
Iiigevolgc Iiet vooraclirift , 1iii:ir vcr.;trelit Lij bcscliikkiiig rnn 
di~ii Aliiiistcr \,:ril I3iiiiiciili~iitl~cli(: %iiltcii vi i i i  I i i  3Ici 1879 lit. 
Ai, Af~lt*cliiig Iiiiiistt~ti cii \\'ctcii.;cliiiplicii , lieef't de Itiikscoiii- 
iiiissic voor gr;~i~~liiic.tiiig cii \viiterli:lssiiig de ccr , nniigiiniitlc liirre 
tver~zii :r i i i l i i~~tc~~ iii Iict jnor 1S!)O, Iic t volgciiilc te Lcrialitcii. 

~ ~ t t t t r i . . .  111 dcii looi, v;iii  Iict j:inr Iind~lcu gcciic vernntleringcn 
i i c s i ~ ~ ~ ~ c i ~ s t t l l i ~ ~  dcr coiiiiiiissie, iiocli iii die der siiL- 
coiiimisaii!ii , waariu zij zicli verilcclil Iiecft. 

I ' r~r . ! lnr l r -~ . i~r ! /~~~.  I)c vniiiiiiis~ic vcrgndcrtlc (liie iiinlcii iii tleii 
loop v:iri Iiet j:inr ter bcr:~;iilsl:igiiig over Iinrc ;~nngelcgcnheclcii. 

I*:?ii dier vergiiclcriiigcii tvci.11 gclioiidcii nli (Ie stcrreiimaclit te  
T.eideii ; (Ie t\vsc :iiitlcrc Iinilcleii 11Iii:its te 1Sell't i i i  liet geboiiw. 
voor ticotlesic. 

De vc.rg:idcriiig tlcr pcrui:~iiciitc coiiiiiiis4c var1 dc rcrcciiigiiig 
voor gr:l:itliiictii>g \vcrtl i i i  18'36 gc!liouilt~ii tc l~iì i i i : i i i i i~,  wiliir zij 
dei1 15ilrii Octobcr iii Iict gc~I~oi i \~* voor Iict hooggcrcclitsliof 
vil11 tleii %.\itscrsclicii I)oii~l o i i i I ( ~  ~ o n r z i t t e r s c l i n ~ ~  v i ~ i i  t l i> i i  Iiccr 
Iciiyc weril geol)t~iiil. 1)c zittiiigeii \rei.dt.ii :il(l:inr gi~liniitlcu v:iii 
15 21 Octol~c:r, cii \vcrllcii l~i~jgc~\rnoiitl door tlu Iiccrcii Ilciiiicqiiiii, 
von %ii~liiiri:ïc , E'il!.~ , F ~ I I I  ( 1  : Si~iidc I~i~liliii yzeii , IJocrstcr , 
Ileliiiert en l lirscli , lc~tlcii v;rii tlc ~~criiiiiiiciitc coiniiiis-ie . cii 
verder door de nfgcv:~nrtligtlcii 13;issot. Lallrniiiiitl , voii Scliiiiitlt , 
Albrcclit,  C;iiiiticr, I,ocliiu;iiiii, l:iggcnh;ic.li-Uur1~1iI1nr1lt eii 
Aiigiiiniiu. 

1)irar dc coriveiitie voor dc itariliiictiiig vnii IS36 op 31 Dc 
cenil~cr lSO6 eii idigde,  cii dilii zoii vcrviliigcii \vordeii tloor dc 
iiieii\ve coiiveiitie iii 18'35 te Ucrli,jii opgemaakt ,  ei1 in  1896 aan 
tlc betrolilicii Ilegccriiigcii ter  ii;iiiiiciiiiiig nniiyeLo~lcii , iiioest 
d c  vcrgntlcring te  Laiisniiric iii tlc eerste ~ ) l i l n t ~  de iioodige 
iiinatrcgclcii iiciiicii . oiii Iict hcstiiiir der nnrdiiietiiig , tint tot 
liet ciiidc vnii 1896 bcriisttc? hij de ~icriiiaiiciitc conimissie, met 
1 J;iuiinri 1597 over t e  dragcii :i:~ii liet comité gevornid tioor 
tlcn voorzitter, tlcii oii~lcr-voorzitter , dcii rccrctnris cii dcii 
tlircctciir v:iii liet ('cutrii:ll-biircilii te l'otstliini , da t  i i i  Iict vervolg 
iiict Iict bestiiiir tlcr :inrdiiictiiig I,cliist zuil zijri. 

