VERSLAG clcr RijRsco~~zmissie
boor graad me li?^^ ett wnte~passhag, aangaande hare zuerAznanthedcw gecltirende hct jaap lS80.

Iiigevolge het voorschrift, haar verstrekt bij beschikking van den
Miiiister r a n Binnen!aodsche Zalteii van 14 Mei 1879, lit. M , afdeeling Kunsten ei1 Weteiiscliappen , lieeft de Rijkscoinniissie voor graadmeting ei: waterpassing de eer aangaande hare werlizaamhederi in het
jaar 1880 het volgende te berigten.
Vergaderin,qeen De conimissie hield in den loop van dat jaar vijf
vergaderingen ter beraadslaging over die aangelepenlieden , welke
eene schriftelijlie gedachtewisseling zonder al te veel nponthoud niet
toelieten. De bijeenkomsten hadden viermaal plaats t e Rotterdam, iii
het locaal van het Bataafscli Genootscliap der proefoiirlervindelijlie
wijsbegeerte. Aan de welwillende beschikking ~ a i directeuren
i
van
gemeld genootschap was de commissie het rerschuldigil eeiie geschikte
plaats van zamenbomst Ze vinden, in eene stad die door hare centrale
ligging ten opzigte van de woonplaats der leden het meest gescllikt
scheen. Eene der vergaderingen, die door het te Middelburg woonachtige
commissielid niet kon wordeii bijgewoond, werd gehouden in de Sterrewacht te Leiden.

Betrekkingen met buitenlandsehe leden van cle Inter~zationniepcodesische
Vereeniging. Op daartoe rari verschiilende leden der Internationale

geodesische Vereeniging ontvangen. verzoek , werden door de commissie
de navolgende rapporteu verzonden betreffenfleoncleríovkingen in Nederlaiid, die tot de werlrzaamheden voor de graadmeting behooren, te weteii :
aan het centraal-bureau der Europesche graadmeting te Berlijn, een
verslag over de werltzaamhedeii der Nederlandache coinmissie in 1879 ;
aan den Itolonel Ferrero , bestuurder van de geodesische metiiigeri vari
Italie , te Florence , eene opgave met kaart van de in ons laiid gemeten
driehoeken en van de lengten en breedten der hoekpunten;
aaii professor Plantamour te Genève, over bepaliiigen van de lengte
des secundeslingers in Nederlar.cl ;
aan den genera21 Ibanez te Madrid, over de zelfregistrerede peilachalen in Nederland ;
aan dr. Hirsch t e Neuchhtel, een overzigt met bijbehoorende liaart
van de waterpassing in Nederlarid van 1875 tot 1879.
De algemeene vergadering vau de Geodesisclie Vereeriigiiig Telke t e
Munclien werd gehouden van den L3den tot tlen 17Jeii Septeiiil:er
1830, werd bijgewoond door de heeren H. G. van rle Saiide BikIiiiyzeri cri J. A. (.: Oiitlrinnir:: , lerlrri der coiiirnis~ic~.

Wei.Rraanzi~eden &v eo~nmissic. De wer1;zaamlieden der coinmissit
liebben in 1880 betrekking geliad op :
de drielioeksmetiiig ;
de bepaling van liet a z i ~ n u t hder rigting Utrecht-Amersfoort;
de bepnliiig van liet Iei-igteverscliil tusschen Greenwicli en Leiden
de i1aauwlieiirigheiL1s~i~aterpassi~~g.
De berelieniiig yan de u i t ~ o m s t e nvan den getijmeter iii het RIars.
diep en de voorbereiding tot liet nenien van slingerproeven hsbbei
mede tot de bemoeiing der Coinmissie behoord.
De volgende bijzonderheden aangaande de verrigte metiligen zijn
ontleend aan de verslagen der leden die daarmede belast waren.
