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VERSLAG vnrz de R / j f i s - c o ~ l i ~ / î i ~ ~ i c  vi ioi.  grnnth~rclirig er1 .iiqrcter- 

pus s i l~g ,  I ~ ~ I Z J I ~ I I I I L ~ [ >  1 1 n ~ e  ~rrrX,-anr~iketlr~i gotlirrotrle hcl jnnr 1899. 

Voldoentle aan het voorschrift, door den Rliiiister van Riu- 
neiilandsche Zalien, bij beschikking vaii 14 Mei 1879, litt. M., 
afdeelirig Iinnsten en Wetcnschappcii . liaar gegcven, heeft de 
Rijks-commissie voor graadmetirig en waterpassing de eer, aan- 
gaande Iiare werltzaarnhedeii iii liet jaar 1899, het volgende te 
berichten. 

Conzlntissie. I n  de ;;amenstelling der coinmissic iiocli in de 
verdeeling der werkzaamheden oiider hare ledeii kwam iii den 
loop van dit jaar verandering. 

Yei:qaderir~gcn. Tot mondelinge regeling der werlizaamheden 
s twee malen het samenkomen noodig geweest. Dc beirle ver- 

gaderingen hadden plaats te 's Gravenliage. 

Biblioilreek. De.  blijkens liet verslag over 1998, naii den St:~nt 
gesclionken bibliotheek ondergaat eene gestadige uitbreiding, 
doordat ons medelid Henvelirik er aan toevoegt tle puh1icntii;ri , 
die door lieni va~iwege de 1riternatiori:~le vcreenigii~g voor nnrd- 
meting worden ontvaiigen , alsniede doordat de C'o~iimissie de 
vervolgen aankoo;,t op enkele voor 1i:tren arbeid dienstige 
periodieke werken, die in deze bibliotlieelr aanwezig zijii. 

Door genoemd medelid werd voor het gevorderde inbinden 
eii voor het mnvullen vaii deli catalogus zorg gedrngeii. 

Bclrekl,iIlgoz 111et rle bi~ilc~~latztlsc.h(! lrtltvr z'n11 de I~r l~rrznl io~rale  
acreeniging tvoor t r u t . ~ l n ~ ~ t i i ~ y .  Zoonls in liet vorig verslag is gemelil, 
werd iu  de algemeene vergaderiiig, geliouden te Stuttgnrt iri 
1898, het besluit genomen dnt eeiiige directciireii vali strrreri- 
wachten zoudeli worden iiitgenoodigd om , iii aaiislaitiiig aai1 
de waarnemingen, die. ter bepaling vnii di: bcmegiiig vnii de 
aardpool, op zes stations, oilder de leiding vaii tlrn tiireotenr 
van het centraalbureau ~ a n  de anrdineting zoiitleii plnnts viiideii , 
ili hunne sterrenwachteii zelistaiitlig dergelijlre wnnrrierriiiigs- 
reeksen te doen uitvoeren. 



Naar a:~iileidiiig ddnrv:~u is , 01) de sterreiiwaclit te  Leiden , dc 
Iicer J .  Striii , doctoraiidns i u  de wis- en sterrenlruiide, sedert 
13 Jiini IS99 bezig om , mrt  dcii zeiiithtelescoop van Wanschaff 
iiict eeii obj~ctiefopeiiiiig van 80,s millimeter en een brandpunts- 
nfst:lnd vari 100 c.M., geregeld maai neiuingen volgens de Salcott- 
methode te  volbreiigeii. I)e uithornst van deze waarnemingen, 
die nog eeii geruimen tijd uioeten worden voortgezet, zijn voor- 
loopig zeer bevredigcud. 

W ( : i ~ k z a a i ~ ~ l ~ a t l c r ~  do. coiizn~issie. De bemoeiingen der commissie 
betroffen in 1899: 

de prilaaire drielioeksmetiiig , 
de secuiidnire drielioelismeting ei1 
tle stcrrenltuiidige mnnrnemiilgen. 

