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VISISSLAG v;lri dc Ilijkf.icoininissie voor (~randnietliiig 
en Waterpassing nangaailde bare ~verliz;~t~rnlieden 
gedilre~ide het jaar 1910. 

Voldoende aan lict voorschrift door den Minister van Binnen- 
laildscllc Zaken, bij beschikking villi l 1  Mei 1879, letter M., 
afcleeling ICunstcii en T'V~teiiscli;i.ppeii, haar gegeven, heeft de 
R~ijksc~oiilmissie voor Cfi.ii;idmeting en Waterpassing de eer 
iiaiig;ia~ide harc. \r~rkzn;iiiili~dei-iidei in het jaaï 1910 het volgende 
te bcric.liteii. 

Commissie. 

Aai1 liet lid dr. Q. viin Dieseil c. i. werd, op zijn verzoek, 
wegens qevorderden leeftijd. bij Koninklijk besluit van 29 April 
1910 n". 29 eervol ontslag uit de Commissie verleencl. 

Heeds bij de iiistelling der Cominissie in 1879 tot cel1 liarer 
lcden benoemd, beijverde de heer van Dieseii zich gedureiidc 
ruim dertig jaren voor liiire aangelegenheden. 

T r i  de eerste jareii verleende liij iil liet bijzonder zijne mede- 
werking in d e  z;tl<eii cler Kijks\vaterpnssing: woarvaii de uit- 
kornsteii \\Tei.d(aii lied eigelegd i11 d c uitgave der Commissie 
,,Uit~komstcn dor Rijks\~ntei-passing. 's Gravenhage 1888". 

In de jare11 1897--1900 \vercl inet groote zorg het secretariaat 
dei- Commissic door liciii waa.rgPnoiileii. 

In alle zaken clcr Conirnissit werd van hem krachtige eii 
vriendschappelijke s;inicnn~erkiiig oiidervonclen. 

De Commissie 1ierhn:ilt openlijk liare claiikbetuigiiig aai1 haar 
oud-lid (Ir. v;in Dieseii, die zij tegenovti. hein persoonlijk reeds 
uitsprak. 

Vergaderingen. 

Ter bespreking van tiarc aangelegenheden vergaderde i1e 
Coniriiissie drierii;ileri, tweemalen te Haarlem en eens tc 
's Grarenkiage. 
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Bibliotlieek. 

De bljikciis liet jn:trverslng ovrr ISRIS ~: i i i  dcii St,a:it g(:s(:lionl;cii 
tjiblioth~cfi o:idergiiig evciiali; i11 vorig? jaren uitGi.eidiiig, clooi.dat 
oiis iiic(lelic1 Heuvelink de clooi 11erii vnn\\-egc clc inteiiiittioiial(~ 
vere~iiigiiig voor iiiii.tlinetiii(: oii tva~igei~ pillilicatiP~i ei' :i:lii 

toevoegde. 

Betrekkingen inet de buitenlandsche leden van de inter- 
natioiiale vereeiiiging voor aardmeting. 

Werkzaainhedeii der Commissie. 

De benioc:iirigrii clcr C:oiaiinissio I)c~ti.offcii iii 1!)10 
de pi'iniaire clric1iorl;sinnt iiiy ; 
de hasisnietiilg; 
d(? seciiiidiiirc tli~iclioeksiiirtirig; 
dc st,(~rrrkiiii~ligo pluatsl~rl,iiliiig : 
de sliiigerw:i:ii.iiciiiiiigeii. 

Driehoeksmetilig. Personeel. 

Bij tleii :L:tnvniig u:tii 1010 bestond Iiot peisoiiccl \.oor de 
clriehoeksnietiiig uit cle volgciidc hecieii: 

dn irigeiiierirs l s tc  1il:iss~ S. Wilcleboer c. i. en J. A. viin Eyk 
Gijlevclcl c. i.; clc iilgcnicrirs Cd. H. Bi,jl c. i., .I. Canters c. i., 
J. B. de Hulstc~i c. i,, .J. TlT. Diepci.irik L.. i.: W. B. Pet,eri c. i., 
FT. Heyl c. i., ('. H. Woiitci-s c. i. cil J .  E. A .  vol1 \Tolzogeii 
Riihr c. i.; de 1;liiclrnc:teis vaii het kudastcr; gcdetnclieerd bij de 
Coniriiissie, F. H. A. J .  Ringen (.i1 ']'.h. L.  I<\vistkiout, er] den 
schrijver H. Vuurniiiil. 

