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'S-QRAVENHAGE - ALGEMEENE LANDSDRUKKERIJ

- 1921.

VERSLAG
van de Rijkscommissie voor Graadmeting en
Waterpassing aangaande hare werkzaamheden
over het jaar 1920.
Voldoende aan het voorschrift, door den Minister van
Binneillandsche Zaken, bij beschikking van l1 Mei 1879,
letter hl, txfdeeling Kunsten en W~tcilschappt'n,haar gegeven,
heeft de R~kscornniissie voor Graadrnetiiig en Waterpassing
de eer, aangaande hare weikzaamhecleri in het jaar 1920 het
volgende te berichten.

Commissie.
De Coiiiniissie was op l Jaiiuari 1920 samengesteld als volgt:
Leden: Di.. H. G. van de Sande Bakliuyzen c. i., xoorzitler;
Hk. J . Heuveliiik
i., secrelaris;
(s.

Dr. .l. .T. A. Muller; Dr. J. P. Kuerien; Dr. h. A. Nijland
Ambtshitlve leden : cle hoofdingenieur van den llTaterstaat,
belast met den algerneeneri dienst, W. F. Stoel c. i . : de chef'
der nfcleeliiig Hydrogi'nphie van liet Departement van Marine,
.J. hl. Phaff, kapitein ter zee-titulair : de directeur van de militaire
verkenningen. 1. H. Reijndera, kapitein van den gei~eralenstaf
en de ingeiiieur-verif-cateui. van het kadaster te Utrecht, P. J .
Hogenhuis.
Op l Noveniber 1920 tracl de kapitein ter zee-titulair J . M.
Phaff af als chef der afdeeling ESydrographie van hpt Depttrteinent van Marine en werd opgevolgd door den kapitein ter zeetitulair J. L. II. 1,uyrnes.

Ter b~spreking v,tii liare aangelegenheden vergaderde de
Cominissie Céiiinaal te 's Gravenhage.

Bibliotheek.
De blijkens lint jaarverslag over 1908 aan deli Staat geschonkeil bibliotlieck onderging, evenals in vorige jaren, uitbreiding, doordat ons niedelid Heuvelink de door hem vanwege
de iiiterriatioiiale vcreenigiiig voor aarclrrletiilg uiltvurigen
piiblicatieii er aan toevoegde.
Ooli wcrden enkele boeliwerlieii ten gcsclic~nlceontvangen.

Betrrkkil~gelz ??zet tle buitenla?ldsche lederz der ik~terncrtionc~le
rel-eerziginy voor uu~.di~~eli)zg.
De iilteriintionale betrekkingen bleven nog beperkt tot die
met de ~veinigeiii de11 oorlog neutraal gebleven landen.
De voorzitter underliield zooveel niogclijk de oude betrekkingen, inede rilet liet oog op de geregelde voortzettiiig van
de waarileriiiiigen ei1 beiekeniiigeii ter hi:paling van dc veranderlijkheid der poolslioogte.

We)-kzuu?nhedcl~der Coli~missic.
De
de
de
de
de

bemoeiingen der Coinniissic betroffen in 1920:
priniaire driehoeksmeting;
sccuiiduirc driehoeksmeting;
sterrekuntlige plaats1,epnliiig :
slingerwaarnemingen ;
d c waterpassing.

D~iehocksmetitzg. Perso,zeel.
Bij den aanvang
driehoeksilieting uit
de ingenieurs N.
Hij1 c. i. ; J. B. de

van l920 bestoiid het personeel voor de
de volgcildc personeri :
Wildeboer c. i.; J. Canters c. i.; Ccl. H.
Hulster c. i. : de rekenaars H. Vuurman

en mej. R . E. Bongers. V<tn 23 Juni tot 1 3 September was
als assistent-ingenieur in dienst N. .J. Rengers, student aan
de Technische EIoogescliool.
De ingenieur Bv1 was wegens zickte liet geiieele jaar buiten
dienst.
Aal1 deli ingenieur Canteïs werd op zijn verzoek eervol
ontslag uit dei1 dieiiit dei Coriinii~sie verleend rnet ingdng
vaii 1 Maart 19'70.

