
VERSLAG D E R  RIJKSCOJIMIFSIE VOO?,  graadnze/i,rg e72 
tonlcr*passi~~c/ (~a? ìgnn?~de  h n ~ e  ~cel.kzactmhetlei~ grtlzs7.e7~de 
het  jan? 1893. 

Ingevolge het voorsc!irift liaar verstrekt bij beschikking rai i  
deu Minister vali Dioiienla~ldscl~e Znkeii van 1 4  Mei 1879 ,  !it. M ,  
a f d ~ e l i n g  Kunsteri eii Netenschapperi ,  heeft de Iii,jkscoiiiiiiissie 
voor graadmeting en materpassilig de eer aangnande Iiare werk- 
z a a m h ~ d e i l  in hef jaar 1893 liet volgende te bericliteil. 

Cu.iltmissic. Iii den loop rali liet jaar Iinc',deri geerie voïniidtririgati 
plaats i11 dc saineiistelling tler Comniissie noch iii tlie cler sub-- 
co i~ i i i i i~~ië t i  , 1v:l:lriii zij zicli verdeeld lieeft. 

[ i ~ ~ ~ j a t i r i - i l ~ g c i l .  Dr. Coiiiiiiis~ie vcrgt~tlerdc vieril-ialen iii dCii looi) 
vaii 1,ct jaar tcr  bciaaclslagiiig over Iiare naügelege~iliedeii. I')oze 
vergaderingen wertieii alleii t e  '~Graveiiliage geliouden. 

BeZ~ei t ingeqt  me t  bz~ile~2Zn.i~dscile Zede?& za?& tb i l~ te r~za t io l~a le  vc~.- 
~ e ' r ~ < q i 7 ~  VOOY aais&?ccdi?zi/. De jaarlijksclie ~crgader i r ig  van de pcr- 
inanerite cominissie der iriternatioiiale aarumeting werd i11 Sep- 
t cmbei  1893 te  (;eiiPve gehouden. 

De zittirigeri linrJden plaats van 11-19 September eii werden 
bijgcmooiid door 8 ledeii van de per~ii.znente cominiscie waaroiirler 
011s medelid vaii tle ,S:iiide l lakhuyzeo,  cl: 1 0  andere afgevaardigdeii 
van verscliillende landen waaronder onze me(Je1eden Sciiole eii 
vari Diesen. 

I n  het kor t  deeleii wij een ei: ander iiiede u i t  de belangrijke 
berichten omtrent de verschillende merltzaamhedeii ten behoeve 
der  aardmeting volbraciit. 

D e  heer Helmert  gaf een overzicht vaii de werkzaambederi van 
h e t  centraalbureau t e  Berlijii; de berekeningen der groote breedte- 
g raadmet ing  langs  de parallel vnri 52" en de voortzetting cler waar- 
iieiningen te r  bepaling vaii do breedteverandering. 

Generaal Ferrero gaf eeri bijvoegsel bij zijn vorig rapport over 
de dr iehoeksmetingen,  en de heer ridder von Ka1m:ir eveneen., 
een toevoegsel t o t  zijn rapport over d e  materpassi~igeri, bestaande 



in eene uiterst leerrijke verzameling van afbeeldingen der in LI(: 
verschillende landen gel i rui l~te  instrumenten. Door toezending vaii 
photographiën van (Ie door ons gebruikte  waterpas-instrumenteii 
liadden wij clen heer von I ia lmár in de gelegeriheid gesteld ook 
die instrumenten er bij op te nemen. 

D e ,  heer vaii de Sande B a l i h ~ y z e n  deelrle de uitltomsten mede 
der reretfening van het  net der lengtebepalingeii en de ineest 
waarschijnlijke waarden vuor de leng tc~i  der vercchill~nde sterreii- 
wachten en geocletische stations in Europa ,  Afrilta en Azië teil 
opzichte van Greenwich. Een eigenaardig bezwaar deed zich voor 
l ~ i j  het  lengteverscbil r a n  Parijs en Greenwich dat  reeds vroegei. 
meermalen bepaald was,  doch in 1885 en in 1592 met alle zorg 
door Francche en Engelsche geodeten opnieuw werd waargenomeii. 
De uitkomsten der Engelsche waarnemers iil beide jaren sloteii 
voortreffelijk, evenzoo die der Pransclien ; inaar tusscheii het  
Engelsche en he t  Frnnsche resultaat bestaat een nog onverklaard 
groot  verschil van 0,2 tijdseciinde. Daar riiat beslist kon wordeii 
welke der beide uitkomsten het  meest vertrouwen verdient,  moest 
de berekening van a l  de lengtererschillen geschiellen zcowel in de 
onderstelling dat het  eeiie als in de onderstelling dat  het  andere 
resultaat juist was. 

Na deze algemeene rapporten gaven de verschilleiide afgc- 
vaardigden bericht omtrent deii roorui tgang der geo:letiscliv werk- 
zaamheden in huniie l anden;  de heer Schols rooi7 Kederland. 

Uit deze berichten ontleenen mij het volgende: 
In  Pruissen is de meting van liet drielioelisiiet der cerate orde 

bijna geheel voltooid en de aansluitiijp m t t  Xederlnníl gereed. Iii 
1892 heeft men bij Bonii met t r e e  gelierl verschillende toesteilei1 
d e  meting volbracht rail eeii basis: zocnls reeds in eeii vorig 
verslag is medegedeeld Iron deze belangrijke arbeid, dank zij dt. 
welwillendheid der Duitsche gzotleteii voor een gedeelte door onze 
ingenieurs worden bijgewoond. 

Uit  de  berekening vali deze beide reeksen van metiiigen is n u  ge-  
bleken d a t  zcer voldoende overeenstemmiilg tusschen beide bestaat. 

I n  Oostenrijk-Hongarije wordt in zeer verschillende richtingen 
met  grooten ijver gewerkt.  

De uitgebreide reeks van lerigte-, breedte- en aziinuthbepalingen , 
vroeger onder :eiding rnii Oppolzer rolbracht ,  is voor een zeer 
groot deel herleid. 

