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VISISSLAG v;lri dc Ilijkf.icoininissie voor (~randnietliiig 
en Waterpassing nangaailde bare ~verliz;~t~rnlieden 
gedilre~ide het jaar 1910. 

Voldoende aan lict voorschrift door den Minister van Binnen- 
laildscllc Zaken, bij beschikking villi l 1  Mei 1879, letter M., 
afcleeling ICunstcii en T'V~teiiscli;i.ppeii, haar gegeven, heeft de 
R~ijksc~oiilmissie voor Cfi.ii;idmeting en Waterpassing de eer 
iiaiig;ia~ide harc. \r~rkzn;iiiili~dei-iidei in het jaaï 1910 het volgende 
te bcric.liteii. 

Commissie. 

Aai1 liet lid dr. Q. viin Dieseil c. i. werd, op zijn verzoek, 
wegens qevorderden leeftijd. bij Koninklijk besluit van 29 April 
1910 n". 29 eervol ontslag uit de Commissie verleencl. 

Heeds bij de iiistelling der Cominissie in 1879 tot cel1 liarer 
lcden benoemd, beijverde de heer van Dieseii zich gedureiidc 
ruim dertig jaren voor liiire aangelegenheden. 

T r i  de eerste jareii verleende liij iil liet bijzonder zijne mede- 
werking in d e  z;tl<eii cler Kijks\vaterpnssing: woarvaii de uit- 
kornsteii \\Tei.d(aii lied eigelegd i11 d c uitgave der Commissie 
,,Uit~komstcn dor Rijks\~ntei-passing. 's Gravenhage 1888". 

In de jare11 1897--1900 \vercl inet groote zorg het secretariaat 
dei- Commissic door liciii waa.rgPnoiileii. 

In alle zaken clcr Conirnissit werd van hem krachtige eii 
vriendschappelijke s;inicnn~erkiiig oiidervonclen. 

De Commissie 1ierhn:ilt openlijk liare claiikbetuigiiig aai1 haar 
oud-lid (Ir. v;in Dieseii, die zij tegenovti. hein persoonlijk reeds 
uitsprak. 

Vergaderingen. 

Ter bespreking van tiarc aangelegenheden vergaderde i1e 
Coniriiissie drierii;ileri, tweemalen te Haarlem en eens tc 
's Grarenkiage. 
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Bibliotlieek. 

De bljikciis liet jn:trverslng ovrr ISRIS ~: i i i  dcii St,a:it g(:s(:lionl;cii 
tjiblioth~cfi o:idergiiig evciiali; i11 vorig? jaren uitGi.eidiiig, clooi.dat 
oiis iiic(lelic1 Heuvelink de clooi 11erii vnn\\-egc clc inteiiiittioiial(~ 
vere~iiigiiig voor iiiii.tlinetiii(: oii tva~igei~ pillilicatiP~i ei' :i:lii 

toevoegde. 

Betrekkingen inet de buitenlandsche leden van de inter- 
natioiiale vereeiiiging voor aardmeting. 

Werkzaainhedeii der Commissie. 

De benioc:iirigrii clcr C:oiaiinissio I)c~ti.offcii iii 1!)10 
de pi'iniaire clric1iorl;sinnt iiiy ; 
de hasisnietiilg; 
d(? seciiiidiiirc tli~iclioeksiiirtirig; 
dc st,(~rrrkiiii~ligo pluatsl~rl,iiliiig : 
de sliiigerw:i:ii.iiciiiiiigeii. 

Driehoeksmetilig. Personeel. 

Bij tleii :L:tnvniig u:tii 1010 bestond Iiot peisoiiccl \.oor de 
clriehoeksnietiiig uit cle volgciidc hecieii: 

dn irigeiiierirs l s tc  1il:iss~ S. Wilcleboer c. i. en J. A. viin Eyk 
Gijlevclcl c. i.; clc iilgcnicrirs Cd. H. Bi,jl c. i., .I. Canters c. i., 
J. B. de Hulstc~i c. i,, .J. TlT. Diepci.irik L.. i.: W. B. Pet,eri c. i., 
FT. Heyl c. i., ('. H. Woiitci-s c. i. cil J .  E. A .  vol1 \Tolzogeii 
Riihr c. i.; de 1;liiclrnc:teis vaii het kudastcr; gcdetnclieerd bij de 
Coniriiissie, F. H. A. J .  Ringen (.i1 ']'.h. L.  I<\vistkiout, er] den 
schrijver H. Vuurniiiil. 

De vooriioemdc laii(lmctei Biilgciii keerde met 1 Maart 1910 
op verzoek terug hij deli dienst vali liet kiiilast,er. 

Berioerii<l wercleii tot ingenieui.: iiiet iiigang van 15 Februari 
1910, niejuffrouw E'. C:. va.n Neck c. i. ; niet ingarig va.ii l Ma,art 
1910, de heereii A. L. Kriook e. i. cn II. W. Sebbelec c. i., en! 
niet iiigniig vnii 1 Dccemlior 1010, de hec,r (i. W. Pli. Daiiiëls c. i. 

Eervol oiitslag weril verleelid aan dei1 iiigenieur TTrouters rnet 
1 Februari 1910. i i i i i ~  clen ingenieur v011 \Volzogeil ICïihr niet 
1 Maart 1910, nar1 den iiigciiieiir W. B. Pcteri inet 1 Septem- 
ber 1910, aai1 dcii ingeiiieur I<nool< nipt 1 Deeeiii1)cr 1910, aiin 
dei1 ingeliieui. Sel)belee riiet 1 J:lniiai.i 1911. 
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Aan deli irigenicui' l ì ( > v l  ~ v c r d ,  niet iiig;iiig van l J;iiiiitiri 1911, 
vcilof vci'lceiicl bilitc.11 I,cizwn;ir dcr Comiiiissie: t ,c ini j l  zijli t?ervol 
oritslng iiigti:~t iiiet dcii dtig \v;~arop hij bcnoeriid z31 zijn tot  
t~dspii~iiit-iiipcnieui' liij dcsii \.Y;itei,3ta;~t cii 's L;iiids 13. O. W. iii 
Ncdei~l~~iidscl i - Indip.  

Primaire driehoeksmeting. 

E r  \vci.tl \-oortgcg;inii riiet lict ycreedinnltcii v2111 delcopij  oor 
d e  publicatie. clci' uit ge voer cl^ irietiiigeii ei1 dc (l-iitii.iiit bei ' i~ken~lc 
iesul tatei i .  I l e t  t \ ~ c c d c  idrcl van .,Sriniigiiltitioii du Roytiuinc? 
ties l';iys-l3:is" \vci.cl nf~c.di'iikt,, w a t  I)cltrc.t't clc t~ ihe l lcn ;  clit dec1 
zal \velclril gelicel gric1c:cl zijn. 

Basismeting. 

E r  \vci.deri ecliigc s tudies  cii oii~lei-zoc:ltiiig(:ii poil;i;iii tci' voc~r- 
bereidilig va,ii (Ie uit\-ocriiig clcr basismc:tiiig. 

Seciiiidaire drielioeksnietiiig. 

De tei'rt~iii\vcrl;ziit1mlicc1e11 vooi' (l(: scc i~ i i t l~ i i i~c~  c l i i c ~ l i o c r l ~ s i i i ~ ~ l i ~  
werden di t  jaai. i11 :~:~i~s!ui t i i ig  ~ I ~ I I I  clie v;ii~ 11ct voi.ig j:i:ii \~(vIc:i'oiii 
tloor vitx ~)loegei i  \-(~ciitgezc.t,: clicl ti;i;ii.toe oi i is t i~ncl ;~ 1 BIoin;i;ir 
lict teri.ciri ~crti'ciklieii. TToor do 1-ooi.t,z(.ttiiig v;iii lict i~ul<c3ii\vc~i.1; 
blenf oul; thfiiis d c  iiigeiiicui' C;;iiitc.i.s tv I)clf't, \v;i;ir l i j ;  i ~ ! j  zijiic 
\\~arkzaaiiilicden werd gc;i~ssist~cri.il dooi. de iiigeiiicui. riiej~iff'roii\v 
van  Neck. 

De cerstc  ploeg bestoiid iiit cleii iiigciiieiii 1)icl)ci.iiik 211s ccliuf 
cii dcii ingeri ie~ir  l'etei'i, die ii;i zij11 k)ekoiiicii ccti'v(~1 oi i ts l~ig o11 
1 Scl~tcriibcr i11 clezc ploeg vcsi'vangc'li wc:rcl clooi- tlcii iiigc+iiicui 
l leyl  ; d e  tweede iiit clr>ii iiigeriii~iir Bijl ;ils clic:f eii tl(4ii iiigciiicui 
k'rioolz ; clt. cl(:rtle u i t  deli l i i i ~ d i i i ~ t ( ~ i .  J<\\.istlioiit a l s  clic~f e n  deii 
iilgeiiieui' Srbbclco, cii cle vierde ui t  cleii iiigeiiicoi. tlc? l I u l s t ~ r  
als c l i ~ f  (.i1 dei1 iilgeniciii' EIcyl 

De dri<. eerstca ploc~gc>ii ciiidipcl~>ii clt. t ~ ~ i . i ~ ~ i i ~ ~ ~ i k ~ i i t i i i ì l i ~ t l t ~ i i  

iiiot 1 Octohcr. tle 1a;itstc bc>giii St)l)tcinl)ci.. 
Dc ectrstc plocp vc~i'volgdci 1118 1-ei1;c~iiiiiiig va11 Nool'diioiiiiiiii 

tc.11 riciorcl(.ii vtin C ~ P  gc~bl.okcii lij I I  C a s t l . i ~ ~ i i n  1-~-dib l<i,jl, I-DIiildc~ii 
Ueeinstc!iEcliiili I. 

1)aai'iin voi.i'ichltc? zij c l ( .  metiiig(.ii 01, cll. st:ltioiis : (I;istii(.urii J, 
Egiiioiicl ;iiZce J ,  Xl1;riia;ii I ,  hl;c~rsloot I. Noord-Sc.lieiiricr, tlcl 
Hi.jp 1 M i d d ~ i i  Uclc3iiistc>r, hIoiiiiikciitlniii 1: ?vli~i.líc~n 1, Ed:itii J ,  
W;~idci. .  (~rcistlii~iz(:ii o11 ALiiid(~i~lh~~ig, I ) ~ i ~ ( ~ v ( ~ i i s  ; i~ i i iv~ i l I i i~gs-  
iiietingt!ii t(: l - ' i~i~i i ier l ; i~i~l  oii Aiiistcrd;iii~ l. 011 cloz~: st:itioiis 
gesc;liicdclcii teveiis (111 iiootligc? c e i i t i ~ c t i ~ i ~ i i i ~ s i i i ~ ~ l i i i g : ' ~ ~ ~ .  Kog tlcc~l 
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zij centreeringsmetinge11 te  Egmond aizee IJ, Ariisterd2riii 1, 
Amsterdam X S V  en Zaandam IlT. Dczc ceiitreeringsrnetiiigcii 
gescliiedden te Ainsterdam I wegens een oiitvniigeii bei-iclit. 
dat  i i i  1906 de s tang r a n  den toren bcr:inderiiig ondci-girig 
en te Zaiinclam I11 wegens de vooigerionieii restrturatie ral i  dieii 
toren. 

De tweecle ploeg ving hare n-erkznaiiihetlen :ian iiiet awiiviillirips- 
iiielingeii en bijbelioorend~ ceiitrecringsiiietiiigeii t(. Moiistcr l .  
om vervolgeiis dc verkeiinirig vim liet Koorcl-Oostelijl< geclccltn 
van Zuidholland te voltooieii. 

Door deze ploeg zijn de metingen met cle noodige ceiitreci-iiigs- 
metingen iiitgevoerd op de stations: Botlegrwveii S, Nicii\rjkoop T, 
Nieiiwveeri J, Aalsirieei, Roelofiiroiidsvccii, hlp1ic.n I, 1li~zei.s- 
~voudc  I, Stoliiprvijk, Scheveningen I, Teuiiiscliiiii, liei~lílieidc, 
Lcideii I, S:tsscnlieirn I, NoordwiJk I cii Hillegoiii 1. 

De daarna op het station Langeveld hcgonneii ~vaariicniiiipc~ii 
iiioc3steii wegeiis het  eiiidigen cler terreiiiwerkzaaiiihedcil :estiit~l<t 
wordcri. 

Ho\.ciidieii vcrriclittc deze ploeg iiog a:iiivulliiigsiiictiiigcii 01) 
clc stiitions Goii~lix I cii Pllijdrcclit I, cii c:entreeririgaiiietiiipt:ii 
te  Uoskoop JV, Rodegraven IV, Sclieveningc~n 11 c11 Voorhiirg 111. 

De d(.rde ploeg begon liarc tericiiiwcrkza:i111hedci1 iiiet ccn- 
t~iecriii:siiietingcn te Za,ltboiiiiiicl I, Docsb~irg I, Hettcnlieiivcl, 
liiiboscli, Hardei.\vijk T, Nuiispcc;t L en Hecrdc. Op lict stt~tioii 
Uoeshury I werden tevens iiietinge~i ged:iii.ii oiii d i  t l ~ i r i t :  wiin i ,  

tijdeiis uitgevoerde groote Iierstelliiigeii alle vastleggiiigeii witreli 
verclwcncii, oy>iiieu\v te bepalen. De ceiiti.cciingsinetirigen tc  
Zaltborniiicl I geschiedde11 wepeils de restauratie van dien toren, 
clie tc H;irdei.~vijk I rvegcils de lierplaatsing rnn de stniig op 
den topgevel iia opriiiiiiiiig rrall clcii vnoi dtl metingen gehïuiktci~ 
1)ijIer en st'eiger, ei1 die te Hecide u-egeiis de plaats gehad 
hc~1)boiide vernieuwing vaii dc baliistriide en de sl)its. 

Trci.volgeiis ving deze ploeg ;liin iiiet dc vei.1;eniiing vaii liet 
tcrrciii teil Noordeii viin de gebroken lij11 I(aii11)en-Zwolle- 
Leiiielerberg-Vrooiiislioo11-Hi-iiinehii:1 Diiariia volbracht zij dc 
iiietingeil op de stations Lichtiiiiskanaal, Hiisselt (O.i. Houveeii, 
Buitenland, Urk I, Uil; 111, Ens, Oiniiierveld, Uederiisvaart l. 
Kievitshmr. TTollenliove I (?n Beulakerwijde, terwijl dc op het  
station Meppel I begoiiiieii rv:~nriieiiiiiigen wegcris lict eiiidigeii 
der tei-ieiriwerkznairihcdeii werdcii oiidcrlii~oken. 

Voorts deed zij aanvullingsiiietiiigci1 01) ( I C  stations Zwollc 1, 
Da.lfsen, Leinelerberg cn Kaiiipen 1. 

0 1 ~  alle stations werden cle iioodig~: ceii treeririgsiiiet ingen 
verricht, terwijl ook nog ce~itreeriiigsiiietingcri geschiedden te 
Wolbeigr. 
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De vierde ploeg zette de in het vorig jaar me1 het einde 
vali tiet ii~eetseizoen gestaakte nietingen in de provincie Zeeland 
voort. Deze werden door haar voltooid. Zij voerde de metingen 
111et bijbehoorende centreeringsii~etingen uit op de .st:ttioiis: 
13ruinissel Zielikzee I. Zonnei i~ai r~,  Serooskerke (S.), Noord- 
Schouwen I en Westerseliouwen. 

Hiei~na werd door deze ploeg een begin geiliarikt inet dc 
1-erlteiiiiiiig van de provincie Groningen. 

De iriii(.htiiigen, noodig voor de opstelling der instruirieiileii, 
\vc?rtleii, evenals vorige jaren, in den loop van den zomer 
gciiiaakt er1 de torens, ria voleindii~g der wn;isnciriiiigen, in 
Iiuri vorige11 staat  teruggebracht, cloor en onder leiding vtrii 
twee tiiiliiierliedeii in vtisten dienst, aan wie claartoe cle iioodig!.c: 
gegevrlis werd on verstrekt. 

De stand van de terreinwerkzaaniheden op 31 Deceiiiber 1910 
wordt aangegeven op het hierbij gevoegde schetkaartjo. 

Nog valt iiiecle te deelen, dat overeenkornstig ceiic val1 liet 
I)estuur van deli Haarleirirnerrrieerpolder ontvangen rnededeeling, 
de hekjes bij do basiseindpunten van de door wijlen prof. Starri- 
knit in 1868 geilieten basis in tie Haarlemnierriieer zeer 
bcscliadigd bleken te zijn. Ze zijn thans opgeruinid ei1 t e i  
aanduiding dei einapunten van genoenide basis vervuilgeil 
cloor een liaidstt~ciieii paaltje iiiet opschrift bij ieder eindpunt. 

De berelieniiigcii viiii clc secunclairc driehoeksinetiilg werden 
vooi tgezet. 

De rechthoekige c.oördinaten voor n.lle punten in Zuid- 
Liiiiburg, verzarrield in tabellen onder den titel ,,Rechthoekige 
coördinaten 11, Zuid-Limburg", zijn gedrukt, verspreid en ver. 
krijgbaar gesteld. 

Den hoofdiiigenieur-directeur in de l s t e  directie van (lei1 
Rijkswaterstaat werden de coördinaten van de driehoekspuriten 
laiigs de Waal boven Zaltboiiimel teil dienste der tweede her- 
ziening van de iivieikaart toegezonden. 

Ten helioeve van de Cide divisie van het kadaster werden, 
iiii dti;irtoe iiisekoiiit;n verzoek, de coördii~aten van eenige in 
die divisie gelegeii puiiten berekend en ter beschikking van deli 
kitiiastralen dierist gesteld. 

Op verzoek var1 den directeur der Topographisclie Jnricliting 
\verden voor cle punten dcr Rijksdriehocksmeting, welke binnen 
liet gebied vaii de bladen Amersfoort en Zutphen van de 
topographische kaart op de schaal l h. 60030 vallen, de 
coördinateii iii het  stelsel ciier kaari berekend, op dezelfde 
wijze als clit hct vorig jaa: voor de bhden Denekamp en Ahaus 
gescliiedde. 
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Sterrekuildige waarnemingen. 

Iii liet bericlit 017er de stcr~.eliiinclige w;i;~ineiningeii ter 
bepaling van clc breedteveraiideriiig te Leideii, opgenonicii in 
ons \-erslag over 1908; i s  nieclegedeeld dat al de ~vaarnemingcn, 
verricht met liet Tnl(,ott-iiistrunieiit, lierleid waren, doch dat 
de juiste plaatsen der gebruikte stnrreii iiog moesten worden 
afgeleid Deze omvangrijkc takik, waarvoor wiiii de steriewac,lit 
te Leiden nog verschilleiide 11->iarnciriingcii zij11 vtolbracht, is 
arlil clic sterrewacht clooi- dcii observator clr. FT. J. Zwiers, in 
srimeii~verliiiig rriet dcii clirec.teiir prof. dr. E. F. rail de Saiide 
l3irl:hrryzen tot een goed eiiltl gc.brac.llt, zoodat iiu inet de eiiid- 
recllictic der ~~~aarneri i i i igeil  krill ~roidcri  aangeraiigeii. 

De civiel-iiigeiiieur 14'. A. Veiling Meiiiesz t,ii~d l Octolser in 
clieiist (lei Conimissie, om tc. ~vordeii belast iiiet de uitvoering 
dcr slingcr\~7a~iri~eiiiirigeii. O111 zich vooi. te 1)ereicleii voor zijii 
taak werd liij roorecrst wci.ltzaaiii gestelcl aai1 de sterrewacht 
tn Utrccht, teil (>inde zicli oiidei leiding vi~ii  deli directeur 
prof. dr. A. A. h'ijlniid, tlie zicli op verzoek vaii de Coiiiiilissie 
\~elwilleiid daartoe hncl bereid verltlaard, tn oefenen iii de uit- 
voeriilg van astroiioinische plaatsbepaliiigen : deze oefeningeil 
waren in liet laatst vaii 1910 nog niet afgeloopeil. 

Leiden 
P- 

Ilel f t , l Mei 1911. 





Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscou~ant van 
TTToeilscliig 38 Aiigiistus 1912, n". 301. 

VJGltSLAG van de Rijkscommisaie voor Graadmeting en 
waterpassing aangaande liare werkzaamhederi over liet 
jaar 1911. 

Voldoende aai1 het voorschrift door den Minister van Bilillen- 
laillandsclie Zaken, bij beschikking van 11 Mei 1879, letter M, 
afdeeling Kunsten en Wetenschappen, haar gegeveil, heeft de 
Rijkscommissie voor Graadmeting en Waterpassing de eer aan- 
gaande hare werkzaamheden in het jaar 1911 het volgende te 
berichten. 

Commissie. 
Aan het lid A. W. E. Kwisthout werd op zijn verzoek, wegens 

gevorderden leeftijd, bij Koninklijk besluit van 16 Februari 1911 
no. 6 eervol ont'slag uit de Commissie verleend. 

Dc Com~iiissie zal niet da>nkbaarheid zich zijne medewerking 
i n  de jaren 1889-1910 herinneren. 

Op den 15deil April 1911 verloor de Comi-riissie door overlijdeii 
haar medelid dr. J. Bosscha. Van de instelling der Commissie 
in 1879 tot kort voor zijn dood werd door lieni met  opgewekt- 
heid aan de werkzaamheden der Coiiimissie deelgenomen; 
meer bijzonder waren het de i~atuurkundige vraagstukken, die 
zich voordeden, waarbij zijne persoonlijke adviezen van 
bijzondere waarde waren. 

Aan de geopende groeve werd door den voorzitter uiting 
gegeven aa'n de gevoeleris der Commissie bij het heengaan van 
haar betreurd medelid. 

Bij de voorstellen tot  aailvulling der Commissie werden 
tevens voorstellen tot uitbreiding in overweging genomen. Over- 
wegende, dat in  de Coinmissie in de eerste plaats zitting dienen 
t e  nemen personen, die door hunne wetenschappelijke ontwikke- 
ling vertrouwd zijn met de verschillende onderwerpen, %-aarvan de 
behartiging aan haar door de Regeering is opgedragen, deed 
zich ook de wenschelijkheid gevoelen, dat in de Coinmissie 
personcn zit'ting hebben, die beschouwd kunnen !vorden 31s 
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vert'egenwoordigers van teclinisc,he dienstvakken, waarbij prac- 
tisch gebruil; wordt gemaakt van de verltregeii of iiog te vei- 
krijgen iiitkomsten, opdat met hunne voorlicht,ing de weik- 
za'amheden der Con~inissie zoo kunnen worden geregeld, als 
het meest met de belangen dier dienstvakken civereenstemt. 

Dieiitengevolge werd bij Koninklijk besluit van l Juni 1911 
no. 37 bepaald, dat in de Rijksconimissie ambtshalve zitting 
zulle11 liebben de hoofdingenieur-directeur van den Waterstaat 
(algemeene dienst), de chef der afdeeling Hydrograpbie v:in het 
Dcparternent van Marine en de directeur van de Militaire ver- 
kenningen en werd benoemd tot lid der Commissie de ingenieur- 
verificateur van het kadaster P. J. Hogenliuis; bij Koniiiklijk 
11esluit vaii 7 Juli 1911 no. 12 meicl tevens tot lid der Comn~issie 
benoemd dr. J. P. Kue~ien, lioogleeraar aai1 de Rijksuiiiversiteit 
te  Leiden. 

Vergaderingen. 
Ter bespreking van liare aangelegenheden vergaclerde de 

Coniniissie in 1911 twee malen te ' s  Gravenhiigc. 

Bibliotheek. 
De blijkens het ja:trverslng over 1898 aan den Staat gesclion- 

ken bibliotheek onderging even& in vorige jaren uitl>reicling, 
doordat 011s medelid Heuveliilk de door heiii va,nwege de inter- 
nationale vereeniging voor aardmetiiig ontvangen publicatiën er 
aan toevoegde. Ook werden enkele boekwerken ten geschenke 
ontvangen. 

Betrekkkingen met de buitenlandsche leden der inter- 
nationale vereeniging voor aardmeting. 

In het jaar 1911 weid geen vergadering gehoiiden van de 
interriatioiia,le vereeniging voor aardmeting. Wel zijn ingekomen 
eenige aanvragen voor de bewerking van statistisclie gegevens 
betreRelide de iiitcrnatioiiale onderneming. 

Werkzaamheden der Commissie. 
De bemoeiingen der Commissie betroffen in 1911 : 
de Lasisrneting ; 
de secundaire drielioeksrneting; 
de sterrekundige plaatsbepaling; 
de slingerwaarnemingen. 

Driehoeksmeting. Personeel. 
Bij den aanvang van 1911 bestond het personeel voor d e  

driehoeksrrieting uit de volgende personen ; 
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de ingenieurs Iste klasse N. Wildeboer c. i. en J. A. oaii E i k  
Bijleveld c. i.; de ingeilieiirs Cd. H. Bijl c. i., J. Cailters c. i., 
J .  B. de Hulster c. i., J. TV. Dieperink c. i., inejiiffroui~~ F. G. 
van Xeck C, i. en G. W. Ph. Daniëls c. i., den landmeter 'vaii 
het kadaster, gedetacheerd hij de Commissie Th. L. Kvi~isthout 
en den schrijver H. Puurman.  

Benoemd wcrdeii tot ingenieur met iilgailg van 15 Februari 
1911 E. A. J. H. van der Telden c . i . ;  eervol ontslag werd ver- 
leend met  ingaiig rail 1 Mei 1911 aan de ingenieur rnejudroum 
F. G. van Neck c. i. 

Voor het tijdperk van 15 Mei tot 1 Septei~lber 1911 w ~ t s  als 
assistent-ingenieur werkzaaiil W. van Ganswijk, student iiaii 
de Techiiische Hoogeschool. 

Basismeting. 
111 verband met de basisilletiiig, welke de Commissie roor- 

neinens is  hier te lande uit te voeren, vond deze het wenschelijk, 
dat  haar medelid H. G. v. d. Sniide Bakhuyzeil gevolg gaf aan 
de uitnoodiging van cleii chef der geodetische afdeeling vali de 
Service geographiqile de l'arm6e te Parijs, den kolonel Bourgeois, 
eeiie basismeting in de nabijheid van Lyon bij te wollen. De 
heer Bourgeois stemde welwillend toe, dat de heer v. d. Sailde 
Bakhuyzen zicn deed vergezelIr11 van den ingenieur der Commissie 
F. A. Veiling Neiilesz. 

Geiioemcle lieeren het)beii gelegenheid gehad gedurende een 
drietal dagcn de basismetirig bij te wonen en daarbij veel be- 
langrijke inlichtingen te verkrijgen, welke bij de verdere vi~erli- 
zaaniheden van dienst kuiirieri zijn. 

De C?oiilmissie is aan den lieer Bourgeois en aan de officiereli; 
die de basismeting leidden. grooteil dank verschuldigd voor de 
ivijze, waarop zij de Nederlandsche heereii in alle opzichten 
beliulpziiaiii waren ei1 voor de groote gastvrijheid hun bewezeil. 

Seeundaire driehoeksmeting. 
De ~verkztiaiiiheden vooi. de srcundaire drielioeksmeting wer- 

den dit jaar weder0111 in nansluiting aai1 die van vorige jaren 
voortgezet. Wegens gebrek aan ingenieurs konden zij eveii~vel 
niet den gelieeleii zoiiier door vier ploegen verricht woicleii. 
termtjl de ingenieur Canters, die voor het rekeiimerk ook tliails 
te Delft bleef, slechts afwisselend daarbij kon geassisteerd i~orcleil. 

De eerste ploeg bestond uit den i~igenieur Dieperink als chef 
en dei1 ingeilieui van der Velden; zij vertrok l Mei naar het 
terrein en keerde in de eerste dagen van October te Delft terug: 
de tireede ploeg was sameiigestel(1 uit dei1 ingenieur Bijl als 
chef en den ingenieur L)aiiii'ls. Ook tieze vertrok l Nei uit Delft 
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en keerde in dei1 aanvang van Septembei- daar terug. Als derde 
ploeg vertrok de landmeter Kwisthout eveneens 1 Mei naar het 
terrein, waar hij de verkenningswerkzaaml~eden alleen verrichtte. 

Tijdens de metingen werd hij van begin Juli tot begin Sep- 
tember geassisteerd door den tot tijdelijk ingenieur aange- 
stelden student aan cle Technische Hoogeschool van Ganswijk 
en van af begin September tot het einde der zomerwerkzaam- 
heden in de eerste dagen van October door den ingenieur Daniëls. 

Voorts vertrok de ingenieur de IIulster begin Juni naar liet 
terrein zonder assistent en keerde hij in den aanvang van 
September te Delft terug. 

De eerste ploeg vervolgde de verkenniilg van Noordholland 
ten noorden van de gebroken lijn Schoorl I-Hensbroek-Tlrog- 
num I-Wijdenes. 

Daarna verrichtte zij de metingen op de stat'ions: Wognuin I, 
Wijdenes, Enkhuizen I, de Ven, Wervershoof I, Medemblik I, 
Oosterblokker I, Abbekerk I, Nieuwe Niedorp I, Hensbroek, 
Noord-Scharwoude I, Harenkarspel, Warmenhuizen I. Bergen 
aan Zee en Schoorl I, benevens aanvullingsmetingen te Grost- 
huizen. Op de genoemde punten geschiedden tevens de iloodige 
centreeringsmetingen, die bij de plaatsing der v;istleggingssteenen 
ook op de punten Petten I en Groote Keeten uitgevoerd werclei?. 

Omtrent de metingen van deze ploeg valt nog te vei.melden, 
dat juist toen het station Binilenwijzeild zou bezet worden, 
deze toren afbrandde. Voor het punt Binnenwijzencl werd daarop 
na gedane verkenning Oosterblokker I als punt van den Isten 
rang in de plaats gesteld. 

Nog werden door deze ploeg centreeringsmetingen gedaaii op 
de punten van den 2*en rang Haringhuizen, Valkoog, St. Maarten, 
Schagen I1 en Schagerbrug. 

De tweede ploeg ving liare werkzaamheden aan met de vonrt- 
zetting en voltooiing van de waarnemingen op het punt Laiige- 
veld, in het vorig jaar wegens het eindigen der terreiilwerk- 
zaamheden onderbroken, waarna door haar centreeringsmetingen 
op de punten van den 2denrang: Nooi~clwijkerl~out I, Noordwijker- 
hout 11, Voorhout, Sassenheim I1 en Oegstgeest I1 gedaan werden. 

Vervolgens vertrok deze ploeg naar het Noordwestelijk ge- 
deelte van Overijssel en het daaraan grenzend gedeelte van 
Friesland, voor de verkenning van het terrein aan de zuidzijde 
begrenst1 door de gebroken lijli Blokzijl I-Beulakerwijde- 
Meppel I en aan de Oost,zijde door de gebroken lijn Meppel T- 
Steenwijk I-Boschberg (Fr.). Deze verkenning geschiedde in 
aansluiting aan de verkenning door de derde ploeg in het vori: 
jaar en in dezen zoiner gedaan. 

Voorts werden cloor haar de metingen met de noodige een- 
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treeringsmetingen uitgevoerd op de punten Blokzijl I, Kuinre 
I ,  Olclemarkt I en Steenwijk I, benevens centreeringsmetingen 
te Oldelioltpade. 

De derde ploeg ving hare werkzaamheden aan niet de voort- 
zetting der verkenning van het terrein noordelijk van cle lijn 
Lemelerberg-Tuhbergen aan de westzijde begrensd door de 
gebroken lijli Lemelerberg-Steenwijk I-Boschherg (Fr.), 

Vervolgens volbracht zij de metingen op de stations: Meppel 
I, I<oeknrige, Zuidwolde, Ruinen, Havelte, Hollandsche veld, Slag- 
haren, Coevorden I, Gramsbergen T, Radewijk, Heemse, Klooster- 
haar I en Beerserbelt. 

Op deze stations werden tevens de centreeringsmetingen ge- 
daan. Waar het terreinpunten betrof werden bovendien de 
vastleggingssteenen, indien nog niet aanwezig, gesteld. 

Zij deed verder aanvullingsmetingen te : Vroomshoop I, Leme- 
lerberg, Wanneperveen met bijhehoorende centreeringsmetingen 
te  Vledder, Beulakerwijde, Kievitshaar, Zwindersche veld, Bruine- 
haar en Ommerveld. 