B ~ ~ i c ~ h o a l ; s t n ~ l i r ~ g .  I->oi.noiic~l. I n  verband met eene , ûp 1 Januari 
18!19 iilganiide, regeling van de vergoeding voor verblijfkosteii 
bij verl<enningeii, nietingen ei1 andere werkzaamhederi op het 
terrciii , teil dienste van tie grnndmetirig eii waterpassing, waar- 
mede werd tegemoet ge1;oinen aai1 een billijk geblelieil verlangen, 
was ecne oiidersclieitli~ig menschelijk ei1 heeft de commissie de 
sedert vele jnreil bij 1i:~nr werlizame ingenieurs , N. Wildeboer 
en .J. A. van Eyk 13ylevelil, verhev~ri tot den bij deze gelegen- 
heid in ge at el dei^ ratig v:ln ingenieur lste klasse. 

IIet overige persoiieel voor dc drjeliocksnieting onderging in 
1899 vcrnndcring , doorclat. met ingang vau 1 September, aan 
tlcil ingciiie~ir 1-1. J .  Verhellouw, op zijn verzoek, eervol oiltslag 
werd verleeiict , cn door de beiioemiilg , met ingang van 1 Xovem- 
bcr , van de civiel-ingenieurs .T. C:riiters ei1 RT. E. Idema Greidanus. 

(;etlurcii(le clc iiinaiidcn Jiiiii, Juli en Augustus werd het 
pc~rsoilccl tijdelijIr versterlit door den heer C. H. van den Broek, 
studcut aan de l'olgtccliiiische School te Delft. 

P r i i n n i i  c r l r~ ie i roa / ; i i~~l i~ i ! / .  De iiietiiigen lste orde werden in 1899 
uitgevoerd door twee plocgr'ii. 

L)e eerste ploeg, bestaande uit dei1 ingenieur Wildeboer, als 
chef, en den ingenieur Modderriian , was belast niet de uitvoering 
vnii lioeknietingen op lioofdpiiiiteii; 

de tweede ploeg, onder leiding van den ingenieur Verhellouw, 
aan wicii werd toegevoegd de ingenieur Bijl, had in opdracht 
liocliinctirigeii op tussclienliiinteii uit te voereii. 

I)e eerste pl»cg vcrtrolr 1 iblci naar Nonnikendam, om de 
rnetiiigen te voltooien. die iri 1898 maren aangevangen , doch 
niet ten einde haddeii liunncii wordeii gebracht. 

De xet ing van hoeken tiissclien richtingen naar de hoofd- 
punten Enlcliiiisen , Harderwijlc , Nanrden , Mijdreclit , Brede- 
rode cri Schoor1 liep vliig van stapel, voornamelijk door de 



omstandigheid dat  liet heliotroopliclit van Harderwijk , i n  tegen- 
stelling met hetgeen in 1893 liet geval was ,  zeer Iangdilrige 
perioden vac  riistiglieid vertooiide, sainenvallende met die der 
lichten op de andere hoofdpunten. 

Ui t  dit  statioii werden verder dc hoeken geineten ter bepa- 
ling van de richtingeil der tiissclieiil~iiiitcn Amsterdam, l-I;tarlerri, 
Castricum, de Ri jp ,  Alkmaar,  Nieiiwe Niedoip , Wogiiuni ei1 
Edam. 

H e t  tweede station wac Schoor1 , wanr moest wordeii ingc- 
steld op de  hoofdpiiiiten : Hiiisduinen, Tvesterland , Enltliuizen, a 

Monnikendam en Brederode , eii op de tiiisclienpunten : Nieiiwe, 
Niedorp , Wognum , Edaiii , de l i j p .  A1ltnia:ir en Castricum. 

De bezwaren , iil 1898 ten gevolge van onrust der beelden 
ondprvonden op liet statiou Urederode, deden zicli op dit  duin- 
station ook weder,  hoewel in  mindere niate, gevoelen. 

H e t  derde en laatste stat ion,  door de eerste ploeg b e ~ e t ,  was 
Iliiisduii?en, met richtingen ii:lar de hoofdpunten : Eierlaiid , 
\Vesterlalid en Sclioorl en iianr liet tusscheripuiit Oosterecd. 