Driehoeksmeting. Aan het slot van het verslag van de werkzaamheden in 1879 werd opgemerkt, dat de vroegere berekeningeli van dc
lengte ei1 de u i t ~ e t t i i i gder meetstaven van den basistoestel van Repsolc
moesten lierhaald worden. Deze arbeid is thans onder leiding van cler
heer Starnkart nagerioeg voltooid. Verder werd rioodig geacht eenigt
vroegere op het fort de Liede gedane lioekmetingen nacler te verifieren
I n de tweede Iielft der maand Mei werden voor deze metingen de voor
bereidiiigeii getrofren :een verzilverde glazen bol werd op liet fort Scliipho
geplaatst ooi tot rigtpurit te dienen; 1iabi.j het rioordmesteltjke eindpuii
der vroeger gemeterie basis werd tot gelijk doel een stevige lat opge
rigt en op liet fort bij de Liede ter beschutting vali waarxiemer ci
instr~imenteneen afdak gemaakt. De theodoliet werd met haren voe
n'lar het fort ocergebragt en de plaats van opstelling naauwlieuri;
oygeineten, met betrekking tot liet midden van den vlaggenstok te
Iioogte van het ~ n u u r w c r kboven den t r a p , tot welk punt alle: hoek
metingen herleid zijri. De plaats van het midden van den vlaggenstol
is ook opgemeten , met betrekkiog tot het inidden van het fort, zooda
eerstgemelde plaats zal kunnen worden teruggevonden wanneer , volgen
ceii reeds laiig bestnaiitl plan, het bovengedeelte van het fdrt mog
lierbouwd worden. Gelijke voorzorg is ook op het fort Schiphol genc
m e n , waar eveneens de lioelteii herleid werden tot het mid~lcnvan dei
~ l n g g e n s t o kter Iioogte van liet muurwerk boven den trap.
De lioekmetingen hadden plaats in de inaand Junij. Telkens u7an
neer in den voormitldag liet wecler gunstig scheen, begaf de hee
Stamkart zich niet den lieer vaii Hees over Haarlem naar het fort aal
de Liede. Ofscliooii meermalen de reis vrueliteloos was, waren toch o
3 Jultj zc; volle~ligereehsen van rigtiiigsbepalirigen verkregen : naa
Zaniidain , hmsterilnin , deti schoorsteen van het stoomgemaal Lijnden
de IZoomscli-katholielie kerk bij de lioofdvaart in de Haarlemmermeer
het fort Scliilihol , liet signaal aan liet noordwesteinde der basis, Hoof?
dorp en Haarlem. Lig elke nieuwe reeks worden de hoeken gemeten o
n
30" verschillende van dat de
een deel van den ~ e r ~ l e e l d ecirkelraiid,
vorige reelis.
Deii 14t3en Jiiilij , toen er geene gelegenheid was eene volledig
r ~ ~ te
k sritl:iieii , n erdeii c ~ i i i g eafzo~iderltjlte waarnemingen gedaaxi.
Dcii 14dcii J ulij ~ertrob1;cii clr lierrcii Ftnniknrt eii rail Hces iiaa

Uitli~iizerineeileil, in de provincie Groningeii, \\raar zij tot de11 lsten
Augustus rerl)lereii, zoowel tot Iiet opineten vaii den toren als voor hoekmeting<~~.
Deze zi,jn allen lierleid tot liet zwanitcl~untvan de achthoekige figuur, die door Iiet bovenste plat van den toreu gevorrrid wordt.
Het bleek riooilig te zijn de metingen van cleze hoogte te nemen, dewijl
vaii een lager plat do toren vnii I-Iornhuizen niet kori gezien worden.
Te Uitliuizermeeden kondeti in 17 dagen twaalf volledige reeksen
van vaarnemingen voltooid worden.
Hierna werd de theodoliet overgebragut naar Holwiercla. De toren van
waaruit de hoekeii gemeten werJen, is niet dezelfde als die waarop
I<raijeillloff zijne metingen deed. Van dezer1 toreii is namelijk de spits
omge~vnaidei1 later ook liet inuurn~erkafgebroken. De nrL bestaande
toren is slechts een houtc:ii gebouw op de kerk, door een lileine~ikoepel
godelct. Hij is ongeveer 34 meter van de plaats van den vroegei.en toren
verwijdercl. Het lioelipunt der metingen WAS het sriijpunt der diagonaleu van het plat waar zich de klok bevindt.
