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Volcloeiicle ;i,aii lltit voorsclirift clooi doii Miiiistei- \rilli Bi i i~ie~i-  
la~iidsclic Zakeli, bij beschikking vali 14 Mei 137!4, lcttei $1, 
afdeeliiig Kuiisteii ri i i  Wct,eiisc-happeii, liaar gegeven, lieef't ilc 
H~ijkscoriiiiiissi<i vooi griiaclin~tiiig nii \vater]~assltig de eer aaii- 
gat~iide liaiii \ \~e~~kzaai i~l ie le i i  iii het jaar 1908 liet 1-olgencle te 
bericliteii. 

Commissie. 

Iii LI(' r ; ;~~ l~~ i lh t (~ l l i i lg  c l ~ r  c(ii~ii~lissic liaclileii geril vericiideriiigeil 
plaats. 

Vergaderingen. 

'h:r beapi'ekirig v;i,ii liare vailg(.legc:iili~cieii vergaderde de 
coiiil~iissin é6iiinaal t,(? 's (?i:ivciiliage. 

Bibliotheek. 

L)e blijlieiis liet janivcrslag over 1898 a,ntt den Staat gesclionkeii 
Isihliotlicck oticlergiiig e\.eiials iii vorige jaren iiithieidiiig, cloordat 
oiis inedelicl Il'eiiveliiik dn cloor hem vanwege de iriLerna,tioiialr: 
vereeniging ;rvooi aaidn~eti i ig ontvangen publicatiën er aan 
toevoegde. 

Betrekkingen met de buitenlandsche leden van de 
internationale vereeniging voor aardmeting. 

In liet jaai IR08 wcrd geen vergadering gcliouderi van dc 
iiitei.nationale vcrceriigiiig voor aarclineting. 



Werkzaamheden der commissie. 
Di? heii~oeiiiigeii cler coiiiiiiissie betrofkil in 1908: 
de primaire driehocksii~etiiig; 
(Ie secuiidairc diie1ioeksmetiiig.1 
de sterrckiinclige plamatsbepaliiig : 
de slinger-waariieiiiiiigeii. 

Driehoeksmeting. Personeel. 

(iecliireiicle 1908 bestoiid het pi~rsoiie~l voor de drielioeks- 
iiietiiig iiit de rolgeiiele licereii : 

tle iiigeiiieiirs ls te  klasse N. Wildehoer ei1 .T. A. vali Eyk 
Bijleccld ; de ingenieiirs (Id. B. Bijl, J. Cantei's; .T. U. de Hulstcr, 
.i. W. Ilieperiiik, TV. B. Pet,eri (?li H. Heyl; de la,ncliiieters van 
het kada,stei.. geclct~acheertl bi j  de coiiiiiiissie, F. H. A. J. Hingen 
cii Sli. L. I<~vistliout~. (.li tlcii sClit.ijv~i. H. T;iiiir~iian. 

Primaire driehoeksmeting. 

Er werd vooitgc?gnai~ iiic;t liet gereednia,keii V i t l i  dc copy voor 
de publiratie dei uitgeroercle rrietiiigcri eii de dailriiit berekende 
resultatc?ii. Door vei,s(:hilleiidc oiiist~aiicligliecleri kon ecliter het 
clrukkeii riiet mord~i i  Ii(:rvat. 

Secundaire driehoeksmeting. 

Dn terrein~~rcrkza:i~mli~der~ vaii cln secuiidaire drielioelisiiieting 
~vcrcleii dit jiiai iri aaiisliiitiiig aan die van het vorig jaai voort- 
gezet door drii: ploegeii. die daartoe op 1 Mei naar het t,ei.reiii 
\-eiti~okkeii. ter\\-ijl teil eiiiclc ooli hct vele rekenwerk te doen 
1-oortgaaii, dc iiigenieiii's Cd. H. Bij1 eii .T. Cariters dezen zomer 
te Delft 111~~eii vnc~ir liet hijwerken vaii de in tie11 loop der jare11 
ac7hterstixllig geblevcii rekeiiwcikz:iamhede3. 