I)e voorzi t tcr  tlceltlc mede dat  rccds vnii vcrscliciilciie lle- 
geeriiigcu liet bericht Kas outvnngcn van hiiuiic toetrcdiiig tot 



de nieuwe coiiveiitie en dat, het  zeer gcgroiide vooriiilzicht be- 
s t o n d ,  da t  de s t a t en ,  die dcel iiitrn~ikcn vnii de vroegere 
vcreenigiiig , wellicht met uitzoiidering van ecn eiikele, ook 
de  nieiiwe conventie zoiidcn nniineineii. 

Kr werd verder besloten dat  de  ~ieriiinnente coiiimisaie en het  
iiieiiwe bestiiiir tegen Iiet einde vnn 1SOG zich tot  de verschil- , 

11hi1,lr Ilcgecriiigen zoiideii richten , om Iinnr mede te tleelcn dut 
cle iiiriiwo conveiitie met 1 Jaiiunri 1507 vnn kracht werd,  
Iinnr ceiie opgave te docn tockomeii vnii Iiet betlrng der t e  be- 
tiileii l)ijdi.agcii, ei1 liaar uit  te noodigeii cen lid aan te wijzeii 
roor  dc  iiieiiwe consiiltntive pcrrnnnciite couiniissie volgeiis nrt. 
2 tier nieiime conveiitie. 

L)oor den directeiir vaii Iiet Ceiitrnnl-burenii wcrd mededee- 
l ing  gediinn viiii de iii liet nfgelooperi tüdvak volbraclite werk- 
sr.:~:liiihederi , wniirvaii wi,j rils de vooriinnmste vermelden de 
voltooiiiig der herekt:iiiiig vaii de grnndiiietiiig over de  pnrnllel 
van .;Yo vnii Wnrsch:iii tot Vnlentia in Ier land,  wenruit b!ükt 
da t  (IC kromtniiig van hct nartlopl)cr\l;lk in  de richting vnn die 
~):lrallel ver1 sterker is dan riicii iiit de  overive graadnietingen 

' zoii afleiden, zoodiit Iiet vnste land van huropn eciie zeer 
groote nfw ükiiig van de geliliddelde oppervlakte der narde vertoon t. 

Uitvoerig werden verder besprokeii de vernnderingeii in de 
r ichting der nardus, zoomel de  uitkomsten der tot  nu toe ver- 
r i c h t ~  wanrneiiiiiipen , wnnriiit nien de beweging van de  pool 
01) liet a:lrdopliervlak Iieeft nfgeleid , als de  iririehting der nog 
t e  volbrengen wanrneniiiigen , wnnruit iiien de beweging vnn 
de  pool niet grooter jiiistlieid hoopt te bepalen. Deze bespre- 
Lingeii wareii vooral vaii be lang,  daar een aantal  leden der 
commissie voor graadmeting iii de  verschillende Innden vnii 
iiieening zijii da t  diergelijke wnnriieniingeii volgens art. 6 ,  n". 
4 dcr nieuwe conventie door onze vereeiiigiiig voor graadmeting 
moeten volbracht worden. 

Met liet oog Iiierop wns door Iiet Centraal-biirenu te Potsdam, 
ccii uitvoerig vergelijkend oi~tlenoek ingesteld omtrent de ge- 
wone waarnemingsmethndc niet het  oog ei1 die waarbü men 
zich víin de  pliotographit~ bediende. Jii een op di t  onderzoek 
gegrond verslng werd nnn de gewone wanrnemingsmethode iii 
nlle opzicliten de voorh-e~ir gegeven en lioemel verschillende leden 
met d i t  verslng iiistemden , werd toch besloten het  onderzoek 
nog gedurende eeiiigen tijd voort te ze t ten ,  teil einde bij de 
ciiidbeslissing de meest mogelüke zekerheid t e  verkrijgen. 

Ook mcrd van gedachte gewisseld over de  keiis der stations. 
wnnr nieii eventueel de  wnarneiiiinysn omtrciit de  vernnderiiigeu 
v:iii de  pool zou volbrengen. 

Iloor enkelen was voorgesteld die stations ten  getale vnu vier 
oiipeveer op gelijke afatandeu onder dezelfde parallel t e  ver- 
deelen ; aiidcren meeliden dat  het  danrentegen de  voorkeur ver- 



diende een grooter aantal  waarneming3stations te sticbteil in 
de nabijheid van bestaande sterren wachten, zoo goed mogel ij k 
over het  nardoppervliik verdeeld. 