Het sleckrte weder was oorzaak dat hier niet als te Uitliuizermeeden
telkens volledige reeksen lioiiden genomei: worden. E r werd gerigt:
22 maal op Uitliuizermeeden, 21 maal naar P i b u m , 19 inaalnaar liet
raadhuis te Einden, 17 maal naar het gasthuis aldn:lr, 13 maal naar
blidwolde en 14 tnaal naar Groniiigen. Slechts iti zes reeksen konden
de zes rigtpunten achtereenvolgens opgenomen wor-leii.
Den 2asten Augustus begaven zich de waarnemers met hiiiine instrumenten naar &Lidmolde. De opstelli~igvan deu theocloliet op den
toren gaf hier eeriige moeijelijl<rheidten gevolge van de beperkte ruimte
in het klokkenhuis. Het instrument moest op eene daartoe vervaardigde
stevige houten stelling lager onder de klok wnrdenbevestigd. I)e hoeken werdûn tierleid tot het zwaartepunt van de horizoutale doorsnede
van den koepel. Iii dit station werd door aari\louiiericl mi+g ei1 dampig
weder veel oporithoud ondervondeii. Het d u u r ~ l etot den lsten October
eer liet gelukt was een redel$; aantal metingen te verL.rijgeril t e weten :
11 iiia:il op Groaingen, 13 maal op Holwierda, 13 maal op het raadhuis en op het gasthuis te Emden, 10 malen op Leer en 13 maal op
Onstwedde. Het aantal der volledige reeksen was acht.
Te hlidwolde knn door eene kleine waterl~assingde hoogte van den
voet der torens ten opzigte van het A. P. Lepaall worden. Tijdeiis de
terreinwerlizaamheden konden de uitlromsten van vier stations berekend
worden, die van het fort aan de Liede, Uithuizermeecien , HolwierJa en
Midwolde.
Het ver gevorderde jaargetijde oeroorloofcle niet met eeniaen kans van
goeden uitdag de metingeu op het laatste nog in ons land overgebleven station Onstwedde t e beproeven.
Tot voltooiing van het drielioekuet en ter aansluiting aan (lat van
Hannover zulleii n u riog , belinlve Onst\ve~lde, hoeliinetingeii t e Leer,
Emtien en Pilsum moeten verrigt worden. De heer Stainkart heeft
bereids door t~isselienkomstvan liet Geodesische Iiistitaut te Berlijn
de toestemming vaii wcgo het Ili~~isteriurn
des Innereii verkregen ,

01) go~ioelnde 1)uitsclic plaatsen in het volgende jaar de inetiiigea
te doen.
Brpaiinq van het aciinuth dei. r(yti7z,q Utrecht-Amrrsfoort. De tuyeede
serie rigtings-bepa ingen van deli toren van Ainersfoort , gezien van
den Domtoreu te Utrecht, waarvari in het vorige jaarberigt melding
gemaakt i s , werd, in de maand Maart door dr. J. A. C. Oudsmans
uitgevoerd; daar ecliter, even als het vorig9 jaar vermoed werd, cle
toren zelf me stal slecht zigtbaar was, werd iri pliiats van den toren
het sTgnaalgebruikt, dat daarvoor i11 hot vorige jaar was opgerigt ,
ei1 me!l<s afstand van Amersfoort langs den horizon, toen ook gemeten was.
Het midden der beirle resultaten , in 1879 en 1880 verkregen, is nu
nagenoeg geheel onafhankelijk van de onzekerheid in de plaats der
poolster en in de poolslioogte der waarnemingsplaats en evenzoo van
de personele fouten die mogten b e s t a a ~, zoowel in de tijdsbepaliilgen op de sterrewac'-it door den heer Verloop volbragt, als in de rergelijliingen vali den tijdmeter, die voor de waarnemingen op den Domtoren gebruikt werd, inet de pendule op sterrewnclit.