De eeist'e ploeg bestoiid uit d ~ r i  laiidiiirtor Hiiigcii als chef 
ei1 deli ingenieur Peteii j d(: tweede uit den la,ridiiieter Kwist,liout 
als clief ei1 deli ingeiiieiir Diel~eriiik, en de derdc uit deli 
ingenieur de Hiilster 211s chef en deli iiigeiiieur Heyl. 

l)e eerste ploeg voltooide dc verkeliniiig van liet terrein teil 
iioordeii begreiisd tloor de gebrokeii lijn Uoi'clieclit-Rotter- 
dan-Moiister, teil zuicleii door de ziiidzijcle var1 de eilanden 
Goeree en Overflakkee. 

Door haai werdeii de inetiiigcil volbrnclit op de statioiis: 
Springer: (f«edel.eecln, Meliss:iiit7 I-Ierkinseii. Oudc Tonge l, 
Onltgeiisp1:i:it. Siengeiiieteri, Micldelhariiis I: Soiiiinelsdijk, 
Piershil, Westinaas, Nuiuaiisdorli, Strijeil, Willernsdorp, S ieu~v-  
Vosineer l ei1 Willeiiistacl I. 

Op alle stations wereleli t e~er i s  de iioodige ceiltreeririgs- 
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inetiiigen gedaan. Hoveiielien linddeii itaiiviillii~gsmetiiigen plaats 
te Dordrerht I <.li gescliiedileii c~ntreeriiigsiiietingeii te Oiicl- 
CTast,el, Eiiisens Kastcel, Werillioutsbiirg ei1 Hellevoetsluis I. 

De rentreeringsmetii~geri t~ Oiid-C:a,st8el geschiedden wegen* 
het vei.rnoedeii van een kleiile overhelling van den toren tcn- 
gevolge van het houwei1 van een nieuwe 1rei.k bij clieil toren. 

I)e tweede ploeg z e t t ~  de verkeriiiiiig vaii het terrein zuid- 
waarts begrerisd door de gebrokeii lijn Woerden-Niciiwkoop- 
Brrelerode i11 noordelijke riclitiiig voort. waarbij de verkeilniilg 
iii en 0111 Amsterclam geheel geieecl kwam. 

Door deze ploeg zijli de iiietingeii met de noodige (.eiitre~rings- 
metingeil iiitgevoerd op de sta tions : Huizeii, Naarderi, Uussuiii l ,  
Muiden I, Ahcoude 1, Korterihoef, Loerieri (U.): Kockengei~ 1, 
>lijdrecht I, Aii~stelveeii 1: Anisterda,in 1.1. Arilsterdam 1. Aiii- 
sterdam 111, Amsterdaiii IP, Xinsterdain T' ei1 Aii~sterdnm VI. 

De derde ploeg voltooide de verkenning van de proviiicie 
Zeelaricl. 

Zij verrichtte de rnetiilgcn ->p de il;rvolgeride stations: Zaitm- 
slag, Zuiddorpe, Saeftinge, Graauw. Groeiiendijk (Z.), Iiulst I, 
Bath, Waarde, Ierseke, Kwadeildarnmc, Wolfaartsdijk en 's-I-Iee- 
renhoek (gedeeltelijk). 

De rrietingen op dit Iwtttste statioi~ werden wegens het cindigeil 
der terreinwerkzaitiiihed(iri gestaakt. Op alle stations geschicdden 
tevens de noodige c;entr(:eringsrnetiiigen. 

Nog werdei1 door dezc ploeg a,iinviillingsinetingen met de 
daarbij behooreilcle centrceriiigsrnetii~geil gedaan te Heirust cn 
Bergen op Zootil l, beileveiis ceiitreeriilgsrneting.rn te Groote Rfeer. 

I)e inrichtiiigeil, noodig voor de opstelling der instruilientt!n 
ei1 voor de aanwijzing der clriehoekspunteii, welke niet op 
geholiwen gelegeri zjjii, werden iri den loop van dei1 zoiner 
gemaakt, en de torciis ii i i  voleiiidigiiig dei waa~neiiiingeii weer 
in hili1 vorige11 staat teruggebracht, wat evena,ls vroeger ge-' 
scliiedde door ril orider leiding vit11 twee tirninerliocle~i in vasten 
dienst. aai1 wie tlakirtoe de iloodige gegevens werdeii verstrekt. 

