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V E R S L A G zrarl de Rijkscor)i~,iissie voor !/rantlrrieli~~!l cri 
iualerpassitig aa?lganridc hare  ~uerkrncinherlcn getlicroaclc /lel 
iciar 1005. 

Voldoende aan het voorschrift door den Minister vaii Biiiiieii- 
landsche Zaken, hij beschikking van 14 hlei 1879, letter h l ,  
afdeeling Kunsten en T%'etenschappen, haar gegeveli , heeft de 
Rijkscomniissie voor graadmetiiig en waterpassing de eer arm- 
gaande hare werkzaamheden in het jaar 1905 liet volgende te 
berichten. 

Conlnz issie. 

In  de samenstelling der comniissie kwam geen verauderiiig. 

Ter bespreking vaii hare aangelegenhedeii , vergaderile (]t: 

coinmissie ééiimaal te 's Gravenhage. 

Bibl iotheek.  

De blijkens het jaarverslag over 1898 aan deu Staat gesclioii1;eii 
bibliotheek oiiderging evenals iii vorige jareu uitbreidilig, doordat 
ons medelid Heiiveliuk de door hem vanwege de iiiteriiaticiiali! 
vereeiiiging voor aardmeting ontvangen publicatiëii er naii toe- 
voegde. 

Bctrclikiageti 111el d e  bzcitoìlaltdsche ledcri vort ílc i t ~ t o r r l n l i o ~ ~ n l c  
vcrceniging voor ncirrl1,teting. 

In  het jaar 1905 werd geeii vergadering gelioii(1eii vaii de 
internationale vereeniging voor aardmeting. 
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W e ~ ~ l i c a a m l r e d e r ~  (lel* co~,znlissic. 

De bemoeiiiigen der cointuissie betroffen in 1905 

de primaire driehoeksmeting ; 

tle basismeting ; 

de secundaire clriehoeksiuetiug ; 

de sterrekuiidige waarneinii~gen ; 

de slingerproeven. 

D ~ , i e h o e k s t , l e i i ~ ~ g .  P w s n ~ l e e l .  

Rij den aanvang van 1905 bestond het  personeel voor de 
drielioeksmeting iiit de volgende heeren: 

de ingenieiirs lste Irlasse N. Wildeboer en J. A. van Eyk 
Bijleveld ; de ingenieurs E. A. J .  H. Modderman, Cd. EI. Bijl ,  
J. Canters,  J. B. de Hulster en J. W. Dieperiuk; de land- .A 
ineters vaii het kadaster,  gedetacheerd bij de commissie P. H. 
A. ,J .  Birigen ei1 'l'h. L. Kwisthoiit en deli schrijver H. Vuurman. 

De landmeter P. G. Marlet , die reeds gedurende de niaanden 
November en Deceinber van 1904 in tijdelijken dienst van de 
commissie was ,  bleef zulks tot 9 Jun i  1905. 

Met dei1 aaiivang van 1906 en oiii op 15 Jaiioari 19OG i n  
clierist te treden werden de civiel-ingenieurs W. B. Peteri ei1 
13. ITeyl beiioemd als ingenieur der commissie. 

P r i m a i r e  d r i e l i o e k a ~ ~ e l i t ì g .  ~ e ~ ~ r e i ~ ~ r e r . f i z a a ~ ~ ~ l ì e r l e i ~ .  

O p  liet terrein zijli in 1905 yeene werkzaamheden uitgevoerd. 
Door welwillende tusscheiikornst van deli inspecteur der Staats- 

bosscheii , deli heer E. D. van Dissel, werd ter heveiliging van 
liet drielioekspunt ,Schoorl" het duiii in de nabijheid daarvan 
vastgelegd. 

B e r e l ~ e ) ~  iltgen. 

Uit  de in  1904 berekende voorloopige coördinateu der hoofd- 
en tiisscheripunteu vaii de groepen I en I1 van het drieboeksilet, 
werden voor elk punt berekend de richtingen naar en de afstanden 
tot omliggende punteri van het driehoeksnet. 

De oplossiog der 65 normaalvergelijkingen van groep 111 
wekd door den ingenieur Modderman in den tijd van twee 
maanden voltooid. 