Van het geheel der in de beide jaren gedane waarnemingen is: een
uitvoerig berigt opgemaakt bestemd om gedrukt en verspreicl te worden.

Lengtc~áepaliq Leiden Greeiizwieh. In de jaren 1867-1870 zijn door
Ibiser o p verzgek van het bestuur der Europesche graaimetirig de
lengteverbchillen hepanld tusscheil de sterrewacht te Leiden en die te
Göttingen , te Bonn en te Brussel. De bepaling van het lengteverschil tusscl-ieii Leiden en Greenwich , die ook door dat bestuur weneclielijk as geacht, bleef echter voorloopig achterwege, voornamelijk
omdat al de waarnemingen, zoowel te Greenwich als te Leiden door
Hollandsche sterrekundigen moesten volbragt worden en hierdoor de
gewone werkzaamheden op de sterrewacht te Leiden ten deele zouden
moeten worden gestaakt.
Niettegenstaaiicle dit bezwaar besloot de directeur der sterre~vachtte
Leiden tot de uitvoering van het plan over te g a a n , en nadat do
astronomer royal van Engeland , sir G. B. Aipg tevens zijne medewerking liad toegezegd , ei1 de besturen der verschilleude telegraaphlijnen
welwillend vergunning Iiaclden verleencl om de telegraaphgeleidii~g
tussche:) de sterrewachten te Leiden en te Greenwich in de maanden
Jul4 , Augustus en Septembe getliirende een deel van den avond en
den nacht te gebruiken, werden in de laatste helft van Junij 1880
de astroiiomische instrumeuten en de toestellen voor het wisselen der
electrische seinen van Leiden naar Greenwich oyergebragt.
Een en ander werd daar opgesteld in twee houten hutten, die de
directeur der sterrewscht te Greenwich had doen oprigten , en dank zij
de krachtige h u l p , welke hij vercler verleende, was in deeerste dagen
van Julij alles voor de waarnemingen gereed.
Het weder was echter, voor:ll te Oreenivich , zeer slecht, znodxt
(IC curst~' helft dcr n.aarliciiiiiigc-il, (lic. door dr. E. IJ. v,iii dc Sniide

Btikliuyzen tc Greenwicli en door het conimissielid den lieer H. G.
van de SariJe Bakhugzen te Leiden werden voll~ragt, moesten worden
voortgezet van 'i Julij tot 13 Augustus. De tweede waariiemingsreeks ,
bij welke de beide wasrnomers hunne stanllplaats lindden verwisseld,
werd daarentegen door het weder begiinstigd, zoodat zij reeds op 5
September lton gesloten worden.
De telegi~npl~iscl~e
gemeenschap ~ v e r ~geduroilde
l
de geheele periode
slechts enkele malen door ouweder v e r s t o ~ r ~ l .
Bij gemis van twee gelijke inrtrumenten werden de tij4sbepalingen
te Leiden volbrngt met den meridiaancirkel, te Greenwich met een
draagbaar pasqage-instrument van Piutnr en Martius, door Iiaiser in
der tijd ten behoeve vari de gran~l~netirig
aangekocht. Van eene omwisseling der iustrnmenteil gelijktijdig met de waaritemers kon diis
geen sprake zijn, en men mogt niet aannemen dat uit het geniidrlelde
der beide maainemingsreelisen de invloed van liet verschil der persoonlijke fouten zou zi.jn o~gelieven.
O111 dit doel t e bereiken werd het passage-instrument , natlcn terugkeer uit Engelaud , weder op zijn pijler t? Lei !en geplaatst, en , op
gelijke wijz> als vroeger t~issc!ien Lciden en Greenwicli, tlinns het
lengieverscliil bepaald tusscheii (Ie punteii , boven welke de meridiaancirkel en het passage-instrument maren opgesteld.
De afwijking vari de aldiis gevonden waarde van die, welke door
opmeting op het terrein met een hoogen graad van juistheid gevonden
is, íloot liet voracliil der persoonlijlte fouten kennen, zuo\vol wanneer
E. F. van de Snnde Bakliuyzen aan dqii meridiaantoestel en H. G.
van de Sande Bukhuyzen aau het passage-iustrumeiit observeert als in
het tegenovergestelde geval.
