
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. 


