r i c h -  
t i n g  door Delambre b i j  de t r i a n g u l a t i e  t e n  be- 
hoeve de r  f ransche  graadmeting was bepaald ge-  
worden, door elken driehoek worden twee andere 
r i ch t ingen  gegeven, en zoo werd de o r i e n t a t i e  
van het geheele driehoekennet berekend. 

Tot proef volbracht  Krayenhoff t e  Amstcr- 
d m  en t e  Jever  eene reeks  r i c h t i n e s  bepalingen 
d i e  i n  haar  e i n d r e s u l t a a t  eene schi jnbaar  on- 
ove r t r e fba re  overeenkomst met de berekende r i c h -  
t ingen aanboden. 

De a fzonder l i j ke  r e s u l t a t e n  ech te r  nauwkeu- 
r i g e r  beziende, b l i j k t  he t  wel da t  d i e  schoone 
overeenkomst s l e c h t s  t o e v a l l i g  is ;  want d i e  a f -  
zonde r l i j ke  r e s u l t a t e n  wijken van elkander  v r i j  
s t e r k  a f ,  hoogs twaarschi jn l i jk  een gevolg van 
de  door den Generaal Krqycnhoff gevolgde me- 
thode. Het werd daarom a l  van den aanvang af  
voor eene behoor l i j ke  u i tvoe r ing  van de door 
Nederland voor de Europeesche graadmeting aan- 
vaarde t a a k  noodza.kelij1~ geacht ,  da t  e r  een of 
meer r i ch t ingen  opnieuw zouden bepaald worden; 
daarom werd, behalve de r i c h t i n g  Leiden De l f t  
ook de r i c h t  in? Utrecht Amersfoort gekozen, 
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wijl aan de bepaling vsn deze r i c h t i n g  de r i ~ i s t e  
bezwaren verbondec carec. 

Deze bepaling i s  door n i j  i n  de maand J u l i  
1873 vol.bracht. Op acht  dagen ~rerUen t i e n  volle-  
dige bepalingen verkregen, vaarlJoor i:: het, uni- 
ver s a d  i n s t  ru~ncnt v- ?'.:.psold g;c'~i-l~ii:t e , dat a a i  
de Sterrewacht t e  Utrecht behocrt. 

Iloewei de ovéreenlronst tusschen Ce op ver- 
sch i l l en& aegen verkregen rer,ult3aten gekc-cl .vel- 
doende i s  acht  ik, ket  uiildresult.azt nnoi.: n i e t  m i j  
van e lke  onzekerl-ieid daar v-oor de bepaling der  
genoemde r i c h t i n g  de Pools ter  noest gebrliikt var- 
den, en de p l a a t s  d i e r  s t e r  nog, b l i  jlreris E?e opr- 
gaven i n  verschil lend? sterrekundige jaarboeken, 
n i e t  geheel zeker i s ,  i n  d i e  mntc  al thznc,  dat  
de daarui t  voortspruitende onzekerheid van het  
verkregene e indresu l t aa t  v e e l  grooter  i a  d m  de 
rraarschi jnLi j ke fout  d i e  u i t  de wawnerziicgen 
zelve volgt .  

E r  bes taa t  echtcr  een middel om d i e  onze- 
kerheid onschadeli jk t e  makeil, namelijk door 
dezelfde waarnemingen over t e  doen, t e r w i j l  de 
pools ter  aan de t egenoverge s t  c lde  z i j  de van hare 
dagcli jksche baan is. Daar i!,: hct echter  raad- 
zaam a c h t t e  deze waarner~ingcn evenzoo i n  den ne- 
middag t e  doen als  de waarnemingen i n  Juli orzdat 
z i j  dan evenzoo b i j  dag geschieden en wel op dat  
gedeel te  van den dag da t  de luch t  het  r u s t i g s t e  
i s ,  zoo moeten daarvoor de manden Februari en 
Ilaart afgewacht worden. Het Tras echter  t e  t reezen 
dat  i n  deze msanden dc t o r e n  van Amersfoort dik- 
? ? i j l s  n i e t  of  zeer  s l ech t  zichtbaar zou z i j n ,  
t e r w i j l  de poo l s te r  vel zichtbaar was, en om i n  
d i e  gevallen de bepaling n i e t  onmogelijk t e  na- 
ken, heb i k  i n  E?e nabijheid der s t ad  eeri hulp- 
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s i g n a a l  opgeric'rlt, (??t, aan i n  c.e > l a a t s  var1 de 
t o r e n  va-1 s f o o r t  kan geobserveerd worden. 

9 a a r t o c  noe t  aan e c h t e r  nauirireurig Ce hoek 
tussckcn  k ~ e r s f o o r t  en d i t  hulpsigriaal genete2 
brorcieii, hetgeen ik i n sge l i j l r s  op zover, versc:lil- 
Ierilje dager, i n  rle riaaii?. :lugust.js .ieed. 

i-Iet voe t s t&  Traarop h e t  i n s t r i x ~ c n t  t i j d e c s  
de traarrieniriger~ i n  Juli eri PPqys tus  7rolliracht . o stond,  i s  sec',ert c? dezel?dc; ? l e u t  i ',l1:vcri 
st aan. 

Hct instrument z c l f  k c  ziraar on te lkc->u . .  ne. de ~raarrleningen af'g~i~oraer, er. -reer U ~ J  ei:m 
niet?rre S e r i e  o~gc-s tc ld .  t e  worden; t e n  eindc h e t  
op k e t  voe ts tuk  t e  ~ :umen  later . ,  vaarop ke t  ge- 
p l e a t s t  lias, en or, b i j  h e t  v e r r i c h t d n  d e r  rraar- 
neningen tegen  een riini. beschut t e  z i j n ,  h23 i l -  
u i t  rmré p l a ~ k e n  eer, k x t e r t j e  l a t e n  bouwen 02 
den tveeden omgang van den Doz, aan de  Oost z i j d e ;  
h i e r  geschiedden dc  ~~aarr,erninger?, t e r v i j l  de 
p o o l s t e r  en Amersfoort door aanr.rczige l u i k e n  
zichtbzargemaakt konden worden. Daar d i t  lcamertje 
a fges lo t en  kon vorclen, zoo Icaii he t  instrument 
gedurende den ganachen t i j d  d a t  de  waarnmingcn 
geduurd hebben, b l i j v e ~  s t aan ,  e~ kon ik ook ver- 
zekerd z i j n  van den ocveranclerdzn s tand  van he t  
voe ts tuk  gedurende de maanden S e p t e ~ b c r  t o t  
Februar i .  

;reg. J.A.C. Oudemans. 



R e p o r t  van de subcormissic- vocr de water- 
passmg cver  kas2 ~;?r!rzasriihedec g e 6 ~ r c n d e  het  
j a a i  1879. 

Xadat b i j  niczive var, 14 !:ei 1U75 ons de 
i n s t r u c t i e  voer de C o m i s s i c  ~ r z c  nedugcdeeld, en 
de noodige gelden ook voor de voor tze t t ing  van de 
traterpassing varei2 toeges taan,  irerd door de sub- 
c o m i s s i e  een d e f i n i t i e f  s l a n  voor de ~ ~ e r k z a a n -  
heden g e d u r e ~ d e  het  j a a r  1079 opgenealct. 

Er irerd heuloten h i e r b i j  zooveel mogelijk de 
i n r i c h t i n g  t e  volgen var, v i j l e n  D r .  L. Cobcn 
S t u a r t ,  d i e  vroeger met de l e i d i n g  v a l  de water- 
passing be las t  wes, eri a l s  hoofd l i jn  voor de 
water2acsing i n  1c73 t e  kiezen de l i j n  van k a -  
s te rdan over Utrcclit , I<uilenSwg, Bomel, 
'3 Hertogenbocch en Eindhoven naar  Roermond, 
daar hierdoor cene ptrensclite coc t rô le  verkreren 
verd voor de ~ .mteryass ing i n  1877 van h - e r s f o o r t  
over Arnhem en R ~ c i m o n ~  nacr I.Iaastricl?t,  er: t e -  
vens Ce hoogte Sepazle' werd vai: r i c x r  vas te  pur,- 
t e n ,  d i e  veder 2 ~ s  uitgacgspunten voor l a t e r e  
traterpassingen noeten str2l:l:eil. Ten e isde  ge- 
volg t e  geven aac Gen 7:cnsck van Uer?, i ' l i i i ister 
van \.Jat e r  s t a a t  ~rerfi ,echt c r  bcs lo ten  de l i j n  
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Arnhem-Dcventcr, c?ic ook I n  liet p lan  van c?m 
Reer L. Cohcn S t u a r t  Tras opgenomn, en vabr-;an 
Ce m t e r p a z s i n g  a l  t e n  dee le  war voorbereid,  
vcorlopig t c  l a t e n  r u s t e n  en h a r  t e  vervangen 
door de l i j n  Kuilenburg, Gorkm, Dordrcckt,  
Breda. 

Daar :iet se i soen  reeds  vergevorder- vas  
noest  i111 zoo ~ p o e d i g  nogel i j i r  lict aeruor-^el lror- 
rien beiioerid om de ~;r?r!;zami?~edcr: op liet tk r rc- in  
aan t e  var~;iUcl:. 

B i e r b i j  on<érvond üe Corunissic v e l e  i ~ o e i e -  
l i jkhedr i l  daar iroornaiolij!: t e n  gevolge v z i  ?e 
s tak ing  vaE de rrztcrpa::sin(: gec?urcncie h e t  j a a r  
1878 ; de inzenieurr . ,  sre7lre v r o e p r  aan dit, Tierli 
hadden deelgenor~cn nu a l l e  i n  a ~ d e r e  betrekkingen 
~rerkzami waren. 

Dan!: z i j  de welk i l lende  rnec?cr:rerking van den 
Iieer f ioo f r l i~ l~~cn ieu r  Rr.uvens, mocl~t de c o m i s s i e  
e r  ech te r  i n  s lagen  ziel-: de gocae d iens ten  t e  
verzekerer. van den Veer Ingcnicur J. 3öht l ingk 
t e  Zwolle, d i e  reeds  redurende de ja ren  1875, 77 
en 71  b i j  de w a i c r p a s s i ~ g  wac t?erl"rzactn ceweest . 

Door den I'4inister mr~ Waterstaat werd aan 
den Jieer Söhtlinglr een t i j d e l i  jl; ve r lo f  u i t  z i j n e  
betrekking van b u i t  cngc~roon opz ich te r  verleend,  
cn op 30 Jur,i t r a d  l i i j  b i j  de waterpassing i n  
d i ens t .  

Iga eene voorlopige opname van den weg van 
Kuilenburg over Gorkum en Dordrecht naar  Breda 
werden nu door den Eeer Böhtlingk daarlangs de 
hoofd- en secundair  merken en ki lometerpalen ge- 
s telr l  evenwel n i c t  verder  dan t o t  Dordrecht,  
dasis ?.oor gebrek aan t i jd de waterpassiiig Langs 
deze lij11 i11 1679 t och  n i e t  verder  dan van Kui- 
lenburg t o t  Gorkm zou kunnen ~.rorc?en voor tgeze t ,  
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er, he t  zeer :renschelij!: i,ïas d a t  de Iiccr ?ö!~tlinglr 
zoo spoedig mogeliji; al:; Chef var1 eeìì der  ploeger: 
aan de : raterpuoing ze lve  ging deelner~en.  

Eveii a l s  i n  vor ige  j a r en  ver6  n a s c l i  j i r  deze 
a r k i d  onGcr t o e z i c h t  der  subcanniss ie  opgedra- 
gen aai ecnige ?ì.oq:en ( i n  1879 Cr ie  i r -  s a n t s i )  
bes t amde  u i t  eer_ C:ief C.ie de >rr&instcll lr_gcn 
vo17i>raclit en t ~ : e e  a d ~ i ~ t ~ ~ t e ï l  Q i e  21s Dcl-~YLezer 
en als opteekcnaar d i e n s t  deden, t e r ? r i j i  uit:: b i  j 
e lke  p loez  5 wcrklieder: bevonden voor lic.:: :ïouder! 
der  bdceri, i n s l a c n  dcr  ,:ikettéil, enz. i)c? Chefs 
waren behalve de Ingenieur 3G;i,tlingl:, :i,e iiige- 
nieuro F. Dof f egnic:: e : ~  P.A. i;.íeicliior - t e rwi j l  (ie 
Heren J. van Hewn, Ii. 6Jortna1, A ,  J. Vc?icllinp 2 9 

N.W. v~arl Doesburgh , F.2.U. vaii Rossut.. er. 
B.G.C. van Dor?, de e e r s t e  Ingenieur ,  de v i j f  
andere s tudenten aar. de  Polytechnisclic- School 
t o t  a d s i s t  en t  en %enoecd. werden. 

Daar, met ui tzondeï ing varl dc-r, Iicer S h t l i n g l z ,  
d i t  personeel  o f  i n  liet gelieel n i e t ,  o f  s l c c k t s  
weinig geoefend was, was h e t  rioodig &at liet e e r s t  
door ~raariieningen en onderzoe1;ingen n c t  de water- 
pas ino t rmen ten  op de s te r rewacht  t e  Leiden de 
noodige vaardigheid verkreeg. Eers t  no. h e t  e in-  
digen vzn de l e s s e n  aan de  Polytechnisclle Scli001 
en na den af looo  van d e  eindexanine kon met deze 
oefenireen een aanvang worden genaal* , z o d a t  e e r s t  
tegen h e t  e ind van dc mamd Juli de werke l i jke  
arbeid op h e t  t e r r e i n  en wel de  rater er passing var. 
Ansterdam naar  Roemonü en vac Roe~nond naar  
Amst  erdan Iron beginncii. 

De e e r s t e  ploeg begon t e  kmsterdam, de t w ~ e -  
de t e  I s  Hcrtogenbosch i n  de ricl.:ting naar  Roer- 
mond, de  derde t e  Rocrnond. I n  de  e e r s t e  dagen 
van Septa iber  tras dc e e r s t e  ploeg t e  ! s  T-lertogen- 
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bosch, cc i n  de l a a t s t e  dagen  var^ :iu~.ustus de 
t ~ ~ e e d e  p leog  t e  Roermond aangel-omen; z i j  begaven 
ziclì darzrna r e s p c c t i v e l i j l :  naar  ETuilen'ou-g en 
G o r l m  er  o;, 15 Sept tx~ber  was door !ien de l i j r ,  
ihileli'ourg-Gor1cui t-iieensal geva terpas t .  

Door dc Decoe~ ing  van den Heer vari Emn 
h i j  der, provinc iô len  wa te r s t aa t  i n  Iloord-Brabant 
en door h e t  v e r t r e k  va2 rle over ige  o.dsicterìtcn 
naar De l f t  t e n  e ixde  -7edeï 6e cc)llc<ei; eaa  Ce 
Po1;rtcchni:;ck~e ScP.ool t? gazn b<.j\:cncn wcrdrn 
al de plocgeri ontbonden cri konden a l l e e n  Ge 
Heeren Ingenleu-c 3ölitllngir, 3sff'egnit.s en !<cl- 
chior  gezm~en l i j l r  !?et ~ i o g  overgcb:evr.rr gedee l t e  
;ran den 7,reg van Roermond naar  & s t e r d a r  vc l -  
too ien .  

Hadat i n  h e t  personee l  van deze ploeg nog 
eenige wi jz ig ingen  hadden p l a a t s  gegrepen k7eI-d 
op den 1 Oktober liet hoofdrzerl: t e  Anstcrdw- 
b e r e i k t .  Zoowel wegens he t  vergevorderde sa i soen  
a l s  ook door gebrek san  personee l  werd t o e p  he t  
wer!: op h e t  t e r r e i n  gestealkt. 

Ket a a n t a l  dubbel gevat e r p a s t  e k i l m e t  e ru  
bedroeg r u i n  208, h e t  a m t d  dagen <oor de 3 
ploegen gezaricnl i jk  a a i  deze a r b e i d  bes teed  i s  
1 42, zoodat geniclclcld ongevecr 3 ;r i lometers 
per  dag verden afgelegd.  Laat ncn de dagen vaar- 
op door ongunst ig sieder a l l e  a r b e i d  op he t  tels- 
r e i n  onnogel i  jl; r.ras, b u i t e n  rekening dan werd 
geniddeld i e t s  meer dan 3 Bilameters  p e r  Ciag ge- 
waterpas t ,  eene sne lhe id  6 i e  zeer  bevredigend 
mag genoend worden. 



?:let Oetrekkir_:: t o t  de ?r i jze waaror, Ce r.rater- 
passing i s  voibracht  lt, v a l t  op tc; n i rken  6.at h i e r -  
b i j  b i j v ,  geheel  gevolcd ~rerden  de cloeltrcif.fen?.e 
voorscl-iriften door dei? iieer Cohen S t u a r t  gegeven. 
Alleen i s  de b e p d i c g  7~ran de fou te  van he t  in-  
s t ruuent  en i n  he t  f?brdilr van liet p r i m a  -foo;- 
het o c u l a i r  van den k i j k e r ,  OL; door omher ing  
der beelden mogeli jk  pe r soon l i jkc  fouter.  o? t e  
heffen, z i j n  k l e i n e  wi j z ig inge r  gebracht .  

I?ckel i jks  werden door de Chefs de r  ploeger, 
de s t a a t  j cc bevattende de op h e t  t e r r e i n  vol- 
brachte opteekeningen aari den Iieer v m  de Sande 
Bakhuyzen t e  Leiden oyg?zonden; met de  hcreke- 
nigen werd dan ook r eeds  een aanvang genaakt voor- 
dat  de geheele waterpassing geeindig2 was. De 
groote omvang d i e r  Oerekeninger, d i e ,  t e n  eind.e 
tegen verg iss ingen g e v r i j a a r d  t e  z i j n ,  a l l e  
tweemaal rioeten volbracht  wordeii, maakte he t  
echter  wenschel i jk  ze na den af loop de r  va t e r -  
passing n e t  meer kracht  door t e  ze t t en  en met ke t  
oog h ierop  werd de Hecr 3Öhtlingk door de  Comis-  
s i e  uitgenoodigà z i c h  t e  Leiden met een d e e l  cler 
berekeningen t e be las ten .  !.iet s v November was ech- 
t e r  he t  t i j d e l i j k  ve r lo f  vm den Eeer uöhtlingl;  
geeindigd en trerd de Heer F. Doffegnier: ne t  d i e  
t aak  b e l a s t .  

Iiog voortdurend z i j n  h i j  en eenigc andere 
personen t e  Leiden ne t  de  b e c i j f e r i n g  bezig.  

Op rreiriig na z i j n  au al de  berekirgen van 
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de i n  1873 vslbracl.!te waterr>assingen s e t  de  
ve r sch i l l ende  c o i t r ô l c s  ei: ?let  v o l i c d i g  mder -  
zoek v a i ~  d.c fouter: der  i r is t rmeri ten t e n  eiride 
gebracht.  Spc>cdi.p z a l  he t  dus n o z c l i j k  z i j ì i  een 
eindoordecl  over  c!e jzistheic7i dcr ver!;regei: re -  
su1tatc;ì  ci.t t e  spcl ien;  6é - r o o r l o o ~ l g e  u i t k o m  
s t en   zij^ a l l s s z i r ~ s  5evred5gend. 

Zven ~ l s  i c  de vor ige  j a r m  z a l  he t  zeker 
ook riu b l i j k e n  d c t  ?lei, verhcogirìg v a r  de 
nauT7keurig'.lci2 :recscheli.j l: i s  de ~ ~ 7 a . t  e r p s  oicg - langs enkslc- dce l ea  var: der; veg t e  herlialen. .Je- . .  ze l ~ e r i i t i i ï ì ì e n  ziilicri cvea~re l  geen láiige %IJ  c. 
vorderei:, zood& hoog::t i r a a r ~ c h i  j n7 i  j k  t egen 
het e ind van A p r i l  $.e uitkomsten van de hc>ogt en 
der  opgemten  merken enz. van h s t e r d z r :  t o t  
Roernon6 er1 van Iiuileiiburg t o t  Gorkm z z l  kun- 
nen woreen beken? genaakt.  

1nstrw.lor:t en en Archief 

liet a r c h i e f  van dc ~ :a te rpess i r ig  en de in-  
strumecten be rus t cc  onder bewaring van den Keer 
van de Sande -3akhuyzen op de Sterrewacht t e  
Leiden. iIet a r c h i e f  i s  behoorlij:: ~ e o r d e n d  i n  
doozen verpakt .  

D e  baken en wr-terpas i n s t runcn ten  z i j n  zoo- 
vrel v68r a l s  na den a rbe id  o- he t  t e r r e i n  t c  
Leiden b e h o o r l i j k  onderzocklt ; z i j  v e r k e e ~ e n  i n  
voldoende toes tand .  Kleine noocige r e y r a t i e n  
z i j n  of  ~rorden  aangebracht.  

Overic matcriGe1 

Verder is de  coodige hoeveelheid n a t e r i e e l  
var, pa len ,  b o u t c ~  e:i p la te r ,  voor de nerkcr, Ei:Ze 
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bes t e ld  ec g e d e e l t e l i j k  r eeds  ontvangen zoodat 
spoedig al les eereed  z a l  z i j n  voor de  nieuwe 
carnpagnc, ve lkc  ncar  : r i j  vertrouwen vroeger  ir 
het j a a r  z a l  kunnen beginnen zoodat i n  1880 
h o o g s t w a ~ r s c ~ ~ i  j n l i  j k een groot  er gedee l t  e z a l  
worden gewaterpast  en d e  e i n d u i t k o m t  spoc-d igx  
zu l l en  kunnen ~rorden  bekend gclliaakt dar, i n  1879. 

E.G. van de  Sandc 3akhuyzen 
E van Diesen 



VERSLAG clcr RijRsco~~zmissie boor graad me li?^^ ett wnte~pas-  
shag, aangaande hare zuerAznanthedcw gecltirende hct jaap lS80. 

Iiigevolge het voorschrift, haar verstrekt bij beschikking van den 
Miiiister r an  Binnen!aodsche Zalteii van 14 Mei 1879, lit. M ,  afdee- 
ling Kunsten ei1 Weteiiscliappen , lieeft de Rijkscoinniissie voor graad- 
meting ei: waterpassing de eer aangaande hare werlizaamhederi in het 
jaar 1880 het volgende te berigten. 

Vergaderin,qeen De conimissie hield in den loop van dat  jaar vijf 
vergaderingen ter beraadslaging over die aangelepenlieden , welke 
eene schriftelijlie gedachtewisseling zonder al  te veel nponthoud niet 
toelieten. De bijeenkomsten hadden viermaal plaats te  Rotterdam, iii 
het locaal van het Bataafscli Genootscliap der proefoiirlervindelijlie 
wijsbegeerte. Aan de welwillende beschikking ~ a i i  directeuren van 
gemeld genootschap was de commissie het rerschuldigil eeiie geschikte 
plaats van zamenbomst Ze vinden, in eene stad die door hare centrale 
ligging ten opzigte van de woonplaats der leden het meest gescllikt 
scheen. Eene der vergaderingen, die door het te Middelburg woonachtige 
commissielid niet kon wordeii bijgewoond, werd gehouden in de Sterre- 
wacht te Leiden. 

Betrekkingen met buitenlandsehe leden van cle Inter~zationnie pcodesische 
Vereeniging. Op daartoe rari verschiilende leden der Internationale 
geodesische Vereeniging ontvangen. verzoek , werden door de commissie 
de navolgende rapporteu verzonden betreffenfle oncleríovkingen in Neder- 
laiid, die tot de werlrzaamheden voor de graadmeting behooren, te weteii : 

aan het centraal-bureau der Europesche graadmeting te Berlijn, een 
verslag over de werltzaamhedeii der Nederlandache coinmissie in 1879 ; 

aan den Itolonel Ferrero , bestuurder van de geodesische metiiigeri vari 
Italie , te Florence , eene opgave met kaart van de in ons laiid gemeten 
driehoeken en van de lengten en breedten der hoekpunten; 

aaii professor Plantamour te Genève, over bepaliiigen van de lengte 
des secundeslingers in Nederlar.cl ; 

aan den genera21 Ibanez te Madrid, over de zelfregistrerede peil- 
achalen in Nederland ; 

aan dr. Hirsch te  Neuchhtel, een overzigt met bijbehoorende liaart 
van de waterpassing in Nederlarid van 1875 tot 1879. 

De algemeene vergadering vau de Geodesisclie Vereeriigiiig Telke te  
Munclien werd gehouden van den L3den tot tlen 17Jeii Septeiiil:er 
1830, werd bijgewoond door de heeren H. G. van rle Saiide Bik- 
Iiiiyzeri cri J. A. (:. Oiitlrinnir:: , lerlrri der coiiirnis~ic~. 



Wei.Rraanzi~eden &v eo~nmissic. De wer1;zaamlieden der coinmissit 
liebben in 1880 betrekking geliad op : 

de drielioeksmetiiig ; 
de bepaling van liet az i~nuth  der rigting Utrecht-Amersfoort; 
de bepnliiig van liet Iei-igteverscliil tusschen Greenwicli en Leiden 
de i1aauwlieiirigheiL1s~i~aterpassi~~g. 
De berelieniiig yan de u i t~oms ten  van den getijmeter iii het RIars. 

diep en de voorbereiding tot liet nenien van slingerproeven hsbbei 
mede tot de bemoeiing der Coinmissie behoord. 

De volgende bijzonderheden aangaande de verrigte metiligen zijn 
ontleend aan de verslagen der leden die daarmede belast waren. 

Driehoeksmeting. Aan het slot van het verslag van de werkzaam- 
heden in 1879 werd opgemerkt, dat de vroegere berekeningeli van dc 
lengte ei1 de u i t~et t i i ig  der meetstaven van den basistoestel van Repsolc 
moesten lierhaald worden. Deze arbeid is thans onder leiding van cler 
heer Starnkart nagerioeg voltooid. Verder werd rioodig geacht eenigt 
vroegere op het fort de Liede gedane lioekmetingen nacler te verifieren 
I n  de tweede Iielft der maand Mei werden voor deze metingen de voor 
bereidiiigeii getrofren :een verzilverde glazen bol werd op liet fort Scliipho 
geplaatst ooi tot rigtpurit te dienen; 1iabi.j het rioordmesteltjke eindpuii 
der vroeger gemeterie basis werd tot gelijk doel een stevige lat  opge 
rigt en op liet fort bij de Liede ter beschutting vali waarxiemer ci 
instr~imenten een afdak gemaakt. De theodoliet werd met haren voe 
n'lar het  fort ocergebragt en de plaats van opstelling naauwlieuri; 
oygeineten, met betrekking tot liet midden van den vlaggenstok te 
Iioogte van het ~nuurwcrk  boven den t rap ,  tot welk punt alle: hoek 
metingen herleid zijri. De plaats van het midden van den vlaggenstol 
is ook opgemeten , met betrekkiog tot het inidden van het fort, zooda 
eerstgemelde plaats zal kunnen worden teruggevonden wanneer , volgen 
ceii reeds laiig bestnaiitl plan, het bovengedeelte van het fdrt mog 
lierbouwd worden. Gelijke voorzorg is ook op het fort Schiphol genc 
men,  waar eveneens de lioelteii herleid werden tot het mid~lcn van dei 
~ lnggenstok ter Iioogte van liet muurwerk boven den trap. 

De lioekmetingen hadden plaats in de inaand Junij. Telkens u7an 
neer in den voormitldag liet wecler gunstig scheen, begaf de hee 
Stamkart zich niet den lieer vaii Hees over Haarlem naar het fort aal 
de Liede. Ofscliooii meermalen de reis vrueliteloos was, waren toch o 
3 Jultj zc; volle~lige reehsen van rigtiiigsbepalirigen verkregen : naa 
Zaniidain , hmsterilnin , deti schoorsteen van het stoomgemaal Lijnden 
de IZoomscli-katholielie kerk bij de lioofdvaart in de Haarlemmermeer 
het fort Scliilihol , liet signaal aan liet noordwesteinde der basis, Hoof? 
dorp en Haarlem. Lig elke nieuwe reeks worden de hoeken gemeten o 
een deel van den ~er~lee lden cirkelraiid, 30" verschillende van dat  de 
vorige reelis. 

Deii 14t3en Jiiilij , toen er geene gelegenheid was eene volledig 
r ~ ~ k s  te ritl:iieii , n erdeii c~i i ige  afzo~iderltjlte waarnemingen gedaaxi. 

Dcii 14dcii J ulij ~ertrob1;cii clr lierrcii Ftnniknrt eii rail Hces iiaa 



Uitli~iizerineeileil , in de provincie Groningeii, \\raar zij tot de11 lsten 
Augustus rerl)lereii, zoowel tot Iiet opineten vaii den toren als voor hoek- 
meting<~~. Deze zi,jn allen lierleid tot liet zwanitcl~unt van de achthoe- 
kige figuur, die door Iiet bovenste plat van den toreu gevorrrid wordt. 
Het bleek riooilig te zijn de metingen van cleze hoogte te nemen, dewijl 
vaii een lager plat do toren vnii I-Iornhuizen niet kori gezien worden. 

Te Uitliuizermeeden kondeti in 17 dagen twaalf volledige reeksen 
van vaarnemingen voltooid worden. 

Hierna werd de theodoliet overgebragut naar Holwiercla. De toren van 
waaruit de hoekeii gemeten werJen, is niet dezelfde als die waarop 
I<raijeillloff zijne metingen deed. Van dezer1 toreii is namelijk de spits 
omge~vnaid ei1 later ook liet inuurn~erk afgebroken. De nrL bestaande 
toren is slechts een houtc:ii gebouw op de kerk, door een lileine~i koepel 
godelct. Hij is ongeveer 34 meter van de plaats van den vroegei.en toren 
verwijdercl. Het lioelipunt der metingen WAS het sriijpunt der diago- 
naleu van het plat waar zich de klok bevindt. 

Het sleckrte weder was oorzaak dat hier niet als te Uitliuizermeeden 
telkens volledige reeksen lioiiden genomei: worden. Er  werd gerigt: 
22 maal op Uitliuizermeeden, 21 maal naar P ibum,  19 inaalnaar liet 
raadhuis te Einden, 17 maal naar het gasthuis aldn:lr, 13 maal naar 
blidwolde en 14 tnaal naar Groniiigen. Slechts iti zes reeksen konden 
de zes rigtpunten achtereenvolgens opgenomen wor-leii. 

Den 2asten Augustus begaven zich de waarnemers met hiiiine in- 
strumenten naar &Lidmolde. De opstelli~ig van deu theocloliet op den 
toren gaf hier eeriige moeijelijl<rheid ten gevolge van de beperkte ruimte 
in het klokkenhuis. Het instrument moest op eene daartoe vervaardigde 
stevige houten stelling lager onder de klok wnrdenbevestigd. I)e hoe- 
ken werdûn tierleid tot het zwaartepunt van de horizoutale doorsnede 
van den koepel. Iii dit station werd door aari\louiiericl mi+g ei1 dampig 
weder veel oporithoud ondervondeii. Het duur~le  tot den lsten October 
eer liet gelukt was een redel$; aantal metingen te verL.rijgeril te  weten : 
11 iiia:il op Groaingen, 13 maal op Holwierda, 13 maal op het raad- 
huis en op het gasthuis te Emden, 10 malen op Leer en 13 maal op 
Onstwedde. Het aantal der volledige reeksen was acht. 

