VERSLAG DER RIJKSCOMMISSIE voor graadaetinq

wateppassing aa?~,gaandehare zoerkzaamheden gedgrende het jaar 1889.

Ingevolge het voorschrift haar verstrekt bij beschikking van den
Minister van Binnenlandsche Zaken van 14 Mei 1879 , lit. M , afdeeliiig
Kunsten en Wetenschappen , heeft de Rijkscommissie voor graadmeting
en waterpassing de eer aangaande hare werkzaamheden i11 het jaar 1889
het volgende te berichten.
Commissie. In verband met de opdracht om te zamen met de driehoeksmeting voor de graadmeting eene secundaire driehoeksmeting uit te
voeren, werd de heer A. W. E. Kwisthout , ingenieur-verificateur var1
het kadaster te Roermond, als lid auu de commissie toegevoegd.
Vergadepingen. De conlmisaie vergaderde vijf malen in den loop van
het jaar ter beraadslaging over hare aangelegenheden.
betrek kin ge?^ wet hwitenlandsche leden van de internationalegeodesische
vereeniying. Aari den secretaris van de permanente commissie van de
internationale geodesische vereeniging werd een kort verslag gezorideu
over de werkzaamheden in 1888 voor de aardmeting in Nederland verricht, welk verslag is opgenomeri in de bijlagen van de handelingen
van de vergadering dier commissie in September 1888 te Salzburg
gehouden. Verder werden aan het internationale bureau de noodige
gegevens verstrekt, voos zooverre Nederland betreft ,voor de samenstelling
vnii de algemeene verslagen over de basismetingen, de mareographeii
en de waterpassingeil.
I n de maand October kwamen te Parijs de afgevaardigden der verschillende geodetische commissiën bijeen voor de 9de algemeene vergadering
van de internationale aardmeting. De bijeenkomsten van al de afgevaardigden en van de permanente commissie hadderi plaats van 1 tot 1 2
October in de zalen vali het Ministerie van Buitenlaridsche Zaken , waar
op 3 October de conferentie geopend werd door den Minister van Buitenlandsche Zaken Spuller, in tegenwoordigheid van den Minister vari
Oorlog Freycinet en van den Minister van Onderwijs Fallières. Vertegenwoordigd waren België, Denemarken, Frankrijk, Griekenland,
H a m b a g , Hessen-Darmstad , Italië, Japan, Mexico, Nederland, Oostenrijk , Pruissen , Rumenië , Servië , Spanje, Vereenigde Staten van
Noord-Amerika en Zwitserland.
Als voorzitter werd aangewezen de heer Faye , lid van het instituut,
voorzitter der Fransche geodesische commissie, terwijl de heereri Fvr-

s t e r , directeur der sterrenwacht te Berlijii , en ons medelid Van de
Sande Bakhuyzeii , tot ondervoorzitters werden benoemd.
Uit het verslag bleek dat zich thans reeds 26 Staten hadden aangesloten
bij de vei*eenigiiig der aardmeting op de grondslagen der te Berlijn
iii 1886 aangenomen internationale conventie en wel behalve de reeds
genoemde 17 Stateii, de Argentijnsche Republiek , Beijeren , Chili ,
Noorwegen, Portugal, Rusland, Sakseii , Wurtenburg er1 Zwedeii. De
toetreding van de Vereeiiigde Stateii van Noord-Amerika, waar de
werkzaamheden op het gebied der aardmeting zulke kolossale uitbreiding
hebbeii gekregen , en die nu te beter in verbaud kunneu worden gebracht
met hetgeen iii de overige werelddeelen is verricht, werd met groote
voldoenirig vernomen.
Na het verslag van deli secretaris Hirsch werd door den hoogleeraar
Helmert , directeur van het te Berlijii gevestigde centraal bureau der
aardmeting, verslag gegeven van de aldaar verrichte werkzaamhedeii ,
in de eerste plaats va2 de samenstelliiig vaii eene bibliographie der
geodesie, vervolgens vaii de berekeniii; der groote lengtegraadmeting
laiigs de 52" ~ a r a l l e lvar1 Rusland tot België. ten clerdevan de verbiriding van de iroote Russische breedtegraadmeting vaii de Noordelijke
IJszee tot de Zwarte Zee met de breedtenraadmetilig in Engeland en
Fraiikrijk , eiiidelijk vaii de onderzoekingin welke vÖlgens een besluit
vaii do permaneute commissie te Salzburg aan het centraal bureau
waren opgedragen aangaande de meest geschikte methoden ter bepaling
vaii iiiogelijke veraiideringeii in de breedte. L)e volbrachte waarnemingen
deden zien dat voor dit doel de breedte-bepaling volgens Herrebow ei1
!l!alcott uitriemend geschikt was , doch veranderingeii iii de breedte had
ineri gedurende de 6 maanden waarin die oiiderzoekingen verricht wnren niet bespeurd.
Algeineeue berichten over den voortgang der werkzaamheden teil
behoeve der aardmeting sedert de vergadering te Nizza in 1887 werden
gegeven door cle heeren Van de Sande Bakhuyzen over de sterrekundige
bepaliiigen van leiigte , breedte en azimuth , Ferrero over de driehoekmetingeii, Bassot over de basismetingen , Von Kalmár over de waterpassingen , lbanez over de mareographen , Helmert over de sliiigerbepalingen en over de afwijkingen van het paslood.