Daar de bcslissiug omtrent deze gelieele zaak berust hu de  
rilgenieene vergadering der afgevaardigden van de  verscliillcnde 
regeeringen , die tot  de  nieuwe conveiitie zullen zün toegetreden, 
werden geene besluiteil gcnonieu. Vermoedelük zal die nlgeiiiceiie 
vergadering voor dc  eerste iueal in d i t  jniir plaats viiiden : oni- 
trent tle plants der vergadering is iiog geene bc~lissing geiiomeii. 

Ten slotte werden lioor de rifgevnardigtlen verjlageii iiitge- 
hraclit over d e  werl<znamhcdeii teil behoeve der ~rirntimeting in 
tle verucliillciide laiiden iii liet af'gelool)cii jaiir volbrnclit; welkc 
verslngcn vaak tot  belangrijke Lc~prcliiiigcn aanleiding gilveil. 

Ilr~i~l;:narrrl~c~tlt~~t ilvi. c~iiir/r~i~sit~. 1)e ~ v e ~ ~ l ~ ~ ; ~ ~ ~ n l ~ e d e n  dercomriiis5ie 
hadden iu  1896 betrekking 01): 

(ie j)rimaire drielioeksineting ; 
de seciindaire driehocksmetiiig ; 
de getij-waariiemingcii , ei1 
d e  sterrekuudige waarnemingen. 

1'r.iarnir.e d~~ic~lrocX.snreii/ig. Tegen den tüd (lat cle tcrrciuwerlí- 
z:iainheden zoiiden beginiien, Iron de commissie voor cl i i t  ciozl 
over ZPS ingenieurs en twee dnnrtoe bij de commissie gedetacheerde I 

Inuilnieters vnn het kadaster beschikken. 
Dezo werden voor de werkzanmhedeii nls volgt in drie ploegeii 

verdeeld. De eerste ploeg bestaande uit den ingeuieur Heuve- 

' I 
' I 

liiili , als clief, en verder uit de ingenieiirs Mulder, Verhellouw 
en Doublet, zon zorgeii voor het beboiiwon vnn de statiuiis en 
liet voor t~et ten  van de vcrkeniiing van het drielioeksiiet der 
eerste orde en de aanvrilling daarvan met zoogennanide tusschei;- 
piinten voor de annsluitiiig van de sectiiillaire drichocksmetiug. 

I 

De tweede en de  derde ploeg, bestaande uit de  irigenieiirs 
Wildcboer en van Eyk Bülevcld , aan wie respectieveluk werden 1 

toegevoegd do landnieters Colpa en LIingcn , zoiideii dc nietingeli 1 ,  

van de  eerste oide voortzetten. 
Alvorens de werkznaiiihedeii een nnnvang koiidcu nemen,  

vroeg eeii der irigenieiirs , de lieer S. hliil(ler , die iii erii itntlercii 1 
werkkring menschte over te g a a n ,  ontslag tegcii 1 April ,  \\elk 
ontslag door de conimissie verleend uerd. 

Toen,  tegen het midden van de maaiid Apr i l ,  de  ncrkznaiii- 
heden zouden aanvangen l werd een der ingeiiieuril, (ie Iieer 
van Eyk Bijlevelil, plotseling ongesteld, waardoor het  vertrek 
van de  derde ploeg moest worden uitgesteld. Toen het bleek 
dat die onyestelilheid ,hoewel niet van ernstigen ~ n r d  , toch vnn 
langen duur  zoii ziin , zoodiit liet te verwachtcn was, da t  hu aau 
de terreinwerkznamhcden niet spoedig deel zou kiiiinen nemen , 



berd ;n zijne plaats de ingenieur Verhellouw met de leidiug van 
de derde ploeg belast. De iugenieur IIeiivcliuk bleef hierdoor 
ten slotte alleen met den ingenieur Doublet iii de eerste ploeg 
over. I u  deze leemte kon eerst tegen tiet begin v:!ii Augustus 
voorzien worden door de beiioemiiiy van deli civie1:iiigenieur 
E. A. J. H. Modderiiian t o t  iugeuicur bij de coiiimissie. 

