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jíirlr 1903. 

Voltloeilile n:li1 l i c h t  vuorcc!irilt clooi. dtlii hliiii;tcr vnii Siiiueii- 
laiidsclie %;ikeii , hij br~cliil\liiiig ,r:~ii 14 Mei 1979. letter hl., 
aftlerliiig liiiiislcii cii \.Vrtcii~cli:~~)l~eii , liiinr gegeven, lieeit de 
It~kscoiiiiiiissic voor gi.aatliiic.tiiig eii mntrrpnssiiig de eer aaii- 
gnniitle Ii:lre n.rrlrznniiiliedrii iu liet jaar 1903 lic~t volgeilde te 
t)ericli t en. 

Bij l<oiiirililiili 11rsliiit v:iii E; Aiigiistiis 1903 iiO. 10 werti de 
lieer (Ir. J. .T. A.  hIiiilcr , nelierisioiiiircrtl 1ii:ijoor der genie van 
liet Neder1:iiidscli-Incli?clic leger,  benoemcl tot lid der coiumissie. 

De coniinisqie vrrga(1ertle drie msleu ter bespreking vaii liare 
aaiigrlegenlietlen. 

Eenmnnl liad de verg,idrriiig plaats te Ileitlei; , de niidere 
nialeii Iiad tle saiiiciikoi~ist te  's Grnverilinge pl3:lts. 

BiblieilrccX.. 

De blUltens het  Janrverslag over 1898 nnn deli Staat  geschonken 
tibliot,lieek oiitiergiiig rvennls i n  vorige jareii iiitbreidiiig, doordat 
ous uiedelid IIeiiveliiik tle iloor hem vanwege de internationale 
vereenigiiig voor aartlrnetiiig oiitvaiigeii priblicatieu er  aan 
toevoegtle. 
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Ditar de laatste (13de) nlgeiiierne vergadering vnii de iiitcr- 
iintioualo vereenigiiig vtior ( IC  ~rnrritrietiii~ was i11 Pnriis ii: 1!i00 
saiueiigekoineri cii volgeus de scilert 18!J7 h(:st;rantlc coiiveiilic! 
tiissclieii tle ver.;cliillciitle Si:lteii tlt:ï,e :i,lgctiiieeiio vergn~leriiipeii 
iiiinsteus eeiiiiiaal iii de drie jaar iiiocten ~ ) l :~n t s  vindeii , zijli 
ilr :~fgeiraar(ligclc~ii (lier St,ateii iii Iitbt vociyj:~nr v;lii 1903 opgerocl)t?ii 
tot liet bijwoiiclii clcr 14ele :~lgeiiieriie coiift3i~iiticr iii Iío~~ei11i:igc~ii. 
I le  ledcii (Ier Nerlerlniiclselii? coiriinissic: H. G. van tle S;liiile 
Bnkhuyzeii e n  Z-lli. ;J. Iieiiveliiil~ Iiehbeii tlrclgeiioiiioii n:lii d<~ze 
vergaderingen , mellie 4 Aiigiistus 1!)03 iii de vergntlerznnl v:iii 
de Ueensclie l e  línnier, Landsting, in tegeiiwoordiglicid v:rn Z. I\. 
I-I. den Brooiipriiis vnu L)eiiein:~rken ziju gcopeiid eii liebbr,ii 
voor tged~i i rd  tot 13 Aiigiistiis, 

Aan de verpittleringeii n:lriicii deel 33 a f~~v :~ :~r t l igc len  , 11 iiit 
Dt~itsclil:~ì~cl , l uit 0 0 s t ~ ~ : i i r ~ j l ~  , l uit, 1~t~11c111:~rl~eii  , l iiit Sp:litje, 
I iiit de Vareciiigdc Staten , 6 ii i t  1i'rnnl;rijli , 1 iiit Groot- 
Ijritaiiiiië, I iiif IIoiigarije, 2 iiit Italii: . 2 iiit Jal>aii , 2 iiit 
Mexico, 1 uit  Noor\\rc~g,.cii , 2 iiit Netlerlniid , 1 iiit ,  I~iislaiid , 
I iiit Zweden ei1 1 iiit Zwitserland. Zii wer~leii iii de I~ tez i t~ t i i i g  
uauiciis clc Rcgceritig begroet door deti Rliiiister vau Iluiteii- 
Iniidsche Zalieii eii door Geli gciici.:~:rl v:iii %nclinrinc, tlirectciiir 
der grn:idinetiiig iii Dt:iiemnrlicii , op n7ellie toespraken door d ~ i i  
gciiernal Rassot, tijdcli.jk voorzitter der associa~ie . werd gennt- 
woord. De perwanente secretaris hrnclit danr .~p  ecii uitvoerig 
verslag iiit van Iietgeen iii ile laatste 3 jarcii op adiiiinistraticf 
gcl~ietl in dc  scrccnigiiig was voorgevnlleii en ten slotte mertl 
overgeg:iau tot tle verliiezing vail een voorzitter eii een oiider- 
voorzitter. Iii liet jaar 1003 hadden wij narnelijk oiize!i voorzitter, 
ITnye te Par i j s ,  en oirzeii e)iidervoorzitter , geiieraal Ferrttro te 
Iturue , door de11 (loot1 verloren; de permniiente cominissie liai1 
cl:i:~rop den generaal Bnssot tot tijdelijk voorzitter heiiocrnd , doeli 
tli:lus moesteii volgeiis de coiiveiitie de tiefiiiitieve Iieiizeii ruor 
beide betreliliingen plaats vinden. Anri de stcuirniug werf1 tieel- 
Reuomen door 17 Sta ten ,  tiie niet groote iiieerderhcid generaal 
Bnssot tot vmrzitter eii geuern:ll v. %nchnrinc tot on 'crvoorzitter 
Leuoeuideu. Van deze keuzen is nnu de Sta ten ,  die tot de coii- 
veiit,ie züu toegetred~'i1 , nieciedeelirig gedaan. 