Iri de bijeenkomst van de permanente commissie iii 1888 te Salzburg
had die commissie op zich genomen in de algemeene vergadering te
Parijs voorstellen te doen omtrent een gemeenschappelijk nulpunt voor
de hoogtemetingen voor de verschillende staten van Europa , een nulpunt
dat zou wordeii afgeleid uit de gemiddelde hoogte van de Noordzee
op de kust var1 een der kleinere Staten. Ten gevolge var1 het gemis aan
eelie volcloend nauwkeurige waterpassing in België, ontbrak vooralsnog
het verband tusschen de gemiddelde waterhoogte aan de kust te Ostendo
eii op de verschillende punten van onze k u s t , zoodat eene beslissing
omtrent het aan t e nemen nulpunt nog niet kon genomen worden ;
daar men evenwel vertrouwde dat de BelgischeRegeering eerlang voor
eene voldoeiide aansluiting van de mnreograaf te Ostendeaan de water-

passingen der naburige 1:inderi zou zorg dragen , werd nan het centraal
bureau opgedragen eene memorie samen te stellen ,welke bij de volgende
:~lgerneeiievergadering tot grondslag der te nemen beslissing aangaande
een algemeei1 vergelijkiiigsvlak voor alle waterpassingen kan dienen.
Vervolgeiis brachteii de afge~aar~ligdender verschillende landen
rapporten uit over den voortgang der werkzaamheden voor de aardmeting
gedurende het laatst verloopen jaar, welke alle bewezen hoe krachtig
eu veelzijdig aan de grootsche onderneming wordt gewerkt. Zeer belangrijk waren onder meer de mededeelingen over de oiiderzoekingen omtrent
de intensiteit eii richting der zwaartekracht, onderzoekingen die als
voorbeeld kunnen dienen voor hetgeen ook in Nederland in dit opzicht
is te volbrengen, want al mogen wij bij de zeer geringe verheffing
welke onze bodein oplevert en bij de groote gelijkvormigheid van het
terrein , waarschijnlijk nict zulke belangrijke uitkomsten verwachten
als in meer bergachtige streken zijn verkregen, zoo zijn toch ook hier
waarnomingen in deze richting in aansluiting aai1 hetgeeii in Duitschland
ei1 Frankrijk wordt verricht zeer wenschelijk.
Van veel belang was ook het zeer uitvoerige bericht vaii den afgevaardigde der Vereenigde Staten van Noord-Amerika over alles wat daar
op het gebied der geodesie was volbracht. Daar echter dit bericht,
evenmin als die der overige Staten, nog niet in druk verschenen i s ,
is het iiiet mogelijk er een behoorlijk verslag vaIi te geven.
Sen slotte had de stemming plaats voor de vervulling der vacature
in de permaneiite commissie, ten gevolge van het uittreden der heeren
Ibanez , Perrero , Foerster , Nagel en Vyn de Saiide Bakhuyzen. Allen
werden hcrkoze~i, behalve de heer Nagel, die verzocht had niet iiieer in
aanmerking te komen. Voor de vervulling van zijne plaats werd een
gelijk aantal stemmen uitgebracht op de heereii Davidson van het
U~iitedStates Coast aiid geodetic survey , en Hennequiii , chef van het
bureau cartographique iu België.
E r werd n u besloten aan de verschillende Staten, die tot de Berlijnsche conventie waren toegetreden, langs diplomatieken weg het voorstel te doen om hct aantal leden der permanente commissie vaii negen
tot tien te vermeerdereii. \Vordt dit voorstel aangenomen , dan kunnen
de heeren Dxvidson en Henuequin beiden in de commissie worden opge-

nomen.
werkzaam he de?^ der commissie. Ue werkzaamheden der comuissie
hadden in 1889 betrekking op :
dc
de
de
dc

primaire driehoeksmeting ;
secundaire driehoeksmeting 3
lengtebepaling ; en
getijwaarcemingen.
Primaire driehoeksmeting. De werkzaamheden voor de driehoeksmeting
bestonden in het voortzetteri van de verkeiinirig waaraan blijkcns het
verslag over 1888 in dat jaar niets meer kon worden gedaan, eii in
het inrichten van verschillende statioris voor de metingen. Sen einde
die werkzaamheden met het oog op de uit te voeren secundaire drie-

hoeksmeting zooveel mogelijk t e bespoedigen , werden tegcii 1 Mei naast
de beide ingenieurs der commissie nog twee nieuwe iiigenieurs aaiigestel:l,
namelijk de civiel-ingenieurs J. A. Van E y k Bijleveld en J . F. Quarit.
D e eerste werd voor die werkzaamheden toegevoegd aan den ingeiiieur
H k . J. Heuvelink en de tweede aan den ingenieur N. Wilclehoer. Op
die wijze was h e t mogelijk de heJovlde weikzanrnheden met twee
ploegen te gelijk aan t e vaiigeii.
