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te Londen en Cambridge werd gehouden, werd bijgewoond door 
de leden der Commissie H. G. van de Saiitle Bakliuyzen, Hk. 
J. Heuvelink en J. J. A. Muller. 

De afgevaaidigden kwamen van 21 tot 26 September bijeen 
te Londen iii de vergaderzaal van Institution of CivilEiigiiieers, 
cn 28 ei1 29 September te Cambridge in het Groot Auditorium 
clcr Botany School; 18 Stateii waren vertegenwoordigd, lil. 
België met. 2, Chili met l, Denemarken met 3, Duitschland 
met 9, Frankrijk met 5 ,  Engeland niet l, Italië met 6, Japan niet 
2, Mexico met l, Nederland met 3, Noorwegen met l, Oosten- 
rijk met 2, Rusland met 2, Zwitserland niet 2, Hongarije met 
l en de Vereenigde Stateii met 2 afgevaardigden; l der Oosten- 
rijksche afgevaardigden vertegenwoordigde te gelijker tijd 
Griekenland. Bovendien waren onder de gasten een aantal 
personen die deel hadden genomen aan de geodetische werk- 
zaamheden in Britsch-Indië, Zuid-Afrika, Aiistralia, Canada ei1 
Egypte. 

De Minister van Oorlog, Haldane, begroette de afgevaardigden 
in de eerste vergadering namens de Britsche Regeering, sir 
George Darwiri, bij verhindering vali den president sir Archibald 
Geikie, namens cie Royal Society; dezc toespraken werden be- 
antwoord door den voorzitter der vereeniging generaal Bassot. 

. De bestendige secretaris, de heer van de Sande Bakliuyzeii, 
deed verslag omtrent de lotgevallen der vereenicing in de laatst- 
verloopen drie jaren, en herdacht in de eerste plaats de in dat 
tijdsverloop overleden afgevaardigden, de heeren Oudemans, 
Z a c h a r i ~ ,  Rebstein en Rosenmund. Hij deelde mede dat Servii' 
uit de vereeniging was getreden, doch dat de Argeiitijnsche 
Republiek en Chili waren toegetreden! zoodat het aantal deel- 
nemende Staten thans 22 bedraagt, waarvan l 7  in Europa, 4 in 
Amerika en l in Azië. Dei1 lsten Januari 1907 is de overeen- 
komst weder voor 10 jaren in werking getreden. 

Na de voorlezing van het verslag ging men over tot hct 
kiezen van een nieuwen vice-president voor het tijdvak 1909- 
1916; sir George Darwin, die na het overlijden van generaal 
Zachariae voorloopig door de permanente commissie voor deze 
betrekking was aangewezen, werd met algemeene stemmen 
definitief benoemd. 

Vervolgens bracht de lieer Helniert verslag uit omtrent de 
werkzaamheden van het Centraal bureau sedert de bijeenkomst 
te Budapest in 1906, betrekking hebbende op: 

1°. de verplaatsing der polen over het aardoppervlak; 
2O. de relatieve zwaart;ekraclitbepalingen op liet vasteland 

'en op den oceaan; 
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3O. de schietloodafwijkingen ; 
4". de gedeeltelijk hernieuwde berekening van de lengtegraad- 

meting langs den parallel op 520 Nb. in Europa. 

Hij wees op de groote overeensternming tusschen de voor 
Europa en voor Noord-Amerika onafhankelijk van elkaar be- 
rekende waarden voor de groote as  en de afplatting der ellipsoide, 
en op l-iet feit, diit de afwijkingén der geoide van de ellipsoide 
in maximum niet meer dan ongeveer 100 meter bedragen. 

Eindelijk las de heer Albrecht zijn verslag voorover de werk- 
zaamheden van den internationalen breedtedienst, waarin o. a. 
werd medegedeeld dat het station Tschardjoui in Centraal-Azie 
in Juli 1909 naar een ander punt op een afstand van 7 kilo- 
meter was moeten worden verplaatst, daar het bed der Amou- 
Darja zich sedert 1902 meer dan 3 kilometer verlegd heeft, 
zoodat zelfs het eerste station ten slotte overhaast is moeten 
worden verlaten. De waarnemingen te Cincinnati zullen tot het 
einde van 1910 worden voortgezet; die te Gaithersburg in West- 
Australie moesten wegens ziekte van den astronoom in den 
loop van 1908 worden afgebroken. 