Te hlidwolde knn door eene kleine waterl~assing de hoogte van den 
voet der torens ten opzigte van het A. P. Lepaall worden. Tijdeiis de 
terreinwerlizaamheden konden de uitlromsten van vier stations berekend 
worden, die van het fort aan de Liede, Uithuizermeecien , HolwierJa en 
Midwolde. 

Het ver gevorderde jaargetijde oeroorloofcle niet met eeniaen kans van 
goeden uitdag de metingeu op het laatste nog in ons land overge- 
bleven station Onstwedde te  beproeven. 

Tot voltooiing van het drielioekuet en ter aansluiting aan (lat van 
Hannover zulleii n u  riog , belinlve Onst\ve~lde , hoeliinetingeii t e  Leer, 
Emtien en Pilsum moeten verrigt worden. De heer Stainkart heeft 
bereids door t~isselienkomst van liet Geodesische Iiistitaut te Berlijn 
de toestemming vaii wcgo het I l i~~isteriurn des Innereii verkregen , 



01) go~ioelnde 1)uitsclic plaatsen in het volgende jaar de inetiiigea 
te doen. 

Brpaiinq van het aciinuth dei. r(yti7z,q Utrecht-Amrrs foort. De tuyeede 
serie rigtings-bepa ingen van deli toren van Ainersfoort , gezien van 
den Domtoreu te Utrecht, waarvari in het vorige jaarberigt melding 
gemaakt is ,  werd, in de maand Maart door dr. J. A. C. Oudsmans 
uitgevoerd; daar ecliter, even als het vorig9 jaar vermoed werd, cle 
toren zelf me stal slecht zigtbaar was, werd iri pliiats van den toren 
het sTgnaal gebruikt, dat daarvoor i11 hot vorige jaar was opgerigt , 
ei1 me!l<s afstand van Amersfoort langs den horizon, toen ook ge- 
meten was. 

Het midden der beirle resultaten , in 1879 en 1880 verkregen, is nu 
nagenoeg geheel onafhankelijk van de onzekerheid in de plaats der 
poolster en in de poolslioogte der waarnemingsplaats en evenzoo van 
de personele fouten die mogten bestaa~ , zoowel in de tijdsbepaliil- 
gen op de sterrewac'-it door den heer Verloop volbragt, als in de rer- 
gelijliingen vali den tijdmeter, die voor de waarnemingen op den Dom- 
toren gebruikt werd, inet de pendule op sterrewnclit. 

Van het geheel der in de beide jaren gedane waarnemingen is: een 
uitvoerig berigt opgemaakt bestemd om gedrukt en verspreicl te worden. 

Lengtc~áepaliq Leiden Greeiizwieh. In de jaren 1867-1 870 zijn door 
Ibiser op  verzgek van het bestuur der Europesche graaimetirig de 
lengteverbchillen hepanld tusscheil de sterrewacht te Leiden en die te 
Göttingen , te Bonn en te Brussel. De bepaling van het lengtever- 
schil tusscl-ieii Leiden en Greenwich , die ook door dat bestuur weneclie- 
lijk  as geacht, bleef echter voorloopig achterwege, voornamelijk 
omdat al de waarnemingen, zoowel te Greenwich als te Leiden door 
Hollandsche sterrekundigen moesten volbragt worden en hierdoor de 
gewone werkzaamheden op de sterrewacht te Leiden ten deele zouden 
moeten worden gestaakt. 

Niettegenstaaiicle dit bezwaar besloot de directeur der sterre~vacht te 
Leiden tot de uitvoering van het plan over te gaan,  en nadat do 
astronomer royal van Engeland , sir G. B. Aipg tevens zijne medewer- 
king liad toegezegd , ei1 de besturen der verschilleude telegraaphlijnen 
welwillend vergunning Iiaclden verleencl om de telegraaphgeleidii~g 
tussche:) de sterrewachten te Leiden en te Greenwich in de maanden 
Jul4 , Augustus en Septembe

r 

getliirende een deel van den avond en 
den nacht te gebruiken, werden in de laatste helft van Junij 1880 
de astroiiomische instrumeuten en de toestellen voor het wisselen der 
electrische seinen van Leiden naar Greenwich oyergebragt. 

Een en ander werd daar opgesteld in twee houten hutten, die de 
directeur der sterrewscht te Greenwich had doen oprigten , en dank zij 
de krachtige hulp,  welke hij vercler verleende, was in deeerste dagen 
van Julij alles voor de waarnemingen gereed. 

Het weder was echter, voor:ll te Oreenivich , zeer slecht, znodxt 
(IC curst~' helft dcr n.aarliciiiiiigc-il, (lic. door dr. E. IJ. v,iii dc Sniide 



Btikliuyzen tc Greenwicli en door het conimissielid den lieer H. G. 
van de SariJe Bakhugzen te Leiden werden voll~ragt , moesten worden 
voortgezet van 'i Julij tot 13 Augustus. De tweede waariiemingsreeks , 
bij welke de beide wasrnomers hunne stanllplaats lindden verwisseld, 
werd daarentegen door het weder begiinstigd, zoodat zij reeds op 5 
September lton gesloten worden. 

De telegi~npl~iscl~e gemeenschap ~ v e r ~ l  geduroilde de geheele periode 
slechts enkele malen door ouweder vers to~r~l .  

Bij gemis van twee gelijke inrtrumenten werden de tij4sbepalingen 
te Leiden volbrngt met den meridiaancirkel, te Greenwich met een 
draagbaar pasqage-instrument van Piutnr en Martius, door Iiaiser in 
der tijd ten behoeve vari de gran~l~netirig aangekocht. Van eene om- 
wisseling der iustrnmenteil gelijktijdig met de waaritemers kon diis 
geen sprake zijn, en men mogt niet aannemen dat uit het geniidrlelde 
der beide maainemingsreelisen de invloed van liet verschil der persoon- 
lijke fouten zou zi.jn o~gelieven. 

O111 dit doel te  bereiken werd het passage-instrument , natlcn terug- 
keer uit Engelaud , weder op zijn pijler t? Lei !en geplaatst, en , op 
gelijke wijz> als vroeger t~issc!ien Lciden en Greenwicli, tlinns het 
lengieverscliil bepaald tusscheii (Ie punteii , boven welke de meridiaan- 
cirkel en het passage-instrument maren opgesteld. 

De afwijking vari de aldiis gevonden waarde van die,  welke door 
opmeting op het terrein met een hoogen graad van juistheid gevonden 
is, íloot liet voracliil der persoonlijlte fouten kennen, zuo\vol wanneer 
E. F. van de Snnde Bakliuyzen aan dqii meridiaantoestel en H. G. 
van de Sande Bukhuyzen aau het passage-iustrumeiit observeert als in 
het tegenovergestelde geval. 

De beide te Greenwich en te  Leiden volbragte waarnemirigsreeksen 
kunnen n u  elk op zich zelve voor die fouter1 verl~eterd worJen en 
geven alzoo twee geheel van elkander onafhankelijke maarden voor 
het gezochte le:i,nteoerschil. 

Met de herleiding der waarnemingen is een aanvang gemaakt. 

h7aauzokeu~~ig?~eidswalerpassi~~g. Gedurende liet jaar 1850 is de naanw- 
keuriglieidswaterpassing uitgestrekt langs de volgende lijzen : 

l". spoorbrug aan d&,Moerrlijk, Breda, Bergen op Zoom, Woeus- 
drecht , Goes, Middelburg, Vlissingen, Westkappel ; lengte l50 kilo- 
meters ; 

2'. Deventer, Arnhem ; lengte 44 kilometers ; 
3". op ver~ock van de Pruissisclie Landes-Aufrialime de lijn Arnhem- 

Elten (grens), met een zijtak naar Lobith en Pannerdeu; lengte 31 
kilometers ; 

4". eveneens op verzoek van,  de Pruissische Landes-Aufnahme de 
lijn Venlo-Dammerbr~icli (grens), lengte 4 kilometers; 

5". exlkele deelcn van de ltjn Amsterdam-Rsermoiid, waarvan rio 
bcicle ~vaterpasairigeil getluren,le het jaar 1879 tc groote rcrschillcn 
Iiail,!eii opjiele\cr,l, 1~~ i ig tc  41 liili)iiictei.>. 



Oe l o . ,  2 O . ,  3'. en 4". lijii zijti dubbel gewaterpast, do ;>O. sleclits 
eene enlíele maal,  zoodat in het geheel 499 kilonieters gewaterpast zijn. 

De werkzaamhedeii op het terrein werden, even als i11 vorige jaren, 
voor het grootste gedeelte volbragt door jonge iugenieurs ei1 stuclenten 
uit het laatste studiejaar der Polytecbiiische school te Delft, die zich 
van te voren eenigon tij l geoeffiii(1 lia:lilen op clc sterremac!it te  
Leiden. Gedurende een korten tijd hebben twee der observatoren van 
de Leidsche sterren.acht aan de waterpassing deelgenomen. 

Op de 2"., grootendeels op de 3". en ook op de 5". lijn waren de 
kilometerpalen en de merken al in vol.ige jaren geplaatst; de l". lijn 
echter ~ v e r ~ l  in het voorjaar van 1880 verkend er1 opgenoiiien en in 
de maand Nei werden ooli daar de palen en de merken gesteld. 

De meinige kilometerpalen, welke op den weg van Zevenaar naar 
Elten ei1 op den weg Venlo-Dammerbruch nootlig waren, werden er 
in tle maand September onmiddellijk vóór de waterpassing ingeslagen. 

Gedurende de Paascbvacantie werden de herhalingswnterpassingen, 
onder 6". genoemd, uitgevoerd; zij gaven met de resultaten van liet 
vorig jaar zeer goed sluitende uitkomsten. 

lil de maand Juiiij werd de 11jn Aruliein-Deventer dubbel gewater- 
pabt en in de laatste helft van Julij werd de waterpassiiig Moerdijlí- 
'7iVcstlínppel en t e rug ,  aanvankelijk met 4 ploegen, aaiigevangcn. 

Waren deze gedurende hzt g e h e l e  saizoen atin Liet werkgebleven, 
clan had men zeker behalve lietgeen nu  gerlazin is, ook nog cle water- 
passing tussclien Gorkum en Moerdijk liuunen ten uitvoer brengen en , 
zoo als rilen zich had voorgesteld, de aansluiting verkregrii tussclien 
de lijn in Noord-Brabant en Zeel:lnd en cle 1;jn Amsterdatii-Kuilenb~irg- 
Gorkum. Vrij spoedig na den aanvang der werkzaamheden vroege11 echter 
een paar der ingenieurs huli ontslag, en was men genoodzaakt de 4 
ploegen tot 3 terug te brengen. 

Tot in de eerste dagen v;%n Septeinl~er zijn dezewerkzaam geweest ; 
daarna werd het werk tot in de eerste dagen van October met twee,  
en eindelijk tot het midden van October, met eene ploeg voortgezet. 

Stand clei. bereke?cingen. De berekeniug van de waterpassing van 1879 
werJ ten einde gebragt , en verbonden niet de uitkomsten der herwater- 
passingen vali enkele deelen der lijn. De hieruit afgeleide hoogten van 
de rerschiliende merken op de lijn Amsterdam-deli Boscli-Roermond , 
zijn het vorig jaar gedrukt en aan belnngliebbeiiden toegezonden. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nijverlieicl gaf het verlan- 
gen te keiinen ceue opgaaf te ontvaugen rail de tlians vastgestelde 
hoogten van peilmerken en peilschalen, voor de openbare dienst 
bestemd, welke bij het waterpassen der zoo evengenoenicle lijri mede 
waren opgenomen. Ter volcloening aan dat verlangen ziju door de beide 
leden der commissie , die de waterpassin S bestiireii , de heeren J. G. van 
de SandeBabliuyzeu en G. van Diesen, deze verkenmerken met hunne 
vroeger aangenomene hoogte, hunne omsclirijving , de geschriften waarin 
zi.j vermeld zijn , hunne thans gevonclene hoogte, het verschil met de 
vroeger asugeiioiiieilo en ceuo korte toelichting in cel1 staat npg~no. 



men, waarvan inede een zestigtal afdrulíkcn vervaardigd en aan bc- 
langliebbenden zijn rondgezonden. 

De berekening der waterpassingen van het jaar 1880 is voor het 
grootate gedeelte voltooid en binnen kort zullen de definitieve waarden 
der hoogteverschillen zijn opgemaakt. 

De uitkomsten voor de hoogteverschillen van Arnhem en Elten en 
Venlo en Damrnerbrucli zijn , op verzoek , aan den chef der Pruissische 
Landes-Aufiishme medegecleeld. 

Eene zamens+elliug van de hoogten van oude peilmerken en sclialci-i, 
welke in de waterp:tssingen van de jaren 1873-1877 zijn opgenomen , 
werd op gelijke mljze als de hierboven vermelde staat in bewerking 
genomen cii is thans gereed om afgeclrukt te ~vorden. 

VerRrege/elz uitkonzste?~. De mauwkeurigheid der verkegen uitkom- 
sten kan liet best beoordeeld ~t7orden door liet onderscheid van de Iioogte- 
verschillen tusschen twee verwijderde punten laogs twee verschillende 
w e e n  bepaald. De gewaterpaste lijuen vormeii in dit geval den om- 
trek van een gesloten veelliork. Door de riaauwkeurigheidswaterpas- 
singen van 1880 tverden in verband met die van vorige jaren en de 
waterpassing der Iiönigl. Preuss. Landes-Aufnahme drie zoodanige 
veelhoelien gevormtl en wel : 

I. Atnersfoi?rt , Deventer , Oldenzaal, Bentheiin, Burgsteinf~irt , 
l17ezel, Elte11 , Arnhem. Omtrek 366 kilometers , van welke 203 tot 
de lSeder!aridsche waterpassing behooren ; sluitingsfout 3 tilillimeter. 

11. Arnhem, El ten ,  W e ~ e l ,  Straelen, Venlo. Omtrek 199 kilome- 
ters, van welke 102 tot de Nederlnndsche waterpassing behooren ; 
sluitiiigsfout 21 millimeter. 

111. Amersfoort , Deveiiter, Zutphen , Arnhem. Omtrek 152 kilo- 
meters. Sluitingsfout 1 millimeter. 

De vergelijltilig drr  uitl<ori~sten van de tvaterpassingen Moerdijk- 
Westkappel en Westltappel-Moerdijk is eveneens bevredigend. Het 
voorkomen vaii zeer kleine in dezelfJe rigting oploopende fouten is 
echter oolr nu  weder ,   ven als in vorige jaren , niet te miskennen, 
&Ten heeft getracht,  waar zulks mogelijk was , door omtvisseling van 
bel-aflezer en insteller bij ellren kiloliieter , die standvastige fouten 
zooveel mogelijk op te hen'eii. Het praktische helang der naauwkeurig- 
heidswaterpassin blijkt duidelijk uit de vergelijlring van de daardoor 
verkregen hoogten van oude peilmerken, met de cijfers welke thans 
officieel daarvoor aangenomen. Op clen weg Amsterdam-Roer- 
mond klimt dit verschil regelmatig van O tot 3 decimeter. 

I ~ L ~ ~ ~ . Z C V Z C I L ~ C ~ .  Deze zijn in goeden staat onderhouden. Wanneer zij 
liiet op het terrein in gebruil; zijn, -worden zij bewaard op de sterre- 
wacht te  Lcideri, waar zij regelmatig onderzocht worden. Voor den 
geregelden voortgang van het werk was het noodig nog een vijfde 
waterpasinstrument, geheel gelijli aan de ~ o r i q e  , bij rle lieeren gebr.$, 
V:iriiiriníla tc Rottrrilnrii :iali te lioop~ii. 



Bzl.ektv~i/lg dor zoute? hoo;/lr/~ ~ I L  het Jfarsdi~y. sedert rul? jare11 n Or- 
den door de zorg r an  de Iioniuklijke akadeniie van weteiiscliappen 
de opteekeningen van den zelfregistrerenden getijmeter, die in het 
Marstiiep bij den Helder geplaatst i s ,  berekend, ten einde daaruit den 
gemicldelden waterstand en de periodieke invloeden van zon en maan 
af te  leiden. De berekening geschiedt naar voorschriften door den heer 
Stamkart gegeven, door twee onderwijzers, de heeren Leijer en Urba- 
nus. De Akadeinie stelt daarroor eerie som 'sjaars beschililaar. Do 
belooning der berekeiiaars wordt geregeld naar gelang van het ge- 
leverde werk. Het b e h g  daarvan in verhouding tot den te  verrigt.cn 
arbeid schijnt bij de toenemende gelegenlieid voor de berekenaars om op 
andere wijze hunne verdiensten te vermeerrlereu, te gering geweest te  zijn, 
en heeft ten gevolge geliad dat de berelieninge11 op verre na de c?agelyk- 
sche waarnemingen ziet konden b~jhouden. De achterstand is zoo 
groot dat thans eerst de w7aarnemingen vr,n 1865 in bewerking zijn. 
Het groot belang dat ,  ook voor het doel der graadmetinq, aan de 
waarueming en berekening van getijhoogten wordt gehecbt , heeft de 
commissie doen besluiten, micldeleli te zoeker1 om de berekening der 
waterhoogten in het hlarsdiep te  bespoedigen. Door de jaarlijks be- 
schikbare som tot f 2.50 t e  verhoogen zou het mogelijk zijn de dage- 
lijksche waarnemingen bij te houden. De commissie heeft beslotexi 
daartoe harerzijds bij te dragen en aan de Altademie voor te stellen 
hare toelage te ~erhoogeii. 

De heeren Leijer en Urbanus werden bereids door de commissie in 
staat gesteld de waarnemingen van 1880 te berekenen en de commissie 
zal onder hare leiding het tusschenliggende tijdvak 1865/80 in bewe

r

- 
k ing doen nemen. Zij stelt zich voor, dat dit het begin zal zijn vau 
een meer uitgebreiden arbeid, die de bewerking zal omvatten van de 
uitkomsten, van andere zelfreqistrerende getijmeters, door den water- 
staat larigs onze kusten en riviermonden opgesteld. 

Brpaling vaja cle lengte van den secundeslz'nger. De commissie heeft 
zich gewend tot het bestuur van Teylers-Genootschap t e  Haarlem, 
met het verzoek voor eenigen tijd te mogen beschikken over deli 
sliiigertoestel van R e ~ s o l d ,  die in het bezit is vali dat Genootschap. 

Het bestuur heeft aanvankelijk bezwaar gemaakt dit verzoek in te 
willigen. De commissie vertrouwt evenwel, dat wanneer zij in staat 
zal zijn meer bepaalde gegevens te  verschaffen, aangaande den duur 
van liare proefnemingen , de bezwaren Tan het bestuur van Teylers- 
Genoot~ch~qp zullen kunnen worden opgeheven. 

F. J .  S TA MKA R T,  Voorzitter. 
J .  Rosucia~, ,kcrrtari.s. 



VERSLAG DER RIJGSCOMbIISSII~ aoor graadmeting el8 watei,- 
passilcg , aangaande hare zoe~.kzaarnhedn~ gedurende het jaar 188 1. 

Ingevolge liet voorsclirjft, haar verstrekt bij beschikkiiig vali deii 
Minister van Binnenla~idsche Zaken van 14 Mei 1879, lit. M,  afdeeling 
Kunsten en Weteiischappen, heeft de Rijkscommissie voor graadmeting 
en waterpassing de eer aangaande hare werkzaamheden i n  liet jaar 1881 
liet volgende te berigten. 

Commissie. In  den loop van het jaar werd de conlmissie uitgebreid 
door de benoeming bij Roniiiklijk besluit van 23 J ~ i l i j  1881 , no. 2 ,  
van den heer Cb. M. Scliols , ho~gleeraar aan de Polytechnisclie school, 
tot lid der commissie. In de vergadering der commissie van 19 November 
1881 werd hij tot secretaris benoemd ter vervanging van den heer 
J. Bosscha. 

Kort na afloop van liet jaar had decommissie het verlies te betreuren 
van haar medelid, tevens voorzitter, den heer dr. F. J. Stamkart, die 
ook reeds vóór liet optreden der commissie de geheele leidingen uitvue- 
ring der driehoeksmeting op zich genomen had. 

Vergaderingen. De commissie vergaderde drie malen i11 den loop van 
het jaar ter beraadslaging over die aangelegenheden , welke eene schrif- 
telijke gedachtenwisseling zonder a l  te veel oponthoud niet toelieten. 
De eerste bijeenkomst werd gehouden te Rotterdam in het locaal van 
het Bataafsch Genootschap van proefondervindelijke wijsbegeerte, de 
twee overige te 's Gravenhage, welke stad na de overplaatsing van een 
der leden van de commissie uit Middelburg naar 's Gravenhage, voor 
de bijeenkomsten der commissie beter gelegen is. 

Betrekkingen met b?citeniandsche leden van  de intcrnatio?~ale geodesi- 
sche oereeniging. Aan het centraal bureau der Europesche graadmeting 
te Berlijn werd een verslag gezonden over de werkzaamheden der Ne- 
derlandsche commissie in 1880. 

Op de algemeene vergadering van de Geodesisclie Vereeniging , welke 
t0 Munchen in September 1880 gehouden werd , en waar de Nelerland- 
sche commissie door twee harer leden vertegenwoordigd was, werd van 
verschillende zijden de wensch uitgedrukt, dat cle volgende vergade. 



ring vaii het permanente bureel, die ook door leden der vereeniging 
wordt bijgewoond, in 's Gravenhage moet gehouden worden. 

Met magt,iging van Zijne Excellentie den Minister van Rinnenland- 
sche Zaken werd aan het permanent bureel Eerigt, dat zij voor de 
plaats van hare volgende zamenkomst, 's Gravenhage kon kiezen. Be- 
doelde vergadering werd belegd op 12 September, maar kon wegens 
het onverwachte overlijden van een der beide secretarissen, het lid Bruhns, 
de ongesteldheid van den anderen secretaris Hirsch en de verhindering 
van verschillende leden, ten gevolge van een onverwacht zainenvallen 
van het geograpliische congres te Venetie met den tijd voor de bijeen- 
komst te 's Graveuhage vastgesteld, geel1 plaats hebben. 

JVerk~aamleden der com~nissie. De werkzaamheden der commissie 
hebben in 1881 betrekking gehad op: 

de driehoeksmeting; 
de naauwke~righeidswaterpassí~ig , en 
de berekening van de uitkomsten van den getijmeter in het Marsdiep. 
De volgende bijzonderheden aangaande de verrigte metingen zijn ont- 

leend aan de verslagen der leden, die daarmede bulast waren; alleen 
het verslag omtrent de driehoeksmeting is opgemaakt uit de nagelaten 
papieren van den heer Stamkart. Daar de overname dier papieren eerst 
zeer kort geleden heeft plaats gehad, zullen deze mededeelingen omtrent 
enkele punten welligt meer of min onvolledig zijn. 

Drichoeksmeti?&g. Ter voltooijing van de aansluiting van de in den 
Hnarleminermeerpolder gemeten tasis aan het groote driehoeksnet , 
moest de bijmeting van het eindpunt van de basis tot aan het hoek- 
punt op het fort Schiphol nog herhaald worden. Deze afstand van oin- 
streeks 600 meter kon niet direct gemeten worden door de gracht en 
andere verdedigingswerken die tusschen beide punten lagez. In de 
rigíing van de  basis werd daarom een stuk van ongeveer 200 
meter uitgezet,. Een gedeelte daarvan van 100 meter was reeds vroeger 
tijdens de eigenlijke basismeting opgemeten en door een koperen spij- 
ker in een paaltje aangegeven ; dit punt werd teruggevonden, en vali 
daaruit werd niet behulp van houten meetstaven een stuk van 100 
meter bijgemeten en het eindpunt daarvan door een koperen spijker 
in den kop van een paal aangegeven en later nog door een op een 
afstand van 9 decimeter daarvan geplaatsten steenen paal met ingehakt 
kruis verzekerd. De afstand van het eigenlijke eindpunt der basis tot 
het hoekpunt op het fort Schiphol, het midden van den vlaggecstok, 
werd nu door driehoeksmeting bepaald. 

Nadat de meetstaven op 31 blei en 1 en 2 Junij op het Trippenhuis 
te Amsterdem onderzocht waren, werden zij met den theodoliet en de 
overige i~lstrumenten naar het fort Schiphol overgebragt, en na het stellen 
van de bovengenoemde merken werd de afstand van 100 meter door 
de heeren Stamkart en van Hees, op 11 , 13 en 15 Junij viermalen ge- 
meten. Tusschen 16 Junij eri 11 Julij werden op de weinige goede 



dagen waarop zulks mogelijk was ,  de hoekmetingen op de verschil- 
lende punten verrigt , en op 12 Julij werden de instrumenten naar 
Amsterdam teruggebragt. 

Op 18 Julij vertrokken de heeren Stamkart en van Hees over Har- 
lingen en Groningen naar Emden, waar zij den 20sten Julij aankwamen. 

Aldaar werd op het plat onder de klok op den stadliuistoren eene 
standplaats voor den theodoliet i~ ige r ig t ,  bestaande uit een houten 
blolr , waaraan de ijzeren plaat waarop de tlieodoliet geplaatst moet 
worden , bevestigd werd. De gewone drievoet kon wegens de geringe 
hoogte onder de klok niet gebruikt worde~i. 

Met uitzondering van enkele dagen,  bestemd voor eene reis naar 
Pilsum en naar Leer om de torens aldaar in oogensohouw te nemen, 
bleven de waarnemers tot 21 September te Emden. 

Door de voortdurend ongunstige gesteldheid van het weer werden 
de waarnemingen aldaar zeer belemmerd. Door harden wind,  waarbij 
de toren soms merkbaar iu beweging geraakte,  door regen en vooral 
door mistig weer gingen vele dagen voorbij, zonder dat hoekmetin- 
gen verrigt konden worden. 

Twaalf meer of min volledige en enkele onvolledige rondmetingen 
op de torens van Pilsiim , Holwierda , NIidmolde , Leer , Hage en 
Aurich werden in dien tijd verkregen. Op de dagen die voor de eigenlijke 
hoekmeting niet konden gebruikt worden, werden de noodige metingen 
verrigt oni den sclieven stand van den toren te bepalen en het hoelr- 
punt op den toren aan andere in de nabijheid gelegen punten vast 
te leggen. 

Op 21 September werden de waarnemingen gestaakt, en op 22Sep- 
temher werd de terugreis naar Amsterdam aanvaard. l3 j aankomst 
aldaar op 2% September werden de instrumenten wederom op het Trip- 
penhiiis opgeborgen. 

Door het voortdurend ongunstigs weder waardoor de waarnemingen 
in Emden reeds zoolaiig geduurd hadden , moesten de waarnemingen in 
Leer, Pilsum en Onsturedde , de drie laatste nog op te nemen punten, 
tot een volgend jaar uitgesteld worden. 

De berekening en de herleiding vaii de hoekmetingen werden door 
den heer Bouten in DordrecLt geregeld voortg,:zet. 

f~~aaz~~cke~righeids-zuaterpassi-. Met de voortzetting van dit gedeelte 
vaii de tank der comrnissis liaclden zich ook in 1881 de beide leden 
G. van Dirseii ei1 H, G. van de Sande nakliuyzen belast. 

Daar laatstgenoemde, die vroeger de regtstreeltsclie leiding der 
merkzaariifiederi op zich had genomeii door zijne ambt;rbezighe- 
den verliinderd werd zich geheel daaraan te nr'j,leii, besloot de 
commissie hierin op andere wijze t e  voor~ien en het meer onmiddel- 
lijk toezigt op de terreinwerkzaamlieden en de berekeningen op te 
drageii aai1 den Leer ingenieur C. Lely,  die reeds vroeger eeu belangrijk 
aandeel iii de wnterpa~siiig lind gzuon1e:i. D,: commissie acht zich 
zeer geluliLix dut de Loer Lely d s ~ c  tunic wel heeft w~lleri aan\aa.de.i 



cn hoopt dat  hij ook in liet vervolg haar zijne uitstekeiide diensten 
zal blijven bewijzen. 

Even -als vroeger morden de instrumenten enz. bewaard op de Sterre- 
wacht te Leiden, waar ook een vertrek beschikbaar is gesteld voor 
den heer Lely en degenen die met hem de berekeningen volbrengen. 

De commissie had zich voorgesteld in 1881 de waterpassingen te 
voltooijen in het Zuidcn van ons land, iri Zeeland, Noordbrabant en 
Limburg, zoowel door aansluiting van de reeds in 1880 gewaterpaste 
lijnen aan de hoofdtnerken in Amsterdam, als door het waterpassen 
van nieuwe lijnen, waaronder ook oenige begrepen zijn dit: uit ver- 
s:hillende deelen van Neorlbrabant en Limburg naar en over de 
B :lgische grenzen lo~pen .  

In  overleg met den sedert korten tijd overleden chef van het Institut 
clrtographique militaire in Belgie, den koloriel Adan , was namelij k 
bjsloten om onzerzijds de hoogte van oenig3 merken op Nederlandscli 
e I Belgisch groridgeliiell te bepalen ten opzigte van het Amsterdam- 
sclie peil, terwijl van Belgische zi-jde de hoogte van diezelfcle merken 
zou bepaald worden ten opzigte van het Ostendesche peil, waardoor 
eene betrouwbare opgave omtrent liet hoogteverschil dier beide peilen 
kon verkregen worden. 

Ter bereikirig van het voorgestelde doel werd in het afgeloopen 
jaar de waterpassing uitgestrekt : 

1°. van Gorkum over Papendrecht, Zwijndrecht en Dorhecht naar 
Moerdijk, 41 kilometers; 

2. van Breda over Tilburg en Oirschot naar Best, 45 liilometers ; 
3". van Tilburg naar Vught ,  18 kilometers; 
4". van 's Hertogenbosch over Grave naar Nijin~gen , 49 kilometers ; 
5". van Woensdreclit naar I'utten , 11 kilometers; 
6". vnn Breda naar Strijbeek, 10 kilometers; 
7d. %in blaarheeze naar Budel, 6 kilometers; 
8O. van Iseij naar Maasei.jck, 10 kilometers; 
9". van Wijk naar Visé, 12 kilometers; 

10°. over enkele deelen van de lijnen Arnhem-Deventer en Moerdijk- 
T.Vestk~pelle, waarvan de beide waterpassingen in 1880 te groote 
vers;hilleil liudcleri opgeleverd, 13  kilometers. 

De lijn 1 werd gedeeltelijk 3 maal, het overige deel, even als de 
lijiien 2-9 , 2 maal gewaterpast, de lijnen onder 10 ,  1 maal ; de ge- 
zninenlijke lengte bedraagt 44'3 kilometers. 

