VERSLAG DER RIJGSCOMbIISSII~aoor graadmeting el8 watei,passilcg , aangaande hare zoe~.kzaarnhedn~
gedurende het jaar 1881.

Ingevolge liet voorsclirjft, haar verstrekt bij beschikkiiig vali deii
Minister van Binnenla~idscheZaken van 14 Mei 1879, lit. M , afdeeling
Kunsten en Weteiischappen, heeft de Rijkscommissie voor graadmeting
en waterpassing de eer aangaande hare werkzaamheden i n liet jaar 1881
liet volgende te berigten.
Commissie. I n den loop van het jaar werd de conlmissie uitgebreid
door de benoeming bij Roniiiklijk besluit van 23 J ~ i l i j1881 , no. 2 ,
van den heer Cb. M. Scliols , ho~gleeraaraan de Polytechnisclie school,
tot lid der commissie. In de vergadering der commissie van 19 November
1881 werd hij tot secretaris benoemd ter vervanging van den heer
J. Bosscha.
Kort na afloop van liet jaar had decommissie het verlies te betreuren
van haar medelid, tevens voorzitter, den heer dr. F. J. Stamkart, die
ook reeds vóór liet optreden der commissie de geheele leidingen uitvuering der driehoeksmeting op zich genomen had.
Vergaderingen. De commissie vergaderde drie malen i11 den loop van
het jaar ter beraadslaging over die aangelegenheden ,welke eene schriftelijke gedachtenwisseling zonder a l te veel oponthoud niet toelieten.
De eerste bijeenkomst werd gehouden te Rotterdam in het locaal van
het Bataafsch Genootschap van proefondervindelijke wijsbegeerte, de
twee overige te 's Gravenhage, welke stad na de overplaatsing van een
der leden van de commissie uit Middelburg naar 's Gravenhage, voor
de bijeenkomsten der commissie beter gelegen is.

Betrekkingen met b?citeniandsche leden van de intcrnatio?~alegeodesische oereeniging. Aan het centraal bureau der Europesche graadmeting

te Berlijn werd een verslag gezonden over de werkzaamheden der Nederlandsche commissie in 1880.
Op de algemeene vergadering van de Geodesisclie Vereeniging , welke
t0 Munchen in September 1880 gehouden werd , en waar de Nelerlandsche commissie door twee harer leden vertegenwoordigd was, werd van
verschillende zijden de wensch uitgedrukt, dat cle volgende vergade.

ring vaii het permanente bureel, die ook door leden der vereeniging
wordt bijgewoond, in 's Gravenhage moet gehouden worden.
Met magt,iging van Zijne Excellentie den Minister van Rinnenlandsche Zaken werd aan het permanent bureel Eerigt, dat zij voor de
plaats van hare volgende zamenkomst, 's Gravenhage kon kiezen. Bedoelde vergadering werd belegd op 12 September, maar kon wegens
het onverwachte overlijden van een der beide secretarissen, het lid Bruhns,
de ongesteldheid van den anderen secretaris Hirsch en de verhindering
van verschillende leden, ten gevolge van een onverwacht zainenvallen
van het geograpliische congres te Venetie met den tijd voor de bijeenkomst te 's Graveuhage vastgesteld, geel1 plaats hebben.
JVerk~aamledender com~nissie. De werkzaamheden der commissie
hebben in 1881 betrekking gehad op:
de driehoeksmeting;
de naauwke~righeidswaterpassí~ig
, en
de berekening van de uitkomsten van den getijmeter in het Marsdiep.
De volgende bijzonderheden aangaande de verrigte metingen zijn ontleend aan de verslagen der leden, die daarmede bulast waren; alleen
het verslag omtrent de driehoeksmeting is opgemaakt uit de nagelaten
papieren van den heer Stamkart. Daar de overname dier papieren eerst
zeer kort geleden heeft plaats gehad, zullen deze mededeelingen omtrent
enkele punten welligt meer of min onvolledig zijn.
Drichoeksmeti?&g. Ter voltooijing van de aansluiting van de in den
Hnarleminermeerpolder gemeten tasis aan het groote driehoeksnet ,
moest de bijmeting van het eindpunt van de basis tot aan het hoekpunt op het fort Schiphol nog herhaald worden. Deze afstand van oinstreeks 600 meter kon niet direct gemeten worden door de gracht en
andere verdedigingswerken die tusschen beide punten lagez. In de
rigíing van d e basis werd daarom een stuk van ongeveer 200
meter uitgezet,. Een gedeelte daarvan van 100 meter was reeds vroeger
tijdens de eigenlijke basismeting opgemeten en door een koperen spijker in een paaltje aangegeven ; dit punt werd teruggevonden, en vali
daaruit werd niet behulp van houten meetstaven een stuk van 100
meter bijgemeten en het eindpunt daarvan door een koperen spijker
in den kop van een paal aangegeven en later nog door een op een
afstand van 9 decimeter daarvan geplaatsten steenen paal met ingehakt
kruis verzekerd. De afstand van het eigenlijke eindpunt der basis tot
het hoekpunt op het fort Schiphol, het midden van den vlaggecstok,
werd n u door driehoeksmeting bepaald.
Nadat de meetstaven op 31 blei en 1 en 2 Junij op het Trippenhuis
te Amsterdem onderzocht waren, werden zij met den theodoliet en de
overige i~lstrumentennaar het fort Schiphol overgebragt, en na het stellen
van de bovengenoemde merken werd de afstand van 100 meter door
de heeren Stamkart en van Hees, op 11 , 13 en 15 Junij viermalen gemeten. Tusschen 16 Junij eri 11 Julij werden op de weinige goede