De substitutie der gevonden currelaten in de correlnteiiver- 
gelijkiiigen ter berekening der aai1 te  brengen correcties, en 



VERSLAGEN EN RAPPORTEN. '$0 

de definitieve berekening van het hoofddriehoeksuet werden ver- 
volgens ter  haiid genomen en voltooid. 

Ter beoordeeling van den bereikten graad van nauwkeurigheid 
volgt hier de uitkomst van de berekening der middelbare foiit 
in eene op het stat,ion vereffende richting,  zooals die volgt uit 
de iietsvereffening : 

groep I 0",375 
I1 0",336 
111 OU,306 

De vereffeniug der tusschenpunten werd vervolgens onder- 
handeii genomen en voltooid. 

Op de bijgevoegde kaart worden de hoofd- en tusscheiipiiiiten 
van groep 111 met hunne verbindiiigslijneii voorgesteld. 

Met de berelieiiiug der coördinaten in stereograpbische projectie 
van de punten in  de derde groep van hef: net wordt een aau- 
vang gemaakt. 

Met het vervaardigen vaii de copij voor de publicatie cler 
uitgevoerde metingen en berekeningen werd voortgegaan. 

TYederom wertl teleurstelling ondervoilden rnet de leveriilg 
der voor de basismeting benoodigde toestelleu. 

Het  in  het vorig verslag geuoeilide toestel volgeiis k'raiisch 
model kwam in bet bezit der comiiiissie, niaar moet iiog ver- 
anderingen en aanvullingen ondergaan, ~ l v o r e n s  met de proef- 
iiietingen kan worden begonnell. 

De in dezen toestel voorkoinende kogelassen werkten zeer 
slecht; zij werden door de Deutsche Waffen- und Muuitioiis- 
fabrikeii te Berlijn niet voorkomenheid in  orde gebracht. 

De meter K a ,  die reeds herhaaldelijk door ons werd gebruikt, 
werd op 29 Juni  1905 door de commissie vaii toezicht op de 
standaarden aai1 ons overgedragen. 

De terreinwerkzaamheden voor de secuiidaire driehoeksmeting 
werden ook dit jaar in aansluiting met die van liet vorig jaar 
voortgezet.. De verkenning werd iu Mei aangevangen met drie 
ploegeii. De eerste ploeg bestond uit den landmeter Bingen als 
chef en den ingeiiieur Dieperink; de tweede uit deu ingenieur 
Bij1 als chef en den landliieter Marlet ,  de derde ploeg uit deii 
landmeter Iiwisthout als chef en den ingenieur de Hulster. Met 
den aanvaug van de metiiigen werd een vierde ploeg gevormd. 
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De eerste twee ploegen bleven onveranderd, terwijl in de derde 
ploeg de ingenieur de Hulster door den ingenieiir Canters werd 
vervangen. De ingenieur de Hulster trad nii op als chef van cle 
vierde ploeg en werd tijdens de metingen in de maanden Ji ini ,  
.lilli en Augustus geassisteerd door den student aan de Technische 
Hoogeschool .I. E. Iloltzer. Nog valt hier te vermelden, da t  
jiiist bij het hegin vaii de  metingen de landmeter Alarlet onver- 
wacht oiitslag aanvroeg en vervangen werd voor den duur der 
metingen door den student aan de Technische Hoogeschool 
G. H. H. Kliiytmans. 

L)e eersle ploeg zette de verkenning van het  terrein bewesten 
de gebrolren lijn Gorinchem--Dussen- Dongen-Alphen (N.-B.) - 
Blokken , noordwaarts begrensd door de gebrolren lijn Gorin- 
chem-Dordreclit-Rotterdam en zuidwaarts door de Belgische 
grenzen,  voort. 

Door haar werden de metingen uitgevoerd op de stations 
Amrilerzoden I ,  Wijk (N.-B.), Dussen J,  Baardwik I, Dongen I, 
Haansberg , Loon op Zand , Alpheii (N.-B.), Blokken, Ulicoten, 
Strijheek , Castelresche heide en Chaam I ,  en aanrullings- 
metingen op het  station 's Hertogeiiboscli I. 

