
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. 




