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TTToeilscliig 38 Aiigiistus 1912, n". 301. 

VJGltSLAG van de Rijkscommisaie voor Graadmeting en 
waterpassing aangaande liare werkzaamhederi over liet 
jaar 1911. 

Voldoende aai1 het voorschrift door den Minister van Bilillen- 
laillandsclie Zaken, bij beschikking van 11 Mei 1879, letter M, 
afdeeling Kunsten en Wetenschappen, haar gegeveil, heeft de 
Rijkscommissie voor Graadmeting en Waterpassing de eer aan- 
gaande hare werkzaamheden in het jaar 1911 het volgende te 
berichten. 

Commissie. 
Aan het lid A. W. E. Kwisthout werd op zijn verzoek, wegens 

gevorderden leeftijd, bij Koninklijk besluit van 16 Februari 1911 
no. 6 eervol ont'slag uit de Commissie verleend. 

Dc Com~iiissie zal niet da>nkbaarheid zich zijne medewerking 
i n  de jaren 1889-1910 herinneren. 

Op den 15deil April 1911 verloor de Comi-riissie door overlijdeii 
haar medelid dr. J. Bosscha. Van de instelling der Commissie 
in 1879 tot kort voor zijn dood werd door lieni met  opgewekt- 
heid aan de werkzaamheden der Coiiimissie deelgenomen; 
meer bijzonder waren het de i~atuurkundige vraagstukken, die 
zich voordeden, waarbij zijne persoonlijke adviezen van 
bijzondere waarde waren. 

Aan de geopende groeve werd door den voorzitter uiting 
gegeven aa'n de gevoeleris der Commissie bij het heengaan van 
haar betreurd medelid. 

Bij de voorstellen tot  aailvulling der Commissie werden 
tevens voorstellen tot uitbreiding in overweging genomen. Over- 
wegende, dat in  de Coinmissie in de eerste plaats zitting dienen 
t e  nemen personen, die door hunne wetenschappelijke ontwikke- 
ling vertrouwd zijn met de verschillende onderwerpen, %-aarvan de 
behartiging aan haar door de Regeering is opgedragen, deed 
zich ook de wenschelijkheid gevoelen, dat in de Coinmissie 
personcn zit'ting hebben, die beschouwd kunnen !vorden 31s 
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vert'egenwoordigers van teclinisc,he dienstvakken, waarbij prac- 
tisch gebruil; wordt gemaakt van de verltregeii of iiog te vei- 
krijgen iiitkomsten, opdat met hunne voorlicht,ing de weik- 
za'amheden der Con~inissie zoo kunnen worden geregeld, als 
het meest met de belangen dier dienstvakken civereenstemt. 

Dieiitengevolge werd bij Koninklijk besluit van l Juni 1911 
no. 37 bepaald, dat in de Rijksconimissie ambtshalve zitting 
zulle11 liebben de hoofdingenieur-directeur van den Waterstaat 
(algemeene dienst), de chef der afdeeling Hydrograpbie v:in het 
Dcparternent van Marine en de directeur van de Militaire ver- 
kenningen en werd benoemd tot lid der Commissie de ingenieur- 
verificateur van het kadaster P. J. Hogenliuis; bij Koniiiklijk 
11esluit vaii 7 Juli 1911 no. 12 meicl tevens tot lid der Comn~issie 
benoemd dr. J. P. Kue~ien, lioogleeraar aai1 de Rijksuiiiversiteit 
te  Leiden. 

Vergaderingen. 
Ter bespreking van liare aangelegenheden vergaclerde de 

Coniniissie in 1911 twee malen te ' s  Gravenhiigc. 

Bibliotheek. 
De blijkens het ja:trverslng over 1898 aan den Staat gesclion- 

ken bibliotheek onderging even& in vorige jaren uitl>reicling, 
doordat 011s medelid Heuveliilk de door heiii va,nwege de inter- 
nationale vereeniging voor aardmetiiig ontvangen publicatiën er 
aan toevoegde. Ook werden enkele boekwerken ten geschenke 
ontvangen. 

Betrekkkingen met de buitenlandsche leden der inter- 
nationale vereeniging voor aardmeting. 