Nog verrichtte zij centreeringsmetingen op de navolgende 
punten van den 2den rang: Nijeveen, Kolderveen, Meppel 111, 
Ruinerwold en Staphorst. 

Foor de drie ploegen werden op de punten van den 2denrang 
centreeringsmetingen uitgevoerd met de bedoeling o111 gegevens 
te verkrijgen omtrent den duur en de kosten van de centree- 
ringen van deze punten. Daarbij werd de wijze van werken 
zooveel inogelij k vereenvoudigd. 

De icgenieur de Hulster zette de verkenning van de provincie 
Groningen voort. Deze werd door hem nagenoeg voltooid. 

De inrichtingen noodig voor de opste1lir.g der instrumenten 
werden, evenals vorige jaren, in den loop van den zomer ge- 
maakt en de torens na voleinding der waarnemingen in hun 
vorigen staat teruggebracht door en onder leiding van twee 
timmerlieden in vasten dienst, aan wie daartoe de noodige ge- 
gevens werden verstrekt. 

De berekeningen van de secundaire driehoeksmeting werden 
voortgezet. Meer in het bijzonder werd de vereffening der waar- 
nemingen voor de secundaire punten van den Isten rang in de 
provincie Utrecht bewerkt, zulks in verband met het gebruik 
van de coördinaten van enkele punten in die provincie ten 
behoeve van kadastrale hermetingen. 

De ontwerpen voor de vereffening van westelijk Noordbrabant, 
Zeeland en Zuidholland kwamen gereed, terwijl dat voor het 
zuideluk gedeelte van Noordholland in bewerking is. 

De stand van de terreinwerkzaamheden op 31 December 1911 
wordt aangegeven op het hierbij gevoegde schetskaartje. 
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Rij  ksdriehoeksmetiiig. 

Door arceering is iii bovenstaaiid kaartje narigeduid tot hoe- 
ver de terrein~~~erkzaai~ihedeii  zijli gc-voiderd bi) liet einde vali 
het jaar 1911. 
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Sterrekundige waarnemingen. 
Zooals in het voorgaande verslag werd medegedeeld, waren 

de waarnemingen voor de breedte-verandering, op de sterrewacht 
te Leiden vulbracht, alle herleid en waren de juiste declinaties 
der gebruikte sterreii en hun eigeii bewegiiigeii door den heer 
dr. R. J. Zwiers ten deele uit  de waarnemiiigen met den meri- 
diaanciikel te Leiden, ten deele uit elders volbraclite waarnemin- 
gen afgeleid. 

Teil gevolge van de verschijning van een nieuwen catalogus, 
waarin de plaatsen van enkele der gcl~ruikte sterren waren 
opgeiioii?en, rnoesteii de verkregcm uitkomsten nog een weinig 
gewijzigd worden. 

Alles is nu  echter gereed, er1 de decliliaties voor 1900 en 
hare jaarlijksche veranderingen zijn alle dubbel gerelceiid en 
in tabellen verzameld, zoodnt daaruit de declinaties voor elk 
jaar geinakkelijk kunnen worden afgeleid. 

Voor een goed deel zijn de copiebladcn, de hoofdpunten vali 
de berekening bevattende, ingevuld, en van den tekst is de 
inleiding en een deel van het hoofdstuk, handelende over de 
gebruikte stercatalogi, hunne herleiding en hunne gewichten 
gereed. 

Slingerwaarnemingen. - 

De oefeningen van den ingenieur T7enii1g Mein~sz in de uit- 
voering van steriekundige plaatsbepalingei1 aan de sterrewacht 
te Utrecht onder leiding van den directeur prof. dr. A. A. Nylaiid, 
werden in de maand Maart 1911 teil einde gebracht. 

Genoemde ingenieur, die daarna te Delft werkzaam was bij 
de voorbereiding der basismeting, hield zich bovendieii bezig 
met oefening in het gebruik der slingertoestellen. 

Leiden, l 4  Mei lm. 
Delft 

De Rijkscom~?zissie voor 
Graudn~et!lzy en Wuterpassing, 

H. G. v. D. SANDE BAICHUYZEN, Voorzitter. 
HIC. J. HECVEL~NI~ ,  Secretaris. 
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I{ijvoegsel tot de iYedarlandsc11e S taa t scou~an t  van 
Zondag 1 ei1 3íaaiidng 2 J u n i  1913. no. 126. 

VERSLAG van de Rijkscommissie voor Graadmeting en 
' Waterpassing aangaande hare werlczanmheden over 

het jaar 1912. 

Volcloende aan het voorschrift door den Minister van Binnen- 
landsche Zaken, bij beschikking van 11 Nei 1879, letter V, 
afdeeling Kunsten en Wetenschappen, haar gegeven, heeft cle 
Rijkscommissie voor Graadmeting en Waterpassing de eer aan- 
gaande hare werkzaamheden in het jaar 1912 het volgencle te 
berichten. 

Commissie. 

Op den lsten Mei 1912 trad de kapitein -4. Copes van Hasselt 
af als kapitein-directeur der militaire verkenningen en  verc cl 
opgevolgd door den kapitein H. C. Fortanier. 

Vergaderingen. 

Ter bespreking van hare aangelegenheden vergaclerde Ge 
Commissie in 1912 drie malen te 's Gravenhage. 

Bibliotheek. 

De bljjkens het jaarverslag over 1898 aan den Staat ge- 
schonken bibliotheek onderging evenals in vorige jaren uit- 
breiding, doordat ons medelid Heuvelink de door hem vanwege 
de internationale vereeriiging voor aardmeting ontvangen publi- 
catiën er aan toevoegde. Ook werden enkele boekwerken teil 
geschenke ontvangen. 

Betrekkingen met de buitenlandsche leden der inter- 
nationale vereeniging voor aardmeting. 

De 17de algemeene conferentie van de internationale vcreeni- 
ging voor aardmeting werd van 17 tot 37 September 1913 
gehouden te Hamburg en bijgewooncl door de leden der Corn- 
missie H. G. van de Sande Bakhuyzen, Hk. J. Heuvelink en 
J. J. A. ;Muller. 
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De afgevaardigden kwamen bijeen in het ,,Vorlesuiigsgeb&ude" ; 
vertegenrroordigd waren 19 Staten, n. l. Belgie met 1, Chili niet 
2, Deilemarkeii met 4, Duitschland met 20, Frankrijk inet 6, 
Griekenland met 1, Engeland met 2, Italië inet 3, Japan inet 
2, Mexico met 1,  Nederland met 3, Noorwegen met 1, Uosten- 
rijk met 8, Ruslaiid met 1, Zweden met 2, Zwitserland met 1, 
Spanje met 1, Hongarije met 1 en de Vereenigde Staten met 
2 afgevaardigden. 

Aai1 de eerste bijeenkomst was een feestelijk karakter, - e~even  , 
iii verband met de omstandigheid dat er vijftig ja:ir waren 
verloopen, sedert in 1862 te Berlijn op aansporing van den 
generaal Baeijer de afgevaardigden van een an,ntal Staten van 
Midden-Europa bijeen kwamen en daar de vereeniging stichtten 
onder den naam vaii Midden-Europeesche Graadmeting. welke 
in 1867 tot Europeesche Graadmeting werd uitgebreid en sedert 
1885, in verband met de toetreding van Staten buiten Europa 
den tegenwoordigen i-iaam draagt. De zaal was versierd met 
plailteii en bloemeil, en op het podiurn prijkte l-iet borstbeeld 
vali den stichter generaal Baeijer. 

Uit naam vaii de Regeering der Vrije- en Hanzestad Hainburg 
w-erdeii de afgevaardigden begroet door den Senator von Melle, 
uit ilaain van den Duitschen Rijkskanselier door Freiherr von 
Steiii en uit naam van den Pruisischen Minister van Onderwijs 
en Eeredieilst door prof. dr. Kruss. 

Deze toespraken werden beantwoord door den voorzitter, 
generaal Bassot, waarna de bestendige secretaris, de heer H. 
G. van de Sande Bakl-iuyzen een overzicht gaf van de lot- 
ge\rallen cler vereeiligirig sedert hare oprichting eii van hetgeen 
door haar of op hare aansporing in het belang der geodetische 
wetensclinl~ is tot stand gebracht. Ten slotte gaf de heer 
Helmert een overzicht van de werlrzanmheden van het centraal- 
bureau dar vereeiliging in de verloopen halve eeuw. 

In  de 2de zitting bracht de bestendige secretaris verslag uit 
omtreilt de admiiiistrstieve wcrkzaan-iheden in het tijdvak 
1909--1912. De in dit tijdsverloop aan de vereeniging ontvallen 
afgevaardigden, de heeren Bouquet de la Urije, Felippe Valle, 
Ton Sterneck, Lehrl, Bosscha, Schiaparelli en Poincaré werden 
in waardeerende bewoordingen dooi hem herdacht. 

Hij deelde mede dat liet Australische Gemeenebest tot de 
vereeniging is toegetreden, zoodat van de vijf werelddeelen 
thans alleen Afrika nog niet vertegenwoordigd is. 

Vervolgens deed cle lieer Helmert mededeeling van de werk- 
zaamheden van het centraal-bureau sedert de 16de conferentie 
in 1909. 

Hieriia bracht de heer Albrecl-it verslag uit van de werk- 
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zaamheden van den internationalen breedtedierist in de jaren 
1909-1912. Op de 6 stations op de parallel van 390 8' N. B. 
zijn de waarnemingen geregeld voortgezet; op de parallel van 
390 55' Z. B. waren de waarneiningnn op l-iet station Bayswater 
reeds in 1908 gestaakt; op het station Oncativo zijn zij tot 
Juli 1911 voortgezet; sedert hlaart 1910 worden waarnemingen 
uitgevoerd te Johkxnnesbiirg op 260 11' Z. B. en sedert &art 
1911 te Santiago de Chile op 330 34' Z. B. Op het noordelijk 
halfrond worden vei.der door een aantal sterrewizchten bijclragen 
geleverd. Uit de bewerking van de ~vaili.nemiiignn der periode 
1906-1903 blijkt, dat de resultaten voor het noordelijk eii het 
zuidelijk halfroncl volkomen overcensteinnien, ditzelfde blijkt 
ook voor het ti\jdvak 190:)-1911 uit de waarnemingen te Oncativo. 

Op voorstel van den voorzitter werd een coniniissie benosind 
ter bestudeering van de t'a.lrijke vraagstukken waartoe liet 
verslag aanleiding gaf. 

Verder brachten nog veralag uit de heer Galle over de triaii- 
gula.ties en de heer Lallemaiid over de materpassiiigeri. Ter 
bcstudeering van het voorstel van dezen laatste tot onder- 
scheidilig eener nieuwe categorie van watei'pa.ssingen van liooge 
nauwkeurigheid werd een commissie benoemd. 

In de 3de zitting gaf de heer Bourgeois een uittreksel van 
z\jii ra,liport over de basismetingen, dat in zijn geheel in liet 
verslag wordt opgenoi-iicil. Hij deed het voorstel een cominissie 
te benoemen om te konieii tot vaststelling eener cienvouclige 
formulc ter berekening van de middelbare fout cener basis- 
meting oin op deze wijze cijfers te verltrijgeii, die oiiclerling 
vergelij khaar zijn. 

Daarna las de heer Albreclit zijn verslag voor over de lengte-, 
breedte- eii azimutlibepalingen, waa,ruit blnek, dat het  voor- 
riernen bestaat het lengteverschil Potsdaiii-Cambridge (Ver. 
St'nteii) door micldel vali drnadloozc tclegritfie t e  bepalen inct Horta 
op de Azoren als tusschcnpunt. Deze bepaling za1 tevens kunnen 
dienen om na te gaan of de veronderstelling van eenige geografe11 
juist is, dat de afstand tusschcri Europa. ei1 Noord-;\iiierikn ver- 
andert. Over deze ineeniiig liad een gedachtenwisscling plnats 
tusschen cle heeren 13clmrrt, Eötviis en Schweydar. 

De heer Hrlmert bracht ten slotte verslag uit over cle 
sc.hiet1oodafmijkingen en gaf a,an, op wclke wijze cloor de ver- 
schillende lande11 hulp zou kunnen ~vorcleil verleend bij de 
bewerking dei. schietloodafwijkingeil in Europa, daar cl? tkxak 
laiigzamerhand te zwaar wordt, orn alleen door het ceiitraal- 
bureau te morden verricht. 

Ten slotte werden nog i-apporte11 uitgebracht omtrent de 
geodeticclie w~rkzanmheden in eenige landen. 
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In de 4de zitting bracht de heer Borras verslag uit omtrent 
de bepalingen vaii de intensiteit der zwaartekracht in de drie 
verloopen jaren, waaruit bleek, dat het aantal stations, waar 
slinger~~~aarilemiiigen zijn uitgevoerd, dat in 1909 bijna 2400 
bedroeg, inet ongeveer 390 was toegeilomen. 

De generaal Madsen deed een mededeeling betreffende een 
toestel tot fotografische registreering vaii slingerwaarnemiiigen, 
en een toestel voor de statische bepaling der zwaartekracht 
door iniddel van een l-ioeveelheid kwik, welke evenwicht inaakt 
met eeil onveranderlijke hoeveelheid ludit ,  die op dezelfde 
temperatuur wordt gehouden. 

De lieer Heckel. deelde eenige bijzonderlieden mede omtreiit 
rle waarnemingen met horizontaalslingers, die door de zorg 
cler Seismologische Associatie op een drietal stations gelegeii 
op liet noordelijk halfroiid eri op een station gelegen op het 
zuiclelijk hnlfroiid worden uitgevoerd ter liestudeering van dc 
vervorming der aardkorst tengevolge vnii de aantrekkeride 
werking van rilaan en zoii. 

Over dit laatste vc:rschijiisel werd nog een verslag uitgebracht 
door den heer Schweydar, die daaraan eenige tlieorctische 
bescliouwii-igeii vastknoopte. Naar zijne meeiiing zou uit de 
maangolf niet ééndaagsche periode, waarvoor de coiistanten 
zijn afgeleid uit \vaarnemingen uitgevoerd in een mijn te Freiburg 
in Saksen volgen, dat de elasticiteit der aarde ongeveer ùrie 
inna1 zoo groot is  als die van staal, welk bedrag ook wordt 
afgeleid uit de beweging der aardpolen. Zijne opvattilig werd 
bestreden door den lieer Lalleinand! die vali oordeel w;i,s, dat 
de door lien1 uitge~verlcte theorie geheel door de waarnemingen 
werd bevestigd. De discussie leidde niet tot een bepaald resultaat. 

Sadttt de heer Haid nog een mededeelii~g liad gedaan be- 
treffende waarnemingen met horizontale slingers uitgevoerd te 
Freiburg in Baden eri te Durlacli in 1907 ei1 1908, werden iiog 
een aantal rapporten uitgebracht betrrffende de gcodctische 
n-erkzitanllieden iii eenige landen. 

De 6de zitting was in hoofdzaak gewijd aan de verslagen 
der afgevaardigden. De heer Ileuvelink braclit verslag uit 
omtrent de iii Nedeiland uitgevoerde werkxaamhedeii ; de heer 
Muller bood een verslag aan van den kapitein van den topo- 
grafischen dienst, A. van Lith, betreffende den triaiigulatie- 
arbeid in Nederlaildsch-Indië. 

Op voorstel van den heer Tittrnanii werd een comnlissie 
henoemd, welke de opdr:tcht liecft i11 de eerstvolgende coiifereritie 
een voorstel te doen onltrent de eischen, welke zijn te stellen 
aai1 hoofddrielioekm~tingen. 

I11 de üdc zitting ~rercl cloor den lieer Helincrt mededceling 
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gedaan van het programma van het centraal-bureau voor de 
ingetreden driejarige periode. 

De heer Lallemand bracht hel verslag uit van de in de 
tweede zitting benoemde conlmissie betreffende waterpassingen, 
waarvan de conclusie werd aangenomen. 

De commissie voor den breedtedienst deed het voorstel de 
werkzaamheden vooreerst nog op denzelfden voet te doen voort- 
zetten. doch te trachten in overeenstemming met het centraal- 
bureau de kosten gaandeweg te verminderen ;oor eenige stations 
op te heffen. Verder zou zooveel mogelijk worden voldaan aan 
de wenschen, welke de heeren Schuhmann, Ximura en Shida 
ter kennis van de afgevaardigden waren gebracht, maar tot 
welker bestudeering de tijd had ontbroken. Deze voorstellen 
werden aangenomen. 

Nadat door de vergadering nog een aantal wenschen waren 
uitgesproken, voorgesteld door verschillende afgevaardigden - 
waaronder een van den heer Muller betreffende de uitvoering 
van meerdere breedte- en azimutbepalingen bij de triangulaties 
in Nederlandsch-Indie, opdat deze ook bijdragen zouden kunnen 
leveren ten behoeve der aardmeting - welke langs diploma- 
tieken weg ter kennis van de Regeeringen worden gebracht, 
deed generaal Pomerantzef namens de Russische Regeering de 
uitnoodiging om de volgende conferentie te Petersburg, de heer 
Knoff om haar te Christiania te houden; de beslissing hier- 
omtrent berust bij het bureau. 

Nadat de voorzitter den dank der vereeniging had gebracht 
aan de Hamburgsche Hegeering en aan den heer Schori., 
directeur der Hamburgsche Sterrewacht te Bergedorf voor de 
in zoo ruime mate verleende gastvrijheid en na de verder 
gebruikelijke plichtplegingen werd de conferentie gesloten. 

Werkzaamheden der Commissie. 

De bemoeiïngen der Commissie betroffen in 1912 
de basismeting ; 
de secundaire driehoeksmeting; 
de sterrekundige plaatsbepaling; 
de slingerwaarnemingen. 

Driehoeksmeting. Personeel. 

Bij den aanvang van 1912 bestond het personeel voor de 
driehoeksmeting uit de volgende personen: 

de ingenieurs lste klasse N. Wildeboer c. i. en J. A. van 
Eyk Rijlevcld c. i.; de ingenieurs Cd. H. Bijl c. i.; J. Canters 
c. i. ; ,T. B. de Hulster c. i.; J. W. Dieperink c. i.; G. W. Ph. 



Daniëls c. i.; E. A. J. M. van der Velden c. i., den landmeter 
van het kadaster, gedetacheerd bij de C o m ~ i s s i e ,  Th. L. Kwist- 
hout en den schrijver H. Vuurman. 

Aan den ingenieur G. W. Ph. Daniëls c. i. werd eervol 
ontslag verleend met ingang van 1 April 1912. 

Voor den tijd van 15 Juni tot 1 September 1912 waren als 
assistent-ingenieur werkzaam W. van Ganswijk, P. J. Bardet 
en H. J. J. Ruyten. alle studenten aan de Technische Hoogeschool. 

Op den 25sten December 1912 had de Commissie het over- 
lijden te betreuren van den ingenieur lste klasse J. A. van 
Eyk Bijleveld c. i., die van 1 Mei 1889 af in haren dienst 
werkzaam was voor de driehoeksmeting en aan wien sedert 
1898 de leiding van de secundaire driehoeksmeting was opge- 
dragen. De Commissie verliest in hem een kundig en nauw- 
gezet ambtenaar, die veel heeft bijgedragen bij den opzet en 
de uitvoering van het onder zijne leiding staande werk. 

Basismeting. 

De plannen voor basismeting, welke reeds geruimen tijd in 
onderzoek waren, werden in 1912 zoover vastgestelcl, dat de 
Commissie vertrouwt die meting in den zomer van 1913 te 
kunnen volbrengen. 

Zij hoopt die te kunnen uitvoeren langs den Rjjksstradtweg 
tusschen 7oortliuizen en Apeldoorn en daarbij gebruik te niaken 
van een toestel, die waarschijnlijk door de Fransche Regeering 
beschikbaar gesteld zal worden. 

Secundaire driehoeksmeting. 

De werkzaamheden voor de secundaire driehoeksmeting 
werden dit jaar wederoin in aansluiting aan die van vorige 
jaren voortgezet. 

De eerste ploeg bestond uit den ingenieur Dieperink als chef 
en clen ingenieur van der Velden; z i j  vertrok l Mei naar het 
terrein en keerde einde September te Delft terug. Van 16 Juli 
tot 15 Augustus werd de leiding dezer ploeg opgedragen aan 
den ingenieur van der Velden, daar de ingenieur Dieperink 
gedurende dien tijd den ingenieur Bijl bij ploeg 2 verving. 

Als tweede ploeg vertrok de ingenieur Bij1 1 Mei naar liet 
terrein en keerde begin September te Delft terug. Tijdens de 
metingen werd hij van l 5  Juni tot 3 September geassisteerd 
door den tot tijdelijk ingenieur aangestelden student Kuyten. 
Van 13 Juli tot 13 Augustus verbleef de ingenieur Bijl te 
Delft wegens ziekte. 

Als derde ploeg vertrok de landmeter Kwisthout eveiieeiis 
1 Nei naar het terrein, waar hij tijdens de inetingen van half 
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Juni tot half September geassisteerd werd door den tot tijclelijk 
ingenieur aangestelden student Bardet, terwijl hij einde Sep- 
tember te Delft terugkee,rde. 

Voorts vertrok de ingenieur de Hulster als vierde ploeg half 
Mei naar het terrein en keerde half September daarvan terug. 
Tijdens de metingen werd hij van einde Mei tot half September 
geassisteerd door den tot tijdelijk ingenieur aangestelden student 
van Ganswijk. 

De eerste ploeg vervolgde in Mei de verkenning van Noord- 
Holland ten noorden van de gebroken lijn Groote Keeten- 
Anna Paulowna I-Westerland I. 

In de laatste dagen vnii September werd een aanvang 
gemaakt met de verkenning van Noord-Friesland. 

a ions: Na de verkenning in Mei verrichtte z i j  metingen op de st  t '  
Kolhorn, Schagen I, Petten I, Groote Keeten, Anna Paulowna I, 
Westerland I, Oosterland, de Kooy, Huisduinen 11, 't Horntje, 
de Hoorn, de Koog, Oosterend I en Eierland, beneveiis aan- 
vullingsmetingen te Medemblik I. 

Op de genoemde punten geschieddeli tevens de noodige 
centreeringsmetingen, waaronder begrepen het plaatsen van 
vastleggingssteenen te de Kgoy, 't Horntje en de Koog I. 

Nog werden door deze ploeg ccntreeririgsmetingen gedaan 
te Enkhuizen I1 en vastleggingssteenen geplaatst op het punt 
Meeuwenduinen. 

De tweede ploeg ving hare werkzaaiiiheden aan niet het 
verrichten van aanvullingsmetingen in het station Rotterdam I, 
vervolgens vertrok zij naar het zuidwqstelijk gedeelte van 
Friesland, ter voortzetting der verkenning in het vorig jaar van 
het terrein aan de oostzijde begrensd door de lijn Lemmer I- 
St. Nicolaasga I-Joure l-Heerenveen I-Terwispel. 

lil Delfstrahuizen verleende het kerkbestuur dei Ned. Herv. 
Gemeente na lierhaalde pogingen geen vergunning om den torcn 
voor de nietingeil in te richten. 

Voorts werden door deze ploeg de nietingen met de noodige 
centreeringsme,tiiigen uitgevoe,rd op de punten Noordwolde (Fr.) 
I, Oldeholtpade, Scherpenzeel (Fr.j, Lemrner I, Sint Nico1;iasga I, 
Wijkel, Harig en Oude Mirdummer Klif. In  het laatste punt 
werden vastleggiiigssteenen geplaatst. 

De derde ploeg ving hare werkzaamheden aan met het voort- 
zetten dei. verkenning van het terrein noordelijk van de ge- 
broken lijn Ruinen-Sleen-Nieuw Schoonebeek en voltooide 
nagenoeg de verkenning in de provincie, Drenthe e11 den zuid- 
oosthoek van Groningen. 

Vervolgens volbracht z i j  de metingen op de stations: 
Zwiiidersche veld, Nieuw Schoonebeek, Nieuw Anisterdani I, 
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Klazienaveeil I, Oosterhesselen, Sleen. Emmen, Emmer Com- 
pascuum I, Odoorn, Valthermond I, Borger, Ellertsveld en 
Paal 16011 en voor een gedeelte op het station Buinerveen. 
Op deze statioils werden tevens centreeringsmetingeil verricht. 
Waar het terreinpunten betrof werden bovendien de vast- 
leggingssteenen, indien nog niet aanwezig, gesteld. 

Zij deed verder aanvullingsmetingen met bjjbelioore,nde cen- 
treeringen te Bruine Haar en Coevorden I en verrichtte nog 
centreeringsmetingen te Kloosterhaar I, Beerserbelt, Grolloërveld 
en Grooteveld. 

De vierde ploeg voltooide de verkenning van de provincie 
Groningen. Zij verrichtte de metingen op de navolgende stations: 
Usquert, Rotturneroog I, Noordpolder, Eemspolder, Uilhuizer- 
meden I: Oostpolder en Holwierde. Op elk dezer stations werden 
ook de noodige centreeringsmetingen uitgevoerd. Waar het 
terreinpunten betrof werden bovendien de vastleggingssteeneri, 
indien nog niet aanwezig, gesteld. 

Nog verrichtte zij centreeringsmetingen op de stations: 
Rottumeroog 111 en Bedum I. 

Op de langs cle kust gelegen stations werden op verzoek van 
den chef va11 de afdeeling Hydrographie van het Departement 
van Marine ook waarnemingen gedaan, ter bepaling van punten, 
welke vooi'komen iil de Hydrographische kaarten. 

De inrichtingen, noodig voor de opstelling der instrumenten,. 
werden evenals vorige jaren in den loop van den zomer gemaakt 
en de torens na voleinding der waarnemingen in hun vorigen 
staat teruggebracht door en onder leiding van twee timmer- 
lieden in vasten dienst, aan wie daartoe de noodige gegevens 
werden verstrekt. 

De berekeningen van de secundaire driehoeksmeting werden 
voortgezet door de ingenieurs Wildeboer en Canters. Meer in 
het bijzonder werd de vereffening der waarnemingen bewerkt 
voor secundaire punten van den Isteil en 2den rang in West 
Noord-Brabant, Zeeland ei1 Zuid-Holland, waaronder alle waar- 
genomen punten in den Haag en Leiden. 

Uitkomsten der driehoeksrileting konden in 1912 beschikbaar 
worden gest'eld als volgt: 

Coördinaten, enz. van punten langs den Nederrijn en de Lek 
ten behoeve van de Rivierkaart; van punten in den omtrek 
van Geertruideilberg en van het hxelsche gat ten behoeve van 
domeinmetingen, ei? van punten in den omt'rek van Leiden 
ten behoeve van 's Rljks zee-instrumenten. 

De stand van de terreinwerkzaamheden op 31 Deceniher 1912 
morclt aangegeven op het hierbij gevoegde schetskaartje. 
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Door arceering is in bovenstaand kaartje itangeduid tot hoever 
de tcrreiilwerkzaanlheden zijli gevorderd bij het einde van het 
jaar 1912. 



32 VERSLAGEN EN RAPPORTEN. 

Sterrekundige waarnemingen. 

Dr. H. J. Zwiers heeft zich, voor zoover zijne werkzaaiaheden 
als observator aan de sterrewacht te Leiden hem daarvoor de 
gelegenheid gaven, bezig gehouden met de verdere herleiding 
van de waarnemingen ter bepaling van de verandering der 
poolshoogte. Er blijft nog slechts over eenige berekeningen te 
verrichten voor de nieuwe herleiding der reeds vroeger uitge- 
geven waarnemingen van dr. J. Stein. 

111 dit jaar zal met den druk worden aangevangen van het 
eerste gedeelte der verhandeling die de uitltomsten zal bevatten 
van al de waarnemingen te Leiden met het Talcott-instrument 
voor de verandering der poolshoogte volbracht. 

Slingerwaarnemingen. 

De ingenieur Vening Jleinesz ging voort zich te oefenon in 
de uitvoering van slingerwaarnemingen en hield zich bezig 
met de bepaling van de constanten cler toestellen van Stïickrath 
ei1 van Defforges. Van Y6 April tot 31 Mei was liij onder leiding 
van prof. L. Haasemann werkzaum aan het Geodetisch Tiistituut 
te Potsdam, om zich op de hoogte te stellen van de l?ractische 
uitvoering van slingerwaarnemingen. Met dit doel bezocht liij 
verder van 27 Juli tot 5 Augustus een tweetal stations in 
Holstein, waar prof. Haasernann toen werkzaam was. 

Daar het Geodesiegebouw te Delft wegens de groote bewegelijk- 
heid van den bodem, veroorzaakt door den slappen ondergrond, 
ongeschikt bleek als centraal station voor de relatieve slinger- 
waarnsmingen, werd een betere gelegenheid gezocht. A:zilv;iii- 
kelijk meende men deze te  hebben gevonden in een cler kelders 
van :het gebouw der sterrewacht te Utrecht, welke door den 
directeur prof. dr. A. A. Nijlantl welwillend daartoe ter be- 
schikking werd gesteld. Reeds spoedig bleek evenwel de 
vochtigheid aldaar zoo groot te zijn, dat het niet raadzaani 
was de uurwerken aan dien schadelijken invloed bloot te  
stellen. Een alleszins geschikte gelegenheicl werd aangetroffen 
in de onderverdieping van het hoofdgebouw van het bíeteoro- 
logisch Instituut te de Rilt; de hoofddirecteur prof. dr. E. van 
Everdingen had de goedheid een vertrek voor de opstelling clei- 
instrumenten en de uitvoering der w:iarneiningen af te staan. 
I n  het laatst van October werden de toestellen daarheen over- 
gebracht ; de uurwerken aldaar worden telefonisch vergeleken 
niet het hoofduurwerk der Utrechtsche sterrewacht. 

De pendule van Strasser en R~ohde, behoorende bij den toestel 
van DefYorges, vertoonde na de overbrenging een onregel- 
matigen gang e11 bleef herhrta,lclelijk stilstaan; het werd in 
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December gezoiideii naar Glasliutte in Saksen om dooi- de 
vervaardigers te worden hersteld. 

Verdere werkzaamheden der Commissie. 

De Commissie werd door den Minister vali Koloilien geraad- 
pleegd over de aanwijzing van een ingenieur voor de Trian- 
gulatie-Brigade iii Nederlandsch-Indië. 

Een kist met iiivar-draden, welke behooreil aan den Topo- 
grafischen Dienst in Ned.-Indië. en reeds gediend hebben voor 
basismetingeil op Sumatra cn Celebes, werd door de Cominissie 
in b e ~ ~ n r i i i g  genomen. 

Leiden 
Delft , 12 Maart 1913. 





Hiiroegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van 
Woensdag 5 Augustus 1914, no. 181. 

-- 

VERSLAG van de Rijkscommissie voor Graadmeting en 
Waterpassing aangaande hare werkzaamheden over 
het jaar 1913. 

Voldoende aan het voorschrift door den Minister van Bin- 
nenlandsche Zaken, bij beschikking van 11 Mei 1879, letter &I, 
afdeelmg Kunsten en Wetenschappen, haar gegeven, heeft 
de Rijkscomrnissie voor Graadmeting en Waterpassing de eer 
aangaande hare werkzaamheden in het jaar 1913 het volgende 
te berichten. 

Op den 1ri;ten November 1913 trad de  heer R. H .  Gockinga 
c. i. af als hoofdingenieur-directeur in de-eerste directie van 
den Rijkswaterstaat; zijn opvolger was bij liet einde van liet 
jaar nog niet in functie. 

Ter bespreking van hare aangelegenheden vergaderde de 
Coiiiniissie i11 1913 eeninaal te 's Gravenhage. 

Bibliotheek. 

De blijkens het jaarverslag over 1898 aan den Staat ge- 
schonken bibliotheek, onderffing evenals in vorige jaren uit- 
breidiiig, doordat ons medelid Heuvelink de door hem van- 
--ene de intefnationale vereeniging voor aardmeting ontvan- 
gen publicatiën er aaq toevoegcle. 

Ook werden enkele boekwerlien ten geschenke ontvangen. 
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Uetrelckir~gen m e t  d e  b u i t e n l a ~ ~ d s c l ~ e  leden der  inter-  
s~at ionale  cereeniying voor aard~tz .et ing.  

