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V E R S L A G  
van de Rijkscommissie voor Graadmeting en 
Waterpassing aangaande hare werkzaamheden 

over het jaar 1918. 

Voldoeiitle ;i i i i i  lict \ ooi.ui.lii.ift. tlooi. clt:ii Minister vali Hiniicii- 
l;iiitlsc.hr %;ikcii, bij besc.tiikl<iiig vnii 11 hlei 1879, l cttei. M. 
afdct>lirig I<iiiisteii ( l i l  \Vctc?iiscLi;iplieii, li;iiir gcgeveii, lieeft tlr 
Rijkscornii~issio voor C+i,ii:idiiietirig ei1 Wntpipassiiig cle cei., :Lari- 
gaantle I i : i i ~  \vei.kzaaiiih~(lcii iii het ,i:~:ii. 1018 lict volgende to 
I ~ f ~ i ~ i ( ~ t i  t ~ i i .  

Se (:ommihsir: ( 1 1 )  I .T;lii~i;li.i 1918 sniiioiigesteld als volgt : 

Lecleii: l)].. It.  C;. vaii dl: S;intlt3 Ral<lii~yzcii c * .  i,, roorzitlel-; 
1.11~ . l .  l I~~ivc~li i i lc c .  i,, ~ i c . r . r . t ( c t . i . s :  

Dr. J. J. A. Illiillai,: I)].. .J. I'. ITiieiieii; Di.. .\. A. N1jI:xiitl. 

~ \~i ib ts l ia lvr  letleii : t l i ~  I ioof ' t l i i i~ri i if~i~~'  vaii (lpli \\r:itc'rstaat, 
I~elast iiict deli iilgeiiic~riirii clienst, T V .  F'. Stoc:l c . i . ;  dc chef 
drls aftleeling- ll!.cli.og-i.a~)liic \lali lict Dcpwstciiieiit v;i~i M:ii.iiip. 
.l. 11. Pliaff, k;ipitc.iii tcï zeo-titulair; (Ir tlii~rctciii- \.:i11 cle riiilitnire 
veikrnriiilgeii, [I. ( l .  Yoi,tanior. rnzijoos \,Rn deli gciic~i~tlen staf 
ei1 de iiig~i~it?~i~.-vt~i.ifi(':lte~~r \.;i11 het I i i~di~~te i .  t+? Uti,ec.lit, P. .I .  
Hogenliuis. 

Iii deli loop y;in 191s Iilec>f cln sziiiic~iistalliiig dei. Comniissie 
oiiverniii1ei.d. 

Ter bospi.eking yziri Iinse aaiigc~l~gf~iiLietlen vcrc:'adei.de de 
(:on~rnissie eenmaal t e  's Gszivenhage. 



De blijkens hct j;i;ti\~eislalg ovci l !)OS aiin ilen Staat  gesc.lioiiken 
bibliotheek oiideigiiig, eveiials in voiigejaren, ilitbieiding, dooi- 
(lat ons iiiedelitl Hruveliiik cle dooi Iiciii vtinwege do iritei.nationaIlo 
vrrceiliging vooi. tiai.driietiiig oiltvaiigeii pilhlicatiën ei. naii toe- 
~ O e f f d ~  

Ook ~ ~ ~ e i r i e n  e i i k ~ l e  hot1k1rcikeii ten gesc2henke niltr;iiigen. 

Dooi liet vooittluren v;in den oorlogstoestaiid l~lcef (:r vlij 
wel stilstand in de iiitri.nntionale betrekkingen. 

TC'r~rli:u~ri~lia(l~n der í ' o m i i ~ ì s s ~ c .  

Ut1 henioeiïiigcn dei  (~'oiiirnissie t~etioffeii in 1918: 

de basismeting ; 
(Ir pi.iiil;iire cliiehoeksiiieting : 
de secunclairr diieliocksiiietiiig: 
de sterirkuiidige plxttsbepaliiig : 
de sliiigcrwa;~rilemiiigc~i: 
clc waterpassing. 

Hij clc:ii iiaiivaiig viin 1918 bestond hct peisonecl voor de 
drit:tioeksiiic tin% iiit dc ro1gc:nde ]ieisoiicil : 

de irigeiiieiiis P;. Wildebocr c. i.; .J. c'anters c. i . ;  Cd. H. Bijl 
c. i . ;  .J. 13. de Hulster c. i. en  den schri jrei  H. Vuurman. Met 
ingang vali l5 Noveiiiljei 1918 werd tot rekenaar l~enoemd 
rile,iuffioi~\\~ l<. E:. Hongeis. 