In het jaar 1911 weid geen vergadering gehoiiden van de 
interriatioiia,le vereeniging voor aardmeting. Wel zijn ingekomen 
eenige aanvragen voor de bewerking van statistisclie gegevens 
betreRelide de iiitcrnatioiiale onderneming. 

Werkzaamheden der Commissie. 
De bemoeiingen der Commissie betroffen in 1911 : 
de Lasisrneting ; 
de secundaire drielioeksrneting; 
de sterrekundige plaatsbepaling; 
de slingerwaarnemingen. 

Driehoeksmeting. Personeel. 
Bij den aanvang van 1911 bestond het personeel voor d e  

driehoeksrrieting uit de volgende personen ; 
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de ingenieurs Iste klasse N. Wildeboer c. i. en J. A. oaii E i k  
Bijleveld c. i.; de ingeilieiirs Cd. H. Bijl c. i., J. Cailters c. i., 
J .  B. de Hulster c. i., J. TV. Dieperink c. i., inejiiffroui~~ F. G. 
van Xeck C, i. en G. W. Ph. Daniëls c. i., den landmeter 'vaii 
het kadaster, gedetacheerd hij de Commissie Th. L. Kvi~isthout 
en den schrijver H. Puurman.  

Benoemd wcrdeii tot ingenieur met iilgailg van 15 Februari 
1911 E. A. J. H. van der Telden c . i . ;  eervol ontslag werd ver- 
leend met  ingaiig rail 1 Mei 1911 aan de ingenieur rnejudroum 
F. G. van Neck c. i. 

Voor het tijdperk van 15 Mei tot 1 Septei~lber 1911 w ~ t s  als 
assistent-ingenieur werkzaaiil W. van Ganswijk, student iiaii 
de Techiiische Hoogeschool. 

Basismeting. 
111 verband met de basisilletiiig, welke de Commissie roor- 

neinens is  hier te lande uit te voeren, vond deze het wenschelijk, 
dat  haar medelid H. G. v. d. Sniide Bakhuyzeil gevolg gaf aan 
de uitnoodiging van cleii chef der geodetische afdeeling vali de 
Service geographiqile de l'arm6e te Parijs, den kolonel Bourgeois, 
eeiie basismeting in de nabijheid van Lyon bij te wollen. De 
heer Bourgeois stemde welwillend toe, dat de heer v. d. Sailde 
Bakhuyzen zicn deed vergezelIr11 van den ingenieur der Commissie 
F. A. Veiling Neiilesz. 

Geiioemcle lieeren het)beii gelegenheid gehad gedurende een 
drietal dagcn de basismetirig bij te wonen en daarbij veel be- 
langrijke inlichtingen te verkrijgen, welke bij de verdere vi~erli- 
zaaniheden van dienst kuiirieri zijn. 

De C?oiilmissie is aan den lieer Bourgeois en aan de officiereli; 
die de basismeting leidden. grooteil dank verschuldigd voor de 
ivijze, waarop zij de Nederlandsche heereii in alle opzichten 
beliulpziiaiii waren ei1 voor de groote gastvrijheid hun bewezeil. 

Seeundaire driehoeksmeting. 
De ~verkztiaiiiheden vooi. de srcundaire drielioeksmeting wer- 

den dit jaar weder0111 in nansluiting aai1 die van vorige jaren 
voortgezet. Wegens gebrek aan ingenieurs konden zij eveii~vel 
niet den gelieeleii zoiiier door vier ploegen verricht woicleii. 
termtjl de ingenieur Canters, die voor het rekeiimerk ook tliails 
te Delft bleef, slechts afwisselend daarbij kon geassisteerd i~orcleil. 

De eerste ploeg bestond uit den i~igenieur Dieperink als chef 
en dei1 ingeilieui van der Velden; zij vertrok l Mei naar het 
terrein en keerde in de eerste dagen van October te Delft terug: 
de tireede ploeg was sameiigestel(1 uit dei1 ingenieur Bijl als 
chef en den ingenieur L)aiiii'ls. Ook tieze vertrok l Nei uit Delft 
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en keerde in dei1 aanvang van Septembei- daar terug. Als derde 
ploeg vertrok de landmeter Kwisthout eveneens 1 Mei naar het 
terrein, waar hij de verkenningswerkzaaml~eden alleen verrichtte. 