De beide te Greenwich en t e Leiden volbragte waarnemirigsreeksen
kunnen n u elk op zich zelve voor die fouter1 verl~eterdworJen en
geven alzoo twee geheel van elkander onafhankelijke maarden voor
het gezochte le:i,nteoerschil.
Met de herleiding der waarnemingen is een aanvang gemaakt.
Gedurende liet jaar 1850 is de naanwh7aauzokeu~~ig?~eidswalerpassi~~g.
keuriglieidswaterpassing uitgestrekt langs de volgende lijzen :
l". spoorbrug aan d&,Moerrlijk, Breda, Bergen op Zoom, Woeusdrecht , Goes, Middelburg, Vlissingen, Westkappel ; lengte l50 kilometers ;
2'. Deventer, Arnhem ; lengte 44 kilometers ;
3". op ver~ockvan de Pruissisclie Landes-Aufrialime de lijn ArnhemElten (grens), met een zijtak naar Lobith en Pannerdeu; lengte 31
kilometers ;
4". eveneens op verzoek van, de Pruissische Landes-Aufnahme de
lijn Venlo-Dammerbr~icli (grens), lengte 4 kilometers;
5". exlkele deelcn van de ltjn Amsterdam-Rsermoiid, waarvan rio
bcicle ~vaterpasairigeil getluren,le het jaar 1879 tc groote rcrschillcn
Iiail,!eii opjiele\cr,l, 1 ~ ~ i i g41
t c liili)iiictei.>.

Oe l o . , 2 O . , 3'. en 4". lijii zijti dubbel gewaterpast, do ;>O. sleclits
eene enlíele maal, zoodat in het geheel 499 kilonieters gewaterpast zijn.
De werkzaamhedeii op het terrein werden, even als i11vorige jaren,
voor het grootste gedeelte volbragt door jonge iugenieurs ei1 stuclenten
uit het laatste studiejaar der Polytecbiiische school te Delft, die zich
van te voren eenigon tij l geoeffiii(1 lia:lilen op clc sterremac!it t e
Leiden. Gedurende een korten tijd hebben twee der observatoren van
de Leidsche sterren.acht aan de waterpassing deelgenomen.
Op de 2"., grootendeels op de 3". en ook op de 5". lijn waren de
kilometerpalen en de merken al in vol.ige jaren geplaatst; de l". lijn
echter ~ v e r ~inl het voorjaar van 1880 verkend er1 opgenoiiien en in
de maand Nei werden ooli daar de palen en de merken gesteld.
De meinige kilometerpalen, welke op den weg van Zevenaar naar
Elten ei1 op den weg Venlo-Dammerbruch nootlig waren, werden er
in tle maand September onmiddellijk vóór de waterpassing ingeslagen.
Gedurende de Paascbvacantie werden de herhalingswnterpassingen,
onder 6". genoemd, uitgevoerd; zij gaven met de resultaten van liet
vorig jaar zeer goed sluitende uitkomsten.
lil de maand Juiiij werd de 11jn Aruliein-Deventer dubbel gewaterpabt en in de laatste helft van Julij werd de waterpassiiig Moerdijlí'7iVcstlínppel en t e r u g , aanvankelijk met 4 ploegen, aaiigevangcn.
Waren deze gedurende hzt g e h e l e saizoen atin Liet werkgebleven,
clan had men zeker behalve lietgeen n u gerlazin is, ook nog cle waterpassing tussclien Gorkum en Moerdijk liuunen ten uitvoer brengen en ,
zoo als rilen zich had voorgesteld, de aansluiting verkregrii tussclien
de lijn in Noord-Brabant en Zeel:lnd en cle 1;jn Amsterdatii-Kuilenb~irgGorkum. Vrij spoedig na den aanvang der werkzaamheden vroege11 echter
een paar der ingenieurs huli ontslag, en was men genoodzaakt de 4
ploegen tot 3 terug te brengen.