De eerste ploeg wcrd belast met de voortzetti~ig van dever1;enniiig
langs de oostelijke grens voor de aansluiting aldanr niet Pruissen, inet
de verkeniiing in de provinciën Overijssel , Gelderland , Limburg eii liet
oostelijk gedeelte van Xoordbrahant en het inrichten vnii tle statioiis
om in 1890 de primaire metiugeii aldaar te kurineri beginneli. Ue iiigenieur Heuvelink begaf zich daartoe in het laatst van April iiaur \Vinterswijk t o t h e t inrichten van een heliotroop op den toren aldaar , ten
eiride t e zamen m e t rlen kapitein Benrlernan vnii de Pruissische 1,aridesaufnahme de lijn Bentheim-Winterswijk t e onderzoekeil. Op 1 b!i,lri kwxm
hij met bovengenoemden officier i11 Bentheiin samen eii daar voegcie
zich de boveiigenoemde nieuw benoemde ingenieur Van E y k Bijleveld
bij hem. H e t onderzoek werd a.lsnu gezamenlijk laiigs rle grenzen tot
in Limburg voortgezet, ten eiiide te onderzoekrri in hoeverre nog rerbeteriugeii gebracht konden worden in Iiet voorloopige plan vali a:~iisluitirig
d a t was ont'worpen n a a i aanleiding van de verkennirig uitgevoerd in
h e t voorjaar van 1888. In het gedeelte ten noortleil van ITijrnegeii k w a m
geen veranderiiig ; alleen werd later bij de voortzetting der verkeiiiiirig
daarin n o g eene wijziging gebracht, i11 zooverre , dat tiet punt, Ht?tt,rrih e u v e l , dat vroeger door deli toren vaii Hoclielten vervangen was,
dnxrin weder word opgeuomen. Bij cle verkeiiniiig in 1858 was het
uitzicht naar de zijde van Pruissen op deii Hettenlieuvc?l hel~nimortldoor
boomen dic zich aldaar bevonden. Daar tlie boonien t:cliter in cieri vorige11
winter grooteridcels gerooid waren , bleek het uitzictit tlians vrli te zijn ,
van welke gunstige gelegenheid gebruik g e m m k t werd om dat p u n t
in het primaire net op te neiiieri , waardoor tie aansluiting vaii de
secundaire driehoeksmeting in d a t gedeelte ver1 gemakkelijker worilt.
I n het gedeelte t e n zuiderl van Nijmegen ondergirig Iiet voorloopige
net eenige wijzigiiigen ten gevolge van de genieerischn~ipelijkeverkenning. I n de eerste plaats werd in tle riabijhí~id van Nijmegeri con puilt
gezocht en op den Flierenbt!rg onder de gemrente Groesherk gcvondeii ,
van waaruit behalve de Nederlaiidsclic punten ook de Pruissische zichtbaar
w a r e n , w a t van uit Nijmegeii wegens d e nabij gelegeri lieuvelen niet
mogelijk was. Door cle keuze van dit punt komt niet rilleen Nijrnegeii ,
maar tevens ook Mil als hoofdpunt der driehoc1;snieting te vervallen.
Niettemin zullen deze punten , ter wille vaii de secundaire driehoeksrnet'ing , toch als punten van de eerste orde worden opgenomen niet
als lioofdpunten maar als tusschenpunt3n.
Eene tweede wijziging oiiderging het voorloopige ont\verp voor (ie
aaiisluiting in de nabijheid van Roermond. De aarisluiting aldaar zou volg e n s dat plan moeten plaats hebben door tusscheiikornst van den toren

t e Erlielenz , waar zelve nist gemeten 1;oii worden , maar waarop gericht
zou woideri van u i t de Kedeì-laildsche punten l?o~rrnoritleii CTk~aqsberg
eri de Pruissisclie piiiittlii Jliiiiclt eii Hinsbecl;. Ten einde cencAnieer
directe en betere aaris1uitii:g altlaar t e \eikrijgc:ii, wertl op tc:t ticoge
terrciu i11 de naliijtiei11 vaii tle grc)i1zcri eeii liuiit gezocht r:iii n-anruit
de Pruiseisclie puiiteii i\lïii.c!t en HiüsLec:k , e\cnnls de iiiiotlige Nederlaiidsckie l8unttxiizicliíi,aar zijn. Eeii liergelijk pui;t \xltlid gevuiideri op
deli Kiifh!~.ergoiider de ge1i.eeute Vlodrup J l r t deti eigeiia:ir rail het
terreili w t ~ r ~c:i.rie
l
overeenliorrist gesloten ( , i i i vour de riietiiigcii alc1a:ir eer1
~ i ~ l i a i te
i l i1iil;eil ~pri~kltc?i!.