Door dezelfde ploeg werden centreeriiigsmetingen uitgevoerd 
01) de drielioekspunten &loilililtcndaui, Ednm , de l t i jp ,  Alkmaar,  
Wognum , Nieuwe Niedorp , Nedemhlil;, Hiiiaduinen , Oostereiid, 
Blokzijl, Kuinre en Kampen. 

De tweede ploeg vertrok 2 ;  April liaar Lochern, van wanr 
ter bepaling van dit tusscheiiliiint werd ingesteld op de lioofd- 
punten : Harikerberg, T'C'interswijk ei1 Zutphen en op het  tusscheii- 
pun t  Zelhem. 

De metingen op dit station vorderdcii meer tijd dan redelijker- 
wijze niocht verwacht wordeu. 

Nadat zij waren voltooid hetrok deze ploeg het  station Zelherii. 
'l'er bepaling vau di t  tusschenpiiiit wcrdeii gemeteil lioelteii 
tiisschen richtirigeri naar de lioofilpiinten : Winterswijli, Hetten- 
h e u ~ e l  en  Zutphen en naxr de tli-schenpiiiiten : Locliem , Aaltcii 
en  Silvolde. Ook werd het  plint Docabiirg nog als tusscliciipiiiit 
opgenomen. 

Daarna kwani liet tusschenpiiut Aalten aan de beurt. Inricli- 
t ingen tot  opstelling van het  iiistriiment waren liier nog niet 
aanwezig. 

Nadat  hierin voorzieii was werJeii , ter bepaling van liet p i i i~ t  
Aalten , iiietingeii gedaan van hoeken tiicschen richtiilgeii na:w 
het hoofdpiint Winterswijk en [ii;tar de tusschenpunteri Silvol~le 
en Zelhem. Ook werd het punt  Groen10 a h  tusschenpiiiit opge- 
nomen. 

Als [vierde en laatste station werd nu Silvolde bezet. 
Nadat eene inrichting tot  opstelliiiy vaii het  lioekmeetiilstru- 

ment was aangchracht werd het piint bepaald, door hockirie- 
tingen tiisachen het  hoofdpunt Hettenlieuvel eii de tusscheup~iiiteii 
%elheui en Aalten. 



Centreeriiigsmctingen werden door deze ploeg uitgevoerd tet 
Lochein, Wiiiterswi,jlr , Zelhem, Hetteiiheiivel, Balten en Silvolde. 

Na voltooiiug der metingen op liet station Silvolde werd de 
ploeg ontbondcri in verband met het vertrek van den ingenieur 
Verhelloiiw; de ingenieur Bijl nam vcrdcr dcc1 aai1 de secun- 
daire driehoeksiiietiiig. 

Iri October 1899 oiitviiig de Commissie van de Trigonotnetrische 
Abtheiliing der I<öniglich Preussischen Landesnufnnhme het 
verzoek om mededeelirig van de liggiiig Tiin de tegeiiwoordige 
spits vnii den St. Cliristoffeltoren te Itoe!rnond teli opzichte van 
het - p u n t ,  . -  dat in 1892 voor de hoelinietingen op dien toren werd 
gebezigd. 

Om a:lu dit verzoek te lriinnen voldoen werdeu in November 
de daarvoor noodige centreeririgsuietiiigeii uitgevoerd door de 
landineters Bingen ei1 I<wistlioiit. 

Bij deze gclcgei~lieiil werden op (!ieli torcii tevens eenige 
inerkeii naiigebrncht in hct be1:ing der .;ce~iticlaire driehoeksnietiug. 

De becijfering voor de definitieve b~i.ebening van het drie- 
hoeksnet wertl voortgezet, en niantrrgclcii werderi genoti-ien oni 
weldra te 1runi:cn aanvangen inet het drukken der waarnemingen. 

Secz~ritlnire tlr~ichorlisn~elirzy. De terreinwerkzaamlieden voor de 
secu~idaire driehoeksmeting lronderi dezen zomer geschieden door 
twee ploegen. 