I n  de 2de zitting gaf prof. IIelmert , directeur vnii het Centraal 
1)iirei~ii te l'otsdaiii , een algeiiieeii overzicht v:tii tlen wetensclia1)- 
pelijlten arbeid , die alilanr sed(.rt de vergncleriiig te l'arijs W:LS 

volbraclit, eri wel : 1". vaii de oiiderzoeliingeii omtrent de vcr- 
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plaatsing van de polei1 over liet aardoppervlak; 2'.  van de be- 
paliiigen van de nfwijl<iiig v:iii (Ie richting der zwaurtekraclif 
up de stntioiis der grandiiietjnacu 1:ings d e  >%te en de 47ste 
parallel : 3' .  van de bepaliiigeii rnii tie lengte v:lu den secund* 
sliiiger en ten 4de van de ~~aa rue in iugcn  omtrent de intensiteit 
tier zwaarteliraclit op zee, in 1901 door professor Hecker verricht 
gedilrentie een lieeii- eu teriigïeis van Hauiburg over Lissaboii 
uanr Rio de Jaiieiro. 

Llaarria braclit prof. Albreclit verslag iiit over de i i i tkornste~~ 
tler wa:triieii-iingeii ter  bepaling van de verandering der pools- 
lioogte a p  de li interiiationale ~ t ~ l t i o n s ,  waariiit liij aautoonde 
dat die poolshoogtevei~andcrii~gci~ niet geheel te  verklaren zijti 
iiit eene wijxig~iiy i11 dt! ricliting van de aardas eii da t  voor bet 
ijader ouderzoek van liet iiog iiiet gelietal verk1;larcle verschijnsel 
een(: voortzetting der rnaaïiie~niiigeii op de iiiterii;itionale stations 
en tle toevoeging van iiieuue stations in het  ziiidelijk halfrond 
en ~\~cl l ie l i t  oricier deli eveiintir iioodig zijn. 

l'rofessor Helrnert deelde liet werl-plaii van het centra:rl bureau 
gedurende de eerut\.olgende jareii nicde. Hij wees daarbij hizonder 
op tie weiisclielijlilieid oru den vorrii van de narde riiet alleen 
op het  vaste1:rricl te bepalei~ door niid(iel TTnn de gril;~diiietiiig(.ii, 
iiiilar ooli deli vorm vali het  zceoi)pc.rvl:rk t(: oiiderzoelieii , m:iartoc 
wa;lriieniingeri van de intensiteit der zwaartekracht op zee be- 
langrijlie eu tot op tlit oogenblik de eeiiige bijdragen liiinneii 
Ierereil. 

Hij stelde voor d i ~ t  ter bercilting r a n  dit doel professor Ileclier 
eeue reis v:tn onistreelc3 10 1~:iai i iei i  zo11 oiiderneineii over dei] 
Iudisclieii en den Stilleii Ocea:~ii , gediireiltle m~l l i e  Iiij , a p  gelilie 
wi.jzc als tijdeiiszijne reis iia:ir Iìio deJniii.jro i11 1'301, waariiemingcn 
dcr xwtr:irteliraclit xoii volbreugeii cii wol door vergelijking vat1 
(lel1 liiclitcirulr afgeleid iiit tie w;l:lrgciioiiien lioogte vati do 
k\riliziiil iii barometers niet dien afgeleid iiit de waurgeiioineli 
ternl~eratuui van liet kook~~i i i i t  vali water. 

C4enera:il 13nssot Ins eeiie iiietiedecliiig voor van de Iieereu 
Heiioit eii Giii1l:~uriie over de  vcrgclijltiiig v:iii do iilectstnven 
v:iii ceii ba::istoestcl iiit iiilt1ielsta:~l (iiivar) riirt tier1 iiormaal- 
iiictcr iii liet I'avilloii de Uri:tc!iiil , wcllio diiit11:lijk de geringe 
ver:~i~tlerlijliliiiici tler iiieetstit;~f bij teml>eratiiiirsvcranderiiig uau- 
tooii den. 