De vooriioemdc laii(lmctei Biilgciii keerde met 1 Maart 1910 
op verzoek terug hij deli dienst vali liet kiiilast,er. 

Berioerii<l wercleii tot ingenieui.: iiiet iiigang van 15 Februari 
1910, niejuffrouw E'. C:. va.n Neck c. i. ; niet ingarig va.ii l Ma,art 
1910, de heereii A. L. Kriook e. i. cn II. W. Sebbelec c. i., en! 
niet iiigniig vnii 1 Dccemlior 1010, de hec,r (i. W. Pli. Daiiiëls c. i. 

Eervol oiitslag weril verleelid aan dei1 iiigenieur TTrouters rnet 
1 Februari 1910. i i i i i ~  clen ingenieur v011 \Volzogeil ICïihr niet 
1 Maart 1910, nar1 den iiigciiieiir W. B. Pcteri inet 1 Septem- 
ber 1910, aai1 dcii ingeiiieur I<nool< nipt 1 Deeeiii1)cr 1910, aiin 
dei1 ingeliieui. Sel)belee riiet 1 J:lniiai.i 1911. 
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Aan deli irigenicui' l ì ( > v l  ~ v c r d ,  niet iiig;iiig van l J;iiiiitiri 1911, 
vcilof vci'lceiicl bilitc.11 I,cizwn;ir dcr Comiiiissie: t ,c ini j l  zijli t?ervol 
oritslng iiigti:~t iiiet dcii dtig \v;~arop hij bcnoeriid z31 zijn tot  
t~dspii~iiit-iiipcnieui' liij dcsii \.Y;itei,3ta;~t cii 's L;iiids 13. O. W. iii 
Ncdei~l~~iidscl i - Indip.  

Primaire driehoeksmeting. 

E r  \vci.tl \-oortgcg;inii riiet lict ycreedinnltcii v2111 delcopij  oor 
d e  publicatie. clci' uit ge voer cl^ irietiiigeii ei1 dc (l-iitii.iiit bei ' i~ken~lc 
iesul tatei i .  I l e t  t \ ~ c c d c  idrcl van .,Sriniigiiltitioii du Roytiuinc? 
ties l';iys-l3:is" \vci.cl nf~c.di'iikt,, w a t  I)cltrc.t't clc t~ ihe l lcn ;  clit dec1 
zal \velclril gelicel gric1c:cl zijn. 

Basismeting. 

E r  \vci.deri ecliigc s tudies  cii oii~lei-zoc:ltiiig(:ii poil;i;iii tci' voc~r- 
bereidilig va,ii (Ie uit\-ocriiig clcr basismc:tiiig. 

Seciiiidaire drielioeksnietiiig. 

De tei'rt~iii\vcrl;ziit1mlicc1e11 vooi' (l(: scc i~ i i t l~ i i i~c~  c l i i c ~ l i o c r l ~ s i i i ~ ~ l i ~  
werden di t  jaai. i11 :~:~i~s!ui t i i ig  ~ I ~ I I I  clie v;ii~ 11ct voi.ig j:i:ii \~(vIc:i'oiii 
tloor vitx ~)loegei i  \-(~ciitgezc.t,: clicl ti;i;ii.toe oi i is t i~ncl ;~ 1 BIoin;i;ir 
lict teri.ciri ~crti'ciklieii. TToor do 1-ooi.t,z(.ttiiig v;iii lict i~ul<c3ii\vc~i.1; 
blenf oul; thfiiis d c  iiigeiiicui' C;;iiitc.i.s tv I)clf't, \v;i;ir l i j ;  i ~ ! j  zijiic 
\\~arkzaaiiilicden werd gc;i~ssist~cri.il dooi. de iiigeiiicui. riiej~iff'roii\v 
van  Neck. 