Zooiils iii lict verslag over liet jaar 1914 wei.cl iiiedege(leeld, 
a~.ht,t,eil wij liet toeii nic4 i.;iadza,ani de definitieve lengte vali 
oiiza I)iisis i i i  iiiteinationalc ineters vast te stellen, vó~ i i  dat  



een nader oridc:rzoek v:iii deli Nederl;iiidscheii rneter li0. 27, 
ten opziclite van den interiiatioilaleii meter, zou zijn volbracht. 

TVij hebben gemeend thans tot vaststelling van de basis- 
leiigte te moeten o\lergaa,il, orndat uitstel daarvan liet afwerkeii 
van de driehoeksmeting en van de daaruit, in verbaiid met de 
veiriïhtte asfroiioiilische waairiemiiigeii af te leiden resulti-iteil, 
iii dei] weg staat, e11 het niet te voorzien is, wanneer de inter- 
nationale toestand zal gedoogen, dat (11: reeds in 1914 eeiliger- 
iiiiiti? voorbereide vergelijkingeil van de Nederlandsche inrters 
inet den iiiternatioiialen meter, tot stand korneii. 

De basis bij Stroe werd in 1913 gemeten inet de nieetstanf 
. vaii invar vaii de Fraiische Service g6ographiclue de 1' Arm& 

ei1 met L als lengte van die ineetstaaf hij (3'' werd voor de 
op terreinshoogte geliieteil ba,sis gevoiideii : 

1080 L + 436,9233 inillirneter. 
Voor de basismeting zijii drie waarden vaii L van bel;~iig. 

Twee daarvan zijn bepkiald i i i  het Bureau international (les 
Poids et  Mesure:: te Sevres, i.espec,tievelijk in April 1913 eii iii 
Mei 1914, de derde waarde is omstreeks l Januari 1914 te Delft 
bepaald dooi. de Reereii I i .  G. \7 .  d. Sande Hakhuyzen, N. Wilde- 
boer en J. W.  Dieperink. 

Volgelis cle rapporten vali clen clirec.teiir vali tiet Bureau 
internationíil. dt.11 Heei, Benoit, \r i~rd de iiieetstaaf in April 
191.3, bij een t r in l~eratuui  vali roiid 10": aan eeii onderzoek 
oiiclerworpeii tegelijk mat  eeii Eiigelsclie iiieetstaaf van ongeveer 
ílezelfde leligtc. De inertstaven cvercleii ieder voor zich. metei. 
voor iiieter, vei.gelckeii met ]let platina-iridium prototype, er1 
huiiiir: totale lengte11 wei-den ondtlrliiig vergeleken. 

In Mei 1914 had het onderzoek, bij roiid 15", 1il;i;its op 
overt?eiikoiiistige iiialiiei., iiiaar lili tegelijk iiiet diie ander(> 
iiieetstaveii van ongeveer dezelfde lt'iigte. 

Waiineer de eeiiigszins oiizekere verbeteriiig voor do vei.- 

acdciing var1 liet iiioleciilaii. cvenwic.lit \)uiter1 ielteiiir-ig wordt 
gel;iteii, zijli de te SOvres gttvonden witarden: 

April 1913. 1, = 4 nieter - 349,14 iiiicrori. 
Mci 1914. 1, = 4 metei. -- Y48,23 rnicrori. 



Het iiiv~ir vt?raiitlt1i.t zijii<' 1c:iigt~ i i i  I'iinctic viiii dei1 tjicl. 
Hcschou\vt meii tleze vei.aii(leriiig ei-eiiixdig ;i,iiri der1 tijd, dal1 
volgen uit voornoeiilde cijfers \wei. liet t,ijdstir) dei  bi-~sisiiietiii~ 
(Augustus 1913) t n  voor (lat t1t.i. vei,gelijkiiigeii te Dclft (J;iniiai.i 
1U14) de wa:irdeii : 

Augustus 191.3. li = I meter - 348,86 iiiiciori. 
Janua1.i 1914. L = 4 nieter - :348,51 iiiic>ron> 

\vaa.r~iit wcder volgt, dat 01) liet tljdst,ip J;tiiuai.i 1914 cie mcwt- 
stau,f  0,35 i~iicroii langer was clan tijdeiis c l r :  I~asisnieting. 

Te Delft weril tle rneetst;iw,f bij roiitl l.jO vcrgelekoii met ilc:ii 

Neder1;~ritlsc~liei~ platina-iridiuiii iiic:tei. li0. 27. Ovei. deze \ ~ i . g e -  
li<jkiiig eii het claaruit o,fgelride i~ctsu1ti;it koii~eii uitvoerige 
I~erichtcii voor iii Dcrl SS111 blz. 911-:$p!! v ; i r i  cir vei.slagc+n 
vaii de vergadei,iiigi~!ii cler Wis- cn Natiiiirlcuiidigt. iifdeeliiip 
van de Koliinklijke A(.;itleriiie \.:i11 Wt.teiisc.liu,l)peii. 