Priwznire driehoeksnieting.
Het laatste vel van het tweede deel van ,,Triangulation du
Royaume des Pays Bas" werd afgedrukt, zoodat het voltooide
boekwerk in den aanvang van 1921 gereed kwam.

Ook in 1920 werden slechts door één ploeg terreinwerkzaamheden veriicht. Deze ploeg, onder leiding van den ingenieur
de Hulster, vertrok 3 31ei uit Delft en keerde 1 October te
Delft terug. Van 23 Jurii tot 1 5 September was hierbij werkzaam de assistent-ingenieur Rengers.
Xadat eenige dagen waren bestced om de noodige terreinkennis op te doen, werden richtingsmetingen verricht op de
stations : Doezum, ;\Iarum, Solbert, Z~vartendijkser Schans,
Norg, Peize, Groningen I, Baren (Gr.) I, Vries, Zuidlareri 1
en Kropswolde.
Op de genoemde punten geschiedden tevens de noodige
centreeringsmetingen: die bij de
der vastleggingssteenen ook op het punt Eexterveen werden uitgevoerd.
Door tijdsoinstandigheden was lict bezwaarlijk te Zwarten
dijkser Schans en Eesterveen de gewone steenen R. D. van
Zweedsch grailiet te plaatsen. Deze werden vervangen door
monolieten van stampbeton, gecoritroleerd door twee of meer
ondergrondsche vastleggingen, eveneens van beton.

De berekeningen van de secundaire driehoeksmeting werden
voortgezet cri cotirdinaten berekend in stereografische projectie.
Voor zoover deze nog ontbraken werden de coiirdinaten van
allc in de groep Veluwe--Utrecht voorkomende punten berekend.
De berekening werd voortgezet voor de groep Ziiid Overijsel
en Oost Gelderland, en voor de punten van den ldonrang
in deze groep voltooid.
Uitkomsten der driehoeltsmeting werden in 1920 beschikbaar
gesteld als volgt:
Van punten in den omtrek van Almelo ten behoeve van
het kadaster; van plinten in den omtrelt van Vlodrop ten
behoeve van de Directie der Staatsmijnen in Limburg; van
punten langs de Lek en van punten in den omtrek van
IJmuiden teil behoeve van den Rijkswaterstaat; van punten
in den ointrek van Baarn ten behoeve van den Provincialen
Waterstaat van Utrecht en van punten in den omtrek van
Utrecht ten behoeve van den dienst der geineentewerlten aldaar.
Aan de Directie der Staatsmijnen in Limburg werden gegevens verstrekt, voor de berekening van de coördiiiateii in de
Nederlandsche stereografiscile projectie van Duitsche punten
in den omtrek van Vlodrop, waarvan de uitkomsten der Duitsche
driehoeksmetingen bekend zijn.
De rechthoekige coiirdinaten van alle punten iii de groep
Zeeland, waarvan de berekening in 1919 gereed kwam, werden
gebracht in een verzamelstaat, waarvan reproducties aan verschillende autoriteiten werden verzonden. Met het oog op het
gebruik van deze iiitkomsten bij de herzieni,~g der hydrographische kaarten, zijn ook de geographische coiirdinaten met
den aanvangsmeridiaan over Greenwich in dei? vtrzamelstaitt
opgenomen.
Betreffende den stand van de secuiidaire clriehoeksnieting
op het einde van het jaar 1920 kan het volgende worclen
medegedeeld.
De secundaire driehoeksmeting wordt aangesloten op de