Langs de lijnen 2-9 werden voor de waterpassing in 1881 de 
merken en kilometerpaler, gesteld; langs de lijn no. 1 was dit reeds 
vroeger geschied. 

De terreiriwerkzaamheden werden weder even als in vorige jaren vol- 
bragt door jonge ingenieurs en studenten der Polyteclinische school 
te Ucl i t ,  n a d ~ t  deze zich vooraf korten tijtl op de Sterrewacht te 



Leiden geoefend liatlden. Het gemis van een vast persoiieel is oorzaak 
dat de terreinwerkzanmlieden v o x  de waterpassing beperkt zijn tot  
de vacantie der Polytechnische school en soms nog een korten tijd 
daarna, waardoor natuurlijk de voortgang van het werk zeer wordt 
vertraagd. 

Stand der ijerekeningen. De herleiding van de waterpassingen langs 
de lijnen 1, 5, 6 ,  7 ,  8, 9 en 10 zijn voltooid. 

Hierdoor is verkregen 1". de aansluiting van de lijn Moerdijk, Breda, 
Westkapelle aan de hooftlmerken te  Amsterdam, zoodat de hoogten 
van a l  de merken van Gorinchem tot Westkapelle ten opzigte van 
het A.P. bekend zijn; deze uitkomsten worden thans gedrukt; 2". de 
aansluiting in 5 punten van onze waterpassing aan die van de Belgen ; 
daar reeds vroeger door ons iii Venlo de hoogte van een merk bepaald 
was dat ook door de Belgen was opgenomen, levert de naauwkeurig- 
heidswaterpassing thans 6 gegevens ter bepaling van het lioogteverschil 
van het Amsterdamsche en Ostendesche peil. 

De hoogten der peilschaleii, peilmerksteenen en verdere oude verken- 
merken welke bij de waterpassing langs de lijuen van Gorkum naar 
Westkapelle zijn opgenomen, zijn berekend en in tabellen vereenigd 
gereed om te  worden afgedrukt. 

De herleiding van de waarnemingen langs de lijnen 2 ,  3 en 4 zijn 
voor meer dan de lielft voltooid. 

Verkmgen resultaten. Door de hoogtemetingen, welke thans her- 
leid zijn, worden geene veelhoeken gesloten, zoodat uit de grootere 
of kleinere sluitiiigsfout geen oordeel omtrent de juistheid der water- 
passingen i3 af te leiden; alleen is door de herwaterpassing van enkele 
deeleii der lijn Arnhem-Deventer de sluitingsfout van de reeds in liet 
\ orig verslag vermelde veel hoek Amersfaort , Ueventer , Zutphen, Arn- 
hem van l millimeter tot 4 millimeters gestegen. 

De uitkomsten welke voor de verschillen tusschen het Amsterdam- 
sche en Ostendesclie peil zijli verkregen, zijn geenszins bevredigend te 
noemen; als voorname reden dier ongunstige resultaten kan worden 
nangegevdn dat de Belgische waterpassingen, waarop de hoogten der 
merken berusten, uit vroegeren tijd dagteekenen, en geenszins onder- 
nomen zijn met liet doel om de ~iaauwkeurigheid te bereiken, die men 
thans bij eene naauwkeurigheids\vater~)assiiig verlangt. 

De heer van de Sanle Bdkhuyzeil had juist aart den koIoiiel Adan, 
welke op de meest bereidwillige wijze zijne medewerking bij deze be- 
p:ilir?geii had verleend, voorstellen gedaan om laiigs een anderen weg 
tot de juiste kennis van het hoogteverscliil van cle peilen van Nederland 
en Belgie te geraken toen de heer Adan door den dood werd weggerukt. 

17zst~umenkn. Deze zijn in goeden staat onderhouden en blijven voort- 
tlureiid voldoen; een elders gepubliceerd coorloopig berigt omtre~it  de  
lei1gte-reranrlcrii1gt~i1 der gebruikte houten b ~ k e n  (loet zirn , (Int zij rnet 



volle vertrouwen bij de naauwkeurigheidswaterpassing kunnen gebruik t 
worden. 

Een der nivezus is op het einde der terreinmerlczaamheden in Oetober 
van het vorig jaar waarschijnlijk ten gevolge van de lage temperatuur, 
welke toen heerschte, plotseling geheel onbruikbaar geworden. Het is 
naar den maker verzonden welke hut door een ander zal vervangen. 

Bepaling van het azimuth der rigting Ulrecht-Amersfoort. Van de 
in 1879 en 1880 verrigte azimuthsbepaling van de rigting Utrecht- 
Amersfoort werd een verslag door de commissie uitgegeven onder den 
titel : Publications de la eommission géoclésique néerlandaise. N". 1 , Dé- 
termination h Utrecht de l'azimut dlAmersfoort, par J. A. C. Oude- 
mans, membre de la commis;iori. La Hnye, chez Martinus Nijhoff 1881, 
en aan verschilleiide autoriteiten, collegien en instellingen en aan de 
leden van de internationale geodesische vereeniging verzonden. 

Berehenin9 der zoalerhoojte in het Marsdiep. De berekening van de 
opteekeningen van dei1 zelfregistrerenden getijmeter bij den Helder 
werden door de onderwijzers Leyer en Uurbanus voortgezet. De in het 
vorige jaar getroffen schikking omtrent de berekening had ten gevolge 
dat de berekening geregelder werd voortgezet. Op v~ors t r l  der com- 
missie is de bijdrage van de Koninklijke Akademie van Wetenschap- 
pen tot 180 gulden per jaar verhoogd, zoodat om tot het door de com- 
missie vastgestelde bedrag vali f 250 te geraken door de commissie 
nog f 70 moet worden bijgedragen. 

Zooals in den aanvang van dit verslag reeds met een enkel woord 
werd vermeld, hadderi wi.j het verlies rali ons medelid, tevens voor- 
zitter, den heer dr. F. J. Stamkart te betreuren. Wij kunnen dit ver- 
slag niet eindigen zonder een woord van hulde te brengen aan zijne 
na~e~lachtenis.  

Toen besloten was dat ook Nederland zou deelnemen aan de ont- 
worpen midden-Europesche , later Europesclie Graadmeting, werd op 
het einde van 18G5 aan hem de uitvoering van het trigoiiometrisct~ 
gedeelte dnarvari opgedragen. IIet moeijelijkste gedeelte vaii dien arbeid, 
de eigeulijke metilig, i s ,  op een zeer klei11 gedeelte na ,  door liem 
verrigt. I)e werlczaainlie~leil bestonden in het  meteii r.ar1 een basis in 
den Haarlemmermeerpol Ier en het meten van de hoeken op een 50- 
tal torens. 

Na de zeer omrangrij.re voorloopige merkzaainhedeil, die lioofd- 
zakelijk bes!ond:ii in eelie rondreis in 18GG gedaan, tot het oriderzoek 
riaar cle gescbiktlieid vnii de verschillende torens voor de hoekmeting 
en in liet onderzoek rail de nieetinstrumeiiten zoowel voor het meten 
der b.lsis als voor liet meten der hoeken , werden cle eigenlijke metiiigen 
in 1868 begoncen. 

De zomcrs vaii 1868 e:i G9 Lesteelde liij aan liet meten rail do 
basis in den I-Iaarl~iiimermeerpol~~er en ileri zoiner van 1SiO aan liet 



zoogenaamde basisnet, dat moest dienefi om de gemeten basis met een 
der zijden van het driehoekennet te verbinden. 

In 1871 maakte hij een aanvang met het meten van de hoekeil van 
het groote driehoekennet en zette dien arbeid onafgebroken gedurende 
de zomermaanden voort. 

Toen in 1879 eene Rijkscommissie voor de voortzetting van de 
graudmetirig en de naauwkeurighcidswaterpassing ingestelil werd , koos 
de comniissie hem tot haren vooìzitter. Hij bleef zich niettemin 
belasten met de uitvoering der driehoeksmeting, maar mogt de vol- 
doening niet smaken het einde van die werkzaamheden te beleven. 

In de uitvoering van de metingen op de twee of drie laatste punten 
in het noorder. voor de aansluiting aan de vroegere metingen van 
Gauss, werd hij in het afgeloopen jaar door de voortdurende ongun- 
stige weersgesteldheid verhinderd. Zijn voornemen om in dit jaar den 
arbeid tot een goed einde te brengen werd door den dood verijdeld. 

Zal thans een ander zijn werk moeten opvatten, aan hem komt 
niettemin de eer toe aan ons land eene nieuwe driehoeksmeting be- 
zorgd te hebben, die strekken moet om nan de hooge eischen te vol- 
doen, welke tegenwoordig aan dergelijken arbeid gesteld worden. 

Be Rijkscommissie voor graadmeting en waterpassing , 
H. G. VAN DE SANDE I~AKHIIYZEN, yoorzitter. 
CH. M. S c a o ~ s  , Secretaris. 





VERSLAG DER RIJKSCOMg IS3IE voor graadmeti1~,7 en toa- 
terpassing , aangaande hare werkzazmheden gedureitde het jaar 
1882. 

Ingevolge liet voorschrift, haar verstrekt bij boischikkiiig van den 
Mir~ister vaii Binnenlandsche Zaken van 14 blei 1579 , litt. Jl , af~lee- 
ling I<unsteii en Wetenschappen , heeft de Iiijkscommissie voor graad- 
meting en waterpassitlg de eer aangaande hare werkzaamliedvil in het  
jaar 1882 het volgeii 'L? te berichten. 

Comnzissie. Zoo als in liet vorige jaarverslag reeds vermeld w e d  , 
Iiad de commissie in hct begin van het jaar het verlies te betreuren 
van haar lid den heer F. J. Stainkart, aan wieu het voor~itterachap 
van de co~ilmissie was oygedrageri en die teveiis deel uitni:~akte van 
de subcommissie voor de driehoeksmeting. 

In de vergadering van de commissie vaii 21 Januari 1582 werJ in 
zijne plants tot voorzitter gekozen het lid H. G. van de Yande I3:xk- 
huyzeii , terwijl de subcommissie voor de driehoeksmeting aangevuld 
werd met het lid Ch. bI. Schols. 

Vergaderingen. De commissie vvrgadercle vijfmaleii iii den loop van 
liet jaar ter beraadslagi~g over Iiare aangelegenhec!en. Tmeu dier ver- 
gaderingen werden te Amsterdam gehouden iii het Trippenhuis; de 
overige te 's-Gravenhage. 

Betrekkingen mct 2iuitenlar~dsche leden van de internationale geodesiscke 
vereeni,qing. Aan het centraal bureau der Europeesche gr;~udrnetiiig 
te  Berlijn werd een verslag gezonden over de werltzaamheden der 
Netlerlniidsche commissie in 1881. 

1,: vergadering van de permanente commissie der Europeesche graad- 
meting,  die het vorige jaar had moeten plaats hebben, inaar door het 
overlijden van een der secretarissen , het lid Bruhds, de ongesteldheid 
van den anderen secretaris Hirsch en het onverwacht samenvallen met 
het geographisch congres te  Veiietie, moest worden uitgesteld , werd 
in September 1882 te 's-Gravenhage gehouden. 

Daartoe door de Reper ing  in staat gesteld, werden de leden van 
de permariente commissie en de overige leden van de geodssisclie as- 
sociatie, die aan de vergadering deel namen, door de Nederlandsche 



commissie ontvangen. De bijeeiikomsteii der vergadering wer !en ge- 
houden van 11 tot 15 September 1582 in liet geboiiw voor Iiui~steii 
en wetenschappen te 's Gravenhage. In den tijd tusschen de bijeeli- 
komsten wercleii de leden in de gelrgerilieid gesteld eenige weteli- 
schappelijlie inrichtingen eii de voornaamste merknraariliglietleii iii 
's-Graveiiliage, Leiden, Haarlem, Amsterdaiii en IJmuiden te bezicliligeii. 

Werkzaamheden dm, camnzissie. De werkzaamheden der comniissie 
hebben iii 1882 betrekking geliad op : 

de drielioeksrneting ; 
de nauwkeurigheidswaterpassing , en 
de berekeiiing van de uitkomsten van den getijmrtcr in het Marscliep. 
Driehochsnzeti?zg. Na  het overlijden van professor F. J. Stamkar t ,  

die belast was met de driehoeksmeting , werden zlle daarop betrekkiiig 
hebbende papieren van de familie Stamkart overgenomen en met de 
instrumenten, die zich op liet Trippenhuis te Amsterdam bevo~ideii , 
naar Delft overgebracht, alwaar zij thans onrler toezicht v:lii den se- 
cretaris iii liet gsbouu~ der Polytechniscìie school bewaard morden. 

Alvoreris de lioeknietingen eii berekeuingeli verder voort te zetten , 
verd liet rioo:li;; geoordeeld een streng o~iderzoek in te stellen naar 
de gedane riietiiigeii eii de verkregeri resultaten , walk onderzoek iri 
liet algemeeii wriiiig bevredigende resultateii opleverde. 

I-Iet bleelï claarbij, dat dc berelieningeii vali de vergelijkingen der 
meetsta17e:i vaii den basistoestel van Repsold met den norinaalmeter, 
var] dezeii niet verschille~irle standaardmeters en de herleiding der 
beile basiametingeii in de Haarlemmermeer eeiie herziei~iiig ruoesten 
ondergcari. Dc heer Ou(1emniis belastte zich hiermede , daarin bij- 
gestaau door den heer A.  N. J. Van Hees, eii verbond nok de te 
hmsterilain volbrachte vergelijkingen der meetstaven met clio welke 
Iiij zelf later te Bataria verrichtte. De lengte van de basis zal ecliter 
eerst als bekeiid kunnen beschouwd wortleii , ~ u n n e e r  de defiiiitieve 
bepaling van de lengte van den normaaltneter vaii Repsold door ver- 
gelijkiiig, bij verscliillen~le teinperaturen , niet een der voor Sederlaiid, 
te Parijs vervaardigde , eu in 1881 overgebraclitc lilatina-iridium-meters 
volbracht z.al zijn. 

i~~auwkeuriq7zei~is1~aterpassin,q. Daar teil gevolge van de:] dood van 
dcii heer Stamkart ,  de wcrkzanmliederi voor de triangulatie tijdelijk 
~iioesten gestaakt n-ordeii , konden de n.erli~na~nliccle!i voor de iiauw- 
lieuriglieiilswaterl1assi~1g onder de lei(liilg x n r i  (!e lieeren v:iii Lliessii 
en v:l.i de Siliide Bakhuyzeii te krachtiger vorileii roortge~et .  

De aansluitingen met Duitschlancl en België en de ontworppn wa- 
terpassingen in de Zuidelijke proviiiciëii waren ten einde gebracht,  
zoodat besloten werd het riet der waterl)nssiiigeil in 1882 uit te 
breiden over Noord- en Zuid-Holland ; hierdoor zou tevens eene uieuwe 
aansluiting van Dordrecht (een hoofdpuiit der zuiderlijncii) riiet 
Amsterda~n verkregen morden. 



In het vonrjnar vaii 1882 werden door den heer ingenieur C. Lelij 
de ontworpe~i lijnen verkend, en spoedig daarop de noodige kilonle- 
terpalen en merken gesteld, zoodat den 9 Juni de waterpassing met 
eeii ploeg kon worden aangevangen; in het midden van de maand 
Juli werden liieraaii nog drie ploegen toegevoegd. 

Hevige regen en wind gedurende eeii groot deel -van den zomer 
en het najaar oefenden een ongunstigen iuvloel uit op den voortgang 
van het werlc ; narlat echter elke ploeg N' / ,  B 3 rnaanden was werkzaam 
geweest, was het in de eerste dagen vaii Octoter voltooid. 

De waterpassing heeft zich uitgestrekt over de volgende lijnen : 
10. van Zwijndreclit over Rotterdain , Orerschie , Delft, Leiden 

en Haarlem iiaar *kmsterdam, 101 kilometers; 
2". van Overscliie over i1Iaassluis, Hoek van Holland, 's Gravesande , 

's Hage naar Rijswijk , 51 kilometers ; 
3". van Oegstgeest over Rijnsburg Daar Katwijk, 8 kilometers; 
4'. van Haarlem over Velseii en Allrmaar naar Helder, 72 kilometers; 
5". van Velsen naar IJmuiden, 3 kilometers ; 
G". vaii Alkmaar naar Eiikhuizen, 42 kilometers; 
r0 r . van een punt der lijn sub 40 naar Petten,  3 kilometers. 
De geheeld lengte dezer lijnen bedraagt 283 ltilometers, dus ongeveer 

l:, deel meer dar1 de lengte der lijnen die iii vorige jaren zijn ge- 
waterpast, toen slechts drie ploegen aan dien arbeid deelnamen. 

In dit traject werden de lioogten bepaald vau G8 boofd- e11 secundaire 
merken in kerken en andere soliede gebouwen bevestigd, en verder 
van een zeer groot aantal peilmerksteenen en peilschaleri. 

De herleiding dcr waarnemingen van 1881 werd in het begin van 
het vorige jaar ten eiiide gebracht; verder verden de hoogten be- 
rekend ~wii  al  de merken laiigs de in lp82 gewaterpaste lijnen, met 
uitzondering van die iii liet Iraject i2lkmanr-Enkliuizen, waarvan 
de berekeuirigcii iiog niet geheel voltooid zijn. 

Door de waterpassing vali L\vijridrecht naar Amsterdam wercl de 
sluiting verkregen van dei1 kriiig Amsterdam- Utrecht- Kuileuburg 
Gorkurii- Dordt- Zwijndrecht- Rotterdam- Leiden- Haarlem- Amsterdam, 
welke eene totale lengte lieeft van 221 kilometers; de sluitingsfout 
is zeer ger ing,  slechts 2 millimeters. Verder werd nog een kleiiier 
kring gevorind door de waterpassing van Overschie over Uaassluis- 
l-loek van Holland- 's Grt~vesande- 's IIdge- Rijswijk ei1 Delft iiaar Over- 
schie terug;  de lengte van dezen kriiig is 61 kilometers en de slui- 
tingsfout 2 millirnetcrs. 

Al  de berekeningen en waarnemingen zijn volbracht, onder het meer 
onmiddellijk toeziclit van den heer ingenieur C. Lelij, door jonge civiel 
ingenieurs en studenten uit de laatste stutliejaren van de Polytech- 
nische school te Delft. 



Iii het vorigz jaar werden gedrukt: 
l". Uitkomsten van de in 1880 en 1881 uitgevoerde nauwkeiirig- 

heidswaterpassing , ls tc gedeelte. 
A". Uitkomsten van de in 1880 en 1881 uitgevoerde nauwkeurig- 

heiclswaterpassiiig, 2de gedeelte. 
3O. Peilschalen en verkenmerken in de lijnen Arnhem- Deventer enz. 

opgenomsn in de nauwkeurigheidswaterpassiug van 1880 en i881. 
4". Peilschalen en verkenmerken in dr: lijnen Gorinchem- Dordrecht 

Breda- Bergen op Zoom- Goes- Middelburg- Vlissingen- Westkappelle , 
opgenomen in de ~auwkeurigheidswaterpassing van 1880 en 1881. 

Even als vroeger zijn deze D Uitkomsten " en . Peilschalen en verken- 
merken " aan belangstellenden toegezonde~i. 

De instrumenten zijn op de sterrenwacht te Leiden in goeden staat 
onderhouden; aldaar zijn ook verschilleiide onderzoekingeli verricht 
omtrent de fouten welke bij het gebruik der waterpasinstrumenteii 
kunnen voorkomeii. 

Bereken i f~g  der wate~hoogte in het Marsdiep. De berekeningen vaii 
de opteekeningen van den zelfregistreerenden getijmeter bij den Helder 
 erd den door de onderwijzers Leijer en Uurbanus voortgezet. IIet derde 
en vierde kwartaal van 1881 en het eerste ei1 tweede kwartaal vnii 
1882 werden geheel afgewerkt. 

De R$Wscommissic voor ,pand-  
n~cl ing c a  zuaterpassing. 



VERSLAG DER RIJKSCOMMISSIE voor graadmeting en toatel.- 
passii~g aangaande hare zuerkzaamheden gedurende het jaar 1883. 

Ingevolge het  voorschrift haar  verstrekt bij beschikking van den 
Minist r van Binnenlandsche Zaken van 14 Mei 1879, lit. M ,  afdee- 
ling Iiiinsteil e n  Wetenschappen.  heeft de Rijkscommissie voor g raad -  
meting en waterpassing d e  eer aangaande hare werkzaaniheden in liet 
jaar l883 het  volgende t e  berichten. 

Commis~ie. In  den loop v:tu he t  jaar hadden geen veranderingen 
plaats in de samenstelling der commissie, noch ir, die der subcommis- 
siën waarin z i j  zich  erd deel cl heeft. 

Veryade~iizgen. Dc comrni9,cie vergaderde vier malen in den loop 
vnn I-iet janr ter  beraadslaging over hare aangelegeriliedeii. Een dier 
vergaderingen lvertl t e  Amsterdam gehouden in liet T r i p ~ e n b u i s ,  de 
overige te  's Gravvnhnge. 

BelrekLiîaqrn mrt  óz*.itenlandsche leden aan de 2nfel-nafionole gcodesi- 
nche vrreei~iying. Aan he t  ce~i tranl  hur rau  der  Euro~~eesc l ie  greadme- 
ting te  Berlijn werd een verslng gezonden over de werkzaiirtihedeil 
der Nederlandsche commissie in 1882. Aai1 de versctiillrnde personen, 
die op de in  September 1882 t e  's Grarenbage  gtaliouden vergadericg 
Jan de permarierite commi~s ie  der Europeesche graadmetij g aangt)wezeii 
aaren om Terslag u i t  t e  Lrengeu over den stand ei1 de vorcleringeri 
van de ~erscliilleride onderdeelen der rnetiiigen, werden de noodige 
inliclitingen voor zooverre Nederland betrrft vrrstrekt.  

In den loop van October werd t e  Rome i e  algemeene vergadering 
voor de Europeesche graadmeting gehouden . oi, welke vergadering d e  
Nederliindsclie coiiimissie door twee harer lrden verteg~nwoordi,nd werd. 
Orntieiit het  verliaridelde op clip rergadering tiebbeu wrj de eer gehad aan  
I'we Excellentie eeii uitvoerig verslag, dd. 16 Januari  jl., tedoen toekomen. 

TVerkzaamhedcn der commissie. De werkzaamheden der  commissie 
hebben in 1883 betrekking gehad  op:  

de driehoek-meting; 
de lengtebepalingen ; 
de nauwkeuriglieidsm~aterpassing; 
de berekening der uaterhocigte in  h e t  Marsdiep. 
Driehoeksmrting. Voor de driehceksmeting hebben di t  janr geen 

werkzaamheden op he t  terrein plaats g e h a d ,  daar de commissie he t  
wenschelijk oordeelde de nauwkeurig1 eidswaterpnsrii gen eerst tot  eeii 
einde te  brengen alvorens d e  nielirigrn , die sedert (!en tlood l a n  den 
heer Stamkart  gestaakt  z i jn ,  t e  hervatten. Orntrrnt di t  o i id r r \~erp  licb- 
h n  de werkzaamtieden der commissie zich bepaald tot  het nader onder- 



zoeken van de door den lieer Starnkart gedane metingen en het ont. 
werpen van eeu plan voor de voortzetting daarvati. 

Letz.qteblyalin,geeiz. Door gebrek aan geschikte herekenaars kon de 
coinrriiasie de herleidirig der waiiriie~iiingeii iii 1880 en 1881. vcllbriicht ter 
bep~li i ig van het len,gteverscliil Leiden-Greeiimicli niet zelve ter hand 
nenien, maar werd deze arbeid overgelateii aar1 oiis rnediali I fl. G. Van 
de Saiide Bilkhuyzeii en het personeel van de sterreiiwacitt te Leirlen. 
Zoo ver rle gewone werkznarriiietieri der sterreuwaclit zulks toelieten, 
wertlen die berekeriiiigeri aldai~r verricht, eri binnen enkele welien zuilen 
zij grlierl zijn ten eiiicle gebraclit. 

Het plan om in het afgeluoperi jaar de lengtebepling Parijs-Leideii 
te  voliirengen, kon duor vt~liinderiiig vaii cle zijde der IIrai~sclie 
sterreriliuridigeir geeii voortgnrig liebben. 'L'eri gevulne vaii nadere 
bes~!relririgeii inet der1 heer f'erriar , chef vaii den iiiilit~lireii gcogra- 
phisclien dienst te 1'ai.ijs , zullen tle waai.nenldiigeri iiu in (Ie niiiariden 
Uei , Juni ei1 Jul i  volbraclit wcjrcleu , ei1 xe l  voor tle helft (1,)or den 
cornmat\c!ant Ijassut , voor de aiidere helft, door den heer H. G. Varida 
Sande Bakhuyzeu. 

~ u 7 o R ~ u r i y h e i d s ~ 1 ~ a t e ~ p / 1 s s i n ~ .  Kadat Liet net der waterpassing in 
de zuidelijlie en westrlijke provinciën voltooid \tras , was liet nootlig 
d i t  ook uit te breiclen cver tle rioordelijke deelen van 011s Iniid. \Vel 
Tvas ree,ls in 1873 ei1 1876 eei~e wat- rliassiiig vali hnisterdani iinar 
Dereritei., Assen en \Vi~iscliot,en riaar Nieuwe Echaiis , tilt aarisluitilig 
aai1 tie Duitsclie nrat~rpassingeri, vol i~raclit , rnaiir liiertloor was iii 
Groriiiigeii sleclits eeii geriii;. aurital Iioogteii bepaal I ,  terwijl iii Friesliiiid 
geen eiikrl riierk in cio n : ~ ~ w k e u r ~ g l i r i t l s n ~ a t r r ~ ~ a s ~ i n g  was opgeriornen. 

Om dit: aarisluitirig vaii de uoordelijke 1)rovinciGn te verhrijgeii , werd 
besloteii niet eenvouilig uit te g;iiLii var1 tle reetls vroeger I~epnalde 
lioogten der merkeii iii  Zwolle of lIep1ie1, riiaiir ter verkrijqiiig van 
grootere nuuwlteuriglieid eerie lijn te \vaterpas<t:ri vnii Utrecht over 
Amersfoort , Nijkerk, tiarderwijk , Ell~urg eu Iiiiriipen iiailr Geiieiriuiden 
ei1 deze op twee puriteii door zijtaklier1 te rcrbiiiileii ri,iet (Ie vroegere 
waterl)assing naiiielijk te Zwolle en te JIeppel. Op die wijze werden 
de lioogten~e,tixigen iii Fries\aricl en Groriiiigeii door twee verscliilleiide, 
(loch onderling verbo~deu lijneii in verbalid grliraclit [net tle lioogte- 

i11 Arristerdaiii eri teveiis de hoogte Iitli)aald van een aantal 
merken eii peilsclialeri Ia!ig4 de kust var1 de Zui.;erzee. 

Vaii Genemuiileii uit zoutleii (ie te waterpasse11 lijiieii verder loopen 
vaii Leriiriier, Sneek en Leeuwarclen iiaar Grorii!igvri ei1 raii daar 
terug liaar het vroeger opgenometi lioogteirierk te Asxn , terwijl w i l  

uit die lioof,ii~jn zi j t~klten werderi o i i t w o r l ~ e t ~ ~ a n  1,ernirier naar Stavoreii, 
van Leeu\rarden iiaiir Harlirigeii , ran Uuiteiipo--t uaar Hulwerd, vaii 
Grijpkerk naar Zi~utkarnp en var1 Groiiiiige~i over Wiiischoteu naar 
eeii punt aai1 dei] L)uilnrcl. 

r le,r 7 uitvoering viin dit ontwerp werd i11 het voorjaar van 1883 door 
den heer Lely de lijn Utrectit , Aiiiersfoort , l i lburg,  I<anipeii , Gene- 
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muiden , Vollenhoveii , Leinmer , Leeuwarder. , Groningen, Assen met 
den zijtak Groningen Wirisclioten verkend exi daarna in dit traject 
de mrrken gesteld. 

Onze hoop om iii het jaar 1853 de materpassitig langs die geheele 
lijri te voltooien , kon echter niet tot verwezenlijking komen. Konden 
wij toch iu 1882 beschiklien over een persoueel vali jonge ingeriieurs 
en stiiileiiten der Polyteclinisrhe sctiool, voldoende orn een viertal 
ploegen te vormen, in I-iet afgeloopeii jn:ir konden wij door gemis 
aan krachten slechts een tweetal ploegen aan het werk stellen ; door 
guustige weersgrsteldheid en grooten ijver en toemij ling van hen die 
aan de waterpassing deeliiameu , is echter een zeer groot gedeelte van 
de voorgesteltle t;~:ik uitgei-oei-cl , riarneli.jk (Ie watcrpa.ssing van de 
hoof'dliju Utrecht, Amrrsfoort , Hardei.\xijk , I<ainpeii , Geiieinuiden, 
Leti~nier , Sneek, Leeuwarden en de zijtaickeri naar Z\vo!le eii Aleppel, 
iri liet geheel 23% kilometers. L)e eerst,e ploeg was hiermede bezig var1 
17 Juli tot 29 Septesliber, de andere van %O Juli  tot 15 Septe~nber. 

Dirarenboven werd in het voorjaar nog volliraclit eene tweede water- 
passing iri beiile richtingen va11 Al;imit;~r naar Helder, daar de ver- 
schilleii t~isschen de heen en terug gaande waterpassing van dit traject 
i11 1882 te groot waren. In het geheel werden dus in het jaar 1883 
280 kilometers gewaterpast. 

Dz lierleiditig vati al. de in 1833 volbraclite waarnemingen en van 
liet trtijact All;inaur, Enkhuizen dat iu 1882 was gewaterpast, zijn 
voltooid. 

Het is hieruit gel~lelten d a t ,  hoewel vali de merlien te Amersfoort, 
Zwolle , 3Ie;~pel , afgeleid uit het g3miil2elde der beide waterpassingen 
iu het afgeloopen jaar,  slechts geringe afwijkingen vertoonen van de 
lioogte dierzelble merlieri in de jaren 1873 en I876 bepaald, toch 
tusschen de t,wee waterpsssiiigen in tegzrigestelde riclitiiigen in het 
jnar 188:3 volbracht verschillen bestaan , die, meermalen in riclitiugen 
Noord-Zuid voorkomende, het raadzaam inakeri om de waterpassing van 
euhele deelen van het t'raject in dit jaar te herhalen. 

Iu het vorig jazr werden gedrukt: 
l". Uitkomsten van cle in 1832 uitgevoerde nau1171reurigheidswater- 

passing Iste gedeelte XXI Amsterdam, Zwjjndrecht; XXII ,  Rijdwijk, 
Hoek vaii Holland, Overschie. 

2". Uitkomsten van de in 1852 uitgevoerde nnumlieuri~heitlswater- 
passing 211e gedeelte XXIII Haarlem , Helder; XXIV Alkmaar Enk-  
huizen. 