Het resiilt:rnt i s :  

Januari l l .  I ,  I riletei. - 3,Y)';,LG iiiicroii. 

De i~ietiiigcii tt' Delft geveli tildus voor dc lengte vaii c l ( :  
meetstaaf eenc waarde: die 8.6.5 mic.i,oii kleirier is, d;i.ii die 
welkc volgt uit (!i, incltingeii t(: Sfivi.es. Dit verschil kali 
iiiet verklaard woi.deii iiit wnai~iioiiiiiigsfoutcii bij (Ie iiitgcvoercle 
nieti~igtii. 

Iii het voi~rii»<~iiitle Iicric,lit a.iiri i 1 1 >  ,2c;idt~iiiie norclt cir reeds 
op ge\vezeii: dat liet vei,sc.liil grotireiitieels verklaard zou kunne11 
wol.clen iiir tle waarden viiii (Ie iiit'zet'tiiigcn cler plati~ia niete1.s 
zooals die in ~ekeriiiip zjjii gebraclit 0111 (Ir: iiitkoriisteii der bij 
hoogere tenipei,iitiiiii. verl;rt.geri i.esiilt;ircn t,e lierleideli op 0 0 .  

De Nederlaiidsche i i i ~ t c r  li0. 2'7 is vervriardigd vtiii liet eerstc 
te Parijs gct~riiikte ;iilingo : liet ~ii.i~totype v:iii h ~ t  Bureau des 
I'oids et Jlesures c1a;i~i~c~iitegrii v;iil lict t\vei,dr :illia.gc. 

De geiiiiddrlde iiit,zettirigeii per l". tlie iii ieltciiing gcbi.:~c.lit 
werden zijli : 

voor li0. 2; . . . . . . . 8,493 iiiic.rciii 
voor het prototylicb . . . . 8.662 ,, 
%ij vtfirschill~n dus . . . . 0,l 'i  ,. 



Uit reclitsti.ec:ksc.he vergelijkiiigen v:tii andere 1net'er.s vaii beide 
alliages is voor dit verschil gevoildcn 0,02 iiiicron. 

Het is dus lioogst ~vaarschl:jrilijk, dat lict verschil vali 0,l'i 
iriicron, zooals dit bij de herleiding der waarnemingen te SPvres 
ei1 te Delft is aangenomen, te groot is, e11 men beter doet dnar- 
voor 0,Od niic.i.oi1 te stellen. 

Ge\)ruikt meli die waarde, dan blijkt liet, clat de lengte vnri 
de ineetst~iaf volgens tie Fi.aiisc1le ei1 de Nederlandsclie metiiigeii, 
beide herleid op nul graclen, volkomen aan elkander gelijk zijn, 
in ~ l e  ~reroilrlri.stelling, dat de metiligen te Delft eii te Sèvres 
tilleii zouden zijn verricht bij 14,4 graden, zooals weinig van do 
waarheid afwijkt. 

Er is derhalve goelde groiicl om liet verschil van 8,65 microli 
niet aa,n cle Fra.risclie of aan de Nederlandsche metingen, rriaar 
c>eiivoudig aai1 liet vrrschil van de bij de lierleiclingeli gebruilítc, 
uitzett~iiigsc:o~ficiëiit~eil toe te schrijven. 

\Tooi.;ilsiiog is het eclitei. liiet mogelijk niet volkonieii zelier- 
Iioid aan te geven, welke cle juiste ~v:inrderi die'r coafficiPriteii zijn. 

Voor tle Lengte van de geineten ba,sis verkrijgt iiien i);iai.lnatt~ 
ineri de Fraiische of de Nederlandsclii: \iraa,rde van de meetstaaf 
gebruikt het volgende : 

