
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. 