I n  1913 werd geen vergadering gehouden van de interna- 
tionale vereeniging voor aardmeting. 

I n  het dagelijkscli bestuur dier vereeniging kwam wijziging 
door het overlijden van den vice-president Sir George Darwin. 
I n  afwachting van eene definitieve keuze in de eerstvolgende 
vergadering der vereeniging werd bij schriftelijke stemming 
als zijn voorloopige opvolger verkozen de heer dr .  O. Back- 
liind, directeur van de sterrewacht te Pulkowa. 

TYe~l i zaamh eden der  Co?nnzissie. 

De bemoeiingen der Coniniissie betroffen in 1913: 
de primaire driehoelismeting ; 
de basismeting ; 
de secundaire drielioelrsmeting ; 
de sterrekundige plaatsbepaling ; 
de slingerwaarnemingen. 

Bij den aanvang van het jaar 1913 bestond het personeeI 
voor de driehoeksilieting uit  de volgende personen: 

de ingenieur ls te  klasse N. Wilcleboer c. i. ; de ingenieurs 
J. Canters c. i . ;  Cd. H. Bijl  c. i . ;  J. B.  cle Hulster c. i . ;  J. 
W .  Dieperink c. i . ;  E. A. J. M. van der Velden c i . ;  den 
landliieter van het kaclaster, gedetacheerd bij de Cominissie, 
Th. L. Kwisthout en  den schrijver H .  Vuurman. 

De irrgenieur J. Canters werd met ingang van 15 Februari 
1913 bevorderd tot ingenieur ls te  klasse; hij werd daarbij 
belast rnet de dagelijksche leiding der secundaire driehoeks- 
meting. 

I n  de maand J u n i  1913 waren als assistent-ingenieur werk- 
zaaili J. W .  DUFS, J. Th.  Thijsse en H .  H .  J .  Ruyten, alle 
studenten aan de Technische Hoogescliool, de eerstgenoemde 
ooli in  het tijdvak van 15 Augustus-l5 September. 

Primaire  driehoelesmeting. 

Ter verbinding van de basis aan liet hoofddriehoeksnet werd 
het zoogenaanide basisnet verkend eu gemeten. De hoekpun- 
ten van dit  net zijn behalve de basiseindpunten Haniberg, 
Boschberg ( G . ) ,  Liinterensche heide en Amersfoort. De twee 
laatstgenoenide zijn punten van het hoofddriehoeksnet, ter- 
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wijl Boscliberg (G.)  een van de secundaire punten van den 
lsten rang is. Bij de berekening van het basisnet wordt Bosch- 
berg (G.) echter als een geheel nieuw punt behandeld. 

De  hoelrmetingen in  het  basisnet geschieden volgens een 
bijzonder uitgewerkt programma, waarbij als v o o r ~ a a r d e  ge- 
steld x~erd,  dat met een zekere hoeveelheid werk erene zoo 
gunstig mogelijke nauwkeurigheid wordt verkregen voor de 
verhouding van de  lengte van de driehoekszijde Amersfoort- 
Lunterensche heide tot die van de gemeten basis. 

I n  de publicatie dier nietingen zullen de bijzon<lerlieilen 
morden medegedeeld. 

Terwijl de regeling van deze metingen in  handen a a s  van 
den ingenieur Wildeboer, werden de hoekmetingeri uitgevoerd 
door de ingenieurs Dieperink er1 van der Velden. 

Hoewel niet te klagen valt over voor de lioekmetingen 
ongunstig weder, vorderden zij betreklielijk veel tijd als ge- 
volg van de terreinsomstandigheden. Het terrein var1 liet 
basisnet toch is gedeeltelijk begroeid. gedeeltelijk open, ter- 
wijl de ineeste lijnen van het net dicht l a ~ g s  den grond gaan. 
E r  is dus samenvallen van veel gunstige omstandiglieden 
noodig, oili de voor de hoekmetingen noodige rust in  de lucht 
t e  hebben. 

De hoekiiletingen, waarliiede oiiiiiiddellijk na afloop der 
basisiiieting werd begonnen, waren eerst op 20 Noveml,er 
voltooid. 

De berekening van het basisnet kon daarna ter  hand geno- 
men worden. Ui t  deze berekening volgt, dat  de middelbare 
fout in  de  verhouding van de genieten basis tot de lengte van 
de  driehoekszijde Amersfoort-Liiiltersche heide oiigeveer 
1 : 664 000 bedraagt. 

De blijkeiis het vorige jaarverslag grootendeels opgemaakte 
plannen voor basisrrìeting konden in  1913 tot iiitvoering 
komen. 

De Fransrhe Reg~eeriug n-as zoo welwilleild orn goedgiiii- 
stig te beschililien op liet door de  Nederlandsclie Regeering 
gedane verzoek tot ter leen bekorneri van den basistoestel van 
de Service géographique de l'Armée, en machtigde den direc- 
teur van dezen dienst de bijzonderhedeii inet onze Commissie 
te regelen. 

Z.  E. de Minister van Waterstaat stelde een gedeelte van 
dei1 Rijksstraatweg van Hoevelaken naar Apeldoorn voor zoo- 
veel iioodig ter bescliikkiiig, oin de basismeting daar uit  t e  
voeren. 

3 
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Voor de eigenlijke basisnieting werd het rijwielpad lange 
de rechte strekking van dien straatweg tusschen E.M. 16,6 
en E .M.  20,9 bestemd. Tijdens de  metingen behoefde het 
gewone verkeer langs den weg niet gestremd te worden ; alleen 
werd dit  verkeer. telkens plaatselijk over eene lengte van p.m. 
100 meter geleid over den zandberm aan de  zuidzijde der 
lilinkerbestrating. Hinderlijke trillingen in den bodem u7er- 
den aldus voorkomen. 

De voorbereidende werkzaamheden op het terrein waren 
opgedragen aan den ingenieur Wildeboer. 

De lengte van de te meten basis kon wegens de terreinsom- 
standigheden niet meer dan rond 4320 meter bedragen. De 
ieclìte strekking van den straatweg heeft wel wat grooter 
lengte, maar  naar de oostzijde voorbij K.M.  21 is op den 
straatweg het voor het basisnet noodige uitzicht niet te ver- 
krijgen. De stijging van den straatweg in de richting van 
West naar Oost is niet onbelangrijk, maar zoo regelmatig, 
dat de eindpunten der basis onderling zichtbaar gemaakt 
konden worden onder de aanwezige boomen door. Alleen 
nioesten hier en daar. de afhangen'de takken gesnoeid worden. 

De basis werd verdeeld in  8 secties, een ter lengte van rond 
288 meter, de overige van rond 576 meter. De eindpunten en 
vrrdeelpurlten werden ondergronds geplaatst en aange- 
bracht op bronzen bouten in blokken van beton. De plaatsing 
er van geschied'de vóór den aanvang der eigenlijke basisme- 
t ing en diende met het oog op de werking van den basistoe- 
stel met zooveel zorg te geschieden, dat  de lengte van iedere 
sectie niet meer dan enkele centimeters en liefst zoo min 
mogelijk kwam af te wijken van de voornoemde lengten in 
ineters, terwijl de negen puuten zoo na mogelijk in eene 
rechte li jn dienden te  komen. 

De basis werd dus voorgemeten met een stalen meetband 
van 100 meter lengte, waarvoor de constanten te Delft in het 
geodesiegebuw waren bepaald. Terwijl de band steecls ge- 
bruikt werd onder eene spanning van 10 E.G., werd de tem- 
peratuur steeds in rekening gebracht. 

Bij de meting met den basistoestel bleek, dat  de afstanden 
der ondergrondsche merken geen bezwaar opleverden. E r  be- 
hoefde met een voor dit  doel geconstrueerd hulptoestel nim- 
mer meer dan eenige millimeters bijgemeten te worden, in 
hoofdzaak nog doordat d e  meetstaaf van den basistoestel iets 
liorter is dan 4 meter, terwijl op 4 meter gerekend was. 

Xadat de merken geplaatst waren,. werd nagegaan in h o e  
verre de daarop voorkomende punten in  eene rechte lijn waren 
gekomen ; enlcele betonblokken n erden toen in hun geheel nog 
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eeii weinig verschoveii. Bij (le contrôle op den (lefiiiitieven 
stand der merken werden slechts uiterst geringe afn-ijliingen 
uit  de rechte lijn gecoiistateerd, zoo gering, dat zij pr ictisch 
ver\vaarloosd iiiogen worden. 

De voorbereidende werkzaainlieden waren in de eerste dagen 
vaii J u l i  gereed. 

De basismeting werd uitgevoerd onder leiding van het lid 
der  Comniissie H .  J. - Heuvelink ; liet ~ e h e e l e  personeel der 
driehoeksmeting nam aan de meting deel, bovendien was een 
vijftigtal werklieden daarbij noodig. 

De  door de Fransche Regeering bescliikbaar gestelde basis- 
toestel met alle toebebooren kwam den Gden Ju l i  in een geslo- 
teil n-ag~wii t e  Stroe aan, zoodat op Maandag 7 J u l i  het mate- 
rieel voor 5 draagbare barakken, ieder van 4 hij 2 nieter 
inwendige iiiaat gelost en naar het  oostelijk basiseinde ver- 
voerd Iion worden, om daar in elkander gezet t e  worden. Op 
8 Jiili werd het overige materieel gelost en vervoerd n a n  de 
inmiddels opqezette barakken. 

Door den directeur van de Service géographique de l'Armée, 
Geiieraal R. Bourgeois, was bepaald, dat luitenant-kolonel 
A. Lallernand, die eenige malen een basis met den basistoe- 
stel heeft gemeten, bij het  begin der basisiiieting aanwezig 
zou zijn, om gedetailleerde aanwijzingen omtrent d e  behande- 
l ing van dien toestel t e  geven, en  dat de instrumentmaker 
van dien dienst de heer G. Huetz den toestel naar Nederland 
zou vergezellen, om voor het dagelijksch onderhou(1 van de 
talrijke instruinenten t e  zorgen. 

De heer Huetz verleende zijne hulp van af liet oogenblik, 
dat met de lossing van het materieel werd aangevangen, tot 
da t ,  n-nnrop alles weder naar  eisch verpakt na afloop der 
basismeting iii eeii spoorweg-~vagpon was geplaatst voor de 
t e rug~e i s  naar  Parijs.  

De heer Lalleinand kwam op 8 J u l i  te Apeldoorn aan ;  den 
9den J u l i  werden door hem de verschillende onderdeelen van 
den basistoestel gedeinonstreeril. Op 10  J u l i  traden de tijde- 
lijke werklieden i11 dienst en wmd aangevangen met oefenin- 
gen in het meten en de daarbij  voorkomende zaken ; den l l d e n  
u-erden deze oefeningen voortgezet. 

Voor liet \\elslagen eener basisiiieting is het noodig, dat  
ieder cler daaraan medewerkende personen, op het juiste 
oogenblik het hem toebedeelde werk verricht. 

Darik zij de  zaakkundige aanwijzingen van den heer LaIle- 
mand, behoefde aan de oefeningen niet meer tijd t e  worden . 
besteed en kon op 12  Ju l i  aan het oostelijk einde der basis 
met de eigenlijke meting worden aangevangen. Dien (lag n-erd 
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de eerste sectie van 288 meter gemeten in  de richting van 
Oost naar West. Op Maandag 14 J u l i  werd die sectie gemeten 
in de richting van West naar Oost en terwijl op 15  Ju l i  niet 
gemerkt kon worden wegens regen, werd die sectie op 16 Ju l i  
gemeten zoowel in oost-westelijke als in  west-oostelijke 
richting. 

I n  het  vervolg kon nu iederen werkdag eene sectie van 576 
meter gemeten worden, zooals dan ook geschiedde, behalve 
op 18 Ju l i ,  toen liet werk door regen werd belet. Op 4 Augus- 
tus  werden zelfs eene sectie van 576 en die van 288 ineter 
gemeten. 

De voorgenomen basismeting werd op 5 Augustus ten einde 
gebracht met de laatste meting van de sectie van 288 meter. 

Den 7deu Augustus maren alle geleende toestellen weder 
verpakt en in een spoorwegwaggon geladen ter verzending. 

Geen enkele stoornis heeft zich bij de basismeting voorge- 
daan ; behalve op de twee reeds genoemde regendagen, waarop 
e r  niet over gedacht behoefde te worden om de instrumen- 
ten uit t e  pakken, was de weersgesteldheid, alhoewel niet 
zoiriersch, gunstig voor het werk. Meestal was de lucht gedekt, 
iiiaar zonder regen of harden wind, en was de temperatuur 
niet aan snelle verandering onderhevig. 

De toestel, waarmede de  basismeting werd verricht, werd 
oorspronkelijk geconstrueerd door Brurioer, volgens het 
model, dat in hoofdzaak ook gevolgd werd bij de constructie 
van toestellen voor het Spaai~srlie militair-geografische Insti- 
t uu t  en  voor liet Pruisisclie Geodetische Instituut.  I n  den 
loop der jaren werden wijzigingen aangebracht in de inricli- 
t ing der microscopen ; eene hoogst belangrijke wijziging lrwam 
een tiental jaren geleden tot stand doordat in plaats van de 
oorspronkelijke bimetallische meestaaf, eene van invar in 
gebruik werd genomen. Door de uiterst geringe uitzettings- 
coëfficiënt van dit materiaal, worden kleine fouten in de  
temperatuur der staaf zoo goed als onschadelijk. 

Als principe van den toestel geldt, da t  evenwijdig aan en op 
korten afstand van de basislijn iiiicroscopen worden opgesteld 
telkens op onderlinge afstanden tusschen hunne verticaal 
$taande optische assen, zooals die m-orden bepaald door de 
horizontale projectie van den afstand tusschen de eindstrepen 
van de meetstaaf. 

Bij het begin eener meting wordt liet eerste microscoop ge- 
steld ten opzichte van het betreffende in den grond aanwezige 

. merkteeken; bij het eindigen eener meting wordt de stand 
van liet laatste inicmscoop opgemeten ten opzichte van liet 

6 



VERSLAGEN EN RAPPORTEN. 56 

merkteeken, tot welks onmiddellijke nabijheid de meting dan 
gevorderd is. Bij iederen stand van de ineetstaaf wordt de 
helling er  van gemeten, en de temperatuur er  van afgelezen 
a a n  twee thermometers. Door eenvoucli~e berekeningen wordt 
telkens de lengte van de horizontale projectie der meetstaaf en 
ten slotte de horizontale afstand der merkteekens gevonden. 

De  secties van 576 meter werden ieder twee maal, de sectie 
van 288 inetjer werd zes maal gemeten. 

Eene voorloopige herleiding . der metingen werd op het 
terrein door een der ingenieurs bijgehouden. Aldus kon enkeie 
minuten na het eindigen van de tweede meting eener sectie 
beoordeeld worden of de  resultaten der beide metingen vol- 
doende overeenstemming vertoonden om te mogen besluiten, 
da t  geen grove fouten voorlimamen, waardoor herhaling der 
meting noodia zou worden. 

De  iiietingen geschiedden in  de voormiddaguren ; na uitpak- 
ken, opstellen en controleeren der toestellen kon in  den regel 
de  eigenlijke meting omstreeks te zes uu r  aanvangen. Met 
eene onderbreking van een kwartier werd dan doorgewerkt tot 
de dagtaak was volbracht, hetgeen met inbegrip van verschil- 
k n d e  verificaties aan de instrumenten oiilstreeks den middag 
het geval was. 

Voor de bepaling van de hoogte-ligging van de hasis ten 
opzichte van A.P .  werd eene waterpassing uitgevoerd tusschen 
de verkeninerken der Rijkswaterpassing nos. 27 en 28 voor- 
koinende in de Pmtestantsche kerk te Voorthuizen en in  de 
tolpaardersworiing t e  Oud-Milligen. De waterpassing ge- 
schiedde door de ingenieurs Bijl  en Dieperink niet een instru- 
ment van Fennel no. 3392 en twee waterpasbaken van Cami- 
mada. helioorende aai1 de  Technische Hoogeschool. I 

Het waterpasinstrument heeft een kijker met objectief van 
41 in.31. opening en 450 m.M. hrandpuntafstand ei1 is voor- 
zien van.een reversie-niveau met eene hoekwaarde van 13,5 - 

secundeii. De gewaterpaste lijn van totaal 8,8, E .M.  lengte 
was rerdeeld in  15 stukken, welke ieder twee maal gewater- 
past werden. Ui t  de 15 verschillen, telkens van de twee 
waterpaqsingen van dezelfde sectie, wordt gevonden 1,22 
m.M. als middelbare fout per E .M.  enkele waterpassing. I n  
aanmerking genomen, dat geen buitengewone maatregelen 
werden geriomen oin de nauwkeurigheid der metingen op te 
Toeren. lrari dit  resultaat als zeer gunstig worden beschouwd. 

Op 8 en 11 Augustus werden nog proefnietingen gedaan met 
een hasistoestel lilet 24-meterlange invar-draden. Eene sectie 
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van 576 meter werd inet één dier draden twee maal gemeten, 
geheel op de wijze zooals beschreven wordt in  , ,La mesure 
rapide des bases" : de sectie van 288 meter werd met ieder 
van de drie beschikbare draden 4 maal gemeten, maar daarbij 
werd, behalve i11 de eindpunten, geen gebruik gemaakt van 
de bij den toestel behoorende statieven, maar van iii den 
grond gedreven piketten, waarvan het bovenvlak ongeveer 
1,25 M. boven den grond kwam. 

De  bovenvlakken der piketten werden voorzien van half- 
bolvormig afgewerkte stalen koppen, waarop i n  fijne lijnen 
een kruis was ingesneden. 

De 11 tusschenpiketten werden geplaatst op afstniideii van 
ongeveer 24 ineter; de i n  de stalen koppen voorkomende kruis- 
punten werden met behulp van een theodoliet in de basislijn 
ingewezen, terwijl de hoogteverschillen er van door genone 
waterpassing werden bepaald. 

Eerst nadat alles gesteld was, werden de afstnildeii der 
kruispunten met de draden gemeten. 

TJit voorloopige berekeningen blijkt, dat de metingen met 
de drie draden onderling goed overeenstemmen. De reductie 
der metingen moest echter nog uitgesteld worden. 

Op 12 Aiigustus waren de terreinwerkzaamheden der hasis- 
meting geëindigd. 

I n  het najaar werd de definitieve reductie van de waarne- 
mingen ter hand genomen. Daarbij moest gebruik geinaakt 
worden van een bedrag, dat als constante fout in den lielling- 
meter van de nieetstaaf nioest worden aangenomen. Dit bedrag, 
waarvoor tijdens de basismeting, uit  afzonderlijke bepalingen 
uiteenloopende waarden waren gevonden, kon nader afgeleid 
worden uit  de resultaten van de voorloopige berekening en de 
uitkomsten van de waterpassing. 

Voor de  verschillende secties der basis afzonderlijk bere- 
kend, loopen de bedragen yoor de constante fout w i j  sterk 
uiteen. 

De onzekerheid, die aldus blijft bestaan, is te verklaren uit  
de wijze, waarop de hellingineter op de meetstaaf rust, zonder 
dat de ondersteuning steeds op dezelfde punten plaats heeft. 

Nadat de aflezingen van den I-iellingnleter verbeterd zijn 
voor liet aangenomen bedrag va0 de constante fout, wordt - voor het hoogteverschil der basiseindpiinten, afgeleid uit de 
lengte en de hellingen van de  meetstaaf eene waarde verkre- 
gen, welke op. aeer weinig na overeenkomt met de uitkomst 
der waterpassing. 

8 
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Tilsscahen de twee of iiieer waarden \-oor de lengte van ieder 
onderdeel der basis blijven echter verschillen bestaan, welke 
duidelijk xvijzeii op het voorkomen van constante fouten in  
de riietiiig, zoon-el persoonlijke foiiteil vail de beide waar- 
nemers aan de meetstaaf als fouten welke afhankelijk zijn 
van de riclitiiig, waarin gemeten werd (oost-west of west- 
oost). 

De laatste komeii voor tot een zooclaiiig beclrag, dat zij niet 
op rekeiliilg vail deli lielliiigineter gesteld kunnen worden; 
er moet dus nog eene andere oorzaak voor aannezig zijn. 

Op t e  inerkeii valt, dat door het bij cle iileting gevolgde 
werkplan de iiivloeden der constante fouten in  liet l icht 
treden, maar ook dat die invloeden oiiscliadelijk gemaakt 
wordeii voor het resultaat der basismetiiig. 

Hoewel de leiigte rail cle basis niet kan vastgesteld n-orden, 
:ilvorens bekeiid is, welke waarde moet worden aangenomen 
voor de lengte vaii de meetstaaf tijdens de basismeting, kan 
reecls volle(lig* heoordeeld worderi met n-elken graad r a n  
iiaun.keiirigheid de basismeting is aarigedaaii. ' 

Wanneer alle voorkoinende verschillen iil de metingen 
wordeii opgerat als voort te spriiiteii u i t  geheel toevallige 
waarnemingsfouten, dan wordt voor de middelbare fout in de 
lengte vali de rond 4320 meter laiige basis gevonden een 
liedrag van 2,96 1ri.M. of roiid één ail(1erli:ilf-millioeiiste der 
lengte. Wordt echter ingevoerd, dat de verschillen gedeelte- 
lijk voortspruiten uit regelmatige fouten, welke geëlimineerd 
zijn in  het eindresultaat, dan wordt het bedrag vaii de mid- 
delbare fout 2,11 in.31. of roiid eeii tn~eeniillioenste van de 
lengte. 

De ii1eetit;iaf is vervaardigd \-a11 invar, wellc materiaal de 
gunstige eigeiiscliap bezit van een kleine uitzettingscoëffi- 
cient te hebben, maar ook de minder $uiistige r a n  zijne 
lengte te reiandereii inet den tijd. Terwijl deze seculaire 
lengte-verailcleriiig langzamerhand tot rust komt, is zulks 
voor de m~e t s t a a f  van den basistoestel nog niet het geval. 
Het is d i i ~  iioodig, dat de lengte van de meetstaaf telkens 
opriieii~v wordt vastgesteld en dan bij voorkeur wordt afgeleid 
uit metirigen melke geschiedden vóór en n a  het gebruik t e  
velde. 

I n  Fraiikrijl< is de meetstaaf het laatst met den standaard- 
meter vergeleken in  April 1913; aan den wensch van de 
Service géographique de l'hriilée om de vergelijking weder 
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uit te voeren in  September of October 1913 kon door het 
Bureau des Poids e t  Mesures niet u-orden voldaan, wegens 
omboiiw van den voor di t  werk hestemden corriparateur. 

Het  was echter het plan, dat de meetstaaf ook met 
den Xederlandschen standaard-meter vergeleken zou worden 
onder leiding van het l id der Commissie H. G. van de Sande 
Balíliiiyzen. 

De  Directeur van de Service géographiqiie de 1'Armée 
stelde de meetstaaf weder ter beschikking om tijdelijk t e  
wordeii overgebracht naar Delft, waar inmiddele voorbe- 
reidende maatregelen waren getroffen oin de vergelijking te  
kunne11 uitvoereri. 

De i n  het g~odesiegebouw te Delft  aanwezige comparateur, 
behoorende bij deu Repsold'schen basistoestel, werd voorzien 
van nieuwe microsropen ui t  de %erkplaatseil van Carl Zeiss; 
er werden twee supports vervaardigd ter opstelling er1 onder- 
steiiniiig van de meetstaaf op den comparateiir. 

De wer1;zaarillieden waren in het begin van December 
gereed. 

De meetstaaf kw;rm den loden December 1913 te Delft aan, 
onder geleide van den heer Huetz fils. Door welwillendheid 
van de Cheinin de F e r  du Nord en 1-an de Hollandsche 
IJzeren Spooru-eg Naatschappij kon het vervoer van dit  voor- 
werp van ongewone afmetingen van Parijs naar  den Haag, 
'eri later ook terug geschieden als passagiersgoed i n  een door- 
gaanden Kagen, zoodat voor beschadiging onderweg niet t e  
vreezen was. 

De  platina-iridium meter no. 27 werd door de commissie 
van toezicht op de Nederlandsche standaarden voor cle verge- 
lijkingen beschikbraar gesteld. 

De  vergelijliiilgen werden uitgevoerd door het lid der Com- 
missie H. G.  van de Sande Bakhuyzen en de ingenieurs N. 
Wildeboer en J. V'. Dieperink. 

Op de rrieetstaaf komen behalve de eindstrepen nog voor 
drie strepen, wíiardoor de afstand tusschen de eerutgenoemde 
i n  vier deelen, ieder van rond l meter, wordt verdeeld. 

Ieder van de vier onderdeelen werd telkens door de dr ie  
wnarileiiiers vergeleken met den ineter no. 27 en, door de  som 
te  neinen van de lengten dier vier stukken, verkreeg men de 
lengke van de meetstaaf uitgedrukt in cle lengte van deli 
meter no. 27 als eenheid. 

Teil einde den invlocd van de standvastige waarnemings- 
fouten zooveel mogelijk op te  lieffen, werden de metingen 
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verric.lit iii twee verschillende standen van elken waarnemer 
ten opziclite van den comparateur (aan de noordzijde en aan 
de ziiitlzijde) ; verder werden in elk dier beide standen de 
w,iwriieiiiiiigen volbracht in twee standen van den meter 
tiisschen welke deze 180° om een vertikale as werd gedraaid. 

De nauwkeurige herleiding van de  waarnemingen moet 
nog volbracht worden; uit voorloopige berekeningen blijkt 
echter, clat daaruit eene betrouwbare lengte van de meet- 
staaf kan worden afgeleid. De afwijkingen van de waarden 
door elk der drie waarnemers voor de lengte van de geheele 
irieetstaaf verkregen, verschillen var1 liuri gemiddelden min- 
der dan 1 niikroon (0,001 lil.M.), in overeenstemming met de  
1:ings anderen weg verkregen waarde van de middelbare 
fout. Met groote waarschijnlijkheid is dus de fout in de 
lengte van de meetstaaf met betrekking tot Meter no. 27 op 
lioogsten\ 1 h 2 inillioenste deelen van de lengte te stellen. 

S<~cundaire cl?-iehoeksmating. 

I n  tegeristelling met vorige jaren werden voor de secun- 
daire drielioeksnieting dit  jaar geen hoekmetingen of ver- 
Ireri~iingen verriclit op punten I I e  orde lsten rang, doch uit- 
sliiiteiid centreeririgsmetingen uitgevoerd op punten I I e  orde 
2den rang. 

De eerste ploeg, bestaande uit den ingenieur Dieperink 
als cliei e11 den ingenieur van der Velden, vertrok 5 Mei naar 
liet terrei11 en bleef tot 28 Jun i  met de centreeringsmetingen 
bezig, oni daarna werkzaam te  zijn bij de basismeting en de 
hoekriietingen van het basisnet. 

Door deze ploeg werden centreeringsmetingen verricht t e  
Groot Diiivendreclit, Diemerbriig I en 11, Muiden. 11, Mui- 
derslot, Weesp 11, 111, I V ,  V en VI ,  Zwaanwijk, Nigte- 
vecht, Nederhorst den Berg I en 11, Vreeland, 's Grave- 
land, Ankeveeri, Weesperkarspel, Bussiini I1 en 111, Hilver- 
sum 11, I11 en I V ,  Laren (N.  H.) Blaricuni I en 11, Eemnes 
buiten 11, Eemiies hiiine~i en Baarn 11. 

3 i j  de centreeririp van Diemerhrug I1 werdeii enkele 
metingen r.erric.lit ter bepaling van Diemerhrug 111. 

De tweede ploeg, bestaaride ui t  den ingenieur Bijl als chef 
vertroli i, Mei riaar het terrein en keerde 4 Ju l i  te Delft terug. 
Van 5 .Juni tot 5 Ju l i  was hierbij ~ e r l r z ~ a a m  de assistent- 
ingenieur H .  H .  J .  Ruyten, student aan de Technische 
Hoogesrliool. Door deze ploeg werden centreeringsmetingen 
verriclit te Srlioonlio~en 11, 111, IV,  Willige Langerak, 
Ammerstol, Rergaiiihaclit, Polsbroek, Oudewater 11, Woer- 

11 



56 VERSLAGEN EN RAPPORTEN. 

den 11, Waarder,  Bodegraven 11, 111, IV ,  Zwammerdam I, 
TI, Roskoop I ,  11, 111, I V ,  Sluipwijk, Reeuwijk I ,  11, 
Watlclinxveen I, 11, Gouda 11, I11 en IT. 

Van 7 Ju l i  tot 13 Augustus verleende deze ploeg hare 
assistentie bij de basismeting. 

De derde ploeg, bestaande uit  den landmeter En-isthout 
als chef vertrok 10 April naar  het  terrein en keerde 3 October 
te Delft terug. Van 2 tot 30 J u n i  was hierbij werkzaam de  
aqsistent-ingenieur J .  W. Tliysse, student aan de Technische 
Hoogescliool. Van 10 April tot 5 Mei werd door deze ploeg 
de verkenning voor de  basisnieting verricht en daarna cen- 
ti.eesingsinetingen t e  Baak, Vierakker, Vorden, WTarnsveld, 
Ziitplien 11, 111, I V ,  Nederlandsch Mettray, Gorssel 11, 
Tx~ello,  Wi lp ,  lilarenbeek, Beekberpen 11, Loenen I ,  11, ter 
Horst, Eeibeek, Rrumnieii I. 11, Bronkhorst, Steenderen 11, 
Olburgeii, Spankeren I, 11, Dieren, Ellekom, de Steeg, 
Rliecleii, Latlium, Velp (Gld.) I en 11. 

Van 7 Ju l i  tot 13 Augustus verleende deze ploeg hare assis- 
teiitie bij de basisiileting. Hirrria volgde iiog de ceiltreeriiig 
der volgeilde punten: Arnhein 11, 111, Oosterbeek I ,  11, 
Doornerth, Heteren I ,  11, Drie1 I ,  11, Homoet, Elden I ,  11, 
Elst 111, Ressen, Remmel I ,  11, Angeren I ,  11, Huissen 
I en 11. 

Iii erikele punten I I e  orde 2deii rang  werden daarenboven 
eenige richtingsmetingen iiitgevoerd. 

De vierde ploeg, bestaande uit den ingenieur de  Hulster 
als chef vertrok 5 Mei naar het terrein en keerde 25 Septem- 
her te Delft  terug. Van 26 Mei tot 5 Ju l i  en van 14 Augustus 
tot 25 September was hierbij werknaani de assistent-ingenieur 
.J. TAT. Duys, s t u d ~ n t  aan de Technische Hoopeschool. 

Iloor deze ploeg werden centreeringsmetingen verricht te 
Rhooii, Rlioonsche seer, Perilis I,  11, Hoogvliet, Spijkei~isse, 
Hekelingen, Simolishaven, Zuidland, Abbenbroek, Heen- 
vliet, Zwartewaal, Nieuwland bij Brielle, Brielle 11, de  Tinte, 
Nieuwenhoorn, Xieum-Hellevoet, Hellevoetsluis 11, 111, 
Oudenhoorn, Nieuw-Beierland, Goudswaard, Zuid-Beierland, 
Elaaswaal, Oud-Beierland I ,  11, I11 en I V .  

Van 7 J u l i  tot 13 Augustus verleende deze ploeg hare 
assisteirtie bij de  basisineting. Hierna volgde nog de centree- 
r ing der volgeride piinteil: Heinenoord, Mijnsheerenland, 
Naiisdam, Cillaarshoek, 's Gravendeel, Puttershoek, Heer  
Oiiclelancls Ambacht, Kijfhoek, Zwijndrecht I ,  11, 111, 
Hendrik I d o  Ambacht, Rijsoord I, 11, 111, Barendrecht I, 
11, Slilrkerveer, Rolnes, IJsselmoiide I en 111. 

l2 
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Wegens omvangrijke herstellingen aan het punt I e  orde 
Steenwijk I, waarbij alle aanwezige vaste punten dreigden 
verloren t e  gaan, werden aangebracht eenige ondergrondsche 
verzekeringen en een vastlegging in het gebouw der H. B. S., 
in verband waarmede de noodige centreeringsmetingen 
werden verricht. 