Een groote ketcri van driehoekeil r a n  Bohemeu tot Dalmatik is 
geheel berekend, en de kolonel -ion Eterneck gaa t  voort opgroote 
schaal zoowel in  Oostenrijk-Hongarije als iii andere landen met 
zijn slinger de zwaarteliracht t<e bepalen, terwijl ook op een aantal 
punten buiten Europa de zwaartekracht werd gemeten met behulp 
van Sternecksche slingertoestellen, die daartoe aan boord van oorlogs- 
schepen met besteinming naar die strclïeii wareii i:~vdegenomeii. 
Daar iri liet afgeloopen jaar de heer Defforgeu door do Franscho 



regeering iri de gelegeriheid is gesteld dergelijke bepalirigeii in 
verschillende punten rati Aincrika t u  rolbrengeti en ool; in Ruslau(1 
veel slitigerproeveii norileii geiioiiieii, zulle11 wij welhaast eoti zscr 
uitgebreicl materiaal u:lii hcp;~!iiigeri <!er zlrnartekracht bezitte~i ij:it 
voor de bel-i:iliiig vali ileri vorm der narde vnii groot getriclit  is. 

In  Griekeii1:irid is tle iirielioek~mrtiiig roiir ceii groot deel roltovi.1. 
111 Finnki,i.jk n.ordcri i i ; ~  ile voltooiirig rail  liet grootndriclioclcsiiet 
iri I~rniikl.ijk zelf, de 1;rncliteii vooi~iiamelijl; Lcstced aai1 dc rnctiiigiaii 
eii \vatei.passiiig-cii iii Algiers ei1 'ì'uiiis. 

Iii Zwitserlniid heeft men zich iii de laatste j:rreii rooriil l ~ e z i g  
gclioiideii inet Iiet ondei*zoek iinnr cle locale aantrekking ~ : i i i  [:erg- 
inassa's, u7aartoe d a t  laiid zoo uitnerneud geschikt is. 

Ten slotte xverden iiog twee bijzondere onderwerpen beliaiicleld : 
in de eerste plaats de l)c~?nliiig rail ecii algerneen grondvlak r o o r  
tle !ioogtet3etingeri i11 Iliirol):i, v:iarorer cene Coinniissie , licstnaiide, 
iiit ons inatlelid van I)ii:si'~i ei1 de lieeren Hirscli , voii J\':iliiiar, 
J,alleti~aritl cii roii Scliiui,lt ,  rapport uitbrncht. Het  scliijiit liieriiit, 
tc blijken !lat Iiet uiterst niocilijk is een groi~dvlal;  ie  l<ic:zeii , 
lietgeen cloor a1 dc versi:hilleiide Statcii als zoo<lanig zal worllcii 
aaiigenoineti ceiie eiiitll~eslic-sing zal eveiiwel eerst iii de vo1gl:iitlc 
algemeeiie vcrg:ideriiig ~vordeii gciiotiicii. Eindelijk werd n o g  dt: 
weiisclielijkheid Gesprokeli door de rereeuiging der iiiternationiile 
xarilnictiiig eeu zeker anntal astronomische statioris t e  doen inrichten 
tot oiiderzoe:; ï n n  (!e n-etteii der 13reedterernnleriiig. Daar ineii 
zich n u  reeds 01) ver3cliillends sterrei:~acliteii  met  clit ouc?ei.zock 
bezighoudt, schijiit Iiet oprichten vnii nfzonder1ijl;e stntious minder 
iioodig. Ook orer  dit ; n n t  zal in eece ~ o l g e ~ t l e  algomeene ver- 
garlerii?g beslist wordcu. f f ~ i i e  Conimissie 7n:i drie personen, de heereri 
Foerster ,  Tisseralid en Fchiaparelli is aangerezen  om de discussie 
over dit  o n d e r ~ e r p  voor te bereiden. 

lVerlZzau?izherle1e,1 de/- Coi~li~zissir. De wrrkzaailihedeil der Coni- 
missie 1ì:iddeii iiì  1893 bctrelilriiig op : 

de primaire drielioeksilietiirig; 
de secundaire ciriehoel<siiieting ; 
de slingerproeveti : 
de getijwaarnemingen, en 
de leng te ,  breedte en azimuthbepaliiig. 

P~.inzaire drichoeksii~cli~zy. I-Iet personeel in dienst bij de Coni- 
missie bestond ui t  dezelfde rijf ingenieurs als het vorige jaar. Voor 
tle terreiiiwerlizaaniiiecl(~~i xerdeil zij in twee ploegen verdeeld. 1)o 
ecrste bestaande uit deli i i ige~iieur Heureiirik :LI.-: chef en dc twc?o 
ingenieurs Visser en Doublet lwrd  belast inet de ver1reii:iiiig cii 
liet iiirichtcn der stations; tevens n e r d  zij be1:ist niet liet inricliteri 
van de waariiemiiigshut voor de lengtebepaliiig to Uhagsbcrg. l )c  
twretle ploeg Iiestannrle u i t  den i!igenieiir \Vilileboer al6 clief ai1 



den ingeiiieur van E y k  Bijlevelil werd i.le:ast met, de voortzetting 
der metingeii. Tijdens de verlïzaairiheden liwam echter vooral iil 
de  eerste ploeg eene n-ijziging. Bij liet begin der werkzaanihedeii 
moest namelijk tfe ingenieur T-iser tijdelijk bij de tweede ploeg 
gedetacheerd wordeii oiii eeii van ~ l c  iugenicuru dier ploeg,  die door 
familieomstandigheden verfiins.!erd \ ras ,  te  Yerrrangeii , terwijl voor 
liet grootste gedeelte van clen zciiicr op v e r ~ o e k  Fan dei] voorzitter 
de ingenieur Doublet xeilïznani gestef1.1 x e r d  bij de bepaling vaii 
liet lengte~erscl i i l  IAei~!en-LLngsberg. Het gecolg hiervan was , 
[lat J e  eerste ploeg Lijna. ~cor tdure i id  slecllts uit  twee ingenieurs 
bestond waaruoor het inrichten cler s ta t ioi ;~ zich iot  het  lioog iiootligr: 
moest bepalen,  iiainelijk tot die pucte:i die Lij de metiugeu in dit  
jaar nog  konden noodig zijn. 

De werkzaamhedeii xerileii aaugevangt::; tegeiì liet middcu vaii 
de  maand April. 1)e ingeiiieur Weure!ii;l; begaf zicii tcen in tle 
eerste plaats iiaar Ubagsberg ten ei:i?,e dc iioodige ~iiaatrcgeleu t e  
Tiernou oni da t  driehoekspurit voor de uit t e  voereii astronoiniaclie 
inetingen iii t e  richten. S a  zijue teruglïoiiist iri Delft r r e r ~ l  n i t t  
den ingenieur Doublet een aanvang geiii:~nkt niet de ~r r l ï cnn ing .  
Aansluiteiide a:iii do vroeger vastgestelde puiiteii Utrech t-Rhenc~i- 
Oss-Oirochot-Luiksgestel ~ e r d  het  Wes tvaar t s  ge lege l  terrein iìi 
Gelderland ei1 Koordbraband en verLler cle Zui~lhollandsche eìi 
Zeeuwsctie eilanden onderzocht. De vaststelling van het  net  in het 
genoeiiirle gedeelte Tan Gelderland en Koordbrabant g2f tot  weiiiig 
inoeielijkliedcii aaiileidiiig. S i e t  alzoo op de eilaìiden. De aanwe- 
ziglieid ~ a n  hooge boomeii langs vele -regen en Liet gehicli  aai1 
hooge en geschikte torens in sommige cedeelteii maken het vinilcn 
var1 een geschikt driehoelisnet lililaar zecr i~joeielijl;. 