De heer Albrecht stelde voor de waarnemingen vooreei.st op 
denzelfden voet te blijven voortzetten; op voorstel van den 
voorzitter werd een commissie benoemd om over dit voorstel 
te beraadslagen, waarin de heer van de Sande Bakhuyzen 
zitting nam. 

In  de 2de zitting bracht de heer I-Ielmert verslag uit over 
de triangulaties, de heer Bourgeois over de basismetingen; dit 
laakte gaf aanleiding tot een belangwekkende discussie betref- 
fende het gebruik van draden en van banden van invarmetaal, 
voornamelijk met het oog op de verandcrlijkheid der lengte, 
waaromtrent de waarnemers verschillende ondervinding hadden 
opgedaan. 

Daarna bracht de heer Albrecht verslag uit over de bepalingen 
van breedte, lengte en azimut; de heer Lallemand over de 
waterpassingen. 

Verder deed de heer Hecker een mededeeling over de waar- 
nemingen met een horizoi~taalsliilgei. van Zöllner, geplaatst in 
een put te Potsdam op een diepte van 25 meter, en deelde de 
heer Lallemand de iiitkomsten mede van een theoretisch onder- 
zoek betreffende de periodieke vervorming der aardkorst door 
de aantrekking van zon en maan. 

De 3de zitting was in hoofdzaak gewijd aan de bespreking 
der mededeelingen van de heeien Hecker en Lallemand. De heer 
Darwin, die vroeger zelf tevergeefs beproefd had de vervorming 
der aardkorst aan te toonen, wees op het groote gewicht dezer 
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onderzoekingen voor de geodetische associatie, terwijl z i j  tevens 
behoorden tot het gebied der seisinologische associatie. Hij stelde 
voor een comriiissie te benoemen, clie zich inet cleii door deli 
heer Hecker geleverdeli arbeid zou bezig houclen. Dit voorstel 
werd aangenomen; ook de heer Schuster, president dei inter- 
nationale seisinologische commissie werd tot lid dier coniinissie 
benoemd. 

Door de heeren Close en Mc Caw werd wat betreft de werk- 
zaamheden in Uganda, en den heer Keeling wat betreft Egvpte 
verslag gedaan over den triangulatiearbeid langs clen SOsten 
meridiaan oost van Greenwich. Voor het toezicht .op en den 
voortgang dier metingen werd een cominissie benoemd. 

In de 4de vergadering gaf de heer Börsch verslag omtrent de 
schietloodafwijkingen. 111 a,a,nsluiting hieraan declde de heer 
Helmert mede, dat, de belarigrijke, tot 11" graden opklimmende 
schietloodafwijkingen, die langs den meridia,ail van de Oostzee 
tot de ,,SchneekoppeH in het Reuzengebergte reeds voor eenige 
jaren waren geconstateerd, geheel waren te verklaren uit de 
anonialiën van de intensiteit der zwaartekracht, die door slinger- 
waarnemingen zijn gebleken, en die wezen op een te-veel nali 
onderaaïdsche massa. Hieruit bleek het groote belang o111 slirigei- 
waarnemingen en triangulaties te combineeren. 

Daarna gaf de lieer Backlund een overzicht vali cle op Spits- 
bergen door de Russische afdeeling uitgevoerde graadmeting. 
Hoewel door de zoo uiterst riioeilijke omstaiidighedeii cle bereikte 
nauwkeurigheid geringer is clan in gunstiger omstandiglicdeii 
is te bereiken, zoo zijli dc iiietingeii toch gelieel voldoende \-oor 
liet voorgestelde doel, ditar de geodetische coördiriaten nauw- 
keuriger zijn dar1 de astroiloinisclie. 