Verder werdeii nog ;rlgciiieene verslageri iiit,gebracht over 
lictpeeii iii de 1;l:~tste O jaar volbriicht was op liet gebied der 
drieliot~lcsmctiiigcii , met be!rekliiiig tot  leiigte-, breedte- en 
aziiriiitlibnl)niiiigci1 , ei1 iiiet betreliliiug tot de bep:~ling van. de 
xmaartekraclit. 
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I n  de 3de zitting der conferentie brachten verschillende leden 
verslag uit over den voortgang vaii de geodetisclie werkzaam- 
lieden in hun  land sedert de vergadering i11 1000. 

Twee Fransche afgevaardigden gaven , naar aanleiding van een 
door hen overgelegde nota vaii den heer Driencourt, de beschrijviiig 
van een eenvoudigen toestel, prisma-astrolabium geiioemd, dat 
veroorlooft om snel ei1 met groote juistheid de breedte van de  
waarnemingsplaats en den tijd te bepalen , en dat  hij geodetisclie 
opuemingen , waar die breedte in een groot aantal punten iiioet 
worden bepaald, zeer belangrijke dieiisten kan bewijzen. 

De heer van de Sande Bslihiipzen gaf eenige mededeclingen 
aangaande de in Leiden verriclite wanriiemiiigen ter bepaling 
van de poolslioogteveranderingen iii verband met dergclijke 
waarnemingen in de in terliationale stations. 

I n  de 4de zitting ontvingen mij wederom van een aantal der 
~fgevanrdigdcii mededeeliiigen omtrent de waarrien~ingeii (111 

onderzoekingen op liet gebied der aardmeting in hunne landen 
volbraclit. Zeer belangrijk waren vooral de mededeclingen vaii 
den Zweedscheil afgevaardigde over de merkzaamliederi der 
Zwecdsche gelcerdeil iii Spitsbergen , waar zi j  in aansluitiiig nnii 
de metingen eerier Russische expeditie eeiic graadmeting hebben 
uitgevoerd. De ijver en vnstberiicienlieici mi~truiede onder zevr 
moeilijke omstandiglieden deze arbeid tot een goed eiiide is 
gebracht,  verdienen grootc bewondering. 

A!s een waardig tegenhanger van deze wetenschappelijke onder- 
neming is de graadmeting te noemen die door tie Fransclie 
geodeten in  Ecuador wordt verricht, ongevecr in dezelfde streek 
waar in de eerste helft der 18de eeuw door Uouguer en Lacolidamine 
de  bekende graadmeting iii Peru bij Quito is tot stand gelzomeii. 

De tegenwoordige metingeii strekkeii zich evenwel over eeii 
ongeveer twee maal zoo grooten afstand uit. De bezwaren ver- 
boliden aan metingen i n  (Ie onlierbcrgzame streken van de Andes, 
waar daarenboven vaak door vernieling vau de signalen dooi 
de inboorlingen de  arbeid van maauden verloren ging,  zijn zc1it.r 
niet geringer dan die welke de Zweden en Russeii in liet hooge 
noorden hebben ontmoet,  en de lof die in de vergadering ani1 
de onverschrokken geleerden van Franlrrijlc , Rusland en Zwedeii 
werd toegebracht, was ten volle verdiend. 

De 5de of laatste zitting had plaats op den morgen en in den 
niiddrtg van 13 Augusiiiis. De lieer Heuvelink gaf toen verslag 
van hetgeen op het  gebied der aardmeting in Nederlalid was 
verricht en legde teveiis een uitvoerig bericlit over van majoor 
dr. J. J. A. Muller omtrent de driehoeksmetingen in  het  zuidelijk 
deel van Sumatra en de aansluiting van die driehoeken aan het  
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iirie)rioekanet in Java. De daarbij volbrachte metingen op Lang- 
eilaiid bij Kraka tau ,  dat  met een aschlaag van vele tientallen 
van ineters is bedekt en waar liet personeel voortdurend met 
ziekte te kampen had , leverden groote bezwaren o p ,  doch werden 
met een goeden uitslag bekroond. 

De lieer Helmert gaf ,  naar aanleiding van door hem ontvaiipen 
uiededeelingen van Sir David Gill. verslap van de werkzaamheden 
voor de proote graadmeting in Afr ika ,  die men zich voorstelt 
van de Zuidpunt van Afrika langs den 30sten meridiaan tot 
Alexandrië uit te strekken. De nietingen in  de Kaapkolonie er1 
in  Natal zijn gereed en iii Transvaal worden zij voorbereid ; 
noordelijker in Rhodesia is een goed deel der driehoeksmetingen 
voltoo~d en nog noordeljker tusschen de  Zambezi en het Tan- 
ganayilrameer wordt :illcs voor de metingen in gereedheid ga- 
bracht. De Regeeringen van Duitschland en van den vrijen 
Congostaat hebben op zich geuomen in  de streken oncler hun 
beheer de irietirigeil te  doen volbrengen, terwijl Egypte met 
ondersteuning van Engeland de  graadmeting tot  Alexandrië zal 
voortzetten. E r  bestaat dus groote waarsclii,jnlijkheid d a t ,  voor 
een goed deel ten gevolge van de energie vau Sir David Gi l l ,  
de  groote graadnieting door Afrika zal tot stand komeu, al is 
ook oiiitrent den t i jd,  waarop tiexe arbeiti zal gerzed ziju, iiog 
niets zekers t e  vuorapelleii. 