De eerde ploeg, die dus nauviinkelük bestoud iiit tien inge- 
nieiir Heuvelink, biigestiian door de iiigenieiirs Verlielloiiw eii 
Doublet, later alleeu door laatstgenoenide . ving hare werk- 
zaamheden aau met Iiet beboiiwen van de statious in 'Leeland 
en op de %iiidhollandsche eilnndeu , alwaar de nietiiigen iii de.teii 
zomer zouden plaats liebben ei1 zette verder deze werkzaaniheden 
voort in %iiidliollnnd ei1 Noordtiolland. Toen iia I Aiigiistusdie 
ploeg aangevuld was door de henoetuing vaii deli lieer Modder- 
mali, kon de verkeiiniug vnii liet liet van de eerste m d e  in de 
noordelijke provinciën worcleii voortgezet, a1wn:rr blijlrens ons 
vorig j:i:rrverslag nog nltijti de verb'iiiiiiig oiitbrnk van de drie- 
lioeken in het Zuiden van lprieslaiid met tiie in [)re;ithe. ITet 
tlnartiissclieii gelegeii terrein,  dut betrekìielük vlak i s ,  is voor 
het grootste gedeelte niet hoog lioiit bezet, terwijl de nl~laar 
gelegen iierktoreiis hetrekkelij k laag zijii. l l e t  i j  eiritlelij k iiiogeii 
gelukken aldaar een piint te vindcn , de zoogennaiude Boschberg 
bij Appelschn, alwaar door het hoiiweii van een signanl een 
driehoekspuiit kon wordeii iiigericlit, wnardoor de beoogde rer- 
binding verkregcii kon worden. 

Door d e ~ e  verk~iiiiing kon eintlelijk liet tlrielioeksnct Yan de 
eerste orde definitief wordeii vastgesteld. Iii ons land telt d;rt 
net 71 drieliockspunteri ; hierbij dienen echter nog gevoegd te 
worden het Duitbclie liiint Uelseii, d.it oni de büzoiidere ligging 
nagenoeg tot ons dril1hoeksiiet behoort, b:iieveiiy I, drie- 
hoekspiiiiteii in België; xoodnt m o r  het priniaiie net door oiis 
de metingen op 77 punten van de eerste orde moeten worden 
uitgevoerd. Op de overige ~liiiiten op Diiitsch grondgebied, be- 
nevens in Iiet Belgische piiiit Iienri Clinpelle zijii de metingen 
door de Pruissische Lnndes-rlufnnhme verricht. Op 41 vnii de 
hovcngcnoemde 77 driehoekspunten van do eerste orde zijn de 
metingen nfge1ool)en. \ 

Door deze ploeli; werden op de navolgende hoofd-en tiisschen- 
punten de daarbi  vernielde inriclitiiigen aangebrnclit. 

Op den toren te Assenede werd eeii steeiien pijler met steiger 
aangebracht eu in het iinjaar, nadat de metitigen waren afge- 
loopen, wederom afgebroken. 

Op ieder van de hoofdpiinten Aardenburg, Webtli~pelle , 
Goedereede, blonster eri hloniiikenilain , werd een st,eenen püler 
met eteigerwerk aaugebracht. In  Middelburg moest binrien den 
toren een houteu pijler worden geinankt. Voor den vuur- 
toren v.rn Wcsterschoiiwen , alwaar de ruimte zeer beperkt is 



en de puler daarom niet langer kon blüvea s t i an  dan  s t r ik t  
noodig w a s ,  werd een transportabele hnrdsteeiieu puler gemaakt ,  
die kor t  vóór den annvaug der metingen geplaatst werd en na  
d o o p  dnarviin oniuiddelliik weder werd afgebroken. P e  puler 
werd toen in Delft opgeborgeii om later voor hetzelfde doel te 
kiinnen dienen op de  viiurtorens o p  Eüerlnnil en  Schiermonikoog. 

O p  den toren te Enkhiiizen werden op den oingang twee steenen 
pijlers gezet. Op dc hoofdpunten Berkheide. Brederode ei1 Schoor1 
cn op de  tiisschenpunten Teunisduiii en IAsngeveld, die in het  
duin gelezen zün , werd op ieder een steenen puler met steiger 
gebouwd. Verder werd op ieder van de tiisschenpunten Atrlsmeer, 
de  Rijp, Circt'ri~um en Euinien in den omganv vau deli toren 
een pijlpr gehouwd , terwül op de stations flnzerswoude , Amster- 
diuii , l l :r~rlern,  Edam , Alktnaar, Nieuwe-Niedorp en Leiden 
heliotroopstellingen werden aangebracht. 