De cerstc  ploeg bestoiid iiit cleii iiigciiieiii 1)icl)ci.iiik 211s ccliuf 
cii dcii ingeri ie~ir  l'etei'i, die ii;i zij11 k)ekoiiicii ccti'v(~1 oi i ts l~ig o11 
1 Scl~tcriibcr i11 clezc ploeg vcsi'vangc'li wc:rcl clooi- tlcii iiigc+iiicui 
l leyl  ; d e  tweede iiit clr>ii iiigeriii~iir Bijl ;ils clic:f eii tl(4ii iiigciiicui 
k'rioolz ; clt. cl(:rtle u i t  deli l i i i ~ d i i i ~ t ( ~ i .  J<\\.istlioiit a l s  clic~f e n  deii 
iilgeiiieui' Srbbclco, cii cle vierde ui t  cleii iiigeiiicoi. tlc? l I u l s t ~ r  
als c l i ~ f  (.i1 dei1 iilgeniciii' EIcyl 

De dri<. eerstca ploc~gc>ii ciiidipcl~>ii clt. t ~ ~ i . i ~ ~ i i ~ ~ ~ i k ~ i i t i i i ì l i ~ t l t ~ i i  

iiiot 1 Octohcr. tle 1a;itstc bc>giii St)l)tcinl)ci.. 
Dc ectrstc plocp vc~i'volgdci 1118 1-ei1;c~iiiiiiig va11 Nool'diioiiiiiiii 

tc.11 riciorcl(.ii vtin C ~ P  gc~bl.okcii lij I I  C a s t l . i ~ ~ i i n  1-~-dib l<i,jl, I-DIiildc~ii 
Ueeinstc!iEcliiili I. 

1)aai'iin voi.i'ichltc? zij c l ( .  metiiig(.ii 01, cll. st:ltioiis : (I;istii(.urii J, 
Egiiioiicl ;iiZce J ,  Xl1;riia;ii I ,  hl;c~rsloot I. Noord-Sc.lieiiricr, tlcl 
Hi.jp 1 M i d d ~ i i  Uclc3iiistc>r, hIoiiiiikciitlniii 1: ?vli~i.líc~n 1, Ed:itii J ,  
W;~idci. .  (~rcistlii~iz(:ii o11 ALiiid(~i~lh~~ig, I ) ~ i ~ ( ~ v ( ~ i i s  ; i~ i i iv~ i l I i i~gs-  
iiietingt!ii t(: l - ' i~i~i i ier l ; i~i~l  oii Aiiistcrd;iii~ l. 011 cloz~: st:itioiis 
gesc;liicdclcii teveiis (111 iiootligc? c e i i t i ~ c t i ~ i ~ i i i ~ s i i i ~ ~ l i i i g : ' ~ ~ ~ .  Kog tlcc~l 
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34 VERSLAGEN EN RAPPORTEN 

zij centreeringsmetinge11 te  Egmond aizee IJ, Ariisterd2riii 1, 
Amsterdam X S V  en Zaandam IlT. Dczc ceiitreeringsrnetiiigcii 
gescliiedden te Ainsterdam I wegens een oiitvniigeii bei-iclit. 
dat  i i i  1906 de s tang r a n  den toren bcr:inderiiig ondci-girig 
en te Zaiinclam I11 wegens de vooigerionieii restrturatie ral i  dieii 
toren. 

De tweecle ploeg ving hare n-erkznaiiihetlen :ian iiiet awiiviillirips- 
iiielingeii en bijbelioorend~ ceiitrecringsiiietiiigeii t(. Moiistcr l .  
om vervolgeiis dc verkeiinirig vim liet Koorcl-Oostelijl< geclccltn 
van Zuidholland te voltooieii. 

Door deze ploeg zijn de metingen met cle noodige ceiitreci-iiigs- 
metingen iiitgevoerd op de stations: Botlegrwveii S, Nicii\rjkoop T, 
Nieiiwveeri J, Aalsirieei, Roelofiiroiidsvccii, hlp1ic.n I, 1li~zei.s- 
~voudc  I, Stoliiprvijk, Scheveningen I, Teuiiiscliiiii, liei~lílieidc, 
Lcideii I, S:tsscnlieirn I, NoordwiJk I cii Hillegoiii 1. 