Tot in de eerste dagen v;%n Septeinl~erzijn dezewerkzaam geweest ;
daarna werd het werk tot in de eerste dagen van October met twee,
en eindelijk tot het midden van October, met eene ploeg voortgezet.
Stand clei. bereke?cingen. De berekeniug van de waterpassing van 1879
werJ ten einde gebragt , en verbonden niet de uitkomsten der herwaterpassingen vali enkele deelen der lijn. De hieruit afgeleide hoogten van
de rerschiliende merken op de lijn Amsterdam-deli Boscli-Roermond ,
zijn het vorig jaar gedrukt en aan belnngliebbeiiden toegezonden.
De Minister van Waterstaat, Handel en Nijverlieicl gaf het verlangen te keiinen ceue opgaaf te ontvaugen rail de tlians vastgestelde
hoogten van peilmerken en peilschalen, voor de openbare dienst
bestemd, welke bij het waterpassen der zoo evengenoenicle lijri mede
waren opgenomen. Ter volcloening aan dat verlangen ziju door de beide
leden der commissie , die de waterpassin S bestiireii , de heeren J. G. van
de SandeBabliuyzeu en G. van Diesen, deze verkenmerken met hunne
vroeger aangenomene hoogte, hunne omsclirijving , de geschriften waarin
zi.j vermeld zijn , hunne thans gevonclene hoogte, het verschil met de
vroeger asugeiioiiieilo en ceuo korte toelichting in cel1 staat npg~no.

men, waarvan inede een zestigtal afdrulíkcn vervaardigd en aan bclangliebbenden zijn rondgezonden.
De berekening der waterpassingen van het jaar 1880 is voor het
grootate gedeelte voltooid en binnen kort zullen de definitieve waarden
der hoogteverschillen zijn opgemaakt.
De uitkomsten voor de hoogteverschillen van Arnhem en Elten en
Venlo en Damrnerbrucli zijn , op verzoek , aan den chef der Pruissische
Landes-Aufiishme medegecleeld.
Eene zamens+elliug van de hoogten van oude peilmerken en sclialci-i,
welke in de waterp:tssingen van de jaren 1873-1877 zijn opgenomen ,
werd op gelijke mljze als de hierboven vermelde staat in bewerking
genomen cii is thans gereed om afgeclrukt te ~vorden.

VerRrege/elzuitkonzste?~.De mauwkeurigheid der verkegen uitkomsten kan liet best beoordeeld ~t7ordendoor liet onderscheid van de Iioogteverschillen tusschen twee verwijderde punten laogs twee verschillende
w e e n bepaald. De gewaterpaste lijuen vormeii in dit geval den omtrek van een gesloten veelliork. Door de riaauwkeurigheidswaterpassingen van 1880 tverden in verband met die van vorige jaren en de
waterpassing der Iiönigl. Preuss. Landes-Aufnahme drie zoodanige
veelhoelien gevormtl en wel :
I. Atnersfoi?rt, Deventer , Oldenzaal, Bentheiin, Burgsteinf~irt,
l17ezel, Elte11, Arnhem. Omtrek 366 kilometers , van welke 203 tot
de lSeder!aridsche waterpassing behooren ; sluitingsfout 3 tilillimeter.
,
Venlo. Omtrek 199 kilome11. Arnhem, E l t e n , W e ~ e l Straelen,
ters, van welke 102 tot de Nederlnndsche waterpassing behooren ;
sluitiiigsfout 21 millimeter.
111. Amersfoort , Deveiiter, Zutphen , Arnhem. Omtrek 152 kilometers. Sluitingsfout 1 millimeter.
De vergelijltilig drr uitl<ori~stenvan de tvaterpassingen MoerdijkWestkappel en Westltappel-Moerdijk is eveneens bevredigend. Het
voorkomen vaii zeer kleine in dezelfJe rigting oploopende fouten is
echter oolr n u weder , ven als in vorige jaren , niet te miskennen,
&Ten heeft getracht, waar zulks mogelijk was , door omtvisseling van
bel-aflezer en insteller bij ellren kiloliieter , die standvastige fouten
zooveel mogelijk op te hen'eii. Het praktische helang der naauwkeurigheidswaterpassin blijkt duidelijk uit de vergelijlring van de daardoor
verkregen hoogten van oude peilmerken, met de cijfers welke thans
officieel daarvoor
aangenomen. Op clen weg Amsterdam-Roermond klimt dit verschil regelmatig van O tot 3 decimeter.