Oe berekeningm van d(: sec#undairc clriehoeksineting werdeii 
zooveel inogelijk voortgezet. Dc: vercffciling de secii11d:rii-c 
printeil van clen lston i.aiip iil Ziiicl-Limbiirg wercl vctrvolgd. 
Met clie vaii cle terrciilen i11 oostelijk Noord-Brabtrilt, (:elclerliincl 
en Overijssel werd na voorbercicling eeii begiii geinaakt, ei1 i11 
den aanva,ng va,n 1009 koiiil(?ii (k definitieve recntlioekige coör- 
dinateri in stereografische projectie voor eciiige piintcl1 langs 
de11 Koven-13,iji~ c11 CIC Waal worden rnedegedecld atin den lieer 
hoofdingenieiir-cIir(ictciir in d<: ls te  directie \-i~ii den X,ijks- 
waterstaat, dic vaii cleze gegevens gebruik wensclit te in' <t k eii 
bij de tweede herziening der rivierkaart. 
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In de verschillende cleelen vim het seciindaire driehoeksnet, 
waar vereffening der wa,a,rneiningcn geschiedde, blijkt eeii goede 
graad van iiauwkeuriglieid aanwezig te zijn. 

Naa8r aaiileiding van het in het vorig verslag verrnelde omtrent 
het hoofdpunt Zaltbominel villt .og mede te doelen, dat bij 
een persooiilijk onderzoek aan dit punt is gebleken, da,t in 
strijd met de i i i  het vorig jaar ontvailgen ~nedt?deelirigvan den 
heei- biirgerneester van Zaltbommel een tler vastleggiiigshouten 
en wel die onder aan den toren najast den tioofdingang nog 
oilaailgeroerd was gebleven. 

Sterrekundige waarnemingen. 

De berekening van de mwarneiningen ter bepaling van de 
hreedtever:inderiilg van 18%) tot 1907, dooi. d e  lieeren Rein ei1 
Zwiers te Leideri inet het Tal(.ott-instrilriient volhr;lclit, is in 
het afgeloopen jaar door deli heer Zwiers voortgezet. 

Deze berekeningen best;i;iil ~ i i t  : 1". de bepaliilg rail dt: decli- 
naties cm cigeilbemcgiilgci~ (lei \silurgeilomcrr stcrrcii; 2". de 
tierleiding Iran de vcrrichttc Tal( .ott-~viia,r i leinyt ' i~ ]liet behulp 
van de bepaalde rediictic-nleiiiei~tcil. Wegens de11 vrij aanzicri- 
lijken omvang van dit ~vcïk.  mrertl i i i  1C108 besloteii hcitlc oiicler- 
deelcil in afzontlerl~jke hewei.kiilg te ilerrieri. 

1". Repaliilg ITaii cle dorlinaties en eigrlibewegiiigeri tler 
sterreil. 

De in cl(. verliandeling 1 ~ ~ 1 1  dr. Stein opgeilomen cahlogiis- 
lditatseri der sterren m7~rderi inet de oorsproiikelijkc oligaven 
vergeleken ei1 zoo ilooclig verbeterd, ook naar aanleiding vail 
later verscheiicn priblicaties. Vercl(+i werden (l(. iia liet ol?stellcri . 
(lier verhandeling versclieiien stercatalogi e11 jwiirhoeken van 
sterrenwachten geraadpleegd. ten einde c1;iaruit ilieuwe waarden 
voor de declinaties der gebriiikte sterreli te verkr$jgeil> een 
12-tal catalogi bleken hiervoor gesc:hikt materiaal te bevatten. 

Teil eiiicle uit het groot aantal ouder(? ei1 i~ieliwere maar- 
ncn~ingsiiitkomsten de meest ~~aarsrhiji l l i jkc declinaties en 
eigenbe~vegingcn af te leiden zijn die iiitkoinsteil eerst alle 
herleid tot een zelfde systeem, likimelijk het riioiiwe fuilda,meii. 
taalsysteem vaii Auwers. Veel van de niervooi \v?reisc.hte her- 
leidingsgrootheden konden aan de oilderzoekiiigeil van Ailwc!rs 
of. zij het langs een omweg, aan die van aildere sterrekuiltligen 
worden ontleeild ; voor (?ei] 18-tal cata,logi moesten echter die 
hei.leiclingsgrootlledei1 en tle gewichtcm cler waarnen~ings-uit- 
komsteil door een zelfstaildig onderzoek worden vcrkregeii. 