thans geheel voltooide en berekende hoofddriehoeksmeting,
waarin 180 punten (lioof(1 en tusschenl)untcn) zijn opgenonien.
I11 de secuiiclnire driehoeksineting worden nog onderscheiden
punten van clen eersten en punten van den tweeden rang.
Als secunclaire punten v;xn den eersten rang worden iii het
algemeen aangeinerkt de punten, waarvan de liggiiig berekend
wordt uit nietiiigen, welkc volbracht worden zoowel in het
puilt zelf, als iii omliggende gelijksoortige punten of piinteil
van het hoofdnct.
Secundaire punten van den tweeden rang zijli die, waarvan
de liggiiig berekend wordt uit rilctingen, welke ~iitsluiteiidop
oniliggeiicle puiiten worilen volbracht.
Ieder sccuiiditir punt wordt opgeilieten en bereltciid als liet gemeenschappelijlz snijpuiit van eenige lijncii; liet aantal dier lijnen
bedraagt iniiistens ei1 bij uitzonderiiig 3, meestal is het 5 of 6.
Het spraal<gebraik brengt mede om de gcvolgile wijzc van
werken aan te duiden als ,,d7-ielioeksmetiny" ; zij ~ i i o e techter
liiet opgevat worden als de iiletiiig en berekening van een
,,driehoeksliet" gevorind uit aan clkniidcr sluitende en elkander
liiet ovei.dcltlrendc ílrielioelceii.
De iiietiiigcn. ~vorrlcn uitgevoerd als zoogent~anidcrichtingsmetingen ; die van den ecrsteii en die van clen tweeden rang
voor dezelf(le stniidplairt~ vali hct iiistruiiiciit geschieden te
zelfdei tijd.
Behalve de reeds gt:iioeiiide riclitingsrnetingeii ~vorden in
ieder piiiit vali dcii eersten ralig zoogenaui~ideceiitrec:iillgsrnetiiigen uit'gcvocrd. Deze zijli noodig voor cle bepaling van
de liggiiig van tle meestal chc~iitrisclic opstelling van Iict
irieetinstruiiiei~t en van de zoogeiiaanide vastlegging~ii (vcrzekeriiigsirierkeii) ten opziclite va11 het eigenlijke driehoeltspunt.
In de punten vnli clen tweeden rang worden centreeringsnietirigeri uitgevoerd ter bepaling van de liggiiig van viistleggingen.

Ka voltooiing van de secundaire drichoeksnieting zal het
totale aantal der getrianguleerde puiitcn ongeveer 3500 bediagen. Hiervan behooren 180 tot het Iioofddrielio~ksiiet en
worden er oiigevPer 620 secundaire punten van den eersten
rang, terwijl de overige ongeveer 2500 als secund:iire punten
van den tweeden rang worclcn bepaald.

De riclitiiigsiiletingeii zijn voor een zeei belitilgrijk gedeelte
des lands voltooid; z i j ontbreken nog voor het zuidoostelijk
deel der provincie Groiiiiigeii. voor de noordelijke helft van
Drenthe en voor het grootste deel van Friesland, in welke
provincie alleen iiog maar in het zuidelijk deel metingen
werden volbracht.
Voor de gedeelten des lands, waar de metingen tot stand
kwamen, werd de vereffening dier metingen en de berekening
vaii de cotirdinaten der driehoekspunten ter hand genonien
in verband met cle behoeften aai1 die coördinaten, zooals die
door onderscheiden takken van dienst werden kenbaar gemaakt.
Aldus ontstond de noodzakelijkhcid om achtereenvolgens
voor goheel willekeurig over het land verspreide, nieest kleine
terreinsgedeelteii de berekeningen te voltooien.
0111 dit mogelijk t e maken met behoud van een plan voor
de vereffeningen, waarbij de meetkundige eischen op den
voorgrond blijven, alsook met het oog op het overzicht van
het zeer omvangrijke werk, worden de driehoekspunten oiidergcbracht in eenige groepen, waarvan de begrenzingen, die
grootendeels onder den drang der omstandigheden worden
vastgesteld, geen verdere beteekenic hebben.
Volgens de voorgestelde plnnncn van vereffening worden
de berekeningen uitgevoerd, eerstens tot zoover als noodig
is, om bijzonder verlangde uitkomsten beschikbaar te verkrijgen, en verder zooveel riiogelijk om den regelmatigen gang
in de voltooiing van het werk te bevordeien.