Xa afloop van di t  gedeelte der wrlieiiciug Legaf do ingenieur 
Heuvelink zich met deli iiigeuieur 1)oulilet tegeii he t  eiiidc van 
J u n i  andermaal naar Ubagsberg ten eintlc &laar de ~vaarucmingsl iut  
verder in  orde t e  brengen en ii? Sittard eeiìe iiirichting te rriake~i 
to t  he t  geren  van lichtsignaleii ten dienste van de astronomische 
azimuthsbepaling in Ubagsberg. 

I n  den aanvang van J u l i  keerde de i ~ g e n i e u r  Heuvelink naar 
Delft t e r u g ,  terwijl de iiigeuieiir Doublet hct  verdere gedeelte vaii 
den zomer in Ubagsberg lileef ter assistentie Ijij de 1e:igtebepaling. 
I )e  ingenieur Visser die iii J u n i  rali de detacheering ixj de tweede 
ploeg was teruggekeerd en zich verder had beziggeliouderi met  
het  iiemen van voorloopige maatregelen Yoor ket  inrichten van de 
torens te  Zalt-Bommel e n  Oosterhout en het  aanbrengen van fielio- 
troopinrichtiiigen , te  's Hertogei~boscù en I<uilenburg T a s  n u  bij 
de verdere verkenniug behulpzaam. Aansluiteiide aan het  vorige 
gedeel te ,  s t rekte  dcze zich nu  verder Kcordwaarts oyer Zuidbol- 
land en een gcdeelte r a u  Xoordholland uit.  De moeilijkheden die 
zich hierliij voordeden bestonden vooral in he t  viiitlen van geschikte 
puiiten langs  de duiiireeks die eene goede verbinding geven met  



tlc ovcrigo deeleii vsii 1:et riet c11 ~vanrdooi. tevens clc gelcgenlieicl 
opeii hlijft o;n clc s tcrrei i i~: \c l t  tc  1,riileii met het liet te  verbiudeii. 

K a  afloop van c;it g::iei.!te der ~cr1;eniiiiig xerden do iurichtingeii 
G P  (10 torens tc) Znit-1Jociiiiei eii Oojtcrhout , die intusschen klaar 
gckorneii wareii , opgci:oiiic.l; , eii epu oritlerzoek irgesteld omtrent 
eerlige als tu~sche i i  ~ ) U L ! ~ C I I  op te  ueriien torens iu  tiet daaraan 
n:~iicliii~ende ge~!eeItc: vtiii liet liet. Na afloop (laarvan keerden de 
iiigeiiieilrs :c;oii bet eiii~lt: rnii Szptciiiber in  Delft. terug. 

1)e twec:!e liloeg I;igo!i hart: m-erkzaamlietlen met lialf April iii 
J1ocr:iiund a1wa:ir i~lijkeiis 111.t vorige verslag nog  ecri enkele hoek 
genieten riioest norileii. IJeguiist,ig i cloar het goede weer was deze 
iiìeting spoziiig afgeloopen en lioii inet de eigenlijke metiiigen van 
de eerst,e orJe :iarige~-aiigen vorden.  llaarvoor liwamen in deeerstc 
l ~ l a a t s  iri tiarimerkiiig tle punten Loniiiiel , Peer en Tongeren op 
Helgisch groiit1gcbie.i g?legen,  a u a r  waar de hoeken tusachen J e  
punteii  in ons laui\ door ons geiileteii moesten wordeii. 111 T,ornuiel 
mertlen aldus gemcten de Iioekeii tusschen de richtingen IJuiks- 
gestel ,  Kederwcert en Peer. 

In Peer werden opgeuoirieìi de richtii7gen naar de r\'ederlaridsche 
plinten Luilisgcstel, i;c:lerwecrt, Iilifsberg en Ulxigsberg en naar 
tle twee Belgiscliu ~iiiiit[>ii ï'oiigeroi: c11 Loinmel ,  i11 Toiigeren de 
siclitingen naar Pecr .  C L n g s ! ~ e ~ g  en Heuri-Ctiapelle. Behalve deze 
lioof!lriclitiiigeii x~er~le: i  ii:~g 1-ercc1iill;ii~le tusschenrichtingen ten  
tlieiiste clcr sccur~clair~: lirieli3eksixetiiig opgenomen. Tevens werden 
cle iic>o:!igc: ce!itr~eri~igsiiip.t i i i~eii  uitgevoerd. en vastleggiiigen :ian- 
gebriic-it zco iii de lit~zoclit<: puiiten zelreii , alsniede van Lommel 
u i t ,  ook op het  ~tiitioii  Liiiksgestel Kaar dit  jaar niet gemeten zou 
worden. 

Met d +  mekingen i i i  Soiigereii n7aren alle waarnemiiigen vol- 
I~raaiit  , clie dcior ons uit  t e  voeren zijli voor de verbinding van het  
tlrielioeksi!ct in 1,irii'uurg niet het 1St.lgisclie driehoeksiiet. l l e  metin- 
gen op iiet Belgisclie punt  Heiiri-Chapelle, die ooli hiertoe behooren, 
ï,ullcii i i i  189% vaii n x g e  cle Pruissische Landesaufnahnie morden 
uitgc:voertl, t e  gelijk iiiet (!e altlaar t* verrichten metingen voor de  
:l:~iisluitiug van liet IIelgisclic ii?et, liet I'ruiasische drielioeksnet. 