Een niet miiider helaugrijk onderwerp Iïwao! ter  sprake hij 
de  aanbiedilig door deli generaal Hassot van een tweede nota 
vaii de heereii Benoit en C+iiillaiime over het gebruik van draden 
vali nilikelstaal yoor het meteii van baqes. Het  gebruik van lange 
dunne nietaaldraden iii plaats vaii korte zware metalen meetstaven 
bij basismetingen . is al voor jaren door eeii Zweedsch geleerde, 
Jlideriri , aanbevolen. Op eeii oneffen ter re in ,  waar met gewone 
basistoessellen niet was te meten , kon met metaaldraden in  korten 
tijd de lengte vaii een laiige basis wortlen bepaald , niaaï de nauw- 
keurigheid was uiet groot Henoit en Guillaume iu het Pavillon 
des  poids e t  mesvres te Breteuil hebben nu  cloor wijzipiiigen 
in de sameiistelling, de constructie en het gebruik der draden 
eii door liet oiiderzoek van de fouten,  die bij metingen niet die 
draden kunnen voorkomeii . de nauwkeurigheid der basismetiiigeii 
volgens Jaderin's methode verlioogd, zoodat van de toepas- 
siug dezer methode,  bij nauwkeurige triangiilatie , groote voor- 
deelen zijn te verwachtten, zooals trouweiis reeds gebleken is 
hij omvangrijke onderzoekiugeii in de Vereenigde Staten. 

Drze voordeelen werdeii ook uiteengezet in een rapport van 
den generaal Eassot o-ïer de basismetingen iii de laatste zes 
,jaar in verschillende landen volbraclit. 
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De laatste der wetenschappelijke mededeelingeil was een ver- 
slag van prof. Börsch over tie afwijkingen in de richting vaii 
de zwaartekraclit,  welke in de laatste jaren bij de bewerking 
van verschillende graadmetingen waren voor deu dag gekomen 
en die naiiw samenhangen met den houw van de aardkorst. d a n  
dit  veislag knoopte zich vast een bespreking over de afwijliingen 
i n  de r ichting van de zwaartekracht ,  waargenomeii in Eiigelscli- 
Indië teli gevolge van de groote bergmamssa's iii Tibet. I n  deze 
streken is van de bepaling van de afwijkingen van de richting 
van de zwaartekracht weinig te verwachten , niaar zal eene juiste 
hepaling van de grootte der zwaartekraclit daarentegen var] veel 
belang z in .  

E r  werd besloten de Engelsclie Regeeririg te wijzen op het  
belang vaii die bepalingen, d i e ,  naar wij hopen,  ook binnen- 
kort zullen verriclit morden. 

Iii het laatste gedeelte van de zitting werd ,  aal1 de liand van 
he t  programma van werkzaamheden voor de eerstvolgende jaren. 
door den directeur van liet centraal biireau sauiengesteld, de 
wijze hesprokeil waarop de gelden der associat;e zouden besteed 
worden. 

I n  de eerste plaats werd aanpenouien het  voorstel om de 
waarnemingen ter  Sepxliiig van de breedte-veraudering in de 
iriternatiouale statioiis voort te  zette11 en zoo ruogelijk uit te 
hreideii. 

Ten tweede verreuigde meli zich ook met het  voorstel den 
heer Hecker een reis 1 : ~ i i  1U 2 12 maanden te  doen oiideriie~iien, 
ten einde op zee in eeri zoo groot mogelijk aantal piinten van 
den Indischeri Oceaaii en de Stille Zuidzee en  tevens op eenige 
punten aan tie kilst waariieiliingen van de zwaartekracht iiit 
te  voeren. 

Eilidelijli werd ook aarigenonieii liet voorstel oiii tie wensclie- 
lijkheid uit te sprekeri dat  ook na 1906 de onderzoekiageu van 
de veranderlijklieid der poolslioogte zoiideii worden voortgezet. 

X a  daukhetoiging aan X. M. den Koning van Denemarken. 
Zijne Regeering en andere autoriteiten, die de internationaie 
vereenigirig voor aardmeting op de giilste wijze hadden oiit- 
vangen,  werd de 14de algemeene conferentie gesloten. 

Daar de belangrijkheid der besproken groote wetenschappelijke 
onderriemingen ter  bepaliiia van deli vorm en de bewegirig van 
onze aarde en de behaildeliiig van een aantal bijzondere vraag- 
punten .  die bij de uitvoering en berekening der geodetische 
waarnemingen van groot gewicht ziju , behoefde de algeineene 
eoiiferentie te  Iiopenliage voor g-en liarer voorgangsters onder 
t e  doen. 
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De beiiioeiingeii der comliiissie betroffen in lLi03: 

de primaire driehoeksmeting : 

de basismeting ; 

de secundaire driehoeksmeting ; 

de sterrekundige waaruemingeii ; 
(ie slingerproeven. 