De tot n u toe ttangenoi~ieii groepen met hunne globale
begrenzingen zijn de volgende :
1. Zuid-1,imbury. Liinburg h~zuideii Sittard.
11. Kempenla~zd. Driehoek Hilvrtrenbeek-Oirscliot--Luiksgestel, ingesloten in groep 1V.
111. Zuid-Oaerijse? elz Oost-Gelclerlalzd. De Grar~fschapen Overijsel bezuiden de lijn Kampen-Uelsen.
TV. Betwwa, Oost-Noo?~dbrabant Noord- Limburg. De Betuwe,
Koordbrabant oostelijk van den rncridiaan van 's Hertogenboscli en Limburg benoorden Sittard.
V . Ve?uzue-Utrecht. De Veluwe en de provincie Utrecht.
Vl. TVest-xoordb~pabalzt.Noordbrabant bewesten deli ineridiaan vaii 'c Hertogenbosch.
V11. Zeeland. De provincie Zeeland.
VIII. Zuidholland. DP provincie Zuidhollitiid bezuiden de lijn
Leiden-Nieuwkoop.
IX. Zuid-Noordholland. Noordelijk deel vaii Zuidholland en
Noordholland beóuiclen de lijn Wijk a a n Zee-Marken.
X. Noord-Noordholland. Noordhollaiid benoorden de lijn
Wijk a a n Zee-Marken,
behalve Vlieland ei1 'l'etschelliilg.
Voor het overblijvende deel des lands, globaal bevattende
de provincies Groningen, Friesland en Drenthe is de gioepverdeeling nog niet vastgesteld.
De berekeningen zijn n u zoover gevorderd, dat in de groepen
1 t/m I X de dpfinitievc coordinaten van alle ei1 tezamen 356
secundaire punten van den eersten rang beschikbaar zijn, dat
in de groepen I, V en VII evcnzoo beschikbaar zijn de coordinaten van alle en tezamen 535 punten van deli tweeden rang,
en dat i n de groepen 11, 111. IV, V1 en V111 de cocirdinateii
zijn vastgesteld voor 590 van de daarin voorkorncnde 1111
punten van den tweeden rang.
i 230 punten
Voor groep X m e t 25 punten van den ~ e r ? t e i eii
van den tweeden rang i s de gang der berekening vastgestelci,

n u a r liioet het rekenwerk nog ter ha,iid geiiomcn wort-lcii.
In het nog niet in groepen ingedeelde yedeelte des lands
zullcn ongeveor 150 punt,eil vnii deli ccrsten, ei1 ongeveer
650 punten ran den t,weeiicn rang voorl~on~eri.
De metingen
zijn daar volbracht i11 67 piiriten van (len eersteri rn,ilg, waarcloor rnede voor oiigeveer 240 punteii van den tweeden rang
de inetingeri hcscl-iikbaar zijn.
Aar1 het r e k e n ~ ( ~ voor
r 1 ~ dit terreinsgedeclte iiioet riog begonnen morden.
De ceiitieeriilgsnietingcn voor punten vtail den t~veodeiirang
werden in de jaren 19 13~-1918 uitgevoerd iil 633 dier punten.
De verderf> berekeililig is alleen nog nitiar uitgevoerd voor
de w c i n i g ~ punten, waarvoor van dc cciitr~cringseleriier1teii
gebruik geillaakt nioest wordei?.
Voor ieder drielioekspunt wordt een verznrnc1st:iat aangelegd,
waarin ~voideil oygeiioiiieii de richtingen n x i r de omliggeilde
punten zoowel volgens vereffifiiing als volgeiis meting, dc
logarithnieii der afstandeii tot de oiiiliggeiicle punten, de correcties, welke aan de richtiiigeii ei1 log. nfstancleri ;-ii~iigebraclit
nioetcii ~vordeii bij clei? overgang vaii het rtnrdoppcrvlak iiitar
de kaart, ei1 verder de omsclirijviiig I ~ e n c v e i ?de
~ c,eiit'reeriiigscleriienten voor de zoogeiian,mde stationspuntei2.
De verxanielsteten zijn inet oostindischeii inkt geatr:ld op
cloorsc~hijncnd papier, zooditt het geili;il~keii:ikis da,zrv:~il voor
zooveel i~oodigreproducties te i~inlicil.
Voor de groepen Zeelniicl en Ziiicl-T,iriihiirg zijli de vci.znrne1staten zoo goed als volledig gereed.