Door de  irietii!geii i:] d i  hoofi ip~ntei i  v a r e n  een zeker aantal 
zoogei~aaiiido t~i~schei ip~i i i tc . i i  bepaald,  dat  zijn de punten die tot 
:iaiivulliiig vaii I,i-t lioc!f;idrielioe!isiipt inoeten dienen om den grond- 
$Lag te  vormeii vcor c?? secuiidriire clriehcclismeting. Die metingen 
liioesteii echt-r aaiijievuld xrorLlen doos metiugeii iii eiikele van 
(!ie liunteii. De s tat ioi ;~ Reu\-inerstok , Ten10 er) Snmbeek werden 
:ickitoreenvolgens voor Ctis dodl betrol<lieii. Gingen do inetingeii in 
~ l e  hooft11)uiiteii en ook in liet pl-ii~t Iiegrnerstok door het  gunst ige 
weer zeer voo~spoedig,  z c o h t  liie ooli in dit  laatste p u n t ,  op het  
einde van J u n i  reetla wareii afgc!oo~jen, i i i  het verdere gedeelte 
rail  deii zoiiier liad. n1C.n voortdurend met regen en gebrek aan 
zcnlicht t e  l ~ ~ m p e i i ,  waardoor de metingen zeer bemoeilijkt werden, 



zoodat zij eerst 01, iirt eiiide van Augustiis wtireii ;ifgeloolieii oii 
he t  priinairc punt  Beek (bij I-Ielmoiid) I'czcl 1;oii wor,leii. OOI\. liiur , 
n.aar de riclitingen tuscclieii de hoofdpuiiieii O;;;, Vciiiay, Kedei- 
weert ei] Oiischot ei] eeiiige tusschenpu1itt:ii tr iiititeii \\.:ii.eii , 1i:itl 
iiieii veel last van het onguiistige \veer, zuodat tie i~:ctiiixoii eerst 
tegen het eintle rail  Septeiii1~:ei. afiiepeii. 

LTailat riog iii Oss eeiie rastleggiiig Ier ~cr~e1;er i i ig  vnii liet iiric.- 
l ior l~cpunt  \sns aaiigebriicht ei] d(> ceiitreeri~lgs elenieiitci; iii Mil 
ei1 iii Oirscliot bepaald Iyareii , 1;eerdeii de iiigenie.urs iegeii 10 
October in  Delft terug. 

Gedureiide de wiiiterinaantlcii ~ i , ~ . r ~ l r i i  ti: Delft de bcrelíciiiiigeii 
verricht waartoe de u i tge~ocrde  inetii12e:i anii:eiding gaveii ei1 
l~oveiidien eenig-e ouderzoe1;iiigeii niet iiistruineiiteii , miiaroiritreiit 
hier nog  een eii ander ~ o l g t .  
1)s betrekking tot den Xederlai~tlsclieii staii:lilaardineter vnii de 

twee meters ,  die indertijti gedieud IieLbui) ter ~erif ieat ie  v:iu dc 
wnterl?asbnken , was i icg iiiet iiiet juictliri'l Lekriid ; ook iiioest tle 
eiigte nog  bepaald worden uni1 deu nietcr ailn de Co!iirniacie be- 

liooreiiíle , ten einde clnarmede de dogr liaar gebruikte  1eiigteniatr:ri 
t e  kuiiiieu rergelijlcen. Deze :lieters werrleii tlaaroiii t e  zaiiieii rnet 
nog twee kopereii meters teiiooreiide aai1 ~1c Pulytecliiiisclie School , 
ïcrge1eke:i met  ileii p1atitì:l-iricliiini meter iiC1. 2'7 wanrraii  de leiigto 
iiict l~etrekki i ig  tut der1 Sederlaii~l?;clicii st:iii~l~ln:~rdineier, door d e  
vroeger i i i  Parijs uitgevuercle ~ergel i jki i igt i i  , ii>et j~.iistlieid Lekeiiíl is. 

Nadat de cornparate~ir vaii Repmld door d c ~ i  iiigeiiieur Heuveliiik 
oovcel rriogclijk voor tlezc rnetiiigeii \\.as i i i  orJt: geliractit , werden 

gcdiirenrle de in:inn(l Pel:rii:~ri ei1 ile et-i..si: dng:ii vaii Xaar t  duur 
lieni en dcii i~igeiiieur Tilil Eyl; Lcijli~~elil t ! ( :  ~ i j f  geiiociiide iuetess 
met  (!ei: 1)latina-iridiiirniiic-!ter vergeleicei; , tla:!ri~:i. nertl.11 zij iii 
alle combiii:ttieii oiid(:iliiig vergelklicii cn teil slotte n~eilcroiii ieder 
:ifzon:lerlijk iiiet deli platina iridiuriiriic::er. Door deze vergelijkingen 
werdcn de leiigten dier iiieters bij de tcii~pcxratuur ~ : ~ i i  '7" i1 S" C. 
bekend rnet eeiie mi~de l l i a re  fout vnii iiiiridcr daii ceii niicrori. 

Later  z:iI deze rergelijkiug bij hoogere teinporutuur lierlinalcl 
I1ieiie:l te  wordeii ten einde ook de uitzettings-cocfficie11ttlii te learaii 
kennen e n  daardoor de juiste lengte bij iedere terupertitiiur. 

Zooals in ons .rarig verslag werd n~etl~gec!eeld maren iiog twee 
theotlolieten , ecri Tan '31 ei1 reli rail  14 ~cuti i l ie ter  bij dril iii- 
striimeiitrnaker \\'arischnff te  Derli,jii liestel l. Ili deii :~fgeloupeii 
Lcliner w e r d ~ n  zij onbva.ngen ei] ko i~dcn  dus na liet eiiitligeri vaii 
1ii.t terreinwerk onderzocht n,orJeii. 

IIct onderzoek van (Ie randrerdéeling had o11 dezelftle wijze p1:iais 
:LIS bij d e  rroeger ontvaiigen theodolieten , utmelijk door liet riieteii 
var1 een hoek van 45" iii 36 verscliillen.lt: stai~tleu vaii deli r:tiid. 
[{ct resultaat van dit oilderzoek was voor deli raiirl Fan dcii tlieorloliet 
vaii 21 CM. even gunst ig als  voor íle rroeger oiitvarigcri randeu 

a n  die zelfcle of zelfs vali grootere afiiietiiigen , als middelbare 



fout. voor 6611 riclitiii; \vei.d gevondeii @,".i2 of waririccr dc klciiie 
lxi-iotliekr. fouter1 gei?liiiiiiieerd worilcn 0",33. 

I)e klciiiu theodoliet iiiet een cirkelraiid van 14 cJ1. gaf  everieeiis 
ceii zecr g ~ i i s t i g  re.u!t:lat, gi.in.stiger zelfs dan den vroeger ontvangen 
tlicol?oliet v:iii dir: afrnetiiigen , als niicldelbaïe nraarile voor de fout 
van een riclitiiig ~vert l  p c ~ o u d e i i  @",i9 of n a  het iri rekening 
brerigeri d'r j,rrii:iiel;e foutcri (iU,:37. W e l  outston? er een oogen- 
ì~lilc het reriiioedeii clat o p  eeii punt  van den rand ecne betrek- 
kell:jiie grcotz fout zo11 voorkomen. S e c  einde hieromtrent xekerheid 
te  verkregen weril lietzelfde ouderzoek maar  iiu met een hoek 
van 1.5' lierliaaltl. 'í'oeii b i  een verder onderzoek van een door 
bovenstaande nietingeii iiader aangewezen plaats bleek,  da t  men 
iiiet rnet eene plotselinge inanr met eene regelmatig verloopende fout 
t e  maken l i ad ,  n e r i  o;k deze cirkelraiid goedgekeurd. 