De hoelrmetingen zouden door twee ploegen wordeti uitge- 
voerd,  vn wc1 zoiiden de verschilleiide station3 in  Zceland en 
op de  Zuid-Hollaiidsche eilandeii nchtcreenvolgens bezet wordeu. 

Zooals reeila vermeld werd kon s!echts é6nc ploeg op den gewoneii 
ti,id aan het we:k gaan. Deze ploeg, bestaande uit den ingenieur 
Wildeboer eu  den landmeter Colpa,  bet rok,  na  eerst 
nog iu Utrecht enkele centreeringsmetingen ter nanviilling van 
die van het  vorige ,jaar te hebben uitgevoerd, het  station Kloe- 
t i n g e ,  alwaar de vijf hoofdrichtingen Lierikzec , Bergen op Zoom , 
Ilulst  , Asscnede en blidtlelburg, benevens drie tusschenrichtingen 
waren op te meten. Vsn daar ging zii uanr hliddelbiirg to t  
het  meten van hocken tusschen de  richtingen nanr Wester- 
sclioiiwen , Zierikzee, Kloetinge, Assenede, Aardenburg eu 
Weslkapelle eii naar twee tiissehenpunti?n, en toen vol de 
Wertkayelle met de drie Iioofdrichtingen Westerscboiiwen, d d -  
delburg en Aardciil~urg. 

Daarop volgde Westerschouwen met de  vier Iioofdrichtingcii 
Goedereede , Zierikzee, Middelburg en JVestkapelle , en verder 
liet s t a t i ~ n  Zierikzee met de Iioofdrichtingen Goedereede. Mid- 
delharnis.  B e r g s  op Zoom, I(loetiugz, bfiddclburg en Westcr- 
schouwen en een tusschenpunt. 

Eindeluk werd nog bezot het  station Middelliarnis, tot het  
opmeten van de  richtingen naar de hoofdpiinteu Rotterdam, 
Oud-Gastel , Bergeu op Zoom, Zierikzee en Goedereede en naar 
vijf tusschenpunten. 

Daar de  metingen in  di t  piint eerst tegen half September wareu 
afgeloopen , was het  te laat gewordeu om nog eeii station te 
bezetteu, te nieer daar nog enkele centreeringsmetingen en 
vastleggingen nioesten worden iiitgevoerd, en  wel de  centree- 
ringen van d e  tiissclienpunteu Hazerawoude en Bunechoteti e n  
vutleggin. cn te Moiis!er , Kampen, Elburg,  Hnrderwük , Amera- 
foert en #ieuwkoop. 



Behalve deze centreeringsmetingen hadden tüdens de metingen 
ook de centrecringen Iaat3 op de punten..wanr gemeten werd, 
beiievena op het tusec P ienpuut Ellewoiitsdyir. 

Zoonls reeds vermeld werd kon de tweede ploeg door oiige- 
steldheid vnn den ingenieiir van Eyk Büleveld met hure metingen 
eerst later begiiinen. De ingenieur Verhellouw, die in  zijne 
dants t rad ,  ver t r~ i í  oiustreeks half Juni  met den landmeter 

hingen nnar IIuIst, aIwa:~r opgenonicn moesten nordende rich- 
tingen naar Asseiiede, Kloetinge en Bergen op 'loom cn twee 
tii3schenpunten. Van daar gingen zü nnar het Belgische piint 
Assenede, van wilaruit moesten wordeii opgenomcn de hoofd- 
piinten Anrdenhiirg , Mitldelburg , Kloetinge en lliilst beneveiis 
twee tussclienpiinten. Diinriia werd het station Aardenburg 
bezet, tot het meten v,in lioeken tiijsclien de hi~ofJrichtiageri 
Westkapelle , hiiddelburg ei1 Assenede en een tiisschcnrichting. 

Nndnt in  deze piintcn benevens in hct tussclienpnnt IJzendüke 
ook dc ceritreeringsmetiiigeii waren afgeloopen , werd het station 
Goedereede bezet, nl wnnr vijf hoofdrichtin~cn , namelük : 
Monster , Rotterdam, hlidd~lliariiis, Zierikzee en Westerschouwen 
benevens eene tr~sschenrichtin~ opgenomen moesten worden. 

