'VERSLAG cler R ~ k s c o r n ~ i ~ i s voor
s i e yraahnetiny el& ?vaterpassing,
anl&gaa?uiehare we?.ksaamhetZen gedurende het jaal' 1888.

Ingevolge het voorsclirift haar verstrekt bij beschikking van den
Minister van Binnenlandsche Zaken, van 14 Mei 1879, litt. M , afdeeling Kunsten en Wetenschappeii , heeft de Rijkscommissie voor graadmeting en n~aterpassiiig, de eer aangaande hare merkzaamheden i n
het jaar 1888 liet volgeilde te berichten.
Commissie. I n den loop van het jaar hadden geene veranderingen
plaats in dc samenstelling der commissie noch in die der subcommissiën,
waariil zij zich verdeeld heeft.
Ve~gntle~*i,~,qen.
De commissie vergaderde drie malen in den loop van
het jaar ter beraadslaging over liare aangelegenheden.
Betrekkilzyen azct 6l~itetzlandscheleden can de intel.nationale geodesische
ve?*ee?~iging,Aan clen secretaris der permanente commissie van de internatioriale aardmeting werd een kort verslag gezonden over de werkzaanllieden in 1887 voor de anrclrnetirig in Nederland verricht, welk
verslag is opgeiiomen iii de bijlagen var1 de Handelingen van de vergadering der permaneiite coinniissic in October 1887 iu Nice gehouden.
Verder werden aan het internationale bureau de noodige gegevens
verstrekt voor zooverre Nederland betreft, voor de samenstelling van
een algemeen verslag over dei1 staiid der basismetingen.
I n de tweede helft vaii de maand September 1888 werd in Salzburg
de jnarlijksche vergaderiiig gehouden van de permanente comniissie
voor de aardmeting, welke vergadering behalve door onzen voorzitter
de heer Van de dande Dakhuijzeii als lid der permanente commissie
ook werd bijgewoorid door oiis inedelid Schols.
r
legenwoordig waren als leden der permanente commissie : generaal
Ibanez uit Madrid , voorzitter, Hirsch , directeur van de sterrecwacht
te Neuchatel , secretaris, Fuye , lid cler Fraiische academie te Parijs ,
generaal Ferrero, voorzitter der hoofdcommissie voor het kadaster te
Iiome , Foerster , directeur van de sterrenwacht te Berlijn, Helmert ,
directeur vaii het geodetische instituut te Berlijn, Von Iialmar, directeur vnil de driehoeksmetingen vaii het militair geographische instituut
te Weenen, Profrssor Nagel uit Dresden en Van do Sande Bakhuyzen
uit Leicleri , verder als afgevaardigclen der verschillende geodetische
coininissiCn : D'hvila , pair van Portugal , coraimaiidaut Bassot van den
militairen geographischen dienst te Purijs, Bouquet de la Grye , hoofdingenieur van den hydrographisclien dienst der marine , luitenantkolonel Capitaneanu uit Bukarest. , kolonel Derrecagaix , directeur van
den militairen geographischen dienst te Parijs, Diaz Covarrubias consul
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van Mexico te Parijs, majoor Hart1 van het militair geographisch
instituut te W e e n e n , Karlinski , directeur der sterrenwacht te K r a k a u ,
Lallemand , secretaris van de Fransche commissie voor de waterpassing ,
Rumker , directeur der sterrenwacht te Hamburg, Professor Schols uit
Delft, generaal Schreiber, chef der Pruissische Lancles-aufnahme te Berlijn:
Professor Tinter uit Weenen en Tisserand, lid van de Fransche academie
t e Parijs. Verder werd de vergaderiiig iiog bijgewoond door baron De
Teffé , admiraal van Brazilie.
In de eerste plaats werd door den secretaris verslag uitgebracht
aangaande zijne werkzaamheden in het afgeloopen jaar, waaruit onder
anderen bleek dat tot de internationale vereeniging waren toegetreden
Griekenlalid , Mexico , Cliili ei1 Japan. Va11 de toetreding van Brazilië
door den Keizer zelven in de vergadering te Nice toegezegd, was nog
geene officieele niededeeling ontvaiigen. De admiraal De Teffé deelde
ecbter mede dat deze spoedig zou volgeli.