Met de Fraiisclie waardc : 
L = 4 rneter - 348,86 micron, 

is de op terreinslioogte gemeteii basis = 4320,06015450 iiicter 
log. idorii - - 3,6384897.9 

re~luctit! 01, zeehoogtc. - - - 16.8 

lug. Ijasis ,*7 - 3,635-2881.1 

1lt.t cle Ncderlwiidsc.,hc \\r;iardc \-oor Januari 1914: 
1, = 4 rnetei. - 357,16 inici.on, 

e11 tie daaruit het tijdst,il) der Ixisisnieting afgeleide \\aardt:: 
L = 4 ineter - 367,.51 rriicron : 

is cle op t erreinslivogte geirieteii basis = 4820,05081250 iricter 
log. ideiii - - 3,6364888.6 

reductie op xeehoogte - - 16.8 

log. bahis A- = 3,6354871.8 



1')e 1og;iiithiiieii v;iii  tlt, zijde11 v;iii liet Nedei1:iiidsclie dric~- 
lioeksnet zijii voorloopig bei-ekend op gronil vali de Boiincr 
basis, zooals wordt medegedeeld in ,; Rechtliookigo coördi.ncr.te/~ 1'' 
ei1 de daar veimelcle log. B is de correctie, die bij tic! voor- 
loopige 1oga.ritliiiien nioet nrorclen ol~geteld oiii de definit'ievr 
waardeli daarvan te verki.ljgcn. 

lle voor cle basis van Stroe ~ocirloopig bei.ekeiicle waarcl? is:  

log. basis V = 3,63354877.3 

lToor. log. H worilt dus vcrkregen: 

volgens de Fransclit~ iiletiiig: 10: log. R = f 3.6 
volgens de Necleilandsrhe meting: 107 log. B = - 5.5. 

Bij de onzekei.heid van d e z ~  c>ijfers achteii wij het meest 
raatlzame oir1 \:ooi. clc defiiiitic:ve hcrekening vaii het driehoeks- 
riet te stelle11 : 

10 i log. li i 0,o. 
,\loclit later blijken: clat eenc. andere w~tiirde ineer verti.ouwcn 

\-erdient. dan volgt tiit tiet voorgaande, dlit clie \vakii.de iii ieder 
geval zoo klein zal zijii, dat zit g ~ e n  rnerlrbaien iiivloetl zal 
hebhpil op de nauwkeurigheid va11 de op grontl tler driehoeks- 
meting te herelreneii resultaten. 

X:idwt volgeiis het hieirorc:ns veri~ii:lde de w;tarden voor tle 
logarithi~ieii van de driehoekszijden dc:fiiiitief \varen vastgesteld, 
kor1 worden overgegaaii tot liet berclteneii vuil de geografische 
r:oördinateH dei lioekpu~iten (,ti van de aziriiiiths cler zijden \rail 
het  hoofcltlrielioeksiiet. Deze berrkcniiig l;\vniii op liet einde vaii 
het jaar gereed 

Voor de ctoiistniiten vaii cle axel-cllil~soïde ~ ~ ~ e r d e i i  daarbij die 
v;~ii Hessel aiLilgeiioiiien en hij de bcrelieniiig is uitgegaan var1 
de waarden: 520 9/ 22", 178 voor iIc geografisclie breedte vaii 
kirt driehoekspunt Airieisfooit cii 2480 :+jf 19") 891 voor het. 
tizimuth vaii de tliieliorkszijtle Aiiiorsfoort-Utwht, welke nra,ai.- 
ilcii gciiiiddel(1en zij11 viiii in IS piiiiteii v;in liet lioofddricho~kc- 



riet uitgevoerde cn 0 1 1  Aii~ei~sfoort gereducec3rdr :ist,ionornisclic 
iiietiii-en. 

De 1)erekeiiing \rerd uitgevoerd op t1vc.e iiiaiiiereii. B!j (Ie 
eene herekening werden breedte, lengt,<. er1 aziinuth langs tie 
zijden van het driehoeksnet van piiiit tut punt overgebracht 
met hehulp \.ai1 ile in 1903 gedrukte Fornzltles er! t c 6 f t . l ~  voor 
de ber~liekziny ?.ai1 tle gcoyrafiscl~e breedteli en lengten der Iroekl~lrulen 
en rapt de azint.ltlhs der z'iide~i van het clriehoeksiiet; ijij de aiii1c.i.e 
berekening werdeii uit de i,rrtls vroeger 1,erekende reclitlioekigo 
coördina.te11 in de kaart volgei-is tlr stcrogrofisclie I<ai~rtp~;ojeetie 
voor i e d ~ r  punt afzonderlijk de geograíisrlie ïoiirdinatcn en de 
richting vi~n den iiiericlit~nii teli opzichte \.:in dc '-21s berekend. 