Het onderzoel; van de inicrometers gaf aanvankelijk een minder 
gt iust ig  resultaat. Dria rail  de vier micrometers toch vertoonden 
sterke periodieke fsuteii. Zij rrerden daarom naar Berlijn terug- 

, gezorideii teii eiiide die fout te verhelpen. Toen zij terugontvangen 
\i:lreii ei] !jij oiiJerzoeli goed Lilekeri te  zijn werden de instrumenten 
defiiiitief aanvaartl. 

Secu~~dllii-e dr i~?20ek~inrt i ,q .  Zoonls reeds bij de werkzaamlicden 
voor cle prixnairc cìrielioek.;iiieting -rei.iiield is wcrden bij die metingeil 
~t.rsc1iillc.,iitl l)u!iteii iiigesteld ter nalivulling van het  primairc 
tlriclioe1;snt.t uili  te  clieiiei~ bij de secundaire driehoeksmeting. Zoo 
wertleri van uit l'eeï ingesteld Roermon(1 24 malen en E c h t  ei1 
Sittartl ieder 12 iririnl. Vaii uit  Songercii werden als  zoodanig 
ingesteld Sittartl , Schiinmert :.n Reymerstok ieder 12 inalen en 
latei. rali uit  Beek de punten Xill  , Saiiibeak , Vierlingsbeek , 
Ileurrie , EIelrnond , Heese eri 's Hertogenboscli. 

l'eii eiridc dit net  iii de provii:cie Limburg zooveel mogelijk to 
voltooieii , \verdcri iiog (de uarolgendc pui-itea bezct. In  de eerste 
1ila:~ts l i e~ i i i r ru tok  dat  \.erLioiiÙeii werd inr:t de lioofdpunten Ubags- 
b e r g ,  T(;iigercii er1 Henri-Chnpelle, terwijl van daaruit tevens be- 
paald mlidriìeu cle 11,~iiteii Pchimmert en Lichtenberg. I n  de tweede 
p1;i:its uierd i r i  Verilo cleii torcii rail  Seveniim die reeds vroeger 
onii uit Scderweert ei] Venray bcynalcl w a s ,  met  de lijnen van 
liet liooftliiet oerboii,leii. 

Il:iiicleli,jl; werkl iiict dit doel liet statiou Pambeek bezet, d a t  
ver:ioii~leii wertl iiiet de i,o~,f~lpuiiteii F'lierenberg , Iievelaer , Venray,  
I : A c ~  e 3  ijs.; eii van \waru i t  i.er:ler ile tussclienpunten Vierlings- 
11i:ek ei1 Mil1 l~c.paaitl n-eitleii. Yrrder werden nog in de punten 
Sitoaril , Seliiniiiiert , Echt  ei1 Mil1 de uoodige ceiitreeringsriietingen 
gctla:ii~ , teil eiii~le tie ~raariieiiii i igen, die ntinr rerscliillende punten 
dier tore:~s gedanii waren,  met  elkander te ki111rien verbinden. 

üoor al  deze metingen zijii tliniis in  de gelieele provincie Lim- 
b u r g  en het atliisluitende gedeelte van Noordbrabant een aantal 



punteu zooclaiiie 1~311atll<l , clal cl:i:lr:laii latcr zoiidcr uccl inucito 
tle secuiidaire iiriehoelisuieting kali wordeii :iaiigeslotcii. 

Sli i~ge~procrrn.  5 a  ontvangst vnii liet I~eric!it dat  clc sul~siclic 
voor onze Coiiiinissic cloor Uwe Escellciitis was tuegestiiil~i , zijii 
d2  iiaodige stappen gedaaii om een sliiigei~tc~estcl ter Lep:iliiig v:iii 
de rc1:itieve zvïaartekraclit volgei!s bet rys:eciii vaii deri coiriinaii- 
daiit, 1)eflOrges t e  tiestellen. 

L)e !ieer Uefforges die verboiitleii i.5 ailii de service gCu;r:ll~liique 
cle l'nrmée te  Pari js ,  ver1ïl:larcle zicli bcreill 011s hierbij bchulp- 
zanm t e  zi*iii , de sliiiger iiiet de incsseii uiitlisr zijii toczielit te 1:~teii 
:tfwerkeii ei1 liet geliecl te  oiitlerzoelïeri ei] te  regeleli. Met tlaiik 
werd r7au dit aitnbo~l gebr~i i l ï  gemau1;t en Je toestel 1)estelcl Lij 
Bianclii, coiistructeur te  Pnri,is, die ze ook voor d!: service géogra- 
pliique de I'arrnCe te Parijs ei] de 1~nli:iaiia:he geodetisclie corri- 
missie, liad vervaardigd. 

TVij LiebLeii liet apparaat riog riict oiitr;lr!gen , claar de lieer 
1)efYorges als  afgevaardigde der Frtiiisctie r e g e c r i i i ~  bij ile ten- 
tooiiste!liug te  Chicago e11 voor tiet voilireiigeii van sliiigerproeveli 
iii Amerika langen tijd is afwezig geweest. Hij wilde :iaareuUoveii 
d e  proef riemen vin den slinger te  latei1 scli!~iniiieleii, iiict zooals 
gewooiilijk op sclicrpe :iizsseri , niaar 01) :igatc:ii 11eiiiien irict zuiver 
cirkelvormige ciliiidrisclie oppervlaklteii w i l  oiigeveer 1,23 iiiilliirictar 
straal. Door een eii ander is de aíiereririg vertraagd. 