Door den directeur van liet centraal bureau voor de aardmeting werd
daarna verslag uitgebracht over de werkzaaniheden van dat bureau in
het algemeen en meer in het bijzonder over de: onderzoekingen aldaar
verricht om na te gaan in hoeverre de bij aatronomiache plaatsbepalingen gedane waarnemingen konden dienen ter verbetering van sterreplaatsen, en verder over de metingen die wenschelijk waren ter aanvulling van het net der astronomische plaatsbepalingen, ten einde
daaruit en uit de driehoeksinetingen de systeniatisclie afwijkingen van
de spheroïde te berekenen, welke de aarde in verschillende deelen vertoont. Eene juiste opgave van de verschillende streken in Europa, waar
zoodanige aanvullingsmetingen noodig waren, koii door gemis aan gegevens nog niet worden verstrekt ; alleen kon door dr. Helrnert met
de geodetische commissiën voor enkele rijken bepaalde gordels worden
aangegeven, waar men de astronomische ligging van een groot aantal
stations zou bepaleii om aldus voor die gordels de afwijking van den
vorm der s p h e r ~ ï l e te berekenen. Als voorbeeld daarvan gaf hij de
bewerking van een gordel ongeveer in de richting van het noorden
naar het zuiden, van Denemarken tot de Zwitsersche bergen.
Een uitvoerig bericht werd door den lieer Lallemaiid gegeven over
de uitgebreide waterpassingen in de laatsto jaren i11 Frankrijk verricht
en over de vergelijking van de uitkomsten van deze waterpassing en
van die van Bourdaloue welke van de jaren 1857-1863 dagteekent.
De meening dat uit de verschillen dier uitkomsten tot eenedaling of
rijzing van den bodem mocht wordeu besloten vond geene algemeene
instemming, hoewel het feit dat in het algemeen veranderingen in de
hoogte van het vasteland plaats vinden niet werd tegengesproken.
Als eene niet onbelangrijke bijdrage in deze quaestie kon er onzerzijds
op worden gewezen dat, volgens waarnemingen in Amsterdam volbracht,
de bodem aldaar gedurende 2 eeuwen onveranderd zijne lioogte heeft
behouden.
I n verband met deze daling en rijzing van den bodem herinnerde
de secretaris aan de verplichting, welke het bestuur der internationale
aardmeting reeds in 1864 up zich had genomen voor de verschillende

waterpassingen in Europa een genieenschappelijk nolpiint der hoogten
a a n te geven en werd aan de permanente Commissie opgedragen o m
in de eerstvolgende algemeene vergaderirig, welke dit jaar in Parijs
zal worden geliouden, daaromtrent eeii voorstel te doen. Dit n u l p u n t
zou moeten worden ontleend aan de gemiddelde hoogte van de Noordzee
op de kust var1 een der kleinere Staten (Nederla~idof België).
Een niet oiibelaiigrijk vraagpiiiit waarmede de algemeene vergadering van afgevaardigden der graadmetirigscommissie zich reeds t e
Rome had beziggehoutleii , namelijk de veranderlijkheid van de breedte
of pools~ioogtevaii eene plaslts, werd door den heer Förster nogmaals
I n Rome rvas besloten eenire sterrenwachten uit
ter s ~ r a k e.gebracht.
,
te rioutligen (Jni cluor geincc~ri~c\i:ip~~clijkc
gelijktijdige ~ a n r n c m i r i g s rcckscn tlc n1 u! liiet vertlri lerliiklicitl rali tlz poolahooate te onderzoeken. Aan die nitrioocliging &as echter
g e v o l g g e g e v e n , en
n u besloot de permarierite Commissie op voorstel van de heeren Foerster ,
IIelmert , Van de Sande Bakhuyzen, Tisserand en Weiss, de zaak zelf
ter hand t e nemen en h e t centraal biirrau op te dragen d e noodige
onderzoekingen t c doen volbrerigeii ter bepaling van de beste waariicmingsmethode tiie men bij de oplossing van dit zoo gewichtige als
lastige vraagstuk heeft t e volgen. Op een viertal sterrenwachten zijn
deze onderzoekingen reeds aangevangen.
Behalve met deze meer algemeeiie onderwerpen hield de vergadering
zich ook bezig met de verslagen der afgevaardigde11 over de geodetische
werlizaamhedeii in het laatste jaar i11 de verschillende landen van
Europa volbracht. Onze medeletleii Echols en Van de SandeBakhuyzen
brachten tiet versla; uit over Iietgeeii in Kederland was verricht. Deze
verslagen gaven tot geene algeliieene beschouwingeii aanleiding.