dagen waarop zulks mogelijk w a s , de hoekmetingen op de verschillende punten verrigt , en op 1 2 Julij werden de instrumenten naar
Amsterdam teruggebragt.
Op 18 Julij vertrokken de heeren Stamkart en van Hees over Harlingen en Groningen naar Emden, waar zij den 20sten Julij aankwamen.
Aldaar werd op het plat onder de klok op den stadliuistoren eene
standplaats voor den theodoliet i ~ i g e r i g t ,bestaande uit een houten
blolr , waaraan de ijzeren plaat waarop de tlieodoliet geplaatst moet
worden , bevestigd werd. De gewone drievoet kon wegens de geringe
hoogte onder de klok niet gebruikt worde~i.
Met uitzondering van enkele dagen, bestemd voor eene reis naar
Pilsum en naar Leer om de torens aldaar in oogensohouw te nemen,
bleven de waarnemers tot 21 September te Emden.
Door de voortdurend ongunstige gesteldheid van het weer werden
de waarnemingen aldaar zeer belemmerd. Door harden w i n d , waarbij
de toren soms merkbaar iu beweging geraakte, door regen en vooral
door mistig weer gingen vele dagen voorbij, zonder dat hoekmeting e n verrigt konden worden.
Twaalf meer of min volledige en enkele onvolledige rondmetingen
op de torens van Pilsiim , Holwierda , NIidmolde , Leer , Hage en
Aurich werden in dien tijd verkregen. Op de dagen die voor de eigenlijke
hoekmeting niet konden gebruikt worden, werden de noodige metingen
verrigt oni den sclieven stand van den toren te bepalen en het hoelrpunt op den toren aan andere in de nabijheid gelegen punten vast
te leggen.
Op 21 September werden de waarnemingen gestaakt, en op 22Septemher werd de terugreis naar Amsterdam aanvaard. l3 j aankomst
aldaar op 2% September werden de instrumenten wederom op het Trippenhiiis opgeborgen.
Door het voortdurend ongunstigs weder waardoor de waarnemingen
in Emden reeds zoolaiig geduurd hadden , moesten de waarnemingen in
Leer, Pilsum en Onsturedde , de drie laatste nog op te nemen punten,
tot een volgend jaar uitgesteld worden.
De berekening en de herleiding vaii de hoekmetingen werden door
den heer Bouten in DordrecLt geregeld voortg,:zet.

f~~aaz~~cke~righeids-zuaterpassi-.
Met de voortzetting van dit gedeelte
vaii de tank der comrnissis liaclden zich ook in 1881 de beide leden
G. van Dirseii ei1 H, G. van de Sande nakliuyzen belast.
Daar laatstgenoemde, die vroeger de regtstreeltsclie leiding der
merkzaariifiederi op zich had genomeii door zijne ambt;rbezigheden verliinderd werd zich geheel daaraan te nr'j,leii, besloot de
commissie hierin op andere wijze t e voor~ien en het meer onmiddellijk toezigt op de terreinwerkzaamlieden en de berekeningen op te
drageii aai1 den Leer ingenieur C. Lely, die reeds vroeger eeu belangrijk
aandeel iii de wnterpa~siiig lind gzuon1e:i. D,: commissie acht zich
zeer geluliLix dut de Loer Lely d s ~ ctunic wel heeft w~lleriaan\aa.de.i