3". Peilschalea en  erkenm merken in de lijnaii AmsterJam , Zwijn- 
drecht , Rijjwijli , Hoek van Holland , Overscliie , opgenomen in de 
nauwkeurigiieidswaterpassing van 1882. 

4'. Peilsclialen en verlrenmvrlien in de lijnen IIanrlem , EIelrler , 
Alkinaar, Erikhuizen , opgenomen i i i  de nau\vlieurigheitlswatery~asaing 

. van 1882. 



De drie eerste publicaties zijn aan belangstellenden toegezonden, 
terwijl de 4,ie ublicatie ter verzendiiig gereed ligt. 

Maarmate ziet de w:,terpassin,n in de iialiuripe Rijken verder uit- 
breiden, worden ten gevolge vati de aai,sluitiiig vaii 01:s net aan dat 
van andere landen,  meer en meer gegevens verkregen ter bepaling 
van het lioo~teverschil tus ich~i i  de geniitldelde oppervlakte van de 
zee op verscliilleri~le kust1,iaiitsen en langs onze kusten , en in c!e 
eerste pliiat,~ rnet de gptiiid,lrlile hoogte van lirt IJ voor Amsterdam, 
toen dit nog in vrije gemeensctiap mrt  cle Zuiderzee stond, d:iar deze 
laatste hoogte uit waarnemingen van ruiin aiiderlialve eeuw met zorg 
v?rgrlekeri is ,  met vaste irierken in  versctiillende bruggen en sluizen te 
Amsterdam. 

Tot n u  toe werden voor die hoogte de opgaven gebruikt in vroegere 
jaren door ons medelid Stamkart brpsaltl , ~ewijz igd  naai de uitkomsten 
der waterpassingen in 1875 te  Anisterdam vol1,racht. 

Het is echter wenschelijk (lat dit fiindnmeiiteele lioogteverschil tus- 
scheri het Lij ons te  lande gebruik..lijk Aiiisterc a m ~ c h  peil en (Ie ge- 
middelde oppervlakte drr  zet: opnieuw riauwkeuriger wordt afgeleid, 
zoo niogelijk met gebruikmaking vaii a l  de hoogten der waterstanden 
sedert het jaar 1701 te Amsterti:xm nraargeriorneri. 

Ten eiiic!e te bepalen op welke svijze deze omslachtige arbeid het 
beste lian u-orden verricht, is voorloopig een aanvang gemriakt met 
de bereke~iingeii der waterstanden voor Anisterdam in de laatste jaren 
v6ór de a f s l u ~ t i ~ ~ g  van Iiet IJ. 

Evenala in vorige jaren was de zorg voor denauwkeurigheiclswater- 
passing toevertrouwd aan onze mede let lei^ Vnii Diesrii en Van de 
Sande Bakliuyzen , terwi.jl tot het eintle vaii Aupustus de Ineer ori- 
iniddellijke leiding bij de wiiarnemingen en I~rrekeiiingen was opge- 
dragen aan den heer i i~genie~ir  C. Lely. ['aar echter tot onsleeLiwezen 
de h ~ e r  Lely ons 1 Septenil~er 11eeSt verlaten wegens het aanvaarden 
emer betrekking van ingeriiriir bij Iiet w;iterschap van de Schipbeek, 
heeft de heer Viin de S:~:ide Bakhuyzen zi.jrie taak opget.-t. 

De voorloopige oef~uiugen en beiekr!i ir!~~~n hadrleii plaats aan de 
sterreiiwncht te Leidei] , waar liet archief e ~ i  iie instrurneriten der water- 
passing in goeden staat worden bewaard. 

Berekenin7 der zoatrrhooyte in h r t  J4arslJi~p. In het afgeloopen jaar 
werd besloten deze berekeriing rcit,rl~iopip te staken en ze eerst later 
op andere w!;ze weilrrom op te ratten. Ten gevolge van dit besluit 
zijn iri 1883 a1ler.11 de waterhoogten gedurende de maand Jul i  1882 
waargenomen , berekend. 

Da Xzjkscomr~~issie voor graadmeting 
en zcaterpassi~zg , 

C H.  M. S C H O L S ,  Secretaris. 



VERSLAG DER RI J KS-COMhlISS LE voor graadmeting en water- 
passi- aangaande hare werkzaamhedengedurende hst jaar 1884. 

Ingevolge het  voorschrift haar  verstrekt bij beschikking van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken van 1 4  blei 1879 lit .  M. aftieeling 
Kunsten en Wetenschappen , heeft de Rijks-commissie voor graadme- 
t i n g  en waterpassing de eer aangaande hare werkzaamheden i11 het  
jaar 1884 het volgende t e  berichtec. 

commissie. I n  den loop van het  jaar hadden geen veranderingeri 
plaats in de samenstelling der  commissie, noch in die der subcomrnis- 
siën waarin zij zich verdeeld heeft. 

Vergaderi?zgen. De commissie vergaderde vijf malen in den loop vali 
het jaar t e r  beraadslagirig over hare aangelegenheden. Een dier ver- 
gaderingen werd t e  Leiden op de sterrenwacht, eene t e  AmsterJam op 
h e t  Trippenhuis ,  de drie overige t e  's Gravenhage gehouden. 

Betrekkingen met buitenlandsche leden oan de internationale geociesi- 
sche zereeniging. Aan liet centraal bureau der Europeesche graadmeting 
t e  Berli,jii wer2 een verslag gezonden over d e  werkzaamheden der 
Nederlandsche commissie in 1883 en aan den luitenant-koloiiel de 
Stefitnis, lid der Italiaansche commissie, eeiie kaart  van de nauwkeurig- 
heidsu7aterpassiiig in Nederland als bijdrage voor het  vervaardigen 
van eerie kaart  van de waterpassing voor geheel Europa,  welke kaar t  
bij het  verslag van de vergaderingen der Europeesche graadmeting 
iu 1883 in Rome gehouden verschenen is. 

U'erkzaamhsden der, comnzissie. De werkzaamheclen der c4)mmi:sit: 
hebben in 1884 betrekking gehad  op: 

d e  lengtebepalingen ; 
de riauwkeurigheidswaterpassing ; 
en d e  berekening der  waterhoogte. 
Aan de driehoeksmeting kon di t  jaar niets gedann worden. Van den 

chef van d e  trigonometrisclie afdeeling. van d e  Pruissisctie Landes 
Aufnahme oiitvingen wij liet verzoek om opgaven t e  rnogeii oiitoaiigeii 
van de l igging van de drieliot~lcspuriten in d e  provincieo Groiiiiigen en 
Dre~ii.tie, ten einde d e  Pruissische drielioeksmetiiig, die tot  aan onze 
grenzeil genaderd w a s  eri die uiterlijk in  1883 aldaar voltooid zou 
worden , :ian d e  Kederlaiidsclie drielioeksrrieting aan t e  sluiten. Teil 
einde die puriteti t e  kunnen  aanwijzen was eene verkenning in de 
iioordelijke provinciën in den loop van den zomer iioodig. Alles was 
voorbereid om die verkenning u i t  t e  voeren, maar  de toestemming 
daartoe in  Februari  aangevraagd,  werd eerst op het einde va:i Augustus 
on tvangen ,  toen d e  vacantie van de Ieclen, die de verkeniiiiig mciesteii 
uitvoeren, zoo goed als verstreken was en de weêrsgeeteliiheid, die 
den geheelen 'zomer zeer g u n s t i g  daarvoor geweest was ,  niet meer 
toeliet om ook inaar eeii begin met $ie verkenning t e  maken. Dat  
oncierzoek  noest daarom verschoveii worden tot tiet voorjaar vdti l885 
in de hoop het alsdan nog tijdig. ~ 6 ó r  den a:liivarig der metiijgen i:i 
Pruissen t e  kuiinen uitvoeren. 



De berekening van de waarnemingen voor de bepaling van het - 
lengteverschil tusschen Leiden en Greenwich is te Leiden door ons 
medelid H.  G .  V a n  de Sande Bakhuyzen en de heeren dr. E .  F.  V a n  
de Sande Bakhuyzen en dr. T .  J .  Stieltjes jr. voltooid. 

Ten  gevolge van de inrichting der waarnemingen konden daaruit 
twee bijna volkomen van elkander onafhankelijke uitkomsten voor het 
gezochte lengteverschil verkregen worden ; de epne uit waarnemingen 
van H .  G.  Van de Sande Bakhuyzen, met den meridiaancirkel te 
Leiden en de daarmede gelijktijdige waaruemingen van dr. E.  F.  Van  
de Sande Bakhuyzen , met het passage-instrument van Pistor en Mar- 
t ens ,  eerst te Greenwich , daarna iu den tuin van de sterreliwacht te 
Leiden, de andere uit dergelijke waaruemingen, nadat de waarnemers 
waren omgewisseld. 

Indien geene waarnemingsfouten aanwezig waren en het verschil 
der persoonlijke fouten van beide waariiernera tijdens de waarnemingen 
hetzelfle was gebleven, zouden beide uitkomsten gelijk moeten zijn. 
Z'j geven in werkelijkhrid voor het leiigteversctiil tusscheii de middel- 
puriten der beide meridiaanscirkels te Leiden en te Greenwich respec- 
tievelijk 17 m. 56 s , 323 en 17 m. 5ti S . ,  283. I n  zoover dit kleine 
onlerscheid van O s. Ort  aan eene verandering van het verschil dor per- 
soonlijke fouten is toe te schrijven, zal de invloed daarvan voor eeri 
groo i  deel uit het gemiddelde der beide gotallen verdwijnen, zoodat 
dt, waarde van 17 m. 56 S . ,  J03 als vrij nauwkeurig kan beschouwil 
worden. Uit eene samenstelling van andere bepalingen vond Bruhns 
la~igs indirecten weg 17 m .  56 -. , 31. 

Zooals in het verslag over de werkzaamheden in 1883 is medege- 
deeld, was ons medelid H .  G. V a n  de Santle Bakhuyzen, met den 
kolo~el  Perrier , chef van den militairen geographischen dienst in 
Frankrijk, overeengekomen, oin in de iilaanden Mei, Juni eu Juli eene 
bepaling van bet lengteverschil tusschen Leiden en Parijs te volbren- 
gen. Om aan dat ~ l a n  uitvoering te geven kwam de kommandant 
Rassot, die van Fra~ische zijde de waariieniiugen zou verrichten , in 
de laatste helft van Mui te Leiden en stelde daar zijn passage-instru- 
ment van Brunner op in het kleiue gebouwtje in den tuin van de 
sterrenwacht, hetgeen daarvoor was ingericht. De heer Van  de Sande 
Bakhuyzen begaf zich met zijne instrumenten naar Parijs, waar hem 
in het observatorium van het L16pôt de la Geurre in het Park Mont-Souris 
pene gelegenheid voor het volbrengen van zijne waarnemingen was 
gegeven. 

Aanvankelijk werden de waarnemingen te Parijs en te Leiden door goed 
weder begunstigd, maar daarna a«or aanhoudende regens vertraagd, 
zoodtit de heer H .  G. Van de Sande Bakhuyzen eerst den 17den Juni 
in Leiden kon terugkeereu. Den 27sten Juni begon hij aldaar de tweede 
helft der waarneuiingeri , terwijl de heer Bassot gelijktijdig te Parijs 
observeerde ; deze reeks eindigde den 17den Juli. 



Bij elk dier beide helften werd op acht avonden gemeenschappelijk 
te Leiden en te Pari.& een voldoend aantal sterren ter tijdsbepaling waarge- 
nomen, en tusschen beide sterrenwachten telegraphische seinen gewisseld. 

In den aanvang, het midden en het einde van de geheele waarne- 
mingsreeks werden daarenboven door de beide waarnemers de verschilleii 
hunner persoonlijke fouten bepaald. Dank de medewerking welke wi.j 
van de besturen der telegrafen in Nederland, Frankrijk en België 
mochten ondervinden , was de directe telegraphische gemeenschap tus- 
schen Leiden en Parijs, met uitzondering van eenige avonden waarop 
hevige onweders woedden, altijd goed in orde. Zooveel wij voor het 
oogenblik kunnen oordeelen is deze onderneming goed geslaagd. Met 
de herleiding der Nederlandsche waarnemingen is op de sterrenwacht 
te Leiden een aanvang gemaakt, terwijl de herleiding der Fransche 
waarnemingen te Parijs door den heer Bassot wordt volbracht. 

A~azcwkeurigheidswaterpassin,g. 
Bij de berekening der waarnemingen van 1883 is gebleken dat een 

betrekkelijk groot deel moest worden herhaald, hetgeen voornamelijk 
het gevolg was van de omstandigheid, dat een der ingenieurs, die 
aanvankelijk bij de waterpassing werkzaam was, door ongesteldheid 
verhinderd werd zijnen arbeid voort te zetten, terwijl er niemand was 
om hein te vervangen. Daar nu de geheele waarnemingsmethole berust 
op het beginsel dat bij elke ploeg gelijktijdig drie waarnemers werk- 
zaam zijn, werd daor vermindering van dit getal tot op twee de nauw- 
keurigheid der uitkomsten geschaad. Deze herhalingen tusschen Nunspeet 
en Kampen , Ge~iernuiden en Meppel en Blokzijl en Leeuwarden, over 
eene gezamenlijke lengte van 92 kilometers- werden in de maanden 
Maart, .April en Mei door twee ploegen volbracht. 

Wij hadden ons voorgenomen in 1884 de waterpassing in het 
Noorden, zooels deze is on~schreven in ons verslag over de werkzaam- 
heden in 1883, ten einde te brengen. Daartoe werden gedurende de 
Paaschvacantie door ons medelid Van de Sande Bakhuyzen de lijnen 
Lemmer-Stavoren , Hhrlingen-Leeuwarden , Buitenpost-Holwerd , Cfrijps- 
kerk-Zoutkamp en Delfzijl-Scheemcla verkend, en nadat hier de mer- 
ken waren geplaatst, werd op het eind van Juni een aanvang ge  
maakt met de waterpassing van die lijnen en van cle lijnen Leeuwarderi- 
Groningen-Assen , Groningen- Winschoten en Nieuweschans-Statenzijl , 
waarop de merken reeds i n  1883 waren geplaatst. 

Wij konden voor dezen arbeid beschikken over 3 ploegen van inge- 
nieurs en studenten van de Polytechnische school, en door vrij goed 
weder begunstigd werden de waarnemingen in de eerste helft van 
October ten einde gebracht. Daar dit nieuwe traject 260 kilometers 
lang was, werden dit jaar met inbegrip van de herhalingen 352 kilo- 
meters dubbel gewaterpast. 

De herleiding der waarnemingen is voor een goed deel voltooid, en 
het is hierbij gebleken dat over het algemeen de uitkomsten der water- 
passingen in tegengestelde richting tusschen dezelfde punten volbracht, 
in vrij goede overeenstemming zijri. Op enkele deelen van het traject 



is echter geene voldoenrle sluiting verkregen,  zoodat vermoedelijk een 
40 tal  kilonieters moeten worden herhaald. 

\Vij hopen dezen arbeid zoo spoedig hetw eder zulks toelaat in d e  
rnaanderi Maart of April t e  kuiirien voltooien. 

In het vorig jaar wer l gedrukt :  Uitkonisten van de in 1883 uilgavoerde 
Nauwkeurigheidswaterpassing. Eerste gedeelte, XXV Utrecht-Zwolle en 
X X V I  Tol 110. 13 bij Wezep-Meppel. D>)or deze waterpa ssingen en vroege- 
re .  uit  de jaren 1875, 1876 en 1879 werden drie kringwaterpassingen ge- 
vormd, de eerste van Amster,iam over Utreclit en Amersfoort naar Amster- 
dain t e r u g ,  de tweede van Arnersl'oort over Harderwijk en Zwolle naar 
Ileventer en van daar t e rug  naar Amersfoort, de derde van Zwolle over 
Wezep en Kampen naar  Meppel en t ,erug naar Zwolle. Deeerste k r i n g  
gaf  over een omtrek van 108 kilometers een sluitingsfout van 6 milli- 
meters, de tweede niet een omtrek VHII 221 kilometers een sluitingsfout vau 
l I millimeters, de derde met eeil onitrek vaii 83 kilomet,ers een sluitings- 
fout van 8 n~il l in~eters .  Deze uitkornstei~ zijn zeer bevredigend te  noemen. 

Teu einde de bewaring van de verxhillende merkeu der  nauwkeu- 
righeidswaterpassing, ten getale van 476 in irebouwen in verscliillende 
tleelen vaii ons land gep laa t s t ,  zooveel mogelijk te  verzekeren, richtte 
(!e cornmissie tot  Uwe Exce!leutie het verzoek om d e  burgemeesters 
der gecneenteu , wa.ar die merkeii zijn gesteld,  ui t  t e  noodigen voor 
uiigeschonden belioi~cl zooveel mogelijk te waken ,  en bericht te  zenden zoo 
door verbouwing of andere oorzaken een der inerlten mocht verloren g a m .  

Evenals in vorige jaren was de zorg voor de nauwlteurigheidswa- 
terpassing toevertrouwd aan onze medeleden Van Diesen en Van de 
Saiide Bakhuyzen, terwijl laatstgenuemde zich met  de meer onmiddel- 
lijke leidiiig van de waarnemingen en berekeningen belastte. 

De voorloopige oefeniugen en a l  de herleidingeil hadden plaats op 
tle sterrenwacht t e  Leiden, waar tevens het  archief en d e  instrumenten 
ner waterpassing in goeden staat bewaard worden. 

Berekening der .waterhoogte. 
Ter bepaling van het hoogteverscliil tusschen liet Amsterdamsche 

peil en d e  geiniddelde oppervlakte der zee zijn voor de l i  jaren tus- 
schen 1856 en 1871 d e  gernidilelderi van alle op hetzelfde uur  van den 
d a g  gedane waarnemiiigen van de waterhoogten t e  Anisterilam vóór 
tle afsluiting van het IJ opgemaakt. Het is hieruit gebleken, dat,  voor 
den toestand van het I J  ei1 de Zuiderzee in die periode, op een enkele 
niillimeter n a ,  het  gemiddelde van tle waterhoogten te  1 2  uur  opden  
iuiddag ge lurende  een geiieel jaar gelij k is aan het gemiddelde van a l  
(Ie uurwaarnemingen gedurende datzelfde jaar en de invloed van het 
zonnetij dus  in zulk een geiniddelde oiisclialelijk is. Gebruikmakende 
van deze eigenschap zullen wij de bezwaren verbonden aan  liet opma- 
ken van  de gemiddelden van a l  de uurwaarnemingen van het jaar 
1701 af zeer aan merkelijk kunnen  verminderen. 

De Ptjks-commissie voor graadmeting en zcalwpassing , 
H. G. VAN DE SANDE ~ A R H U Y Z E N ,  ~'oorziller. 
Crr. M. SCHOLS Smetaris. 



VERSLAG DER RIJKS-CO~IMISSIE zool. grandnzeibg en watria- 
jjassing, anyaande h a ~ e  werkzaamheden gedlcrezde het jaal* 1885. 

Ingevolge het voorschrift, haar verstrekt bij beschikking van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken van l 4  Mei 1879, lit. M., afdeeling 
Kunsten en Wetenschappen, heeft de Rijks-Commissie voor graadmeting 
en waterpassing de eer aangaande hare werkzaamheden in het jaar 
1885, het volgende te berichterl. 

Commissie. In den loop van het jaar hadden geen veranderingen 
plaats in de samenstelling der Commissie, noch in die der sub-com 
missien waarin zij zich verdeeld heeft. 

Ve~gaderingen. De commissie vergaderde vier malec in den loop van 
het jaar ter beraadslaging over hare aangelegen5eden. Een der verga- 
deringen werd te Leiden op de Sterrenwacht, een te Amsterdam op het 
Trippenhuis en de twee overige te 's Gravenhage gehouden. 

Betrekkiqefi met juitenlandsche leden van de internationale geodesische 
vereeniging. Bij circulaire van 9 Juc i  werden door ons aan de voor- - zitters der verschillende graadmetirigs-commissiën inliciitingen gevraagd 
omtrent de bij hen bestaande voorschriften betreffende de beveiliging 
van de merken der driehoeksmeting en der nauwkeurigheidswaterpas- 
sing. Van de daarop ingekomen antwoorden hebben wij bij schrijven 
van- 29 October no. 272 aan Uwe Excellentie mededeeling gedaan. 

Door het niet plaats hebben van de vergadering van de Permanente 
Commissie voor de EuropeescheGraadmeting in 1884, en het daarom 
niet verschijnen van een General-Bericht in dat jaar,  was er geen 
aanleiding om , evenals vorige jaren , een veralag van onze werkzaam- 
heden aan het Centraal Bureau te zenden. 

Werkzaamheden der Cov~missie. De werkzaamheden der Commissie 
hebben in 1885 betrekking gehad op : 

de driehoeksmeting, 
de lengte en breedtebepaling , 
en de nauwkeurigheids-water.passing. 



Aaii de berekenirig der waterhoogten koii , ten gevolge van de andere 
bezigheden , dit jaar niets gedaaii worden. 

Uriehoeksnzeting. Aan de voorbereiding van de driehoeksmeting kon 
dit jaar niets gedaan worden. De werkzaamheden der Commissie moesten, 
wat dit gedeelte harer taak betreft, zich beperken tot de verkenning 
l a n g s d e  costelijke grens,  ten dienste van de aansluiting van de Pruis- 
sische driehoeksmeting. 

Met deze verkenning, die in het vorige jaar wegens de late ont- 
vangst van de machtiging daartoe, tot dit jaar moest warden uitge- 
steld , mqest reeds in het voorjaar begonnen worden, omdat de metingen 
van Pruissische zijde met l0 Mei zouden aanvangen. Door het lid 
Oudemans , bijgestaan door den ingenieur H. J. Heuvelink, werd daarom , 
gedurende de maand April,  de verkenning in h'et noordeii van de 
provincie Groningen uitgevoerd , ten gevolge waarvan de punten Horn- 
huizen , Uithuizermeden en Finsterwolde als aansluitingspunten werden 
aarigewezen. Op die punten,  alsmede op het punt Holwierde, dat als  
secundair punt zoowel van Nederlandsche als van Pruissieche zijde zou 
bepaald worden , werden de noodige inrichtingen aangebracht voor het 
stelleii der heliotropen. 

In de iriaarden J u l i ,  Augustus en een gedeelte van de maand Sep- 
teni!~er meril deze verkenning voortgezet door het lid Schols , eveneens 
onder medewerking van den ingenieur Heuvelink. Aansluitende aan 
boveugenoemd punt Finsterwolde , werd in de eerste plaats het zuidelijk 
gedeelte van dr provincie Groningen en het oostelijk gedeelte van de 
proviiicie Drenthe onderzocht. De eigenaardige terrein-omstandigheden 
die zich aldaar voordeden, de aanwezigheid van den Hondsrug in een 
overigens vlak terrein met weinig hooge torens, het sterk begroeid 
zijn van het zuidelijk gedeelte van de provincie Groningen en het  
daaraan aansluitende gedeelte van Pruissen, alsmede de slechte com- 
municatiemiddelen daar ter plaatse, maakten het onderzoek zeer moeielijk 
en tijdrowend , zoodat de geheele maand Jul i  daaraan moest besteed 
worden. 

!n het begin van Augustus, toen dit onderzoek was afgeloopen, kwam 
de majoor Morsbach , die met de metingen van Pruissische zijde belast 
was ,  iii Groningen om de noodige maatregelen t e  nemen voor het 
stellen der heliotropen op de boven reeds genoemde punten,  om daarna 
met de metingen in Pilsum een aanvang te maken. Van die gelrgen- 
heid werd gebruik gemaakt om in overleg met hem liet net voor de 
aansluiting in het pas verkende gedeelte vast te. stellen, zooals hier- 
onder zal worden aangegesen. 

Het verdere gedeelte der verkenning g ing veel voorspoediger. De 
oostelijke. greiis van ons land zooveel mogelijk volgende, werd de ver- 
kenriirig geregeld voortgezet tot in liet zuiden van Limburg, alwaar 
zij in liet begin van September ten einde gebracht werd. 

Na afloop der verkenning konden de uiterste punten van de Neder- 
landsclie drie11oi:ksmetiug aan de oostelijke grens als volgt worden 



vastgesteld , beginnende in he t  noorden: Hornhuizen, Uitliuizermeden , 
Finsterwolde, Gieten , Sleen , Uelsen (op Pruissisch grondgebied), 01- 
denzaal ,  Winterswijk,  Het tenheuvel ,  Nijmegen , M i l ,  V e n r a y ,  Roer- 
mond e n  Ubagsberg. De drie eerstgenoeinde punten zullen direct ver- 
bonden worden met J e  Pruissische punten Borkum,  Pi lsum, Leer en 
Windberg.  Bij de lijn Finsterwolde- Windberg zal de directe aansluitiiig 
eindigen om bij Uelsen wederom hervat t e  worJen. D e  zeshoek g e j  
vormd door d e  punten Sleen , Gieten en Finsterwolde op Nelerlaiidsch- 
en W i n d b e r g ,  Hesepe en Uelsen op Pruissi;ch grondgebied,  die bij 
de directe aansluiiing open blijft ,  zal nader worden aangevulil door 
de punten Oristwedde, Ter  Apel en Nieuw Schooneteek als  secundaire 

unten , zoowel van Nederlandache als  van Pruissische zij i e  t e  bepalen. 
g e  directe aaiisluiting bij Uelsen hervattende, zal dit  p u n t  en he t  
p u n t  Oldenzaal verbonden worden aan de Pruissische punten Hesepe 
en Bentheiin. Over de verdere, aansluiting n a r  he t  zuiden kon n o g  
niets definitief worden vastgesteld, omdat de verkenning van Pruissi- 
sche zijde, ten zuiden van Bentheim, nog  niet was afgeloopeii. 

Bij de bovenstaande verkenning moest behalve op de aansluiting 
aan  Pruissen natuurlijk gelet  worden op de mogelijkheid van de voort- 
zetting naar het  westen. Als tweede reeks vau punten werd daarom 
voorloopig aangenomeri : Groningen,  Smilde, Ruinen,  Lemelerberg , 
Zutphen ,  Iinbosoh, Rhenen,  's Hertogenbosch , Helmond, Nederu-eert , 
Lommel en Peer , de beide laatste op Belgisch grondgabied. In l13everre 
deze punten definitief kunnen  worden vastgesteltl , zal eerst kunnen 
blijken n a  d e  verdere verkenning, in den loop van 1856 t e  ondernemen. 

O m t r e n t d e  metingen van Pruissische zijrle dienen wij hier  och te  
vermelden, dat  de metingeri op de punten Borkrim, Pilsum en Leer. 
in het  afgeloopen jaar hebben plaats ge l iad ,  terwijl die in Windberg,  
voor zooverre betreft de verbinding met d e  Nelerlandsche punten in 
1886 zullen worden uitgevoerd. De meting21i in Heaepe zgri reeds iii 
een vorig jaar ten uitvoer gebracht.  

Lengtc- ew breedtebepaling. 

Ooor het lid Oudemans werd i n  d e  maand J u l i  de horizont al^ 
afstand bepaald tusschen den appel van den Dom en h ~ t  midden van 
den pilaar van het  Univcrseel Instrument  van Repsold in d e  meTidi- 
aanzaal der Sterrenwacht t e  Utrecht ,  ten einde u i t  de met dit instru- 
ment  herhaalde malen bepaalde breedte der Sterrenwacht ,  de tireedte 
van den Dom t e  Utrecht te  kunnen afleiden. 

Gedurende het afgeloopen jaar zijn de w a ~ r n e m i n g e n  door ons mede- 
lid Van  d e  Sande Bakhugzen in 1884 volbracht voor d e  lengte-bepa- 
l i n g  trisschen de Sterrenwacht te  Leicirn en he t  observatoriiim van 
h e t  Dépòt de la  Guerre  te Parijs (Parc &lontsouris) voor een zeer groot 
deel herleid; ook t e  Parijs is met  de berekening der waariiemii~gen 
van den heer Bassot ijverig voortgang g e m a a k t ,  zoodst in een of twee 
maanden het  geliep1 za1 gereed zijri. 



iVuuwkeurighei(Zs-laatelpassi-. 
Zooals iii het voorgaande verslag werd medegedeeld, was het bij 

de herleiding der waarnemingen van het jaar 1884 gebleken, dat op 
enkele !ijnen nog eene herhalitig der waterpassingen noodig was om 
de gewenschte nauwkeurigheid te bereiken, eu wel op het traject Hom- 
merts-Sceek , Rauwerd-Leeuwarden , Franeker-3Il1arsum, Scheemda- 
Nieuwolda en Oterdum-Delfzijl ; in de maand April 1885 werden deze 
herhalings-waterpassingen over eene lengte van 42,5 kilometer uit- 

voerd en tot een goed einde gebracht. gew; 
11 hadden ons voorgesteld in den zomsr van 1885 eene waterpassing 

te volbrengen van het hoofJmerk te Putten in Noord Brabant, ont~iid- 
dellijk aan de Belgische grens, door een deel van Belgie naar Staats- 
Vlaanderen en verder naar Oatende, ten einde eezie goede aansluiting 
t e  verkrijgen tusschen het Amsterdamsche en het Oustendesche peil, 
en de hoogte te  bepalen van het nulpunt der zelfregietreerende peil- 
schaal aan de Wielingen. 

Ten einde aan dat plan uitvoering te geven, heeft ons medelidvan 
de Sande Bakhuyzen in de maanden Maart en April die lijn verkend, 
en in het bijzonder opgenomen in welke punten de overgang over de 
Schelde kom volbracht worden. Bij die waterpassing over de rivier, 
welke tusschen Lillo en Liefkenshoek, in cle richting van de gepro- 
jecteerde lijn, eene breedte van 1000 meter heeft, kunnen aanzienlijke 
fouten voorkomen, en om den invloed hiervan gedeeltelijk te leeren 
kennen en op te heffen, werd besloteu op een tweede meer zuidelijk 
gelegen punt ,  tusschen de forten Philippe en St. Marie, eene tweede 
waterpassing over de rivier te volbrengen, en beide rivierovergangen 
door waterpassingen langs de Schelde-oevers aan elkander te verbinden. 

Kadere besprekingen van dit geheele plan met den chef du Bureau 
cartographique militaire in Belgie, deli m ~ j o o r  Hennequin, leidden tot 
eene kleine wijziging. Men stelde er namelijk van Belgische zijde prijs 
op om ook mede te werken aan de aansluiting van het Hollandsche 
en Belgische peil, en wilde daartoe de waterpassing volbrengen van 
Ostende tot IIeyst ; hierop werd besloten dat wij met onze waterpas- 
sing te Heyst zouden eindigen. 

Aan de Belgische Regeering werden nu de noodige vergunningen 
gevraagd voor het stelle11 der merker] en het verrichten der waarne- 
iningen op Belgisch grondgebierl en tevens werd onderzocht, op welke 
w i j ~ e  en met welke iristrumenten de waarnemingen over de rivier het 
Lest zouden geschieden. 