Watrrpassi~iy. V:iri rerschillende kanten zijn meermalen opgaveil 
verzochl van de lioogten der ijzeren knopbouten in de merkpalen 
die op afstanden van ongeveer 1 kilonieter laiigs de wegen in 
den grond zijn geslagen en tijdens de waterpassing als voldoe~itl 
vaste uierkeii niochteii beschouwd worc?eii. Aan die ~ e r z o e k e ~ i  is 
steeds voldaan, doch clanr men van den rolkonien oiireraiiderlijkeri 
s tacd dier knopbouten niet was verzelïerd en ooL verschillende 
boutec en palen waren verdrveneo, \va3 de Cuiii~~?issie niet over- 
gegaan tot  Ce berekening van de hoogte11 vaii al cie cloor haar  
geplaatste bouten. Toen echter in het nfp?loopen jaar opnieuw 
:iaiizoek rvcr4 gcdaau oiii eeiie opgave t e  o i i tva i~ge~i  van d e  lioogteii 
c1i:r merlipaleii in I , imburg,  besloot de Coininissie te  gelijker tijd 
inct dezc, ook de hoogteii van s1 de l~outeu  in de iiicrkpalen t e  
l~erekeneii clie ten beboebe der Iiijksnaterpnssirig geplaatst zijii. 
Die arbeid is oiider toezicht van orize i~iedcledeii vaii Dieseii cii 
van de Saiicle Bakhujzei i  cloor deli Ilcer Eiigeleiiburg volbracht. 

G e l ~ ~ o a a r i ~ e m i n g e j ~ .  111 vorige jareii zijli :i:~riv:~iilïelijk op kosteii 
vaii d e  Iioniuklijke Acadeniie van TLTcteiiacliappw, llatcr 01) kosten 
van onze Cominissie, uit de opteekeiiingeii v:ui den zclfregistreerencl(.ii 
gztijiiieter t c  Helder de fo r~nules  berekend ter  bepaling vaii de 
naterlioogteii op een willekeurig tijdstip. Deze berekeningen waarbi,j 



etliic 1iandelwi.jze gcrolgtl \vcrLl die tloor den licer Slainkart  was 
bcsclireveii, ztjii voor eeiiigciii ti,id gest:inkt,, daar rle Commissie 
iiiec:iiile betere uitkoiiisten te zulleii verkrijggil indien men zicli 
bclieude van de inetliode door Tliomsun C U  garwiii  ontwikkeld 
ei1 onrler den iiilaiii rali liarriioi~iaclie analyse bekeiid. 

Door p u i i a  :iiin bescliikbare \verkkachteii rnoest dit  plan voor- 
loopig b1ijvc:ri rus ten ;  in tiet vorig jaar is eclitcr inet de uitvoering 
ccii aai i r :~i ig  geiiiaakt ei1 tieel't c i u  heer iiigciiie~ir Niigelenl~urg,  
oii(lri. toczictit der Coiiiniissie, de berekeiiiiig ca!i de waterhoogteii 
iii t 1ii:t j x i r  1880 ter hand geiioineii. 

Als voorbereiding vaii civ eigculijke I~erekeiiiugeii mocteii a l  de 
iiiirw;~nrueniiiigen van liet gcheele jaar ,  8760 i i i  :t:intal, op miusteiis 
11 versctiilleiii!<: wijze11 i11 g r o e ~ ~ e n  wordeii gerangschikt cn bij 
e1k:tiider geteld. 

Lle uiogelijkheid orn vergissingeii t s  niakeii is hierbij zeer g roo t ,  
cii de tirl~cid zcer tijilrooveiid. C;'lul<lnig heeft lkirmin er eene ver- 
t~ciivo~idigirig iu aaugebrackit, \raariloor het telkens opnieuw 01)- 
scli.i.jvcii der S760 getnlleii veriiiedeu v o r d t ;  zij worden nu slechts 
i:éiiiiiaal geschreven op losse latjes die tellieiis op verscliilleude 
wijzcii gegroilliet.rd worden , maarua iiien de oiider elkander staaiide 
gctalleii I~ijecii corgt. 

Ciebriiili iiiakeiitle v:~ii dit  hulpmiddel Iiecft de heer E n g e l e n b u r ~  
clc I>crel;eiiing- r:iii de foriliules \-oor c!e \vaterhoogten vau 1850 
gotieel voltouirl. Het is weiiscliclijk die berekeningen iiog over een 
of ineer andere j a r m  ei1 ook uvcr iiu,lere iiiareografen ui t  te breiden, 
voor ze inet zekerlieicl kunnen  worden gebru ik t  voor de voorspelling 
der nr:iterlioogteii langs oiize kust.  

Lengte, brcedlc en uzimuibepaling t s  C'6aysbe1:q. Ten einde de 
clrichoeksirietiiig(;ii in 011s land , die door onze Commissie worden 
~iitgoroertl  , te  doaii strekkou tot eeue bepaling van do gedaante 
der narde ei1 ze te  verbiuden met d e  tlrielioeksmctingen , die in de 
aaiigreiizencle Iniitlen worileii volbracht,  is het  noodig d a t  van 
eciiiga puiiten van 011s driehoeksnet de juistc l igg ing  op dei] 
aartlbol !)e!ieritl zij en da t  ook de richtiugeii vali enkele driehoeks- 
zijrleii ii:et 1,etrekking tut rlen meridia;iii zijii gegeven. Daartoe 
inoet vaii die p;iriteri lerigte cn breedte worden bepaald en het  
aziirjut vaii ilie clrieùockezijdei~ \vordeii ntaargeiiomen. 

I h o r  laiigdiirige m-aariiemiiìgeu , die nog steeds \vordeii voortgezet, 
is (Ie Lree~!te vaii de Leidsche sterreuw~ictit  vrij u:iuwkeurig bepaald 
c,n door verscliilleiidc bepaliiigeii Tati het lengteverschil met  tle 
sterrenwachten te Greenwicli , Pari js ,  I lonn,  Göttingen en Leipzig 
is 0c.k hart: lengte vrij goed bekeiid. Eeue aziiniitl~epaling in der  
ti,itl te  Lei~leii volbracht hceft echter liare I~eteekenis verloren,  
tiaar liet eiudpuiit der zijde waarvaii tiet aziriiut bepaald was (de 
torcu tler groote kerk te  Delft) door brand is vernield. Sedert is 
he t  azimut  TJtrecht-Amersfoort gemeten en is ook cloor een paar 



zeeofficieren de breedte x7aii tlc sterrenwacht to Utrcclit l!epnaltl, 
doch bij de uitgebreidheid van ons net  zijn meer azi:riui-brredte- 
en lengtebepalingeu wenscheiijk. Vooral voor de aniis!uitiiig aiiii 
1)ruissen en België was  het  nootlig die 'oepaliiigcri te  ~o lbr r i ige i i  
in  tiet driehoekspiint t e  Ubagsberg bij Sirnpelseld ir i  Lirnburg , 
hetgeen door de  Duitsuhers en Belgen eveaeeris iri bunrio 1i:etingeii 
is opgenomen. De lieer Helmert , tlireritrur vnii het ceiitraall~urrau 
der aardmeting te Berlijn, h ~ t l  reeds i~ieernialeri over tleze z:ial< 
gesproken en eindelijk werd besloten iii h e t  jaar 1893 de iioodige 
waarriemingen te  verrichten. De heer Helinert milde daii tevens 
van Duitsche zijde het lecgteverschil doen bepalcn tusschen Ubagd- 
b e r g  en de sterrenwachten te  Guttiogeïi en te  Bonn ,  \vaarcloor diis 
in  erb band met de lengtebepaliiig tusschen Leiden en Cbn,nsl~ei.g 
eene hernieuwde verbinding vnii 1,eideri met  de beide L)uitsclic 
sterrenwachten zou worden ~ e r k r e g e n .  