Aldus werd bij liet boeindigen van de zoo zeer omvangrijke 
berekeningen van het driclioeksnet ceiie coiitrole op ile juistheid 
dier berekeiiirigeii verkregen. Deze contrôle heeft voor bijna het 
geheele net volledige ber~redigiiig. Alleen iii cleii on~trel; v:Ln 
het driehoekspuiit C:i~»iiingeii komeii rnerkhare verschilleii 
i11 de Langs verschilleiide wegen liet clriehoeksnct berekende 
n ~ i n ~ u t ~ l i s .  Deze vcrscliilleii blijven echter iiiinder daii 01'101, en 
zijii dus zoo geiirig, dat zij geen invloed hebben op deii mei,- 
kelijken graad irari nauwkeurigheid, die i11 de di~iehoeksmeting 
is bereikt. 

E\-eiials i11 1915, 1916 (in 1917 weril liet weiisclielijk geacht' 
de verkeniiing i r i  tle drie iioorclelijke proviriciëii iii 1918 iiiet 
voort te zetter1 en ook geen hoekmetingen in d;it gecleelte vaii 
011s land te veri~iclitcii ei1 werden aai1 de beide daartoe be- 
scliikba,re ploegen niidcrc. \reikzaanihedeli opgedmgen. 

Op 6 Mei iii:i,akteii de ii~genierirs Hij1 ei1 De Hulster een itaii- 
vang rriet de t ~ i ~ r e i n ~ ~ r c r k z ~ i n i i ~ l ~ e ( ~ e n  door eeiie verlteniiirig voor 
ile ;ransluitii~g van de lioeltpuiitpnleii van de R.ivicrkaart langs 
ile Yoord Iiilil de X~jksd r i ehoeks i i i~ t i~ ig :  z i j  keerden op 8 Pilei 
iiaar Delft taixg. Daar 1iic:r bleek, dat de verkeiiiiiiig iiiet iiauw- 
keurig gt>iioeg geschied \vixs om t,(' k~iiiileii ~ i t ~ l ~ i ~ l ~ e i i ,  OP \ve!kt> 



wijn. tli: ~ilcti i igei~ cventuecl zoudeii I ilotlteii gescliietleii, vcï- 
trol<ken b,?ide ;:c!noeiiide iiigeiiieiirs op 13 Mei wederorii natw 
het terrein en keerdeii 25 Mei opriieuw terug. Uit de laatste 
\wrkenniilg bleek, dat tle ligging vali de hoekpuntpalen aai1 
(Ic Noord zood:inig was, dat door eerivoudige metingen op die 
l~unteil  de plaittsbepaliiig ervan vrij bezwaarlijk zou zijn. 

De iiige~lieur-verifì(:ateur v~tn  hot l:;idaster, de heer Hogerihuis, 
d e ~ ~ l d e  mede, dat ook dooi. herii was gecoiistat,eerd, dat voor cle 
door zijii tlienst uit Lo voeren op:iletingeri langs de Koord, vali 
liet overwc:g~iid aantal dei  lioekpuntpalen geen gebruik gemaakt 
kon wordcn onl laiigs dien weg aa,nsluitii~g vali de kadastrale 
inetiiigcii iinn dt) Rijksdriehoeksiiletii~g te \~eil:rijgen. 

De door de Commissie begoniien ~~~er1:zaainheden langs de 
3ooi.d weiden dus n i e ~  vooi-tgeztt. 

De eerste l~locg oiider leiding vttii dei1 ingeiiieur Bul-was 
claarna werkz~iniii iilet het verkeniieii ei1 iiitvoeren van hoek, 
m ~ t i r i g ~ n  ter \rei%iiidiiig van lioekpuntl~aleii langs de Jl'aal rii 
in den omt,ick viiri Tiel ailil de Rijksdrielioeksmeting. 

De uitgrvoei'd~~ metingen Iiebbcii g ~ c i i  bevredigend iesulta;it 
opgeleverd. 

Dc tweede p1oc.g ondei. leiding vaii deli iiigeiiieur de Hulster- 
vertrol; op 31 Mpi teiiniilcle dc iii de laatste j:ireii vt>i,aiiclerde 
of riici~\\. geboilwde toi,ei~s 0 1 )  dc Zuid-Hollandsche eilailderi ei1 
in Zeelai111 tr! verkeriiien ei1 zoo mogelijk hunne plaatsen te 
1)epaleii. Ueze ploeg I<eei.de 6 Octobcr te Delft terug. Als iiieuwe 
puriten wenlen bepaald : 
Bergen op Zooin V. 'Per Neuzen V .  

n V l .  Nieu~vdorp 11. 
Borssc?leii 11. Noord Schouwer1 111. 
Goes Ii'. ll IV. 
I-Ialstei~cn 11. Osseiiisse 11. 
Hellevoetsluis IT. Oudelande It .  
Hoogerheide Ir. \'iederust. 
Huybergen 11 I. Westhoofd. 
Kautei  11. Zaainslag I I. 
Krahbendijke 11. 