Nadat ook liicr , beuevens in het tusscheiipunt Brielle , de cen- 
treeringsmetingen waren afgeloopen , werd ten slotte het etation 
Rotterdam bezet. 

Iii dit  station komen een groot aantal richtingen samen. I n  
de eerste plaab de richtingen nnar de zeven hoofdpunten Goudn , 
Dordrecht, Oudgnstel , hliddellinmis , Goedcreede, bionster en 
Berkheide en verder elf tiisschenpiinten. Tot deze laatste be- 
hooren ook de drie piinten Teiinisdiiin, Delft (gebouw voor 
Geodesie) ei1 Loiden (sterrenwacht), die moeten dienen om de 
sterrenwacht te Leiden met Let Iioofddriehoekspet te verbinden , 
en die dnarom met een grooter gewicht opgenomen moesten 
worden. Door het groote aantal nldanr uit te voerei1 metingen , 
en voorn1 ook wegens het vergevorderde jaargetgde, waardoor 
men veelal met dampige Iiiclit te inaken had ,  duurde het tot 
in het begin van November, alvorens de waarnemingan aldanr 
geheel waren nfgcloopeu en de waarnemers nnar Delft konden 
terugkeeren om gedurendc dc wintermaanden zich met de be- 
rekeningen bezig te houden. 

Seturitlairs dl-iel~oekrmeiiirg. Zooals reeds bü de metiugen van 
de eerste orde vermeld werd, werden tijdens de metingen op 
de hoofdpiinten eene reeks van tuescheupnnten ingesteld ter 
uitbreiding ven het ne t ,  om dnnrdoor meer aansluitingepunten 
voor de secuiitlaire driehoek~meting te verkrigen. 

Ale zoodanig werden ingesteld : IJzendÜke uit Aardenburg, 
hiiddelburg en Assenede; Ellewoutsdük uit Assenerde, Mid- 
delburg, Kloetinge en Hals t ;  Waarde iiit Kloetinge e u  



H i i l ~ t  , welk punt vroeger .reeds ingesteld was uit Bergcn 
op Zoom. l)e piinteii Poortvliet en Stceribcrgen, het vorigejwr 
ingesteld u i t  Bergen op Zoom en Oudgastel, werden dit  
jaar nog. ingesteld, het ecrste uit Middelharnis, Zierikzee 
eu Kloetiuge het laatste uit Middelhnrnis. De twee punten 
Numansdorp ei1 Willemgtad vroeger ingesteld uit Dordrecht 
en Oiidgastel werdcu beide dit jaar nog ingesteld uit 
Xliddelharuis en Rotterdani. Verder werd Urielle ingesteld 
uit Goedereede , bIiddelliariiis en Rotterdam en eiudelük werden 
uit Rotterdaiti behalve de drie boieiigenoemile punten 
Willemstad , Numansdorp en Drielle nog als tiisschenl)uuten 
iiigesteltl (Ie puntcn Delft (geholiw voor Geodesie), 'I'eiinieduin 
en Leideii (sterrenwacht) , recde bij dc primaire drielioeksinetiug 
vernield , eu verder Delft (Nieiiwe Kerkstoren), 's Gravenhage, 
Leiden (Saailial), Leiden (stadliuis) eri Hazerswoiide. 

Bovendien werden, voor zoorerre de gelegeilheid zich daar- 
toe voordeed een aautnl kerktoreiis, ten getale van 187, als neven- 
punteii ingesteld om later als punten van de tweede of van 
lagere orde gebruikt te kiiunen wordcri. 

Met liet aanschaffen ei1 het onderzoek van de instrumenten 
voor de seciindaire drielioelismeting werd verder voortgegaan. 

Van de bij den heer Wanschafiiu Berlüii bestelde theodolieteii 
werden nog drie etuks met cirkelrandcn van 21 ceutimeteront- 
vangen, terwijl de drie overige niet cirkelranden van 14 centi- 
meter in het begin van 1897 verwacht worden. De boveiige- 
noemde drie theodolieten werden onderzocht eri in orde bevondeii 
iiiet uitzondering van ecu vaii de randverdeeliugeu. In deze _ 
riindvcrdeeling vertoonde zicli eeiie ~ ) ë Ï o d i e l i ~  foiit grooter tinn 
bij de vroeger geleverde verdeclingeli. Deze rand werd daarom 
teriiggezondeii tot het aaiibrengeu van eciie riieiiwe verdeeliii~. 
B i  oiider~oek bleek deze echter iio~clfilo foiit tr Lczittc\u zoo- 
dat zij nogmaals zal worden opgezondeii. 