Ons medelid vau de Sande Bakliuyzen had e r  groot bezwaar 
tcgeri dat  al de waarnemingen door het personeel van de steireri- 
wacht  te  Ltiden zouden worden volbracht ,  daar zoowel inet de 
w;iarneiningen als met de berekeningen veel tijd verloreii gaa t  eri 
lict directe n u t  voor d e  sterrenwacht iiiet groot is. Toen het eclitcr 
was gebleken dat  zich niemand anders niet tie waariierniiigeri wil(lc 
belasten, besloot hij met de heereii Wilterdink en Wecder deli 
arbeid te ondernemen. 

Na overleg met den heer Helmcrt werd vastgesteld, dat  de lcrigte- 
Lepaliiigen tussuhen Ubagsberg en de sterrcii~i-acliten t e  (3öttingo11 
eii te Bonn en tusschen Ubagsberg eii Leideii , tle eerste door tic 
lh i t sc l ie r s ,  de andere door ons ui t  t e  voereii , gelijktijtlig in rlc 
ecrste dagen vali J u l i  zouden ilarivnngeri ; ria alloop dier wnari!r- 
ulingen zouden dan door oiis het  azimut  van eene tlrieiiorliszi.jtlc 
er1 de  breedte t e  Ubagsberg wrrtlen bepaald. 

Iri den aanvang vali April w r ( l  h r t  terrein t e  U1)agsberg- ver- 
kend en d e  heer Heuvelinli, iiigci~ieur bij de Rijkscominissio voor 
graadriieting en waterpassing, belast,  riaast dei1 pijler vati oiis 
drietioeksriet, waarop wij de  waariiemingeii zouden verrichtcri, voor 
de Duitsche geodeteli een tweeden pijler te  bouweii, die11 wij later 
voor de  breedte en azimutbepaliog zouden kunnen gebruikeri, cri 
verder boven die pijlers eene houten waarnemingshut up t e  t re l~kr i i .  

Voor de le~igtebepal ing a a s  het  ook noodig door eeiie oiiiifge- 
brokene electrischo geleiding de telcgraphische gemeeiisc?inl, tot 
staiid t e  brengen tusschari dat  tijtleli-jke obserratoriuiii en dl: s t i ~ -  
renmachten t e  Leiden , G ö t t i n g ~ n  ei1 Bonn. Zijrie I<s~~el lci i t ie  de 
Miliister van Waterstaat , Haridel en Xijverheid , tot wieli tle Iiijks. 
commissie voor graadmeting.en nraterpessiog zich n-e~idile , l~clooftle 
op de meest welwillende wijze zijne hulp iri deze :lílngrlegeiiheiíl 
cri tloor de krachtige medewerking ra;i <!en heer Collette , hoofdiii- 
genieur der telegrafen, werd in korte11 tij11 eene telegraaflijii tus-  
schen Ubagsberg en het  naaste telegraafkantoor te  Heerlen aan- 



gelogd. Tevens oiitl-in:;eii wij rpiie groote hocveellieid eleinenteii 
t.i i  Iiet iioodige t.elegraafirinterier1 voor de sterrciiwncht t e  Leiden 
ei1 Iiet otiserrtitoriurii te  LTb:lgsbeig uit tiet Ki,jksrn~gazi,jn der telc- 
graptiie ter leeri, eii werd ons tij,leiis deu (luur onzer werkzaam- 
iiedoii elke11 avontl van tialf 3 tot Iaat iu den nacht het vrije ge-  
bruik gegeven van eene onafge1)rokeii telegraaflijn tussclien Ubags-  
berg er1 l,ei(!eri, en tussc1:eii Ul~n.,rrsbt.rg eii Oe Duitsche grenzeil 
i:i : laii~luit i ~ ~ g  aai) de lijueii naar Gött iiigen eii Bunn. 

Het is zeer wciisclielijk , da t  Lij eeiie iengtebepalii~g de tijdsbe- 
paliiigeii op beide stations met  gelijl<soortige instrumenten worden 
volliracht; de sterreriwaclit te Leiden bezit echter niet twee 
zoodanige instrurneriten, zoodat zeer gaarne liet aanbod van tlen 
lieer Helmert nrerd aangenciiieu ons een p a s s a g ~  -- i nstrument vali 
I'istor en Martins te leenei: geheel gelijk aan da t  wat  deLeidsclie 
sterreiiwacht bezit. Hij g a f  iiog een registreertoestel ter l een ,  e n  
vergiiutle O ~ I S  te  Ubagsberg het iiilr\verk met  electrische stroom- 
sluitiug te g e l ~ r u i k e n ,  waarvaii ook de Lluitsche waarnemers zich 
liediei~den. 

Iii de laatste lielft van J u n i  \ras he t  houteii gebouwtje te  Ubags- 
lierg cii de te!egi.:iaileiding gereed, en nadat te Leiden a l  de instru- 
iiii:ilteii i i i  orJc waren gelJraclit, vertrok de heer Wilterdink iiaar 
Ube.gsl>erg oin inet de lieereii prof. Albrecht en dr. Hecker, die 
viiii Uuitsclie zijde de waariieuiiiigen zouden verrichteil, de astro- 
iioiiiisciie iustrui i~e~itei i  en de trlegraaftoestelleii op te  stellen. 

Sl~oedig liracht Iiij een ei1 aiider in orile, eii in d e  eerste dagen 
van J u l i  iionden onze waarnerningeu be,' -iiineri. 

hlcri kaai11 overeen, rlnt g e  liireiide Iiet derde vierde deel der 
~,:~arriemiiigeri de lieer Wilterdink tt. Leideii ei1 ons medelid van 
de S;iiiile Btiktiuyzeil te  Ul~agsberg  zou(1tiu blijveil; om den invloed 
ViLii  versctiilleiitle brouiien vaii foute11 t e  elimineeren , zoude daarna 
bi.itlt: waarnemers iiiet huniie iiistrumeiiteii van  staiidplaats verwis- 
sclen ei1 n11 de iiieune staiidp1aatse:i tle helft r:ui het  licnoodigd 
aaiitul \raarueuiiiigcii volbrengeil, terai j l  ten s1ott.e de heer Wil- 
t r rdink wee: naar  Leiden en de heer van de Sande Bakhuyzeri 
iiaar Ubagsberg zou terugkeere,ii om liet laatste vierde deel van 
tleii arbeid t e  voltooien. 