De berekeningen van de secundaire driehoeksmeting werden 
door diverse ingeriieiirs voortgezet en de  vereffening der 
waarnemingen bewerkt en coördiriaten in stereographische 
projectie berekend voor secundaire punten van den ls ten en  
2den rang in  het Westland ei1 een gedeelte van Utrecht en 
de Veluwe. 

Uitkomsten der driehoeksmeting loonden i n  1913 beschik- 
baar gesteld worden als volgt: Coördinaten, enz. van eenige 
piinteii in de  provincie Utrecht ten behoeve van hermeting 
van het kadaster; van piinten larigs de groote rivieren ten 
behoeve van domeinmetingen en ten behoeve van de Neder- 
iandsche Heideliiaatschappij en van de punten in de ge- 
meente 's Gravenhage ten behoeve van den dienst der ge- 
meentewerken aldaar. 

De  rerx-achting in liet vorige jaar uitgesproken, dat  in 
1913 met der1 druk van de uitkomsten der waarnemingen voor 
de breedte-verandering t e  Leiden zou worden aangevangen, 
is teugevolge van de vele andere werkzaamheden van dr.  H. 
J. Zwiers als observator der sterrewacht t e  Leiden niet ver- 
viild. Thans ligger1 echter de copbebladen van het eerste ge- 
deelte: de afleiding van de declinaties en eigenbewegingen 
der 163 waargenomen Talcottsterren, en eveneens van het 
tweede gedeelte: herleiding van de waarnemingen met het 
Talcottinstrumei~t van J u n i  1899 tot November 1906, ter ver- 
zending naar  den drukker gereed. 

De  1-erdere bewerking van de uitkomsten ter bepaling van 
de verbeteringen, die de aangeilomen declinaties moeten 
ondergaan om ze te  herleidJen op het gemiddelde van elke 
groep, is voor elk waarnemingsjaar volbracht: deze verbete- 
ringen moeten nog worden onderzocht met betrek kin^ tot 
mogelijke fouten i n  de aangenomen waarden van de eigeil- 
bewegingen en de schroeffouten. 

I n  verband niet de verandering in  de poolshoogte is door 
den heer H .  G. v. d. Sande Rakliuyzen een onderzoek inge- 
steld omtrent den invloed dier verandering op de hoogte van 
den middelbaren zeestand te Helder van 1892 tot 1912 en 
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tevens op de hoogte van den middelbaren waterstand in liet 
IJ voor Amsterdam van 1700 tot 1860. Een gedeelte der ver- 
kregen uitkomsten is medegedeeld in de Verslagen en mede- 
deelingen van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen 
te Amsterdam en in de Vierteljahrsschrift der Astronomi- 
schen Gesellscliaft. 

, S l t ~ ~ g e r  ~c.aarr~en~ingiet~. 

De ingenieur Vening Meinesz bepaalde in het voor -de 
slingernaarnemingen beschikbaar gestelde vertrek in het 
hoofdgebouw van het R5eteorologisch Instituut t e  de Bilt de 
constanten van den toestel van Stuckrath. 

De bepaling van de diuk-constanten der vier slingers, gaf 
geen aanleiding tot wijziging van de indertijd door prof. 
Haaseiiiann van het Geodetische I i is t i tu~i t  t e  Potsdam opge- 
geven De onpinstige temperatuursverdeeling in het 
vertrek bij verwarming maakte de bepaling der temperatuur 
constanten bezwaarlijk, maar de verkregen resultaten ver- 
toontleii genoegzaam overeensterriming met de te Patsdain 
bepaalde waarden. Nadat in het begin van Maart de pendu1,e 
van Strasser en Rohde hersteld uit Glashutte was terugont- 
vangen, werd oolc de drukconstante van den toestel rail Def- 
foiges bepaald : door de ongelijkmatige temperatuursver- 
tleeling was het echter niet inogelijk voor dezen toestel de 
teinperatiiurs-constante met genoegzame nauwkeurigheid t e  
bepalen, zoodat dit moest worden uitgesteld, totdat eicli een 
gunstige gelegenheid zou voordoen. 

Voor den toestel van Stuckrath werd door den ingenieur 
Vening Meinesz een gewijzigde methode uitgewerkt voor het 
bepalen van den invloed van het medeslingeren, waarbij 
minder storing werd ondervonden van bodemtrillingen, het- 
geen in het bijzonder van belang zou zijn bij waarnemingen 
op slappen bodem iij het westen van ons land. Tevens werd 
de inogelijkheid ori~lerzacht om door het doen slingeren van 
twee slingers in  hetzelfde vlak, maar met tegengestelde phase, 
den invloed van boderritrillingen bij de waarnemingen te 
elimineeren. 

Rij kunstmatig opgewelrte periodische statiefbewegingen 
bleek de5e methode goede resultaten op te leveren, zoodat 
werd besloten bij de waarnemingen op de stations steeds beide 
niethoden, ieder voor een gelijk aantal waarnemingeii, toe 
te  passen. 

Met de eigenlijke slinger~vaarnemingen werd aangevangen 
in Hei ,  toen achtereenvolgens de stations Leiden (Sterre- 
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wacht) en Delft (Geoclesiegebouw) werden bezet, waar beide 
instriiinenteii zijn gebezigd. Te Leiden leverden de methoden 
voor de bepaling en  liet elimineeren van den invloed van het 
inecleslingeren goede resultaten, maar t e  Delft waren de 
hodembewegingen zoo sterk, da t  geen volkomen betrouwbare 
uitkomsten konden worden verkrenen. 

1 x 1  Ju l i  en Augustus werden beide toestellen gebezigd op 
de stations Wolberg eii Harikerberg, beide punten van het 
lioofddriehoeksnet, waar breedte- en asimutbepalingen zijn 
uitgevoerd; op deze punten was de bodemgesteldheid zoo- 
danig, dat  de gewone methode ter bepaling van den invloed 
van het medeslingeren van het statief kon worden toegepast. 

Voor en na elk der beide reizen werden op het hoofdstation 
de Rilt aarisluitingswaarnemingen uitgevoercl. 

Bij uitwerking der waarnemingen bleek, dat de uitkomsten 
verkregen met den toestel van Defforglee, wat de nauwkeurig- 
heid hetreft, zeer veel acliterstaail bij die verkregen met den 
toestel van Sturkrath, wat lioofdzakelijk is toe te  schrijven 
aai1 de niet voldoende oiiveranderlijkheid van den slinger, 
veroorzaakt door de verwisselbaie gewichten aan boren- en 
benedeneinde. Bovendien vereischt die toestel veel ineer in- 
spanning vali den waaI.ileiner. 

I n  November en December werd de verbinding tot stand 
gebracht van liet lioofdstation de Bilt niet het Geodetische 
Instituut t e  Potsdam, waarvoor de ingenieur Vening Meiilesz 
zich met de beide s'lingertoestellen derwaarts begaf. 

Daar de meeste waarde was te hechten aan de waarnemin- 
geil met den toestel van Stuckrath, werden hiermede vóór de 
reis te  de Bilt, verder te  I'otsdam en ria de reis wederorii te  
de Bilt, twaalf waarnemingsserieëil, elk met vier sliilgers, 
uitgevoerd. Van den n~etenscliappelijken staf van het Insti- 
tuut,  in het bijzonder van professor Haasemann, werd de 
grootst mogelijke medewerking ondervonden; ook werd de 
ingenieur Vening R'leinesz in de gelegenheid gesteld gebruik 
te maken van de in het Instituut aanwezige inrichting tot 
bepaling der teillperatuur-constante van den toestel van Def- 
forges, en tot een iiieun-e bepaling van den invloed van het 
riiecleslingeren bij dezen toestel volgens de statische methode 
(Nagaoka). 

Tijdens het verblijf van den ingenieur Vening Meiness te  
Leiden, werden doz .hem maatregelen getroffen, om voor de 
waarnemingen op de  verschillende stations telefonische tijd- 
seinen t e  ontvangen van de sterrewacht aldaar, waarbij door 
den Directeur der sterremacht, dr.  E. F. van de Sande Bak- 
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huyzen, de meest mogelijke medewerking werd verleend en 
voor het vervolg toegezegd. 

Op het station Delft kon daartoe worden gebruik gemaakt 
van de reeds vroeger tot stand gebrachte telegraphische ver- 
binding der sterre~vaelit met de geodesiegebouw ; op d e  overige 
stations werd gebruik gemaakt van de intercommunale tele- 
fonische verbindingen; de op deze wijze t e  verkrijgen resul- 
tater1 zijn riieer dan voldoende, daar  de  toevallige fouten der 
klokvergelijkingen vermoedelijk één of twee honderdste 
deelen der secunde niet t e  boven gaan. 

I n  het begin van 1913 werden bij den instrumentmaker 
Fechner t e  Potsdam vier slingers van invar-metaal besteld, 
te bezigen op liet statief der Stuckrathslingers, waardoor de 
waarnemingen veel minder invloed van de temperatuur zullen 
ondergaan dan bij de bronzen slingers het g'eval is. 

Door ~ i e k t e  van den instrumentmaker ondervond de  leve- 
r ing groote vertraging; eerst in  1911 kunnen zij worden 
geleverd. 

Leiden, 
7 April 1914. 

Delft ,  

De Rijkscom missie voor 
Graadmetitig en Waterpassing, 

H. G. v a s  DE SAKDE BAKHUTZEN, 
Voorzitter. 

H I ~ .  J. HETTVELIKH. Secretaris. 







Bij\ oegsel tot de A'eder~andsche Stnatsco.i~rant vah 
TT«l(~ii~dag T Ji i l i  1915, n". 156. 

VI3RSLAG van de llijkscommissie voor Graadmeting er1 

Waterpassing aarigaaudc hare merkzaanilicdeii over 
liet jaar 1914. 

Voltloriitlc : i : ~ i ~  liet v o o ~ s c l i ~ i f t ,  (looi (lei1 Minister vali Bin- 
rienlniitlsclrc Zalwii, bij 1)cscliilil;iiig v:iii 11 Mei 1879, letter M ,  
:rftleeliiig Riiiiqteii t3il TTTetriisc.li:r~)~)~~i~, 11;i:ir grgeveil, lieeft d e  
Rijl~scoili i i~i~,ie \oor Gi:i:~tliiirtiiig e11 JTT:itt~i.~~:issiiiig de eer, 
:1~111g<i:ii1(1e l i : ~ i t l  ~ ~ i ~ ~ l ~ z ~ ~ : ~ i i i l i e t l ~ ~ i i  iii 11rt ~ : I : I I  1!)14, 11rt x-ctlge11- 
t l v  t ( >  Iwricliteii. 

I)c sclioiit-l~ij-il:iclit titiil;iiix, t l ~  Iicer C .  J .  d r  dong Pzii. 
n e r d  iiirt l St\~)triiil,er l914 cvrrol iiit tleii zretliriist o i i t~lagen 
en :iIs clief tler ;ifdeeliiig Hyt l iogr i i~~l i i r  bij liet 1)eparteinent 
r:iii R1:iriiir 01)gevolgtl tloor tleii 1i:ipiteiii ter zee titul:iir, den 
l i e ~ r  J. N. Plinff, die (lus aiiiMs1i:ilve iii tle Cominissie zit- 
iiiig iinin. 

Ter  hesprrliiiig v:in 1i:irr :iniigelegrnli~tleii vergatlerde de  
C'oiiiiiiis~ir i i i  1!11t tn-(,e iii:ileii i r  's Gr:ivcnli:ige. 

De hlijlceriq liet j:inrversl:ig. over 1908 aan deli St:l:it 
gesrlionlien 1~il)liotlic~rlr ondergiiig, eveii:ils iii vorige jaren, 
uithiritliiig, dooitlnt o i i ~  iiirtlrlitl 1Ieiivelirili de door hein 
valinTege de iiiici.~i:itioii;ile veree~iigiiig voor nnrcliiietirrg ant- 
r;iiigeii ~)iihlic:\tikii er a:iri toevoegde. 

001;  ~ e r d e i i  eril;clr 1~oelinei.keii ten gesclieiilir o~itvangen. 
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I)e 1)cilloeiiiigeil tlc,r Coiiliiiissit~ 1wtroff~11 i11 19114: 
tle l):iiiiilit,tiiig ; 
clo ~ecii i l t l~i  i i  e drirlioelisiliet iiig ; 
tle stei~i~eliiiiltligc 1~l:i:itsl)epnliiig : 
de s1iiigeiwa:iriiriilingeii. 

IIricl~oeX~s 111cting. Personccl. - 

Ijij (lei1 a: i i~\~:ing \-:i11 1911 l)estoi~tl lie't persoiie'el roo'r (Ie 
t l i~ielioelisi ì ì~ti i~g iiit tl,r rolgriitle 1)ri.s'niieii: 

de iiig,priiieiirs l s t e  Ii1:issc K.  n'iltlrl>oer c. i .  t.11 J .  Cnnters 
c.  i .  ; (Ir iilgei~iciirs C'tl. H. Bijl  c.. i. ; J. 13. tlc Hiilster c. i.  ; 
*J .  TT. Dieprr i i~ l i  c .  i. : X. A. ,J .  31. \-;i11 ( 1 ~ 1 ,  V~ l t l e i i  c. i .  ; en 
tleii sc l l r i j~~ei .  H. T I iiiir111:111. 

Als :issistrilt-iilgriiitliir n-:ircii iii 1914 nri~1iz:iniu h. G.Fiicalis 
(16 Jiiiii l 5  0ctol)er)  : TT'. .J. lki t lei i is  v;iii Bei,lelioiii (8 
, l i i i i i  5 Srpteiiil>oi,) ; J .  de Briiyii. Kops (S Jiliii- 29 Aiigiis- 
i )  I I .  J .  i i i  (S T : ~ O  h i i g ~ i s l i ~ s ) ,  :i110 stiidrilteii 
:i:) 11 d e  Trt.11 iiisc:lie Hoogescli'ool. 

1 ) ~  ,scIii.i,jr.ei. H. Viiiii.ili:iii n-ertl iii,et tlc ;ilgeilleeiie i~ioliili- 
s:i t ie  iu  dugiisl i is  1914 oiidei de n.:il)riren geroepeil. 

I n  het  ~oorgani i t le  verslag bevintlt zicli eene voorloopige 
nietlecltrliiig o i n t r r i ~ t  de vcigrlijliiiig tler bij de bnsisineting 
i11 1913 ge1)iiiilíte iiirrtst:i:if iilet tieii ;i:in Seder l ,~ i i<l  toehelioci- 
ieildeii inetci  11". 27 ,  wc~llíe I r  Delf t ,  oilt1t.i toeziclit val1 de 
roiilillissie ~ a i i  torzirlit op tle Netlri I n  iitlaclie Stanc1:iarden , 
11en7nartl no rd t .  Eeil iiitvorrig 1,ericlit val] de lireieil v. cl. 
Suilde B ~ ~ l i l ~ i i ~ ~ ~ i l ,  MTildrl)oer ei1 Die1)eriiilc oiiitirilt deze r e r -  
geli,iliiilg is ol)gei10111rn iil (Ir ~e~s1 : ig í ln  \-:l11 cle vergacleriiigen 
clei Wis -  eii Ntitiirliiiiidige :iftleeliiig  in tle A1i:rcleiïîie v:ril 
TT'etriisc~linppril, Deel SSIIT, blz. 311, waain:iil wij Ilet vol- 
griltlr c~iitlt~eiieii. 

%oo;ils reeds iii liet ~oorgnni l t le  verslag is veriilcld, werd ge- 
ti <ic.li t zoovrel 111ogrlijIi de11 iii\-lo~tl v n ~ i  s i a n d ~  nstige nTaur- 
iieiiliiigsfoiiten 01) te  lieffen, door de metingen te verrichten in  
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t \ v t~ .  rei~srrliillciitle st:iiitlen r:iil (lei1 rei.gt~lijlíiiigsiiieter 11'. 27, 
VIL ooi< iii tn-ecb sta iitleii \-;i11 (!,c n;l;iiiiriiiers tciii opeic l~te  T 7 n i i  

tlcil coili~):iriitoi,. ITertler zitjii t1 fo i i le i~  vtiil tl,c scllroereii (lei. 
g t ~ ~ ) ~ i i i i ~ í t < .  iiii~iros~<ol)eii I > ~ ~ ) ; ~ ~ ~ I ~ E  eii iii rel<eiiiiig gel>r;iciit, eii 
zij11 tlc foiiteii d e i  t l i e i~~ io i r i e t t~ r :~ f l ez i i~ge i i~ i i t  ~-ri ,geli j l í i i igei~ 
1iit.t ;iiitleie t l ieri i~ouii~ters ei1 iiiill~iii~tl,cl'aliiifieii nfgelcitl. 
Dooi eeil tloelilintig,r iiiriclitiiig nclrtl de t.eriiperatiiiir in de 
\~-: i ; i r i~ei~i ir igsz: i ;~l  T-i,ij st:iiitl~-;istig gel~'oii(lei1, ei1 door &c ge- 
tlcc,lteli,jlie hetlelíliiiig T-;i11 tle coiiili:ii~ntorli;ist eeile liinderlijke 
\-ei~~v;irriiiiig tloor tle iinhijlieid r ; i i i  tleu n-;i;iriienier veriilederi, 
zoot1:it tlr teniper;it,iiiii ra i l  iiieetst;i;if eii nieter met  ~ r o o t e  
jiiistlieitl iiit de  nnn~x-ijziiigei~ der opgt~legtle t1ici.monlctei.s li:iri 
n-orden afgeleid.  

Ten gevolge v;iii cri1 eii wiitlei n-eideii d:iii ooli zeer l~et rouw- 
1,;ii.e iiitl<oii~steii voor tle Ieiigte v;iii (lt. iiieets1;inf ten opziclite 
\-;i11 Mixter rio. 27 rc.i~lirc~geii. n e  tlrie n-nt!rrieiiiers, v.  d .  S;iiide 
l~;i l i l i i iyzei~,  \ITiltlolioi~r ei1 Die~ioii i i l<,  n-ell;e Iiiiiiii'e nrnnrne- 
iiiiiigt~ii ge11~t.l oii:ifli:ii~l<elijl~ rai i  ~1li:iiitler roll>i;inliteil, ver- 
lii,egeii roo'r tlc leiigte ra i i  tle ii~eetst;i:if, iiitgetli,ulit iii iiiil<roiis 
(tliiizeiitlste tlecleii r:iii cc11 i i i i l i i i ie t t~)  tle volgelide \i-aaiden 
Ikij (j0: , 

Jlt5ctst;i;if = -1 x Meier 27 - ;191.85. iiiil<ion (J1;ililiii~zen) ; 
! j  = I x Metcli, 27 ~ 392,19 i i i i l i i~~i i  (I\Tildc~boer) ; 
> q  z 4 x J l e t e i  37 ~~~~~ :391,48 n~ili ioii  (Dieperinli) ; 

tsii gt~iiiitldeltl l>ij O": 
3rt~etst:iiif - 4 x l l ~ t ~ t c i ~  27 :l91 ,S4 iiiilíroii. 
1lt.t g i~or~ t s t t~  veist:liil r ; i i i  tic cll.ie iiitlíoiii.sti~ii 1)t~tlr;i;igl 0.71 

iiiilíi.oii. cii iiit ct,iie ~>erel;piiiiig, grgroiitl op dc iiitlioiirsteii, 
tlooi. tle rc.rscliill~eiitlr n-:i;iriieiliei.s oiitlei veiscliillt~ilil« oiiist:iii- 
c l  ixli tv1 tlii r e r k i e g ~ i i  . 1i:iii iiii.11 d r  t(> vit.czt.i~ iiiitltlel1r;ire foiit 
tl,si, riiitluitl~orlist, \-ooi. zoovci tlew T-;i11 tlr vt~i.i,iclitp iiietiiigei~ 
;ifIi;iiigt, op oiiistreelis O,:! iiiil~roii of t.er1 tnir~tigiililioeilstc van 
tlc tot:ilr leiigte stellrii.  

J3eli;ilve ~ ~ i i i i  (Ie iiietiiigt>ii 11:iiigt e t , I ~ t , ~ r  (l(; eiiitliiitliol~~st 1101i 

;if v;iii de  g<:l)riiil<tt~ n.;i:irdeii tler iiitzt~ttii~gscoi;ff iciCrite11 \-i111 

i i iet t :~ ei1 iiiei~ts1:inf. eii 1ic.t is I~ez\v;l:iilijlí te sclintteii lioe 
ni,ntrt tle oilzelí,erliritl is. tlie 1iie1,tloor \\-ortlt. \-ei,lírrgcil. 

\'oor tle 1)~c~irlíeiiiiig lv:iil tle lriigtclii tler zij tlrii r t i i i  011s di,ir- 
I!oelisiiet iiio'et iiieii tle Irligtt? v;iil tle gebruilite iiicctstaaf l<eii- 
i i t B i i  trlii opziclitr \-:i11 de Ieligte v;iii tleii te P:ii~ijs i)c\ranrtleii 
iiitei~ii;itioii;ileii iiictei,. \\-:i;iii~i ooli tle xijtlrii tlci rlrielioe1;s- 
iit~ttcii t l r i  :i:iilgi.riixriitlr 1;iiitleii zi,iii iiitgrtli,ul<t; liiertne is 
(liis liet \-eiscllil iil lciigte T-nii  tleii iiieter 27 ei1 van  deri iiiter- 
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i ~ a t i o i ~ ; i l e i ~  iiiett?r iioodig. D i t  rr iscli i l  1i;iii n-ortleii afgeleicl 
uit  (l(> ~~-;i:~rileiliiiigeir tloor tlta i~eei ,c\~i  I~ussc~li :~,  Oii~leiii:~iis e11 
St;iiiilt:iit t e  P;irijs verriclit r.11 zoo i i i r i~  (1.e l~ ier i i i t  lwrel ie~~t le  
n.:i:irtl.e gel,riiil<t, rerl ï i i jgt  iiieii \-ooi. tle leiigtc v;iil ile ineet- 
st:i;iP iii iilteriiatioii:ile iiieiers: 

Ill~t~ctst:i:if - 4 x iiitri,ii;itioii:rl~ i i i~ te l .  ~ ~ :V)ì ,2 iilil<roil. 
Ecilr (Iergtiijlte k>~~trrlil<iiig t i i s sc l~ !~ i~  tle lriigtt: r:iil (le i~ieet-  

,st:.i:tf en tlir x7;ii1 (Ie11 i i~ ter i i i~ t i t i i~ ; i lc~i~ ~ i i e t e r  1l:itI 111c>ii, ~ - 6 6 r  
o1iz.e h:isisiiletiilg iiirt+i~ili:ilrll tc Skrre ï  (Par i l lo i i  (Ir l i reteuil)  
tlirect l>el):i;iltl, eii tle 1,eitle 1;i:itste in:ileii tl;i:ii.rooi. gevoiitleli: 
1911 8 'rpt .  -()ct. 1 x ii~terii;itioii:ile iiletor - ;358,4 rriilrron. 
1913 April  I x iriterii:itioiiaIt~ iiirlei ~- .349,1 inil<ron.") 
n-elltr iiitlioil~steii scllijiieil i e  n-ijzeil op eenr  groot'e v'er;incle- 
rillx iiii tle leiigte v:iri t1.e st:i:if, eii I ~ e t  n-:is juist  tlrze X-ei.nil(l~- 
i,iilg, n-el lte oiis a;iiileitliiig gaf t e  Tlelft tle rergelijlriilg v;iii 
tle nit.etst;if iiiet onzeii illetei. 27 te  rcrriclrteil. H e t  hlijkt nu  
everiw,rl. el:it ci~ize iiitltoillst zeer gow1 sliiit met clie van  tle 
riietirigeii te  Skx~res iil 1'311, tlocli eeii groot re i , sc l~i l  vcrtoniit 
me t  die r a i l  cle iiletiiigeil iii Al)ril 1!)1:!. 

Eeiie tlii,c>t.te X-ergelijltiiig t r  Si:vres n-;is tliis zepr 11-ei1- 
scllclijl;, ril tle lieer Beiloit, t l i i .~c teur  v;iii I l ~ t  13ure;iii in te i -  
ii;itioii;il (les p0it1s t,t iiiesures te1 S k r e s  liveft, i i : i i l ; i t  tie coiii- 
p;n.;itor :iltlu:ir weei gelieel iii oitle n-:is g~l) r ; ic l i t ,  iii'et groote 
Ii.ei.ei~ln.illigl~eitl, (looi zeer uitgt3l)roide n-;i:irneii~iiigsi.rel;sril, 
;i;in oiis vrrzoelc volt1:iail. Boo:ils Iiij iii J i i l i  1914 iiie(lecleel(1r. 
vt:is t l ~  iiitltoinst (lier nietiiigeii i11 het  roorj:itir 1911: 

Neetstaaf = 4 x iiiteriiutiniinle iiietei - - ~  3-$S,2 ii~iltroii, 
tliis iil overeeiistciiiiiiiiig met tle irietiilgei~ iii Al)ril.-191:{. 

Kail inen eeiierxij(1s u i t  tlexr ovei.eeiistei~iiliiilg aflcideii, (lat 
htrogstn-a:ii~scl~iji~lijl;  tiii;hul~'eri Apr i l  191:l el1 J u l i  19'14 ei1 (liis 
oolr ti,jtleris onze l);isismet~iiig, tlc 1,eiigte ra i l  tle iileetst;i;if niet 
merL1):i:ir is rer:ii~tler.tl en t1erli;ilve tle lengte v:iri oilzc. basis 
zeer ii;iiin-lreui,ig iil iiitei~ri;rtioil:ile iiieters 1t:iil norclen. iiit,,nu- 
d ruk t ,  zocl geeft ailcleizijtls tle afn-ijliiilg vali d e  iiitltoinsteil, 
te  Bi3rrrs en te  Demlft verltregeii, :inrileiiling tot tle vraag,  maa i -  
:inii tlit groote rerscliil is te ~ ~ - i j t e i i .  

E e i ~  oildc~rzciel<, h ieroi i~t rent  tlooi (lei1 Iieer v. (l. Snii'rle l3:rk- 
iiuyzeii iiigesteltl eii l~esc l~ re~-e i i  i11 eeii iiot;i iii tle r e r s l n ~ e r i  
r:ril de gewoile X-erg;itleriiigeii v:iii tle Vris- ei1 Sntiriirkiiirtligr 
;if(lt>e!iiig der  h1t;ideiriie v:iil TVctrnscli:ippeii, Deel S X I 1  1 ,  
z .  2 ,  (loet zit.11, (lat n-aarscliijillijli tlit - e r s c l i l  iiiet te 
n-i,jteii is atr i l  eeile fout i11 tle iiletiiigcil r , i r i  tlen h.eeren Bos- 

+) In h,et verslag van de Aka.clcmie van Wetensclinppen sta.at abusievelijk 
.- 348,7. 

4 
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sc11:ì. ( )~itIriil:ìiis ei] St;iil)k'i r t ,  iii:ì:ìr g e l ~ r r l  l<aii 17erlil:iai~~l 
n-ortleii tlt!or t3c:ii ~e rsc . l i i l  iii tlr gel)i , i i i l i tr  ~ v ; i ; i i ~ t l r i ~  t1t.r 1iitzt.t- 
t i i~gcoFffic.i?iitrii  v : i i~  iiicttlr, 27 ei1 ~ - t i i i  tlrii iiit'i~ii:itioil;ilen 
i l l c~ t t~ i~ .  

H e t  g i,i~c:t c 1icl;r i ~ g .  n-;i;irol) r r r t l s  vroegc~i. gr\r.ezeil is,  van 
ot,iir I i f ~ i i i i t ~ i ~ \ ~ - t l e  r c i ~ g ~ l i ~ i l i i i i g  r;!ii iiietrr 27 e n  oolc r t i i i  tlcri 
X:~t l (~r l ; i i l t lh t~ l i t~ i i  St : i i i t l : i :~ i~ t l~ i i :~ t t~ i~  1lit4 dr i l  i i i tei. i l ; i t ionalrn 
ii:!atrr lioillt, tlor1i tlit o~i t l r rzot~l \ - .  t(. tliiitlelijlícr ii i t  ; rii:i:ir l ic t  
is t1;iii iioí)tlz;~I;rl i , i li ,  t1<1t liiet :ìlletw tie l r i igtei l ,  i i i i i ; ~ i ,  ook tltl 
iiitxt~tti~igscoëfficiiiiitrii tler tlric~ i i i e t e i ~  i i : i i in . l~r i i r i~  r e r g e -  
1 r1;t~n n-<)i.tlcti. 

Htxt s r l i i j i ~ t  oiis iiitlt r:i:itlz:i,iill tle ( l t l f i i i i t i e ~ ~ ~  lriigt(,  ~ - a i i  
oiixc, l>.isis i i i  i i i t t~i~l i ; i t ioi~i i I~r  iiií.trrs rtist  t(. s t r l l r i i ,  ~ t í ( i r  tl:it t l i t  
i11 i [ l~ i~zo~l i ,  ila liet eiiit l igeii  v;iii dei1 ooi~logstorst:ii l t l ,  za l  zij11 
v~lll>r:iclit. 

Iii 1ic.t j:i:ii. 1914  n-ei.tleii ( looi  4 ploegei1 tlr rerlieilil i i ig trti 

tlr i u e t i i l g e i ~  v i ~ o i , t x r z r t  i11 tic l ) r o ~ - i i i c i e i ~  F i ~ i ( ~ s l ; ~ i ~ t l ,  Groiiiii-  
gt>ii e11 D i ~ ~ i i t l i t \ ~  i11 t i : i i is l i i i i i~~g liiet (lp ~ ~ - ~ ~ r l i z : i ; ~ i i i l i ~ ~ t l e ~ ~  :ilcl~iiii. 
i i l  191 2 1-45i.i.icli t .  

D o  rei,,ste l ~ l o ~ g ,  oiitlrr leitli i lg 1-:i11 tlrii ingri i ic i i r  Diepo-  
i,iirl;, rer.ti.ol< -I 3 l r i  iiil 1 ) r l f t  tril  eiiitle F ~ I I  n:iiiv;iiig te iiinlieii 
i i i (3t  tle rerl<eilili i ig i11 ? io t~r t l - I~i~ies l~~11t l .  P n i l  ;if 1 6  Jiiiii n7ns 
I i i t ~ i  b i j  ~ ~ - ~ ~ i ~ l ~ z ; i : i i ~ ~  ( l ?  ; ~ s s i s t e ~ i t - i ~ ~ g t ~ ~ i i e ~ ~ r  A. G. Fiiclis.  D e  \-er- 
I<eiiiiiiig ~ t i i i  riooi,tl-Fi.itl>l:ii~tl, Liiliel;intl ril Scliiei~iiioiiiiil<oog 
n-pit1 voortgezet  tot  1wgi11 tJiili .  n-;inriln tle ricliti i lgsiiir~tiiigen 
~ v ~ r t l c n  rrr i - ic l i t  01) Itet sttitioii I<olliiin. Ceiiti.erriiigsilietiiigcii 
voiidcii 1)1:1:1ts o11 t1.t. ht;itioiis T<olluili eii Leeiin-artleii  eii 011 

tle 1niiitt~ii. TItle oitle 2tleii r;iiig Kolliii i irrz\\-ti~ig T ei1 I1 c11 
Lil1gsI)~l~lr t .  

De t\\.t~rtl+x p l o r g .  oi i ( l~c~i~ l ~ i ( 1 i i i g  1-:i11 tlt111 i i l g t ~ i ~ i e i i i ~  I<i,il, 
vclrti.ol; -L M e i  iiit S)elft t ~ i i  eiiitle tlr rc,rl<eiliiiiig rot1,i.t t,(, 
xc~t t t~i i  iii lipt ~vrsttil i j l ;  getl?eltv vliii Fries1:iiid. Vil11 a f  S ,J uiii 
-.:is liiel.hij \ \ - e i , l \ z ; ì ;~~i~  tle :ihsistrilt-iiigeiiieiir \V. ,J. llertleiiis 
v:iii 13ci~l:~l<oili. D(,  vc i~ l íc i i r i i i~g  \\-ercl cooitn.rxet tot  llrgiii  J i i i i i ,  
I\-:rtirii:i (li. i.ic.l!tiiij:silirtiii(,.rii gt~scl~i~et l t le i i  01) tlo st:itioiis 
V i s  I.  I<oiitliiiii I e11 \V<>~l<ii i l i  I. Ce~itr.e.rriiigsii~etiil~(;il 
\vi~i.dt~ii cvrilpeils vei.i.iciit 01) ( ~ P Z P  .st:ltiolls r11 01) liet statiori 
Xi r t lu i i i r r  K l i f ,  Traar ool; c)eii e i~ l ; r l r  r ic l i t i i ig  n-ertl hi jgo-  
iiicteii. A l s  piiiitrti  I I e  o i d e  2tlrii  r a n g  wertleii g r r r i i  ti.rer<l : 
lV;i riis 1 I .  S J - e  JIii~tliii i i  I ,  13:1l~l~iiyzeii I e n -  1 1 ,  Hei i i e l i~ i i i ,  
St:ivoreii ,  Mollinei.iiiii, Hoiitli!iii TT, I-Iiiitle.lol~~eii T, llTorl;iini 
T I ,  Pai , i . rga,  Detlguiii  eu 13laiin:liiiis. 