De ploeg, sa~iiengesteld uit de landmeters Bitigen als chef en 
Kwistlioiit, viiig liare werli-znainhcden ann niet de aanvulling en 
uitbreiding van het verkennen van het terroin, waarmede het 
vorig jaar was begoriuen, dus van hct getleelte vnii ons land 
lniigs de oostelijke greiis, ten ziiideii van de lijn Rheneii- 
Flierenberg. 

De verkenniiig werd voor dit jaar gestaald toen de lijii Beek- 
Venray was bereikt en de secundaire punten op dit terrein 
konden worticn vastgesteld. 

Hierna werd overgegaan tot de uitvoering cleï hoekmetingen, 
dic aciit~recnvolgens werden verricht op dc stations: Iilieneii , 
Opheusden, I'uifl i jk,  Herveld, E l s t ,  Flierenberg, Xolenberg, 
Vortschebrug , Kiekberg, Heumeil , IJsheuvel , Mil, Sainbeek en 
Decrsen, waar tevens dc noodige cciitreeringsiiletiiigen werdeu 
gedaan. Rij de dunrorlder voorkomeude nieiiwe terreinpuiitezi 
werden de vastleggingssteenen geplaatst. 

Het mctiel- ei1 tiiiimerwerk voor liet inrichten der stations ge- 
schiedde tijdens de metingen op andere waarneminqspunten. 

Bovendien werden nog centreeringsmetingen gedaan te Wij- 
chem , Wageningen (watertoren) en Oss, e zijn vastleggings- 
steeiien geplaatst te Eckel en D. 2!G2,,xL,A 

01) 30 September keerde deze ploeg te Delft terug. 
9 e  andere ploeg bestond uit den ingenieurvari Eylc Bijleveld, 

bijgestaan in de maanden J u n i ,  Juli  en Augustus door den student 



van de Polptecliiscl~e School Yan den Broek en na  dieiis vertrek 
door den ingenieur Bijl. 

De ingeiiieiir van Eyk  Bijleveld begon met de vrrlienning van 
liet gedeelt,e van oils lnrid laiigs de oostelijke grens ten noorden 
vau de lijn Rheneil-Fliereiiberg. H e t  terrein , waarover de ver- 
keniiing zich uitstrekte,  wordt iii lioofdznali begrerisd : viest- 
maarts door de gehrokt.11 lijii Rhenen-Itnbosch-Zutpheii, noord- 
wiiarts door de lijii %iiiphen-Harilirrberg. I le  va:tstelling van 
de  secuiidairi: punten leverde hier eenige bezmareii o p ,  deels 
door he t  gerir!g n:~iltal toreils , gescliilct t o t  liet doen va11 
waarileniiilneii , tleels door de aann~eziglieid van lioog geboumte, 
da t  het  iiitziclit beleintnerde. Toe11 de verkenning zoorer gevor- 
dard was ,  da t  eeil ~oidoeiicl a~ in t a l  secundaire punten kon vast- 
gesteld wordeii , werd iiiet de lioekinetingen een aanvaiig gemaakt. 

Belialre het hierhuren verinelile terrein werd dooi. deze ploeg 
ook Iict terrein Leoosten Fiicreiiberg rerlreiid. 

Wa:~rlie~iiiiigen werdeu volbrnclit op de stations Dooriieiiburg, 
Duiveii , Diiiuin eii Ariilierii , waar tcveiis de rioodige ccntreer- 
inpsnieti~izeii \verllt.n verricht. 

13oveudien wercleii r ing ce i l t reer ings i i~et inw oitgevocrd te 
Lobitli , Hettriilieurel ei1 Inihoscli. 

De iiiricliting van I~ovengenoemde statioiis geschiedde wederom 
tijdeus dc ilietingen. 

Ter plaatse vaii het  sigu3al Hetteiiheuvel, da t  vervallen was , 
Tvercl eeii tamelijk zwaar geconstrueerde pyramide, geschikt 
voor het tloen van waarnemingen,  gebouwd. 

Bij signaal Iiiihosch werden eenige werlieii uitgevoerd tot  he- 
teugeliug r a n  de zandverstaiving. 