Sii afloop van deze gemceiisc!appelijl;e rerl;ei!uiiig , xvaarl~ij cle iiigeiiittiirs t,ereus iii de gelegerilieitl gcoteld n erdeii orii eeii I .ezotak te: i:rciiigeli atin reri v:iii [!e sigiiilleii i l i e i i i t i i i i i I'ruisst?ii Crzig was te l~oiiweii,
n1er.l cle ~erkeiiiiiiig- i i i Liiiiburg ril iii !iet t i ( str!ijk ge~itirltevan SOt~i'dbrabant voortgrïet. Ketlern.c,tlrt cii 0.s~l:lel<pii liiii. tit. iricest gesc.liikte
1)11111aite ",jii vticli. ílt: :iiir!s!iiitiiig ii:iii tlt. i-et~ilsi;!stgtsti~l~le
1iocI;licriteii
a:iii tle gieiizeii. \.ooi. de ~ r r i l r rx~oc~itxrttiiig
~
~i?i:irt.et mrstcii n.t:rtleii
co»r.looliig aa: gciinirieii Beek I i.j Hi,!!ii~i!(l cii Oiixcl!ot , e:i<, 01) giiiis:ige
wijzc verboiitleii I<uriiicii xvo~drii I: t v i t l t ~ iirig ii!t3er xr-este:lijl;e piiiiten
Giìriiicheni rii 0os1erlloi:t of l?ied:i. Als ras' kt.i:dí:ii cit'zo 1~11iitt:i!:og
niet wordeii n:iiigciioriieii , t i ~ ' i i s i e ~uniflat
ls
eerst nioesl woi.tieii i:agrg.naLi
of v::ii uit 1:iatstgeiir~riiiilt: [ ~ ~ i ~ ~lict
t c ' iliet
i
vrriler ~ e ~ í . T : i i ; i t I~ i~oI ~i
x~orileiiri:r!rt;c~zet, :iiiclerd~r~ls
ijiii:!nt (le lijii Oirscl-iot-Ne(1trnerrt iiiot
geheel \-rij x\,:is. 1 1 1 clie lij11 L,e\o~i!leiizich eeiiigc Iio3111etidie tlienvt~
opgez! clit te n-clrtlen : t!>ii riiitle uit te iii;ikeii c i f z i wepgeruiniti kuni~i.ii
worden. lìit onderz,lek nioest tot luter anrileii uitgesteltl , teli ciiitle te
kiii;iieii zurgeri tlat iii liet rerils rns!gestelilt: gtiilerlte r c i i i het liet een
zocidniiig axiital puiitrii voor de inetiiigeii iii crde koi~deiin-on!eii geliracht
(lat het volgeii~iej;iar die metiligeil zc~u<leiik u u ~ i e npliinis liebticri.
Ilet eerst n.er11 (1:iartoe tie toieu te \Vi~itei.awijl~oildrili~~iiclen
~ R I ~ O L I J Pen
I I tliiarol~tivee pijlers voor de metiiigeri aaiigetiinckit r11 daarna
werd
h e t p u n t Hetteiilieuvel, al w a r een steiger voor de ~~aariiciiiir~geii
äiing-ebraclit , zoo Iaiiig dat het i ~ : s i r u m e , iop
~ t (j ineter lioveii dril o-rond
korut t,e staan. I\'atl:it deze n.crkzt~ii'n;tif:ilt~iin a r e n nfgeloopeii eii tevens
de iiooiligr: metingen rer:,ic.lit mareii [oor het Lepalen v n i i (Ie ceritreerings eleriienteii , ~ e r ~ l e (ie
i i iiirict;tiiigeii vali rle verdere stations ontlerhaiideo gcnoriien , alsrner!e tle verkeniiingen die iiog r:ootlig lvareii ter
bepaliiig vaii de juist<: 1)le:~tseii waar enkele va11 de sigrialeii gelilaatst
moesten aorilen. S e n gevcilge daarcan zijn, behalve o11 rle twee ree !s
genoemde statiuiis, nog 01) ilc navolgeiide puuteii inrichtingen voor de
metingen a:irigetraclit. 01) den Zenielerberg is een niassive zuil van
Bentheimer z;iii~lst~eiiaangebracht om daarop de metiiigeii te kuurien
uitvoereri. 011 de toren te Zutpheii werilen twee x~aarriemings~)ijlers,
op tiie van Rheiien en Kijmegeii , ieder ééii pijler gebouwd en op lmboscli werrl een steiger iiiet eene waarneuiingshoogte van G meter aanL i!illel
gebracht. Voor de steigers op t e ricbt'eri op den Flierenberg bij Y','
g e n en ter plaatse van het vroegere observatorium van Kraijenlioff op

d e V e l u w e , alsmede v6Ór het boiiweu van een pijler op deli toren t e
Xerlermeert' , werden contracten gesloten , zoodat de inriclitiligen op
die stations ook voor den aanvang van d e werkzaamheden in deli volgenden zomer gereerl zullen komen. Verder werden de inrichtingen
op de torens te Oss en Venray en het bouwen van een stciger o p d e n
Klifsberg in zooverre voorbereid d a t m e t de werkzaamheden daarvoor
i n Iiet volgende voorjaar onmiddellijk k a n morden aangevaugeii. T e n
slotts werd nog eene verkenning uitgevoerd van de lijn Kedert~~eertULi:gsberg, teu einde het drichoeksiiet i11 liet zuiden van Limburg
definit'ief t e kunnen vnststellsn. Door Iiet niistig weder d a t in liet tocc
zeer ver g 6 ~ o r d e r d ejaargatijde uoortciureiid lieersclite , bleef deze pogiiig
roorloopig zon:!er resultnat, zooclat die verkeiiiiiiig tot liet oolgeiicle jaar
moest x~ordeii uitgesteld. De bei(le iiigenieuys keerden claariin tegen
lialf Xoueiii1,er in L)elft t'erug.