5 
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I )e  derde ploeg, o i ~ d e r  leidiiig r:iil dei] iiigenieur vaii der  
Vrlden,  veitroli -4 N,ei iiit I le l f t  teii ei i~tle de  verl<eiliiing 
\.oort 10 eetttlii iii liet Kooi~tI-I\Testeli,il< gctlrtnltc ra i l  Dieiitl~t..  
V;iir af S J i i i ~ i  \\-as 1lierl)ij \vri.l.;x:i;iin t1.e >issisteilt-iiigeiiieur 
,I . tle Uriiyii Kops. De  vei.I<e~~iliiig TT-erd voortgezet to't 1i:ilf 
.Jiiiii. \vu:irn:i riclltiiigsilietii~ge~i cii ceiitreeriiigsiiietiiigen 
111;i;its vo~ideil  01) de st:itioiis Tletltler. Dn.iiig!.clo, 13eileil I e n  
I'esse ei1 boreildieii reiiti.eeriiigsiiietingeil op de stations 
Ijosclil!erg (ktr .) ,  Oi,ooteveltl. Hoogei,siiiildc. G r ~ l l o ~ r v e l d  en 
T17ijstci*sclie r c ld .  Als piiiit I I e  ortlt. 2tleii r ang  meid gecen- 
treerd D i e w r  I. 

D e  r i r r d e  ploeg, onder leitliiig van (lei1 iiigenieur de  H u l -  
st.cr, rertrol; 11 Mei u i t  n e l f t  teil eiiide tle inetingen in  liet 
Novr(leli,jlí geíl'eeltr vaii (3roiiiup.ell te lier\-atteil. Van af 8 
Jiiiii n7ns llieih,ij \ï-erkza:ii~~ tle :issistciil-iligeiiieiir J l .  J. H u i -  
xiiig:~. Riclitingsiiietiri~eii vondcii ~)l.a:its op tle st:itions Ap- 
1)iilged:iili J ,  %rei.i.jp. IVolteisiiili ei1 13etliiil1 J ,  op ~ ~ ~ e l l i e  sta- 
tioris ook tle nootligr ccilti,eeriiigsn~t~tiiigeil n-erd,eii verriclit,  
t e n - i j l  tlit t1:rtiieiil)oveil gesc.liietltlc o11 (14, st;itioiis Oostpolder 
(lii N o i ~ i ~ t l l ~ ~ l t l e r .  111s ~)iiiit'cii I I e  ortlc ?(lei1 i:iiig mrrtlen ge- 
cei~tl.eertl k ~ ; ~ r i ~ ~ s i i i i i ,  '17J;i~iis\-eer. T~opl)eis11111. 't Z:~li(I t ,  Ste- 
(li1111 I, Teil 13oei I ,  3~1or(l11-ttlcle ((>i,.) e11 Ziii(l\~-olde ( G r . )  I. 

Als g e w i g  van deii Riiropeesclieii oorlog en tle mobilisatie 
\-;in li'et ~ e t l e i ~ l ~ i i i t l s c l i ~ t ~  leger,  n.:inrtloor \~ersclieidene heliotro- 
11islcil plotseliiig I\-ertleii ol)gci.orprii, n-erd het  n,ensclieli,jli 
xc~oortleeltl dc t ~ ~ i ~ r r i i ~ ~ ~ ~ ~ e i ~ l ; z ; ~ ; i i ~ ~ l i c d e i i  li,egiii hi igiistus af it. 
l ) i ,~liei i .  n;i:ir Iiet op (Int oí~geiil>lil; n ie t  inogelijl; w:rs de  
\\.;ifi.c.iis iuet 3-olletligeii iii\-.c-~iit;il.is ii;i;ir Dt~lt ' t  tc 11oc:ii reivocl- 
I . ( ~ ~ I ,  \ \-~rtleii (Ioor (le (li\-erse l)loegeil. 01) t1:it. inoiiient, alleeii 
(l!, voor.ii:inilist~e ii~striiiiieiitcii ei1 :ircliicfstiilikei~ i~iedegevoerd 
i~:i:ir Dclft  en  1)leef tlr rclst, zoo gort1 i i io~cli , jk r r r zo rgd ,  op 1i.c:t 
tt)i.reiil : i c l i t~ r .  llegiii ScptPiiil)~i.,  toeii tlc loop der treiiieii 
~ i i l l i ~  wcr r  toeliet, ~vcrt l  eeii ei1 ;iiitlei. ii:iiir n e l f t  gebraclit.  

M e t  ~ot~t l l ie i i r i i ig  tler l)c.ti,effeiitle :iutoriteiien, ble\reii tle 
1)i~l)oiin-i iigeìi 01) i1leert1ei.r Ioi,eiis l)est:i:iii, ttln einde,  zoo 
iiiogc~lijk i n  1915, tle rooigeiioiiirii iilctingeii n1tl;iar te  doeii 
111:i:its ~ - i i ~ ( l c ~ i i .  O~-t>i,ig(,lls \~-ercleii s t a t ~ i o ~ ~ s ,  ïriiar cle iiiei,ill- 
geii ~ c r t l e i i  ~~ttltoi>itl.  11-t~r1.c.i i11 liiin vorige11 s!;i:it liersteld. 

X:i:ir ;iiliilc~i(lii~g \- ; i11  een iiigc~l<oi~ieii l)ei,ic:lit oiiitrc1iit ver- 
s l ~ i i ~ i ~ ~ g  r:iii tleli g:.i.oiitl oiii deii pi j lei  tv L n i l g e ~ ~ e l d  m e i ~ l  iii 
Iiet r i ; i , i ; i ; i i~  v:iii 1914 tlit o u ~ o l  door n;iiivulliilg niet en1111 cil 
;i;ii,tl P eii l ~ r l i i i l ~ t ~ p l ; i i ~ t i i ~ g  zoo goc~d ii~ogc~lijl; ~ ~ i . 1 1  olprii . 

D e  11erel;eiiiiigen viiii t1.c st,ciiiltl:iire tlrie1~oel;siiietiug Tver- 
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(lei1 tloor tlr tlirrise iiigr.iiiciirs voortgrzet (l i l  cwiirdii1:iten in 
stei.eogi.npliisc.11 tb projec.ti(> l>ci~eliriitl. 'cltxer in liet bijzoiitlei. 
n-ercl erii n:iiiv:iiig g ~ i a u l i t  nlet dr  I)rielceiiingcil, wellcc i:loe- 
tcii tlieiieil roor tle hepnliiig clrr coijrdiii,iteri van de drie- 
l ~ o t ~ l c s ~ ~ ~ i i ~ t r i ~  0111 e11 i11 tlc stat1 Ailistrrtlaiii grlrgrii. 

TTit,lioillsteil dei. tlrirlloelísilletiilag líoiltleii iil 1914 l>escllili- 
Iwir gesteld ~\-oi~t lei~ ;11s volgt: coiii.tliii:iteil r:in eenige 1)iiilteii 
1;iiigs tlc gi,oote iiriereii teil l>elioere rali tle 1tivierlía:irt cii 
t*.oiiitliii;iteil rail reilige puntrii iinbi,j (ioctlcreetlc teil l>t>hocve 
v : i i ~  tle !Co~)ogrul)liische ltanrt. 

Met dei1 (lrulí r:in llet rcrste gedeelte cler iiitkoilisten ~ a i i  
tle ~~a:ii~iieiiliiigrii voor tle hreet1terer:iiicIerii~g te Leitleil is in 
liet afge1ool)eil jaar er11 a:iilvnilg grir1;ialít ; I 3  vel zijn geliecl 
:ifgetlrulít, nellte het grootste tleel her:itteii van de  flei ei ding 
tlri tlt~r1iii;ities ei1 (lei e ige i l l )e~~-egi i ip l  i11 decliilatie van de 
Irij de 9':ilc.ott-11-:iuriieiiiiiigeii geI>i.iiiI<te ster rei^, die uit tal 
\-:i11 catalogi zijn s;iailigest'eld. Uit  deze iiitli~iiïsteii kuniien de 
systeiii:itisclie foutcil tler Tieitlsclie ~~ani.iieiiiiilgen nog nader 
woi.tlen grtoest, terwi,jl uit llct geiler1 der iii Jieiden mei1 elders 
\..c>i.lii.egeii T \ - : I ; I ~ ~ c I I .  (Ie riiitlc::it;~log~lfi tler 1G:rl Leidscbe Tal- 
cottsterreil 1i;in wortleil s;l:iiligrsieltl. 111 tlieii catalogus zullen 
ook n-ordeii opgtiiloillril tle rerliteliliillillii~gei~ eii de eigeril>e- 
\vegiiigeil iii recli telíl iiliiiiiiig vtiii tlir sleur.eii, ~vellie iiit elders 
I-.ollna:lt:li te ~~.;i:irlleiliii~gell zijl1 :ifgeleid. Hieraan sluit het 
In-c~.rtle gedeelte der iiitlíoillsteii de lierleitliiig tler cigeillijlítt 
i>~crdten.:iariieiliiilgeil iilet liet Leidsclle Talcottiilstruinent, 
(lat oolr voor de pers gereed geiii;i:ilit is. 

Iii J:iiluari weid tloor den iiigeiiieiir Vriiiiig Meinesz de 
1:i:itste seiie T\-:i:iriieiliiiigeii uitgevoerd te de Bilt voor de :mil- 
sliiililig v:iii clit 1ioofdst;itioil :inn I'otsclaill. 1):iarii:~ hield hij 
eit.li I~ezig iiiet het llerleitleii der iiitgevoerde n~:i:ii.iieiiiiiigen, 
tlocli was iii tlr i1l:iniltleii April, Mei ei1 Jiiiii geiioodznaltt door 
ziekte zijiie n-eilízn:iililietleii te stalieii. 

De n-:i~irii~t~ii~ii~gei~ n-ertleil lirivnt iii Jul i ,  toen eer) reis 
n-rrtl voor1)rreitl en ;i:iilgevniigeii ter I>el):iliilg van de z~vanrte- 
1ir:iclit o11 de piinteli Saiiil)erlí, T;l):igshprg, Oirsc.liot en Zie- 
rilízec. 

Te S:iinbeelr ~vertl erii volledige n-naineiliiiigsreelís voltooid ; 
te Ubagsbcrg waren de s l i i lger~nnr i le i l i i i i~~ei l  juist ten einde 
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gelr:it.li t ,  tot~ii. t ril ?r\-iilgt> \-:i i i  t Ie iiiol~ilisatie va i1 liet leger,  
gt>eii t r l t ~ f o i ~ i ~ c l i e  griiireiist~liii1, i i i ~ t  Tlei(len illeer 1íoi1 wovtleil 
T P ~ I ~ I . C > ~ P I I  (-'i1 1111s (l? rnrrt>ciie r:iii tltlii ~e1)ezigderi  iijtliiietcr 
1iit.t Iioiì n-oi,tleil 1,epn:iltl. n r  \v:i:iriiciiiingeii 01) tlii si:~tioii 
ziill.t>il tliis i ~ i o ~ t e i i  11-oi,tlrii Ircrli:i:iltl; 01) tlc ovcripo stiitioiis 
nt,rtleii z i j  tot  1:iter iiitgesteltl. 

T i i  Sel~tei l i l>er.  toen (l(% trlrfoiiisclie gt~iiieeiisc1i:ip weer ver- 
~c~l i t~ i . t l  \\-;is, \vt~i(l  ceii reis oiitlei~iioiiieii ii;i;ir tlc 3oordeli j l ie  
proviiic iiiii e i 1  n-e~tleli n-;ui i iieniiiigeii iiitgevoei.tl op tle pun ten  
Sleeii,  Ciroiiiiigcii eii Loeii\~-;irtloii. Iii tlez,elftle serie werden 
vei,tler o1)peiioirieii de 11iiiitt.11 ])elft c i ~  TTtrrcllt. S e  Delf t ,  
~v:i:ti. i11 l !11;3, i t ~ i i  yt,v:~ly(, sterlít~ l ~ o t l t ~ i ~ i l ~ ~ e ~ ~ - ~ ~ ~ i i i g t ~ i i ,  g e ~ i i  
vollíoiiitii l~etroun-h:ii.c iiitlioiiisteii n-n~eri verliiegen, leverde 
tli;iiis tle toep:issiiip tlcr t\reesliiigc~r1i1et1iotle zeer hevrerli- 
geiitle resu1t:iteii ; ooli t(. Tlyeiin-urtleii eii te  Utrecli t ,  waar  
~ i o t l t ~ i i i l , e ~ v ~ g i ~ i g ( ~ i ~  iiierlí11:i:ir n7rii.eii, is tlez,e iiietlio,tlme toe- 
ge1):ist. 

1)r  seiiicii, vercisclii voor tle 1,rp:iliiig ( le i  correctie vnii tleii 
ti~jtliiieter n-ertlei~ 01) til16 st;itioiis lelefoiiiscli verstrekt tloor 
tlc Stei,ri>n-:iclit te Leirleii. 

I j i j  rle ~ ~ : i : i i ~ ~ i e i i i i i ~ g + ~ i i  is  iiit sluitviitl grl~ri i i l í  geiiia:~lit V:ITI 

l i t , i  tot.ste1 vaii Stiiclíititli. 
De ; i f lcver i i~g tler iiiv:ii,sl i i ige i .~ ,  \vtxllie 11-oi,tlrii T-er\-;i:irtl i g l  

tloor tleii iiisiviiiiieiit~ii;~líer lpet.liiliei, t e  I'otstl;iiii, I\-ertl ver- 
ti.ti:igtl (looi. l,.ez~r:ii.eii, oiitl~i~voiitleii iii vrrlraritl inut (lei1 oor- 
1o~storst:iiitl:  zij Iiuiirieil erlitc>i. iil  tle tbtti.stc lielft viiii 1!)15 
n.ortleii vern-iiclit. 

H e i  Geotlctiscli Iiistitiiiit te l'cttstltiiii liceft toegezegd tle 
zorg voor tle teiiil)ei,iiig tlci sliiigers o11 zicli te zullen riemeil. 

Lri t lr i i ,  
- 'i April 1914. 

n ( . i t t .  

/<e /<ijlisc.ont III i s s i c  7:oor 
G ~ o n t l ~ r ~ c t i r i ~ g  cri TT'ntcrpns,si?~~~, 

TI. (4. V,\S ])i< S.\SI)TI, J3 . \n r r r~ \ -x~r i ,  
IToo~z i t t e ï .  







Bijvoegsel tot  de L7iederlandsche Staatscourant van 
Dinsdag 27 J u n i  1916, no. 149. 

VERSLAG van de liijkscommissie voor Graadmeting en 
Waterpassing aangaande liare werkzaamheden over 
het jaar 1915. 

Toldoende aan het voorschrift, door den Minister van Binnen- 
landsche Zaken, bij beschikking van l1 Nei 1879, letter M, 
afdeeling Kunsten en Wetenschappen, haar gegeven, heeft de 
Rijkscommissie voor Graadmeting en Waterpassing de eer, 
aangaande hare werkzaamheden in het jaar 1915 het volgende 
te berichten. 

Bij Koninklijk besluit van 13 September 1915 no. l1 werd 
aan den heer professor dr. J. C. Kapteyn op zijn verzoek eervol 
ontslag verleend als lid der Commissie en werd als lid benoemd 
professor dr. A .  A. Nijland, hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit 
te Utrecht. 

Ter bespreking van hare aangelegenheden vergaderde de 
Conimissie in 1915 eenmaal te  's Gravenhage. 

Bibliotheek. 

De blijkens het jaarverslag over 1908 aan den Staat ge- 
schonken bibliotheek onderging, evenals en vorige jaren, uit- 
breiding, doordat ons medelid Heuvelink de door hem vanwege 
de internationale vereeniging voor aardmeting ontvangen 
publicatiën er aan toevoegde. 

Ook werden enkele boekwerken ten geschenke ontvangen. 
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Betrekkingen met de buitenlandsclte leden der internationale 
vereeniging voor aardmeting. 

De voor 1915 in uitzicht gestelde algemeene coilferentie der 
internationale vereeniging kon wegens den oorlogstoestand geen 
voortgang liebbeil. 

Werk;aa?izl~eden der Commissie. 

De bemoeiingen der Commissie betroffen in 1915: 
de secundaire driehoeksmeting; 
de sterrekundige plaatsbepaling; 
cle slingerwaarnemingen ; 
de waterpassing. 

In 1915 bestond het personeel voor de driehoeksmeting uit 
de volgende personen : 

cle ingenieurs ls te  klasse N. Wildeboer c. i. en J. Cariters 
c. i.; de ingenieurs Cd. H. Bijl c. i.; J. E. cle Hulster c. i. ; 
J. W. Dieperink c. i.; E. A. J. M. van der Velden c. i. en den 
schrijver H. Vuurman. 

Deze laatste, die in Augustus 1914 met de algemeene iiiobi- 
lisatie onder de wapenen werd geroepen, kon omstreeks half 
Mei 1915 zljne gewone werkzaamheden weder hervatten. 

Met het oog op de buitengewone omstandigheden werd het 
wensclielijk geacht in het jaar 1915 de verkenning en de 
metingen in cle provinciëil Friesland, Groningen en Drenthe 
niet voort te zetten, doch inplaats daarvan in de provinciën 
Noord- en Zuid-Holland voornanielijk centreeringsirietingen te 
verrichten voor cle punten Ilde orde 2den rang, welke merk- 
zaainhedeil door 4 ploegen werden verricht. Richtiiigsnlet'ingen 
hadden alleen plaats ter bepaling ván nieuw gebouwde punten 
in het bezochte terrein. 

De eerste ploeg, onder leiding van den ingenieur Dieperink, 
maakte eene aarivailg met de terreirimerkzaamheden op 3 Mei 
en zette deze voort t.ot 2 October. Als nieuwe punten werden 
bepaald: IJmuiden V1 en VII, Sloterdijk 11, Zunderdorp 11, 
Amsterdani 66 en Westerveld, waartoe richtiiigsmetingen 
werden verricht op de stations IJmuiden VI: Sloterdijk 11, 
Zundeidorp 11, Arnsterdam 66, Westerveld en Beverwijk I. 

Centreeringsmetingen hadden plaats op hovengenoernde punten 
en claa,renboven nog op 49 punten IIde orde 2den rang. Het 
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punt Beverwijk I, in 1914 door braiid vernield, is thans weder 
herbouwd. Daar eenige vastleggingen bij den brand, zoowel als 
bij de restauratie op hunne plaats waren gebleven kon de 
plaats van het nieuwe punt ,,Stang7' ten opzichte van het oude 
punt ,,Centrumm door eene centreering worden bepaald. 

De tweede ploeg, onder leiding van den ingenieur Bijl, maakte 
eene aailvaiig met de terreinwerkzaamheden op 3 Mei en zette 
deze voort tot 5 8eptember. Als nieuwe punten wei.den bepaald 
's Gravenhage 33 (Vredespaleis), Voorburg (Z.H.) IV en Berg- 
scheiihoek I V ,  waartoe richtingsmetingen werden verricht op 
de stations 's Gravenhage 33, Voorburg (Z.H.) IV en Bergschen- 
hoek IV. Op het station 's Gravenhage V1 werden richtings- 
metingen verricht ter bepaling van- eenige niet voldoende 
bepaalde punten te 's Gritvenhage. Centreeringsmeetingen Iiadden 
plaats op de 4 genoemde stations en daarenboven op 37 punten 
IIde orde 2den rang. 

De derde ploeg, onder leiding van den ingenieur van der 
Velden, maakte eene aanvang met de terreinwerkzaamheden op 
3 Mei en zette deze voort tot 2 Oct,ober. Als nieuwe punten 
werden bepaald Katwijk a/d Run V, Noordwijkerhout 111, 
Koudekerk I1 en Alphen (Z.H.) IV, waartoe richtingsmetingen 
werden verricht op genoemde stations, Sassenheim I, Noord- 
wijk I en Berklieide, terwijl op al deze stations, uitgezonderd 
Berkheide, ook c,entreeringsmetingen geschiedden. Daarenboven 
werden centreeringsmetingen uitgevoerd op 53 punten IIde orde 
Sden rang. 

De vierde ploeg, onder leiding van ingenieur de Hulster, 
maakte een aanvang met de terreinwerkzaamheden op 3 Mei 
en zette deze voort tot 2- October. Als nieuw punt werd bepaald 
Voorschoten IV, waar richtings- en centreeringsmetingen werden 
verricht. Centreeringsmetingen werden daarenboven uitgevoerd 
op 65 punten IIde orde 2den rang, o.a. te  Oudenhoorn, waar 
de toren door brand werd vernield. Aldaar bleek, dat een ver- 
zekerd basiseindpunt, in 1913 geplaatst en bepaald, nog onaan- 
geroerd aanwezig was. Het andere basiseindpunt, dat ver- 
moedelijk een kleine verplaatsing had ondergaan, werd opnieuw 
bepaald en eene nieuwe vastlegging geplaatst en bepaald in 
een gebouw nabij den toren. 

De punten, behalve de reeds genoemde, waar door de vier 
ploegen vastleggingen werden geplaatst, zijn de volgeilde: 

Aarlanderveen. Alphen (Z.H.) IV. Amsterdam 49. 
Abbenes. Amsterdam 31. l 52. 
Alphen (Z.H.) 11. 11 40. I? 58. 

j1 111. 71 48. 1, 60. 
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Amsterdam 61. de Kaag. 
I 62. Katwijk a/d Rijn I. 
1 63. ,, 11. 

17 65. 111. 
Benthuizen. ~atwijkl ' r t id Zee I. 
Bergschenhoek I. j 11. 

I, 11. 111. 
111. KerkbuUrt. 

Berkel (Z.H.) 11. Kethel I. 
11 111. 11. 

Beverwij k 11. ~ o l d e k e r k  I. 
111. Kralingen 11. 

 leisk kijk I. ,I I v .  
, 11. Kwintsheul. 

Bloemendaal. Langeraar. 
Brederode 111. Leiderdorp I. 
Buiksloot. .. TI. 
Buitenveldert. Leidschendam. 
Delfshnven 11. 1,eijmuiden I. 
Driehuizen bijvelzen. 11. 
Duin en Kruidberg. de Lier TI. 
Durgerdam I. Lisse I. 

l? 11. , 11. 
's Gravenhage 7. , 111. 

10. Loosduiilen T. 
n 15. 11 11. 
I> 20. Maasland I. 
11 23. , 11. 
l 24. Maassluis T. 

17 26. ., 11. 
l) 27. ' Meerburg I. 

's Gravezande I. . IT. . 
l> 11. Meerenberg I. 
I: ITI. 7 11. 

Groenendijk. Rloerkapelle. 
ITaarleinnierliede. Moiister 11. 
Halfweg I. 111. 

l] 11. ~ a a f d w i j k  I. 
13a.zerswoude 11. ,, 11. 
Hillegei.sliieig 111. 
Hillegom TI. Nieuwendam I. 
Hodenpijl. IJ 11. 
Hoek van Holland I11 Noordwijk 11. 
Hoogmnde I. Noordwijk a/Zee I. 

l, 11. Tootdorp I. 

Nootdorp 11. 
Oegstgeest I. 
Oranjesluis. 
Oude Ade. 
Ouderk. a/d Amstel I. 

11. 
~ostbuur ' i .  
Oude Wetering I.. 

l( 11. 
l1 111. 

Oudshoorn. 
Overschie 11. 
Overveen I. 

11. 
poeidijk. 
Pijna<:ker I. 

11. 
~ o t t g r d a i n  d. 

1 4. 
11 5. 
11 6. 

n 
11 1 .  

l 8. 
1 9. 
, 10. 
, 11. 
1 12. 
, 13. 
l, 14. 

. 15. 
16. 

, 17. 
l, 18. 
, 19. 
, 20. 

l, 26. 
,, 27. 

31. 
, 33. 
, 34. 

Ruigoord. 
Rijrisaterwoudc. 
Rijpwetering. 
Rijnsburg I. 

l, 11. 
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Rijswijk (Z.H.) I. 
11 11. 

Santpoort. 
Schellingwoude. 
Scheveningen 3. 

7 4. 
$1 5. 
11 6. 
1. 7. 

Schiedam I. 
, 11. 

111. 
Schiiluiden. 
Schoten I. 

" 11. 
Sloten (N.H.) 1. 

11. 
s l o t e d i k  I. 

, 11. 

Ter Heyde. Warmbnd 111. 
Valkenburg (Z.H.). ,, IV. 
Velsen. Wassenaar I. 
Velseroord. ,I 11. 
Venneperdorp I. Wateringen I. 

77 11. 11. 
Veur. de ~ P t t e n b u r g .  
Vlaardingen 11. Woubrugge. 

IV. 't Woud. 
VlaardingerAmbacht IJmuiden J. 
Voorburg (Z.H.) I. ,, 11. 

11 11. , 111. 
1 111. ,, 

Voorschoten 1. ,, V. 
,t 11. Zegwaard. 

111. Zoeterwoucle. 
,l IV. Zuidbuurt. 

Warmond I. Zunderdorp. 
, 11. 

Net toestemming van de betreffende autoriteiten bleven ook 
dit jaar de bebouwingen op eenige torens in Iict Xoorden des 
laiids bestaan en werdeii in het iiajaar nagezien en, voor zoo- 
ver noodig, gerepareerd, teneinde, zoo iriogelijk, in 1916 de 
voorgenoinen metingen aldaar te doen plaats hebben. 

De herekt?niiig van de secundaire driehoekspunten werd door . 
de diverse ingenieurs voortgezet en coördinaten in stereografi- 
sche projectie berekend, waarbij o.a. de 6 punteii IIde orde 
lsten raiig in Airisterdam te zarilen werdeii vereffend, hetgeen 
ook geschiedde met de 4 iiergelijke punten iii Rotterdain. 

Uitkomsten der driehoeksirieting konden in 1915 beschikbaar 
wordeii gesteld als volgt: coördinateii van eenige punteii langs 
de Lek ten behoeve van deli Rijkswaterstaat, van eenige punten 
in p11 om Haarlem ten behoeve .vali de Hollandsche spoor en 
coordiilaten en andere gegeveils arin bijna 50 punten in en om 
Anisterclain, ten behoeve van liet kadaster. 

De druk van het eerste gedeelte der uitkonisten van de 
maarnemirigrn voor de breedteverandering te Leiden is in het 
afgeloopen jaar voortgezet; 16 vel zijn nu afgedrukt. De syste- 
matische fouten der Leidsche waarnemingen zijn alle c~pgeiriaakt 
en de eindcatalogus der Leidsclie Talcottsterrcn is geheel 
voltooid. Hoewel voor onze waariierningeii in strikteil ziii allcen 
cle waarden der declinaties van belang zijn. zijn evenwel ook 



28 VERSLAGEN EN RAPPORTEN. 

de rechteklimmingen dier sterren met hunne eigenbewegingen 
uit de beschikbare catalogi. saamgesteld. In den eindcatalogus 
zijn ook opgenomen de jaarlijksche praecessies benevens de 
saeculaire variaties. Tn de lijst der declinaties zijn tevens mee- 
gedeeld de middelbare fouten van die declinaties en van de 
eigenbewegingen, benevens het zoogenaamde derde lid. 

Eene groote vertraging van dezen arbeid is veroorzaakt door 
het onder de wapenen roepen van een der assistenten van de 
sterrewacht, die zich voornamelijk met het schrijf- e11 cijfer- 
werk bezig hikld, zoodat alles door dr. H. J. Zwiers zelf ver- 
richt moest worden. 

De waarnemingen voor de breedteverandering, welke sedert 
1907 gestaakt waren, zijn in de tweede helft van 1915 weer 
opgevat door den heer C. de Jong, doctorandus in de wis- en 
sterrekunde te Leiden. Gedurende een groot deel van den 
die de waarnemingen omvat, was het weer ongunstig, vooral 
gedurende den winter, zoodat slecht's gedurende 40 avonden 
waarnemingen konden worden volbracht. Op deze avonden 
.werden bepalingen verricht van de poolshoogte, van de gang- 
waarde der mikrometerschroef en van de fouten van opstelling 
van het instrument. 

Beproefd is eene zenitster, O ursae majoris, gedurende het 
gansche jaa.r waar te nemen ; l egen de verwacht'ing in bleek 
het echter dat deze ster overdag niet in den kijker zicht- 
baar was. 

De ingenieur Vening Meinesz hield zich in het begin van 
1915 bezig met de herleiding der het vorig jaar uitgevoerde 
waarnemingen. Den 26sten Maart promoveerde liij aan de 
Technische Hoogeschool te Delft met lof tot doctor in de 
technische wetenschap op een proefschrift getiteld: ,,Bijdrugen 
tot de theorie der slingerwaarne~niIzgen", waarin onder anderen 
de tweeslingermethode welke op de slappe gronden van Neder- 
land met goed gevolg wordt toegepast tot het onschadelijk 
maken der bodembewegingen, wordt ontwikkeld. 

In de maand Mei werd opnieuw de hoogte bepaald der 
stations Wolbeïg, Sleen, Groningen, Leeuwarden, Harikerberg 
en Sambeek, thans door waterpassing, daar was gebleken, dat 
de vroeger uitgevoerde barometrische hoogtebepalingen niet de 
nauwkeurigheid bezitten, welke voor de herleiding der slinger- 
waarnemingen tot het zeeoppervlak wordt vereischt. 

In Juli werden de in 1913 bij den instrumentmaker Fechner 
te Potsdam bestelde invarslingers ontvangen, nadat zij door de 
goede zorgen van prof. Haaseman aan het.Geodetisch Instituut 



VERSLAGEN EN RAPPORTEN. 23 

te Potsdam waren getemperd en onderzocht. Na eene voorloopige 
bepaling der luchtdrukconstanten werden de slingers in Juli 
en Augustus achtereenvolgens gebezigd op de stations I,eiden, 
Schoorl, Urk, West-Terschelling en Kes (Ameland). 

Verder werden i n  October en November v7aarnemingen uitge- 
voerd te de Cocksdorp (Texel), Enkhuizen, Harlingen, Leeuwarden 
en Amersfoort. Op alle stations werd de tweeslingermethode 
toegepast; vooral op de eila,nden bleken de bodernbemegingen 
zeer belangrijk te zijn. Te Leiden werden thans bevredigende 
uitkomsten verkregen ; te Leeuwarden werden de waarnemingen 
voor de tweede maal uitgevoerd als coritrola op de het vorig 
jaar uitgevoerde reis. 

Daar bij het gebruik der invi~rslingers, wanrschi,jiilijk cloor 
nloleculaire veranderingen in het metaal, de slingertijd niet 
geheel constant is  gebleken, werd besloten hiernaar een speciaal 
onderzoel; in te steller]. Vari Zijrie Exceilentie den Minister van 
Oorlog werd vergunning verkregen daa,rbij gebruik te maken 
van een ontvangtoestel tot wa:trrieniiiig der dagelijks draadloos 
van den Eiffeltoren te Parljs gegevei? tijdseinen. Door ongesteld- 
heid van den ingenieur Vening Meinesz n~ocs t  dit onderzoek 
in liet laatst van 1915 worden afgebroken. 

De tijdrneter van Nardin, welks gang onregelrnatighedcn 
begon te vextoonei7, is in dcn aanvang van 1915 nagezien door 
de firma Casseres te Amsterdam. 

Het hoofdstation bleef in 1915 gevest'igd in ecn lolcaal van 
liet Kon. Metereologisch Insti tuut te de Bilt. 