Het jaar 1920 w a s buitengewoon origuiistig voor de I n a r neniineeii, zoowel door cle ongekend Iaiige ydriodeii \-ai? slecht
weer eii door de ongesteldlieid van dcn Tvaarlienlel., als door
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de gedeeltelijke afbraak vnii cle vlak liij liet x$rna,rneil~iiigsgebouwtje gelegen st,erre~v:rclit, dip vaak dooi .;teeristof de
waarnnniingen oninogelijk nitiakte.
In de verschillende inaaiideil xv-v;~reii
de xx~aariiemiiigsavoildeii:
Februari
Mwai't
April
Augustus
Septeilibei.
October

4 met 4'; sterreprtren.

2
2
3
4
8

,,\ 26
,, 34
,, 26
,, 2 2
,, 60

1

7
l)
l

De lierleiding der waarnemingen uit vioegeic perioden is
bijna geheel voltooid zooditt de einduitliornsten spoedig kiinnen
woi,íteil opgeiliaakt.

De ingenieur Dr. Veiling 31eiilesz hield zich in het eerste
gedeelte van het jaar bezig met hct rekenwerk en iiiet de
voorbereiding voor de pulilicatie van het wetenschappelijk
verslag. In de maanden Mei t,ot Augustiis rnaakte hij een
rondreis, waarbij de sta,tions Sarnbeck, Ubagsberg, IIaastriclit,
Sittard, Weert, Oirschot, Blerick en Deurne werden bezet. Op
een tweede reis, in de iiiaanden Octoher tot December voerde
hij waarneriiingen uit op de &tions Winschoten, Hoogeveeii,
Heerenveen, Buitenpost, Worlturii, Helder, Hoorn, Haarleni,
Ailisterdarn, Gotiria, Oldenzaal en Apeldoorn.
Beide reizen werden aiingevangen en besloten met xvuarnemingen op het lioofdstatioii de Bilt. Op alle stat'ions werd
de gang vaii den t,ijdniet,er afgeleid door waarneming der
draadlooze seinen, gegcveil door den Eiffeltorei~ te Pa,i.ijs,
waarbij gebruik werd gemaakt vali den door do Nederlailcische
Seintoestellenfabriek te Hilversum geleverden toestel niet
draadraam. De xvaarneniingeri werden volgens het gea-olie