Omtrent liet p u n t Tibagsberg dieiit nog x-errneld tt. n~ordeii d a t liet
terreiiigetleelte Ivaarori de steen :ildaar ~ e p l a a t s tis die aln :taiis!iiitiiig
d i e ~ i t a111 de Pruissische e n aai1 cle B:lgisclie liietingeil tloor de coiiiriiisaie viiii de xeineeiite Voerentlaal i3 aniigel;oclit , ten eiiicle 1x.tt.r als
tot i:u toe voor Iiet oilbeschadigrl behoiiU van dat puiit t c kuniien
zoicyii.
L)e l ~ o g i i i ~ e ianiigc"ren1
i
oin ook nog ilit jaar de stations Oldeuzaal
(.li Hitril;erl,ijr;
yoor (Ie inetiiigeii iii t e richteii , blex-en zolider g e v o l g ,
oiiiiliit tlc ouilerliant1i:liiigeii iiirt Iiet gt.ni~eiit~el.)c~stuur
~ : i i i Oldeiiznal
eii i i ~ i i eigeiinar raii liet, terreili op dei1 H:~ri!;ei.Lci.g
iiiit wireii
afgelt~op(>ii.
Aan (ie tweede p l o e g , Iiestaniitle uit ile iiigeiiieiirs 'A7i1cle'.~oereii
(Juaiit , n-er(l olgerir:i;:rii tle verlceiii~iiig Tour het tirielioe1;cnet i i i de proT-iuci;;n TSc:ord- ci: Luidliolland , Zer1:trici ei1 Liet mestelijk gerleelfe van
Koor ibrnl~niit. 1)e n7erl;z:i:inilirdeii namen een a:liivaiig iii de c:erste
tingw i r a i i Mei ei1 wel i i i tlrn Hnarleuiiii~~imeerpoliler,teil eiiitieiia te
gaaii o p \reliie ~vijze de altlnnr iii 1868 oii 1869 tloor ~vijleiiprof. F.
J. i3i:iiiikart ge:rit3teii linsi.3 iiaii eeii rali de zijdeii r:in liet liet vrr!iriiidei, 1;oii xvorileil. Uit tict ter ~>líi;i,t~e
iii~esteilieciiiderznel; is geblelteri
d a t iiieri bij tlie rerbiiitliiig op groote ino:ilijl;liedeii s t u i t ; v a n geen
eii1;el l ~ i ~ i ten
l t zuir1e:i V:LII (!i:basis zijti I~(~it1e
~~iteiliileii
zicl~tl?nar, d:iiir
ineii i i i alle ricIitiiig!ii , lictzij x-:i:, Ijct eeiie 1ietzi.j vnii 11ct aiidcre ciiidp u n t , stuit, o p de rijen tiuonien eii ~~:oiiiiigeiidit: zicii larigs (!e veracliilleiide n7egeu iii dril lj,~lili:r Gevincleu. Eciiu verbin6iug vali de gerrieten
11:isis zou al1ee:i iiiogelijk zijn door iii de iiabijheid vali de ei:itll>untrii
tn-ee signalen vaii iniiisteus 1 2 inoter lioogte op te richten , eene iriricht i n g ilie zeer kostbaai. zou zijii ei] groote mociiijlilicde:~zou oplercreii ,
daar tlt: signalen op zeer slap terrei11 zouden inoeten ~voïdeiiaangebracl~t
eii op betrekkelijk grooteii afstand van tle basiseiii~lpunteiizouden Icomei: ,
n-at iiiet beuorrlerlijli is aan de iiaunrkeurigheij der metiiigeii.
Het rei.clieiit daarom o r e r w e g i i ~ g of liet niet vooïdeeliger zal zijn
eeiie nieuwe basis op een beter (laaivoor gelegen terrein te meten. Iii
afnlacìiting d a t Liierouitreiit eeiie beslissing zou genomer! zijn , werd het

verdere onderzoek van het basisnet gestaakt en overgegaan tot de verk e n n i n g v s n het groote drielioeksnet.
Bij die verkenning valt in h e t algemeen op tenierken , dat verschillende van de kerktorens, die indertijcl door den generaal Kraijenhoff
voor d e metingen gebruikt zijn en later ook door w~jleiiprof. S t a m k a r t ,
als hoekpunten uleïdeii gebezigd , ongescliikt bleken te zijn voor metingen met die iiauwkeuriglieid zooals thans vereischt wordt , en dat vele
van de richtingen die vroeger vrij w a r e n , dit tlians niet iiieer zijn.