Vervolgeris ga.f de heer Gylleiisköld verslig vaii de werk- 
zaamheden der Z\veedsche afdeeling op Spitsbergen. Eindelijk 
werden nog eenige rapporteil uitgebracht omtrent de geodetischc 
werkzaamheden in verschilleiide landen. 

De 5de vergaderirig was geheel gewijd aan cle zwaartekracht. 
Eerst deelde de heer Helmert iiiede, dat thans de zwaartekracht 
op ongeveer 2600 stations is bepaald, en dat cle heer Borrass 
bezig is, ;x1 de verkregen uitkomsten tot eenzelfde systeem te 
herleiden. Uit de gegevens heeft inen reecls eeiiige besluiten 
kuniien trekken wat betreft de anomaliëii in de isostatie dei 
aardkorst, riixnielijk dat cle massa's, die de aantrekking der ge- 
bergten coinpenseeren, zich niet oveni,l onmiddellijk onder deze 
bevinden, maar veelal op eenigen afstand ter zijde; in Azië 
vooral vertoont zich deze eigenaardigheid in zeer sterke mate. 

Uit de positieve storingen dei zwaartekracht aan de kusten 
der vastelanden, waar de zee een groote diepte heeft, is verder 
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kuniien n70rden afgeleid op welk niveau het zoogenaamcle vlak 
va,ri compensa,tie zich moet beviriden. Da,arvoor is een waarde 
gevonden slechts zeer weinig verschillende va11 die, welke langs 
geheel anderen weg door Tittmann en Hayford is afgeleid. 

De heer Hayford deelde hierna iriede op welke wijze hij de 
overgroote menigte v m  gegevens lia,d meten t'e bezigen voor 
het berekenen van den iiivloed der topographisclie en 
der isostatisclie corilpensatie op de resulta,ten dar z~~a,artekrtaclit- 
bepalingen, iiit,gevoercl op U6 sta,t,ioi~s in de Tereenigde Stateii. 
Uit deze volgt', dat de diepte va,n hot compensa~tievla~k niet veel 
van ll3,'i kiloineter kan verschilleii. 

Vervolgeiis ga,f de hecr Hei~ker veislag va11 zijne hepaliiigeii 
der zwaartekrarlit op cle Z\vilrte Zee aan boord va,n een Russisch 
ooilogschip, dat duor beiiiicldeliilg vaii den lieer Hacklund te 
zijner l~rschikking w:is gcsteld. Hij liad ~vaai~iiemii~gen kiinncn 
tiitvuereii bij stilliggei~d schip en Ooli vitrentl~ iii oostelijke er1 
in westelijke richtii~geil. Werkelijl< ~vertl. eeii verschil gecon- 
stateerd b i j  stilliggen en varendc: iiiniir varaiiclo was vooi- beide 
richtingen (]t? invloed niet togerigestcld; zooals het geval moest 
zijn witrilieer meli talleeli let op de rlagelijkC(:he hewcging dei 
a;l,i.de overeeiikomstig een cloor den heer Eiitvos geiiiiiakte op- 
liieiking. De ooiza:ik liici,vtiil ~v1-1is iiog ilict op te gcveri, mcta,r 
cle heor Hecker dacht ;ia11 ileii iiii-locd der trilliligen va,n het, 
srhili, dic. onafhankelijk ia van cle \ranrtric'litirig; er ziillen echter 
nog nader onclerzoekingeii rioodig zijn. 

Teil slotte deed de heer Hijtvos nog eeii rnrdedeelii~g over de 
\~anrrieniiilgen betreffende de uera,nderiiig der z~vaartckracht, 
niet zijii toestel iri Hoiigarlje uitgevoerd. 

Xet dezi:ii toestel heeft hij ijverder Ituiii~ril oiici~rzoeken of er 
wat betreft de coiistanto dc.r z~vaarteki.aclit cenig verscliil 1~e- 
staat voor verschillendo stoffen; voor alle stoffeii die Iii,] heeft 
gebezigd verschilt die colistante niet ineer daii I : 108 van liare 
wiaarde. Deze verandering koiiit op de breedte 450 ovcrecii met 
een scliietloodaf~v~jkii~g val-1 0,"00C,003 of inet eeii ~,erandering 
Triin de halve kleiiie as der aarde, 211s de lialve grootc as coristnnt 
blijft vaii 0;014 centimeter. 