Bij den aanvang vati 1903 bestond het  personeel voor de 
driehoeksmeting uit de volgende heereii : 

de ingenieurs l s t e  klasse N. Wildeboer en J. A. van Epk 
Bglereld : de ingenieurs E. A. J .  H. Modderuiau , Cd. H. BUI, 
J .  Canters,  J. B. de Hulster ,  J. W. Dieperink en H. de Groot ; 
f len landmeter F. C. Zillesen ; de landmeters vaii het kadaster, 
gedetacheerd hij de conimissie F. H. A .  J. Bitigen en Th. L. 
kwis thout  en den schrijver H. Vuurman. 

Aan den ingenieur H. de  Groot, die beiioemd wcrd tot ingenieur 
aan het Techiiiscli bureau vaii liet Departeuient van Koloniën, 
werd met ingang van l Maart 19M eervol ontslag uit zijne 
betrekking bij de commissie verleend. 

Zijn opvolger, als assistent aan de Polytechnisclie Seliool , de 
ciriel-ingenieur P. O. Wegeiier Sleeswijk , werd op denzelfden 
roet  aan de commissie verboiideii. 

De terrein werkzaamheden bestonden hoofdzakeiij k iii Iloek- 
metingen op de stations en centreeringsmetiiigeii , terwijl ook 
nog een enkel terreinpunt tot station werd ingericht en niaat- 
regelen werden genomen ter verzeliering van het behoud van 
~lriehoekspunteii , maar reeds vroeger de metingen maren uit- 
gevoerd. 

Vooraf dient te worden aangeteeliend, dat de onderhandelingen 
over het gebruik vaii een terrein op den Boschberg in Maart 
werden liervat en thans tot een g u n ~ t i g  eind werden gebracht, 
zoodat de ingenieur Wildeboer 16 April te  Appelscha een aanvang 
kon inaken met den houw van eet1 signaal ,  dat ecliker door het 
minder gunstige weder,  i n  verband met de moeilijkheid van 
transport der noodige materialen, eerst 7 Mei geheel gereed 
kon morden opgeleverd. 
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De eerste der beide ploegen . die belast waren met de uitvorring 
der hoekmetingen, was samengesteld uit den ingenieur Moddertiiari, 
als chef ,  en den ingenieur Dieperink, en vertrok 4 Mei uit Delft. 

Nadat op het  terrein de noodige voorbereidende maatregelen 
waren genomen,  kon 8 Mei een aanvang worden gemaakt niet 
de hoekmetingeii op  liet station Kollnni. 

Hier werden bepaald de richtingen naar de hoofdpiiiiten : 
Schiermonnikoog, Hornhuizeri , Groniiigen, Ureterp, Oldeboorn, 
Leeuwardeu en Ameland,  en naar de tiisschelipiinten : Tolbert, 
Drachten en Hallaui. N a  voltooiing der nietingexi op dit  statioii 
werden eenige centreering~tiletingen uitgevoerd op verschillende 
stations en werd vervolgens het station Ameland bezet. 

Op dit statioii werden bepaald de richtingen naar  de hoofd- 
punten : Schiermonnikoog. Kollum , Leeuwarden, Besbieruiii en 
Brandaris en naar de tiisschenpiinten Hallum en Oosteixide. 

Centreeringstnetingeii zijn duor deze ploeg uitgevoerd op de 
stations Hornhuizen , Tolbert , Hallnni , Oosteinde, Ameland 
en Groningeil. 

De oii1st:~iitiigheden waren vooi. de lioekmetingen zeer oug~ in -  
stig , teii gevolge daar1.m vorderden deze buitengewoon veel 
t i jc l  00li  WLS de uitvoeriug der samengestelde centreerings- 
nietingen te Groningen zeer tijdroovend , zoodat de eerste ploeg 
eerst 7 Noveiliber iiaar Delft terugkeerde. 

L)e tweede ploeg, evenals in 1902 saiiriengesteld uit deu ingenieur 
C;inters als che f ,  ei1 den landmeter Zillesen , bezette na  eenige 
voorbereidende werlizaamhedeii op het  terrein 7 Mei het station 
Boicliherg. 01) dit  station werden I~epaald dc richtingen naar 
de Iioofdpunten Groningen,  B ~ i l e n ,  Ruiuen , Steenwijk, Olde- 
hoorn ei1 Ureterp en naar tie tuuscheiipiinten Roldc, Oldeholt- 
parie , Oosteïwolde en Tolbert. 

Het  tweede station door deze ploeg bezet was Steenwijk. Hier 
mertieii bepaald de richtingen naar de hoofilpunten Boschherg, 
Ruinen : Lemelerberg , ICampen , Urk  . Wijkel en Oldeboorn en 
naar (Ie tusschenpiinteii Meppel,  Zwolle, Blokzijl, Kiiiiire , 
Leiiiuier en Oldeholtpade. 

Als clerdr en laatste statioii werd Beilen bezet. Bepaald werden 
de  r i~ l i t~ iugen  n :u r  de hoofdpunten Groniligeil, Gieten,  Sleen, 
R~iineri ei1 Uoschberg ei1 n.nar het tusichenpuut Rolde. 