Nadat een eii ander gereed was ,  werd met een tweetal ploegen , 
gevormd uit ingenieurs ei1 studetiten aan de Polytechnische School , 
in de maand J u l i ,  op Hollanrlsch terrein, een aauvalig gemaakt met 
de werkzaamheden, welke, nadat de Regeerhg van België daartoe 
hare toestemming had gegeven,  in dat Rijk werden voortgezet. 

In het begin van Septem'ser werden de beide ririerovergangeii tus- 
schen dc f'irteii Lillo en I,iefl<~iishoek en Philippe en St. Marie, onder 



toezicht van 011s medelid Van de Sande Bakhuyzen, naar wensch vol- 
bracht, en op het eind van September het geheele terreinwerk was 
voltooid. 

Wij mochten bij deze werkzaamheden ruimschoots da medewerking 
van de Belgische autoriteiten ondervinden, in het bijzonder op de 
genoemde forten , terwijl kapitein De Necker , die in 1886 de water- 
passing van Ostende naar Heyst zal volbrengen, zoowel bij den 
rivierovergang als later bij- de gewone waterpassing een paar dagen 
aanwezig wiis, ten einde van onze wijze van werken kennis te nemen. 

Het geherle traject van Putten naar Heyst is 152,5 kilometer lang, 
zoodat, met inbegrip van de bovengenoemde 42,5 kilometer in het 
noorden, in den zomer van 1833, 195 kilometers dubbel zijn ge- 
waterpast. 

De herleiding van de waarnemingen is voltooid, en het is gebleken 
dat de waterpassing als goed geslaagd mag worden beschouwd, daar 
de uitkomsten der twee waterpassingen in tegengestelde richting tus- 
schen de beide eindpunten slechts een verschil van 16 millimeters op- 
leveren. De kring van ruim 20 kilometers, welke de beide rivierover- 
g a y e n  insluit, levert een sluitingsfout van slechts 1,8 millimeter op. 
Indien dus in 1886 door Belgische officieren de lijn Ostende-Heyst 
za1 zijn gewaterpast, zal eene goode aansluiting tusachen de beide 
peilen verkregen zijn. 

In het vorig jaar werden gedrukt: 
Uitkomsten van de in het tweede gedeelte van 1883 en in 1884 

uitgevoerde Nauwkeurigheidswaterpassing , XXVlI , Huis de Noorden- 
Leeuwarden ; XXVIlI , de Lemmer-Stavoren ; XXIX, Leeuwarden- 
Harlingen ; XXX , Leeu warden-Groningen ; XXXI, Buitenpost-Holwerd ; 
XXXII, Grijpskerk-Zoutkamp ; XXXIII , Groningen-Winschoten ; 
XXSIV, Schremda-Delfzijl ; XXXV, Nieuwe Schans-Statenzijl ; XXXVI, 
Groniugen-Assen. Door deze waterpassingen en andere uit vorige 
jaren werden de sluitingen verkregen van twee kringen, een vaq 
Meppel over de Lemmer, Leeuwarden, Groningen en Aseen, met een 
omtrek van 232 kilometers en eene sluitingsfout van 2 millimeters ; 
de tweede van Assen over Winschoten en Groningen, met een omtrek 
van 108 kilometers en eene sluitingsfout van 7 millimeters. Verder 
werden uitgegeven eene lijst van Peilschalen en Verkenmerken in de 
lijnen Utrecht-Zwolle , Wezep-Meppel en Huis de Noorden-Sneek , 
opgenomen in de Nauwkeurigheidswaterpassing van 1883, en een 
tweede ldst van Peilschalen en Verkenmerken in de lijnen de Lemmer- 
Stavoren , Harlingen- Winschoten , Grijpskerk-Zoutkamp , Buitenpost- 
Holwerd, Scheemda-Delfzijl en Statenzijl , opgenomen in de Nauw- 
keurigheidswaterpassing van 1884. Deze verschillende stukken werden 
op de gebruikelijke wijze verspreid. 

Ten gevolge van de door Uwe Excellentie aan de verschillende 
. besturen toegezonden aanschrijving betreffende het toezicht op en de 

t~ewiiriiig van de ncrkeii, werd bericht ontvangen dat een merk was 
~c.i.loreii gt'g.~:ui tloor liet afbreken vuil een tolliuis waarin het was 
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gesteId , terwijl een ander merk, hetgeen door de verbouwing van de 
kerk te Venlo onder een laag pleisterwerk bedekt was,  weder is 
blootgelegd. 

Evenals in vorige jareo was de zorg voor de nauwkeurigbeids- 
waterpassing toevertrouwd aan onze medeleden Van Diesen en Van de 
Sande Bakhuyzen , terwijl laatstgenoemde zich met de meer onmid- 
dellijke leiding van de waarnemingen en berekeningen belastte. 

De voorloopige oefeningen en al de herleidingen hadden plaats op 
de Sterrenwacht te Leiden. waar tevens het archief en de instrumenten 
der waterpassing in goede 'orde bewaard worden. . 

De Rvks-Commissie voor Graadmeting en Waterpassi?tg, 

H. G. VAN DE SANDE BAKHUYZEN, Yoorzitte~*. 
CH. M. SCHOLS , Secretaris. 



VEKS1,AC; DER KIJKS-COMMISSIl3 voor fl)-aadmetii~q rm ~cu iev -  
passing an/~,gaaf~de hare werkzaamheden, grd/livendr> h e f j n n l -  1886. 

Tngevolge het voorschrift haar rerstrekt Ijij beschikking van den 
Minister van Bini~e~ilandsche Zakeii van 14 hlei 1879, litt. M, afdeeling 
Kunsten en Wetenschappen, heett de Kijks-comtriissie voor graadmeting 
en waterpassing de eer aangaande hare werkzaamheden in het jaar 
1886 tiet volgende te berichten. 

Commissie. In den loop van het jaar hadrlen geen veranderingen 
plaats in de samenstelling der commissie noch iii die der sub-commissiën 
waarin zij zich verdeeld heeft. 

Vergaderiqen.  De commissie vergaderde viermalen in den loop van 
liet jaar ter beraadslaging over hare aaiigelegeiiheden. Een der ver- 
gaderingen werd te  Leiden op de:Sterrenwticht en de drie overige te 
's Gravenhage gehouden. 

B e t r e k k i n g ~ n  me t  6uitenlandsche leden van de internationalegeodesische 
veremiging. Ten gevolge van het overlijtien van den gelieraal Baeyer , 
de grondlegger der Europeesche graadmetirig , en liet toetreden van 
Staten ook buiten Suropa , waardoor de werkzaamheden nog meer dan 
tot nu  toe het geval was, een internationatil karakter verkregen, was 
het riooilig' geworden eeiie nadere overeenltomst omtrent de werkzaam- 
heden te treffen. 

Vooral wasihet wenschelijk aan het centraal bureau en de perma- 
nente commissie eene grootere financieele onafhankelijkheid te bezorgen 
door haar eigene middelen te  verleeiieii , te verkrijgen uit bijdragen van 
de verschillende Staten. 

Eene ontwerp-overeenkomst hiertoe door de Pruissische Regeerhg aan 
de verschilleride Staten aangeboden werd over het algemeen gunstig 
ontvangen en op eene enkele uitzondering ria door de Staten, die zich 
vroeger hadden bereid verklaard aan de graadmeting deel te nemen, 
aangenomen. 

Ter1 uitvoering dier overeenkomst werd in de maand October in Berlijn 
een geodesisch congres samengeroepen, waarop Nederland, volgens 
lastgeving van Uwe Excellentie, door den voorzitter onzer commissie 
vertegenwoordigd werd. De hoofdwerkzaamheid van dat congres was 
het verkiezen der nieuwe permanente cornmissi~, die ten gevolge van 
de getrofïen overeenkomst tevetis eene uitbreidirig oiiílerging. a l s  l i l  



dier commissie werd onder anderen onze voorzitter de heer H. G. V a n  
de Sii!~cle Bitktiiiyzeii grkt~zeri. 

Vei.c!ur \T:t.riieii tri) :Lc~e vc,rd.:id(:ririg, die tuveiis in de plaats tratl der 
gewoiit: iirirj:iarl~jksclic verg;i~leriiig rail ;ifgevaartligdrn v;iii (Ie graad- 
iiieriiigs-coii~iiiiss~ëii , rapporteil uitgebr;iclit over hetgeen iii de drie 
laatste jiiren iri cle vcrscliilìeiiil~ Rijkeri was veri,iclit, ei1 tiirrbij werd 
nauieils tie Neder1;~utisctie corrirnissie mede~ec~eeltl  da t  de werkzaam- 
heden voor de waterpassing tot een goed einde waren gebracht eii de 
drielioeksii~eting opnieuw was ter hand genoriien. 

Ten  slotte werel door de vergadering besloten tot cle Pruissische Re- 
geeriiig tiet verzoek te  richten om de Gouveriienieiiten . welke nog niet 
huniie medewerking aai1 de graadriieti~ig haddeii toegezegd, ui t  te  
nuodigen tot  de n u  gesloten ct,iiveiitie toe te  treden en wertleii rappor- 
teurs  benoemd oin in de eerstvolgende verpderir g der permarieute 
commissie verslag ui t  te  brengen over den voortgaug der werltzaaiii- 
lieden in de verscliilleiide oiiderdeelen der aardmeting. 

W e r k z a a a i  heden de?. conz~~zissie. De werkzaamheden der commissie 
hebben in 1886 bei rekking gehad op: 

de voorbereidiiig cler tlrietiocksmeting; 
de berekciiiiig van de leng-tebepaliiig Leiden-Parijs; en 
de berekeiiiiig van de in den loop van het voorafgaandejaar tot eer1 

einde gebraclitc wtìterpassirig. 

Dr%eLocksn2.etint/. Natlat tegen het eiiidc van April de niaclitiging 
ontvangen was  vobr het uitvoeren van eeiie nieuwe driehoeksnietiiig, 
konden de werl<zaamhetleii ter voorbereidiiig vaii de daarvoor iiooiligo 
verkcniii~ig kraalitig ter 1ia.ncl gelioiiieii worden. Deze voorbereitlerirle 
wericziiainheden bostn:l~i in hoofilz:ialr i11 het vcrzarnelen van Iiestnaiide 
kaarten en aridere gegeveris omtrent het terrein en het b~s tudeeren  
daarvan ,  ten einde van het terrciii een goed overziclit t e  krijzen e n  
eene voorloopige keuze t e  kuiirien doen van (Ie punten die als drie- 
hoelispuriteii i11 anninerking kunnari komeri er1 dus  in de eerste plaats 
bezocht diene11 tc  wor(len, eri vervoIgeiis in het berekenen uit de voor- 
hariden gegevens vaii d~: richtingen waariri de omliggende torens van 
u i t  die puiiteii gezieri wordrn. 

Voor zooverre die kaarten ei] gegeveiis van Regeeriiigswcge waren 
uitgegeveil, werden die ~t i i l ikei i  door tusscliuiiltoilist va11 Uwe Excel- 
lentie aangevraagd en bereidwillig ter onzer b~scliiklting gesteld zoowe1 
vanwege he t  Depiirtemeiit van Waters taa t ,  Handel eri Nijverheid, 
a ls  van het  Ilepaitemeiit van Oorlog. Toen 011s Inter gebleken w a s d a t  
ook d e  mariiie-kaa.rten voor ons doel vele beliingiijke gegevens koiiden 
opleveren, wer,len oiis ook die kaarten door het  Uepartement van Narine 
bereidwillig toegezonden. 

Met het  berekenen van de richtingen waarin de onderscheidene torens 
van u i t  bepaalde punten te zien zi jn ,  was reeds vroeger een aanvang  
g e m a a k t ,  daar  het anders onmogelijk ware geweest met dien tijd- 



roovenden arbeid klaar  t e  komen tegen den t i jd ,  dat  de verkenriing 
op he t  terrein een aanvang inoest nemen. Hierdoor werd bereikt da t  
oiimidl!ellijk 1)i.j doli aanvang van de vacantie met die werkzaamtiederi 
kon wordpn l~rgoiinen. 

Op 1 Ju l i  g ing  daartoe de heer Sciiols, bijyentaan door tieii ingenieur 
Heuvelitik, op reis,  oin in de eerst,e p1;iats (ie ~)liriteri a.:m de Ziiitl- rr-i 
Oostzi.jlle vari de Zuit lcrz~e te bezoeken en langs dien w e g  de provincie 
Frieslaritl te bereiken. Waiineer (Ie werkzaam liet lei1 daar waren a fge- 
loopen, zonrieri zi,j door Noor !Iiolliiriil tor  igke5ren en rltiarliij (Ie liuiiton. 
aai1 (Ie wclatzij le van tle Zuitlerzee liezorlieii oin zootloeridc eeii t~el~oorlijk 
verl~aritl te krijgen t ussclie~i rle vcracliii ltiiitir. ~ i ~ i i i  teri dn:~rorri hoeti gc>legzii. 

Bij dcze verk~nii i i ig  tlit:iitle er op golt:t te  wor:leri : l". dat  tict iiotiilixe 
vrrl~aiid vet1;ri~~t~ii mertl met de lior1i~)urit~ri iiir blijlteii.: 011s vei-slag 
over het jiiar 1885 a:iiigeu7ezt?ii zijli oiii a ls  n:iiisliiitiiigsl)ii~itt:i~ iiiet tle 
Pruis.;isci~c+ t l r i t~ l io~~l i s rnr t i~~g  t e  t1ic:rieri . eii 2O. o11 (l,? ~iio~:elijlíliei l orii 
tle i l i i e '~or l~s i r i t~ t i~~f i '  liiter over I i ~ t  gclierle lanil t e  ltiiiiiieii uitl~reiileri , 
zoii<ler d:it lict tl:i:irvnor riooclig zal zijn Iiet gruotste gotieelte v:lri 
oiizeri arbelt1 te  1ierli:ilcri. 

111 rle eerste tlageli ging tle verkeniiirig zeer voors~~cirtlig, daar de 
liiclrt zeer liel(!er t:ii l irt  \vctlt:r 1)ijzoiitlc~r gli i i~li~ ~viis. IJe vc:rl<criiiirig 
I ; I I I ~ : :  (ie zuici- r n  o:)stzijilt? v;iii tlt: Ziliiltlrxtv: w:i< t l i ~ i i  nol; spo~t l ig  
aí'gt?loolvw. Iii Fric~sliiiitl k i : i t l  inclii ecliter inet vi,l!: Iirzw;ireii te  I<i~i i i l~e~i .  
Iii tle rt:isti: ~)l:l:~ls rte gestt:ltllioitl 11t.r luc!it, wu:irilti«i. iiicri zrer tlil,wijls 
vri~liiii(lt~rtl v;:is orn op ceii licliociili~jlieii :ifstniitl ttt kiiririt:ii zittri. Iii tlc 
t x ~ ~ r t t ~ l ( ~  1)l;tats de l~ij:?oiitlere gestel~lliei~l vaii Iiet cìostc~li~jli gtvlrclti? van 
Fric~slaiitl, t l i , t  mt:t zoer vrel Iioiit 1)clzet is ei1 lic~trc~hkelijk wriiiig 
torriis ol)lert.it, tlie dan nog  riic~rst:ll zeer 1:i:ig zijii eii dus  weiiiig 
iiitziclit ~ C Y C I I .  Urile tl(~t10 or~~st:iii(ligI~eid w:i;it.door de ve~l~e t i t i ing  
1:liigzaxm vordertle, licstoi t1 iri tlo 1a::ti;e n-iitl(:elcii viiri ci~riiiriiiiiic:~tie 
vorii:il i i ~ e t  tlo eil;inileii. Voor zoover1.c Ijutreft dcei1:~iidcn 'I'crsclirlliiig, 
Vliel:irirl, \\'ieriiigt>ii r11 UrIc wer(1 li1111 1 i ~ t  o ~ i c l c r ~ o t ~ l ~  gt~r~~:il<l~c~lijlc 
gerria:~kt, tloi~r tleii liot,f.iirigt:iiieiir v;rii t'1.11 \viitcsrst;i;~i, dcii l i t ~ r  1)ii  (:(.l- 
l i k  Muller cri tleri ingeiiiciir I-Ii~ogctiil)ooiii, tlie alclaar riict reii j:lctit 
va12 ~ H : I  w:~lers!a:it eerie iiislit>ctie iiin:il:tt~ii eii cle lieerei1 Scliols en 
Heuveliillí hereitl~villig i r i  de gi~legenheiil stc.l!lt:ii do reis rrietlc te  ni:iken 
en zon~loe~ide die ei1:iiirleti t,t: l~c~zoelít!ti. l)(: r!lni!derl Anielaiid en Schier- 
monnikoog werden Iiiter niet het gewone vervoerniicldel .de postschuit" 
bezocht. 

H e t  grootste getleelte van de punten door de11 genera:;l Kriraijenhoff 
iritlertijtl als rlrie1iorl;sl)unten get)i.uikt, kali daarvoor thans iiiet meer 
dii~nen. A1lt:eii liet, Oude I-Iooftl t e  Leeuwarilen , (lat voor de metingen 
l~ijzoiitlt~r gesctiikt i s ,  eii wellicht Oldeholtpade, iiidieri bet i11 eene 
gunstige ver0iritlitig gr:tiraclit k:lii wortlcii m r t  tle iiieuw t e  kiezen 
puritan , zulle11 daarv:lri beiioudeil kuiirien blijven. A1 de andc~re punten 
zijn 6f verdwenen df van dieii a a r d ,  dat  inetiiigen tlie aan de eischen 
van den tegenwoordigeri tijd zullen voldoeii , dn:~r tiiet zijn uit t e  voeren 



De torens van Stavoren en 1)okkum zgn afgebroken. In Harlingen e n  
Sneek is liet niet mogelijk in de ,liout,en lantanrnt,jes boven de houten 
daken der kerken waar Kraijenhoff gemeten heeft eene vaste opstelling 
t e  verkrijgen. De torens van Dragten en Oosterwolrle leveren ook geene 
behoorlijke opstelling op en zijli tloor he t  boomgewas van uit de  
andere punten onzictithaar geworilen. 

Op de  eilanden is het evenzoo gzstelrl ; het thans  aanwezige kleine 
torentje np Schiermonnikoog kan niet gebruikt wordeii ; de toreii var1 Bal- 
l u m  op Ame!aiid is afgebroken ; de zoogrnaamde vuurt)aak op Vlieland is 
ook afgebroken ; de plaats tlaarvnii is wel door esn zwaren pijler aan-  
gewezen, maar het  uitziclit VRTI u i t  dat  punt  is voor het grootste ge- 
deelte weggenomen door eeii daarvoor gebouwden vuurtoren. De toren 
van Oosterland op Wieringen s taat  n o g ,  maar de spits daarvan , die 
geheel u i t  steen bestaat .  maakt  eene goede iiirichtinp voor het meten 
zeer bezwaarlijk. Op IJrli kali de toren door Kraijenhoff gebruikt, ,  
wederom voor dat  doel worden ingericht. 

Voor zooverre betreft het Noorrlelijk en Westelijk gedeelte vRn Fries- 
land en rle eilandeii is het geliikt yuiiten t e  vinden die iii de p1:iats 
kunnen treden van de vroegere punteii van Icraijenhoff. Op Sctiier- 
moiinikoog biedt een v:in de twee alclaar gebo~iwde vuurt,oreiis eene 
i i i t  rniinteiide gelegeiiheid voor de  metingen aan. O p  Ameland is het  
g ~ l i i k t  op het  duin een p u n t  te  vinden van waaruit de iioor1ii.e punteii 
op den vasteli mal en np de ei1:tiiden Sohiermoi~iiikoog en Terschelling 
t e  zien zijn; tloor het 11nuwen van een lagen pijler op die p l i ~ ~ t ~ ,  kan 
dit lxint voor de met,iiiqeii gtic:d wortleii i~igericlit~. Op Sersclielling 
geeft tle hno,re toren, 1)el;enrl o i i d ~ r  den riaam van Br:in(laris en s ~ d e r t  
1834 als viiiirtoreii iii gc~l~iiiilz . eciin goede grlegeiilieid tot meten. Op 
Vlirlniid kan op liet linoge diiiii kort, l ~ i j  den vuurtoren aitlnar een 
pijler voor rle rnetirigen mlorrlrii pbhniiwtl. Op Wieriiigeii zal wiiarscbijii- 
lijk de stompe toren van Wester1:tiiii tJ ivi i  van Oost(:rl:rrid kunnen ver- 
vnngeii . maar ilit innet n o r  n:itler onderzocht wnrilen. 

Ann den v:~steii mal is de toren v:iii \l-orkiim een goede plantsver- 
vanger  voor rlieii vaii Sttìvoicii , terwijl Hnrlingen gosctiikt rervnrigeri 
ltan uwrtlen tloor tlen toreii v:in Sesliitriim. Iii plii.nts van I)oklcum, 
komt  alleen de íorrii vnii I~n l l i im iri naiimerking , hoewel hij voor de 
metiiigen niet hijzoniler gcicliilct is. 

De opgeiinemrle pliiitclii voiineii te znmen met Leeuv-arden eene on- 
~ifgehroken reeks van tlrietincken, clie aansluiten aar) (1s punten Grn- 
riiiigen en Hornhiiizen in 011s vorig ral\poi-t geiioemd , en die de eilanden 
met  den vasten wnl verbiiitlen. 

Bi,j de verkeiiniilg is het ecliter grel~leken dat  al deze punten voor 
het vormen van eeiie rcelts van drielioe1;eii iiiet noocl i~ zijri , aai ipzien 
de punten op Scl-iiermoni~ikoog , Anielantl , Tei.sclielliiig en den Rier- 
laiidschen v u u r t o r ~ n  op Trse l  aan de pene zijde, met Gronirigen, 
Leeuwnrden en Workii m nan de antlere zijde erne hijznrider goede 
reeks van drielioekeii vnrnieii die anrigesloten kan worden aan de lijnen 



Groningen-Uit,huizermeden en Uithuizermeden-Borkum , die voor d e  
aanslui t ing aan Pruissen dienen. Op deze wijze wordt een ketting van 
driehoeken verkregen die voor de graadmeting aan alle eischen voldoet 
zonder dat  he t  noodig is daarin de piinten Hornhuizen, I<ollum e n  
Sexbierum op t e  nemen. Voor eene drielioeksmeting die als grondslag 
moet dienen voor verdere secundaire driehoeksmetingen zou deze drie- 
hoekenreeks niet ~ ~ ~ l r l o e n d e  zijn wegens de groote afstanden der hoek- 
puiiten en zoli het  noodir  zijn de bovengeiioemde p u n t e n ,  die thans  
kunnen  vervallen, met wellicht nog eenige andere punten in het  net  
o p  te nemen. 

In  het  Oostelijlc en Zuidelijk gedeelte van Friesland is he t  tot  n u  
toe verkregen resiiltaat nog niet voldoende. W e l  zijri aldaar enkele torens 
gevonden , zooals die vnn Joiire , van Oldeboorii en van Oldelioltpade , 
die eerie geschikte gelegenheid voor de metingen aanbieden, maar eene 
goede verbinrling met  de punt,en in Groningen en Drenthe is n o g  niet 
gevonden ; n.ellicht zal het  hiervoor nnodig zijn o p  de heide ongeveer 
bi.j het p u n t ,  n7a:1r de drie provincien Frirslnntl , Groningen en Dreiithe 
aan  elkanider sluiten , eene houten stelling te  houwen , zooals door 
Krai.jenhoff in der tijcl in de Veluwe is gedaan. Het, nadere onderzoek 
hieromtreiit alsmede rle verkenning in de provincie Noorrlholland moest 
tot  het  volgende jaar worderi uitgesteld, aangezien de werkzaamheden 
gestaakt  moesten wor.len wegens de heropening van den cursus  i n  
Delft. 

De voorr:aamst,e instriimenten noodig voor de metingen,  een groote 
en een kleine Theorloliet , werileri in de rnannrl J u n i  bij den heer 
Wanschaff t e  Berlijn tiestelíl, terwijl een tientnl Heliotropen i n  Delft 
zoiideii wordeii vervaardigd. De t,wee genoemde theoilolieten werden 
de een in October en tle ai,dere in December oiitvarigeri en nanr Delft 
nan de Polytechiiiache school overgebracht, om aldaar aan een grondig 
onderzoek oiitlerworperi t e  worden. 

Lc~$gtehcpal i~~,q .  De heer Bassot van t ~ c t  DPpôt de la Giierre te  Parijs , 
welke de lierleiding van de door hem voll>rachte wa;irnerning:n voor 
de  hepaling van het  lengteverschil tusschen Leiclrii en Parqq moet 
volbrengeii , is in 1886 tot in den aanvang van 1887 in Algerii! voor 
de graadnietjng geweest ;  d i t  heeft de berekening van de  
uitkomsten der lengtehepaling zeer vertraagd. In  de laatste da.gen zijn 
zij weder ter  liaiid genomen ; zij zullen nu  vermoedelijk zonder stoornis 
wc.rrien ten einde gebracht. 
Nazowkeu~i,qhrids-~~atcrpa~csing. De waarnemingen van het geheele 

net  der n~ateipassingeii waren in l685 voltooid, zoorlat het  afgeloopen 
jaar 1886 kon besteed worden voor de berekeningen, in de eerste plaats 
voor de  eindrerluctie der wntcrpassingen in 1885 in StaatsVlaanderen 
en België volbraclit, in de tweede plaat,s voor de zoogenn:imde ver- 
effeniiig van liet geheele net. Door de waterpassingrn in de opvolgende 
jaren waren toch langs verschillende wegen de hoogten bepaald van 
dezelfde merken,  die op de kruispunten cler trnjrcten waren gelegen ; 



u i t  he t  geheele stelsel van waarnemingen van 1875-1885 moesten d u s  
d e  meest nauwkeurige waarden voor de hoogten van de inerken op die 
kruispunten worden berekend, en hieruit wederom de hoogten van a l  
d e  tusschenpuntrn worden afgeleid. 

Aan deze berekening moest een onderzoek aangaande cle iiauwlreiirig- 
heid der uitkomsten voorafgaan, welk oiiderzoek tot  het zeer bevredigende 
resultdat lt>iiltle dat de waarsc.liijrilijke fout , uitgedrukt  in milliiiietrrs van 
h e t  hoogteverscliil tussclien twee iiic~rlten gelijk is aan de lielft van 
den wortel uit  den nfstnnti (lier nierkeii i11 kilometers. De berekening 
van de eiiidlioogteii der inerken op dit onderztit,k gegrortcl is voltooicl; 
danreiiboven is door de g o ' ~ d e  zorgen vaii deli hoog1erra:~r S~iijrle~rs t e  
Delft de leiigte van den stalen nieter, waarin tot dusver al de liong. 
ten waren uitgerlrukt , op de Polytrchiiisctic~ school te  Delft vergeleken 
niet dei1 platina niet,r~r wa:Lrvnn te Parijs liet verscliil met  tleii Metre 
(les Arcliives is bepaald. [ ) e  lioogteii der  merken hoven A.P. kuuiien 
d u s  in lants~geiioeinde 1vi:gte-eeiilititl wortleii hpiiald. 

M r t  dril d i u k  vaii deze defiiiitieve Iioogteii vaii : ~ l  tle merker] zal een 
aarivnrig morden gf>nia:~kt ,  zootlra het anii tle coiiirnissie i~el.;eritl zal 
zijn lioevee! eseml)l:irc:ii dezer lijst voor lipt L)ol)iir:eriieiit v:~n Water- 
sta:rt, H;~iitlel en Nijverlic~id z~illeii  bciiootlig~l zijn. 

lil d(>n loop van lic+t jaar 1S8íi wc:r~l onsiloor Uwe Excellentie metle- 
gedeel11 tlat Iiet merk in de \V~'all)iir,nsl~ci.li te  Arii!ieiii hij (Ie ver- 
bouwing u a s  verlor~i i  peganii,  en c1:it ecri tiieik in liet waclitliuis 11i.j 
de I<oppellpoort t e  Amersfoort ten a(:volge v;iii t l f t  rt~st:iiiriitic~ v;iii die 
poort rnriest. ver11l:iiitst wtri-tleii. Zoo spoc:tlig nic1gelijli is i11 de Wal-  
t)urgckrrk een nieuw mr~rk  gestt~ltl ,  vaarvali de Iioogte door verge- 
Iijkirig niet tiet nierk in 11e Ciroote Litirk iiariwLt~urig is bcp::iild, terwijl 
in iiet getlec.lte v:lii de Iiopl,elpoort tl:ct liiet l~t:lioeft!t: gerrst:iui.rerd 
t o  W O ~ ~ B T I  , ev(!nee~is een I I ~ C I I W  nierk is geplaiitst, wìi:Lrvnii tlt: tioogte 
met  bet'reliking tot Iiet vroeger grstrltlti is genieten Hoewc?l ons i s  
ter oor. gekorneii d a t  mg eeriige :mlere merl.;c?n in den looi) v:iii liet 
vurige jaar  vertlwenen zijn, is ons ~ : L R ~ V ; I I I  officieel niets ~nedege~leeltl. 

V o l g r ~ i s  lastgeving v:cn Uwe Excellentie zijn eeiiige iiistr~iiiieiit~en 
en antiere voorwerpen , u7ell;e (Ie coriimissie t,!i:iiis niet rioodig liarl, :iau 
den iiigmiiieur \)ij den algeiiieeiieri dienst van tlcn w i ~ t ~ r s t n í ~ t  i11 lee11 af- 
gestan.ii ten gebruilie bij (Ie wat~erliwssirigen door tlcri nlgenic3eneii dienst 
van den waLerstaat in a:irisluiti!ig aan liet liet van tle ii:i.u~\~lic:ui.iglieic!s- 
cvaterpasciri,rreii te  vnrricliten. [)e overige iiistrunienteii en liet :~rcl.iief 
berusten op de Sterrenuracìit t e  Leidrii. 

Iii het vorig jaar werden gerlrukt: 
Uitk(1rnsteii van de in 1885 iiitge~locrde nauwkeuriglieids-waterpassing 

XXXVII  Putten-H.ijst., XXXVTII Kruisweg-C:illoo-I.ieïlit~11slioek , 
X X X I X  SI uivkil-Ter-Neuzen , XL Schoondijke-Breskeric , XL1 vost burg- 
de ilTielifipen. 

Peilschalen en verkenmerken in de lijnen Putten-Heijst , Iiruisweg- 
Calloo-1,iefkenshoek , Sluiskil-Ter-Xeuzeii , Schoontlijke-Breskeus en Oost- 



burg- de Wielingen, opgenomeli in de nauwkeurigheids-wnterpassiiig 
van 1885. 

Dezo verschillende stukken werden op de gebruikelijke wijze verspreid. 