Crlijwaartiettiitrqm. Gedurende een twcctal mnnnden h e f t  de 
heer ingeniciir Eiigelenbiirg zicli iiog met enliele brrekenin eii 
omtrciit dc  waterhoogteii te Iloeli vaii Ilolliind en HeIJer %c- 
zig gehoudon. 

Sferrel,i~~tdiy~ trnari~ettiitt~rti. Hoewel rccds in 1805 dc lieer A. 
Yirnnekock , doctorandus in de wis- en sterrekunde, door de 
commissie tot ingenielir voor de slerrekuudige bepalingen was 
benoemd, meendo de commissie toch dc gelegchheid niet te 
mogen laten voorbijgaan, eeii tweeden iugenieur voor deze 
nfdeeling aan zich te vcrbindei~, l i l  : den gcwezen luiteuant ter 
zee R. Posthumus Meyjes, die gedurende ruim drie jaren in 
den 0. 1. Archipel, voor d e  verbetering der zeekaarten en voor 
de nauwkeurige aanduiding door sterrekundige waarnemingen 
van grenzen, (op Borneo tusschen Nederlandsch- en Engelsch- 



op Nieuw Giiinen ttisaclicn Nedcrlandsch- eii Diiitsch gebied) , 
~elaiigri ike diensten bewezen lint1 , doch tlinns tleii zeedienst ver- 
laten liebbende, zicli geiiegeii betooiitlc , zich ook Iiier te lnritic 
nan dergelüke werkzn:iiiihetlen te wütieii. Zijne beuoemiiig giiig 
dei1 laten blei iii ; iri welke uianntl de beide ingenieiirs nnar 
de hun anngewezene planteen vertrokken, wnar de pijlers voor 
Iiet opstellen hunner iiistriiiiieiitru , door (Ie iiigeuiciirs voor de 
driehockameting, tcn belii~erc liiiriiier hoclriiictiiigeii gebouwti, 
uog aanwezig wnren. 

lJe universanl-instrumenteu , wnarmcdc litiiine bepnlingeu ocr- 
riclit zoiiden wordeii , werden door tic directeiireii der sterreii- 
wachten te Leiden en Utrecht in brtiikleeii iifgrestaan; tle tütl- 
iiieters eveiizoo , met goedkeuring virii clen Miiiister vnii Marine , 
door den verificateiir vnri 'Y liijks zcc-instriiniciitcu; cle eeiiige 
iustriimenteii , die aangekocht moestcu wordeii , wnreii twee 
aneroïdebnrometers ,' die Iiier t e  It~iide kouden aangescliaft worden 
cn twee signanl1;inipeii , die door de firma Cirrl Unmberg te 
Triedenali bij IIerlüii geleverd werden. 

. Gediirende Iiet halfjaqr , dat  voor de sterrekun lige bcpaliiigeii 
geschikt kali geoordeeld worden, werdeu dezo op zes uitge- 
kozene punten verricht. De ingenieur Pniinekoek volbraclit ze 
te Oimchot , Wolberg en Sleeii , de ingenieur Postliiiiuiis Meyjes 
te Ut rech t ,  Sambeek en Harikerberg. 

Op elk dezer piinteri werd ecnc breecltcbepnliiig en  eene 
nzimiith bepaling verricht. 

De azirntitlihepalirigen betroffen de volgende riclitingen : 
Oirscliot - Deck, Wolberg -- Veluwe, SIeen - Eminen . 

Utrecht - Amersfoort, Snnibeek -- Venray ,  Ilarikerberg - 
Lochem, die niet nlleeri voor de orientatie vnii het  drielioekjuet , 
maar ook voor h e t  ouderzoek zullen moeten dienen,  of er zich 
ook onregelmatige verschillen met de  uitkomsten der drielioeks- 
meting verraden. 

Van Januar i  to t  April heeft d >  heer Pnnnekoek de in liet jaar 
1895 door herii nangevangene herleiding tler lengtebepaliiig 
tusschen Leiden en Ubagsberg voortgezet. Daar lii) ccliter ge- 
durende den zomer sterrekundige waarnemingen o p  het terrein 
moest volbreiigen, zün deze herleidingen nog niet voltooid. 

Leiden/Delft, 27 Fcbriiari 1S97. 
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