Daar deze zit'tiiig de la~ttste wa,s te ~o&leii ,  hedaiikte de 
voorzitter de .,Iilstitutioi~ of Civil Enpiiieers" voor de verleeiide 
gastvrijheid. 

Iii de 6de zitting liec?tt,e de heer Buttler, master of Triiiity 
Ciollege, namens cle universiteit, de afgevaa'rdigden welkoril te 
Ca,mhridge. 

De lieer IIecker gaf eerst eeii beschrijving van een iets door 
hem gewijzigden toest,el van Eötvos, variri~ij de stand der balans 
pliotographisch vordt  geregistreerd. D a r n a  werden een aantal 
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\rerslageri uitgebracht omtrent in de \-erschillcilde li~iideii uit- 
gevoerde geodetisclie werkzaamhedeil. 

111 de 7de zitting werden die verslagen voortgezet; o. a. dedeii 
do lieeren Burrard en Lenox Conynghain mededeelingen omtrent 
cle ivc.rkzaamheden in Britsch-Inclië, Kiiibbs ointrent die in 
Au$trali&, Kirig omtrent die i i i  Canada, en Keeliiig omtrent die 
iii Egypte iiitgevoerd. Verder bracht de heer Heuvelirik ra l?~or t  
uit ointrcnt de driehoeksmeting in Nederland ei1 de herleiding 
der brcedtc\vnarnemingeii met clen zenittelescoop uitgecoerd te  
Leiclcii, en bood de heer Muller een verslag aan van den lieer 
Blok. ointreiit den triaiigulatiearheid op Suinatra. 

ljc heer Foerster deelde mclde, dut liij aan de meter-comn~issie 
zal voorstellen te Rrcteuil vergelijkende proeveil te ilciilen 
tiisschcn clr:~deii en banden van i11rn.r voor basisnietingeli. 

L)c lieer Poiiicarré (leed een mededeeliiig hetreffeilde het voor- 
rieiricii tot het geven van tijtiseinen middels radiotelegrapliie 
vaii tleii Eiffeltoren ten behoeve der sclieepra:~rt, cii over liet 
pliiri om liet lengteverschil Parijs-Athene niet den gewonen 
telegraaf eii tevens i'adiotelegrapliisch te bepnleii : wegens deli 
giooteri afstand aal irien daartoe electrolytisc.hc cletectors en 
den tclepliooii moeten bezigen. 

L)(: lieer Foerstcr zeide, dat inen in Duitsclilarid ~~oorilerileils 
wiis 1-311 uit Nauoil radiotelegrapliische tijdseinen te geren, 
~vr lkc  viln groot nut  zouden zijn voor de oiiderlirige vergelijking 
der standaarduurwerken op de versdiilleilcle observatoria.. 

Kaclat de heer Hclrnert het werkplan van liet Centraal bilreau 
voor cle eerstvolgende jaren had medegedeeld, ~verdeii uitnoodi- 
giiigcn gedaan voor de in 1912 te houden 17de conferentie, door 
dcii lrccr S(:horr riamens dei1 Senaat der stad Hamburg, door 
dei1 liccr Weiss namens de Oostenrijksche Kegcering en d(: stad 
Weencii. Op) een vraag of de bijeenkomst niet in een der Noor- 
ilelqke Staten kon worden gehouden, gaf de heer Geelmuyden, 
hoewel zonder officieele machtiging, tr? kennen, dat de Noor- 
weegsclie Regeering en de stad Christiania de a,fgeva,ardigden 
zoiidcr twijfel gaarne zouden ontvangen. 

De heer Helmert merkte op, dat in 1862 de vereoniging i11 
Duitschland was gesticht. en dat dus het vijftigja,rig beskiari 
eigenaardig in een Duitsche stad als Hamburg zou worden 
gevierd. 

De I~eslissing over de plaats vaii bijeeilkoinst bcriist bij het 
bureau. 