111 het begiii vaii October lieerde deze ploeg te Delft terug. 
Het  aaiit:~I p i~ i i t en .  tlinns gelieel of gedeeltelijk door secun- 

daire iuetingeii bepaald,  bedraagt oiigevepr 150. 
Door de beide ploegeii, die de primaire metiiigeii iiitvoer- 

dei?, werden o ~ l i  wnarnerningeii gedaan teil dienste der secun- 
daire drielioeksmeting. 

Door de eerste ploeg werd daartoe,  tijdens de metingen op 
de  lioofdstatioiis, voor zoover de gelegeriheid dit  toeliet, op een 
30tal kerktoreiis ingesteld. 

Door de  tweede ploeg tverdeli op de door haar betrokken 
statioiis zooveel mogelijk alle richtingen bepaald, die voor de 
sec~indaire driehoeksnieting van belang zouden kilnnen zijn; 
daarbij werd rekening geliouderi met den r a n g ,  dien de ver- 
schillende punten waarschijnlijk i11 die drielioeksmeting ziilleu 
innemen. 

Op de stations Locliem, Zelhem. Aalten en Silvolde zullen op 
deze \ri<jze alleen ~ i o g  eiikele aanvullingsmetingen noodig z i n  , om 
daar de secundaire waarnemiiigen te voltooien. 

Voor de secundaire driehoeksmeting werden nog twee baken 



voor bnsi.5nieting aaiigescliaft gelijk aan de iri het ooorgaande 
jaar door Gebr. Caininada geleverde. 

Omtrent de wijze vaii werken,  die bij de uitvoering der seciin- 
daire driehoeksmeting gevolgd word t ,  kan het  volgende worden 
medegecieeld. 

I u  tie secundaire driehoeksiiictiiig worden zooveel mogelijk 
alle kerlitoieus eu andere hooge gehouwen opgenonien. - - - 

TVa:ir dergelijke geholiwen , die tevens de gelegeiilieid aan- 
bieden oiii het  lioeltmne!instruiuent voor het  iiitvoeren van 
waariiemingeii op te  stellen, te  ver vaii elliander verwijderd 
l iggen,  ~von len  bovendieii geschikte puiitcn op het terïeiii als 
drielioekspuiiten :iangenomeii. 

Deze l aak te  worden dau door een steen iu den grond blijvend 
aangewezen. 

Wauiieer een kerktoren of ander gebouw als wnariiernings- 
stat ion wordt antigenonien is  liet meestal niet mogelijk de wnar- 
nemiiigf~ii uit te voeren in  het driehoel<spunt zrlf d. m. z. in he t  
centrum vaii liet station. 

E r  zij11 dan vrij onivailprijke iiietiiìgeii eu becijferingen noodig 
oiii de exceiltiisch uitgevoerde waarnemiiigen te herleideli tot  
het ceutriim. 

Om deli daaraan veiboiiden Ia5t zooveel iiiogelijlt te ontgaan 
word t het aantal puiiteii , maar Iioekiiietiiigeii uitgevoeril wordeii, 
beperlit tot  liet noodige. 

De ligging der overige pniiteii wordt dan bepaald door lioeli- 
metiiig iiit teii lililiste drie omliggende puntcri. 

Bij de secundaire driehueliameting ontstaan op die wijze piiriten 
van tweeërlei r a n g ;  de eerste rang wordt daarbij ingenouien 
door de p u n t e n ,  \vaarvan de bepaliiig geschiedt door hoekrne- 
tingen vaii ei1 naai. clie puiltcn en naar de pünten van het pri- 
niaire driehoeksuet: de t~veede r ang  door de overige i)ui~ten. 

,> . 
Ouitreiit cle lioofd- en tiisschenpunten van het primaire drie- 

hoeltsilet zij opgemerkt da t  deze ten aanzien van de secundaire 
riietiiigeii :LIS gelijkwaardig worden beliaudeld. 

81, regel geldt da t  alle seciindaire nietingen morclen uiige- 
voerd inet de theodolieten, waarvan de verdeelde cirlielrand 
een middellijn lieeft van 21 c.AI. 