Tijdens de metingen werd hij van begin Juli tot begin Sep- 
tember geassisteerd door den tot tijdelijk ingenieur aange- 
stelden student aan cle Technische Hoogeschool van Ganswijk 
en van af begin September tot het einde der zomerwerkzaam- 
heden in de eerste dagen van October door den ingenieur Daniëls. 

Voorts vertrok de ingenieur de IIulster begin Juni naar liet 
terrein zonder assistent en keerde hij in den aanvang van 
September te Delft terug. 

De eerste ploeg vervolgde de verkenniilg van Noordholland 
ten noorden van de gebroken lijn Schoorl I-Hensbroek-Tlrog- 
num I-Wijdenes. 

Daarna verrichtte zij de metingen op de stat'ions: Wognuin I, 
Wijdenes, Enkhuizen I, de Ven, Wervershoof I, Medemblik I, 
Oosterblokker I, Abbekerk I, Nieuwe Niedorp I, Hensbroek, 
Noord-Scharwoude I, Harenkarspel, Warmenhuizen I. Bergen 
aan Zee en Schoorl I, benevens aanvullingsmetingen te Grost- 
huizen. Op de genoemde punten geschiedden tevens de iloodige 
centreeringsmetingen, die bij de plaatsing der v;istleggingssteenen 
ook op de punten Petten I en Groote Keeten uitgevoerd werclei?. 

Omtrent de metingen van deze ploeg valt nog te vei.melden, 
dat juist toen het station Binilenwijzeild zou bezet worden, 
deze toren afbrandde. Voor het punt Binnenwijzencl werd daarop 
na gedane verkenning Oosterblokker I als punt van den Isten 
rang in de plaats gesteld. 

Nog werden door deze ploeg centreeringsmetingen gedaaii op 
de punten van den 2*en rang Haringhuizen, Valkoog, St. Maarten, 
Schagen I1 en Schagerbrug. 

De tweede ploeg ving liare werkzaamheden aan met de vonrt- 
zetting en voltooiing van de waarnemingen op het punt Laiige- 
veld, in het vorig jaar wegens het eindigen der terreiilwerk- 
zaamheden onderbroken, waarna door haar centreeringsmetingen 
op de punten van den 2denrang: Nooi~clwijkerl~out I, Noordwijker- 
hout 11, Voorhout, Sassenheim I1 en Oegstgeest I1 gedaan werden. 

Vervolgens vertrok deze ploeg naar het Noordwestelijk ge- 
deelte van Overijssel en het daaraan grenzend gedeelte van 
Friesland, voor de verkenning van het terrein aan de zuidzijde 
begrenst1 door de gebroken lijli Blokzijl I-Beulakerwijde- 
Meppel I en aan de Oost,zijde door de gebroken lijn Meppel T- 
Steenwijk I-Boschberg (Fr.). Deze verkenning geschiedde in 
aansluiting aan de verkenning door de derde ploeg in het vori: 
jaar en in dezen zoiner gedaan. 

Voorts werden cloor haar de metingen met de noodige een- 
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treeringsmetingen uitgevoerd op de punten Blokzijl I, Kuinre 
I ,  Olclemarkt I en Steenwijk I, benevens centreeringsmetingen 
te Oldelioltpade. 

De derde ploeg ving hare werkzaamheden aan niet de voort- 
zetting der verkenning van het terrein noordelijk van cle lijn 
Lemelerberg-Tuhbergen aan de westzijde begrensd door de 
gebroken lijli Lemelerberg-Steenwijk I-Boschherg (Fr.), 

Vervolgens volbracht zij de metingen op de stations: Meppel 
I, I<oeknrige, Zuidwolde, Ruinen, Havelte, Hollandsche veld, Slag- 
haren, Coevorden I, Gramsbergen T, Radewijk, Heemse, Klooster- 
haar I en Beerserbelt. 

Op deze stations werden tevens de centreeringsmetingen ge- 
daan. Waar het terreinpunten betrof werden bovendien de 
vastleggingssteenen, indien nog niet aanwezig, gesteld. 

Zij deed verder aanvullingsmetingen te : Vroomshoop I, Leme- 
lerberg, Wanneperveen met bijhehoorende centreeringsmetingen 
te  Vledder, Beulakerwijde, Kievitshaar, Zwindersche veld, Bruine- 
haar en Ommerveld. 