Vcrrolgeils werden de voorstellen der commissie 1700r de 
breedteveranderingen aangenomeil. Er werd daarbij o. n. hepaalcl, 
dat de waarnemingen op vier stations langs den 39sten parallel 
Nb. zullen worden voortgezet, ei1 zoo mogelijk ook die te 
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Sschnrdjoiii en te  (kc inna t i ;  evei~zoo die te Ciaithersburg, 
tcrwijl aan de Hegeering der Brgrntijnsche Kepiibliek zal worden 
verzocht de wactrneii~inge~i op het door haar ~\~ergenomeii station 
te Oncativo te doen voortzetteii. De observatorien te Lissabon 
en Cliristitinia ziillen worden uitgei~oodigcl hiin rnedemrerkiiig 
voor cle waariiemiiigen te verleelien. 

De Coinmissie voor de grnndiiieting in Afrika, (leed verdcr 
een beroep op allen, di(? huii steun konden verleenen aan de 
zoo belangrijke rnetingeii langs clen 30sten ineridiaan ; het voor- 
stel zal a,an de Engelsclie, de Diiitsche en de Uelgisclic Regcering 
worden inedegedeeld. 

Nadat de vergadering zich liad vercei~igd inet het voorstel 
om den weiiscli uit te sprekcii, dat de waarnemingei1 te Potsclaiii 
uitgevoercl betreffende de be~vegiiig der vertikaal onder den 
invloed der luni-solaire atxntrekking, met verschillonde instru- 
menten elders zouden worden lierhixiild, inet name in de cliepe 
mijneii te Przihrain in Bolieine, en dat dc ii~teriiationale seis- 
mologische vereenigirig daarbij h;iar medewerking zou ver- 
leenen, werd de rekeililig en reiixntwoordirig van liet Centraal 
bureau goedgekeurd, en las de bestendige seci.et'aris nog ver- 
schilleilde iiitgesproken wensehcn voor, iriet mike de vergade- 
ring zich vereenigde. 

Nadat nog dank was gebi.aclit aan den liecr 1)nrwin voor alles 
wat  hij had gedaan, om aan de leden het verblijf in Engeland 
a,angeriaa,m te make11 en iin de gebruikelijke pliclitplegingen 
werd de 16de algemeene bijcerikoinst gesloteil. 

Werkzaamheden der Commissie. 

De bemoeiingen der Comn~issie betroffen in 1909: 
de primaire driehoeksrnetiiig; 
de seciiildaire driehoeksrnetiiig. 

Driehoeksmeting. Personeel. 

Bij den aanvang van 1900 bestond liet pci.soriee1 voor de 
driehoeksmeting uit de volgende hceren : 

de iiigeilieilrs ls te  klasse N. Wildeboer en J. A.  vaii Eyk 
Bljleveld: de ingenieurs Cd. 11. Bi~l ,  J. Canters, J. B. de Hulster, 
J. W. Dieperink, W. B. Peteii en H. Iieyl; de landmeters van 
het kadaster, gedetacheerd bij de commissie, F. H. A. J. Ringen 
en Th. L. Kwisthoiit en den schrijver H. Viiiirman. 

Behalve de voornoemden, die gedurende het geheele jaar 1909 
dienst deden, waren werkzaam de ingenieur C. H. Wouters van 
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8 Maart tot het eiiide van het jaar; cle ingenieiir K. van der 
' Laan va11 29 Maart tot 1 Oct,ober 1009 ei1 de ingenieur J. E. A. 

von Wolzogen Kulir van 6 September tot het einde van liet jaar. 

Primaire driehoeksmeting. 

Er werd voortgegaan met liet gereedmaken van de kopij voor 
de publicatie der uitgevoerde metirigeii en de daaruit berekende 
resultaten. Van het tweede deel van ,,Triailgulation du Royaume 
des Pays-Bas" werden iiegeil vellen afgedrukt,. 