H. G. v, D. SANDE BAKHITIJZEN, Vooiazilter. 
Ca. M. SCHOLS,  8ecret~ris. 
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VERSLAG DER KlJKSCOMNISSIfi voor Graadmeting en FVater-, 

I passing aangaande hare zcerkzaamheden gedurende het jaar 1887, 

Ingevolge het voorschrift haar verstrekt bij beschikking van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken van 14 Mei 1879 litt. M. afdeeling 
Kunsten en Wetenschappen, heeft de Rijkscommissie voor Graadme- 
t ing en Waterpassing de eer aangaande hare werkzaamheden in het 
jaar 1887 het volgende te berichten. 

Conzmissic. In  den loop van het jaar hadden geen veranderingen 
plaats in de sanienstelling der Commissie noch in die der subcom- 
rnissien, waarin zij zich verdeeld heeft. 

Vergadcringen. De Commissie vergaderde drie malen in den loop 
van het jaar ter beraadslaging over hare aangelegenhaden. 

Betrekkingen met buitc?tlandschc ledcc van de internationalegeodesische 
oereeniging. Aan het centraal bureau der i~iternationale aardmeting te  
Berlijn werd een kort verslag gezonden over de werkzaamheden in 
1884-1886 voor de aardmeting in Nederland verricht, welk verslag 
is opgenomen in de bijlagen van de Handelingen van het internationale 
congres voor aardmeting in October 1886 te Berlijn gehouden. Verder 
werden aan het internationale bureau de noodige gegevens verstrekt 
voor zooverre Nederland betreft, voor het samenstellen van algemeene 
verslagen over den stand der driehoeksmetingen en der basismetingen, 
de registreerende peilschalen, de ondereoekingen over de straillbui- 
ging en de litteratuur betrekking lielbende op de aardmeting. 

111 de tweede helft van de maand October 1887, werd in Nice do 
jaarlijksche vergadering gehouden van de permanente commissie voor 
de aardmeting; hoewel ook de overige leden onzer commissie waren 
uitgenoodigd haar bij te wonen, heeft alleen onze voorzitter als lid 
der permanente commissie aan die bijeelikomst deel genomen. 

Het besluit om de vergadering samen te roepen te Nice was het 
gevolg van eene uitnoodiging welke de permanente commissie van den 
heer R. Bischoffsheim had ontvangen om bijeen te komen op het 
prachtig ingerichte observatorium dat door hem voor een paar jaar 
in de nabijheid van Nice was gesticht. Op de meest gastvrije wijze 
werden de leden der commissie aldaar ontvangen en in de gelegenheid 
gesteld om de sterrewacht iri al  zijne onderdeelen te bezichtigen, 
hetgeen de belangrijkheid van de vergadering niet weinig verhoogde. 

Tegenwoordig waren als leden der permanente commissie: generaal 
Ibanez uit Madrid voorzitter, Rirsch , directeur van de sterrewacht te  



Neuchatel secretaris,  F a y e ,  lid der Fransclie alcademie te  Pari js ,  
generaal Ferrero , directeur van liet Italiaansche geographische instituut 
te  Florence,  Eoerster , directeur van de s te r re r~ach t  te Berlijn , Tlelmert , 
,lirecteur vaii he t  geodetisclie instituut te  Berlijn , Zachariae , clief van 
d e  geodetische werkzaanihederi in  Denemarken cri van de Sande 
Bakhuyzen uit Leiden; verder a l s  afgevaardigden der verschillende 
geodetische commissiën : d9Avila pair van Portugal  , commandant 
Bassot van de militaire geografische dierist t e  Parijs , Betocchi , inspec- 
teur-generaal van rlen waterstaat te  Rome,  Defforges van de militaire 
geografische dienst te I'arijs, voii ICalmar, directeur der driehoeks- 
metiligen vaii bet geograpliische iiistituut te  W e e r e n ,  Lorenzoni, 
directeur van liet observatorium t e  Padua ; generaal I'errier , lid van 
de Fransche akademie t e  Pari js ,  kolonel De Stefanis ui t  Floreiice eii 
Tissrbrand , lid van de Fraiisclie alcademie te  Parijs. 

In  cle eerste plaats werd door den secretaris een verslag uitgebracht 
aaiigaancle zijne werkzaaniheden in het  afgeloopen j a a r ,  waar  onder 
anderen ui t  bleek dat  Servië was  toegetreden to t  d e  internationale 
vereeniging voor de aarilmetiiig, doch da t  Engeland zich daaruit had 
te rug  getrokken. 

Nadat ook de directeur van liet centraalbureau voor de aardmeting 
een uitvoerig bericht had gegeven vnii de werkzaamheden van d a t  
bureau , werd liet reglement vastgesteld regelende cle verhouding vaii 
liet centraal bureau en de permaneiite commissie en ook een besluit 
genomen aangaande de besteding der gelden , wel kc volgeris de onlangs 
gesloten overeeiikomst janrlijlcs door d e  verschilleiide gouvernementen 
ter beschikking van d e  permanente commissie worden gesteld. 

Nadat deze min of meer huishoudelijke werkzaamheden waren afge- 
loopen, werden door d e  rapporteurs, die daartoe in cle vergadering t e  
Berlijn in 1886 u w e n  benoemd, berichten uitgebraclit over den voort- 
g a n g  der geodetische werkzaamheden in de 3 laatste jaren. 

Generaal Ferrero gaf  een uitvoerig overziclit vaii den toestand der 
driehoeksmetiiigeii , welke in verschillende landen reeds hunne vol- 
tooiing rinderen. Ingevolge een voorstel van den rapporteur werd be- 
sloten ter beoordeeliiig van de nau~keur ig l ie id  der hoekmetingen in 
het  vervolg aan d e  opgaven ui t  de verscliillende landen toe ta voegeli, 
de waarde van de middelbare fout ee:ier hoekmeting afgeleid u i t  d e  
sluitingsfout van alle gemeten driehoeken: 

Generaal Perrier gaf  eeii overzicht vun de basismetingen uit liet 
laatste tijdvak e n  drong  er bij herhaling op aan om d e  meetstaven, 
welke daarbij in d e  verschillende landen gebruikt  waren ,  alle bij eene 
zelfde lengtemaat t e  vergelijken. Daartoe bestond onder andere gele- 
genheid in  het  bureau international des poids et  inesures t e  Breteuil,  
waar  een ~fzonderl i j  ke comparateur voor basistoestellen was ingericht. 

Als rapporteur omtrent de bepalingeu van de intensiteit der zwaarte- 
kracht  met  behulp van den s l inger ,  trad professor Helmert op in plaats 
van professor von Oppolzer , welke in het  vorige jaar door den dood aar1 



de permanente commissie was ontvalleii. Daarcriboven bracht professor 
Helmert een tweede zeer belangrijk rapport uit  aangaande de afwij- 
kingen welke de zwaartekracht in de verschillende deelen van Europa 
van de  normale richting vertoonde, en leidde daaruit in  het algemeen 
d e  afwijkingen af welke er bestaan tusschen den waren vorm van het  
aardoppervlak en van eene ellipsoide, welke zoo goed mogelijk aan de 
uitkomsten der verschillende graadmetingen voldeed. 

De lieer van de Sande Bakhuyzen gaf  een verslag van de lengte-,  
breedte- e n  azimutbepaliqgen , welke in de laatste jaren waren volbracht 
e n  van hetgeen in deze richtirig riog te  doen is. Ingevolge zi.jn voorstel 
werd het  centraalbureau te  Berlijn uitgenoodigd om in verband met 
de  waargenomene plaatselijke afwijkingen vali de richtirig der zwaarte- 
k r a c h t ,  de punten in Europa a a n  te  geven , waar nog letigte-, breedte- 
en azimutbepalingen noodig zijn ten einde in ons werelddeel de gedaante 
van het  aardoppervlak zoo goed mogelijk t e  bepalen. 

D e  lieer Foerster uit  Berlijn sprak in zijn bsriclit aangaande het  
gebruik van maauswaarnemingeii voor het bepalen V Î L ~  den vorm der 
aarde zijne m e e n h g  u i t ,  da t  de n a u w k e ~ r i g h e i d  van die waarnemingen 
voor het  beoogde doel niet toereikend is , terwijl de heer von Bauernfeind 
belast met liet samenstellen van een rapport over de aardsche straal- 
breking niededeeltle, dat  de bij hem ui t  de verschilleride landen inge- 
komen berichten aangaande dit onderwerp te  gering in aantal waren 
om er algeineene gevolgtrekkingen uit af t e  leidec. 

De heeren gen  eraal lbanez en Hirsch benoemd tut rapporteurs over 
de mareografen e n  over de waterpassirige~i, waren door ongesteldheid 
verhinderd geweest hu i i~ ie  bericliteii sameri te stellen. 

Na het uitbrengen van deze algemeene verslagen , waaraan zich vaak 
eene zeer belaiigrijke discussie vnstkiioopte, werd aan de verschi:lende 
afgevaardigden gelegenheid gegeven verslag uit t e  brengen aangaande 
de werkzaainhedeii , ten dienste der aardmeting in het afgelooper1 jaar 
in de verschillende landen volbracht. Uit die verslageii vermeltleii wij 
nf~onderlijk de belangrijke mededeelingen van deii kapitein Defforges, 
aangaande den door hem oritworpen e n  door 13runiier vervaardigde11 
slinger ter  bepaling van de ~waar tckrach t  , die in  menig opzicht de  
voorkeur  erd dient boven den reversieslinger var1 Repsold. Vele bepalingen 
v ~ i n  de zwaartekracht waren reeds met dit  instrument volbracht,  onder 
andere op de  sterrewacht t e  Nlce , waar het tijdeiis de vergadering 
was  opgesteld en door de leden iii alle onderdeelen kon worden bezien. 
Verder zij nog gewezen op de mededeeling van den iiigeiiieur 1,allemand , 
te last  niet de waterpassingen in Frankr i jk ,  aaiiga:~nde een mareo- 
g r a a f ,  welke op hoogst eeuvoudige wijze den gemiildelden waterstand 
op eenig puilt  van de  kust  doet kennen ,  eene inrichting welke ook 
voor ons land v,iri belaiig ka.] zijn. 

I n  de laatste zittirig werd iri plaats van cleii ondervo~rzitter van de 
perniarieiite cominissie von Oppolzer, welke ons door den dood was 
ontvallen, tot licl dier permanente cominissie verkozcn de heer von 



Kalmar, directeur van de driehoeksmetingen van het militair geogra- 
phische instituut te'iVeeiien , eindelijk werd door den Keizer vari Brazilit!, 
welke deze vergadering bijwoonde, de mededeelinggedaaii dat ook Brazilië 
tot de internationale vereeniging voor de aardmeting was toegetreden. 

Tt'erRzaamheden der commissie. 

De werkzaamheden dor commissie hadden in 1887 betrekking op: 
de driehoeksmeting ; 
de waterpassing; 
de lerigtebepaling. 

Driehoeksnseting. De voor de driehoeksmeting uitgevoerde werk- 
zaamheden laten zich gevoegelijk in twee groepen splitsen , namelijk 
het onderzoek van de instrumenten en de terreinwerkzaamheden gedu- 
rende de zomermaanden. 

Daar de nauwkeurigheid van de lioekmetiiigen hoofdzakelijk af hangt 
van de nauwkeurigheid van het daarvoor gebruikte instrument en wel 
in het bijzonder van de juistheid van de randverdeeling en dgar h e t ,  
vooral uit do onderzoekingen, uitgevoerd door de Landesaufnahme te 
Berlijn, gebleken was dat de nauwkeurigste raridverdeeliiigeii geleverd 
werden door deli heer J. Wanschaff te Berlijn, werd in Juni  1886 aldal~r 
een groote theodoliet met oen cirkelrand van 35 centimeter middellijn 
voor de eigenlijke hoekmetingen en een kleinere van 21 centimeter 
voor de centreeringsmetingen enz. besteld. Zoo als in ons verslag over 
1886 reeds vermeld was , werd rle g-roote tl~eodoliet in Octoher, do 
kleinere in December van dat jaar o~itvrtnge~i, naar Delft overgebracht 
en aldaar aan een onderzoek onderworpen. 

Het onderzoel; van dcii cirkelrand zou op twee wijzen plaats hebben. 
In de eerst0 plaats zoudeii op een tiental punten van den rand de 
onderlinge afstanden van eenige opvolgende deelstreepen met behulp 
van de mikroskopen worden uitgemeten, ten einde te kunnen nagaan 
of die afstanden vol(1oeiide aan elkantler gelijk waren en uit de afwij- 
kingen die zich daarbij vertoonden de middelbare waarde van de fout 
in de plaats van eeiie deelstreep af te leiden. In de tweede plaats zou 
door het meten van een zelfaen hoek op verschillende cleelen van den 
rand,  de betrekkelijke stand van op groc~teren afst:~i~d van elkander 
gelegen deelstreepen bepzald worden , ten eiiide de fouten te kunnen 
beoordeelen clie zich over grootere deelen Ynn den rand uitbreiden en 
zich dus bij het eerste gedeelte van liet onderzoel; niet doen gevoelen. 

I)e cirkelrand van den grooten theodoliet werd voorloopig alleen aan 
het eerste gedeelte van dit onderzoek onderworpen. Op een tiental 
punten van den omtrelr van den rand werden telkens twaalf op elkander 
volgeriiie vakjes vari vijf minuten uitgemeten en tusschen deze afstanden 
bleken veel grootere verschillen te bestaan dan bij onderscheidene 
andere cirkelranden , waarop een gelijk ouderzoel; was ingesteld. Ook 
de middelbare waarde \.an de fout in de plaat? van een deelstreel~je, 



waarvoor gevonden werd 0,"65, was veel te groot. De ongunstige uit- 
komsten, welke dit eerste gedeelte van het onderzoek opleverden , maakten 
liet overbodig om het onderzoek nog verder uit te breiden , zoolat 
besloteii werd den theodoliet af te keuren en naar Brrlijn terug te 
zenden. Het bleek toen dat de mindere juistheid van de verdeeling , 
veroorzaakt , was door eene ongesteldheid van den heer Wansclian' , 
waardoor hij verliinderd aras de verdeeling zelve uit te voereii , en dtit 
had moeten overlaten aan een werkman aaii wien hij i~ieeride d:~t  werk 
t e  kunnen toevertrouweii. blet de iiieeste berei:lwillighcid, werd tloor 
hem na het uitslijpen der oude verdeeling eeiie geheel nieuwe verdreliiig 
aangebracht, die bij oiitlerzoek bleek met alle tot nu  toe geleverde vei. 
deelingeil te  ltuiiiieii wedijveren. 

De aldus verbeterde tlieorloliet werd tegen liet eiiide vaii Maart terug 
ontvangen ei1 toer1 opnieuw aan een onclerzoek onderworpen. Bnt eerstc 
gedeelte vaii dat oiiderzoek gaf nu veel betere resultnteii. De oiiclerliiigo 
afutaiideii der deelstreepeii blelreii thans veel miiider vaii elkander af 
te wijken, en voor de iniddelbare waarde van de fout in de plaats van 
eene deelstreep werd tlians gevonden O,"2G. Nu kon ook worden 
overgegaan om de randverdeelirig aaii liet tweede gedeelte van liet 
bove~igenoemde onderzoek te onderwerpen. Bij dat oiiderzoek , waar1ii.j 
vele voorzorgeii te nemen zijn ten eiiido alle mogelijke fouten die niet 
uit de raiidverdeeliiig voortspruiten zooveel mogelijk te elimiiieereii , 
werden groote moeilijkheden ondervoiiden. De gebrekkige iiirichtiiig 
van de lokalen aaii de polytecliiiisclie scliool voor de :lfdceling gcodcsio 
maakte het geheel onmogelijk, het onderzoek aldaar uit te voereii. 
In die lokaleii , op eenc boveiiverdicpiiig g e l e ~ ~ i i ,  was liet volstrekt 
onmogelijk om aan het instrument eeiie voldooii~lc v:lstc opstelliiig te 
geven , die voor dit onderzoek noodzaltelijk is. Oolc in de aiidere lokalen 
der polytechnische school bleclt eciie dergelijke iiiriclitiiig nict ;lniiwezit; 
te zijn, zoodat men na herhaalde vruclite!ooze proefiicmii1gen er tot: 
moest overgaan oir1 in een cler loltalen voor de iiatuurkuncle deli vloer 
te laten opbreken, teli einde op den vasten bcdem ceii steenen pijlrr te 
liuiinen boum~eri, waarop liet instrument nvrd ol)gestelcl. 1)a:lr de nfslaiideii, 
waarop nien iii dat lokaal kon zien veel te klei11 waren 0111 o11 daartoc 
aan te brengen merken te  kunnen riclite~i , werd tcen dl? hoek ge- 
meten tussclieri CIC vizierlijnen van twcc groote watcrpas-iiistrunie~iteii 
tils collimatorci~ opgestelcl. Ten eiiide clen Iioek tuscclien dio heil!e vizier- 
lijnen zoo c\nveranderlijk mogelijlt te houtlen , werden (?ie beide i.istru- 
inenten bevestigd op eene c1oorg:laiid steeiien plaat ,  die aldaar sari deli 
muur bevestigd is. Deze inrichting bleclt toeii voor het oiidcrzoelr 
voldoeiide. 

Natlat do collimatoren zoodanig maren opgesteld dat hunno vizier- 
lijnel] onderling een hoek van op weinig na. 4 5 O  i~iaaltteri , werd diu 
hoek op 36 verschilleade plaatsen van den rauil gemeten in dier voege 
dat daarbij telkens op andere deelstreepeii op den rand werd inge- 
steld. Ook dit onderzoek leidde tot een zeer gunstig oordeel over de 



randverdeeling. Voor de middelbare waarde van de fout in eene 
r icht ing,  bepaald door eene enkele met ing ,  waarbij vier deelstrepen 
werden afge!ezen , w e r d ,  voor zooverre betreft de fouten die ui t  de 
randverdeeling voortspruiten , gevonden 0,"32, terwijl tevens bleek da t  
zoogenaamde periodieke fouten ternauwernood te bespeuren waren. Dit 
resultaat vergeleken met  d e  uitkomsten van cle nauwkeurigste rand- 
verdeelingen door de Pruissische Landes aufnahme onderzocht en waarbij 
voor die middelbare waarde gevonden werd 0,"44 h 0,"68, bewijst d a t  
de thans geleverde verdeeliiig aan alle billijke eischen ruirnschoots 
voldoet. He t  instrument werd n a  da t  onderzoek dan ooli definitief 
aangenomen. 

De kleinere tlieodoliet met een cirkelranc! van 21 centimeter middellijn , 
die tegelijk met den grooten naar Berlijn was teruggezoiideri , t en  
einde eiikele wijzigingen t e  ondergaan,  was aldaar ook van eerie 
geheel nieuwe verdeeling voorzieii en te  gelijk met den grooteu 
theodoliet t e r u g  ontvangen. De cirkelrand van da t  instrument werd 
geheel aan hetzelfde onderzoek oriderworpen. Het  eerste gedeelte 
daarvan gaf een eveii guns t ig  resul taat ;  voor de niiddelbare waarde 
van de fout in de plaats van eene deelstreep, afgeleid uit  tle meting 
van de afstanden van eeiiige op elkander volgerlde streepen werd 
gevondeii 0,"32 dus  slechts weiriig meer dan bij den grooteri tlieo- 
doliet. H e t  tweede gedeelte van het orirlerzoek leidde ectiter tot eeii 
zeer ongunstig oordeel. Voor cle middelbare waarcle van de fout i11 
teiie r icht ing werd hierbij gevonden 1,"04, eene waarde die gelijk is 
aan die welke bij de niiust goede verdeelirigcn bij de Landes auf'iiatime 
gevonden werd. De theodoliet werd daarom afgekeuril cii ariderin:ial 
iiaar Berlijn opgezonden. 1Sen uitvoerig oiiderzoek altlaar ingesteld , zoowel 
cloor den tieer WaiischaíI' zelver1 als op dieiis verzoek cloor dc Pruis- 
sisclie Landesaufnahme , bevestigde volkonieri de door oiis verkregeu 
origunstige resultaten. Natlat de oorsproiig vali cle fout; was opgeapoor~l , 
wercl tlc oude vcrtleeliiig uitgeslepo~i eri rvederoin iiiet de irieestc zorg 
eene iiicuwt: verilecliiig aaiigebraclit , die t t i a i~s  tot eeii gunst ig resultaat 
1 cercle. 

I )e  aldus verbetertie tlieodoliet weril op het  einde van October terug 
oiitv;i~igeii en tocri vederom opiiir:uw ontlerzoclit. Het eerste gedeelte 
vaii liet ontlerzoek gaf eeii eveii g u n s t i g  resultaat als de vorige maal ;  
rotli. <!e ~~~~~~~~~~~~~e waarde vaii de fout iii J e  plaats van eerie deelstree11 
v-eril zelfs eeiie eeiiigziiis kleinere waartle iiaiiielijk O,"2S gevoiitleii. 
IIct t~veedc gec l r~ l te  van het  onderzoek gaf wcderom tot groote moeie- 
li,jklirtleii asrileiding. Bij het meten stuitte riic~i thans op het bezwaar, 
(!at tlo lioe!: tiisscheri cle ~izierliji ien van de twee colliinatoreii gedurende 
Oe rnetiiig veranderde , eer1 bezwaar dat  Ineri bij het vroegere onderzoek 
iiiet ondervonden had. Gerst n a  een langdurig oiiderzoek werd tle oor- 
z:ial< hiervan gevonden in de ongelijke uitzetting van de steenen plaat ,  
\vaarop de collimatoren bevestigd waren. 

Bij liet eerste oiiderzoek d a t  in  J u n i  had plaats g e h a d ,  d u s  in  den 



z o m e r ,  was hiervan niets te  bespeuren , omdat de temperatuur biiineti 
ei1 buiten dezelfde was. Thans  ech te r ,  n u  het  onderzoek in den winter 
moest plaats hebben ,  was  de toestand ongunstiger. De stijgiiig van 
de temperatuur binnen he t  lokaal deelde zich aan de steenen plaat 
mede en deed deze uitzetten. Deze uitzetting was echter aan den voor- 
kan t  grooter dan aan  den achterkant ,  waar de plaat in  den m u u r  was 
bevestigd en de hoogere temperatuur (lus veel niinder snel aarinam 
daii aan  den voorkant die zich vrij in he t  lokaal bevond. Na het  ont- 
dekken van die oorzaak, die toen niet weg  t e  nemen moest door 
eene wijziging in de methode van meten de invloed daarvan zooveel 
mogelijk geëlimineerd worden. Eerst daarna kwam men tot eeiiigsziiis 
vertrouwbare resultaten. Voor de middelbare waarde van de fout in  
eeiie richting werd thans  gevonden 0,"42 een resultaat d a t ,  waiinecr 
men de geringere afmetingen van den rand iii aanmerking iieenit, even 
guns t ig  m a g  lieeten als het resultaat vroeger bij den grooten theodoliet 
gevonden. De tweede theodoliet werd toen ook definitief aaiigeiioinen. 

Al  heeft de  commissie bij het aaiisshafïen en het  onderzoeken der 
instrumenten aanvankelijk tegenspoed ondervonden , zij kan tharis gerust 
verklaren in liet bezit te  zijn van een tweetal instrumenteii , waarmede 
zij met he t  volste vertrouwen de aai1 liaar opgeclrageii weteiischappe- 
lijke t aak  kan  ten uitvoer brengen. De vervaardixx van die instru- 
menten ,  de  heer \Vaiiscliaff, heeft a l  liet mogelijke gedaaii om ze 
een hoogeii graad van volhornenlieitl te  geven eii tot drienialen toe 
met de  meeste bereidwilligl~eiil volkonieii nieuwe randverdeelingeii 
geleverd,  toen door bijzoiidere omst:inLligliedeii de eersten iiiet gelieel 
bl3ken t e  voldoen. 

Omtrerit (Ie uit  te  voeren terrein-wer1;zaamlieden was oorspronkelijk 
bepaald da t  clie zouden bestaan in tle voortzetting van de verlï~ri iiiiig 

voor liet drlelioekeiinet. I h o r  l~ijzoiiilei'c oinst:tiidiglietleri moest daariii 
echter verandering gcbraclit worileii. L)e tlrieliocksnietiiig langs do 
o~s te l i~ jke  grens moet iiatiielljk in verband gel~racl i t  worden niet tlio 
van rle Pruissische Lnn~lesaufi!;~liiiie. Iii de provincie Groriiiigeii waren 
daartoe als aaiisluitirigs~~uiiteii aangewczen : Finsterwolde , Uitliuizer- 
mede en Horii~iuizeii. A:~rigezieii iiu vaii Pruissisclie zijde de metiiigeii 
voor de  aansluiting i ~ i  1885 e11 S6 warvil ten uitvoer gebracht ,  was 
liet ~inodig voor de (lc[iiiitieve berekeiiing van het  n e t ,  dat  wij cla 
resultaten vaii d? metingeil iii Cie drie Loveiigeiioernde puiiten konclrri 
niededeeleii. Daar dit  geen uitsteI kon leiden en de nog  ui t  t e  voereii 
verltenning geen invloed op die iiictiiigeii kon hebben,  daar da t  ge- 
deelte van he t  net  definitief was vastgesteld, werd bedoten de  werk. 
zaamhedeii t e  beginiien met de hoekmetiugen op die drie punten eri , 
zoo er n o g  tijd mogt  overblijven, daarna de verkenning ter hand t e  
nemen. 

Tengevolge van de  moeilijkheden bij he t  onderzoek van de instru- 
meiiten ondervonden, waardoor dit  onderzoek eerst tegen het einde 



van dc maand J u n i  afgeloopeil w a s ,  konden de ingenieurs Heuvelinli 
en Wildeboer niet voor het begin van J u l i  naar het terrein gezonden 
worden om de iioodige iiirichtingen voor de metingen op de torens 
t(: Fiiisterwolde , Uithuizermede en Hornhuizen , en voor het stellen van 
cle heliotropen op d e  torens van Groningen,  Gieten,  Onstwedde en 
Fiolwiertle i n  orde te  laten brengen. Ten  gevolge van de aanschrijving 
(loor Uwe flxcellentie gericht tot  de burgemeesters van d e  betrokken 
genieenteli om beliulpzaam t e  willen zijn bij het verkrijgen van de 
iioodige toestemming voor he t  maken van cle bedoelde inriclitingen o p  
de torens,  werd die toestemming overal onmiddellijk verleend. 

Toen meri tot  de uitvoering zou overgaan werden dadelijk groote 
inoeilijlihederi oiidervonden, die hun  oorsprong hadden iri de wijze, 
waarop iii 1885 de verkenning van da t  gedeelte van het driehoekennet 
liad moeten plaats hebben. u i n  redenen,  in  ons verslag van da t  jaar 
vermsld , waren wij genoodzaakt die verkenning u i t  t e  voeren zeer 
vroeg i n  Iiet voorjaar. Bij die verkenning bleek toen da t  de torens 
van Pinsterwolde en Uitliiiizermede wederkeerig goed zichtbaar waren. 
Toen Inen in J u l i  op de torens d0 plaats wilde bepalen waar  de waar- 
iiemingsp!jlers moesten worden aangebracht, bleken die torens echter niet 
ziclitbaar te  zijri. Alvorens t o t  het maken van d e  noodige inrichtingen 
over t e  gaan  nioest de aard van d e  belemmering worden nagegaan,  
waarmede een groot tijdverlies gepaard gir ig ,  t e  meer daar door de 
ongunstige weersgesteldheicl het  uitzicht op groote afstanden bemoei- 
lijkt werd. 1Cixidelijli bleek h e t ,  da t  die belemmering bestond i n  eenige 
boomen in de iiabijheid van J u k w e r d ,  welke belemmering toen werd 
opgelieveii cloor het , iia bekomen macht ig ing ,  iriliorten der boomen. Dc 
toren van I~'instr,rwolde was tocn vali Uithuizermede goed te  zisn. Dit 
zelfde bezwaar werd iiog tmcemalcii o~i tmoet  en wel op dezc:lfde lijn 
cloor een paar booinen dicht bij I~'inster~voldc, die dcii torcil van 
Uitliuizermede kcdeliten vd:i liet p u n t  waar tlc metingen rnoesteii 
!)laats hchben:  eli op de lijn Uitliuizermede-llornliuizeii door boomeii 
in  de iia1)ijheid van Usqiiert. Van deze liiiidernisseii was bij dc verkcii- 
iiilig niets bespeurd , omdat dic vf>rkeiiiiing in Iiet vo 1rjna.r I.ad mocten 
plaats hebbetl tocn e r  gecii bladcren aan de boomrii wareii,  zoodat 
he t  Iieliotroop licht , waarinede hct oiitlerzeek werd uitgevoerd , onge- 
liiiide:.d lioii tloorgaan. 1Iad d e  verkcnniiig zoonls dit  behoordc in dcii 
zomrr van 1884 liuii~ieii plaats liebben , dan zouclen die hilidcrnisseii 
htelli; zijn opgenierlct , cii liad mcii door het  kiezeii van andere punten,  
die inoeilijliheden Icunnen oiitgaaii. Thans  was dit nict meer mogelijk 
ointlat de gcnoerric!e punten als aansluitingspunteii warcn aaiigewezen , 
eii de metingen vali Pruissisclie zijde daarnaar waren ingericht en 
uitgevocrd. 

De ondervoi~dcn moeilililieden liadden tengevolge da t  eei',t tegeil 
het einde van Auguctus alles iii orde w a s ,  om met do metingen t e  
kunnon beginnen. Toeii was echter dc vacaiitie van de polytechnische 
school voor het grootste gccieelte verstrelien , zoodat ons medelid Scliols , 



die de metingen zou leiden, nog slec'hts gedurende acht dagen daarbij 
tegeriwoordig kon zijn, er1 verder de metingen aan de beide vroeger 
genoemde ingenieurs moest overgelaten. De buitengewoon ongunstige 
weersgesteldheid gedurende liet geheele najaar verijdelde echter alle 
pogingen om de metingen, al zij het ook maar op een p u n t ,  ten 
uitvoer te brengen. 

Gedurende zes weken bleven de beide ingenieurs in Finsterwolde, 
zonder dat liet mogelijk was eenige meting aldaar te verrichten. Tegen 
lietmidden van October werd de weersgesteldheid zoo ongunstig,  dat 
het geheel onmogelijk bleek om voor dit jaar nog metingen u't te  
voeren, en werden de verdere pogingen daartoe gestaakt. De inrichtingen 
op de torens werden in zoodanigen toestand gebracht, dat zij het volgendo 
voorjaar met geringe moeite wederom in bruikbaren staat kunneri ge- 
bracht worden om doii onder gunstiger voorwaarden de metiiigen 
te kunneri uitvoeren. Aan de Pruissische Laridesaufriahme werd door 
ons van het mislukken der pogingen om dit jaar nog de metiiigen 
te  verricliten kennis gegeven , waarop wij de mededeeling oiitvingeii, 
dat met de definitieve berekening van het Pruissischegedeelte van het 
aansluitiiigsiiet tot 1888 zou worden gewacht, indien wij de metingen 
op de drie meergenoemde punten tijdig in dat jnar kunnen uitvoeren. 