Evenals het vorig jaar werden cle seinen voor het bepalen 
der correctie van deli tijdrneter op de verschillende stations 
telefonisch verstrekt door dc sterrewacht te Leiden. 

Ii/lc,terpussing. 
Voorbereidende studies werden ter hand genomen betrcfferide 

eeiie herziening van de in de jaren 1875-1885 uitgevoerde 
nauwkeurighcidswaterpassing. 13orzieiiing van dit werk is 
gewenscht met het oog op de studie van de hoogte-verandering 
van den Nederlandschen bodem. 

Vertlere u;erk.:un,n.zhede?z der comi~zissie. 
De invar-clr:iclei? nos 985, 286 en 287 van den Topografischeil 

Dienst in Nederlandscli-Indië. welke bij de coliinlissie in be- 
waring wztren, werden opgevraagd voor de uitvoeririg eener 
basisrneting te Tondano op Celebes. 

In normale tiiden zouclen de draden voor de verzending i n  
het bureau international cles Poids et Mesures te Sèvres geveri- 
fieerd zijn geworden; t'haris wrts dit niet mogelijk. 

7 
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.De Commissie beschikt niet over de hulpiniddelen om de 
absolute lengte van zulke clraden te bepalen. Zij bezit echter 
drie invar-draden nos 89, 90 en 91, waarmede de nos. 285, 286 
en 287 vóór hun verzending naar Indie vergeleken konden 
worden, eh waarmede zij wederom vergeleken zullen worden 
bij terugkeer te Delft ei? na gediend te hebben bij de basis- 
meting, terwijl de nos 89, 90 en 91 in den tusschei i i~d onge- 
bruikt zullen blijven. 

OP grond van in de jaren 1909-1912 eenige malen uitgevoerde 
onderlinge vergelijkingen der draden mag worden aangenomen, 
dat aldus eventueele veranderingen in de lengten der draden 
nos 286, 286 en 287 behoorlijk geconstateerd kunneii worden, 
en dat zelfs de voor de basismeting geldende absolute lengten 
der draden met voldoenden graad van betrouwbaarheid afgeleid 
kunneii worden voor het geval, dat hernieuwde verificatie te 
Sevres vooreerijl niet mogelijk zou zijn. 

Leiden, 
Delft, 26 April 1916. 

De h?~kscow~)nissie VOO?. 

G~acldmeti~zy e n  Wateyassi~ty,  

H. G. V A N  DE SAXDE BAKHUTZEN, V001'2itt~~. 

HK. J. HEGVELINIT, Secretaris. 







Bijvoegsel tot de Nederbandsche Staatscourant van 
Dinsdag 17 J u l i  1917, no. 165. 

VERSLAG van de Rijkscommissie voor Graadmeting en 
Waterpassing aangaande hare werkzaamheden over 
het jaar 1916. 

Voldoende aan het voorschrift, door den Minister van Binnen- 
landsche Zzken, bij beschikking van l1 Mei 18'79, letter M, 
afdeeling Iiunsteii en Wetenschappeii, haar gegeven, heeft de 
Riikscommissie voor Graadrncting en Waterpassing de eer, 
aangaande hare werkzaamheden in het jaar 1916 het volgende 
te  berichten. 

Commissie. 

I n  d~ sanlenstelling der Commissie hadden geen veranderingen 
plaats. 

Vergaderingen. 

Ter bespreking van hare aangelegenheden vergaderde de 
Commissie in 1916 eenmaal te  's Gravenhage. 

Bibliotheek. , 
De blijkens het jaarverslag over 1908 aan den Staat geschonken 

bibliotheek onderging, evenals in vorige jaren, uitbreiding, 
doordat ons medelid Heuvelink de door hem vanwege de inter- 
nationale vereeniging voor aardmeting ontvangen publicatiën 
er aan toevoegde. 

Ook werden enkele boekwerken ten geschenkt: ontvangen. 

Betrekkingen met de buitenlundsche leden der internationale 
tiereeniging coor aardmeting. 

De internationale vereeniging voor aardmeting bleef in 1916 
gedrukt door den ooilogstoestand. 



38 VERSLAGEN EN RAPPORTEN. 

Er kon ook geen overleg plaats hebben b~lreffende eveiltueele 
verlenging van de op l Januari 1907 in werking getreden over- 
eenkomst, die op 31 December 1916 ten einde liep. 

Op voorstel van de afgevaardigden van Zwitserland en Neder- 
land hebben de meeste neutrale Staten zich bereid verklaard 
om hunne jaarlijksche contributies tot twee jaar na het sluiten 
van den vrede beschikbaar te blijven stellen voor de instaiid- 
houding op bescheiden schaal van de internationale aardmeting, 
meer bijzonder voor het voortzetten van de waarnemingen ter 
bepaling van de veranderlijkheid der poolshoogte. 

Gehoopt wordt, dat in de voornoemde twee jaren de zaken 
der internationale aardmeting opnieuw op ruimer schaal inge- 
richt kunnen worden. 

Met toestemming van Z. E. den Minister van Staat, Minister 
van Binnenlandsche Zaken, blijft de Coinmissie uit het haar 
toegekende subsidie, de voor Nederland geldende jaarlijksche 
contributie van 1600 Mark betalen aan het centraalbureau der 
internationale aardmeting te Potsdam. 

Werkzaamheden der Commissie. 

De bemoeiingen der Commissie betroffen in 1916: 
de primaire driehoeksmeting; 
de secundaire driehoeksmeting ; 
de sterrekundige plaatsbepaling; 
de slingerwaarnemingen. 

Bij den aanvang van 1916 bestond het personeel voor'de 
driehoeksmeting uit de volgende personen : 

de ingenieurs lste klasse N. Wildeboer c. i. en J. Canters 
c. i.; de ingenienrs Cd. H. Bijl c. i.; J. B. de Hulster c. i.; 
J. W. Dieperink c. i.; E. A. J. M. van der Velden c. i. en den 
schrijver H. Vuurmnn. 

Met ingang van l October 1916 werd, wegens zijne benoeming 
tot leeraar aan de Koninklijke Militaire Akademie teBreda, aan 
den ingenieur van der Velden, op zijn verzoek, eervol ontslag 
verleend uit den dienst der R~jkscorninissie. 

Primaire driehoeksme2ing. 

Een belangrijk aantal punten van het hoofddriehoeksnet heeft, 
door verbouwidg,,,verandering ondergaan sedert het verschijnen 
in 1909 van de lijst van Rechthoekige coördinaten I, zoodat de 

2 
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waarden voor de courdinaten der thans zichtbare punten, af- 
wijken van die uit de voornoemcle lijst. 

Voor zoover de daarvoor noodige gegevens beschikbaar waren, 
werden deze nieuwe coordinaten berekend en verzameld in den 
bilgevoegden staat. 

Van de driehoekspunten Brandaris, Deventer, Goedereede, 
Oirschot en Steenwijk is bekend, dat zi j  veranderingen onder- 
gingen, maar voor deze punten ontbreken nog de centrcerings- 
metingen ter bepaling van de nieuwe coordinaten. 

Seczcndaire driehoeksmeting. 

Evenals in 1915 werd het wenschelijk geacht de verkenning 
in de drie noordelijke proviilcien in 1916 niet voort te zetten, 
doch wel de hoekmetingen te  verrichten op de stations, waarvoor 
sinds 1914 de bebouwingen waren blijven bestaan. 

Deze metingen werden door één ploeg verricht, terwijl de drie 
overige ploegen voornamelijk centreeringsmetingen uitvoerden 
in terreinen, grenzend aan die van 1915. 

De eerste ploeg, onder leiding van den ingenieur Dieperink, 
niaakte een aanvang met hare terreinwerkzaamheden op 15 Mei 
en zette deze voort tot 15 September. Als nieuwe puriten werden 
bepaald : Heemstede VI, Velseroord 11, Wormerveer I11 en Zand- 
voort 111, waartoe richtingsmetingen werden verricht op de 
stations Brederode 11, Haarlem I, Heemstede I, Heemstede VI, 
Velseroord 11, Wormerveer I11 eii Zantvoort 111. Centreerings- 
metingen hadden plaats op de 4 nieuwe punten en daarenboven 
nog op 37 punten IIde orde 2den rang, terwijl het punt Zaan- 
dam 111 opnieuw gecentreerd werd na de plaats gehad hebbende 
restauratie. 

De tweede ploeg, onder leiding van den ingenieur Bijl, maakte 
een aanvang met hare terreinwerkzaamheclen op 15 Mei en zette 
deze voort tot 4 September. Als nieuwe punten werden bepaald 
Charlois 11, Hillesluis 11, Lekkerkerk 11, Nieuw Lekkerland I1 
en Ouderkerk a/d IJssel 11, waarvoor op deze stations richtings- 
metingen werden verricht. Centreeringsmetingen hadden plaats 
op de 5 nieuwe punten en bovendien nog op 34 punten IIde 
orde Men rang, terwijl opnieuw werd gecentreerd het punt 
IIde orde lsten rang Streefkerk. Aldaar brandde in 1914 de toren 
grootendeels af en is deze thans opnieuw opgebouwd. 

Daar bij den brand het punt Vastlegging I vermoedelijk niet 
noemenswaard van plaats veranderde, kon door centreerings- 
metingen, het nieuwe punt Stang 1916, ten opzichte van het 
oude punt Centrum, morden bepaald. 

De clerde ploeg, onder leiding van den ingenieur van der 

3 
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Velden, maakte een aanvang met de terreinwerkzaamheden op 
15 Mei en zette deze voort tot 15 September. Richtingsmetingen 
vonden plaats op de stations Hommerts, Oudega (W.), Ee, 
Driezum, Garnwerd en Middelstum I. Centreeringsmetingen 
derden, behalve op genoemde stations, nog verricht op de 
stations Vledder en Woltersum, waar ook een enkele richting 
werd bijgemeten en op het station Eemspolder. 

Bij de bezetting van het station Oudega (W.) bleek het onmo- 
gelijk op de aanwezige bebouwing betrouwbare metingen te 
verrichten, zoodat eene ombouwing noodzakelijk was. De pijler 
werd nu op het kerkdak geplaatst en de waarnetningssteiger 
alleen aan het slappe, grootendeels uit hout opgetrokken, torentje 
bevestigd. Hierna bleek, dat metingen nog slechts konden plaats 
vinden als er geen wind was, zoodat de metingen op dit station 
zeer veel tijd vorderden. 

De vierde ploeg, onder leiding van den ingenieur de Hulster, 
maakte een aanvang met de terreinwerkzaamheden op 15 Mei 
en zette deze voort tot 15 September. Als nieuwe punten werden 
bepaald Doorn 11, IJsselstein 111, de Meeren 11, Utrecht XV en 
Vreeswijk 11, waarvoor op deze stations richtingsmetingen werden 
verricht. Centreeringsmetingen hadden plaats op de 5 nieuwe 
punten en bovendien nog op 32 punten IIde orde 2den rang, 
terwijl opnieuw werd gecentreerd het punt Utrecht I (Domtoren). 

Wegens verbouwing aan dien toren was de plaats van het 
punt Stang veranderd. 

De punten, behalve de reeds genoemde, waar vastleggingen 
werden geplaatst, en bepaald zijn de volgende: 

Aerdenhout. 
Alblasserdam I. 

91 11. 
111. 

 sse en iel ft 11. 
Bennebroek I. 

n 11. 
Benschop I. 

,, 11. 
Berkenwoude. 
Beverweert. 
de Bildt I. 

11. 
~lesïkens~raaf .  
Brandtvijk. 
Bunnik I. 

17 'I' 

Cabauw. 
Capelle a/d IJssel. 
Charlois I. 
Crucqius. 
Driebergen. 
Feijenoord 11. 

,, 111. 
Giessen Nieuwkerk'. 
Gij beland. 
Gouderak. 
Goudriaan. 
Groot Ammers. 
Haarlem 11. 

,, 111. 
,, VII. 
l, x .  
,, XII. 

Haarlem XIII. 
, XIV. 
,, XVIII. 
,, XIX. 

Haastrecht I. 
11. 

~ardinxveld.  
Harmelen I. 

Ll. 
~ee&skerk  I. 

11. 
~ e e m h e d e  11. 

, 111. 
,I IV. 

V. 
v ij dei ark. 
Hillesluis I. 
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Hoofddorp I. Moordrecht. Utrecht VI. 
11. Neder Hardinxveld. ,, XJI. 

HOU& 11. Nieuwerkerk a/d IJssel I. ,, XIV. 
IJsselstein 11. 11. Trogelenzang. 
Jaarsveld. ~ i euwl rke rk  (N.-H.). Vreeswijk I. 
Jutphaas I. Nieuw Lekkerland I. Werkhoven I. 

11. Ottoland. Westzaan I. 
KOO; a/d Zaan. Oud Alblas. 11. 
Kralingen 111. Papendrecht. w i j k  aan Zee 11. 
Krimpen a/d IJssel. Rijsenburg. Wijngaardeii. 
Krimpen a/d Lek. Schelluinen. Wormerveer I. 
Krommenie I. Sliedrecht 11. 11. 

11. Stormpolder. ~aan<arn IV. 
~ekke;kerk I. Uitgeest I. V. 
Linschoten. 11. ~aa:dij k. 
Lopik. ~ t r e i h t  IV. Zeist 11. 
Molenaarsgraaf. n V. Zonheuvel. 
Montfoort 11. 

De berekeningen van de secundaire driehoeksmeting werden 
door de diverse ingenieurs voortgezet en coördinaten in stereo- 
graphische projectie berekend o. a. van alle punten in en om 
Rotterdam gelegen. 

Uitkomsten der driehoeksmeting werden in 1916 beschikbaar 
gesteld als volgt: coördinaten van punten in den omtrek van 
Noordwijk aan Zee, van punten in den omtrek van Dieren, van 
dn punten in Rotterdam en omgeving en van een punt in 
Utrecht, alle ten behoeve van het kadaster, en van eenige 
punten aan den mond der Westerschelde ten behoeve van den 
hydrografischen dienst der marine. 

Sterrekundige waarnemingen. 

In het afgeloopen jaar is slechts één vel der uitkomsten van 
de  breedte-waarnemingen afgedrukt. 

De heer de Jong heeft met het Talcott-instrument zooveel 
mogelijk waarnemingen volbracht ter bepaling van de breedte- 
veranderingen; het weder was echter hoogst ongunstig. 

In  de volgende tabel vindt men voor de verschillende maanden 
het aantal der avonden waarop kon worden waargenomen en 
het aantal der waargenomen sterreparen. 

Op drie avonden werd daarenboven de stand van het instru- 
ment en de hoekwaarde van één gang der micrometerschroef 
bepaald. 
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1916: avonden : sterreparen : 

Januari . . . . . . . . . . .  6 34 
Februari . . . . . . . . . . .  4 25 
Maart . . . . . . . . . . . .  4 30 

. . . . . . . . . . . .  April 6 3 1 
Mei . . . . . . . . . . . . .  6 5 1 
Juni. . . . . . . . . . . . .  3 22 
Jul i .  . . . . . . . . . . . .  5 34 

. . . . . . . . . .  Augustus. 7 24 
September . . . . . . . . . .  7 49 
October . . . . . . . . . .  4 28 
November. . . . . . . . . . .  5 33 
December . . . . . . . . . . .  O O 

< 

-. Slingerwau7xemingen. 
Door ongesteldheid van den ingenieur Vening Meinesz konden 

in 1916 geen terreinwerkzaamheden worden uitgevoerd; alleen 
werd rekenwerk door hem verricht. Met ingang van l October 
1916, werd hem verlof tot herstel van gezondheid verleend 
buiten bezwaar der Commissie. 

Verdere werkzaamheden der Commissie. 
De invar-draden nos. 285, 286 en 287 van den Topografischen 

Dienst in Nederlandsch-Indie, werden op 2 Mei 1916 bij de Com- 
missie terug ontvangen, nadat zij in October 1915 gediend hadden 
bij de basismeting te Tondano. Zij werden daarna weder ver- 
geleken met de draden nos. 89, 90 en 91 der Commissie, welke 
sedert Februari 1915 ongebruikt bleven. De vergelqking ge- 
schiedde op overeenkomstige wijze als in Februari 1915 en 
daarbij werd de afstand van ongeveer 24 Meter tusschen twee 
afleesbouten van den basistoestel van Carpentier met ieder van 
de zes draden 48 malen uitgemeten. 

Door afwisseling van de volgorde der draden werd gezorgd, 
dat de kleine, regelmatige veranderingen in den afstand der 
afleesbouten geëlimineerd zijn in de gemiddelden der metingen ; 
door regelmatige verwisselingen van plaats voor de twee dienst- 
doende waarnemers werd gezorgd voor het elimineeren van de 
persoonlijke fouten dier waarnemers. De uitwendige ornstandig- 
heden, welke de lengten der draden kunnen veranderen, zooals 
temperatuur, wijze van ophanging der diraden en da:trbiJ voor- 
komende spanning, belichting op de plaats van aflezen, w a r 9  
voor alle draden dezelfde; z4 hadden dus geen invloed op de 
relatieve lengten der draden. 

Bij de beschouwing of bij één of ineer der draden tusschen 

6 
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Februari 1915 en Nei 1916 eene niet verwachte verandering 
der lengte voorkomt, moet rekening gehouden worden met de 
regelmatige verlenging welke de invar-draden eigen is, en voor 
genoemd tijdvak gesteld kan worden op 0,005 millimeter voor 
de draden nos. 89, 90, 91, en op 0,014 millimeter voor de nos. 
285, 286, 287. 

Net L 15 en L 16 als gemiddelde afstanden der afleesbouten 
i n  1915 en in 1916 en de uitkomsten der metingen van 1916 
met de voornoemde bedragen herleid op het tijdstip Februari 
1915, zijn de resultaten de volgende, uitgedrukt in millimeters: 

Februari 

1915. 

Mei 1916 

(gereduceerd). 

Verschil 

L 15-L 16, 

Afwij- 
kingen 
van 'het 

gemiddelde. 

L 15-5,802 
;, -5,956 
,, -6,643 
,, -6,960 
,, -6,206 
,, -7,084 

Middelb. fouten 
0,008 

L 16-6,237 
,, -6,420 
,, -7,084 
,, -6,444 
,, -6,670 
,, -7,572 

Middelb. fouten 
0,009 

De afwijkingen in de waarden van 'L 15-L 16, die ten hoogste 
0,028 millimeter bedragen, kunnen geheel verklaard worden uit  
de toevallige waarnemingsfouten. Wordt aldus gedaan, dan 
volgt daaruit de conclusie, dat voor geen der draden eene toe- 
vallige lengteverandering tusschen Februari 1915 en Mei 1916 
kan worden vastgesteld. 

Leiden, 
D- 23 Mei 1917. 

De Rijkscommissie zoor 
Graadmeting en Waterpnssing, 

H. G. VAN DE SANDE BAKHUYZEN, Voorzitter. 
HK. J. HEUVELINK, Secretaris. 
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Staat van aanvulling voor Rechthoekige 
coördinaten I, Hoofddriehoeksnet. 

Hoekpunten. 

Alkmaar .  . . . . l910 
Waagtoren. Stang 
boven knop. 

Amsterdam. Wester- 
toren . . . . . 1910 
H. K. Stang boven 
knop. 

Beilen. . . . . . 1914 
H. K. Stang boven 
bol. 

Doesburg Ia . . . 1910 
H. K. Stang boven 
bol. 

Eierland. Vuurtoren. 1912 
Stang boven bol. 

Enkhuizen. Zuider- 
toren . . . . . 1911 
Stang boven knop. 

- 35 661,496 + 114 404,327 l 
Emmen . . . . . 1912 

H. K. Stang. 

Harderwijk .. . . . 1910 
Groote kerk. Stang. 

Hilvarenbeek . . . 1904 
R. C. K. Stang. 

+ 101 663,703 + 71 156,513 
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Hoekpunten. l X l Y 

Holwierde . . . . l912 
H. K. Stang. 

Kollum . . . . . 1914 
H. K. Stang boven 
knop. 

Leiden. Stadhuis. . 1910 
Toren. Stang boven 
knop. 

Lemmer. H. K. . . 1912 
Stang boven onder- 
ste knop. 

Medemblik . . . . l911 
H. K. Stang onder 
knop. 

Monnikendam . . . 1910 
H. K. Stang onder 
knop. 

Monster . . . . . l909 
H. K. Stang. 

Naarden . . . . . l909 
H. K. Stang boven 
knop. 

Nieuw-Schoonebeek . 1912 
R. C. K. Stang. 

Numansdorp . . . l908 
H. K. Stang. 

Oldeholtpade . . . i911 
H. K. Stang. 
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Rotterdam . . . . l895 
H. K. Groote kerk. 
Pijler. 

Hoekpunten. 

Rfinen . . . . . l911 
H. K. Stang. 

X l Y 

Tilburg. Stadstoren . 1906 
R. C. K. Stang. 

Utrecht. Domtoren . l916 
Stang boven knop. 

Tvesteiland. . . . 1912 
H. K. Voet van de 
stang. 

Westkapelle. Vuui- 
toren . . . . . 1909 
Stang. 

Wijhe. . . . . . 1906 
H. K. Stang. 

Zaltbommel. . . . 1910 
H. K. Stang boven 
knop. 
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VERSLAG 
van de Rijkscommissie voor Graadmeting en 
Waterpassing aangaande hare werkzaamheden 

over het jaar 1917. 

Voldocntle aai1 het voorsclirift, dooi, dei1 Miilistcr vali Biniicii- 
Iiinclsclic Zaken, bij bescliikking vnii 11 Mei 1579, lnttei M, 
;ifdeeliiig Kiiiisten en \FTeteiisc:liappenl 11:ini gegevnii, liceft cl(> 
I l i j l i ~ ~ o r i i i i ~ i s s i ~  voor itiaadmetirig en 'Wateipassitig cle nel., 
;ilingrtaiide hare wt~ikzaiiiiiliedeti iii liet jaar 1917 liet volgeiidfl 
te bericliten. 

De coinmissie liad op den 21 Jiliii 1917 liet vcrlies te bct~euieii  
vali clen Hoofdingenieur-Directeili. van dei1 Rijkswaterstaat, deli 
heer D. J. Steyn Parvé, aiiibtelijk lid der con~iiiissie, de Hoofd- 
iiigeiiieur vaii den Rijkswaterstaat, lselnst met dcii nlgeirioc?ncii 
dienst, de licoi. W. F. Stoel, werd zijn opvolger. 

Tcr bespreking van liare nangelcgciiliedeii vergadci.tle tle 
i.oiiiinissic epnmanl t(. 's Gravenhage. 

Bibliotheek. 

Dc blijkcns Iict jiinirerslng o\-er 1905 nali den St~int gc?schonkeii 



bibliotlicek cniideigiiiy, c:verials irr vorige jarcii, uitl~i-ei(1iiig. 
clooi.dat oiis medelid FTc>lirclink cle door 1ic:m vanwege d(; iiitci- 
11ation:i.lc vereeniging voor n;ii.rlrnetiii:~ oiiiviin~cri public;~t~iïil 
(:i- aaii toevoegde. 

Ook wcrdcii eiikclc hockn-~rl<eil t'c'ii g ~ ~ ( ~ l i i : i ? l i ( ~  ontv2i~iigcn. 

Oiidei clen tli.uli der oinst:iiidiglicdcii Tvas er rrij wel .;til~taiitl 
iri tlc iiiterriationale Ihrtrckl;in~eii. 

De heniociiiiqen der t~ominissic bptroffe~i i i i  191 i :  

tlc secundaii.e dricliocksnieting : 

Bij den aanvang van 1917 hestoiid liet 1)cisonecl voor cl(' 
tli~iehoeksn~et~ing uit tic. vc)lgciicle pcrsnnei~ : 

de ingeiiipurs PI. TTrildeboer c. i.: J. Cantcis r. i . ;  Cd. H. Hij1 
c. i. ; J .  B. dc Hulstei c. i. ; .l. T%'. 13iepei.iiik c. i. en dei1 sclirijver 
H. Vuurman. 

Met iiigang van l October 1917 werd, wcgeris zijne benoe 
iilinp tot leeraar aan de Rijks lioogcre land-, tuin- en boscli- 
bouwschool te Wageningnii, aan dei1 iiigcnieur Dic:pcriiik, op 
zij11 verzoek! eervnl ontsla y verleeiitl iiit dcii (lipnst der Rijlts- 
c.onirnissie. 

Evenals in l915 ei1 1916 wcrd liet ~ e i i ~ t ~ l i ~ l ! l l i  gracht tlc 
wrkenniilgeii i11 de drie iinordclijl~e proviiicieii i11 1917 iiict 



voort i ( '  zcttcii ilii oolc ~ t ~ i ~ i i c ~  I io t ' l~r i~ot i i i~c~i~ i i i  tl,it gc~lt~ll(c> 
v,iii 011s lnii<l t(. verrichtcii. 

Door dric ploegen wcrdeii in 1917 wodeioiii voorii:~iiiclijl, 
c:entrccriiigriiieti11gi;il v~rricli t  i r i  terreinen. ~reiizeiid aiin t l ic l  
v,Ln 1916. 

De eorsle ploeg, uiidoi. leicliiig vtiii deli iiiguiiic:ur l)icpcriiil;, 
iiiaal;te eeii tiiliivaiig iiiot harc t~crreiri\verl;z;~ainhetlcii op 21 
Xui eii zette deze voort tot 30 Augustus. 

Als nieuwe puntcri wertleii bepaalcl 

Aiiit:rsfooi-t \':I, Bussurn I\', 'Y Grave1:liicl Ir, Hof' van Delft, 
Hooge Vuursche, den Hoorn (Z. H.) ei1 Nieu\v Loosili-eclit IT. 
waartoe richtiiigsinctingeri \vei.iien verricht 01) de sttitions 
Amei.sfoort VJ, Bilssuiii IV, Delft T, Eerrines buiten I ,  's G'ri.:i,vc- 
lnncl 11, l-lilversum I, Hof vi~ii Delft, Hoogc 1-uursche, dcn 
EIuorii (Z. H.), Pijn:ic,Iier l, Nieiiiv 1,oosclrccht I1 Westhroclí. 
Oentreeringsilietiiigeii liadt leri p1n;its 01) LLI: 7 ilicu \\re l)iliiteii (:I) . 
tlaarenboveii nog op 18 punteii IIde oidr 2deii i m g .  terwijl 01) 
ilc punten Eeiiiiles liuit'eii I. Hil veisiiiii l ei1 Pijri:~cker I opnieii~v 
rentreeringsmetingen plaats voiideii. 

De tweede ploeg, oiicler leiding v a n  dc:il ingciiieur Bijl ~i inakt t~  
oen aanvang inet 1iai.e t,erreiii nrerkzaainheden op l l Juni c11 
zet,te deze voort tot 80 Augiistus. Centieeriiigsiiietingeii haclderi 
1,l:~ats op 34 puiiteii IIde orde %den rang. 

Ue derde ploeg, oiider lcidiiig van deli ingcriiuur de Hu1utc:r 
inaalctc een aaiivarig niet liare terreiii\rerlczaa1i1lied(~ri op 21 hI(,i 
( i i i  zette deze voort tot 30 hilgustus. Als iiieutvo 1)unteil wiircleii 
bepaald : Breukelen 111, Hreukoleii IV, tlrlriiieleii 111, I<aiiierilc ITT. 
\Tiiikeveeii 111 ei1 \Toci.~loii 111: \v:inrtoe i.iclitingsnietirigcii 
wcrdeii verricht 01, do stations i,c?e;ieii (U), liililiei.il< 111, Vinlic- 
veen 111 ei1 Woerder1 111. Gc?iitreeringsn.ietingen hadden plaats 
op de punteii Kanierik 111, Vinkeveeii 111 cii Woertlcn 111 en 
ílaareiiboven nog op 34 punten IIde orde ideii rniig. 

I)(. l~iinteii, bclialve de ieeds genoeintic, \vaar vastleggiilguii 
\verdeli gel~latitst ei1 bepaald zijn tlc volgeiide: 



Jìuurmalsen.  

Deil. 

Enapik. 

13verclingci1 I. 

11 11. 

Gellic~irn. 

Hagestein. 

Hei- e n  Boeicop. 

I-leiilíelom. 

13il~crsu111 1'. 

11 vr. 
,, VII. 

l [oog I ì lOA I'LII~I. 

JCr~lichciii. 

Kuclc.lhtuar t. 
dc  Kwakel. 

IJ:ii~genoord. 

1,aiigerak. 

l,í\r(~ri (N. l l . )  

Lre i l~rock .  

Tieeidam I. 

11 11. 
l,c,i\lcri TT. 

,, VI. 

,, V1 I .  

. VIII. 

.. S. 

IJoeiicrsloot. 

, l . i ;~artei~~ti i~l i .  

Meerkei k.  
Milclreclit T L .  

Jlljc. 
de Nes. 

Nieuwc.1 tci ha.  

Nicu wkool) l L. 

1 I[1. 
Nicu\r lnn~l .  

Nieuwpoort. 

Nieuwveen I I .  

Nosrdeloos. 

Noordeii I .  

Oosterwijk. 

Oud Le~iscl(>ii. 

Oucl Loosdrcclit 

l iuilipt I. 

,, Jl. 
Scliuonrewocrd. 

Soest 11. 

.. 111. 

Spal<enburg. 

Spij k. 

Tienhovcii (7,. ll.). 

'~iei i l iovt~ri  ([T.) I. 

l 11. 
Triclit. 

Uilhouni  1. 

,l J r .  
\'inlien I. 

11 I J .  
,, ITI. 

\7iiil ,evee~~ 11. 

I V n v c r ~  enri. 

LViliiis. 

Zegvcld. 

De berekeiiiiigeii van  d e  secilildnirr d~.irlioeksmetiiig werden 



tlooi: de  diverse iiigenicui,s voorLgei.,c:t rii c*ciiirdiil:itt:ii iii stei.tlo. 
grafische projectie berclteild. 

Ilitltomsteii der clrielioeksiiletiiig wei'clen in 1917 beschilrl,aai. 
gesteld als volgt: 

Coiirdinaten van l~uilteii in den omtrek van Rotterdam, in 
clen omtrek vaii Overlooii, in den omtrek van Xmsterdarii: 
laiigs het Noordzeekanaal en in liet Gooi ten behoeve van liet 
K:idastei; coördiilaten van punten in den omtrek van de nieuw 
tc bouwen sluis bij [Jmuiden, ten behoeve van den Rijks- 
waterstaat; van punten in den orntrek van Locheiii ten behoeve 
van de Nederlandsche Heideiilantscliappij en van punt~ctl iii 
den omtrek vnn Wageningen ten dienste van het oiltlerwiJs 
aan de Landbouwhoogeschool. 

In Oc~tcil~er 1917 l t~vnm de tlriili gereed vnii de ,,Uiiteisuchi~iig(~ii 
ï~hcr  die De1;linatioiieri iiild Eigeribewcgungcn vol1 1613 Sterneii 
~vc!lc.he 1899-1906 n.iii Zeïiitteleskol) in Leiclcii bcol)aclitc~i 
~rordeii  siiicl", vini dr. 11. J. Zwiers. Uani,iia werd cle rccl;icaticl 
tci' hand genoineii vaii liet cigeiilijlre oilclerzoek na.ar dc pools- 
hoogteverailderiiig, ;i,llcreerst dc oiidorzoekiilgcil omtrent clc 
scliroefl'outci~. Van tlrze zi,jn iii liet laatst vnii 1917 nieuwe 
f~cpaliiigen vt:ri.iclit dooi. clr. C. cle Joligl die wijzc?il 01) cc11 lilel. 
tlcn tijcl tociiciileildc ~vnardc \,ai1 clt. vooit1ool)eiide scliroeffoiiteii. 