Onder den titel ,,Nederlandsche Rijksdriehoekineti~lg. Kecht- 
hoekige cofirdinateil I, Hoofddriehoeksilet" zagen de eiildresultaten 
van de metingeil voor het Nedcrlandsclie hoofddriehocl~snet het, 
liclit in den voor de practijk gescliilrteri vorm van rechthoekige 
coördiiiat'eil in steieographischc: projectie. Deze coördiilateii 
konclen als definitieve waarclen worden vastgest,eld, hoewel 
Ncdcrlaild nog niet over eeli ciigeii hasisrnetiiig I~eschikt, en dus 
de dcfìnitievc ~v:.:iarden voor de onderliiigc! :ifstaildeii cler dric- 
hoelispiint,eii op liet a~arcloppcr\~liilc nog iiiet bekeiid zijn. 

De voorloopige waarden voor diii ~ii'htaiiden, zooals zij in de 
berekeningen dienden, en ook met de t,liiiiis beschikbare gegevens 
uit de rcchtlloekigc? coijrdii~aten berekpriil kuiiileri worden, zullen 
OL' grond eeiiei. basismet,ing kleine wljzigiiigeii oiidergaan. Deze 
wijzigingeli zulleii wel beteekeilis kiiilnen hebheii voor cle inter- 
iintion;xlc aardmeting, rnaai zij zullen zonder eeiiigeil noemens- 
~vaa'rdigen invloed zijn bij de t,oel~assirig van cle iiitkoinsteii der 
Rijksdriehoeksmcting in de pr;ictijk, waar echt'er, zoo noodig, 
op zeer eenvoudige wijze erilicdc relieniiig kan gehouden wordeii. 

Het \verli werd op ruime schaal versl~reid en iil dei1 hoek- 
handel verkrijgbaar gesteld. 

;Secundaire driehoeksmeting. 

Dc tcrrcin1~-erkzaamheden voor de secuilclaire driehocksn~etiiig 
werden dit jaar iri aansluiting na11 clie van het vorig jaar 
wederoiil door i ploegen voortgezet, die daartoe omstreeks 1 Mei 
nixzr het terrein vertrokkeri. Voor de voortzetting viin het reken- 
werk bleef ook dezen zomer de ingenieur Cantei's t,e Delft, die 
bij zijne werkzaanilieden respectievelijk geassisteerd werd door 
de ingenieurs van der Laizii en von Wolzogeri Kuhr. 

De eerste ploeg bestond uit den landmeter Bingen als chef 
en den ingenieur Peteri; de tweede uit den irigenieur Bijl als 
chef en den ingenieur Wouters; de derde uit den landmeter 
Kwisthout als chef en clen ingenieur Dieperilik, ei1 de vierde 
uit  den ingenieur de EIulster als chef eii den ingenieur Heyl. 
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De eerst,e ploeg ving hare werkzaamhederi aar1 met eerie aan- 
viillii~gsmeting te Elst I ter bepaling var1 het punt Ooy ei1 
volbr:~cl~t daa,riia dc n~etirigei~ op de nog riiet gemeten stt~tioiis 
gelegen in het zuidelijk gedeelt'e van Zuidliollaiicl, nl. Hoek vnri 
ITolla,iid I ,  Maassluis 111, de Lier I, Vlaardingen I, Ovcrschie I. 
Kralingeii I, Rotterdam 11, Delfshaven I, Feijenoord I ,  Brielle 1 ,  
Oost\-oorne, R,ocka,ilje, Geervliet,, EIellevoetsluis I, Poortugaal, 
Hee~jansdam, Ridderkerk, IJsselmondc I1 er1 Alb1:isserdam IV. 

Op alle stations werden tcvcils de noodige cei~ticeriiigsrnetingeii 
gednnii. Bovendien iiaddeii centreeringsriietingci~ plaats op de 
statioris: Hoek vnri Holla,i~d 11, Vlaardingen 111, Delfshavcii ITT, 
Schiedarii V, Goedereedc? Middelhairiis I, Sommelsdijk, Oiide 
Tonge I eii Wychen I. De ceiit,reeriilg van dit laatste statioii 
vond plnitts wegens den brixiid vail het kasteel in het jaiir lSO(i 
en cle cltiaioli gevolgde restauratie, waarbij het verzekeringsmerk 
.. l7astlegging I" behouden is gebleven, zoodat de riieuwe stations- 
punten ten opzicht'r va,n dit punt bepa,ald konclen worden. 