CentreeriLigsmetiiigen werden tloor deze ploeg uitgevoerd s p  
de statious Boschberg , Steenwijl:, Beilen , U r k  en Ureterp. 

Ofsehooii de onguristige omstandigheden op de werkzaaniheden 
van deze ploeg niet vnii zóó grooten invloed waren als bij de 
eerste ploeg het geval was ,  werd liet toch S October eer zij 
wedcr te  Delft teriiykee;-de. 
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Heide ploegen bepaalden nog enkele toreiis als iieveiipiint en  
d ~ d e n  eeiiige voorloopige hoekmetingen , iri verband wet voorbe- 
reidiiigeii voor de \~erkz;iamlieden in het  volgend jnar iiit te voerrii. 

De toestand waarin , volgens oiitvaiigen i~iedetieeliiigeii , de 
signalen iii de tluiilen Iaogs de westkust van Noord- ei1 %uiti- 
holland verkeerdeii, niaakte eeii onderzoek noodig. 

Het  resultaat van dit onderzoek was echter bevredigend, met 
uitzondering van het  drielioelispunt Schoorl. Op dit piiiit werd 
eene vrij belangrijke voorzieniiig iioodig bevonden eii uitgevoerd. 

Vaii eene voorgeriomeli lierstelling aan den lichttoren te 
Wcsterschoiiweii werd tijdig bericht outvangeil , oni voor bct 
l~ehoud van de merken op tlit drielioelispiint inaatrcgeleii to 
kuii~ien nemen. 

De statioiiswijze vereffeiiiiig der uitgevoerde mctiiige~i , de 
berekening vaii ccotreerii~gseleiiieiiteii eii de  lierleidingeii tot 
centrum voor de exceiitrisch uitgevoerde nietiiigc.ii werdeii vouit- 
gezet en  de vereffeniiig van de wuariiemiugeii ter I ~ ~ p a l i i i g  v:tii 
tle tiissclienpiinten in de groepen I ei1 11 vaii Iiet driehoelisnet 
weril teil einde gebraclit. 

01) een kaa r t ,  waarvan een exemplaar bij di t  verslag is gevoeg(1, 
wordt het  volledig overzicht gc.geveii van de hoofd- en  tusschen- 
punten in  de  groepen I cri I [  v:lii het driehoekrnet, iiict aaii- 
wijzing van de verbiudingslijucn , zoo:ils die in de hoeltmetingc~n 
el1 iii de voltooide vereffeiiiiigeii voorlromen. 

De nauwkeiirigheid , welke iri deze metiligen is bereikt, wordt 
bepaald door de middelbare f'oiiten , welke op grond vnri do 
vereffening der figiiiir gevoiideii worden voor de o]) de stations 
vereffende richtingen. 

Ueschoiiwt men de richtiiig vaii een piiiit iia:ir ceii &!]der als 
erikelvoudig gemeten , dan bedraagt tle berekeilde: niid(1elbnrc 
folit voor zullr eeiie waarneuiiiig tusschen twee Iiooí'dpuiitcri 
0',37 eu voor ziilk eene w:iariieniiiig voor de bcl)i~liiig vail de 
ligpiiig vaii een tusschenpunt O ',Gd. 

Verder is LU dit vers1:tg eeii Iianrtje gevoegtl , c1;tt , evcii:rls 
iii vorige jaren , dei1 stand der priinaire drielioelisiiieting an i i~ i j s t~ .  

Het  eerste deel van de piiblicatic der driehoelrsmeti~ig , omvat- 
tende de  uitgevoerde iiietiiigcii cc  hare vereffeiiiiigeil voor tie 
lioofdpnoten i11 de groepen I ei1 11 van Iiet driehoelisiiet , kwaili 
gereed. 



N(:sciiil)l:~rcii liiervnn wcrdcii verspreid cii ooi< n tloii Iiaiitlcl 
vcrl<rijgbi~:~r gesteld. 

Eveiizoo wel.ct gcIiand(~1tl iiiet li~ilptí~fi?ls , welke diciicn voor 
liet bcrel<eiicii v:iii tle pcog-rnytiisclie positiën von de pniitcu ei1 
lijiien vau het  tirielioeksnet. 

Oititrciit dc wi,jzc waarop ecrie l~as is  geiiictcn z:~l litiiiueii wortlcu 
is iiog geen liesluit gciioiiien. 

TIe tcrreiiimerkzaauiliederi voor de secuiidnire driclioelisiiietiiig 
werdcii wederom voortgezet iii aansluiting :mn die v:tii liet vorige 
.in;~r door drie plocg-eil. Twee dezer ploeger1 liestoiideii uit tlc 
!;~ridinetcrs Uiii,rren ei1 IZwisthoiit , als clief's , tüdens de nietingen 
in  de rii:iaiideii Jniii , Jul i  eii Aiigustus respectievelijk genssisteerd 
door de stiidenteu a81i de Polyteclinische School G. J. blci,jers 
en N. J. de Groot,  die daartoe voor dien tijd aniigesteld waren. 
J)e Ueïdc ploeg bestoiitt uit den ingenieur Bijl, als chef ,  eu 
den iiigeriieiir tle 1 [ulster. 