Or, alle stations werdeii tevens de noodiae centreeringsmetinsen 
gedian. Bovendien gescliiedden nog ceiitreeringsmet~ngen o p d e  
stations Geertriiideilberg , Biesbosch I1 . Overheide . Baerle- 
Flertog ei1 0irsi:hot. ~e;entreerin~stiietingen te  Oirschót werden 
verricht naar aanleiding van de gedeeltelijke instorting van dien 
toren op 12 December 1904. 

Volgens deze laatste metingen is het  waarneniingspnnt boven 
op den toreri tusschen 1904 eii 1'305 12 millimeters op den 
vroeger afgelegden weg teruggegaan en vrij wel gekomeii op 
de plaats, die daarvoor in  1203 werd gevonden. 

De tweede ploeg ving hare werkzaamheden aan met de voort- 
zetting van de verkenning van het terrein bewesten de gebroken 
1iJu Utrecht-Beest-Z:tltbommel , zuidwaarts begrensd door de 
gebrokeu lijn, Zaltbominel-Gorinchem-Dordrecht-Rotterdam. 

De verkenning van dit  terrein werd na  afloop van de metingen 
door den ingenieur Bijl vervolgd. 

Door deze ploeg zijn de metingen met de noodige centreerings- 
u~et ingen verricht op de stations Ootmarsum l ,  Braamberg,  
Tiibbergeii , Bruine haa r ,  Schardenbelt, Vrooiiiahoop I, Len~eler- 
be rg ,  de Hollander,  Rissen  I en Harikerberg. 

De heer Kwisthout zette dezen zomer de verkenning van de 
Veluwe voort en kwam daarmee nagenoeg gereed. 

Door hen1 werden de hoekmetingen voltooid op de navolgende 
stations : Duno , Inibosch , Kemperheide, Valkeuhuizerveld , 
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Galgenberg, Schaddeveld , Doesburg I ,  Steeilderen I ,  I<raiien- 
b u r g ,  Hal l ,  Solsberg, Scherpenberg, Voorst, Ziitphen I, Varenna 
en Daistervoorde , benevens aanvullingsmetingen op de stations 
Arnhem I . Elst I ,  Herveld I , terwijl op alle stations de noodige 
centreeringsmetingeii geschiedden. Nog werden door hem de 
vastleggingssteeiien geplaatst op de punten Fransche berg en 
Ugclielerbosch. 

De vierde ploeg onder den irigenieur de Hiilster volbracht de 
hoekmetingen met de noodige centreeringsmetingen op de stations 
Lochem , Almen. Deventer J ,  Gorssel I ,  Lettele , Wulleberg , 
Koningsbelt , Raaltc en Olst I. 

Na afloop der metingen vulde de heer de Hulster de ver- 
lieniiing van het terrein ten coorden van de gebroken lijn 
Gorinclieni-%altbommel-Rhenen , oostwaarts begreiisd door 
de Veluwe, in 1903 reeds uitgevoerd, gedeeltelijk verder aan. 

De iriricbtingen noodig voor de opstelling der instrumenten 
ei1 voor de aanwijzing der drielioeksl~unten, welke niet op ge- 
houwen gelegen zijn, werden in den loop van den zomer genlaakt, 
en de toreiis na voleinding der waarnemingen weer in biin 
vorige11 staat teruggebracht. 

Nog zijn op de punten Hoogeinoer, Waayhergen, Maalbergen 
en Zuiidertsche Schijf, ppramicieri gebouwd, terwijl de bebou- 
wiugeii op de torelis te Kloetirige , Middelburg ? Westkapelle , 
Aardenburg, Zierikzee, Goedereede, Rotterdam, Gouda, Moii- 
nikendatn en Oosterl-iout zijii nagezien en waar iioodig hersteld 
werden. .- 

De bebouwiug van de verschillende stations ei1 het herstelleii 
van de toreiis iii hun vorigen staat geschiedde i11 hoofdzaak 
wederom door en onder leidiug van een timmerman in vasten 
dienst, nadat hem daartoe de noodige gegevens waren verstrekt. 

Getliireiide de maand Mei werd voor deze werkzaamheden nog 
eeil tweede timmeruian in dienst genomen. 

De stand van de terreinwerkzaamheden wordt aangewezen op 
een bijgevoegd har t j e .  
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Rijksdriehoekiiieting. 

Aanwijzing van deii xtaiid der terreinwerkzaaniheden voor de 
secundaire driehoeksmetiug bij het  einde vsil het jaar 1905. 
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De berekeningen van de secundaire driehoeksmeting werden 
zooveel mogelijk voortgezet. 