Het gevolg hierrail was dat ~erscliillendelioekpuiiteii di;or andere
vervaiigeii iriuesteii nlordeii , wanl.toe soms eeii langwijlig onderzoek
rioodig rrtls, zonder dat nien riog is kuiiiien koiiieii tot eeii definitief
iict voor de metingen. Op rerscliillende punten moest tlnerom het
onderzoek voorloopig gestaakt wor\!eii, om eerst n a te gaan lioe het
verdeie getleelte vail bet liet zou mortleii , c1:~nr liet aiidsrs \vellicht
bij de voortzetting var1 het liet zou ULijkeii (lat de ge,riaiie keuze van
! ~ o e l i ~ ~ u n t eni ir e r nieuwe l ezn-areii zou opleveren.
Mei, is daardoor alleeii kuiiiieil komeii tot ceii voorloopig oiitwerp ,
waarin versctiiliende puiiteii iiog iin-ler ontlerzocht iiioeteii wordeii. I n
Noortlliollaiid werd Alkmxar , (lat oiil~ruikhaai.Iile~~lr
tv zij11, voorloopig
vervai!geil cloor C,istricuiii en S i e u n e Nieilorp , \v;inrl,ij teven3 de punten
Hoorii eii & J e d ~ i n ì ~ llic>iitleii
ik
~-erv:illcii cii wnartloor iii liet iioorrlelijk
gedeelte der 1ircivii:cie cri1 vrij g o e n e t rerkrc.gc.ii xverd. Alleen de
aaiisluitiiig iinar Iiet ziii.:eii is ]log- iiiet roldoeiide vrrkregeii , dazt de
t o r ~ 1 i~ : i i i L1a:irlriii \?ui)r tle iii!:tingeii oiigcsciiikt l~letik ti: zijn. Wellicht zal daarvoor iii de ~ t l a a t sinodten Ii~iiieii eeii l ~ u n tiii de duinen
bij Ilaíirlairi ; i1i:i:ir liel oiiderzoel, clanrvaii iuoect mardeii uitgestelil totd a t iueii eelilgsziiis o ~ de
) lioogte Tras viiii (!e wijze wa:irop liet liet
meer ziiiclnaarts zou w8,rdcii voortgezet , n:;iiit liet r a s tz riiorzieii (Int
zicli nltln;lr nioeili~jki!eilrii ~oitti(2iivooriioe!i , vooral hij I,eicl(%ii.1)it bleek
~verkc~l!jli
list geval te zijl1 ; i11 Leirleri zijii de ve:.schille:it?e toreil.; uiet
bijzoiirior roílr de ilietiiigeii gewhi1;t eii vtiii de puiiteii rali wilaruit
geiiirtcii 1i:iii ~rortl!:il zijli tle oinlig:,.eiiiir, puiite:i idiet zielitbaar. 31ct de
sterrcln-nelit is dit ook liet g e r a l , 11oorJieii iiiru van (laar Iiet uirzic!it
iiu:ir liet iioordeii gelieel iiiist. lhrironi \ ~ e r ~i i li de iiaLijheid v:?ii Leiden
iiniir ccii ;;escliil;t i,uiit iiitg,.c,zieii e:i ::l3 zoo:laiiix voorlool~igaangeiioriicri de toreii r a n Koordwijl<, ciie ruor d e inctiiigrii goed is iii te
richtcii rri tlie op zeer gulistige wijze rt~i1,oiitlen k a n worden met
Aiiisteidaiii , Utreclit eu Rottrrd:iiri.
Van Iiotterriaili uit Laii , hehalre met cle bovengenoemde puiiteii ,
d e rprbirirlin,y zeer goed verlrrpgen worden niet í3ori::cliem eii Breda
of Oosterhout aan de eene zijde , iiiet Brielle of GoedereeLe aai1 de aililere
zijdc. Ile r e r l ~ i u ~ l i r irail
g eeii r::ii cle twee 1watstgeiii:e:n~lepuntcri a:,n
de eene zijcle met Noordwijk, aan de aiidere zijde liiet Oosterhout of
B r e d a , is ecliter nog "iet verkregeii , waardoor de keuze tiissclieii die
twee punten iiog iiiet kon plaats llebben. Oolr iii Lrelaiid werden
verscliillende punteii gevoiideii die op guiistige wijze zoowel met
Goedereede als met Bïielle verboiiden kuriiien worden , z o d a t de keuze

tusschen die twee punteii hoofdzakelijk zal afhangen vat: hetgeen het
later onderzoek zal leereii omtreiit de verbinding met Kcordwijk en
Oosterhout of Brerla. Behalve dit oiiderzoek blijft ook iiog de verbirid i n g met de punten hardeii1)iir; , hssiiieile er1 H u l s t , die tot de Belgisclie driehoeksrnetiiig beliooreii , oiibeslist'. De dikke nevel-: w:iarmede
men in de laatste inaaiirleii mil den m m e r 01) de Zuidliollandeche
eilander1 ei1 iii Zeeluntl te karnpeu h a d , werkteii het oiiderzoek zeer
tegeii, zoodat teil slotte het, verdere onderzoek tot een volgeritl jaar
inoest wordeil [kitgesteld ei1 de ingenieurs tegen liet eiiide vali OctoLer
in Delft teriigkeerden.