Wanneer  de beschikbare riiim te niet t oelaat met deze instrn- 
meiiteii te  me ten ,  wordt gebruik geniaakt van die met raudan 
van 14 c.RI. iiriddellijn. 

111 het  laatste geval wordt liet normale aantal waarnemingen 
met 50 pct. verhoogd. 

De beide soorten van theodolieten zijn in vorige jaarverslagen 
h e r l i a a l ~ l e l ~ k  vernield. 

De richting uaar ieder pun t  wordt zooveel mogelijk verbonden 
osli twze richtingen n ~ s c  punteu van ho3geren r'bng eu liet 



aaiitnl waarnemingen wordt daarbij gelijkelijk over de beide 
verbindingen verdeeld. 

De waarnemingen worden iiitgevoerd volgens tle methode der 
riclitiiigsoepalingen d. w. z. aclitereenvolgende instellingen op 
eene reeks van omliggende puiiten. Daarhij wordeii - met in- 
hegrip vaii de aansluitiugsriclitiiig - telkens niet nieer daii zes 
richtitigen in erne reeks opgenomen, 

Richtingen tusschen twee secundaire piinten van den Isten 
rnng of tiisschen ziilk een secundair punt en een primair punt 
morden 12 maal l~epaald ; de overige riclitirigen slechts S maal. 

Dc definitieve ligging der secundaire piintsn kan nog niet 
berekend wordeii , mij l  daarvoor de gegevens iiit het primaire 
net iiug oiitbreken. 

Ten einde ecliter eeue beoordeeling te verkrijgen van de te 
verwachten resultaten is het volgende gedaan. 

Een gedeelte vaii het lioofdnet \vercl volgeiis eene henade- 
ringsmetliode sliiitriid getnnalrt eii wel de veelhoek Amersfoort , 
Imbosch , Flierenberg, Venray, Beek, Oirschot , Zalt-Bommel , 
Utreclit, Aniprstoort. 

Van de lioelipiinten, vali dien veellioek benevens van de binnen 
dezen gelegeii lioofdpiiiiteii Rheilen en Oss, werderi rechtlioekige 
coordiilaten in een plat vlak herekeiid. Vervolgens werd over- 
geganu tot vei-effeniiig van de in dit terrein gelegen tiisschen- 
piiriten Sijniegeii, E l s t ,  Tiel er1 's Hertogenboseli. De daarbij 
gevonden inidclrlhnie w:larden van de foiiten in de coordinaten 
voor d ~ z e  nuriteii zijn : 

Hieriia wcrdeii de in den zonIer vali lict jaar 1898 bepaalde 
secundaire punteii vaii deu lsten rang Piiiflijli, Herveld eu 
Deurseii gezamenlijli vere8end inet l-iet resultaat dat al.; middel- 
bare waarden vaii de fouten i11 de coordiuaten werden gevondeii : 

311.. 
. . .  Nijmegen. O,OY AI. 

. . . . .  I<l.;t. 0,0? , 
. . . . . .  'liel O,09 n 

h1x. AT ij. 
. . . .  Poiflijlï C,OI M. 1 0.04 BI 

- I e r e l  . 0 0  n 1 o,OY , 
Denrren . . . .  0,06 n / 0,04 , 

Mij. 
0,03 M. 
0,04 , 
0,09 n 

Hieriiit mag besloten morden , dat de nauwkeurigheid, berejlït 
bij de gevolgde wijze van nieten , voor deze punten voldoende is. 

Voor eeuige secundaire puiiten van den %jen raiig is een 
dergelijk onderzoel: in bewerking. 

Van de reeds uitgevoerde lioekmetingen werd in de beide 
afgeloopen jaren een ii~itt ig gebruik gemaakt door eene coni- 

's lIertogenboscli . O,O1 n 1 ?,O1 n 



missie bij liet wapen der artillerie, welke belast is met speciale 
opmetingen in een gedeelte van ons land. 