Hicrtoc wcrclen i~iclitiiigsiiletiiigen ii i t.g:.cvc)ei~tI o11 (Ie i;t;it,ioiis : 

Uergeii op Zoorn TT. l\liddclbui.!~ l. 
Vl. ' r t ~  Neuzen l .  

I<llewoutsdijl< 1. Spiiiiger. 
Gioeri~iidijk (Z.j. Tlissingen I. 
lIalr;teren 11. Vre~lerust. 
13cllevoetsluis 1 i*. Waiirìle. 
IToogerheide 11. T2'estersirhoii \\ .( . li .  

I-Iuybergen I [I .  \Yestlic~ofd. 
Ierseke I. Z:taiiislag I. 
Kautpi. 11. Zierikzee I. 
Kloetinge. 

Ceriti.eeririgsiilet~irig:.c~ii voiideii 1)laats o p  do st .  < t  i' IOI IS :  

Ellewcoiitsdijk L. \7issiilgen I. 
Groenenclijk (Z.). \Vaaide. 
Middelburg I. TVesterschou\\reii. 
Ter Seuzeii J. %aniiisl&g J. 
en í1an~r~:riI)oven iiog OP de 19 ii ieu~v bepaalde l~uiiteii 1)oveii- 
genor~iid. 

Helialve vooi. cle metiiigcii, ald;\;tr vcrriclit, was tle cc'iitreering 
\.&n Vlissingeii 1 noodig, oiiidat iii 191 1 de toren was nfgebraii~l 
(l11 siiidsdieii opiiieu\\- \vws opgeI~ou\\-d. 

Viiii \-astlegging I koii wordei? n;lngeiioiiieIl, (lat dit p u ~ i t  
niet vtiii plaats vai~;indei~d wri;;. 

Do 1)erekeniilgeri villi de s(~ciiiic1~rii.e driehoeksirietiilg werden 
dooi de divei.se irigc1ilic)iii.s vocirtgezet ei1 coiiiclinatoii berekend 
in stei'eogral~liisrbe 1)i.ojectie. Ziekte vaii hct daariiieo bela'ste 
l~ersoiiecl Tvas oi>i.~aiik, d;it tieze berekeriiiigeil niet den ge- 
weiisc81it~eii \.ooi.tg;ing litid<.lcii. 

Iiitl:c.)iii-jti~!ii dei cliie1it~el;srricting weideii iii l918 beschikbatir 
gesteld als I\-oIgt: 

C'c~iirdiiiatc+ii viiii puiit(m iii ei1 i i i  dei] oiiitrok van do gemeent'? 
Ape!cloorii tc:il I~ehoeve win die genieeiite ei1 van ht3t kadaster: 
vaii puilten in dei1 oiiitrek van Schiedarri, vnii puiitiln i11 de 
proviiicAic Utrec.lit, van puriteii iii den oriitrek va,li Veriray, van 



punteii in ~ o o i t l  Holland teil behoeve vnii het kadaster; van 
puiiteii lu,iigs de Yoord ten behoeve van den Rijks~vaterst'at; 
van punten langs de Donge en in den o,mtrek van Arnhem 
teil behoeve vail de Nederlandsc,he Heidemaatschappij ; va,n 
punten in der1 omtrek var1 Hoek van Holland ten behoeve van 
de genie en van punten in den omtrek van Kootwijk ten 
behoeve vaii den dienst der telegratie. 

Aan soiniilige aanvragen; naar coiirdinaten van punteii, welke 
in het najaar van 1918 inkwamen kon niet worden voldaan, 
wegens tekort aai1 personeel o111 liet rekenwerk t e  doen iiit- 
voeren. 

In de blijvende ;vaiiduidiiig vaii het secundaire driehoekspunt 
Haaiisberg werd op verzoek van het legerbestuur eene wijziging 
gebracht. 

In den loop vaii 1918 bleek, dat  de gemetselde pijler tel. 
aaiitluiding van het primciire drielioekspunt Schoorl, ten gevolgc? 
van niet opgehelderde oorzaak uit dei1 loodrechteii stand was 
geraakt'. Dc liijler werd zoo goed mogelijk recht gezet, inaar 
er iiiag niet worden aa,ngenomen, dat de nieuwe sta,iid geheel 
overeenkomt met tleii ooispronkelijkeii, 

Nadat op Iiet eind van 1917 de tirilli van de ,,Untersuchiiiigeii 
i'iber die Deklintrtionen und Eigenbewegiingen van 163 Stei'nen, 
van Dr. H. J. Zwiers \vas gereed gekomen. is deze publikatie 
in 1918 a,aii tie verschillende autoriteiten,  wetenschappelijk^ 
persoiieri en inrichtingen toegezonden. 