De daarna op het station Langeveld hcgonneii ~vaariicniiiipc~ii 
iiioc3steii wegeiis het  eiiidigen cler terreiiiwerkzaaiiihedcil :estiit~l<t 
wordcri. 

Ho\.ciidieii vcrriclittc deze ploeg iiog a:iiivulliiigsiiictiiigcii 01) 
clc stiitions Goii~lix I cii Pllijdrcclit I, cii c:entreeririgaiiietiiipt:ii 
te  Uoskoop JV, Rodegraven IV, Sclieveningc~n 11 c11 Voorhiirg 111. 

De d(.rde ploeg begon liarc tericiiiwcrkza:i111hedci1 iiiet ccn- 
t~iecriii:siiietingcn te Za,ltboiiiiiicl I, Docsb~irg I, Hettcnlieiivcl, 
liiiboscli, Hardei.\vijk T, Nuiispcc;t L en Hecrdc. Op lict stt~tioii 
Uoeshury I werden tevens iiietinge~i ged:iii.ii oiii d i  t l ~ i r i t :  wiin i ,  

tijdeiis uitgevoerde groote Iierstelliiigeii alle vastleggiiigeii witreli 
verclwcncii, oy>iiieu\v te bepalen. De ceiiti.cciingsinetirigen tc  
Zaltborniiicl I geschiedde11 wepeils de restauratie van dien toren, 
clie tc H;irdei.~vijk I rvegcils de lierplaatsing rnn de stniig op 
den topgevel iia opriiiiiiiiig rrall clcii vnoi dtl metingen gehïuiktci~ 
1)ijIer en st'eiger, ei1 die te Hecide u-egeiis de plaats gehad 
hc~1)boiide vernieuwing vaii dc baliistriide en de sl)its. 

Trci.volgeiis ving deze ploeg ;liin iiiet dc vei.1;eniiing vaii liet 
tcrrciii teil Noordeii viin de gebroken lij11 I(aii11)en-Zwolle- 
Leiiielerberg-Vrooiiislioo11-Hi-iiinehii:1 Diiariia volbracht zij dc 
iiietingeil op de stations Lichtiiiiskanaal, Hiisselt (O.i. Houveeii, 
Buitenland, Urk I, Uil; 111, Ens, Oiniiierveld, Uederiisvaart l. 
Kievitshmr. TTollenliove I (?n Beulakerwijde, terwijl dc op het  
station Meppel I begoiiiieii rv:~nriieiiiiiigen wegcris lict eiiidigeii 
der tei-ieiriwerkznairihcdeii werdcii oiidcrlii~oken. 

Voorts deed zij aanvullingsiiietiiigci1 01) ( I C  stations Zwollc 1, 
Da.lfsen, Leinelerberg cn Kaiiipen 1. 

0 1 ~  alle stations werden cle iioodig~: ceii treeririgsiiiet ingen 
verricht, terwijl ook nog ce~itreeriiigsiiietingcri geschiedden te 
Wolbeigr. 
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De vierde ploeg zette de in het vorig jaar me1 het einde 
vali tiet ii~eetseizoen gestaakte nietingen in de provincie Zeeland 
voort. Deze werden door haar voltooid. Zij voerde de metingen 
111et bijbehoorende centreeringsii~etingen uit op de .st:ttioiis: 
13ruinissel Zielikzee I. Zonnei i~ai r~,  Serooskerke (S.), Noord- 
Schouwen I en Westerseliouwen. 

Hiei~na werd door deze ploeg een begin geiliarikt inet dc 
1-erlteiiiiiiig van de provincie Groningen. 

De iriii(.htiiigen, noodig voor de opstelling der instruirieiileii, 
\vc?rtleii, evenals vorige jaren, in den loop van den zomer 
gciiiaakt er1 de torens, ria voleindii~g der wn;isnciriiiigen, in 
Iiuri vorige11 staat  teruggebracht, cloor en onder leiding vtrii 
twee tiiiliiierliedeii in vtisten dienst, aan wie claartoe cle iioodig!.c: 
gegevrlis werd on verstrekt. 