De tweede ploeg ving liare werkzaamhederi nar1 met de voort- 
zetting van de verkeniiing van het terrein teil mesten van de 
lijn Gouda-&lijdrecht, ziiid\vaarts begrensd door de gebroken 
lijn Qoiicla-Delft-Monster ei1 teil iioorden door de gehiokei~ 
l jjii Mijclreclit-Aalsri~ew-Hcrnistede I-Langevelcl. 

1)oor dezc ploeg zijli de iiiet,iiigen r i~et  cle iioodige cent'reeririgs- 
iiietiiigeii uitgevoerd OT) de statioils Goiidu I, Ouderlieik a/d 
IJssel, Zevenhuizeil, Berkel T (Z. H.), R,otterdaiii I, Delft I ,  Monster 
l ,  's Graverilia,gc 11, 's Qin\renhage I en 's Cìraveiihage 111, terwiil 
ze bovendien centreeriilgsn~et,ingen volhriicht op cle stations 
Bodcgraven I\-,. Schevei~iiigcn I 1  eii Voorburg MI. 

Der derde ploeg vervolgde de verkeiining vaii Noc~rdhnllaii~l tcii 
noordeii viiii de gebroken lijn Ariisterdam-de Lijnclen-Heerli- 
stede I-Zitndv001~t I. Zij verridite daarna de inet,ingeii op de 
stat,ioiis : de Lijndeii, Heeinst,ede T, Zandvoort I, FTaarlein I ,  
Spa:triiwoiide, Krederodc TI, Wijk aaii Zee I, Beverwijk I, Assen- 
delft. Zaandam I, Purriierlaiid, R,:tilsdorp ei1 Utrecht I, beiieveiis 
aaji~\~ullirigsriietillgeil te Amsterdaili IT. Op deze stations ge- 
scliieddeii teveiis de rioodige ceiitreeriiigsinet~iiigeii. Nog deed 
z i j  cei~trreriiigsinetiiigen op dt? stations: ?Jaa.rden: Utrecht ITI 
(?li de Duif. 

De vierde ploeg zette cle mrt,irigeii iri de provincie Zeelnntl voort, 
waar clie rnet de hijbeliooreiide centrecringsmetingeii door ha,a,i 
voltooid werden ulj de stations: Kloetiiige, ' s  Heerenlioek, Elle- 
\voutsdijk I, Middeli~iirg I, Vlissiiigen I, T,77estkapelleI, Oostkapelle, 
Veert? I, Wisselierkt?: Colijrisplaat, Staveiiisse ei1 Poort'vlict. De 
c1aarii:t op liet station Uiuinisse begonlien ~\raarneiiiiilgen riioesteil 
gesta.akt worderi wegens het eindigen der terreinwerkzaarnheden. 

9 
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De inrichtingen noodig voor de opstelling der instrumenten, 
werden evenals vorige jaren in den loop van den zorner ge- 
maakt en de torens na voleindiging der waariiemiagen weer 
in hun vorigen staat teruggebracht door en onder leiding van 
twee tirnmerliederi in vasten dienst, aan wie daartoe de iloodige 
gegevens werden verstrekt. 

Nog werden op het punt Schoorl, waaromtrent vanwege het 
Sktatboschbeheei bericht van verval werd gemeld, de noodjge 
herstellingeii verricht, terwijl op het puilt Irnbosch wederom 
voorzieningen tegen zandverstuiving werden genomen. 

Bij een bezoek aan den in restauratie zijnden toren van 
Doesburg bleek, dat niettegenstaande de door burgemeester en 
wethouders gegeven orders het eeilige daar overgebleveil ver- 
zekeiingsrnerk ,,Vastlegging I" was verwijderd, zoodat dit piint 
opiiieuw bepaald zal moeten worden. 

De stand van de terreinwerkzaamheden op 31 December 1909 
wordt aangegeven op het hierbij gevoegde sclietskaartje. 
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R I J K S D R I E H O E K S M E T I N G .  