7Valerpa.rsing. In het afgeloopen jaar hebben de terreinwerkzaam- 
lieden besta:iii in liet stellen van e3n nieuw merk in de kerk te Sliedrecht, 
daar het oude ten gevolge van eene verbouwing van de kerk volgens 
ingeliomen bericht zou verloren gaan ; door eene waterpassirig werd 
het nieuwe merk aan liet oude verbonden. Op gelijke wi.jze werd eeii 
merk i11 den tol bij Leeuwarden door een nieuw merk vervangen. 
Verder werd nog eene waterpassing verricht td Maassluis, waar ook 
eeii vroeger door de Itijkscoinmissie gesteld merk door het afbreken 
van een gebouw zou verdwijiien. De merken in de kerk teLent,  welke 
door overmetseling waren onzichtbaar geworden, werden wederoin Lloot- 
gelegd. 

Het drukken van de eiiiduitkoinsten van al de waterpassingen 
vroeger onder leiding var1 den heer Colieii Stuart , later van de Rijks- 
comriiissie volbracht, is in het vorig jaar aangevangen en nu bijna 
geëiiidigd , zoodat Linnen kort de eseinplaren kunnen worden v2rzonden. 

Tot ons leedwezen is de witterpasuing van Belgische zijd2 ter ver- 
bindiiig van onze merken te  I-Ieyst inet het Ostendesche peil nog niet 
tot stand gekomen. 

Lengtebepaling Leiden-Parijs. De berekening van de waarnemingen 
van het lengteverschil Leiden-Parijs is ten einde gebraclit , en geeft voor 
het lengteverschil van den meridiaan van Parijs ei1 deli meridiaancirkel 
te Leiden 8m35~21, eene uitkomst welke zeer goed sluit met die 
welke langs indirecten weg voor dat lecgteverschi; is verkregen. 

De Rijkscom?nissie voor Graadmeting en Waterpassigzg. 
H .  G. V A N  DE SANDE BAKHUYZEN, Voorzitler. 
C I ~ .  N. SCHOLS , Secretaris. 





'VERSLAG cler R ~ k s c o r n ~ i ~ i s s i e  voor yraahnet iny  el& ?vaterpassing, 
anl&gaa?uie hare we?.ksaamhetZen gedurende het  jaal' 1888. 

Ingevolge het voorsclirift haar verstrekt bij beschikking van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken, van 14 Mei 1879, litt. M,  afdee- 
ling Kunsten en Wetenschappeii , heeft de Rijkscommissie voor graad- 
meting en n~aterpassiiig , de eer aangaande hare merkzaamheden in  
het jaar 1888 liet volgeilde te berichten. 

Commissie. In  den loop van het jaar hadden geene veranderingen 
plaats in dc samenstelling der commissie noch in die der subcommissiën, 
waariil zij zich verdeeld heeft. 

Ve~gnt le~*i ,~ ,qen.  De commissie vergaderde drie malen in den loop van 
het jaar ter beraadslaging over liare aangelegenheden. 

Betrekkilzyen azct 6l~itetzlandsche leden can  de intel.nationale geodesische 
ve?*ee?~iging, Aan clen secretaris der permanente commissie van de inter- 
natioriale aardmeting werd een kort verslag gezonden over de werk- 
zaanllieden in 1887 voor de anrclrnetirig in Nederland verricht, welk 
verslag is opgeiiomen iii de bijlagen var1 de Handelingen van de ver- 
gadering der permaneiite coinniissic in October 1887 iu Nice gehouden. 
Verder werden aan het internationale bureau de noodige gegevens 
verstrekt voor zooverre Nederland betreft, voor de samenstelling van 
een algemeen verslag over dei1 staiid der basismetingen. 

In  de tweede helft vaii de maand September 1888 werd in Salzburg 
de jnarlijksche vergaderiiig gehouden van de permanente comniissie 
voor de aardmeting, welke vergadering behalve door onzen voorzitter 
de heer Van de dande Dakhuijzeii als lid der permanente commissie 
ook werd bijgewoorid door oiis inedelid Schols. 

r 7 legenwoordig waren als leden der permanente commissie : generaal 
Ibanez uit Madrid , voorzitter, Hirsch , directeur van de sterrecwacht 
te Neuchatel , secretaris, Fuye , lid cler Fraiische academie te Parijs , 
generaal Ferrero, voorzitter der hoofdcommissie voor het kadaster te 
Iiome , Foerster , directeur van de sterrenwacht te Berlijn, Helmert , 
directeur vaii het geodetische instituut te Berlijn, Von Iialmar,  direc- 
teur vnil de driehoeksmetingen vaii het militair geographische instituut 
te Weenen, Profrssor Nagel uit Dresden en Van do Sande Bakhuyzen 
uit Leicleri , verder als afgevaardigclen der verschillende geodetische 
coininissiCn : D'hvila , pair van Portugal , coraimaiidaut Bassot van den 
militairen geographischen dienst te Purijs, Bouquet de la Grye , hoofd- 
ingenieur van den hydrographisclien dienst der marine , luitenant- 
kolonel Capitaneanu uit Bukarest. , kolonel Derrecagaix , directeur van 
den militairen geographischen dienst te Parijs, Diaz Covarrubias , consul 



van Mexico te Parijs, majoor Hart1 van het militair geographisch 
instituut te Weenen,  Karlinski , directeur der sterrenwacht te Krakau,  
Lallemand , secretaris van de Fransche commissie voor de waterpassing , 
Rumker , directeur der sterrenwacht te Hamburg,  Professor Schols uit 
Delft, generaal Schreiber, chef der Pruissische Lancles-aufnahme te Berlijn: 
Professor Tinter uit Weenen en Tisserand, lid van de Fransche academie 
te  Parijs. Verder werd de vergaderiiig iiog bijgewoond door baron De 
Teffé , admiraal van Brazilie. 

In de eerste plaats werd door den secretaris verslag uitgebracht 
aangaande zijne werkzaamheden in het afgeloopen jaar, waaruit onder 
anderen bleek dat tot de internationale vereeniging waren toegetreden 
Griekenlalid , Mexico , Cliili ei1 Japan. Va11 de toetreding van Brazilië 
door den Keizer zelven in de vergadering te Nice toegezegd, was nog 
geene officieele niededeeling ontvaiigen. De admiraal De Teffé deelde 
ecbter mede dat deze spoedig zou volgeli. 

Door den directeur van liet centraal bureau voor de aardmeting werd 
daarna verslag uitgebracht over de werkzaaniheden van dat bureau in 
het algemeen en meer in het bijzonder over de: onderzoekingen aldaar 
verricht om na te gaan in hoeverre de bij aatronomiache plaatsbepa- 
lingen gedane waarnemingen konden dienen ter verbetering van sterre- 
plaatsen, en verder over de metingen die wenschelijk waren ter aan- 
vulling van het net der astronomische plaatsbepalingen, ten einde 
daaruit en uit de driehoeksinetingen de systeniatisclie afwijkingen van 
de spheroïde te berekenen, welke de aarde in verschillende deelen ver- 
toont. Eene juiste opgave van de verschillende streken in Europa, waar 
zoodanige aanvullingsmetingen noodig waren, koii door gemis aan ge- 
gevens nog niet worden verstrekt ; alleen kon door dr. Helrnert met 
de geodetische commissiën voor enkele rijken bepaalde gordels worden 
aangegeven, waar men de astronomische ligging van een groot aantal 
stations zou bepaleii om aldus voor die gordels de afwijking van den 
vorm der s p h e r ~ ï l e  te berekenen. Als voorbeeld daarvan gaf hij de 
bewerking van een gordel ongeveer in de richting van het noorden 
naar het zuiden, van Denemarken tot de Zwitsersche bergen. 

Een uitvoerig bericht werd door den lieer Lallemaiid gegeven over 
de uitgebreide waterpassingen in de laatsto jaren i11 Frankrijk verricht 
en over de vergelijking van de uitkomsten van deze waterpassing en 
van die van Bourdaloue welke van de jaren 1857-1863 dagteekent. 

De meening dat uit de verschillen dier uitkomsten tot eenedaling of 
rijzing van den bodem mocht wordeu besloten vond geene algemeene 
instemming, hoewel het feit dat in het algemeen veranderingen in de 
hoogte van het vasteland plaats vinden niet werd tegengesproken. 
Als eene niet onbelangrijke bijdrage in deze quaestie kon er onzerzijds 
op worden gewezen dat, volgens waarnemingen in Amsterdam volbracht, 
de bodem aldaar gedurende 2 eeuwen onveranderd zijne lioogte heeft 
behouden. 

I n  verband met deze daling en rijzing van den bodem herinnerde 
de secretaris aan de verplichting, welke het bestuur der internationale 
aardmeting reeds in 1864 up zich had genomen voor de verschillende 



waterpassingen in Europa een genieenschappelijk nolpi int  der hoogten 
aan  te  geven en werd aan de permanente Commissie opgedragen om 
in de eerstvolgende algemeene vergaderirig, welke dit jaar in  Parijs 
zal worden geliouden, daaromtrent eeii voorstel te doen. Dit nu lpunt  
zou moeten worden ontleend aan de gemiddelde hoogte van de Noordzee 
op de kust  var1 een der kleinere Staten (Nederla~id of België). 

Een niet oiibelaiigrijk vraagpiiiit waarmede de algemeene verga- 
dering van afgevaardigden der graadmetirigscommissie zich reeds t e  
Rome had beziggehoutleii , namelijk de veranderlijkheid van de breedte 
of pools~ioogte vaii eene plaslts, werd door den heer Förster nogmaals 
ter  s ~ r a k e  gebracht. In  Rome rvas besloten eenire  sterrenwachten ui t  . , 
te  rioutligen (Jni cluor geincc~ri~c\i:ip~~clijkc gelijktijdige ~anrncmir igs -  
rcckscn tlc n1 u! liiet vertlri lerliiklicitl rali tlz poolahooate te onder- 
zoeken. Aan die nitrioocliging &as echter g e v o l g g e g e v e n ,  en 
n u  besloot de permarierite Commissie op voorstel van de heeren Foerster , 
IIelmert , Van de Sande Bakhuyzen,  Tisserand en Weiss ,  de zaak zelf 
ter hand t e  nemen en he t  centraal biirrau op te  dragen d e  noodige 
onderzoekingen t c  doen volbrerigeii ter bepaling van de beste waar- 
iicmingsmethode tiie men bij de oplossing van dit zoo gewichtige als  
lastige vraagstuk heeft t e  volgen. Op een viertal sterrenwachten zijn 
deze onderzoekingen reeds aangevangen. 

Behalve met deze meer algemeeiie onderwerpen hield de vergadering 
zich ook bezig met de verslagen der afgevaardigde11 over de geodetische 
werlizaamhedeii in het laatste jaar i11 de verschillende landen van 
Europa volbracht. Onze medeletleii Echols en Van de SandeBakhuyzen 
brachten tiet versla; uit  over Iietgeeii in Kederland was verricht. Deze 
verslagen gaven tot geene algeliieene beschouwingeii aanleiding. 

Sijdeiis de vergadering \ven1 tevens aan  cle afgevaardigden een 
exemplaar aa~igebotleii van liet verhandelde in (Ie zitting van d e  
p~rrnaneri te  commissie te  Kice in 1887, waarvan wij de eer hebben 
Uwe Excellentie een exemplaar aan t e  biedeu. 

Werkznnmheden dei. Cnnznzissie. De werkzaainhedei~ der Commissie 
hadden in 1888 betrekking op : 

d e  driehoeksmeting ; 
de waterpassilig. 

Dricho~ksrneti7?c/. [>e ~verkzannihc~len ,oor de driehoeksmeting zouden 
volgena het ontwerpcri plnii Lestaari in tle uitvoering van de metingen 
op cle drie kluiitrn iii dc ~)roviricie Cfroiiirigeri, die riloesten dienen voor 
de aansluitiiig nan tlc iiietiiigeii i11 Pruissen, n:iirielijk Finsterwolde, 
Uitliiiizermeeileri er] FIoriiliiiizen , n1 waar de metingeii in tle eerste plaats 
noodzakelijk xvareii omr!:it die n7erlrza:ltnh~den o p  tle Pruissische punten  
reeds i11 1885 en 18% wiirrri tori eintle gebriicht. De overige tijd zou 
dan  bestreil worden aan tle p er cl ere verkeriiiirig van het driehoekennet. 

Aan die rerkenniiig is echter ~ w i i i i g  gedaan kunnen worden , door- 
dat  d e  metiligen 01) de tioucngenoeindv punten a l  ilen beschikbaren 
tijd iii beslag namen. Alleen werd in de maand Mei langs de oostelijke 
grens i11 de provinciëu Overijssel, Gelderland en Limburg  eene ver- 
kenning uitgevoerd, ten einde tot  een voorloopig ontwerp t e  komen 



voor de verbinding van onze driehoeksmet.iiig niet die vau Pruissen 
langs da t  gedeelte van onze grenzen. De ingenieur Heuveliirlc hegaf 
zich daartoe riaar Oltlenzaal , alwaar hij cleii 7ileii biei deii kapitein 
Bendeman van de I'ruissisclie Landes-nufnalinie ontmoette, om gezamenlijk 
met  hem cle verscliillende aaiisluitirigspunteii t,e bezoeken. 

Deze gemeeuscilappelijke verkenning die op 17 Mei eiiidigde , gaf  
aanleiding tot  eeo voorloopig ontwerp voor de aansl!iitiiig (1a.t tot eeii 
definitief plan zou kunnen varlieveti wortle~i, indieri de op ons grontl- 
gebied n o g  uit t e  voeren verkenuilig geen wijzigiiig iioodzakelijk maakt. 
Aangezien wegens de boveiigeiioeriide redeii die verkenning dit jaar 
niet meer kon plaats hebben,  zal dit een vaii de eerste werkzaam- 
heden zijn die in den loop vaii 1889 ziilleii nioct1:ii iiitgevoertl wordeii. 

Tijdens de ingenieur Heuvelink iiiet tlie verkeiinirig bezig w a s ,  g i n g  
de  tweede ingenieur der coiiimiscie , cle tieer \Vilcleboer, met cle iii- 

s t rumenten naar Gronii ige~i ,  ten e~iitle alilaar a l l rs  i11 orde te  brengeu 
om de metingen te  kuuiieu begiiinrii. Toeu do verlieniiing was afge- 
loopen, g i n g  ook de  ingenieur Heiivrliiik claarhce~i, zoodat tegeii tiet 
einde van Mei de  metingen in Finster\volde een aanvang kniiclcii iierneii. 
De zeer ongunstige ~eersges te l~ lhe ic l  die tleii gelieeleri zonier getieersc!it 
enz. dat  he t  licht zich ten gevolge vaii de groote eii oiirrgeliilatige breking 
nooit scherp vertoonde. I le t  is dan ook a1lee:i rnogelijlr gecveest eeii eeiiigs- 
zins bevredigend resultaat te  verkrijgen tloor alle hoelicii, w;i~rl) i j  (lie ricli- 
t i n g  voorkwam , een dubbel aantal iii:ilen te  iiicten. 'i'ocli blijft c13 
nauwkeurigheid vali de aldaar uerrictite metingeii briieilcn die va.u 
Finst,erwolde. Voor cle midilelbare waarde vaii de fout in cle enkele 
richting werd gevoriden 0,"29. Toen tlezc metingeii op 17 September 
waren afgeloopen, koriden de metingen te  Horlitiuizen, n7nar miiiiler 
moeilijkheden t e  verwachten w.lreri, nog oiiderrio~ueii wortleii. I k z e  
metingen gingen dan ook zeer voorspoedig, zoodat zij iii 8 dageii tij1 
ten uitvoer gebracht kontien wortlen , niet eene miJdrlbare ~ ~ a a r t l c  
heeft en de groote moeielijlcheden die de nietiiigen aldaar oplever(1en 
e n  die in  ons vorig verslag uit,voerig wer,leii a:lrigegeveii , warcii oor- 
zaak dat  de metingen alclaar zeer l a n g  rluurilt!ri eii rerat iii het  begin 
van Augustus afgeloopeii waren. De verkregen uitlconisteii zijn echter 
van dien aard da t  zij alle reden t,ot tevreclt!~iheid geven. Uit tle ver- 
effening van de gedane metilipeu bleek da t  de niitldelbare waarcle vnii 
de  fout in  de  enkele richting slechts opklimt tot O ",18. 

Op he t  station Uitli'uizermeeden , dat  nlsnu aliii de beurt k n ~ a n i  , 
werden de  moeielijkheden die zich iii Fiiisterwolde op de  lijii Uit- 
huizermeeden-Finsterwolde voordedeii, in nog sterkere in:~tc oiidervoiideri. 
De lichtstralen van den heliotroop te  Finster~voltlo kwaiiieri zoo clictit 
l a n g s  den grond en over de daken van tusschengelegeii bocrderijeii 
van  de  fout voor ééne r icht ing vaii 0,"20. 

Nada t  deze metingen tegeii liet eiiide vaii Siptcmber 1.1clioorlijk teii 
einde gebracht  waren ,  moesten nog op de toreiis tc  Oiist~vcdde, Gieteii , 
Groningen en Kollum en op den vuurtoren op Scliierlii«niiikoo~ de 
punten  waarop gericht w a s ,  worclen uastgclegct , \vaarlia. beide inge- 
nieurs tegen h e t  midden van October in  Delft terugkn~ainen.  



Aangezien de drie punten waar de metingen hebben plaats gehad,  
niet tot eenzelfilen:,:driehoek behooren , kan men do uitkomsten der 
metingen niet toetsen aan de bekende voorwaarde, clat de som van de 
drie hoeken gelijk moet zijnaan 180" plus het spherisch exces van den 
driehoek. Te zamen met de metiugen in Pruissen uitgevoerd, vormen 
clie punten echter een driehooksnet van negen driehoeken, in vijf van 
die driehoeken komen een of twee hoeken voor, die door ons gemeten zijn. 
De sluitingsfouten var1 deze vi.jf driehoekeil zijn : 0."404, 0."215, 0."634 
0."868 en 0."145, terwijl de vier overige driehoeken die geheel op 
Lhitsch grondgeliied liggen als sliiitingsfouten opleveren 0."722 , 1."366, 
0."196 en 0!'978. Uit deze cijfers blijkt voldornde dat de door ons 
verkregen uitkomsten niet behoeven achter te staan bij die welke elders 
verkregen zijn. 

Van de verkregen uitkomsten der metingen werd zoo spoedig mo- 
gelijk mededeeling gedaan aan i e  Koninkl. Pruissische Landes-aufnahme. 

Aangezien er vooruitziclit bestond, dat spoedig zou worden over- 
gegaan tot heb uitvoeren van ecne srcundaire driehoeksmetiug , in 
verband met de driehoeksmeting voor de graadmeting, werd van de 
gelegenheid gebruik gemaakt ,  om zooveel mogelijk ook de omliggende 
turens, die niet tot het riet behooren, in te stelleri. 

Wegens den geruiuien tijd dat de metiogen in Fiusterwolde duurden, 
was het mogelijk om van (1:tbr al de zichtbare tor:ns, ten getale van 
110 in te stelleu. Op de twee audere punten kon dit niet zoo volledig 
plaats liebben ; iii Uithuizermeedrn Fwerden 69 en in Hornhuizen 18 
t o r e ~ ~ s  buiten het net rali de eerste orde ingesteld. Men heeft er echter 
voor gezorgi  , dat op die twee punten de waarnemingspijlers konden 
blijven staan,  om die in een volgend jaar nog te kunnen gebruiken. 

1TGterpassit~~g. . De uitkomsten der waterpassing zijn in het vorige 
jaar afgedrukt en verzondeu. 

Bij schrijven van 25 Juli  1888 no. 518 hadden wij de eer Uwe Ex- 
cellentie voor te  stellen, dat de zorg voor het bewaren en zoo noodig 
vervangen der merken van de Rijkswater~>assirig in het vorvolg ZOU 

worden opgedragen nnn den algemeenen dienst van den waterstaat. 
Blijkeus de missive van Uwe Excelleiitie van 29 December 1888 no. 
2284, afdeeling K. en W.,  is aan dit voorstel gevolg gegeven. 

De Rijkseo~nmissie voor graadmeting en 
zoateiiy~assing , 

II. G. V A N  DE SANDE BAKHUYZEN, Voorzitter. 
CH. RI. SCHOLS, Sec.i'ekris. 





VERSLAG DER RIJKSCOMMISSIE voor graadaetinq watep- 
passing aa?~,gaande hare zoerkzaamheden gedgrende het jaar 1889. 

Ingevolge het voorschrift haar verstrekt bij beschikking van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken van 14 Mei 1879 , lit. M , afdeeliiig 
Kunsten en Wetenschappen , heeft de Rijkscommissie voor graadmeting 
en waterpassing de eer aangaande hare werkzaamheden i11 het jaar 1889 
het volgende te berichten. 

Commissie. In verband met de opdracht om te zamen met de driehoeks- 
meting voor de graadmeting eene secundaire driehoeksmeting uit te 
voeren, werd de heer A. W. E. Kwisthout , ingenieur-verificateur var1 
het kadaster te Roermond, als lid auu de commissie toegevoegd. 

Vergadepingen. De conlmisaie vergaderde vijf malen in den loop van 
het jaar ter beraadslaging over hare aangelegenheden. 

betrek kin ge?^ wet hwitenlandsche leden van de internationalegeodesische 
vereeniying. Aari den secretaris van de permanente commissie van de 
internationale geodesische vereeniging werd een kort verslag gezorideu 
over de werkzaamheden in 1888 voor de aardmeting in Nederland ver- 
r icht ,  welk verslag is opgenomeri in de bijlagen van de handelingen 
van de vergadering dier commissie in September 1888 te Salzburg 
gehouden. Verder werden aan het internationale bureau de noodige 
gegevens verstrekt, voos zooverre Nederland betreft , voor de samenstelling 
vnii de algemeene verslagen over de basismetingen, de mareographeii 
en de waterpassingeil. 

In  de maand October kwamen te Parijs de afgevaardigden der verschil- 
lende geodetische commissiën bijeen voor de 9de algemeene vergadering 
van de internationale aardmeting. De bijeenkomsten van al de afgevaar- 
digden en van de permanente commissie hadderi plaats van 1 tot 12  
October in de zalen vali het Ministerie van Buitenlaridsche Zaken , waar 
op 3 October de conferentie geopend werd door den Minister van Buiten- 
landsche Zaken Spuller, in tegenwoordigheid van den Minister vari 
Oorlog Freycinet en van den Minister van Onderwijs Fallières. Verte- 
genwoordigd waren België, Denemarken, Frankrijk, Griekenland, 
H a m b a g ,  Hessen-Darmstad , Italië, Japan,  Mexico, Nederland, Oos- 
tenrijk , Pruissen , Rumenië , Servië , Spanje, Vereenigde Staten van 
Noord-Amerika en Zwitserland. 

Als voorzitter werd aangewezen de heer Faye , lid van het instituut, 
voorzitter der Fransche geodesische commissie, terwijl de heereri Fvr- 



s ter ,  directeur der sterrenwacht te Berlijii , en ons medelid Van de 
Sande Bakhuyzeii , tot ondervoorzitters werden benoemd. 

Uit het verslag bleek dat zich thans reeds 26 Staten hadden aangesloten 
bij de vei*eenigiiig der aardmeting op de grondslagen der te Berlijn 
iii 1886 aangenomen internationale conventie en wel behalve de reeds 
genoemde 17 Stateii, de Argentijnsche Republiek , Beijeren , Chili , 
Noorwegen, Portugal, Rusland, Sakseii , Wurtenburg er1 Zwedeii. De 
toetreding van de Vereeiiigde Stateii van Noord-Amerika, waar de 
werkzaamheden op het gebied der aardmeting zulke kolossale uitbreiding 
hebbeii gekregen , en die nu te beter in verbaud kunneu worden gebracht 
met hetgeen iii de overige werelddeelen is verricht, werd met groote 
voldoenirig vernomen. 

Na het verslag van deli secretaris Hirsch werd door den hoogleeraar 
Helmert , directeur van het te Berlijii gevestigde centraal bureau der 
aardmeting, verslag gegeven van de aldaar verrichte werkzaamhedeii , 
in de eerste plaats va2 de samenstelliiig vaii eene bibliographie der 
geodesie, vervolgens vaii de berekeniii; der groote lengtegraadmeting 
laiigs de 52" ~ara l l e l  var1 Rusland tot België. ten clerdevan de verbiri- 
ding van de iroote Russische breedtegraadmeting vaii de Noordelijke 
IJszee tot de Zwarte Zee met de breedtenraadmetilig in Engeland en 
Fraiikrijk , eiiidelijk vaii de onderzoekingin welke vÖlgens een besluit 
vaii do permaneute commissie te Salzburg aan het centraal bureau 
waren opgedragen aangaande de meest geschikte methoden ter bepaling 
vaii iiiogelijke veraiideringeii in de breedte. L)e volbrachte waarnemingen 
deden zien dat voor dit doel de breedte-bepaling volgens Herrebow ei1 
!l!alcott uitriemend geschikt was , doch veranderingeii iii de breedte had 
ineri gedurende de 6 maanden waarin die oiiderzoekingen verricht wn- 
ren niet bespeurd. 

Algeineeue berichten over den voortgang der werkzaamheden teil 
behoeve der aardmeting sedert de vergadering te Nizza in 1887 werden 
gegeven door cle heeren Van de Sande Bakhuyzen over de sterrekundige 
bepaliiigen van leiigte , breedte en azimuth , Ferrero over de driehoek- 
metingeii, Bassot over de basismetingen , Von Kalmár over de water- 
passingen , lbanez over de mareographen , Helmert over de sliiigerbe- 
palingen en over de afwijkingen van het paslood. 

Iri de bijeenkomst van de permanente commissie iii 1888 te Salzburg 
had die commissie op zich genomen in de algemeene vergadering te 
Parijs voorstellen te doen omtrent een gemeenschappelijk nulpunt voor 
de hoogtemetingen voor de verschillende staten van Europa , een nulpunt 
dat zou wordeii afgeleid uit de gemiddelde hoogte van de Noordzee 
op de kust var1 een der kleinere Staten. Ten gevolge var1 het gemis aan 
eelie volcloend nauwkeurige waterpassing in België, ontbrak vooralsnog 
het verband tusschen de gemiddelde waterhoogte aan de kust te Ostendo 
eii op de verschillende punten van onze kust ,  zoodat eene beslissing 
omtrent het aan t e  nemen nulpunt nog niet kon genomen worden ; 
daar men evenwel vertrouwde dat de BelgischeRegeering eerlang voor 
eene voldoeiide aansluiting van de mnreograaf te Ostendeaan de water- 



passingen der naburige 1:inderi zou zorg dragen , werd nan het centraal 
bureau opgedragen eene memorie samen te stellen , welke bij de volgende 
:~lgerneeiie vergadering tot grondslag der te nemen beslissing aangaande 
een algemeei1 vergelijkiiigsvlak voor alle waterpassingen kan dienen. 

Vervolgeiis brachteii de afge~aar~ligden der verschillende landen 
rapporten uit over den voortgang der werkzaamheden voor de aardmeting 
gedurende het laatst verloopen jaar,  welke alle bewezen hoe krachtig 
eu veelzijdig aan de grootsche onderneming wordt gewerkt. Zeer belang- 
rijk waren onder meer de mededeelingen over de oiiderzoekingen omtrent 
de intensiteit eii richting der zwaartekracht, onderzoekingen die als 
voorbeeld kunnen dienen voor hetgeen ook in Nederland in dit opzicht 
is te volbrengen, want al mogen wij bij de zeer geringe verheffing 
welke onze bodein oplevert en bij de groote gelijkvormigheid van het 
terrein , waarschijnlijk nict zulke belangrijke uitkomsten verwachten 
als in meer bergachtige streken zijn verkregen, zoo zijn toch ook hier 
waarnomingen in deze richting in aansluiting aai1 hetgeeii in Duitschland 
ei1 Frankrijk wordt verricht zeer wenschelijk. 

Van veel belang was ook het zeer uitvoerige bericht vaii den afge- 
vaardigde der Vereenigde Staten van Noord-Amerika over alles wat daar 
op het gebied der geodesie was volbracht. Daar echter dit bericht, 
evenmin als die der overige Staten, nog niet in druk verschenen i s ,  
is het iiiet mogelijk er een behoorlijk verslag vaIi te geven. 

Sen slotte had de stemming plaats voor de vervulling der vacature 
in de permaneiite commissie, ten gevolge van het uittreden der heeren 
Ibanez , Perrero , Foerster , Nagel en Vyn de Saiide Bakhuyzen. Allen 
werden hcrkoze~i , behalve de heer Nagel, die verzocht had niet iiieer in 
aanmerking te komen. Voor de vervulling van zijne plaats werd een 
gelijk aantal stemmen uitgebracht op de heereii Davidson van het 
U~iited States Coast aiid geodetic survey , en Hennequiii , chef van het 
bureau cartographique iu België. 

E r  werd nu besloten aan de verschillende Staten, die tot de Ber- 
lijnsche conventie waren toegetreden, langs diplomatieken weg het voor- 
stel te doen om hct aantal leden der permanente commissie vaii negen 
tot tien te vermeerdereii. \Vordt dit voorstel aangenomen , dan kunnen 
de heeren Dxvidson en Henuequin beiden in de commissie worden opge- 
nomen. 

werkzaam he de?^ der commissie. Ue werkzaamheden der comuissie 
hadden in 1889 betrekking op : 

dc primaire driehoeksmeting ; 
de secundaire driehoeksmeting 3 
de lengtebepaling ; en 
dc getijwaarcemingen. 
Primaire driehoeksmeting. De werkzaamheden voor de driehoeksmeting 

bestonden in het voortzetteri van de verkeiinirig waaraan blijkcns het 
verslag over 1888 in dat jaar niets meer kon worden gedaan, eii in 
het inrichten van verschillende statioris voor de metingen. Sen einde 
die werkzaamheden met het oog op de uit te voeren secundaire drie- 



hoeksmeting zooveel mogelijk t e  bespoedigen , werden tegcii 1 Mei naast 
de beide ingenieurs der commissie nog twee nieuwe iiigenieurs aaiigestel:l, 
namelijk de civiel-ingenieurs J. A. Van E y k  Bijleveld en J .  F. Quarit. 
D e  eerste werd voor die werkzaamheden toegevoegd aan den ingeiiieur 
Hk.  J. Heuvelink en de tweede aan den ingenieur N. Wilclehoer. Op 
die wijze was he t  mogelijk de heJovlde weikzanrnheden met twee 
ploegen te  gelijk aan t e  vaiigeii. 