Oe licer 13ingcil zette dit  jaar de verkeuning voort v:~ii het 
Ir:rrcin bewesten de gebrolreri li,jii Znlt-Boiriniel-'s Bertogeriboscli- 
Oirscl-iot-Bladcl-Lniksgestel, ~ioordwaarts begrensd door de Iijii 
%alt-Boii~iiiel-Goriricliern en .~uid\v:inrts door tle Belgisclie crreiizeii. 

lioor Iic!ii ~vertteii de inctingeii ~iit,gevoertl on de st:~tioils 
f3l;~dcl. Itenscl-grens, lilili~we Re i ,  Iloog-e Mierde, Teulderlioeve, 
Middelbeer+ Wintelre, Liiiksgestel, \h-ei~gel, Oirscliot, St. Octlcii- 
rodc I ,  Veghel en lieeswijk , op wellie statioils tevens de noodipc 
ceritrecri~~gsmt:tiuge~i gcdaari werdeil. Boveridien gcschiccideii 
iiog ceiitreeringsmctingeii te Best eli Slaliroek. 

De ploeg, bestaande iiit de liccreii IJijl en de IIulster ,  viiig 
Iiarc werl<zaamhccten aai1 met voortzettiiig v:ui de verkeniiirig 
vaii liet tc r re i~i  ten zliidcii, t'en westcil en teu iioordeii rcspec- 
tievelijk oligeveer bt!grensd door de gebroken li,jueil %iitplieii- 
Haril i~~rbe1~g-1i:11~~~11ed~~, Ziitplieii-Deveiiter-\Vijlie, \5riijl~e-Le~i~t?l(~r- 
1)ci.g-Uelseii eii ter1 ooste:i door de 1)uitsclie grenzen. 

Danrii:~ wcrdeii tie lioeliriietin~cil eii tic: noodige ceuireeri~igs- 
iiit!tiiigeii verricht op de stnt,ioiis Oldcnznal , Deneliamp, Losser l ,  
de I'oppe, (Jlaiierhri~g eii E ~ i s r l ~ e d ó  I , terwijl die te Heiigclo (O), 
wctgeiis st,aliiiig der terrciiiweiI~z:~niiil~etien op l Octoheï,  iiict 
voltooit1 koiide:~ worden. Nog  voerde deze ploeg ccritreeiings- 
metiiigeii iiit te lat trol^ , Hrn:~iiil)erg en ~ ~ o t i ~ i í ~ r s ~ m  I. 

De lieer liwisthoiit begon inet iiog crilicle piiiit,cn in Zuid- 
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Liinhiirq nader te veilienileii , wnnriia de vcrkciiniiig vnii Iict 
tr:rreiii tc:ii i~oor~ le i i  vali tle gehrolieri lijii (loriiiclieiii-%alt-13oiiiii1t:l- 
ltlieiieii , oostwnnrts begreiisil door de Teliiwe , oiiderlinucicii 
g~~ioi i ic i i  werd. 

Door lierii werden de lioelrnietiiigeii voltooid op tle iinvolgciiclc 
stntions : Bominert , Griihheii , Scliiminert , Wiiiiganrdbcrg , 
(;oiitleiii.ooii , liai)erg , Croiirish~rg, Iiliniiiiei~ , 8eli:~aps-Ijries , 
tjerg ('l'crblijt) , Sch:irsberg , \.\'ni~~~nc.li , Sioltliic cn Soiisbcrg , 
waar tcveri~ de iinoclige c o i i t i e t ~ r i i i g r i i i e t i n ~  gcscliietltlcii. Voorts 
vi.rric.lií t,? I i i i  iiog ocii tret~ri i igsi i iei i i~gc~~ te l loog-liiiil . Ilicliteii- 
l,erg , I-lohhelïi~de , Aiiverst)erg , I [clisc.!il)r+rg , Cr:~liot:l, (:ii!pcri- 
hcrp  . Ubngsberg I , Eyserliei(le, Iloofstnd, Vrccbosc~li, 1liiiib1ii.g~ 
I'riiisberg rri I<iescliveld. 

1)c inrichtingen , nootlig voor de opstclliiig der iiist~riiiiiciitt~ii 
cii voor de aaiiwijziiig tler (lrieliot?l<s~)iiiiteii , wcllie niet op KI,- 
bouwen gelegen zijn . werden iii deli luol) v:lii deli zomer geirin.:~l;t 
ril de toreiis iia voleiudigiiig t1t:r roanriieiiiiiigeii weCr i11 iiiiii  
vorige11 staat terliggebracht. 

Voorts werd ile steiger op deli toren te  Bergen op Zuorii, clie 
voorzieiliiig ei,sclite , herstelcl . ei1 xi.jii iiog parterre- ~,yrniliitloii 
ycboiiwtl op de piiiiteri I-leikoltlcr , 1Ieiigcleii , Crutscrveltl , 
Iíriiisberg , Bniierheide , Lotteren eii I\'osberg. 