sclieiiia liiet de invarslingers en den toestel van Stuckrath
uitgevoerd. De tijdineter van Nardili, die, zooals in het vorig
verslag is iiiedegedeeld, een minder regeliliatigen gang begon
te veitoonen, is in het begin van 1!)20 cloor den inaker te
Le Locle in %wit.ierlan<lgeheel nagezien, t raar door de regelmatigheid van den galig aai-irnerkelijk is ~rrbetercl.
Het prograiiinia der waarnemingen 01) de stations is tlians
als afgesloten tc I)escliou\ven; iri het geheel zijn op 51 statioiis
waarrieriiingen uitgevoerd; op 1 5 van deze zijn vroeger breedte
en azimutbepaliiigen uitgevoerd, zooclat daar ook de relatieve
schietloodafwijking bekend is.
De stations zijli aangegeven op het bij dit verslag gevoegde
kaartje, waaruit blijkt, dat zij over het algeinee11 gelijkmat'ig
over het geheele land zijn verdeeld.
Voor dc berckcning der definitieve resultaten is liet nog
iioodig cle teiiiperittuurc~oiist~anteiider iiivars1iiigei.s te bepalen.
Wegens de i~ioeilijkhetl~nond(:ivonden met den hier geconstrueerden verwarmingstoestel zal dit in liet begiii van 1921
door den ingeiiieur Dr. Veiiirig Meirirsz op het Geodetisch
Instituut te l'otsclani geschieden, waartoe toestemiiiiiig is
verkregen.
Van deze gelegerilieid zal gebruik worden geinaakt om de
relatieve intensiteit der zwaartekracht te de Bilt ten opzichte
van die te Potsclam opnieuw te bepalen door middel van de
invarslingers; bij de bepaling in 1913 zijn de bronzen slingers,
behoorende bij den toestel van Stuc:kratli, gebezigd.
Het verblijf te Potsdam zal tevens benut worden voor het
verkrijgen van nadere gegeveiis hetreffende het gebruik vaii
den torsiebalaiis viln Eötvös.

Waterpassing.
Ovcrwogen werd welke metliode van werken bij eene lierziening der Rijkswaterpassiilg gevolgd zou nioeteii worden.
['roeven ter vergelijking van verschilleiide liletlioden van
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waarnemen koiiden echter niet genoinen worden bij geniis
vaii eeii daartoe geschikt waterpasinstruinent.
Zulli een instrumei~t ziil weldra jii de Techiiisclie Hoogescliool te Delft beschikbaar koilieii.

De invar-draden noS. 285, 286 ei1 287 van dei] Topografischen
i i twce eerstgeilorriideri
Dienst in Nedellaridsch-Iridir, ~ n a r \ ~ ade
in Maart 1920 dienden voor de basismeting bij Koro Uolo,
kw<~iiienin November 1920 terug bij de Coirimis.;ie er1 werderi
op 8 en 9 Deceiiiber 1920 vergeleken iiiet de draden der
Coriiniissie 11": 89, 90 en 91, welke sed(.rt Oclober 1919 opgerold ir7areil geblevcri en bewaard op een plaats, v a a r de
tciiiperatuur slechts laiigzaam verandert. Op de vroeger gcvolgde ~vijzcwerd ieder d ~ draden
r
24 rrialeri vergeleken met
den afstand van twec ;~fleeshouterr. Behalve de uitkoiiistcln
van deze metiiigc~iiwordeii, niet verbetering van eeii rekerrfout
cl63 in liet jaarverslag vaii 1919 opgenomen cijfers, hieroiider
tevens opnieuw medegedeeld.
hIet L,,, L,, cn L?, als genliddelde ~tfstaiiderider aflcesbouten
iii 1016, 1919 en 1920, en de uitkomsten lier riietingerr wcgens
de rcgeliiiatige verlengingen dor draden, lieileid op het tijdstip
Febriiari 1915, zijli de resultaten, uitgedrukt in iiiilliriieters
de volgende :
-

-

Draad
no.

--

p
p

p

Mei 1916.
Gereduceeid.
L,, - 6,237
,, - 6,420
,, - 7,084
,, - 6,444
, - 6,670
,, - 7,672
Middelb. fo~it
0;009

I

p

Octob~r1919.
Gereduceerd.
L19 - 7,134

,,
,,

-

7,332

- 4,982

, - 7,360

,,

-

7,560

-

9Iiddelb. fout
0.010

-

p

December 1920.
Gereduceerd.

De verschillci-i der metingen, bcnevens hunne afwijkiny van
de geniiddeldeii voor de vijf eerstgenoemde draden zijn de
volgende :
--

...pp

-

Verscliilleii.
~.~

-pp-p-

89
0

1

- - - p - p - - -

+0,897 - 0,703 + 0,194
0,912

-0,733
- 0,690

- 03R74
-- 0,711

0,012
l

-~

Afivijkiiigeii van degeiniddelden.