Sijdeiis de vergadering \ven1 tevens a a n cle afgevaardigden een
exemplaar aa~igebotleii van liet verhandelde in (Ie zitting van d e
p~rrnanerite commissie te Kice in 1887, waarvan wij de eer hebben
Uwe Excellentie een exemplaar aan t e biedeu.
Werkznnmheden dei. Cnnznzissie. De werkzaainhedei~der Commissie
hadden in 1888 betrekking op :
d e driehoeksmeting ;
de waterpassilig.
,oor de driehoeksmeting zouden
Dricho~ksrneti7?c/. [>e ~verkzannihc~len
volgena het ontwerpcri plnii Lestaari in tle uitvoering van de metingen
op cle drie kluiitrn iii dc ~)roviricieCfroiiirigeri, die riloesten dienen voor
de aansluitiiig nan tlc iiietiiigeii i11 Pruissen, n:iirielijk Finsterwolde,
Uitliiiizermeeileri er] FIoriiliiiizen , n1 waar de metingeii in tle eerste plaats
noodzakelijk xvareii omr!:it die n7erlrza:ltnh~deno p tle Pruissische p u n t e n
reeds i11 1885 en 18% wiirrri tori eintle gebriicht. De overige tijd zou
d a n bestreil worden aan tle p er cl ere verkeriiiirig van het driehoekennet.
Aan die rerkenniiig is echter ~ w i i i i ggedaan kunnen worden , doordat d e metiligen 01) de tioucngenoeindv punten a l ilen beschikbaren
tijd iii beslag namen. Alleen werd in de maand Mei langs de oostelijke
grens i11 de provinciëu Overijssel, Gelderland en L i m b u r g eene verkenning uitgevoerd, ten einde tot een voorloopig ontwerp t e komen

voor de verbinding van onze driehoeksmet.iiig niet die vau Pruissen
langs d a t gedeelte van onze grenzen. De ingenieur Heuveliirlc hegaf
zich daartoe riaar Oltlenzaal , alwaar hij cleii 7ileii biei deii kapitein
Bendeman van de I'ruissisclie Landes-nufnalinie ontmoette, om gezamenlijk
met hem cle verscliillende aaiisluitirigspunteii t,e bezoeken.
Deze gemeeuscilappelijke verkenning die op 17 Mei eiiidigde , gaf
aanleiding tot eeo voorloopig ontwerp voor de aansl!iitiiig (1a.t tot eeii
definitief plan zou kunnen varlieveti wortle~i,indieri de op ons grontlgebied n o g uit t e voeren verkenuilig geen wijzigiiig iioodzakelijk maakt.
Aangezien wegens de boveiigeiioeriide redeii die verkenning dit jaar
niet meer kon plaats hebben, zal dit een vaii de eerste werkzaamheden zijn die in den loop vaii 1889 ziilleii nioct1:ii iiitgevoertl wordeii.
Tijdens de ingenieur Heuvelink iiiet tlie verkeiinirig bezig w a s , g i n g
d e tweede ingenieur der coiiimiscie , cle tieer \Vilcleboer, met cle iiistrumenten naar Groniiige~i,ten e~iitlealilaar allrs i11 orde te brengeu
om de metingen te kuuiieu begiiinrii. Toeu do verlieniiing was afgeloopen, g i n g ook d e ingenieur Heiivrliiik claarhce~i, zoodat tegeii tiet
einde van Mei d e metingen in Finster\volde een aanvang kniiclcii iierneii.
De zeer ongunstige ~ e e r s g e s t e l ~ l h e idie
c l tleii gelieeleri zonier getieersc!it
enz. dat h e t licht zich ten gevolge vaii de groote eii oiirrgeliilatige breking
nooit scherp vertoonde. Ilet is dan ook a1lee:i rnogelijlr gecveest eeii eeiiigszins bevredigend resultaat te verkrijgen tloor alle hoelicii, w;i~rl)ij(lie riclit i n g voorkwam , een dubbel aantal iii:ilen te iiicten. 'i'ocli blijft c13
nauwkeurigheid vali de aldaar uerrictite metingeii briieilcn die va.u
Finst,erwolde. Voor cle midilelbare waarde vaii de fout in cle enkele
richting werd gevoriden 0,"29. Toen tlezc metingeii op 17 September
waren afgeloopen, koriden de metingen te Horlitiuizen, n7nar miiiiler
moeilijkheden t e verwachten w.lreri, nog oiiderrio~ueiiwortleii. I k z e
metingen gingen dan ook zeer voorspoedig, zoodat zij iii 8 dageii tij1
ten uitvoer gebracht kontien wortlen , niet eene miJdrlbare ~ ~ a a r t l c
heeft en de groote moeielijlcheden die de nietiiigen aldaar oplever(1en
e n die in ons vorig verslag uit,voerig wer,leii a:lrigegeveii , warcii oorzaak dat de metingen alclaar zeer l a n g rluurilt!ri eii rerat iii het begin
van Augustus afgeloopeii waren. De verkregen uitlconisteii zijn echter
van dien aard d a t zij alle reden t,ot tevreclt!~iheid geven. Uit tle vereffening van de gedane metilipeu bleek d a t de niitldelbare waarcle vnii
d e fout in d e enkele richting slechts opklimt tot O ",18.