De wnni.iien)iiigsp~ilers niet stcizci-s en zoiineteiiteii , ~vt~ll ic 
voor de primaire trietiiigci~ op de tore:*s tc  Oldeiixn:~l, ihielí I ,  
Idiiilisgestel cii Lommel (B.) geboiimtl wareii , werdeii , iin ï.ij 
vuor de seeaiid~iire iiietingeii iiiet iiieer noodig ziju , nf'gebroliei~, 
eri tle toreiis iii hlin vorige11 staat 1iei.steld. 

Ilc beboiiwiilg van de verschilleiide stations eii liet liers:t.lleii 
vnii tle toreiis in hiiii vorigc!ii staat gcscliiedde i11 1ioof;lx;ialï door 
r:ii oiitler leidirig vnii eeii tiuiiiieriiinii i n  vasten tlieiist, ii:iil:it, 
Iierii daartoe (!e iioodige nriiiwijziiigrii wnreil vrrstrckt,. 

Ue berelceniiigeii vnii de seciiudnire driclioeksmetiiig wcrdcii 
zooveel mogelijlr voortgezet. 

I n  Iiet hegiii des jaars werd liet drukkeii voortgezet ,311 dc 
sterreliiiiitlige waarneiilingeri (ti.jil-breedte cii nziiii i i t l i l)epnliiige~~ 
door de ingenieurs Pniinekoc>l< ei1 Postliiiinii~ illcyjes , van IS96 
tot IS90 verricht op de statioiis Oirschot , IJticclit , Sniill)eek, 
Wolberg , llnrikerberg , Sleeii , Sclioorl , Zierilaer , Amelaiid , 
'i'ersclielliiig , Leciiwnrdeii , Urk cri Groningen. Het liwnin iii tle 
iii:~arid April iii zoover gereed, (lat de twee 1n:rtstc velleii , liet 
3.jste ei1 X s t e ,  gezet mareii. 

1)czc Ironden nog iiiet afgedrukt wordcii , tlnnr iiog op cciiige 
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ceiitreer-elementei1 ge\vaclit moest worde i i ,  die d e  n[deeliiig 
1)rielioeksrnetiiig zoii versclinfieii. 

Aan  rle inleiding die deze piihlicntie nioest voorafgaan,  kon  
he t  lid de r  coiiimissic Oiidemniis , tiie zicli tlnnrnlede belast had,  
wegeiis oiigesteldheid eerst i i i  liet t i qan r  begiiineu ; o p  he t  eind 
(les jnars was  zij nog  iiict vo1too:d. 

De iiigeiiienr Postliiimii.: hlepies ,  tlic voor liet doeii tlruliken 
der  w~nri icmii igei i  gezorgd had , h r e r e ,  op xi.jii v e r x u ~ k  . voor 
pnrt ici~l icrc a :~ngele~e i ibe t l t~ i i  erii 1i:ilf . jn:~r verlof .  iiiganiide 
1 Mtli; 11% oiiimelíoiiiqt tl:inrl-:i11 zoli hij zieli wellirlit iiog uict 
i~nr le r  r c d i i c t i ~ ~ t ~ r l c  I)eziglioiitlc~~. 

0 1) liet eiiitl vnii 1)ecemher iio-li tniis vcrxoclit 1ii.j eervol oiifs1:ig 
iiit zijne hctrel<lriiig vaii ingeniciir \lij de  coniniissic~, daar  hij 
door liet I<oiiiiilílijlï Anrdriiksliiiiidig Geiiuot~el inp iiitgeiioo~ligd 
w a s ,  tiiet ontlersteuiiiiig der  Hegeering , linar Nieiiw-Guiiien t e  
vertrekken , iuct he t  doel aldaar  sterrelïiiiidige plnntsbepaliiigeii 
tr verricliteii. 

D i t  ontslag werd liem vcrlceiid me t  dankbetiiigiiip voor dc. 
poede dieustcii , door heni iu  Let acht jar ig tijdvirk 1896-1903 
I-jcwezeii. 

De wnnrricmingeii t e r  hcpnliiig vaii de  breedte-vcraiiclc~riiip: 
werdeu i e  Leideii door dr. H. J .  Zwiers voortgezet ,  voor zoovcr 
liet uiterst ongiinstige wc>tler iii 1903 ziilks toeliet. 

I>e riitknnistcii dier wnarueniiiigen werdeii ani1 l ie t  (leiitranl 
biireaii t e  1'otsd:lni opgezonden. 

blet  he t  tlrnltbeu vnii d e  piiblicatie omtreiit  dc leiigtehcpnliiig 
Leitlcn-Ubagsberg werd een annvniig gemankt. 

I Ic t  reeds iii vorige vcrslngcil veriiieltlc iiiirwcrk wei.(] nog  
n ie t  ontvaiigeii. 

H. (I. V. n. SAXIIE ~ ~ l i l l l i ~ ~ ~ : ~ ,  Tj~oì~:ilt~r. 
I1 i;. .T. l Ii-:i:vei.ir;~i , Sl*t*~.aln,~is. 
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