Volgens bericht van deze commissie werd haar arbeid aan- 
merkelik verlicht en bespoedigd door de gegevens, die zij 
van ons kou ontvangen, en werden de kosten voor dien arbeid 
voor het  Rijk daal-door aaiizienlijk minder dan aiiders het  geval 
zon geweest zijn. 

Bij d i t  verdlag is eene kaart  gevoegtl, waarop de stand der 
primaire drielioeksmeting op het  einde van 1899 is aangegeven. 

Sterrerzlil~tjdigee ~o~~ar.t ie~tl i~cgec~t~. De breedte- en azimiitlibepnliiigen, 
waarvan i n  de drie vorige jaarverslagen sprake was . zijn iii d i t  
jaar voltooid geworden. Te Groniiigeii, w:iur reeds iu 181)s d e  
breedte bepaald was ,  werd nu  i i i  September door deli iugeiiieiir 
Posthumiis hIeij,jes het  nzimiitli van lo lber t  bepaald, en hier- 
liiede wareli ~~fgeloopen de in liet programma der werkzaanilieden 
opgeriomrii sterreiik~iiidige waarneniiiigen op de stations, die op 
liet bij di t  .erslag gevocgdc orer~ichtskaart je zijn aniigewezeii; 
met iiitzoiidering vilii ecii te Leicleii te  bepalen nzimiith. 

De t,ijd v66r en na de l~ove:igeuoeiutle nziiiiiithbepaling werd 
gem-ijd a:in het berekeiieii r a n  vorige wnariiemiilgeii. Om hier- 
iiiede ineer voortgang te malieli, werd ,  op voorstel vati den 
iiigenieiir Posthiiiiius Ale~jJes, aan den 3Iinister vati Marine een 
tweetal stiiiirlieden aaiigevraagd , om aan de berekening de r  
~oaaraeuiiiigen deel te riemen. Aan dit  rerzoek werd gereedelijk 
gevolg gegeven, en 1 Februari tradeu de 2de-stuurlieden J. Jans  
en J. J .  E. de Witte in fiiiictie. 

I n  159'3 werden berekend de ~~~aar i ierningen op de stations 
Sambeek , Wolberg eti Harilrerherg . zoodat thans met de vroeger 
berekende, Utrecht ,  Oirschot en Chngsi)erg, zes Yan de veer- 
tien piinten bepaald ziju. l \ 'at  Uhagsberg aaugiiat, dient Iiiei- 
vermeld, dat  de breedte op dat  station niet al leen,  eveiials op 
de  andere stat ions,  door de methode tler circunimeïidiaans- 
zenithsafstanden , maar ook door de Horrebow-Talcott-methode 
(nagenoeg gelijke zenithsafstanden noord en ziiid van liet zenith) 
bepaald is. De ~ ~ overeenstemming tiissclieu de beide uitkomsten 
is zeer bevredigend. 

De berekeningen betreffende de waarneiniiigen op de overige 
punten geschiedden : evenals vroeger, i n  duplo,  de  eerste be- 
rekening door den ingenieiir Posthiimiis Meijjes , de tweede door 
ds  stuurlieden, die in deze werkzaamheden zeer goed voldeden. 

I n  afwijking van de vroegere wijze van werken,  werd iiu van 
alle stations eerst het zoogenaamde vóórwerk behandeld, be- 
staande uit de berekening van de tijdsbepalingen, het bepalen 
van den gang der mikrometerschroeven, liet herleitien van de 
randaflezingen , het berekeneii der schijnbnre plasatsen der pool- 
en der zuidelijke sterren voor de tijden der waaruemiiigen, enz, 



Op liet einde van 1899 was dit vóórwerk voor alle stations 
bijna voleindigd. 

De lierleidilig der w:~arneiniiigen ter bepaling van liet nziiiiutli 
van Sittard uit Ubagsberg is gelicel gerecd. 

Lcicicii , 
- P-- - P- -p. 97 Fehrcari 1000. 
'S C ~ ~ . V C I I I ~ ~ C ,  

Dc Rijl;s-Corr~mis,sic coor yrní~rlrrirlirlq en ~unierpnss i r z~~ , 
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