+0,179

.~~~~

~

~~

--

- 0,006

+ 0,009

- 0,030

1

- 0,021

+0,208 - 0,005 +0,013 +0,008
+0,241 + 0,013 + 0,029 +O1112
+0,176 - 0,013 - 0,011

m.f.

m.f.

0,015

0,014
l

j

De bedragen van de afwijkingen der geluiddelclen schijiieii
te wijzen op kleiiie lengte-veranderingen in liet tijdva'k tussclien
October 1919 ei1 December 1920. De bedragen der inicldelbare
fouten zijn echter van dien aard, dat de reëele beteekenis van
die veraiideriiigen twijfelaclitig blijft.
De draden noS. 285, 286 en 287 werden in December 1920
door liet Departement van Koloniën ter \ierificatie opgezondeii
aai1 het Bureau international des Poids et Ilesures te Revres.
Wanncer zij hier te landc zullen zijn teruggekeerd, zal opnieuw tot onderlinge vergelijking der zes draden worden
overgegaan.
Ter voldoening aai? een veizoek van de Directie der Staatsmijnen in Limburg werd de onderstaande hulptafel samengesteld voor de herleiding in dei1 omtrek van Klifsberg van
geografische coiirdinateii der Pruisische Landesaiifnahme tot
de overeeiikomstige Nederlandsche waarden.

--

-

P

Breedte
der Landesnufnnliriie.
>O0 59'
510 0'

1I

18j1.348
33" ''96
9-

1' 45",105
3'
?".983
4' 17",861
al0 6' 32",710
J1°
6' 1if',618
;l0 8'
2',497
51° 9' 17".373
51° 10' 3%""53
51°
51°
Ulo

lY

Correiatie. (,er

- 1",475

1

- 1".A74
- 1".k73
- 1",472

-

1

- l",+TO

1
1

- 11',469
-1".168
- 1".46i

1

l

)
l

Lengte
tler Lnndesaufiialiine.

--

--

I

51°
61°
61°
51°
51°
51°
61°
01°
:)l0
51'

Breedte

10'
11'
13'
14'
15'
16'
16'
19'
20'
21'

P
-

Cwrectie.

:V2".253
47".13?
?",O10
16",88R
31a,7ö7
46",613
1",624
16",102
31 " ,281
1
iGn,169 I

1

1

1

- ln1466
- 1",A66
- la1161
- la1163
- 18,162
- ln,4U1
-18,460
- lX,459
- la1455

Correctie.

Deze tafel is berekend op g ~ o n dvlin de volgende gc~gcvciis.
Klif.-jberg is ecil gemeenschappelijk p u n t van dc Ncderlandoehe
e n Piuisisclie driohoeksinetingen.
Tooi dit p u n t moet de 1'1.uisische waaide der bi,eedte verminderd worden inct 1",4Ci7 cn dic der lengte rilct 23O 3' 16",86:3
oii-i de overeeiikonistige Scderlandsche geografisclie coijrdiilnten
te verkrijgen.

De verschillen in breedte en in lengte zijn in Pruisen en
in Nederland berekend op de Bessel'sche ellipsoïde, maar de
in Pruisen daarbij gebruikte logarithiiien dei afstanden moeten
met 58,O eenlieden van de 7" decimaal veriiieerderd worden
om te gelden voor den internationale11 nieter als eenheid van
lengte, zooals voor de Nederlandsche driehoeksmeting het
geval is.
Op te merken valt, dat in den omtrek van Klifsberg de
waarnemingen voor de Nederlaridsche en Pruisische driehoeksmetingen in volledig verband met elkander werden uitgevoerd,
maar onafhankelijk van elkander weiden vereffend, en dat
dientengevolge, ila aanbrengen van de in de tafel voorkomende
waarden der correcties, de Pr~iisische vraarden voor andere
gen~eensclinppelijkepunten dan Klifsberg, in den regel blijven
verschil lei^ van de Nederlandsche.
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