1Iet aaiit :t1 ;~vc;iideii da t  eeii kleiner of grooter aantal doorgaiigon 
w i i  sterreii wertl waargeiiomeii, was gedurende d e  l s te  periode 
V;LII 3-25  J u l i ;  12  te Leiùcii, 1 5  te  UGagsberg; getlurende de 
2de periode van 27 Julij-l7 Augus tus  1 3  te  Leiden en 13 t e  
Ubíigdberg , g a l u r e i ~ d e  cle laatste periode vati 21 Augustus tot  5 
Septemmb 12  te Leiden en 12  te  Ubagsberg. Daar echter op vcr- 
sclieidenc vali rleze avondeii door onguiistige aeersgesteldheid de 
w:i:?riiemingeri verre rail  volledig waren of slechts op een der beide 
~i;tt . ions hondeii worden volliraclit , kan  riien bij Denadericg schatten 
dat. de l s t e  periode 4'1, , de 2de periode lol,', , de 3de periode 5 
volledige waarnemingsavonde!: hebheil opgeleverd. 



Het  is natuurlijli nog oriiliogelijk op te geveii welli reau1ta:lt uit  
de waarnemirigeri zal volgeii, voor zoover meli kali i1ag:i:iii zijii 
e r  echter geece  1jelangrijl;e storiageii bij roorgokoiiieii tril  heeft (Ie 
tslegraphische gemeenschap tusscheii de beide stitioiis sleclitsweiiiig 
te  wenschen overgelaten. 

Na afloop van de lengtekepalirig koii de breedte en aziiriutl)ep:i- 
l iug worden ter  liand geromerl. lDe heer Weeder ,  assistent niiii de 
sterrenwacht te  Leiden,  zou het  azimut  bepnleii en wel vnii tlo 
driehoekszijde Ubagsberg-Sittard door met behulp rail liet uiiiversa:iI 
instrument  rali Repsoltl van (!e L e i d ~ c h e  sterreiiwaclit dei1 lloek 
t e  meten tusscheri een nachtelijk signaal (eeiie olielamp met lens) 
op der1 toren t e  Sittard , en de poolsterrcii Z cii 8 rail de l<leiiio 
Beer en 51 van het  sterrenbeeld Cepheus. 'J'eveiis zou liij riiet <Int 
zelfde instrument de hoogten van rioor;!elijlc cri zuiilelijke stcrreii 
iii de nabijheid van den meridiaari meten ,  ten eiiide Utiaruit de  
breedte af te  leiden. 

De heer Wi!terdinlc , observator te  Leiden, zou ereneeiis t e  
Ubagsberg de breedte bepaleii , mnnr laiigs een geheel aiideren weg,  
door middel r a u  de  zoogeriaamde Horrebow-Talcottmethotlc. Seveiis , 
zou de  heer Wilterdink ook ten dienste van de wanruemingtii des 
herren Weeder de noodige tijcisbepalingen verrichteu, 

Beide heeren zijn met  liuiine instrurneiiten :Z September liaar 
Ubagsberg vertrokken maar  liet weder was zoo onguust ig dat  liet 
volle twee maanden geduurd heeft eer zij een voldoeud aantal  
waarnemingen hadden verkregen. 

De waarnemirigen van het azimut  zijn steeds gedureude den 
avond volbracht,; tusschen twee instellingen op liet licht van Hittiird 
werd op een der bovengenoemde poolsterren ingesteld. Om de fouten 
van het instruiilent zooveel mogelijk onscliadelijk te  inakeii , zijri 
deze iiistellingen verricht in twee standen van het iiistruineiit , 
bovendien in twee liggingen van de horizontale kijkeras iri zi.jii(: 
pannen en eindelijk in 8 verschillende stnncleii vau deli horizoiittlleii 
cirkel. Dertien avonden zijri iioodig geweest om al de maarueniirigen 
volgens d i t  programma t e  voltooien. 

Voor de  breedtebepalirig met hei, uriiversaal instrument zijn in 
de  nahijlieid van den meridiaari de hoogte gemeteii vaii de poolster 
ei1 van vier sterren die zich ten zuiden van het Zenith op ongeveer 
dezelfde hoogte als de poolster bevondeii. Twee van deze sterrei: 
worden in de vroege avondureri , de beide andere 12 ureii 1:rter 
i n  de  vroego morgenureii waargenomen en wel elk in zes verscllii- 
lende standen van deli verticalen cirkel ; 27 dagen zijii iioodig 
geweest om het  vereischt narital waarnemirigen te  verkrijgen. 

1)e heer Wilterdiiik heeft zich voor de breedte be,paliiig volgeiis 
de  methode Horrebow-Talcott bediend van 17  sterren psren vaii 
welke op 1 1  avonden 125 ivaarnerriiiigsreeksen zijri verkregen, d u s  
gemiddeld 7'1, reeks voor elk paar ( inns in iu~n  1 0 ,  minimum 4). 
Op 10 avonden werdeii door hem tijdsbepalingen verricht. 



Nadat de instruiiienteii i n  Leiden wareii t e ruggekomen,  was het  
iioodig deze zorg~ul t l ig  te onderzoeken , in  de eerste plaats liet in- 
strumeiit , (hit wij r:lii liet geodetische inst i tuut  t e  Potsdam haddeii 
ge1ee::d. De heer IVilterJiiik heeft thans van di t  iustrumeot de 
iiiicrirneterscl~roef eii d e  beide iiiïeau's ouderzocht eii verder de 
verlioudiiig tusscheii d e  nnnrilo van de nireaudeelen en deuspoed 
vaii deze rnikion~eterschroeî. Ereneens bepaalde liij de fonten van 
de micronieterschroef tloor Repsold voor Let Leidsclie passage- 
iristriiiiient van Pislor ei1 Martiiia ~ e r r a a r d i g d .  

1)e heer \Veeder heeft F e i l  aniivang gemaakt met  de lierleidirig 
zi.jriri lioogteiiietiiige'n ; uitkornsteii lieel't hij iiog niet afgeleid. 

TT. G. v . 4 ~  DE SANDE BARIIIII  Z E N ,  Voo~ilte?' .  

( :r i .  AI. P(<rror.s, ,Yr~~~etn?~i.s. 