fiec~mda%reclrichoeks,~nelii~!/.Soeii op hooftl~t~il<
VIIR tler Staatsliegrooting voor liet jaar 1889 eeii post was uitg-etrokke i .\.oor de
secuiidtiire driehneksi.netiiig t:ti uit rle toeliclitiiig bleek , (lat deilitvoer i n g zoli pl:l:its Iiebbeii volg(.ildiet plttil , oiit\vikkel~l iii oriq sclirijveri
naii Zijrit? Escelltiiitie cieii ,\liilistt.i. vali Uiiinerilnritl~clic L;ikeii v:iii 6
Jariunri 1838 , lio. 460 , aclitt'.: (Ie conirriiasie tiet wenscllelijli ii;ider
keiiiiia te maken i ~ i e t tie orgaiiisntie vaii clie riietiiigeri iii l'iiiissen ,
die i11 vela opzicliten als 1eidtli:lacl viior de orgaiiisn!ic :ilhier Z ~ J I kunI
nen streltlïeii. Het lid Schols weril daliron: gernaclitigtl zich i11 de
1ierstvac:iiitie , de eeiiige ti,j(l tlieri i i i j dai1r:oe bescl~il<t;lnrli>irl, iinar
Berlijn te tiegereii, a l ~ v n a rliij 0;) (1" nieest t~oorkoriieiidonijze door
tlen gm~::i:~l-rrinitioï Fc!ireil-er , clief dcr Pruisische 1,iiiicles :itilnalirne
e n den Oi~erst-l,icutc~i~aiit
JIorsl~oc'i, c!ief vaii de tri~orioiiictriscbe
afrlecdiiig , iii cir fi.cl:~gc~tiheid
grstrltl wrtrt! die or~g;iiiisatir iri :i1 h:~rr,
details: iiaii n-keiii,ig ri:t t e gaai].
Zoouls hierlio~rii bij de pïiinaire drieli~elisrnrtiiig ireds veriiield
i s , werderi , iiiet het dog op de seciiiid~iretlrieboelisrrietii~g, ij«g twee
iiigenie~irs door de coriimiseie naiigcstel(1, teil eiiide tlaartloor de uitvoering vnii de wcrkzaamhedeii voor de motiiigeii vciii de eerste orde
zoovcel iiiogelijk te bespoecligrn , dat weldra mt:t de eigenlijke metirigeii
van de tweede ( d e een aarir;ing geiiiaakt kail n.ordec.
Aan verdere voorbereitliug van Cir, scciiric!:~ire drielicielrenietii~g, het
aanschafren van iiistrumeriteii ril liet a a r stellen eii oefeiien vaii het
personeel , kon nog riiets gedaan n-(,r.ieli , \\-egeris geriiis n:iri de rioodige
localiteit voor het onderzoek va.ri de iristrumeriten ei] de oefenirig cler
ingeiiieurs. 1)aar d e uitvoering cler rlrielioeksnieting plaats hecift cinder
de leiding van het lid der coniuiissie, dat als hoogleeraar aan de
Polytechnische school t e Delft, belast is met h e t oriclcrwijs iii het
landmeten, waterpasse11 en de geodesie, en telkeris moet worden
gebruik g e m a a k t van de hulpmiddeleri die eerie inrichtirig als de
Polytechi-iische school voor dergelijke werkzaamherlen annbiedt , is het
noodzakelijk, d a t die localiteit a a n de Polytechnisct~eschool beschikbaar gesteld wordt i n onmiddellijk verband met de lokalen voor het
boverigenoemde onderwijs. De coinmissie vertrouwt dat bij de rioodzakelijke uitbreiding welke de lokalen roor d a t onderwijs moeten
ondergaan, hierop gelet zal worden. Zoodra zij weet tegen welken
tijd zij over die lokalen k a n beschikken, k u n n e n d e instruinenten

besteld morden , en maatregelen worden genomen om zich van het
noodige personeel voor de uitvoering van de metingen t e verzekeren.
I n afwachtiiig dat de noodige lokalen aan de Po1ytechnis:he school
beschikbaar zullen zijn , i s , ingevolge machtiging van Zijne Esce:leritie
hen Minister van Binrierilandsclie Z a k e n , in Oelft een huis g e h u u r d ,
om aldaar door het tegenwoordige personeel der commissie de noodige
berekeningen t e laten vtirrichteo.
Lez,gtebepatb~g.Op voorstel van den directeur van den geographischen
dienst vari het leger t e Parijs, hadden wij besloten de uitkomsten der
1engtel)epaliiig tusschen Leiden en Parijs op gezamenlijke kosten uit
t e g e v e n , voor d e helft te betalen door onze commissie voor de
andere helft door den Franscheri geographischen dienst. I n h e t afgeloopen jaar werd de tekst voor de verhandel.ing gereed gemaakt door
den heer luitenant-koloiiel L. Bassot en ons medelid H. G. Van de
Panrle Bakhuyzeri , welke ook tle waarnsmingeii voor de leiigtebepaling
h a l d e n verricht en deze verhsiìde!iiig werd te Parijs in de imprimerie
nationale gedrukt. Het eiriiiresultaat doet zieli dat het centrum van
den meridia:tiicirlcel t e Leiden 8' 35", 213 ten oosten van den meridiaan
t e Pari,js is gelegen.