Teilgerolge vaii al die berekeiiiiigeil bezitteil we nii \.oor 
elke ster een iiailtal clecliria,ties. in verschillende jaren eii op 
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Doc:i' ktrc~i.riing is iri lir,rciist.ti;intl lí;ini~tLjc~ n;iiigc:!iliii<i tol. lioc?vci- 
tlt? t(?i.i.i.iiinrei~liz~~:ii11Iir:tl(i1i zijli ge\.~i.cl(.ril 11 l i  liel cinilc 
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verschillende plaa.tsen bepaald, doch alle op gelijksoortige wijze 
herleid. De definitieve declinaties voor een bepaald tijdstip en 
de jsarlijksche eigenbewegingen zijn er evenuTcl nog niet uit 
afgeleid, daar het van reel helang was hij die a>fleidingen ook 
gcbruik t'e rnaken vali de waarnemiilgeii met  den meridiaaii- 
rirkel te Leideii \rolhracht,. Voor een goed deel vaii de sterren 
leveren de waarnemingeii van de ja.reii 19ClI en 1.902 en van 
de iiiaand hlaart 1908 voldoeiide uitkonistcii, doch voor een 
34-tal was het nog weiischelijk waarneiniiigen i11 Januari 1909 
te vo1l)reilgeii. Deze zijn, niettegeiistaande liet ongunstige weder, 
goed geslaagcl, ei] wanneer al deze Leidsche waariiemingen 
behoorlijk herleid zijn, zal de verdere berekening van declinat'ies 
eii eigelibewegingen kracht,ig worden tcr hand genomen. 

2'. Herleiding van de verrichte Talcot'twaarneiriingen niet. 
behulp van de he~~aa lde  re,ductic-elernenteil. 

De waarde cler reductie-eleinenteri voor de lierleidiilg van de 
van 3899 tot 1907 verricht,e waarnerilingeii zijn gecliirende dal-, 
tijdvak iiit~~ermitleri I-~epaaltl, en dc, telkens verkregen waarden 
zijn vroeger blj (16 hurekenirigen gebruikt: thaiis echter, nu de 
u7snrnemingsreeks afgesloten is en al de waaiilemiiigen op 
gelijke wjjzc. rnoeteii I-ierloicl worclen. is liet noodig uit het 
geheele rilateriaal de meest waarscliijnlijke wxarden der her- 
Ieidingseleinenterl af te leiden. Dr. Zwiers heeft dezeil ttiheid 
verricht ei1 ook de herleiding van al de waarnemiiigeri op zich 
genomen. 

De bel~~rigrijkste v;in de hcrl~i(liiigse1cineiiten zijli dc hoek- 
waarde11 vaii dc deel~i i  der bcide i~ivcaus,  de hoekwaarcle van 
een galig var1 de mikronieterschroef en (la periodieke en door- 
loopende foute11 welkc hierbij voorkomen. 