Nog verrichtte zij centreeringsmetingen op de navolgende 
punten van den 2den rang: Nijeveen, Kolderveen, Meppel 111, 
Ruinerwold en Staphorst. 

Foor de drie ploegen werden op de punten van den 2denrang 
centreeringsmetingen uitgevoerd met de bedoeling o111 gegevens 
te verkrijgen omtrent den duur en de kosten van de centree- 
ringen van deze punten. Daarbij werd de wijze van werken 
zooveel inogelij k vereenvoudigd. 

De icgenieur de Hulster zette de verkenning van de provincie 
Groningen voort. Deze werd door hem nagenoeg voltooid. 

De inrichtingen noodig voor de opste1lir.g der instrumenten 
werden, evenals vorige jaren, in den loop van den zomer ge- 
maakt en de torens na voleinding der waarnemingen in hun 
vorigen staat teruggebracht door en onder leiding van twee 
timmerlieden in vasten dienst, aan wie daartoe de noodige ge- 
gevens werden verstrekt. 

De berekeningen van de secundaire driehoeksmeting werden 
voortgezet. Meer in het bijzonder werd de vereffening der waar- 
nemingen voor de secundaire punten van den Isten rang in de 
provincie Utrecht bewerkt, zulks in verband met het gebruik 
van de coördinaten van enkele punten in die provincie ten 
behoeve van kadastrale hermetingen. 

De ontwerpen voor de vereffening van westelijk Noordbrabant, 
Zeeland en Zuidholland kwamen gereed, terwijl dat voor het 
zuideluk gedeelte van Noordholland in bewerking is. 

De stand van de terreinwerkzaamheden op 31 December 1911 
wordt aangegeven op het hierbij gevoegde schetskaartje. 

5 
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Rij  ksdriehoeksmetiiig. 

Door arceering is iii bovenstaaiid kaartje narigeduid tot hoe- 
ver de terrein~~~erkzaai~ihedeii  zijli gc-voiderd bi) liet einde vali 
het jaar 1911. 

6 
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Sterrekundige waarnemingen. 
Zooals in het voorgaande verslag werd medegedeeld, waren 

de waarnemingen voor de breedte-verandering, op de sterrewacht 
te Leiden vulbracht, alle herleid en waren de juiste declinaties 
der gebruikte sterreii en hun eigeii bewegiiigeii door den heer 
dr. R. J. Zwiers ten deele uit  de waarnemiiigen met den meri- 
diaanciikel te Leiden, ten deele uit elders volbraclite waarnemin- 
gen afgeleid. 

Teil gevolge van de verschijning van een nieuwen catalogus, 
waarin de plaatsen van enkele der gcl~ruikte sterren waren 
opgeiioii?en, rnoesteii de verkregcm uitkomsten nog een weinig 
gewijzigd worden. 

Alles is nu  echter gereed, er1 de decliliaties voor 1900 en 
hare jaarlijksche veranderingen zijn alle dubbel gerelceiid en 
in tabellen verzameld, zoodnt daaruit de declinaties voor elk 
jaar geinakkelijk kunnen worden afgeleid. 

Voor een goed deel zijn de copiebladcn, de hoofdpunten vali 
de berekening bevattende, ingevuld, en van den tekst is de 
inleiding en een deel van het hoofdstuk, handelende over de 
gebruikte stercatalogi, hunne herleiding en hunne gewichten 
gereed. 

Slingerwaarnemingen. - 

De oefeningen van den ingenieur T7enii1g Mein~sz in de uit- 
voering van steriekundige plaatsbepalingei1 aan de sterrewacht 
te Utrecht onder leiding van den directeur prof. dr. A. A. Nylaiid, 
werden in de maand Maart 1911 teil einde gebracht. 

Genoemde ingenieur, die daarna te Delft werkzaam was bij 
de voorbereiding der basismeting, hield zich bovendieii bezig 
met oefening in het gebruik der slingertoestellen. 

Leiden, l 4  Mei lm. 
Delft 

De Rijkscom~?zissie voor 
Graudn~et!lzy en Wuterpassing, 

H. G. v. D. SANDE BAICHUYZEN, Voorzitter. 
HIC. J. HECVEL~NI~ ,  Secretaris. 