De eerste ploeg wcrd belast met de voortzetti~ig van dever1;enniiig 
langs de oostelijke grens voor de aansluiting aldanr niet Pruissen, inet 
de verkeniiing in de provinciën Overijssel , Gelderland , Limburg eii liet 
oostelijk gedeelte van Xoordbrahant en het  inrichten vnii tle statioiis 
om in 1890 de primaire metiugeii aldaar te  kurineri beginneli. Ue iiige- 
nieur Heuvelink begaf zich daartoe in  het  laatst van April iiaur \Vin- 
terswijk to t  he t  inrichten van een heliotroop op den toren aldaar , ten 
eiride t e  zamen met  rlen kapitein Benrlernan vnii de Pruissische 1,arides- 
aufnahme de lijn Bentheim-Winterswijk t e  onderzoekeil. Op 1 b!i,lri kwxm 
hij met  bovengenoemden officier i11 Bentheiin samen eii daar voegcie 
zich de boveiigenoemde nieuw benoemde ingenieur Van E y k  Bijleveld 
bij hem. H e t  onderzoek werd a.lsnu gezamenlijk laiigs rle grenzen tot  
in Limburg voortgezet,  ten eiiide te onderzoekrri in hoeverre nog rerbe- 
teriugeii gebracht konden worden in Iiet voorloopige plan vali a:~iisluitirig 
da t  was ont'worpen naa i  aanleiding van de verkennirig uitgevoerd in 
h e t  voorjaar van 1888. In het  gedeelte ten noortleil van ITijrnegeii k w a m  
geen veranderiiig ; alleen werd later bij de voortzetting der verkeiiiiirig 
daarin n o g  eene wijziging gebracht ,  i11 zooverre , dat  tiet punt, Ht?tt,rri- 
heuve l ,  dat  vroeger door deli toren vaii Hoclielten vervangen was, 
dnxrin weder word opgeuomen. Bij cle verkeiiniiig in 1858 was het 
uitzicht naar de zijde van Pruissen op deii Hettenlieuvc?l hel~nimortl door 
boomen dic zich aldaar bevonden. Daar tlie boonien t:cliter in cieri vorige11 
winter grooteridcels gerooid waren , bleek het  uitzictit tlians vrli te  zijn , 
van welke gunstige gelegenheid gebruik g e m m k t  werd om dat punt  
in  het  primaire net  op te  neiiieri , waardoor tie aansluiting vaii de 
secundaire driehoeksmeting in da t  gedeelte ver1 gemakkelijker worilt. 

In  het gedeelte t en  zuiderl van Nijmegen ondergirig Iiet voorloopige 
net eenige wijzigiiigen ten gevolge van de genieerischn~ipelijke verken- 
ning. I n  de eerste plaats werd in tle riabijhí~id van Nijmegeri con puilt 
gezocht en op den Flierenbt!rg onder de gemrente Groesherk gcvondeii , 
van waaruit behalve de Nederlaiidsclic punten ook de Pruissische zichtbaar 
w a r e n ,  w a t  van ui t  Nijmegeii wegens d e  nabij gelegeri lieuvelen niet 
mogelijk was. Door cle keuze van dit punt  komt niet rilleen Nijrnegeii , 
maar tevens ook Mil als hoofdpunt der driehoc1;snieting te  vervallen. 
Niettemin zullen deze punten , ter  wille vaii de secundaire driehoeks- 
rnet'ing , toch als punten van de eerste orde worden opgenomen niet 
als lioofdpunten maar als tusschenpunt3n. 

Eene tweede wijziging oiiderging het  voorloopige ont\verp voor (ie 
aaiisluiting in de nabijheid van Roermond. De aarisluiting aldaar zou vol- 
gens  dat  plan moeten plaats hebben door tusscheiikornst van den toren 



t e  Erlielenz , waar zelve nist gemeten 1;oii worden , maar waarop gericht 
zou woideri van u i t  de Kedeì-laildsche punten l?o~rrnoritl eii CTk~aqsberg 
eri de Pruissisclie piiiittlii Jliiiiclt eii Hinsbecl;. Ten einde cencA nieer 
directe en betere aaris1uitii:g altlaar t e  \eikrijgc:ii, wertl op tc:t ticoge 
terrciu i11 de naliijtiei11 vaii tle grc)i1zcri eeii liuiit gezocht r:iii n-anruit 
de Pruiseisclie puiiteii i\lïii.c!t en HiüsLec:k , e\cnnls  de iiiiotlige Neder- 
laiidsckie l8unttxii zicliíi,aar zijn. Eeii liergelijk pui;t \xltlid gevuiideri op 
deli Kiifh!~.erg oiider de ge1i.eeute Vlodrup J l r t  deti eigeiia:ir rail het 
terreili w t ~ r ~ l  c:i.rie overeenliorrist gesloten ( , i i i  vour de riietiiigcii alc1a:ir eer1 
~ i ~ l i a i i l  te i1iil;eil ~pri~kltc?i!.  

Sii afloop van deze gemceiisc!appelijl;e rerl;ei!uiiig , xvaarl~ij cle iiige- 
iiittiirs t ,ereus iii de gelegerilieitl gcoteld n erdeii orii eeii I .ezotak te: i:rciii- 
geli  atin reri v:iii [!e sigiiilleii i l i e  i i i t  i i  i i i  I'ruisst?ii Crzig was te l~oiiweii , 
n1er.l cle ~erkeiiiiiiig- i i i  Liiiiburg ril iii !iet t i (  str!ijk ge~itirlte van SOt~i'd- 
brabant voortgr ïet .  Ketlern.c,tlrt cii 0.s~ l:lel<pii liiii. tit. iricest gesc.liikte 
1)11111ai te ",jii vticli. ílt: :iiir!s!iiitiiig ii:iii tlt. i-et~ils i;!stgtsti~l~le 1iocI;licriteii 
a:iii tle gieiizeii. \.ooi. de ~ r r i l r r ~  x~oc~itxrttiiig ~i?i:ir t.et mrstcii n.t:rtleii 
co»r.looliig aa: gciinirieii Beek I i.j Hi,!!ii~ i!(l cii Oiixcl!ot , e:i<, 01) giiiis:ige 
wijzc verboiitleii I<uriiicii xvo~drii I: t v i  t l t ~  i irig ii!t3er xr-este:lijl;e piiiiten 
Giìriiicheni rii 0os1erlloi:t of l?ied:i. Als ras'  kt.i:dí:ii cit'zo 1~11iitt:i !:og 
niet wordeii n:iiigciioriieii , t i~ ' i i s i e~ ls  uniflat eerst nioesl woi.tieii i:agrg.naLi 
of v::ii ui t  1:iatstgeiir~riiiilt: [ ~ ~ i ~ ~ t c ' i i  lict liet vrriler ~ e ~ í . T : i i ; i t ~ ~ I i  I i o ~  
x~orileii ri:r!rt;c~zet, :iiiclerd~r~ls ijiii:!nt (le lijii Oirscl-iot-Ne(1trnerrt iiiot 
geheel \-rij x\,:is. 1 1 1  clie lij11 L,e\o~i!leii zich eeiiigc Iio3111eti die tlienvt~ 
opgez! clit te n-clrtlen : t!>ii riiitle uit te  iii;ikeii c i f  z i  wepgeruiniti kuni~i.ii 
worden. lì i t  onderz,lek nioest tot luter anrileii uitgesteltl , teli ciiitle te  
kiii;iieii zurgeri tlat iii liet rerils rns!gestelilt: gtiilerlte rc i i i  het  liet een 
zocidniiig axiital puiitrii voor de inetiiigeii iii crde koi~deii n-on!eii geliracht 
(lat het volgeii~ie j;iar die metiligeil zc~u<leii k u u ~ i e n  pliinis liebticri. 

Ilet eerst n.er11 (1:iartoe tie toieu te  \Vi~itei.awijl~ oildrili~~iiclen 
~ R I ~ O L I J P I I  en tliiarol~ tivee pijlers voor de metiiigeri aaiigetiinckit r11 daarna 
he t  punt  Hetteiilieuvel, al w a r  een steiger voor de ~~aari ic i i i i r~gei i  werd 
äiing-ebraclit , zoo Iaiiig dat  het i~ : s i rume, i~ t  op (j ineter lioveii dril o-rond 
korut t,e staan. I\'atl:it deze n.crkzt~ii'n;tif:ilt~ii na ren  nfgeloopeii eii tevens 
de iiooiligr: metingen rer:,ic.lit mareii [oor het Lepalen v n i i  (Ie ceritree- 
rings eleriienteii , ~ e r ~ l e i i  (ie iiirict;tiiigeii vali rle verdere stations ontler- 
haiideo gcnoriien , alsrner!e tle verkeniiingen die iiog r:ootlig lvareii ter 
bepaliiig vaii de juist<: 1)le:~tseii waar enkele va11 de sigrialeii gelilaatst 
moesten aorilen. S e n  gevcilge daarcan zijn, behalve o11 rle twee ree !s 
genoemde statiuiis, nog 01) ilc navolgeiide puuteii inrichtingen voor de 
metingen a:irigetraclit. 01) den Zenielerberg is een niassive zuil van 
Bentheimer z;iii~lst~eii aangebracht om daarop de metiiigeii te kuurien 
uitvoereri. 011 de toren te  Zutpheii werilen twee x~aarriemings~)ijlers,  
op tiie van Rheiien en Kijmegeii , ieder ééii pijler gebouwd en op lm- 
boscli werrl een steiger iiiet eene waarneuiingshoogte van G meter aan- 
gebracht.  Voor de steigers op t e  ricbt'eri op den Flierenberg bij Y',' L i!illel 
gen  en ter plaatse van het vroegere observatorium van Kraijenlioff op 



d e  Veluwe,  alsmede v6Ór het  boiiweu van een pijler op deli toren t e  
Xerlermeert' , werden contracten gesloten , zoodat de inriclitiligen op 
die stations ook voor den aanvang van d e  werkzaamheden in deli vol- 
genden zomer gereerl zullen komen. Verder werden de inrichtingen 
op de torens te  Oss en Venray en het  bouwen van een stciger opden  
Klifsberg in zooverre voorbereid da t  met  de werkzaamheden daarvoor 
i n  Iiet volgende voorjaar onmiddellijk k a n  morden aangevaugeii. Ten  
slotts werd nog eene verkenning uitgevoerd van de lijn Kedert~~eert-  
ULi:gsberg, teu einde het  drichoeksiiet i11 liet zuiden van Limburg 
definit'ief t e  kunnen vnststellsn. Door Iiet niistig weder da t  in liet tocc 
zeer ver g6~orderde  jaargatijde uoortciureiid lieersclite , bleef deze pogiiig 
roorloopig zon:!er resul tnat ,  zooclat die verkeiiiiiiig tot liet oolgeiicle jaar 
moest x~ordeii uitgesteld. De bei(le iiigenieuys keerden claariin tegen 
lialf Xoueiii1,er in L)elft t 'erug. 

Omtrent liet p u n t  Tibagsberg dieiit nog x-errneld tt. n~ordeii da t  liet 
terreiiigetleelte Ivaarori de steen :ildaar ~ e p l a a t s t  is die aln :taiis!iiitiiig 
d i e ~ i t  a111 de Pruissische e n  aai1 cle B:lgisclie liietingeil tloor de coiii- 
riiisaie viiii de xeineeiite Voerentlaal i3 aniigel;oclit , ten eiiicle 1x.tt.r als 
tot  i:u toe voor Iiet oilbeschadigrl behoiiU van dat  puiit t c  kuniien 
zoicyii. 

L)e l ~ o g i i i ~ e i i  aniigc"ren1 oin ook nog ilit jaar de stations Oldeuzaal 
(.li Hitril;erl,ijr; yoor (Ie inetiiigeii iii t e  richteii , blex-en zolider gevolg ,  
oiiiiliit tlc ouilerliant1i:liiigeii iiirt Iiet gt.ni~eiit~el.)c~stuur ~ : i i i  Oldeiiznal 
eii i i ~ i i  eigeiinar raii liet, terreili op dei1 H:~ri!;ei.Lci.g iiiit wireii  
afgelt~op(>ii. 

Aan (ie tweede p l o e g ,  Iiestaniitle ui t  ile iiigeiiieiirs 'A7i1cle'.~oer eii 
(Juaiit , n-er(l olgerir:i;:rii tle verlceiii~iiig Tour het tirielioe1;cnet i i i  de  pro- 
T-iuci;;n TSc:ord- ci: Luidliolland , Zer1:trici ei1 Liet mestelijk gerleelfe van 
Koor ibrnl~niit. 1)e n7erl;z:i:inilirdeii namen een a:liivaiig iii de c:erste 
tingw ira i i  Mei ei1 wel i i i  tlrn Hnarleuiii i~~imeerpoliler,  teil eiiitieiia te  
gaaii op  \reliie ~vijze de altlnnr iii 1868 oii 1869 tloor ~vijleii prof. F. 
J. i3i:iiiikart ge:rit3teii linsi.3 iiaii eeii rali  de zijdeii r:in liet liet vrr!iriii- 
dei, 1;oii xvorileil. Uit tict ter  ~>líi;i , t~e iii~esteilie ciiiderznel; is geblelteri 
da t  iiieri bij tlie rerbiiitliiig op groote ino:ilijl;liedeii s t u i t ;  v a n  geen 
eii1;el l ~ i ~ i l t  ten zuir1e:i V:LII (!i: basis zijti I~(~it1e ~~iteilii leii  zicl~tl?nar , d:iiir 
ineii i i i  alle ricIitiiig!ii , lictzij x-:i:, Ijct eeiie 1ietzi.j vnii 11ct aiidcre ciiid- 
p u n t ,  stuit, op de rijen tiuonien eii ~~:oiiiiigeii dit: zicii larigs (!e veracliil- 
leiide n7egeu iii dril lj,~lili:r Gevincleu. Eciiu verbin6iug vali de gerrieten 
11:isis zou al1ee:i iiiogelijk zijn door iii de iiabijheid vali de ei:itll>untrii 
tn-ee signalen vaii iniiisteus 12  inoter lioogte op te richten , eene iririch- 
t i n g  ilie zeer kostbaai. zou zijii ei] groote mociiijlilicde:~ zou oplercreii , 
daar tlt: signalen op zeer slap terrei11 zouden inoeten ~voïdeii aangebracl~t  
eii op betrekkelijk grooteii afstand van tle basiseiii~lpunteii zouden Icomei: , 
n-at iiiet beuorrlerlijli is aan de iiaunrkeurigheij der metiiigeii. 

Het  rei.clieiit daarom orerwegi i~g  of liet niet vooïdeeliger zal zijn 
eeiie nieuwe basis op een beter (laaivoor gelegen terrein te meten. Iii 
afnlacìiting d a t  Liierouitreiit eeiie beslissing zou genomer! zijn , werd het 



verdere onderzoek van het basisnet gestaakt en overgegaan tot de ver- 
k e n n i n g  v s n  het  groote drielioeksnet. 

Bij die verkenning valt in he t  algemeen op tenierken , dat  verschil- 
lende van de kerktorens, die indertijcl door den generaal Kraijenhoff 
voor de  metingen gebruikt  zijn en later ook door w~jleii  prof. S tamkar t ,  
a ls  hoekpunten uleïdeii gebezigd , ongescliikt bleken te  zijn voor metin- 
gen met die iiauwkeuriglieid zooals thans vereischt wordt , en dat  vele 
van de richtingen die vroeger vrij waren ,  dit  tlians niet iiieer zijn. 

Het  gevolg hierrail was dat  ~erscliillende lioekpuiiteii di;or andere 
vervaiigeii iriuesteii nlordeii , wanl.toe soms eeii langwijlig onderzoek 
rioodig rrtls,  zonder dat  nien riog is kuiiiien koiiieii tot eeii definitief 
iict voor de metingen. Op rerscliillende punten moest tlnerom het 
onderzoek voorloopig gestaakt  wor\!eii ,  om eerst n a  te  gaan lioe het 
verdeie getleelte vail bet liet zou mortleii , c1:~nr liet aiidsrs \vellicht 
bij de voortzetting var1 het liet zou ULijkeii (lat de ge,riaiie keuze van 
!~oe l i~~unte i i  n r e r  nieuwe l ezn-areii zou opleveren. 

Mei, is daardoor alleeii kuiiiieil komeii tot  ceii voorloopig oiitwerp , 
waarin versctiiliende puiiteii iiog iin-ler ontlerzocht iiioeteii wordeii. I n  
Noortlliollaiid werd Alkmxar , (lat oiil~ruikhaai. Iile~~lr tv zij11 , voorloopig 
vervai!geil cloor C,istricuiii en S i e u n e  Nieilorp , \v;inrl,ij teven3 de punten 
Hoorii eii & J e d ~ i n ì ~ l i k  lic>iitleii ~-erv:illcii cii wnartloor iii liet iioorrlelijk 
gedeelte der 1ircivii:cie cri1 vrij g o e  ne t  rerkrc.gc.ii xverd. Alleen de 
aaiisluitiiig iinar Iiet ziii.:eii is ]log- iiiet roldoeiide vrrkregeii , dazt  de 
to r~1i  ~ : i i i  L1a:irlriii \?ui)r tle iii!:tingeii oiigcsciiikt l~letik ti: zijn. Wel-  
licht zal daarvoor iii de ~ t laa t s  inodten Ii~iiieii  eeii l ~ u n t  iii de duinen 
bij Ilaíirlairi ; i1i:i:ir liel oiiderzoel, clanrvaii iuoect mardeii uitgestelil tot- 
da t  iueii eelilgsziiis o ~ )  de lioogte Tras viiii (!e wijze wa:irop liet liet 
meer ziiiclnaarts zou w8,rdcii voortgezet , n:;iiit liet r a s  tz riiorzieii (Int 
zicli nltln;lr nioeili~jki!eilrii ~oitti(2ii vooriioe!i , vooral hij I,eicl(%ii. 1)it bleek 
~verkc~l!jli list geval te  zijl1 ; i11 Leirleri zijii de ve:.schille:it?e toreil.; uiet 
bijzoiirior roílr de ilietiiigeii gewhi1;t eii vtiii de puiiteii rali wilaruit 
geiiirtcii 1i:iii ~rortl!:il zijli tle oinlig:,.eiiiir, puiite:i idiet zielitbaar. 31ct de 
sterrcln-nelit is dit  ook liet g e r a l ,  11oorJieii iiiru van (laar Iiet uirzic!it 
iiu:ir liet iioordeii gelieel iiiist. lhrironi \ ~ e r ~ l  i i i  de iiaLijheid v:?ii Leiden 
iiniir ccii ;;escliil;t i,uiit iiitg,.c,zieii e:i ::l3 zoo:laiiix voorlool~ig aange- 
iioriicri de toreii r a n  Koordwijl<, ciie ruor de  inctiiigrii goed is iii te  
richtcii rri tlie op zeer gulistige wijze rt~i1,oiitlen kan  worden met 
Aiiisteidaiii , Utreclit eu Rottrrd:iiri. 

Van Iiotterriaili uit  Laii , hehalre met cle bovengenoemde puiiteii , 
de  rprbirirlin,y zeer goed verlrrpgen worden niet í3ori::cliem eii Breda 
of Oosterhout aan de eene zijde , iiiet Brielle of GoedereeLe aai1 de aililere 
zijdc. Ile re r l~ iu~l i r ig  rail eeii r::ii cle twee 1watstgeiii:e:n~le puntcri a:,n 
de eene zijcle met Noordwijk, aan de aiidere zijde liiet Oosterhout of 
Breda ,  is ecliter nog "iet verkregeii , waardoor de keuze tiissclieii die 
twee punten iiog iiiet kon plaats llebben. Oolr iii Lrelaiid werden 
verscliillende punteii gevoiideii die op guiistige wijze zoowel met 
Goedereede als met Bïielle verboiiden kuriiien worden , z o d a t  de keuze 



tusschen die twee punteii  hoofdzakelijk zal afhangen vat: hetgeen het  
later onderzoek zal leereii omtreiit de verbinding met  Kcordwijk en 
Oosterhout of Brerla. Behalve di t  oiiderzoek blijft ook iiog de verbiri- 
d ing  met de punten hardeii1)iir; , hssiiieile er1 H u l s t ,  die tot de Bel- 
gisclie driehoeksrnetiiig beliooreii , oiibeslist'. De dikke nevel-: w:iarmede 
men in de laatste inaaiirleii mil den m m e r  01) de Zuidliollandeche 
eilander1 ei1 iii Zeeluntl te  karnpeu h a d ,  werkteii het oiiderzoek zeer 
tegeii,  zoodat teil slotte het, verdere onderzoek tot een volgeritl jaar 
inoest wordeil [kitgesteld ei1 de ingenieurs tegen liet eiiide vali OctoLer 
in Delft teriigkeerden. 

f iec~mda%re clrichoeks,~nelii~!/. Soeii op hooft l~t~i l< VIIR tler Staats- 
liegrooting voor liet jaar 1889 eeii post was uitg-etrokke i .\.oor de 
secuiidtiire driehneksi.netiiig t:ti u i t  rle toeliclitiiig bleek , (lat deilitvoe- 
r ing  zoli pl:l:its Iiebbeii volg( . i ldiet  plttil , oiit\vikkel~l iii oriq sclirijveri 
naii Zijrit? Escelltiiitie cieii ,\liilistt.i. vali Uiiinerilnritl~clic L;ikeii v:iii 6 
Jariunri 1838 , lio. 460 , aclitt'.: (Ie conirriiasie tiet wenscllelijli ii;ider 
keiiiiia te  maken i ~ i e t  tie orgaiiisntie vaii clie riietiiigeri iii l'iiiissen , 
die i11 vela opzicliten als 1eidtli:lacl viior de orgaiiisn!ic :ilhier Z ~ J I I  kun- 
nen streltlïeii. Het lid Schols weril daliron: gernaclitigtl zich i11 de 
1ierstvac:iiitie , de eeiiige ti,j(l tlieri i i i j  dai1r:oe bescl~il<t;lnr li>irl , iinar 
Berlijn te tiegereii, a l ~ v n a r  liij 0;) (1" nieest t~oorkoriieiido nijze door 
tlen gm~::i:~l-rrinitioï Fc!ireil-er , clief dcr Pruis ische 1,iiiicles :itilnalirne 
e n  den Oi~erst-l , icutc~i~aiit  JIorsl~oc'i , c!ief vaii de tri~orioiiictriscbe 
afrlecdiiig , iii cir fi.cl:~gc~tiheid grstrltl  wrtrt! die or~g;iiiisatir iri :i1 h:~rr, 
details: iiaii n-keiii,ig ri:t t e  gaai]. 

Zoouls hierlio~rii  bij de pïiinaire drieli~elisrnrtiiig ireds veriiield 
i s ,  werderi , iiiet het  dog op de seciiiid~ire tlrieboelisrrietii~g , ij«g twee 
iiigenie~irs door de coriimiseie naiigcstel(1, teil eiiide tlaartloor de uit- 
voering vnii de wcrkzaamhedeii voor de motiiigeii vciii de eerste orde 
zoovcel iiiogelijk te bespoecligrn , dat  weldra mt:t de eigenlijke metirigeii 
van de tweede ( d e  een aarir;ing geiiiaakt kail n.ordec. 

Aan verdere voorbereitliug van Cir, scciiric!:~ire drielicielrenietii~g , het 
aanschafren van iiistrumeriteii ril liet aa r  stellen eii oefeiien vaii het 
personeel , kon nog riiets gedaan n-(,r.ieli , \\-egeris geriiis n:iri de rioodige 
localiteit voor het onderzoek va.ri de iristrumeriten ei] de oefenirig cler 
ingeiiieurs. 1)aar d e  uitvoering cler rlrielioeksnieting plaats hecift cinder 
de leiding van het lid der coniuiissie, dat als hoogleeraar aan de 
Polytechnische school t e  Delft, belast is  met he t  oriclcrwijs iii het  
landmeten,  waterpasse11 en de geodesie, en telkeris moet worden 
gebruik gemaakt  van de hulpmiddeleri die eerie inrichtirig als de 
Polytechi-iische school voor dergelijke werkzaamherlen annbiedt , is het 
noodzakelijk, da t  die localiteit aan  de Polytechnisct~e school beschik- 
baar gesteld wordt i n  onmiddellijk verband met  de lokalen voor het  
boverigenoemde onderwijs. De coinmissie vertrouwt dat bij de riood- 
zakelijke uitbreiding welke de lokalen roor da t  onderwijs moeten 
ondergaan,  hierop gelet zal worden. Zoodra zij weet tegen welken 
tijd zij over die lokalen k a n  beschikken, kunnen  d e  instruinenten 



besteld morden , en maatregelen worden genomen om zich van het  
noodige personeel voor de uitvoering van de metingen t e  verzekeren. 

I n  afwachtiiig dat de noodige lokalen aan de Po1ytechnis:he school 
beschikbaar zullen zijn , i s ,  ingevolge machtiging van Zijne Esce:leritie 
hen Minister van Binrierilandsclie Z a k e n ,  in Oelft een huis g e h u u r d ,  
om aldaar door het tegenwoordige personeel der commissie de noodige 
berekeningen t e  laten vtirrichteo. 

Lez,gtebepatb~g. Op voorstel van den directeur van den geographischen 
dienst vari het leger t e  Pari js ,  hadden wij besloten de uitkomsten der 
1engtel)epaliiig tusschen Leiden en Parijs op gezamenlijke kosten ui t  
t e  geven ,  voor de  helft te  betalen door onze commissie ! voor de 
andere helft door den Franscheri geographischen dienst. I n  he t  afge- 
loopen jaar werd de tekst voor de verhandel.ing gereed gemaakt door 
den heer luitenant-koloiiel L. Bassot en ons medelid H.  G. Van de 
Panrle Bakhuyzeri , welke ook tle waarnsmingeii voor de leiigtebepaling 
ha lden  verricht en deze verhsiìde!iiig werd te Parijs in de imprimerie 
nationale gedrukt.  Het eiriiiresultaat doet zieli dat  het  centrum van 
den meridia:tiicirlcel t e  Leiden 8' 35", 213 ten oosten van den meridiaan 
t e  Pari,js is gelegen. 

Get~zuaarncnzili~~qe~z. Ten einde gevolg te  geven aan  he t  verzoek van 
den generaal Ibariez om hem de noodige gegeuens t e  verschaffen voor 
zijli verslag over de getijwaarnemingen , zijn de gemiddelde waterhoogten 
opgerrinakt uit  de registrrerrvaarnemingen voor den Helder ,  Vlissin- 
gen , Brouwershaver, . Hellevoetsluis, 1Jmuiden , Harlingen, Stavoren, 
E l h u r g  , Nijkerk en Delfzijl. 

I)e gemiddelde waterhoogte t e  Helder is voor de jaren 1854-1867 
en 1880-1881 opgeinaakt uit  a l  de uurwaariiemingen , daar deze 
ii~idtlcritalleii icecls voor een groot deel gevormd waren. De midderitallen 
(Ier uurwaariicmiiigeri van de overige jaren waren echter nog niet 
gevorm, l ,  er] ten eiricle riu de berekening van de jaargemiddelden t e  
vereen~uudigeii , liebben wij gebruik gemaakt van de oprrierkirig da t  
liet verschil tusschen de  geiiiidclelde waterhoogte afgeleid ui t  de waar- 
iieinii~gen van een j a a r ,  eii tle hoogte van halftij (gemiddeld van 
hoog- eii laagwater) eveneens uit de waarriemingen van datzelfde jaar 
o!ger~ra:ikt, eerie vrij staridvastige grootheid is. Voor den Helder was 
dit verschil getlurende eeiie periode var1 1 9  jaar gemiddeld 106,4 milli- 
i~ieters  eii clat het werke l ik  als een<: vrij standvastige grootheid m a g  
worderi a a i i z e i i l ~ r k t ,  blijkt uit  de afwijkingen vair de jaargemiddelden 
vaii het algeiripeii geniiddelde vari a l  de j a ren ,  welke afwiikirigeri 
6,5 millimeters niet te boveii gaan. Voegt rnen n u  106,4 rnillimeterc 
toe aan  de hoogte:: van lialftij, die jaarlijks in het t,ijdschrift van 
het ICo~inkl i jk  Institiiut van Ingenieurs worden gepubliceerd, dan 
verkrijgt men de geiiiiiltleldc! waterhoogten t e  Helder voor eene periode 
van 38 jaar 1851-1888. Volgens de waarnemingen van a l  die jaren 
l igt  het gemiddelde zee-oppervlak bij de getijmeter t e  Helder 175 
millimeter onder het  Amsterdamsche peil. 

De gemiddelde waterhoogten bij de  8 overige plaatsen zijn op eene 



andere wijze gevormd. Uit de waarnemingen tc Westkapelle , IJmuiden 
er1 Vlieland gedurende een jaar en te Helder gedurende 3 jaar ,  zijn de 
gemiddelden gevormd uit al de opteekcningen var] uur tot uur  en 
ook uit de opteekeningen te 2u,  5 u ,  8u en l l u  , zoowel vóór als na den 
middag. Het blijkt nu dat langs onze geheele kust van Westkapelle 
tot Vlieland die beide middentallen voor eene zelfde plaats slechts een 
enkelen millimeter verschillen , en dus zonder eenig bezwaar het gemid- 
delde van de 8 genoemde standen te 2u ,  5, 8u en l l u  voor- en 
namiddag als het ware gemiddelde kan worden aangemerkt. 

Bij het vormen dezer mitldentallen moet groote zorg besteed worden 
aan het opsporen der verstellingen vaii het nulpunt der peilschaleii , 
die somtijds niet zijn bekenci geinaakt, eri dan moeteri blijken uit ver- 
ge l i j k i~gen  met de waterstandeii aan naburige peilsclialeri afgelezen. 

De heer hoofdingenieur De Bruyn heeft die verstellingen met groote 
nauwkeurigheid bepaald , en door zijne voortdurende contròle der vol- 
brachte berekeningen ons grooten dienst bewezen, voor welke wij hem 
opeiilijk dank zeggen. 

Als uitkomsten van al de berekeniiigen vinden wij dc gemiddelde 
hoogte der zee onder het Amsterdamsche peil: 

Vlissingen 1884-1888 200 millimeter ; 
Brouwershaveii » n 214 D 

Hellevoetsluis B B 102 » 
IJmuiden D » 186 D 

Harlingeri B D 122 D 

Stavoren D » 73 n 

Elburg D D 66 D 

Nijkerk D D 83 
Delfzijl D D 142 

Te Hellevoetsluis staat de mareograaf te zeer onder den invloed van 
het oppermater, zoodat men het voor deze plaats opgegeven getal 
niet als de gemiddelde hoogte van de riorniale zee kan beschouwen. 

Hoewel deze hoogten zoo goed mogelijk bepaald zijn ten opzichte 
van het Amstcrdainsche peil, dat aan de door ons gepubliceerde 
uitkomsten dcr Rijkswaterpassing teil grondslag l igt ,  is het mogelijk 
dat door eene meer nauwkeurige bepaling van de hoogten van de 
nulpunten der peilschalen deze getallen nog kleine wijzigingen zullen 
ondergaan. 

De RijRscommissie voor grarcdmeting ev, waterpassing , 
H. G. VAN DE SBNDE BAKHUYZEN, Voorzitter. 
CH. M. SCHOLS , Secretaris. 