I ~ L ~ ~ ~ . Z CDeze
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staat onderhouden. Wanneer zij
liiet op het terrein in gebruil; zijn, -worden zij bewaard op de sterrewacht t e Lcideri, waar zij regelmatig onderzocht worden. Voor den
geregelden voortgang van het werk was het noodig nog een vijfde
waterpasinstrument, geheel gelijli aan de ~ o r i q ,e bij rle lieeren gebr.$,
V:iriiiriníla tc Rottrrilnrii :iali te lioop~ii.

Bzl.ektv~i/lgdor zoute?hoo;/lr/~~ I Lhet Jfarsdi~y.sedert rul? jare11 n Orden door de zorg r a n de Iioniuklijke akadeniie van weteiiscliappen
de opteekeningen van den zelfregistrerenden getijmeter, die in het
Marstiiep bij den Helder geplaatst i s , berekend, ten einde daaruit den
gemicldelden waterstand en de periodieke invloeden van zon en maan
af t e leiden. De berekening geschiedt naar voorschriften door den heer
Stamkart gegeven, door twee onderwijzers, de heeren Leijer en Urbanus. De Akadeinie stelt daarroor eerie som 'sjaars beschililaar. Do
belooning der berekeiiaars wordt geregeld naar gelang van het geleverde werk. Het b e h g daarvan in verhouding tot den t e verrigt.cn
arbeid schijnt bij de toenemende gelegenlieid voor de berekenaars om op
andere wijze hunne verdiensten te vermeerrlereu, te gering geweest t e zijn,
en heeft ten gevolge geliad dat de berelieninge11 op verre na de c?agelyksche waarnemingen ziet konden b~jhouden. De achterstand is zoo
groot dat thans eerst de w7aarnemingen vr,n 1865 in bewerking zijn.
Het groot belang d a t , ook voor het doel der graadmetinq, aan de
waarueming en berekening van getijhoogten wordt gehecbt , heeft de
commissie doen besluiten, micldeleli te zoeker1 om de berekening der
waterhoogten in het hlarsdiep t e bespoedigen. Door de jaarlijks beschikbare som tot f 2.50 t e verhoogen zou het mogelijk zijn de dagelijksche waarnemingen bij te houden. De commissie heeft beslotexi
daartoe harerzijds bij te dragen en aan de Altademie voor te stellen
hare toelage te ~erhoogeii.
De heeren Leijer en Urbanus werden bereids door de commissie in
staat gesteld de waarnemingen van 1880 te berekenen en de commissie
zal onder hare leiding het tusschenliggende tijdvak 1865/80 in bewe k i n g doen nemen. Zij stelt zich voor, dat dit het begin zal zijn vau
een meer uitgebreiden arbeid, die de bewerking zal omvatten van de
uitkomsten, van andere zelfreqistrerende getijmeters, door den waterstaat larigs onze kusten en riviermonden opgesteld.
Brpaling vaja cle lengte van den secundeslz'nger. De commissie heeft
zich gewend tot het bestuur van Teylers-Genootschap t e Haarlem,
met het verzoek voor eenigen tijd te mogen beschikken over deli
sliiigertoestel van R e ~ s o l d , die in het bezit is vali dat Genootschap.
Het bestuur heeft aanvankelijk bezwaar gemaakt dit verzoek in te
willigen. De commissie vertrouwt evenwel, dat wanneer zij in staat
zal zijn meer bepaalde gegevens t e verschaffen, aangaande den duur
van liare proefnemingen , de bezwaren Tan het bestuur van TeylersGenoot~ch~qp
zullen kunnen worden opgeheven.
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