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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. 