Door ar(.ocriiig is i11 bovelistnaiid knartjc aaiigecluicl tot lioevei 
clr tci.rciii\~crkzaanilicdeii zijn gevorderd /)ij liet ciiidc 

vaii liet jaar 1909. 



27 VERST~AGFN EN RAPPORTRE. 

De berckcniiigen rnri dc scrcitn~laire diieliocksmeting werdcri 
voortgezet. 

De vereffeniiig voor alle ~?iiiiteii in Zuid-Lirnhiirg kwaiii iii 
Llccemlser 1909 gereed: de re~lit~hockige coiirrliiiateii, \velkc uit 
die vereffcniiig vr~ortkoiiien, ~vcrdeii vcrzaiiieltl iri Lahellnri, welke 
oiirler der1 titel ..fleclithnekige c.oördin;iteii. PI. Zuid-Liriilsiii.g" 
t,er perse werdei1 gelegd. 

Iii verhalid met in 1908 vn,n den lioofdiiigenieuï-directeur iii 
de ls te  directie mil clen KijBswaterstn;i,t irigekoincii verzoek 0111 
over de resultaten (lei RiJksdrielioeltsmeting te 1;iiiiiieii I K -  
schikken bij de tweede lierzieiiiiig vaii de rivicrkaart, wcrcl de 
vereíTei~iilg vnii de secciiidaire driehoeksiiietiiig. biiliicii lict 
daarvoor reeds r;i~stgestelde lilail, iii die11 ziii ~er\rolgd, d:i,t 
weldra de coiii.diilateii bekend zulleii zijii rooi. de driehoeks- 
punten Iniigs de Waal hoveii Zi~ltboriimel. 

01s verzoek vnii deli directeur der Tol)ogr:ililiisc.lie Iiirichtiiig 
werden voor de puiitc:ii der R~l~stIric?hoeksinetiiig, welke \-alleli 
I~inneii het gebied. viiii cle ])laclen Uciiekaiiip ei1 Aliaiis v;rii de 
topogi i~phi~chc kaait  op dt: sclinal I k 60000, cle ~>nijrdiili~t~cii in 
Iict stelsel dier kaart herol;ciid, ec1itc.r iiiet geen hooger gr:iiicl 
v:rii il:ru\vkcurigheicI dnii iioodig is orn de plaats van dezo 
puiit,en in de kaarten 1 ii 26000 aan te geven. Bij de brrckei~iug 
kl-erd vooropgesteld. dat het drielioekspitnt Olderizaal dcr R,ijlts- 
tlriehoeksmetiiig, x7?-an,rvan hekend is, dat het identiek is niet 
het gelijknaiiiige tli'iclioekspuiit v;lli Kraijenlioff, iil de tolio- 
graphisclie kaart zijii plaats oriverancl~rd zou behouden. 

Uit de aanvrageli, welke bij cle Coriimissie ii~konien, blijkt, 
dat men bij verschilleiidc takkeii vnii bestuur reeds thaiis gebruik 
weilsclit te iiiaken va11 cle uitkotnsteri der nieuwe drielioeks- 
ijleting. Hoewel cle Coinrnissie deze bela'iigstelliiig iii het door 
liaar ondernomen werk op zeer hoogcii prijs stelt, ei1 zij ga,arrie 
clc ve r l an~de  uitkoinsteii beschikbaar wil stellei~, is z i j  nog niet 
bij inachte aan alle dergelijke aanvragen te voldoen. vooral 
Tva,niieer die geschiecleil op korten terniiji~ of voor uiteen gelegen 
gedeelten van het drielioeksiiet tegelijker tijd. I)e veeIonivattendc 
berekeniiigeil, welke iiioetei~ worden iiitgevoerd om iiit de hoek- 
inet,iiigeri de coördinateri n,f te leideii, zijn danrtoc iiog iiiet vri, 
genoeg gevorderd. 

Leiden, 
1 April 1910. 

Delf t. 
De Bijh-scommissie voor. 

Grc~admeti?zg 06 W~~terpassi)lg, 
11. U .  v. D. SANDE BAKHUYZEE, Poorzitto~. 
HK. J. HEUVELINK, Secretaris. 