Get~zuaarncnzili~~qe~z.
Ten einde gevolg te geven a a n h e t verzoek van
den generaal Ibariez om hem de noodige gegeuens t e verschaffen voor
zijli verslag over de getijwaarnemingen , zijn de gemiddelde waterhoogten
opgerrinakt uit de registrrerrvaarnemingen voor den Helder, Vlissingen , Brouwershaver, . Hellevoetsluis, 1Jmuiden , Harlingen, Stavoren,
E l h u r g , Nijkerk en Delfzijl.
I)e gemiddelde waterhoogte t e Helder is voor de jaren 1854-1867
en 1880-1881 opgeinaakt uit a l de uurwaariiemingen , daar deze
ii~idtlcritalleii icecls voor een groot deel gevormd waren. De midderitallen
(Ier uurwaariicmiiigeri van de overige jaren waren echter nog niet
g e v o r m , l , er] ten eiricle riu de berekening van de jaargemiddelden t e
vereen~uudigeii, liebben wij gebruik gemaakt van de oprrierkirig d a t
liet verschil tusschen d e geiiiidclelde waterhoogte afgeleid uit de waariieinii~gen van een j a a r , eii tle hoogte van halftij (gemiddeld van
hoog- eii laagwater) eveneens uit de waarriemingen van datzelfde jaar
o!ger~ra:ikt, eerie vrij staridvastige grootheid is. Voor den Helder was
dit verschil getlurende eeiie periode var1 1 9 jaar gemiddeld 106,4 millii~ieterseii clat het w e r k e l i k als een<: vrij standvastige grootheid m a g
worderi a a i i z e i i l ~ r k t ,blijkt uit de afwijkingen vair de jaargemiddelden
vaii het algeiripeii geniiddelde vari a l de j a r e n , welke afwiikirigeri
6,5 millimeters niet te boveii gaan. Voegt rnen n u 106,4 rnillimeterc
toe a a n de hoogte:: van lialftij, die jaarlijks in het t,ijdschrift van
het ICo~inklijk Institiiut van Ingenieurs worden gepubliceerd, dan
verkrijgt men de geiiiiiltleldc! waterhoogten t e Helder voor eene periode
van 38 jaar 1851-1888. Volgens de waarnemingen van a l die jaren
ligt het gemiddelde zee-oppervlak bij de getijmeter t e Helder 175
millimeter onder het Amsterdamsche peil.
De gemiddelde waterhoogten bij d e 8 overige plaatsen zijn op eene
!

andere wijze gevormd. Uit de waarnemingen tc Westkapelle , IJmuiden
er1 Vlieland gedurende een jaar en te Helder gedurende 3 jaar, zijn de
gemiddelden gevormd uit al de opteekcningen var] uur tot u u r en
ook uit de opteekeningen te 2u, 5 u , 8u en l l u , zoowel vóór als na den
middag. Het blijkt nu dat langs onze geheele kust van Westkapelle
tot Vlieland die beide middentallen voor eene zelfde plaats slechts een
enkelen millimeter verschillen , en dus zonder eenig bezwaar het gemiddelde van de 8 genoemde standen te 2 u , 5 , 8u en l l u voor- en
namiddag als het ware gemiddelde kan worden aangemerkt.
Bij het vormen dezer mitldentallen moet groote zorg besteed worden
aan het opsporen der verstellingen vaii het nulpunt der peilschaleii ,
die somtijds niet zijn bekenci geinaakt, eri dan moeteri blijken uit verg e l i j k i ~ g e n met de waterstandeii aan naburige peilsclialeri afgelezen.
De heer hoofdingenieur De Bruyn heeft die verstellingen met groote
nauwkeurigheid bepaald , en door zijne voortdurende contròle der volbrachte berekeningen ons grooten dienst bewezen, voor welke wij hem
opeiilijk dank zeggen.
Als uitkomsten van al de berekeniiigen vinden wij dc gemiddelde
hoogte der zee onder het Amsterdamsche peil:
Vlissingen
1884-1888 200 millimeter ;
Brouwershaveii »
n
214
D
Hellevoetsluis
B
B
102
»
IJmuiden
D
»
186
D
Harlingeri
B
D
122
D
Stavoren
D
»
73
n
Elburg
D
D
66
D
Nijkerk
D
D
83
Delfzijl
D
D
142
Te Hellevoetsluis staat de mareograaf te zeer onder den invloed van
het oppermater, zoodat men het voor deze plaats opgegeven getal
niet als de gemiddelde hoogte van de riorniale zee kan beschouwen.
Hoewel deze hoogten zoo goed mogelijk bepaald zijn ten opzichte
van het Amstcrdainsche peil, dat aan de door ons gepubliceerde
uitkomsten dcr Rijkswaterpassing teil grondslag ligt, is het mogelijk
dat door eene meer nauwkeurige bepaling van de hoogten van de
nulpunten der peilschalen deze getallen nog kleine wijzigingen zullen
ondergaan.

De RijRscommissie voor grarcdmeting ev, waterpassing ,
H. G. VAN DE SBNDEBAKHUYZEN,
Voorzitter.
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