&let bct,rekkiilg tot de stei.\viiiii'iiciiiirigeii l~ericht di.. do Joiig. 
jiigcilicrir clei. coiiiiilissic>. clat teïu;ijl iii liet uerate deel vaii lict 
jaar d r  \~e~rsgcstelclheitI vrij guilstig la i i  n-orcleii gcnoeiilcl, in 
dc tweede lielft < I r  ~~-tiai.iici~liiigc.ii rc:(:l gelecleii hebbeii cloc~i 
vri.sc1iillciitlr: ooiz;ikeii cii iil cl l .  1ii;iaiiilcii Octob(,i ei1 Novciiil~c~i' 
gcheel irioestc:ii c~])lioiiclt~ii <loiii. eeiicL vciz;il;kiiig v;iii (de v l o ~ r  
in liet wa:iirieiiiings~eI~o~i~vtjt~, clic et:ii \regiiciileii v ;~n  lit't 
iiisti~iinient ilooclz;il<elijk iil;iiil<tc. Iii de 1;iatste heft vil11 Noverilbei. 
kon het iiistriiriiciit ~v(ii>i. ~ ~ o r t l c i i  opgestolcl, cii iii I)ec.oml)ci' 
01) c'eil viertal n\-oiitloii o~)stelliiigsbepaliiiigcii \.c>i'riclit \\-ordcii. 

111 ve~~s(:liilLci~cIe i i i ; ~ ; ~  i ~ t l ~ ~ i  fi,ci.tl(>ii ( l ( ,  \ - o l g ( ~ ~ ~ d i ~ .  w; i ;~r i~o-  
iiiii~gt'ii veriiclit. 



,J~IIILI;I  1.i . 
Yi~I~rii~ii~i , 

Mn,:iit . . 
Llpi.il . . 
Mei . . .  
.Tuiti . . 
Jul i .  . .  
A i i ~ u s t u s .  
Sey) tciiil~ci. 
Oc.tc,bci. . 

iiig(:nii~ui. dr .  Vciiiiig M(>iricsz. ( l i ( .  I Aiigiisli~s zij ilc' \\-(,I!;- 

z~riiiiili(~cl(~ii Iiei.vattct, liii'ld zicli \-noi.c:t>r;it i~c'ziy iiiet 11vi oiiiIt~i.z~(~Ii 
iitiai systei~i~it isi~lic~ vei.aiitleiiiigen vtiii  clc iiiviirsliiigcis trii 
gitvolge \-i111 lict gcl~ïuik.  vooniaiiiclijl; \v;it dei1 iiivlo~il v;iii 11c't 
ti:liispoit lietreft. Met zekcilieid koilcleii dci.gt.ljj1rc vt.iaild(>iiiigcii 
iiict \\rc~rcleii ~iistgesiclil.  Vei.rlcr bel);inldc liij de liiclitdrill;(~oii- 
ht i i i i t~i i  clei vier iii\-aisliiigcis uit \\.;i;iriieiuiiigrii l ) l j  veriniii- 
tl(:i.d~:n el1 bij gcnrnilcil luclitdriik. 

Ti,jdscill(\ii \ 7 0 0 1 .  liet 11cl1:il-n clcr c.oii.ei:tic: rali cluii tijtiiiiotcr 
Niiidiii \vcri.lr~ii door tlc Leitlsc.lic3 St~crreiirraclit tc:lt>foiiisch \-(,r- 
strclct. Onli werdeii ti;in,rvoor clr: \votc~iisclia~il~clijl;r tij(ls<:ii~c~it 
viiii tlcii ~ifft.ltnreii door iiiicltl~~l <lei. [li-iiatlloozc tc)l,.:,.i.tiii<, o\l- 
.q('llc 1111~11. 

l)(: yl.ezoiidlic~itlsto~~::tii~icI viiii clc.li iiig~,iiieiji. lict iiicat tact sliiigc11.- 
wa;ii.ii:~iiiiiigc:ii 011 clc statie~iis nit ti. T - ~ c ~ o ~ I .  Nct i l i y i l ~ i ~  vill i  

1 l )c~cc:iril~c~i 1017 \vei.(l I i ~ i i i  ol)iii(?ti\\- ~ c ï l o i  tot li~!ist (!l \ . i i i i  

gc:zoiidheid vc~i.loeiid 1,uitc~n l)cz\rn;~r dt:r coiiii~iissie. 

Iii 11s mtiaiidcii Juli  ei1 A u ~ i i s t u s  1917 is, op v~rzoc~l; (lei 
Sttratscoiliiiiiscic voor (1': lioog(? storinvloetloii o11 tleii 8ottc.r- 



dniilh~.lic,ii Wiitoi-\\.eg. rieiic ki~iiig~vntci.p;i~sii~g iiitgc\.oor~i. Uit- 
caaii(lc vaii Ma:issliiis w ~ r ( l  :r\ratcïp:.ist iiani- Vliini'diiigcii, ('11 

voorts ~+-c~lcroiii iii tgn;iiiilc vaii Miiasslilis dc weg ~c'volgd nvri  
Iict S(:licilï, cl\\-n1.s oveï lict ei1;ind IZozí~illiiiig. OYCI. cle Biiclscho 
?ii;i;is liaai' N i ~ i ~ \ v e s I ~ i ~ :  (Hcciivlictl. ve~.volgc~is over Ii(~cii\-lict 
rii C~nci.vlict naar dc ..?Ticli\\-c Stec" op rlc Wclp1ii:it. ovci. tlc 
Ou(lc k1a;is iiani. lict ..Hijis t,. ~ ~ 1 1 g ' A ~ ; l l i t ~ "  (yeiiio~iitc Hoopvli~t)  
v;iii liici- ii;iai ( l ( .  liofstcde ,,<Ie lioiitc~ I\'i>11" ígciiicciitc Pcriiis) 
i.ii ovoï «c Nicii\ïc J1;iíis ii;i;ii. T'l;i;ii.tliiiycii. 

Do ~\-ati~i.li;issiii=. \ V I ' I , I ~  iii tgc\roc:r<l cloor i I i > i i  iiiycliiieiir Wildchocr 
rii tloii ti,jilelijl~c~ii ;~(ljiiiic.t-iiigt'iiieiir \.ai1 dcii Ki,jI;s\\~ntcrst;i:it 
Knilstciri. torgc1vocgcl a;iii Iiov~iiqriic->cilidc Stantsroiniiiissic. 

Dc iiistr~iiiiciitcii. lit~scliil~~~:iar gesteld iiit tlc vei~zanicliiir t l c ~  
'i'ccliiiisc~hc IToogr~scliool dooi l~i'of. Heuvcliiil; vTtireii : 

I". voor dc t1ooig;ianrle \vatei.passiiig ccii iiistrumciit volpclis 
liet ini1twri.l) vi111 (3~11 iiigeiiiciii. H. Wilcl gcboii~~rtl tlnorclefiiiiia 
Carl Zciss t(. .Jctiin: Iii>iicveiis twee 11;il;cii. n.clkc i~rcds ~v;ii.cii 
yc>hrilil<t Iiij de R jjl;s w;itc:rp;issiiig 11876-1885 ; 

go. vooi' dc ri~-ici.nvei~gnngrii linvciitlicli iioy een ~ ~ a t ~ r p a s -  
iiistruilicilt viiii Fciiiiel. 

Voor do grontc iivici~ovcigange~i werd ecn speciale vcwieeling iii 
~lct~iiiieters, voor rlc kleinere c.clie in halve deriiiieteïs gcl.)i.uilti. 

De tot;ile lengt!: v;iii dcil ge~vntcrp:istcn kriiig 1)ccir:ingt roilcl 
.29.3 K.M. V;iii dit ti.ajcvt koiiit 01) rckciiiilg' van de vier i~ivior- 
ovc'ig:iilgeii 

A1;r;issluis-1~ozeiii)urg . . . . . . 630 M. 
linzciihurg-Nieu~vcsluir. . . . . . 300 ,. 
Wel1,laat-Huis te Eiigelailcl . . . . 278 ,, 
lioiitckoc-Vlaa~i(iiiigc11 . . . . . . 560 ,, 

--P 

Totaal . . . 1768 M. 
zood:it dn ~~; i terpn,ss ing over lalid rond 27.7 1<.M. laiig is. A n i i  

ilcii 1;ring zijli veiscliillei~de vaste inerltcn, sorns op aaiimcr1;o- 
lijken afstand, biiiteii deli kring, verboildrii. 

De vicr rivic~rovcigangeii zijn uitgevoercl volgeiis clc i~ictliotlc 
(Ier gelijlìtjijdigc: ei1 wrderkeerige ~\~nariiciiiingeii. 



Zij rtli.toniicii op ziclizc71f 11nsr.linii~v~l geeii iil~iinrrnalc afwij- 
kingeii. 

Dc wtitci.pnssiiig over li11111 is sleclits iii een richtiiig uit&(,- 
vocrd. De sliiitingsf'oiit \.ai1 dcir kriiig I)c(lrnngt 4 c.Al. cii lict 
resiiltant is  dus onhevredigeiid. 

Derhalvc niit,vingcii de ingciiieurs opdraclit liet traject o \ ~ ? r  
I;iiid iii tngeiiorergcstelde riclrtiiig te herlinleii. 

111 Nnvemhcr 1917 werd iiict clc uitvorriiig cler npdraclit een 
;i:iiivixny ggeiiriikt. Hct onyuristige weder iiooptc3 I i ~ i i  ecJlitei. iii 
cle eerstc dagen vaii Decciiil~ri dit \reik te stakeii. JJet pl;iii 

. Iwstnat in hct hegiii vali deii znniei lipt. werk te vo1tooic.11. 

Dc Rijkscomnz!isslr z ~ ~ « r  
( :~ncdnze t i i / y  r )?  SVc~taq~o.ssi~t!l, 

l l .  (;. v. i). SANUF. H , \ I ~ C I  I.YZF.S. T r ~ ì ~ - ~ ~ ~ ~ i / l ~ ~ ~ ~ .  



VERSLAG 
van de Rijkscomniissie voor Graadmeting 
en Waterpassing aangaande hare werk- 

zaamheden over het jaar 1918. 

'S-GRAVENHAGE ALGEMEENE LANDSDRUKKERIJ - 1910. 





V E R S L A G  
van de Rijkscommissie voor Graadmeting en 
Waterpassing aangaande hare werkzaamheden 

over het jaar 1918. 

Voldoeiitle ;i i i i i  lict \ ooi.ui.lii.ift. tlooi. clt:ii Minister vali Hiniicii- 
l;iiitlsc.hr %;ikcii, bij besc.tiikl<iiig vnii 11 hlei 1879, l cttei. M. 
afdct>lirig I<iiiisteii ( l i l  \Vctc?iiscLi;iplieii, li;iiir gcgeveii, lieeft tlr 
Rijkscornii~issio voor C+i,ii:idiiietirig ei1 Wntpipassiiig cle cei., :Lari- 
gaantle I i : i i ~  \vei.kzaaiiih~(lcii iii het ,i:~:ii. 1018 lict volgende to 
I ~ f ~ i ~ i ( ~ t i  t ~ i i .  

Se (:ommihsir: ( 1 1 )  I .T;lii~i;li.i 1918 sniiioiigesteld als volgt : 

Lecleii: l)].. It.  C;. vaii dl: S;intlt3 Ral<lii~yzcii c * .  i,, roorzitlel-; 
1.11~ . l .  l I~~ivc~li i i lc c .  i,, ~ i c . r . r . t ( c t . i . s :  

Dr. J. J. A. Illiillai,: I)].. .J. I'. ITiieiieii; Di.. .\. A. N1jI:xiitl. 

~ \~i ib ts l ia lvr  letleii : t l i ~  I ioof ' t l i i i~ri i if~i~~'  vaii (lpli \\r:itc'rstaat, 
I~elast iiict deli iilgeiiic~riirii clienst, T V .  F'. Stoc:l c . i . ;  dc chef 
drls aftleeling- ll!.cli.og-i.a~)liic \lali lict Dcpwstciiieiit v;i~i M:ii.iiip. 
.l. 11. Pliaff, k;ipitc.iii tcï zeo-titulair; (Ir tlii~rctciii- \.:i11 cle riiilitnire 
veikrnriiilgeii, [I. ( l .  Yoi,tanior. rnzijoos \,Rn deli gciic~i~tlen staf 
ei1 de iiig~i~it?~i~.-vt~i.ifi(':lte~~r \.;i11 het I i i~di~~te i .  t+? Uti,ec.lit, P. .I .  
Hogenliuis. 

Iii deli loop y;in 191s Iilec>f cln sziiiic~iistalliiig dei. Comniissie 
oiiverniii1ei.d. 

Ter bospi.eking yziri Iinse aaiigc~l~gf~iiLietlen vcrc:'adei.de de 
(:on~rnissie eenmaal t e  's Gszivenhage. 



De blijkens hct j;i;ti\~eislalg ovci l !)OS aiin ilen Staat  gesc.lioiiken 
bibliotheek oiideigiiig, eveiials in voiigejaren, ilitbieiding, dooi- 
(lat ons iiiedelitl Hruveliiik cle dooi Iiciii vtinwege do iritei.nationaIlo 
vrrceiliging vooi. tiai.driietiiig oiltvaiigeii pilhlicatiën ei. naii toe- 
~ O e f f d ~  

Ook ~ ~ ~ e i r i e n  e i i k ~ l e  hot1k1rcikeii ten gesc2henke niltr;iiigen. 

Dooi liet vooittluren v;in den oorlogstoestaiid l~lcef (:r vlij 
wel stilstand in de iiitri.nntionale betrekkingen. 

TC'r~rli:u~ri~lia(l~n der í ' o m i i ~ ì s s ~ c .  

Ut1 henioeiïiigcn dei  (~'oiiirnissie t~etioffeii in 1918: 

de basismeting ; 
(Ir pi.iiil;iire cliiehoeksiiieting : 
de secunclairr diieliocksiiietiiig: 
de sterirkuiidige plxttsbepaliiig : 
de sliiigcrwa;~rilemiiigc~i: 
clc waterpassing. 

Hij clc:ii iiaiivaiig viin 1918 bestond hct peisonecl voor de 
drit:tioeksiiic tin% iiit dc ro1gc:nde ]ieisoiicil : 

de irigeiiieiiis P;. Wildebocr c. i.; .J. c'anters c. i . ;  Cd. H. Bijl 
c. i . ;  .J. 13. de Hulster c. i. en  den schri jrei  H. Vuurman. Met 
ingang vali l5 Noveiiiljei 1918 werd tot rekenaar l~enoemd 
rile,iuffioi~\\~ l<. E:. Hongeis. 

Zooiils iii lict verslag over liet jaar 1914 wei.cl iiiedege(leeld, 
a~.ht,t,eil wij liet toeii nic4 i.;iadza,ani de definitieve lengte vali 
oiiza I)iisis i i i  iiiteinationalc ineters vast te stellen, vó~ i i  dat  



een nader oridc:rzoek v:iii deli Nederl;iiidscheii rneter li0. 27, 
ten opziclite van den interiiatioilaleii meter, zou zijn volbracht. 

TVij hebben gemeend thans tot vaststelling van de basis- 
leiigte te moeten o\lergaa,il, orndat uitstel daarvan liet afwerkeii 
van de driehoeksmeting en van de daaruit, in verbaiid met de 
veiriïhtte asfroiioiilische waairiemiiigeii af te leiden resulti-iteil, 
iii dei] weg staat, e11 het niet te voorzien is, wanneer de inter- 
nationale toestand zal gedoogen, dat (11: reeds in 1914 eeiliger- 
iiiiiti? voorbereide vergelijkingeil van de Nederlandsche inrters 
inet den iiiternatioiialen meter, tot stand korneii. 

De basis bij Stroe werd in 1913 gemeten inet de nieetstanf 
. vaii invar vaii de Fraiische Service g6ographiclue de 1' Arm& 

ei1 met L als lengte van die ineetstaaf hij (3'' werd voor de 
op terreinshoogte geliieteil ba,sis gevoiideii : 

1080 L + 436,9233 inillirneter. 
Voor de basismeting zijii drie waarden vaii L van bel;~iig. 

Twee daarvan zijn bepkiald i i i  het Bureau international (les 
Poids et  Mesure:: te Sevres, i.espec,tievelijk in April 1913 eii iii 
Mei 1914, de derde waarde is omstreeks l Januari 1914 te Delft 
bepaald dooi. de Reereii I i .  G. \7 .  d. Sande Hakhuyzen, N. Wilde- 
boer en J. W.  Dieperink. 

Volgelis cle rapporten vali clen clirec.teiir vali tiet Bureau 
internationíil. dt.11 Heei, Benoit, \r i~rd de iiieetstaaf in April 
191.3, bij een t r in l~eratuui  vali roiid 10": aan eeii onderzoek 
oiiclerworpeii tegelijk mat  eeii Eiigelsclie iiieetstaaf van ongeveer 
ílezelfde leligtc. De inertstaven cvercleii ieder voor zich. metei. 
voor iiieter, vei.gelckeii met ]let platina-iridium prototype, er1 
huiiiir: totale lengte11 wei-den ondtlrliiig vergeleken. 

In Mei 1914 had het onderzoek, bij roiid 15", 1il;i;its op 
overt?eiikoiiistige iiialiiei., iiiaar lili tegelijk iiiet diie ander(> 
iiieetstaveii van ongeveer dezelfde lt'iigte. 

Waiineer de eeiiigszins oiizekere verbeteriiig voor do vei.- 

acdciing var1 liet iiioleciilaii. cvenwic.lit \)uiter1 ielteiiir-ig wordt 
gel;iteii, zijli de te SOvres gttvonden witarden: 

April 1913. 1, = 4 nieter - 349,14 iiiicrori. 
Mci 1914. 1, = 4 metei. -- Y48,23 rnicrori. 



Het iiiv~ir vt?raiitlt1i.t zijii<' 1c:iigt~ i i i  I'iinctic viiii dei1 tjicl. 
Hcschou\vt meii tleze vei.aii(leriiig ei-eiiixdig ;i,iiri der1 tijd, dal1 
volgen uit voornoeiilde cijfers \wei. liet t,ijdstir) dei  bi-~sisiiietiii~ 
(Augustus 1913) t n  voor (lat t1t.i. vei,gelijkiiigeii te Dclft (J;iniiai.i 
1U14) de wa:irdeii : 

Augustus 191.3. li = I meter - 348,86 iiiiciori. 
Janua1.i 1914. L = 4 nieter - :348,51 iiiic>ron> 

\vaa.r~iit wcder volgt, dat 01) liet tljdst,ip J;tiiuai.i 1914 cie mcwt- 
stau,f  0,35 i~iicroii langer was clan tijdeiis c l r :  I~asisnieting. 

Te Delft weril tle rneetst;iw,f bij roiitl l.jO vcrgelekoii met ilc:ii 

Neder1;~ritlsc~liei~ platina-iridiuiii iiic:tei. li0. 27. Ovei. deze \ ~ i . g e -  
li<jkiiig eii het claaruit o,fgelride i~ctsu1ti;it koii~eii uitvoerige 
I~erichtcii voor iii Dcrl SS111 blz. 911-:$p!! v ; i r i  cir vei.slagc+n 
vaii de vergadei,iiigi~!ii cler Wis- cn Natiiiirlcuiidigt. iifdeeliiip 
van de Koliinklijke A(.;itleriiie \.:i11 Wt.teiisc.liu,l)peii. 

Het resiilt:rnt i s :  

Januari l l .  I ,  I riletei. - 3,Y)';,LG iiiicroii. 

De i~ietiiigcii tt' Delft geveli tildus voor dc lengte vaii c l ( :  
meetstaaf eenc waarde: die 8.6.5 mic.i,oii kleirier is, d;i.ii die 
welkc volgt uit (!i, incltingeii t(: Sfivi.es. Dit verschil kali 
iiiet verklaard woi.deii iiit wnai~iioiiiiiigsfoutcii bij (Ie iiitgcvoercle 
nieti~igtii. 

Iii het voi~rii»<~iiitle Iicric,lit a.iiri i 1 1 >  ,2c;idt~iiiie norclt cir reeds 
op ge\vezeii: dat liet vei,sc.liil grotireiitieels verklaard zou kunne11 
wol.clen iiir tle waarden viiii (Ie iiit'zet'tiiigcn cler plati~ia niete1.s 
zooals die in ~ekeriiiip zjjii gebraclit 0111 (Ir: iiitkoriisteii der bij 
hoogere tenipei,iitiiiii. verl;rt.geri i.esiilt;ircn t,e lierleideli op 0 0 .  

De Nederlaiidsche i i i ~ t c r  li0. 2'7 is vervriardigd vtiii liet eerstc 
te Parijs gct~riiikte ;iilingo : liet ~ii.i~totype v:iii h ~ t  Bureau des 
I'oids et Jlesures c1a;i~i~c~iitegrii v;iil lict t\vei,dr :illia.gc. 

De geiiiiddrlde iiit,zettirigeii per l". tlie iii ieltciiing gcbi.:~c.lit 
werden zijli : 

voor li0. 2; . . . . . . . 8,493 iiiic.rciii 
voor het prototylicb . . . . 8.662 ,, 
%ij vtfirschill~n dus . . . . 0,l 'i  ,. 



Uit reclitsti.ec:ksc.he vergelijkiiigen v:tii andere 1net'er.s vaii beide 
alliages is voor dit verschil gevoildcn 0,02 iiiicron. 

Het is dus lioogst ~vaarschl:jrilijk, dat lict verschil vali 0,l'i 
iriicron, zooals dit bij de herleiding der waarnemingen te SPvres 
ei1 te Delft is aangenomen, te groot is, e11 men beter doet dnar- 
voor 0,Od niic.i.oi1 te stellen. 

Ge\)ruikt meli die waarde, dan blijkt liet, clat de lengte vnri 
de ineetst~iaf volgens tie Fi.aiisc1le ei1 de Nederlandsclie metiiigeii, 
beide herleid op nul graclen, volkomen aan elkander gelijk zijn, 
in ~ l e  ~reroilrlri.stelling, dat de metiligen te Delft eii te Sèvres 
tilleii zouden zijn verricht bij 14,4 graden, zooals weinig van do 
waarheid afwijkt. 

Er is derhalve goelde groiicl om liet verschil van 8,65 microli 
niet aa,n cle Fra.risclie of aan de Nederlandsche metingen, rriaar 
c>eiivoudig aai1 liet vrrschil van de bij de lierleiclingeli gebruilítc, 
uitzett~iiigsc:o~ficiëiit~eil toe te schrijven. 

\Tooi.;ilsiiog is het eclitei. liiet mogelijk niet volkonieii zelier- 
Iioid aan te geven, welke cle juiste ~v:inrderi die'r coafficiPriteii zijn. 

Voor tle Lengte van de geineten ba,sis verkrijgt iiien i);iai.lnatt~ 
ineri de Fraiische of de Nederlandsclii: \iraa,rde van de meetstaaf 
gebruikt het volgende : 

Met de Fraiisclie waardc : 
L = 4 rneter - 348,86 micron, 

is de op terreinslioogte gemeteii basis = 4320,06015450 iiicter 
log. idorii - - 3,6384897.9 

re~luctit! 01, zeehoogtc. - - - 16.8 

lug. Ijasis ,*7 - 3,635-2881.1 

1lt.t cle Ncderlwiidsc.,hc \\r;iardc \-oor Januari 1914: 
1, = 4 rnetei. - 357,16 inici.on, 

e11 tie daaruit het tijdst,il) der Ixisisnieting afgeleide \\aardt:: 
L = 4 ineter - 367,.51 rriicron : 

is cle op t erreinslivogte geirieteii basis = 4820,05081250 iricter 
log. ideiii - - 3,6364888.6 

reductie op xeehoogte - - 16.8 

log. bahis A- = 3,6354871.8 



1')e 1og;iiithiiieii v;iii  tlt, zijde11 v;iii liet Nedei1:iiidsclie dric~- 
lioeksnet zijii voorloopig bei-ekend op gronil vali de Boiincr 
basis, zooals wordt medegedeeld in ,; Rechtliookigo coördi.ncr.te/~ 1'' 
ei1 de daar veimelcle log. B is de correctie, die bij tic! voor- 
loopige 1oga.ritliiiien nioet nrorclen ol~geteld oiii de definit'ievr 
waardeli daarvan te verki.ljgcn. 

lle voor cle basis van Stroe ~ocirloopig bei.ekeiicle waarcl? is:  

log. basis V = 3,63354877.3 

lToor. log. H worilt dus vcrkregen: 

volgens de Fransclit~ iiletiiig: 10: log. R = f 3.6 
volgens de Necleilandsrhe meting: 107 log. B = - 5.5. 

Bij de onzekei.heid van d e z ~  c>ijfers achteii wij het meest 
raatlzame oir1 \:ooi. clc defiiiitic:ve hcrekening vaii het driehoeks- 
riet te stelle11 : 

10 i log. li i 0,o. 
,\loclit later blijken: clat eenc. andere w~tiirde ineer verti.ouwcn 

\-erdient. dan volgt tiit tiet voorgaande, dlit clie \vakii.de iii ieder 
geval zoo klein zal zijii, dat zit g ~ e n  rnerlrbaien iiivloetl zal 
hebhpil op de nauwkeurigheid va11 de op grontl tler driehoeks- 
meting te herelreneii resultaten. 

X:idwt volgeiis het hieirorc:ns veri~ii:lde de w;tarden voor tle 
logarithi~ieii van de driehoekszijden dc:fiiiitief \varen vastgesteld, 
kor1 worden overgegaaii tot liet berclteneii vuil de geografische 
r:oördinateH dei lioekpu~iten (,ti van de aziriiiiths cler zijden \rail 
het  hoofcltlrielioeksiiet. Deze berrkcniiig l;\vniii op liet einde vaii 
het jaar gereed 

Voor de ctoiistniiten vaii cle axel-cllil~soïde ~ ~ ~ e r d e i i  daarbij die 
v;~ii Hessel aiLilgeiioiiien en hij de bcrelieniiig is uitgegaan var1 
de waarden: 520 9/ 22", 178 voor iIc geografisclie breedte vaii 
kirt driehoekspunt Airieisfooit cii 2480 :+jf 19") 891 voor het. 
tizimuth vaii de tliieliorkszijtle Aiiiorsfoort-Utwht, welke nra,ai.- 
ilcii gciiiiddel(1en zij11 viiii in IS piiiiteii v;in liet lioofddricho~kc- 



riet uitgevoerde cn 0 1 1  Aii~ei~sfoort gereducec3rdr :ist,ionornisclic 
iiietiii-en. 

De 1)erekeiiing \rerd uitgevoerd op t1vc.e iiiaiiiereii. B!j (Ie 
eene herekening werden breedte, lengt,<. er1 aziinuth langs tie 
zijden van het driehoeksnet van piiiit tut punt overgebracht 
met hehulp \.ai1 ile in 1903 gedrukte Fornzltles er! t c 6 f t . l ~  voor 
de ber~liekziny ?.ai1 tle gcoyrafiscl~e breedteli en lengten der Iroekl~lrulen 
en rapt de azint.ltlhs der z'iide~i van het clriehoeksiiet; ijij de aiii1c.i.e 
berekening werdeii uit de i,rrtls vroeger 1,erekende reclitlioekigo 
coördina.te11 in de kaart volgei-is tlr stcrogrofisclie I<ai~rtp~;ojeetie 
voor i e d ~ r  punt afzonderlijk de geograíisrlie ïoiirdinatcn en de 
richting vi~n den iiiericlit~nii teli opzichte \.:in dc '-21s berekend. 

Aldus werd bij liet boeindigen van de zoo zeer omvangrijke 
berekeningen van het driclioeksnet ceiie coiitrole op ile juistheid 
dier berekeiiirigeii verkregen. Deze contrôle heeft voor bijna het 
geheele net volledige ber~redigiiig. Alleen iii cleii on~trel; v:Ln 
het driehoekspuiit C:i~»iiingeii komeii rnerkhare verschilleii 
i11 de Langs verschilleiide wegen liet clriehoeksnct berekende 
n ~ i n ~ u t ~ l i s .  Deze vcrscliilleii blijven echter iiiinder daii 01'101, en 
zijii dus zoo geiirig, dat zij geen invloed hebben op deii mei,- 
kelijken graad irari nauwkeurigheid, die i11 de di~iehoeksmeting 
is bereikt. 

E\-eiials i11 1915, 1916 (in 1917 weril liet weiisclielijk geacht' 
de verkeniiing i r i  tle drie iioorclelijke proviriciëii iii 1918 iiiet 
voort te zetter1 en ook geen hoekmetingen in d;it gecleelte vaii 
011s land te veri~iclitcii ei1 werden aai1 de beide daartoe be- 
scliikba,re ploegen niidcrc. \reikzaanihedeli opgedmgen. 

Op 6 Mei iii:i,akteii de ii~genierirs Hij1 ei1 De Hulster een itaii- 
vang rriet de t ~ i ~ r e i n ~ ~ r c r k z ~ i n i i ~ l ~ e ( ~ e n  door eeiie verlteniiirig voor 
ile ;ransluitii~g van de lioeltpuiitpnleii van de R.ivicrkaart langs 
ile Yoord Iiilil de X~jksd r i ehoeks i i i~ t i~ ig :  z i j  keerden op 8 Pilei 
iiaar Delft taixg. Daar 1iic:r bleek, dat de verkeiiiiiiig iiiet iiauw- 
keurig gt>iioeg geschied \vixs om t,(' k~iiiileii ~ i t ~ l ~ i ~ l ~ e i i ,  OP \ve!kt> 



wijn. tli: ~ilcti i igei~ cventuecl zoudeii I ilotlteii gescliietleii, vcï- 
trol<ken b,?ide ;:c!noeiiide iiigeiiieiirs op 13 Mei wederorii natw 
het terrein en keerdeii 25 Mei opriieuw terug. Uit de laatste 
\wrkenniilg bleek, dat tle ligging vali de hoekpuntpalen aai1 
(Ic Noord zood:inig was, dat door eerivoudige metingen op die 
l~unteil  de plaittsbepaliiig ervan vrij bezwaarlijk zou zijn. 

De iiige~lieur-verifì(:ateur v~tn  hot l:;idaster, de heer Hogerihuis, 
d e ~ ~ l d e  mede, dat ook dooi. herii was gecoiistat,eerd, dat voor cle 
door zijii tlienst uit Lo voeren op:iletingeri langs de Koord, vali 
liet overwc:g~iid aantal dei  lioekpuntpalen geen gebruik gemaakt 
kon wordcn onl laiigs dien weg aa,nsluitii~g vali de kadastrale 
inetiiigcii iinn dt) Rijksdriehoeksiiletii~g te \~eil:rijgen. 

De door de Commissie begoniien ~~~er1:zaainheden langs de 
3ooi.d weiden dus n i e ~  vooi-tgeztt. 

De eerste l~locg oiider leiding vttii dei1 ingeiiieur Bul-was 
claarna werkz~iniii iilet het verkeniieii ei1 iiitvoeren van hoek, 
m ~ t i r i g ~ n  ter \rei%iiidiiig van lioekpuntl~aleii langs de Jl'aal rii 
in den omt,ick viiri Tiel ailil de Rijksdrielioeksmeting. 

De uitgrvoei'd~~ metingen Iiebbcii g ~ c i i  bevredigend iesulta;it 
opgeleverd. 

Dc tweede p1oc.g ondei. leiding vaii deli iiigeiiieur de Hulster- 
vertrol; op 31 Mpi teiiniilcle dc iii de laatste j:ireii vt>i,aiiclerde 
of riici~\\. geboilwde toi,ei~s 0 1 )  dc Zuid-Hollandsche eilailderi ei1 
in Zeelai111 tr! verkeriiien ei1 zoo mogelijk hunne plaatsen te 
1)epaleii. Ueze ploeg I<eei.de 6 Octobcr te Delft terug. Als iiieuwe 
puriten wenlen bepaald : 
Bergen op Zooin V. 'Per Neuzen V .  

n V l .  Nieu~vdorp 11. 
Borssc?leii 11. Noord Schouwer1 111. 
Goes Ii'. ll IV. 
I-Ialstei~cn 11. Osseiiisse 11. 
Hellevoetsluis IT. Oudelande It .  
Hoogerheide Ir. \'iederust. 
Huybergen 11 I. Westhoofd. 
Kautei  11. Zaainslag I I. 
Krahbendijke 11. 



Hicrtoc wcrclen i~iclitiiigsiiletiiigen ii i t.g:.cvc)ei~tI o11 (Ie i;t;it,ioiis : 

Uergeii op Zoorn TT. l\liddclbui.!~ l. 
Vl. ' r t ~  Neuzen l .  