Voor dc waarden der iiiveiiiide~leii is gediireiide het gnrisc:he 
~vaai.nernjngstijdvitk gebruik gemaakt van de iiitkonist,eii var1 
het uitvoerig onderzoek v;iii dr. J .  Steiii i11 zijl1 proefschrift 
.:Beobac.htungrn zur Bestimmuiig der Breiteiiva'riatioii in Leideii 
na.ch der Horrehow-~~'thodc,-ode aiigestellt von .Juni 1800 bis Juli 
1900". Troor de lioekwaarde vn,n de schroef en de daarbij roor- 
Itorrienclc foiiteii, iiioesten cchter twee periode11 onderscheiden 
worden. vótir ei1 ria ILeceiliber 1902, op qelken clatiliii het 
instriiiiierit dooi eer] ongeval beschadigd cri uit elkaridcr ge- 
riorneii is. Tooi de scllroeffoiit,eri gediir~ndc de eerstje periode 
koridcri vrij aanva,nkelijk allee11 beschikken over de waar- 
iieiiiingciil vktn dr. Steiii, iii zijn pi,oefschrift vernield, later 
hehben wij evenwc1 nog eene wctiiriiemiiigsr~eks vaii den heer 
Panriekoek gevonden. en uit die heidc wa,a,rlien~iligsreeksen 
heeft, dr. Zwiers de meest ~vaarschijiilijke waarde dier fouteii 
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berekend. Voor de tweede periode kon hij gebruik inaken va'ii 
t:eil groot aantal waariieinirigen, door hein zelven verricht, en 
ook uit deze Iieeft Iiij de meest waarschiji~lijke uit'komsten 
:ifgeleicl. De invloed der periodieke f i ~ u t e i ~  is gering, hij ver- 
dwijnt op zeer weinig ii;t i11 het geiiiidtlelde der gevoildeii iiit- 
koilisteii. clocli die der voortloopei~de fouten is veel grooter; daar 
liij syst~einatisclle afwijkingeli iii de iiit cl(: w:i,ariiemirigeii afge- 
leide hreedtereraiideriiigeii teweeg hreiigt ; deze voortliioperid~? 
foiiteii .zijn clan ook met  groote zorg i~fgeleid. 

De genlidclelde wi~arde vali eeii scrhroefga,iig is hepaalcl oy 
drie verschillende wijzeli, uit ri~etiiigen van declinatieverschilleii 
rail bekende sterreli, uit Iioogte\reranderii~gen vali poolsterieii 
hij liuiine grootste afwijkingen iiit den inericliaail ei1 cloor diiectct 
111et.iiigen nict deli meridiaancirkel. Uit ;i1 clie irietiiigcn zijli 
ook de riieest btt~ouxvhare iiitkoiristt?ii a,fgeleid. De velniideriilg 
vaii cle hoekwaarcle \.:lil eeii schroefgai~g inet de teiiiperatuur 
is tlieoietiscli hepciald iiit liet \-c!rsctiil va11 de iiitzettiiigs- 
co8ffîcjëiiteu vali de 1~opei.eii kijkerbuis eii vilii de stillen s~liroef,  
in clc oiiderstelliiig, da,t de brt~iidpiintsat'staiitl vali h r t  objectief 
oii~tf liailkelij'k is van di? ternpeiatuiir. 

S Eeiie kleine foiit wordt nog bij tie wa:iri~aiiiiigeii gc:niaakt? 
zoo de ii~ikroiiieterdritiul liiet eveiiwijdig is nali de ricliting van 
de dagelijksrlie b e ~ ~ e g i i i g  in (lei1 iiieridia,:i,ii, en de ster iiict 
\rolledig doch asyinetriscli ten opziclite vaii dril nieridiaaii is 
I\-a:trgeiloiiieii. Ter bepaling vaii de grootte vali die foiit is iiit 
alle waarneiningeil du lielling vali den inikn)iiieterdra~iitl ;lfgeleid~ 
ril zjjii de iiitkorristeii geiiiiddvld over t'ijdva,kkei~, wtiiiriii die 
lielliilg geeiie vera,iicleriiip liad oiiderg.uaii. 

Met beliulp va11 deze grootheden zijii tlir~ils al de Talcott- 
>~~aariierniilgeii herleicl ei1 cle \:erkregen ilitkoinsteii zijn iil 
f-~o~iebladen iiigeschreven. 

Slingerwaarnemingen. 
De ingenieur Modderinan hepaalde i11 het begin van het jaar. 

de temperatuursc~oi~st;~iite \ra11 deli sliiigei vali Deffoïges; met 
cle daarvoor gevondcn ma:irde koiidcil voor de luchtdichtheids- 
constant ei^, hij welker berekening liet vorig jaar een benaderde 
~vii,:ircle dci teniperajtuiirscoilstaiite wa,s gebezigd, defiiiitieve 
waarden wordeii afgeleid. 