De oiitlcizoekiiigen oriitrent Iiet bedrag tier sclirueffouten, 
waa,rvail iii Liet vorige verslag is melding gemaakt, is in 1918 
dooi Di.. Zwioi.s voortgezet en tot  een bevredigend einde 
gebracht. Hij de (3~~1.01) liertlstende beschoiiwiiigen van de 
pool~lioogle\~crniidei.ing bleek liet dat de scliroefwanrde, zoonls 
die dooi. Di.. Steil1 bij de lierleiding zijner wrinrnen-iiiigen van 
1899-1 002 gebruik t w : ~ ,  eeiie ltleiiii: verbetering vorderde. Het 
ondei.zoelt of deze ook voor de 1atei.e wnarnciiiingen noodig is, 



is voor een groot ge deelt,^ voltooid. Kleiiie verbeteringen aan 
de w;iariiemingen tcii gevolge v;i,il tle na,nt'i.ekking :.:UI zon; 
iiianii (?n planeten, zijn ook nfgcleitl. 

Wat tlc wu:r.rnciriingen betreft, <lee1 tlc de i ngcnirur tlrr Coiri- 
lilissie Dr. de Joiig nlecle. clat dooi lict slechtc weel. het aarital 
wrzarneinii~gen niet groot was. Het a,aiital waarnerriingsavondeii 
('li het aaritn,l der wa.argenornen st~errcpareri zijl1 in d(. volgende 
tabel opgnnonicn. 

Aantal avonden. Aantal sterrepareii. s 

Januari . . . . .  B 23 
. . . . .  Februtiii 2 17 

Maart . . . . . .  2 14 
April . . . . . . .  2 16 
Mei . . . . . . .  Y 68 
J uni.  . . . . . .  2 22 
Juli . . . . . . .  2 d 2  
Augustus.  . . . .  B B4 
September . . .  3 27 
Octobci.. . . . . .  3 19 

. . . .  Noveniber. i 50 

. . . .  Drceml)er. 2 
--.-p- 

Y 
.~ ~ -- 

Tottial 41 321 

Iii de iiiaaiid .Jaiiuari koilden geilureiide een paar avonden 
geen goede waarneiliingen woi.den verricht, daar het bleek dat 
er tusscheii cleri pijlei., wa;\i.op hct instruiiicnt stond, en tlen 
vloer colitact was. 

De ingenieur Di.. V(~ning l\lleincsz kon na tcrugkeer v:~il verlof 
tot herst'el van gezoiidlieid den lsten Maart zijne ~verkzaam- 
heden voor de C:ominissie hervatten. Hij hield zit.11 vooreerst 
bezig niet l i ( t  doeri vei,vaardigcn eenei inricliting tot het op 
gelijkinatig liooge teinperatuur Iioiideil cle sl i i~gers gedureilde 
de waariieiiiiiigeii ter 1)ep;iling van tlc teriilierat,iiiir-roilstnnte 
der invar-s l in~ers ,  



Iii dc mwiiiideii .Juli tot Novemt~ri- voertln Iiij \v:t;ii.iit:iriiiigeii 
iiit tel. bep;tlirig dei  z~v;~t~rteki.aclit inp zeven sta,tioiis. 11. 1. te 
Asseii, Sternwijk, Hrl l~ndoorn,  Wintei~s\vljk, tie Steeg, Oss en 
Uorinchciri. voorafgeg;i;iii i > i i  bes1ott~:ii tloi7r w;i;irncrningeii op 
liet hooidstat,ioii (11. [Rilt. Ilr liicrvooi noudige. t,ijdseiiii~n \vc?i.tli~ii 
tclefoi~iscli door d (>  1,eitlit:ht) stcri~enraclit \,ei.strekt. 

Na atlooli rirzili. \v;iiii.ii~iiiiiigrn 1 v 1  ~.r~l<c~~l~vc~i.k 11oo1. 11c:ii1 

vt:i.iiclit. 

I)(;  I i~il i>~lii ig,  i11 t r g i ~ ~ ~ g t ~ s t e l t ~ c ~ ~ i  ziri; I ~ ~ I I I  lipt ti,:\jrc*t o v t ~  1;~iid 
t11:r kiiiig\vatei~~>ac:sii~p Iiiiiys eIt:n 12ottt~1.daiiiscl11~1~ wt t tk i~vc~ .  
clie iii 1)rt.eiiiht~i 191 7 ~vrg t~ i i s  oiipiiiistig ~veilri. iiic~e>t \vordcii 
gesttiakt. ~vcrd i i i  Jiiiii 1!118 litri-vat. 