Op h e t station Uitli'uizermeeden , dat nlsnu aliii de beurt k n ~ a n i,
werden d e moeielijkheden die zich iii Fiiisterwolde op d e lijii Uithuizermeeden-Finsterwolde voordedeii, in nog sterkere in:~tcoiidervoiideri.
De lichtstralen van den heliotroop te Finster~voltlokwaiiieri zoo clictit
l a n g s den grond en over de daken van tusschengelegeii bocrderijeii
v a n d e fout voor ééne richting vaii 0,"20.
N a d a t deze metingen tegeii liet eiiide vaii Siptcmber 1.1clioorlijk teii
einde gebracht w a r e n , moesten nog op de toreiis tc Oiist~vcdde,Gieteii ,
Groningen en Kollum en op den vuurtoren op Scliierlii«niiikoo~de
p u n t e n waarop gericht w a s , worclen uastgclegct , \vaarlia. beide ingenieurs tegen h e t midden van October in Delft terugkn~ainen.

Aangezien de drie punten waar de metingen hebben plaats gehad,
niet tot eenzelfilen:,:driehoek behooren , kan men do uitkomsten der
metingen niet toetsen aan de bekende voorwaarde, clat de som van de
drie hoeken gelijk moet zijnaan 180" plus het spherisch exces van den
driehoek. Te zamen met de metiugen in Pruissen uitgevoerd, vormen
clie punten echter een driehooksnet van negen driehoeken, in vijf van
die driehoeken komen een of twee hoeken voor, die door ons gemeten zijn.
De sluitingsfouten var1 deze vi.jf driehoekeil zijn : 0."404, 0."215, 0."634
0."868 en 0."145, terwijl de vier overige driehoeken die geheel op
Lhitsch grondgeliied liggen als sliiitingsfouten opleveren 0."722 , 1."366,
0."196 en 0!'978.
Uit deze cijfers blijkt voldornde dat de door ons
verkregen uitkomsten niet behoeven achter te staan bij die welke elders
verkregen zijn.
Van de verkregen uitkomsten der metingen werd zoo spoedig mogelijk mededeeling gedaan aan i e Koninkl. Pruissische Landes-aufnahme.
Aangezien er vooruitziclit bestond, dat spoedig zou worden overgegaan tot heb uitvoeren van ecne srcundaire driehoeksmetiug , in
verband met de driehoeksmeting voor de graadmeting, werd van de
gelegenheid gebruik g e m a a k t , om zooveel mogelijk ook de omliggende
turens, die niet tot het riet behooren, in te stelleri.
Wegens den geruiuien tijd dat de metiogen in Fiusterwolde duurden,
was het mogelijk om van (1:tbr al de zichtbare tor:ns, ten getale van
110 in te stelleu. Op de twee audere punten kon dit niet zoo volledig
plaats liebben ; iii Uithuizermeedrn Fwerden 69 en in Hornhuizen 18
t o r e ~ ~buiten
s
het net rali de eerste orde ingesteld. Men heeft er echter
voor gezorgi , dat op die twee punten de waarnemingspijlers konden
blijven staan, om die in een volgend jaar nog te kunnen gebruiken.
1TGterpassit~~g. De uitkomsten der waterpassing zijn in het vorige
jaar afgedrukt en verzondeu.
Bij schrijven van 25 Juli 1888 no. 518 hadden wij de eer Uwe Excellentie voor t e stellen, dat de zorg voor het bewaren en zoo noodig
vervangen der merken van de Rijkswater~>assirigin het vorvolg ZOU
worden opgedragen nnn den algemeenen dienst van den waterstaat.
Blijkeus de missive van Uwe Excelleiitie van 29 December 1888 no.
2284, afdeeling K. en W . , is aan dit voorstel gevolg gegeven.
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