De iloodige tijclsbepaliiigen werdei1 geregeld door den ingenieur 
Il/locldermail verricht ; het vooiiiemeii bestaat oin cloor eeii 
trlegi,aphisc21ie vrrhindiiig vaii tiet (ieodesiegebouw te Delft inet. 
cle Steirewnrht te Leiden, het bepalen van de correctirn der 
iiurnrerken te vergeii~akkelijkeri ; door liet hoofdbestuur - dei 
telegrapliie werd reeds de rroodige rriedewerking toegezegd. 
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Iii het Inn,tst vt~ii Naart werclen gediii.encle vier a~lit~ereeii- 
volgende (lagen niet dei1 torstjel vaii StiickrntJh waariierniiigeii 
nitgcvoerd, \vaarbij e:lki: sliiigei. telkrils geclureilde zes ureii 
slingt>ri.le, t'ei.~vi~jl de vcilgordc iedi:i.eii clag wcrd gewijzigd. Ut) 
toest'el hl(?i:k voldocndc 1ut.litdic~lit t,e zijii, da,itr tle drukking iii 
2.1 iiui. iiie>t iiiet:r daii 1% i1i.M. stec:g, zootlttt inet eiikelc slageil 
clor liiclit'poiii]-1 llct oorsyroilkel~jkc: liiclitledig weer kon worden 
lic~rstcilcl. Uit de wciarrieiningc3ii nras ;if tc leideii; da t  cle gang 
\.:iii den tij~lnirtcr Kardiii gee.11 trieïkbilrf~: d;igc~lijksc.lie peiiode 
~~ei'tooiirle. 

Verdrr hield dr  iiigoiiieui Madclerniari zich hrzig inet de 
bepaliiig rraii dei1 i i i ~ l o ~ c l  vaii het ~iie~eslirigcreii vilii liet stat'ief 
hij dei1 ~oest,el v:~ii Stïicl;i.at,h, rolgeiis de tnr>r.-sliiigri. i-~icthodc, 
witarbij cac,lit,t>r LlecB. dat ilr t'rillingeri vrtri clcii slul1lieii hodeii~ 
t,(? Delft zoo stoieiicl ~voïkciii. (lat toel~nssiiig cler iiiet'hocle alclaai. 
1~liiiii7gelijli is. Wc1 was tlr iiivlocd geriiiger als i1e toest,el liiet 
op l)ijl(:ï of st':it,ir:f, liiaar dirr.c.t op deli groiid was geplaatst: 
iil:i,ar bctïoii~v11ai.e iiit,ki,tiisteii waren ook ditii niet te \Tei'kïijgeii. 
T'oor lict bo]);lleii vtiii d ~ i i  iiivloecl I-ai1 hot iiieesliiigereil bij 
del1 toc~st;il ya,ii Sti:ic.kr;itii zal cliis dezelfde iiiethocln inoetcn 
~voi,tlt:ii toegepast als Ijij  dei1 sliiigcr \;ILI~ Drffoi'ges: 1lierroc)i. 
zal eeii hiilyitoestel inoeteii wiirdeii a:i,iigescliaft, ~vtlai.oiiitrerit' 
cchteï nog g(:en bcslissiiig is geilomeli. 

Iii liet begiri vctn Juli werd ailii den ingeiiicur Moclcierinari, 
~viri.is gezoridhriclstc~rst~aiid sedf!i.t het begin vr111 liet jaar veel 
te \vcxiis(:hc:n 11:~i.1 overgelaten. rei1 verlof' tot 1ic:ïstel var1 gr-  
zoiidlieiil toegestaaii ; dit Iinil echter iiiet het geweiisc:hte gevolg ; 
i~itcgoiiilf?cl vci,crgeïde (10 toestand st,eeds en 22 Septeiiiber had 
clc i~oiiiiliissic hot i)vrilijdcil te betreuren van dezen volijverigen 
iiigenieiir; die siiids 189.5 bij ilc c:oiiimissie w~rkzaaiii  bvas eli 
\vielis kuiiili <:n toenijiliiig alle ~~~aarborge l i  opleverdcri voor 
lict 11-elslagtlii der slingrr\vaarileiiiilgeii. Hut is iiog nict incigclijk 
geweest ecii giischikt olivolgeï voor licm ti:i,ii te wi,jzeii. 

H. (f. v. u. SANDE BAKHITYZEN, 
I 'oo~zi t le?,.  