De waarnemingen ter bepaling vni i  de breedteveraiideriiig 
werden door den lieer dr. H. J. Zwiers te Leiden regelliiatig 
voortgezet. Daar eeiie fout in de aangenomen lioekwaarde v:iii 
een omgang van de mikrometerschroef op de uitkomsten dier 
waarnemingen een iiivloed uitoefeiit welke van jaar tot jaar 
verandert en dus aanleiding zou kunnen geren tot eeiie schijn- 
bare jaarlijksclie wijziging van de breedte, bras het weiischelijk 
die schroefwaarde nog nauwkeuriger te bepaleil dan al reeds 
geschied was. Een groot aantal maleu werden daarvoor ver- 
scliillende poolsterren in hun grootste oostelijke of westelijke 
afwijkiria waargenomen. 

Het voornemen bestaat 0111, zoodra de omstaudigliedeii het 
toelaten , dit belangrijke reductie-element ook ,  onafliankelijk 
van de waariieiningeii . niet den meridiaaiicirkel te bepalen. 

De druk van de breedtebepaling van Ubagsberg volgeus de 
Horrebow-Talcott-methode is teu einde gebracht; de verkregen 
iiitkonist komt op zeer weinig na (0 ',08) overeen inet die welke 
door de metingeii van zeiiitlis-afstanden was verkregen. 

Twee publicaties dor commissie, de eene betregende de breedte- 
en azimutbepalingen iii 15  punten vaii het  hoofddrielioeksnet, 
de andere betreffende de astronoiiiisclie metingen in liet drie- 
hoekspuiit Ubagsberg werden verspreid. 

De hulptoestelleii ter bepaling van den slingertijd van den 
sliiiger van Defforges , grootendeels i11 de Nederlandsclie instru- 
meiitfabriek te Utrecht vervaardigd , doch aan de sterrewacht te 
Leiden i n  menig opzicht gewijzigd, zijn op weinig na gereed. 

I n  den zonier van 1905 ontvingen wij bericht van den instru- 
mentmaker Stückrath te Friedenaii, dat de door hem vervaar- 
digde vierslinger-toestel gereed was. Daar de geheimraad prof. 
Helmert , directeur van het geodetische instituut te Potsdani, 
zich op ons verzoek welwillend had bereid verklaard de vier 
slingers te onderzoeken en den invloed van de temperatuur en 
luchtdruk op den slingertijd te bepalen, werd de toestel door 
den iiistrumentmaker naar Potsdam en eerst na  daar onderzocht 
te zijn naar Leiden verzonden. 

He t  bleek dat  bij het onderzoek te Potsdam een der sliugers 
vrij groote veranderingen had vertoond, die een hernieuwd 
onderzoek wenschelik maakten. Geheimraad Helmert was dadelijk 
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bereid dit weder te doen verrichten, zoodat de slingers naar 
Potsdam werden teruggezonden. Bij dit tweede onderzoek werden 
zeer bevredigende uitkomsten verkregen. 

Voor de bepaliiig van den duur der slingertijden van de 
slingers van dezen toestel is noodig een uurwerk, hetgeen elke 
secunde een electrisch contact herstelt en verbreekt. Daartoe 
was bij Paul D. Nardin te Locle in Zwitserland een chroiioiiieter 
met electrische coiitactverbreking besteld, die iri de maand 
November te Leiden werd ontvangen. De dagelijksche gangen 
van dezen chronometer, die voorzien is ven een spiraal 
Guillaume van nikkelstaal, vertoonen eene zeer groote regel- 
matigheid. E r  is natuurlijk een merkbaar verschil in den gang 
zoo de inrichting voor het sluiten en verbreken van het contact 
in of buiten werking wordt gesteld, maar de invloed van dat 
verschil kan gemakkelijk worden in rekening gebracht. 

Leiden, 
- ~ ë l f t ,  

G April 1906. 

De RijIisco~~ìn~is.sie 
voor G~aatl ineli i tq P I I  TTraicrlrassi~l!j , 

H .  G .  v. D. SASUE B,\rieurzeri, T/oor:itter 
HK. J. HEUYEI.INK , Sí~cl*~tai . is .  
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