De stand van de terreinwerkzaaniheden op 31 Deceiiiber 1910 
wordt aangegeven op het hierbij gevoegde schetkaartjo. 

Nog valt iiiecle te deelen, dat overeenkornstig ceiic val1 liet 
I)estuur van deli Haarleirirnerrrieerpolder ontvangen rnededeeling, 
de hekjes bij do basiseindpunten van de door wijlen prof. Starri- 
knit in 1868 geilieten basis in tie Haarlemnierriieer zeer 
bcscliadigd bleken te zijn. Ze zijn thans opgeruinid ei1 t e i  
aanduiding dei einapunten van genoenide basis vervuilgeil 
cloor een liaidstt~ciieii paaltje iiiet opschrift bij ieder eindpunt. 

De berelieniiigcii viiii clc secunclairc driehoeksinetiilg werden 
vooi tgezet. 

De rechthoekige c.oördinaten voor n.lle punten in Zuid- 
Liiiiburg, verzarrield in tabellen onder den titel ,,Rechthoekige 
coördinaten 11, Zuid-Limburg", zijn gedrukt, verspreid en ver. 
krijgbaar gesteld. 

Den hoofdiiigenieur-directeur in de l s t e  directie van (lei1 
Rijkswaterstaat werden de coördinaten van de driehoekspuriten 
laiigs de Waal boven Zaltboiiimel teil dienste der tweede her- 
ziening van de iivieikaart toegezonden. 

Ten helioeve van de Cide divisie van het kadaster werden, 
iiii dti;irtoe iiisekoiiit;n verzoek, de coördii~aten van eenige in 
die divisie gelegeii puiiten berekend en ter beschikking van deli 
kitiiastralen dierist gesteld. 

Op verzoek var1 den directeur der Topographisclie Jnricliting 
\verden voor cle punten dcr Rijksdriehocksmeting, welke binnen 
liet gebied vaii de bladen Amersfoort en Zutphen van de 
topographische kaart op de schaal l h. 60030 vallen, de 
coördinateii iii het  stelsel ciier kaari berekend, op dezelfde 
wijze als clit hct vorig jaa: voor de bhden Denekamp en Ahaus 
gescliiedde. 
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Sterrekuildige waarnemingen. 

Iii liet bericlit 017er de stcr~.eliiinclige w;i;~ineiningeii ter 
bepaling van clc breedteveraiideriiig te Leideii, opgenonicii in 
ons \-erslag over 1908; i s  nieclegedeeld dat al de ~vaarnemingcn, 
verricht met liet Tnl(,ott-iiistrunieiit, lierleid waren, doch dat 
de juiste plaatsen der gebruikte stnrreii iiog moesten worden 
afgeleid Deze omvangrijkc takik, waarvoor wiiii de steriewac,lit 
te Leiden nog verschilleiide 11->iarnciriingcii zij11 vtolbracht, is 
arlil clic sterrewacht clooi- dcii observator clr. FT. J. Zwiers, in 
srimeii~verliiiig rriet dcii clirec.teiir prof. dr. E. F. rail de Saiide 
l3irl:hrryzen tot een goed eiiltl gc.brac.llt, zoodat iiu inet de eiiid- 
recllictic der ~~~aarneri i i i igeil  krill ~roidcri  aangeraiigeii. 

De civiel-iiigeiiieur 14'. A. Veiling Meiiiesz t,ii~d l Octolser in 
clieiist (lei Conimissie, om tc. ~vordeii belast iiiet de uitvoering 
dcr slingcr\~7a~iri~eiiiirigeii. O111 zich vooi. te 1)ereicleii voor zijii 
taak werd liij roorecrst wci.ltzaaiii gestelcl aai1 de sterrewacht 
tn Utrccht, teil (>inde zicli oiidei leiding vi~ii  deli directeur 
prof. dr. A. A. h'ijlniid, tlie zicli op verzoek vaii de Coiiiiilissie 
\~elwilleiid daartoe hncl bereid verltlaard, tn oefenen iii de uit- 
voeriilg van astroiioinische plaatsbepaliiigen : deze oefeningeil 
waren in liet laatst vaii 1910 nog niet afgeloopeil. 

Leiden 
P- 

Ilel f t , l Mei 1911. 