De w:itei.p:issii~g \\-t'id uit ~rvoc?itl dincii. deii iiigoiiic~ir TYildeboei. 
er1 der1 ;iiiibteii;iai vaii tlen alpeiiicl~~icii tiielist v;ii~ deli Rijles- 
\raterstti;it K.  T'ic i.k;~ii t. 1ii:i tstgeii«~indc tel. \-ei.vaiigiiig van tlen 
ingeiiieiii JCiriisti~iii. tlici iiiiiiitl~lr~ls ~'t'iir a , i i ~ l c i ~  hctrrklziiig Iiatt 
;tanv;iai.cl. 

Hr:tzi.lftl~, iiistriliiie~it i 3 i i  tlt>zc>lt'c(t. balzeii, t l i t ,  i i i  1917 t l i~iist  
liaddt.11 ged;inn, 11-ciilcii ook 1111 gclii~iikt. 

Xticl;it elcl Iiririg \\w gesloten: \vrril cle \v;lteil~;issiiig teij 
derderi i~liilo iiitgevoei'tl. tli:lris ~vet l i~ï  iii ilt~~izelfil~ri zin 211s do 
eerste \vater11assiiig. 

Deii 18dcii .Tiili  was liet \lrcrk \:oltiiiiicl. 1)r  1;iiige diiiir moot 
~ ~ o i d e i i  tcirgesc~lire\.~ii &aii be!c~tiiiiit~iitigi.ii eii stooi.iiisseii in 
het 1-ei.keor, OOI; i i i  \:i~il~aiicl 111rt (l(> o ~ i i ~ ~ o g e l ~ ~ l ~ h e i d  0111 dr 
werklicdcii i i i  dit i i ; i l~ii l~ei~l vair lict \vei.l< vurdse1 cii tiiidt~rcluk 
tc bezoi'geii. 

Na iiivt-icliiiig lier ;i:ingelioritloii rivicrovci'giti1~e11, sluit de 
liriiig \\-oor de ecmte Iiei,li;iling riict eeii foiit v;iri Ï iii.lí.. vooi. 
de tweede l~eïlinliiig iiit:t e e i ~  foiit \.an 3 1ii.N. 

Fit  d r  \~eigrlijking 1 x 1 1  (IC, hoogLe~crschilleii, gevonden bij de 
eerste licrlialing iiiet dic wclkr hij de tweetli. Iieïlialing wrrdeii 
gevoiidcii, volgt eene ii~iilclc~lhttii~ foiit vali 4,; iii.11. liei. R.  M. 
enkel(> waterpnssiiig. 



l3ei.ekencl uit de ver~cliillrii vali de twee overeenkoriistig~ 
;itleziiigc:n op dczelftle I):ialí, 1)rtli~;i;igt clic iiiitlde1b:irc foiit: 

voor (113 \vaterpassiiig 191 7 : 2.6 iii.M. 
vooi. tle eerste Iicerlialiiig 1938 : 2,fi <. 
\.oor (Ie t \ \ -ede hcrlialiiig 191 8 : 2:4 .. 

Het i.csiilt;i;it is clci~liiilvc~ i.venriiiri I~e~rotligeiid als in 1!9li. 
+;en oiiderzock clcr J\-;i;iriici i I iiigcii (,li  onii oiicicrzoc~l; van liet 

instrument leitldeii liiet rot het opsporeii tlei' oorzakcii of tot 
eene 1)evracligeiide verlclaïing dei  ge\rondcii ongiiiistige resiiltatcn. 

Uit (I(> gegeveiis bi,j clezc~ waterli:ishii~ge~i vei.lïïcgeii is i3en 
c~i~iclr~sii1t:i;it sariicìigrstcld, diit voor Iict dot>], J\-n;iiitieclr tlr 
waterp:tssiiig js onclr~i.i~oiiien, ;!Is pi.;ictist.h Iiriii1ih;i;~i kan 
\\-orden I~cschoiiwtl. 

011 verzoel; v;iii doii I~oofcliiigeiiieui-Diiect~>ur dci. Tt>lcgi-;tfie 
werd ~(101 .  ee11 l i i~nt  op de Sarnbeel<sclie lreitlc? het iizim~itli 
berekend van c c ~ i  I )p d e  k;ia.i.t der Preangei- Regeiitsc*li;~pltt.ii 
aaiige\vt.zeri punt  ~i:thji Tjililin eii \\-erd dit aziiiiiitii op liet 
terrein ui tgebkikend. 

1,eideii 
Delft 

. 6 Juni  1919. 