I<llewoutsdijl< 1. Spiiiiger. 
Gioeri~iidijk (Z.j. Tlissingen I. 
lIalr;teren 11. Vre~lerust. 
13cllevoetsluis 1 i*. Waiirìle. 
IToogerheide 11. T2'estersirhoii \\ .( . li .  

I-Iuybergen I [I .  \Yestlic~ofd. 
Ierseke I. Z:taiiislag I. 
Kautpi. 11. Zierikzee I. 
Kloetinge. 

Ceriti.eeririgsiilet~irig:.c~ii voiideii 1)laats o p  do st .  < t  i' IOI IS :  

Ellewcoiitsdijk L. \7issiilgen I. 
Groenenclijk (Z.). \Vaaide. 
Middelburg I. TVesterschou\\reii. 
Ter Seuzeii J. %aniiisl&g J. 
en í1an~r~:riI)oven iiog OP de 19 ii ieu~v bepaalde l~uiiteii 1)oveii- 
genor~iid. 

Helialve vooi. cle metiiigcii, ald;\;tr vcrriclit, was tle cc'iitreering 
\.&n Vlissingeii 1 noodig, oiiidat iii 191 1 de toren was nfgebraii~l 
(l11 siiidsdieii opiiieu\\- \vws opgeI~ou\\-d. 

Viiii \-astlegging I koii wordei? n;lngeiioiiieIl, (lat dit p u ~ i t  
niet vtiii plaats vai~;indei~d wri;;. 

Do 1)erekeniilgeri villi de s(~ciiiic1~rii.e driehoeksirietiilg werden 
dooi de divei.se irigc1ilic)iii.s vocirtgezet ei1 coiiiclinatoii berekend 
in stei'eogral~liisrbe 1)i.ojectie. Ziekte vaii hct daariiieo bela'ste 
l~ersoiiecl Tvas oi>i.~aiik, d;it tieze berekeriiiigeil niet den ge- 
weiisc81it~eii \.ooi.tg;ing litid<.lcii. 

Iiitl:c.)iii-jti~!ii dei cliie1it~el;srricting weideii iii l918 beschikbatir 
gesteld als I\-oIgt: 

C'c~iirdiiiatc+ii viiii puiit(m iii ei1 i i i  dei] oiiitrok van do gemeent'? 
Ape!cloorii tc:il I~ehoeve win die genieeiite ei1 van ht3t kadaster: 
vaii puilten in dei1 oiiitrek van Schiedarri, vnii puiitiln i11 de 
proviiicAic Utrec.lit, van puriteii iii den oriitrek va,li Veriray, van 



punteii in ~ o o i t l  Holland teil behoeve vnii het kadaster; van 
puiiteii lu,iigs de Yoord ten behoeve van den Rijks~vaterst'at; 
van punten langs de Donge en in den o,mtrek van Arnhem 
teil behoeve vail de Nederlandsc,he Heidemaatschappij ; va,n 
punten in der1 omtrek var1 Hoek van Holland ten behoeve van 
de genie en van punten in den omtrek van Kootwijk ten 
behoeve vaii den dienst der telegratie. 

Aan soiniilige aanvragen; naar coiirdinaten van punteii, welke 
in het najaar van 1918 inkwamen kon niet worden voldaan, 
wegens tekort aai1 personeel o111 liet rekenwerk t e  doen iiit- 
voeren. 

In de blijvende ;vaiiduidiiig vaii het secundaire driehoekspunt 
Haaiisberg werd op verzoek van het legerbestuur eene wijziging 
gebracht. 

In den loop vaii 1918 bleek, dat  de gemetselde pijler tel. 
aaiitluiding van het primciire drielioekspunt Schoorl, ten gevolgc? 
van niet opgehelderde oorzaak uit dei1 loodrechteii stand was 
geraakt'. Dc liijler werd zoo goed mogelijk recht gezet, inaar 
er iiiag niet worden aa,ngenomen, dat de nieuwe sta,iid geheel 
overeenkomt met tleii ooispronkelijkeii, 

Nadat op Iiet eind van 1917 de tirilli van de ,,Untersuchiiiigeii 
i'iber die Deklintrtionen und Eigenbewegiingen van 163 Stei'nen, 
van Dr. H. J. Zwiers \vas gereed gekomen. is deze publikatie 
in 1918 a,aii tie verschillende autoriteiten,  wetenschappelijk^ 
persoiieri en inrichtingen toegezonden. 

De oiitlcizoekiiigen oriitrent Iiet bedrag tier sclirueffouten, 
waa,rvail iii Liet vorige verslag is melding gemaakt, is in 1918 
dooi Di.. Zwioi.s voortgezet en tot  een bevredigend einde 
gebracht. Hij de (3~~1.01) liertlstende beschoiiwiiigen van de 
pool~lioogle\~crniidei.ing bleek liet dat de scliroefwanrde, zoonls 
die dooi. Di.. Steil1 bij de lierleiding zijner wrinrnen-iiiigen van 
1899-1 002 gebruik t w : ~ ,  eeiie ltleiiii: verbetering vorderde. Het 
ondei.zoelt of deze ook voor de 1atei.e wnarnciiiingen noodig is, 



is voor een groot ge deelt,^ voltooid. Kleiiie verbeteringen aan 
de w;iariiemingen tcii gevolge v;i,il tle na,nt'i.ekking :.:UI zon; 
iiianii (?n planeten, zijn ook nfgcleitl. 

Wat tlc wu:r.rnciriingen betreft, <lee1 tlc de i ngcnirur tlrr Coiri- 
lilissie Dr. de Joiig nlecle. clat dooi lict slechtc weel. het aarital 
wrzarneinii~gen niet groot was. Het a,aiital waarnerriingsavondeii 
('li het aaritn,l der wa.argenornen st~errcpareri zijl1 in d(. volgende 
tabel opgnnonicn. 

Aantal avonden. Aantal sterrepareii. s 

Januari . . . . .  B 23 
. . . . .  Februtiii 2 17 

Maart . . . . . .  2 14 
April . . . . . . .  2 16 
Mei . . . . . . .  Y 68 
J uni.  . . . . . .  2 22 
Juli . . . . . . .  2 d 2  
Augustus.  . . . .  B B4 
September . . .  3 27 
Octobci.. . . . . .  3 19 

. . . .  Noveniber. i 50 

. . . .  Drceml)er. 2 
--.-p- 

Y 
.~ ~ -- 

Tottial 41 321 

Iii de iiiaaiid .Jaiiuari koilden geilureiide een paar avonden 
geen goede waarneiliingen woi.den verricht, daar het bleek dat 
er tusscheii cleri pijlei., wa;\i.op hct instruiiicnt stond, en tlen 
vloer colitact was. 

De ingenieur Di.. V(~ning l\lleincsz kon na tcrugkeer v:~il verlof 
tot herst'el van gezoiidlieid den lsten Maart zijne ~verkzaam- 
heden voor de C:ominissie hervatten. Hij hield zit.11 vooreerst 
bezig niet l i ( t  doeri vei,vaardigcn eenei inricliting tot het op 
gelijkinatig liooge teinperatuur Iioiideil cle sl i i~gers gedureilde 
de waariieiiiiiigeii ter 1)ep;iling van tlc teriilierat,iiiir-roilstnnte 
der invar-s l in~ers ,  



Iii dc mwiiiideii .Juli tot Novemt~ri- voertln Iiij \v:t;ii.iit:iriiiigeii 
iiit tel. bep;tlirig dei  z~v;~t~rteki.aclit inp zeven sta,tioiis. 11. 1. te 
Asseii, Sternwijk, Hrl l~ndoorn,  Wintei~s\vljk, tie Steeg, Oss en 
Uorinchciri. voorafgeg;i;iii i > i i  bes1ott~:ii tloi7r w;i;irncrningeii op 
liet hooidstat,ioii (11. [Rilt. Ilr liicrvooi noudige. t,ijdseiiii~n \vc?i.tli~ii 
tclefoi~iscli door d (>  1,eitlit:ht) stcri~enraclit \,ei.strekt. 

Na atlooli rirzili. \v;iiii.ii~iiiiiigrn 1 v 1  ~.r~l<c~~l~vc~i.k 11oo1. 11c:ii1 

vt:i.iiclit. 

I)(;  I i~il i>~lii ig,  i11 t r g i ~ ~ ~ g t ~ s t e l t ~ c ~ ~ i  ziri; I ~ ~ I I I  lipt ti,:\jrc*t o v t ~  1;~iid 
t11:r kiiiig\vatei~~>ac:sii~p Iiiiiys eIt:n 12ottt~1.daiiiscl11~1~ wt t tk i~vc~ .  
clie iii 1)rt.eiiiht~i 191 7 ~vrg t~ i i s  oiipiiiistig ~veilri. iiic~e>t \vordcii 
gesttiakt. ~vcrd i i i  Jiiiii 1!118 litri-vat. 

De w:itei.p:issii~g \\-t'id uit ~rvoc?itl dincii. deii iiigoiiic~ir TYildeboei. 
er1 der1 ;iiiibteii;iai vaii tlen alpeiiicl~~icii tiielist v;ii~ deli Rijles- 
\raterstti;it K.  T'ic i.k;~ii t. 1ii:i tstgeii«~indc tel. \-ei.vaiigiiig van tlen 
ingeiiieiii JCiriisti~iii. tlici iiiiiiitl~lr~ls ~'t'iir a , i i ~ l c i ~  hctrrklziiig Iiatt 
;tanv;iai.cl. 

Hr:tzi.lftl~, iiistriliiie~it i 3 i i  tlt>zc>lt'c(t. balzeii, t l i t ,  i i i  1917 t l i~iist  
liaddt.11 ged;inn, 11-ciilcii ook 1111 gclii~iikt. 

Xticl;it elcl Iiririg \\w gesloten: \vrril cle \v;lteil~;issiiig teij 
derderi i~liilo iiitgevoei'tl. tli:lris ~vet l i~ï  iii ilt~~izelfil~ri zin 211s do 
eerste \vater11assiiig. 

Deii 18dcii .Tiili  was liet \lrcrk \:oltiiiiicl. 1)r  1;iiige diiiir moot 
~ ~ o i d e i i  tcirgesc~lire\.~ii &aii be!c~tiiiiit~iitigi.ii eii stooi.iiisseii in 
het 1-ei.keor, OOI; i i i  \:i~il~aiicl 111rt (l(> o ~ i i ~ ~ o g e l ~ ~ l ~ h e i d  0111 dr 
werklicdcii i i i  dit i i ; i l~ii l~ei~l vair lict \vei.l< vurdse1 cii tiiidt~rcluk 
tc bezoi'geii. 

Na iiivt-icliiiig lier ;i:ingelioritloii rivicrovci'giti1~e11, sluit de 
liriiig \\-oor de ecmte Iiei,li;iling riict eeii foiit v;iri Ï iii.lí.. vooi. 
de tweede l~eïlinliiig iiit:t e e i ~  foiit \.an 3 1ii.N. 

Fit  d r  \~eigrlijking 1 x 1 1  (IC, hoogLe~crschilleii, gevonden bij de 
eerste licrlialing iiiet dic wclkr hij de tweetli. Iieïlialing wrrdeii 
gevoiidcii, volgt eene ii~iilclc~lhttii~ foiit vali 4,; iii.11. liei. R.  M. 
enkel(> waterpnssiiig. 



l3ei.ekencl uit de ver~cliillrii vali de twee overeenkoriistig~ 
;itleziiigc:n op dczelftle I):ialí, 1)rtli~;i;igt clic iiiitlde1b:irc foiit: 

voor (113 \vaterpassiiig 191 7 : 2.6 iii.M. 
vooi. tle eerste Iicerlialiiig 1938 : 2,fi <. 
\.oor (Ie t \ \ -ede hcrlialiiig 191 8 : 2:4 .. 

Het i.csiilt;i;it is clci~liiilvc~ i.venriiiri I~e~rotligeiid als in 1!9li. 
+;en oiiderzock clcr J\-;i;iriici i I iiigcii (,li  onii oiicicrzoc~l; van liet 

instrument leitldeii liiet rot het opsporeii tlei' oorzakcii of tot 
eene 1)evracligeiide verlclaïing dei  ge\rondcii ongiiiistige resiiltatcn. 

Uit (I(> gegeveiis bi,j clezc~ waterli:ishii~ge~i vei.lïïcgeii is i3en 
c~i~iclr~sii1t:i;it sariicìigrstcld, diit voor Iict dot>], J\-n;iiitieclr tlr 
waterp:tssiiig js onclr~i.i~oiiien, ;!Is pi.;ictist.h Iiriii1ih;i;~i kan 
\\-orden I~cschoiiwtl. 

011 verzoel; v;iii doii I~oofcliiigeiiieui-Diiect~>ur dci. Tt>lcgi-;tfie 
werd ~(101 .  ee11 l i i~nt  op de Sarnbeel<sclie lreitlc? het iizim~itli 
berekend van c c ~ i  I )p d e  k;ia.i.t der Preangei- Regeiitsc*li;~pltt.ii 
aaiige\vt.zeri punt  ~i:thji Tjililin eii \\-erd dit aziiiiiitii op liet 
terrein ui tgebkikend. 

1,eideii 
Delft 

. 6 Juni  1919. 
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VERSLAG 
van de Rijkscommissiè voor Graadmeting en 
Waterpassing aangaande hare werkzaamheden 

over het jaar 1919. 

T-oldoeilde aaii Iict vooïscliïií't, clooi deli Miiiistc,i vail Uiiliieii- 
Iiiildsclie Z:llieii! bij bcsrhikkiiig vaii 11 Mei 1879, lntter M, 
;rfcle(:liiig JCuiisten c11 TVetciischappcn, naai  yegeveii, lieeft dc 
Rijkscoiiiiiiis~ie voor Gïnndmet,i~ig ei1 Watei.passiiig tln eer, 
;~ai~ganlitle liarc wc:rkzi~aiiiliedr~i ili Iict juar 1919 liet volgciide 
t bcriclite~i. 

De Coiiiinis~ic v n s  op 1 J a i l u ~ i i  1919 sniileiigestc.!tl als volgt: 

Lrdcii : Dr. JI. G .  vali de Sniicle Bnkliuy~eii  c. i . .  zjoo~zittcr.; 
Hk. J. Heiivelinli c. i. seo,et(~r.is; 

Dr. J. J. A. hl~ll lr i  ; Dr. J. P. I<ucnci~;  Di. A. 11. Nijlnnd. 

Aii?bshalve lecleii : clc lioofdingeiiieui vnri tleii Watersta:tt, 
belast iilet clei1 algemeeneli dienst, W. Y. Stoel c. i , ;  de c1ic.f 
der afdceliiig Hydrogral~liic vnri het Uel~nrteiiici~t van Nnrinc, 
J. Jl. Phafl: knpiieiii ter zec-titulair; tie directeur va11 de iiiilit'aire 
voikcniiiii~eil, 13. C. Portniiier, niaiooi. v:in de geiicralci? staf 
ril dc iiigenieur-verifi~teiii. J7nn liet l;nclast,er te LJtreclit, P. J .  
13ogeiihiiis. 

017 1 Alei l919 tracl de inajoor H. C. P'oitniiiei af als directeur 
tlnr niilitaire verkenliingen ei1 werd opgevolgd door cleil kapitein 
I. EI. Reyilders. 

Ter heal~rekiiig van h:ti.e aa i~~clcqei i l ie~len veigadeide de 
Comiriisaie twee iiiuleii te 's Grilveiihnge. 



T)e \!li,] kniis liet j;i:ii~veislag over l!)OS ; i ~ i i  clc.11 Slali t gi?:iclioiiE;(Pii 
~~il.iliollici~k oiicl(:rgiiigl c.veiinls iii voiigc,jai.cn, i l i  tl~ieidiiig, clooi'tlat 
011s inc.tlcli11 IIciivuliiil; cl(! dooi licin vnii\\-tg,+ do iiii;cr~i:itic-iiialc 
verconiging voor ;inrdiiicLing oiitviirigoii 1)ul)licntii"il cr ;iali 
toevoegde. 

Ook werden cnkele boc?l;\verl<eil ten gesclicnke ontvangen. 

Ilo iiitcriinlioiialo betie1;kiiigeil b1r:vcn liepei.l;t Lol dic.: iiicl 
tle ~veinige iii dcii oorlog iiculranl gc1)lcvi:ii Itiiideii, door wicr 
saiiie~i\vc-rkiiig i?c wasriieiiiiiigeri en I)ei.clieiiiiiguii Lei Gclinling 
van rle vcinndcrlijklieid der poolslioogte tjjdciis dcii. ooilog 
~vertleii voort8gezt:t. 

Ik k)eiiioeiiiigeii dcr ('oiiiiiiissic- l)c?t~rofìc:ri i i i  1019: 

tle pi.iiii:iire di.iehoe1isiiiel;iii : 
(Ir: secundaire iiriehocksmrting ; 
clr sterrekiindige ri1aaisbel)aling: 
(Ie sliiigoi.wnai~i~t~mingen. 

Hij den a;iiiv:iiiji vn,n 191!) I)c~tund Iiet pei,s«iieel voiii' de 
cliielioeksnieliiig ui L de volgciidc 1Iei.soiieri : 

de i ~ ~ g c i i i e ~ ~ r s  K. .\Vilclel~ocï c. i.; J. (;iiiiLcrs r. i . ;  (:IJ 11. E!jl c. i.; 
J. B. de Hulsti~r r .  i . ;  de re1;eiinar.i; 11. Vuuiin;iii en Alj. R. 1:. 
Borigcïs. Van 1 Juni tot l Xcplciiiber was a,ls assisteiit-iiigëiiieiii. 
in dienst P. J. Bcrievoels, :jtiidcut anri de Technische Iioogeschool 

Wegeiis ziekte nrus de ingei~ieilr Bijl van 1 Juni a,f buiten clisnst. - 

De verzariielstateri van uitkomsten cier 1ii.iiiiaii.e driehoeks- 
meting, gevende de geografische en de rechthoekige coordinaten 



tler drii~lioekhpriiit~n, I)~nevens de onderlinge richtingeli en 
log:iritliii~eii der onderlinge afstantlen, uitgedrukt in iriterna- 
tioiialc riietcis wcitlen opgeii~aaltt en afgedrukt. 

In 1910 cveidcn slcchts door 6611 ploeg terreinwerkzaamheden 
verriclit. Deze ploeg, onder leitling van den ingenieur de IIulster, 
vertrok 2 Juni uit Delft ei1 keerde 27 September te Delft terug. 
Van 2 Jiiiii tot l Sel~tcmber was hierbij werkzaam de assistent- 
ingenieur Berrevocts. Nadat eenige dagen waren besteed 0111 

de noodige terreinkennis op te doen, werden richtingsmetingen 
verricht op de stations Bedum I, Eenrum, I-Iornh~iizen, Vier- 
huizen (Gr.), Oldehove, Biiruni en Zuidhorn I. Centreeringsme- 
tingeil werden eveneens verricht op deze stations en daaren- 
boven op de stations Zeerijp, Noordpolder en Midwolde. 

De berekeningen van dc secundaire driehocltsmeting werden 
door de diverse ingenieurs voortgezet c11 coördinaten berekend 
in stereografische projectie. T'oor de groep Zecland zijn thans 
deze coördinatcn voor alle opgenomen punten bekend en werden 
van dezc punten ook berekend geographische coördinaten. 

Uitkomsten der driehoeksnieting werdeii in 1919 beschikbaar 
gesteld als volgt: 

Van punten rinhij de gemeente ,lpeldoorn; van punten in den 
omtrek vali Boekelo; vaii punten in den omtrek vaii Eindhoven ten 
behoeve van het kadaster; van punten langs de beneden-rivieren 
ten I~elioeve van clen Rijkswaterstaat cn van de Domeinen. 

Op verzoek van deli directeur der Xilitaire Verkenningen 
werdcil van de drielioekspuiit,en iii het Zuidoostelijk deel der 
provincie Friesland, voor zoover deze punten reeds in de Rijks- 
iIriehoeksinet,iilg zijn opgenomen, coiirdiriaten berekend in het 
stclsel van de Sopograpliisclie kaart (Projectie van Bonne). 

Deze coördiilaieil weiden niet verder nauwkeurig dan tot in 
meters verlangd; bij de berekening ervan Bon dus zonder be- 
zwaar gebruil; morden gcmaaltt van de gemeten maar nog niet 
vereffende richtingen der Rijksdrielioeltsixeting. Bij de berekening 
werd aangenomen, dat de 9 punten van het hoofdnet der 



I~~jksdriclioelts~iictiiig : EIcirli~igcn: I , c~~ i l  wurdcn, Di.:ic.litc$ii, Piicel;, 
Clldelioltl)nde, 1,ernmcr. Blr)kzjjl, Mep11cl eii 1:oilcii idcntlcl; zi,jii 
inet de gelijlinninige puiiten vaii icrayenhoff. 

Jii liet bewerkte terrniil 1;oiiicil ceiligc sccil1idaji.e puiitcii 
voor, waarvkin coc?rcliil;itcil \~criiielil ~vorclci~ i11 de ,,Rleell;iiiistigci 
13cschiijving ~ ~ a i i  het Koiiiiigijjli der Nederlniicleii". 

JIct .r: ei1 ij als positieve :ifstai?deii resp. tut dei? lioolcl~iii~ri- 
t l i ~ ~ ~ i i i  c11 tut  de perpei~cliculair, \vordcii voor dcze puiitcii tln 
verschillen i11 iiieteis eii i11 dei? zii? RiJ1;sclrielioelismeti~ iiiiiius 
Jltetkuiistige Bosctirijviiig gc\lonclcii als volgt: 

( l .  x. ( l .  g. 
J)wii~gelou - 2 
Eclitnii 

+ s 

Gictlioorii 
+ l  + 1(i 

+ l  
4- ; j  

+ 2  Ravclti! - 

I< ii i ii 11: + 1 - I 
Oltlet~oorll + 10 + l  
0ldeiiiai.l; t O O 
E uii~eri - - 12 

-- -1 
+ 'i 

Ituiner\rolil 
-. 

+ /i 
Steeliwijl: 2 + :J 
Stc7eii wij kci~\\olil -- 2 - .I 
17J(!tltlt.ï + T, + li 
T:olleiiliovc $- i 4.. 2 

I i ; ~ i i  ~ . ~ ~ ~ ï i ; ~ i i ~ o l ~ t  ;~;it  ter  oiitl~~i.Iiiigc: vri.si.1 ijl;iiig vaii ( ! t 1  tl!.ii,- - l io~~l~s i i i i~ t i i ig  vali Ki.;~yciilli~lP ~ i i  tlic cler 12ijl;sclri~:li~>el~sni~~Ii1ig 
~vci.tl. gedriil< t oiitlt,r tl(:ii t i  i 1.1 i l ' o l ~ o y i ~ ~ l ~ l r  i'ir/io l;citr~,t 1 1  R/jlis- 
t l ~ ~ i c l ~ o ~ ' l ~ s ~ ~ z e t i ~ i ~ j ,  clooi. (!e ( 'omii~issic vi:ïal)rcid c11 iii t1il11 boc1:- 
liaiidol vei-l;i.i,jgl,a;ii gcstt~lil. 

Eveiieciis wcsrtl gntli~i kt, \~i~i'hl~i-oitl t3ii vci.l;i.ijgb,i;ii gc~str,itl ccii 
l~ocl;\\-t!rk, \it;l;ll.v:lll (11; L i til1 Ik1 : ; ~ C I ~ O O ~ I ~ ( I / ~ S ~ / ~ O  l , ; ( ! ( i ~ . [ / ) ~ . q j ~ ~ ( , t : ~  
o/ 1 1 / 0 ~  ~ O V ~ N I . S . S ; I I ! ~  b i j  ( l ( ,  I ~ ~ l i ~ ( ~ ? ~ i ( ~ l ~ í ) t l i ~ / ~ ~ ( ~ t i / ~ ~  ~~l i l ,~ t : l i~~j j \~ i i~ : :  
vítii (l(lii iiiliou(1 gvel'l. 

t s l ~ ' l ~ i ~ ( ' l ~ / t ~ i ( ~ ; ~ c  ~ l ~ ~ l c ! i ~ l ~ ( ~ / , i , ~ / l ~ ~ ~ ~ i l ,  

I.ìooi I)r. %wi<:i.s zjjii tlc. licrlciciiiigcii vaii de ~vnriicriiitigt>ii i i i t  

tle jaren 1899--1902 eii lOO3--1906 zooveel iiiogeljjB voortgezcl. 



Dc irig<-,riic~ui r1i.i. Cc~iii~iiissic Di.. tlc Jolig l ic t~i l  (11' \:-a,;ti'ilc- 
iiiiiiyc3il \-ooi tlc vc:iniiclei.iiig ilor poolsliooglo voort gezet,; liet 
a a n h l  ilci \v:in~iic:i~iiiigsn\~oiidc.ii e n  d c i  wanrsciiorncil sI(]i.i.e- 
pni'cii zi,jil ii! oiid(~i.tiiniidc tilbel c)pgciioiiieil. 

*Jii,n iii1i.i . 
I~'ebi.ii;iii . 
11i1;wt . . 
111)ril . . 
lL11j. . . 
Ji ini .  . . 
.Jiili. . . 
L ~ ~ i ~ i l s L l i s .  

Sel) te i i l i~ci  
i k l o l ~ é r  . 
iJovcii1hci. 
T)eci:inbcr. 

l i l  Iicii. I~e;;;iii \ ~ ; ~ i i  li111 j;i;ir iiii3ld c l ( .  iiigciiic.iii / ) r .  \'i:iiiii,:j 
N e i ~ i e > z  xit,kl l~t ,z ig i~ ic : l~  ii17t k ) ~ l ~ i ~ l i ~ ~ i  v:iii (l(! ~ ~ ~ L I I ~ ~ ~ ~ I ~ , I ~ L ~ I ~ I ~ s c I J ! I -  

st;iiitaii tlci \.ic-'r in\~arsliii~ycr:i. I7uoi. tlo t!j(!,;v~:i.gc~lijl;iii'.l~i~ weit1 
i1;r;iil-ijj ;:clt~iiiilc ~c?iiin;i.kl vaii st~iiii.ii; clic: tlour tic: I,citl,ic.li~ 
stt~ii.uli\vai.liL tc~lt!Soiiiat~li \~cici('i-i ~c~i .~t i .c l iL ('11 \ ; ( ! i  clij \ v t ~ l . c ~ i i -  

+ , ~ ~ ~ i ~ l ~ ) i ~ ~ ~ i ~ j ~ i ~ !  , s O ~ l l ~ l l  \.;lil cl(:ll k ~ i \ ì i ~ ~ t ~ i ~ i ~ l l .  L)(> v~!l '~<it '~( ' ! i l  ~ 1 ! . 5 l i ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ' l !  

;<i,jil liieL ~ ~ l l i ~ ~ l l l ( ~ l I  ~ ~ ï ! ~ l ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ l l ~ ~ ,  v ( ~ l ' i 1 1 0 ~ 1 ~ i ~ ~  i,]!< Lc:ll g(:~Olgí! Y : l l l  

(!c11 l~i11, i  1,112 Ldt~lì t gcl)i,(t!í van t10 \~er\\~;tiii i i i igsiii  ric11 Lili;: (:ti ~ ~ t ~ i i  

i ~ ~ i i  ciii~ctlii~i.lit.ic1 iii elc? !ijilsc>iiiciii. 
V o t ~ i  cl11 \ \~a;~i i ic : i l i ingc:~~ 011 (Ie! s t ; ~ l i ~ - ~ i i s  \vt;i.tl lL~c:sIo11~1~ ~ i i t s l  ~iiIei111 

gci)i.riil; tc iii;ik(jii v;ii-i CIC \\-cleii~(:li:il~j~~!Iijkc sc~iiicil \.:i11 iloil 
lClf1i~lt,oreii. I k z o  \voi.tl~~ii gc'gcivcii clooi iiiitldt~i \.;i11 cl~~ii;~clli,c~xu 
1c;I~~gr:iíìc (211 0 1 )  rtlis 1ic:t g ~ ~ ~ ~ i i ~ ~ ì i l ~ t i l i , j l ~ s t  ~ v ; I : I I ~ ~ ( ~ ~ ~ o ~ ~ I ~ ~ ~ I  I ~ I J O I .  
iiiit1dC1 ~ ; 1 1 1  cel1 toestcl iiicl. cliantliaai~ioiiìviii~gcï, clie IirA opstt:Jloii 
cci ic i  ~iiitc:iiiie oriiioodig i~inalrt , .  Eeii cleigelij k t o e s ~ n l  \vc?itl 1)cstcl~l 
bij cle Nedeii~~ndsc.!ie Xeiiilocstcl1eiit;iI)rick t e  Hilversulii. 



In verbalid i ~ i r :  L (lei1 minder regelii~wtigen galig v;in den 
tj,jdii~iter Nnrdiil wcrtl het vrocgcr toegol)astc wanrneiiliiigs. 
scheiila gewijzigd, tcricinile cle oiiregeliiiatiglledoil oiisch:idelijlc 
te iiiakeil; hiervoor waren voorbereidende berckeningc:ii iioodig, 
waarvnii dc uitlionlsteil i11 tabellen werden vcrzaiiield; cleze 
werden uitgevocrd in dcil  tij^? die verliep voor dc ontvangst 
van den draadraamontvanger, waarvan dc aflevering door vcr- 
schillende oinstandighcden werd vertraagd. Dic tijd wercl tevens 
I~eiiiit .foor liet uilvoereil vali ~'aterl,assingen ter bepaling van 
de hoogte der stations Helleildoorn, TViriterswijk f n  de Steeg, 
waar iii 1918 sliilgerwaarneniiiigen zi<jn uitgevocid. 

In dc: inaaildeil Noveiilber ei1 Deceiiihcr ~ve~.dcn actitcrecn- 
volgens zeven st~ttions hezct, namelijk Oud-Bcijerlaild, Ziurilizec, 
Niddelburg, tcr Neuzen, Bcrgcri-op-Zoom, Breda ei1 Ede; vooraf 
eii tot besluit werdcil wederom  vaarn nemingen uitgevoerd op 
liet hoof(1statioi1 de Rilt. Ce oiltvailgtoestel heeft goei1 voldaail; 
iil 1,lilats vaii het daarbij belioorcnde draailraain ~\-crd cchtcr 
een geïniproviseerd clraadrnaiii gebezigcl niet grooter nliddellijil, 
maariile~le de tijdseinen duidelijker hoorbaar ~vareii. 

Verdere ztierk~accml~eden der Conzmissie. 

Terwijl dc invar-draad no. ,287 :reeds in 1917 op aanvraug 
Tvas rerzoildeii, werdei1 de drndeii n"s. 28.5 ei1 286 van dcil 
Topograíischeil Dienst in Nederliiildsch IndiC op 23 October 1919 
vcrgelckeii niet de draden nes. 89, 90 ei1 91 dcr Cominissie. 

Sedert Mei 1916 (zie jaarverslag over 19L6) Tvarei1 alle draden 
opgerold gebleven ei1 bewaard op eene l?laats, waar dc ternperateur 
slechts lailgzanin verniiclert. 

Op de vroeger gevolgde wijze werd ieder der clradeii 24 innleil 
vergeleken inet den afstand van twee afleesboiitcii. 

Met L,, en L,, ds gernicldelde zfstanden der aflcesbouten 
iii 1916 en in 1919 en cle uitkomstcii der metiilgeil Ivegeils de 
regclinatige verlengingen der clriideil, herleid op liet tijdstip 
Februari 1915, Zijn de resultaten de volgende, uitgedrukt in 
iiiillimeters : 



D;~ii .  clo :rfwijki~igc~i iii cle jvanrcleri l ~ l , - l J , ,  getiflrl tc ' 

verk1:ireii zijii als toevalligr, wa:ir~ieiiiiiigsfoii ten, liaii \-ooi. gecii 
tler di.at1t.n eclie t(jcva,llig:.e lciitevarailclrrin tuss(:licii AIei I!)l(i 
eii Oc tob~r  1!)10 ~~orcleri  vast,gesLelcl. 

.De R~j/i.~~~u/~~/i~i~bie ! - o ( I ,  

Gi~clncli~letirly clc Tlr(~/eiy~rr.ssiirg, 

H. C:. v. u. XXNIIE UAI<IICYZE:~, Voo).;itt{'). 

I11i. . l .  H~i!v~;r,in-ri, Sccr.etaris. 