cn hoopt dat hij ook in liet vervolg haar zijne uitstekeiide diensten
zal blijven bewijzen.
Even -als vroeger morden de instrumenten enz. bewaard op de Sterrewacht te Leiden, waar ook een vertrek beschikbaar is gesteld voor
den heer Lely en degenen die met hem de berekeningen volbrengen.
De commissie had zich voorgesteld in 1881 de waterpassingen te
voltooijen in het Zuidcn van ons land, iri Zeeland, Noordbrabant en
Limburg, zoowel door aansluiting van de reeds in 1880 gewaterpaste
lijnen aan de hoofdtnerken in Amsterdam, als door het waterpassen
van nieuwe lijnen, waaronder ook oenige begrepen zijn dit: uit vers:hillende deelen van Neorlbrabant en Limburg naar en over de
B :lgische grenzen l o ~ p e n .
I n overleg met den sedert korten tijd overleden chef van het Institut
clrtographique militaire in Belgie, den koloriel Adan , was namelij k
bjsloten om onzerzijds de hoogte van oenig3 merken op Nederlandscli
e I Belgisch groridgeliiell te bepalen ten opzigte van het Amsterdamsclie peil, terwijl van Belgische zi-jde de hoogte van diezelfcle merken
zou bepaald worden ten opzigte van het Ostendesche peil, waardoor
eene betrouwbare opgave omtrent liet hoogteverschil dier beide peilen
kon verkregen worden.
Ter bereikirig van het voorgestelde doel werd in het afgeloopen
jaar de waterpassing uitgestrekt :
1°. van Gorkum over Papendrecht, Zwijndrecht en Dorhecht naar
Moerdijk, 41 kilometers;
2. van Breda over Tilburg en Oirschot naar Best, 45 liilometers ;
3". van Tilburg naar V u g h t , 18 kilometers;
4". van 's Hertogenbosch over Grave naar Nijin~gen, 49 kilometers ;
5". van Woensdreclit naar I'utten , 11 kilometers;
6". vnn Breda naar Strijbeek, 10 kilometers;
7d. %in blaarheeze naar Budel, 6 kilometers;
8O. van Iseij naar Maasei.jck, 10 kilometers;
9". van Wijk naar Visé, 12 kilometers;
10°. over enkele deelen van de lijnen Arnhem-Deventer en MoerdijkT.Vestk~pelle, waarvan de beide waterpassingen in 1880 te groote
vers;hilleil liudcleri opgeleverd, 1 3 kilometers.
De lijn 1 werd gedeeltelijk 3 maal, het overige deel, even als de
lijiien 2-9 , 2 maal gewaterpast, de lijnen onder 1 0 , 1 maal ;de gezninenlijke lengte bedraagt 44'3 kilometers.
Langs de lijnen 2-9 werden voor de waterpassing in 1881 de
merken en kilometerpaler, gesteld; langs de lijn no. 1 was dit reeds
vroeger geschied.
De terreiriwerkzaamheden werden weder even als in vorige jaren volbragt door jonge ingenieurs en studenten der Polyteclinische school
te Uclit, n a d ~ t deze zich vooraf korten tijtl op de Sterrewacht te

Leiden geoefend liatlden. Het gemis van een vast persoiieel is oorzaak
dat de terreinwerkzanmlieden v o x de waterpassing beperkt zijn tot
de vacantie der Polytechnische school en soms nog een korten tijd
daarna, waardoor natuurlijk de voortgang van het werk zeer wordt
vertraagd.

Stand der ijerekeningen. De herleiding van de waterpassingen langs
de lijnen 1, 5, 6 , 7 , 8, 9 en 10 zijn voltooid.
Hierdoor is verkregen 1". de aansluiting van de lijn Moerdijk, Breda,
Westkapelle aan de hooftlmerken t e Amsterdam, zoodat de hoogten
van a l de merken van Gorinchem tot Westkapelle ten opzigte van
het A.P. bekend zijn; deze uitkomsten worden thans gedrukt; 2". de
aansluiting in 5 punten van onze waterpassing aan die van de Belgen ;
daar reeds vroeger door ons iii Venlo de hoogte van een merk bepaald
was dat ook door de Belgen was opgenomen, levert de naauwkeurigheidswaterpassing thans 6 gegevens ter bepaling van het lioogteverschil
van het Amsterdamsche en Ostendesche peil.
De hoogten der peilschaleii, peilmerksteenen en verdere oude verkenmerken welke bij de waterpassing langs de lijuen van Gorkum naar
Westkapelle zijn opgenomen, zijn berekend en in tabellen vereenigd
gereed om t e worden afgedrukt.
De herleiding van de waarnemingen langs de lijnen 2 , 3 en 4 zijn
voor meer dan de lielft voltooid.
Verkmgen resultaten. Door de hoogtemetingen, welke thans herleid zijn, worden geene veelhoeken gesloten, zoodat uit de grootere
of kleinere sluitiiigsfout geen oordeel omtrent de juistheid der waterpassingen i3 af te leiden; alleen is door de herwaterpassing van enkele
deeleii der lijn Arnhem-Deventer de sluitingsfout van de reeds in liet
\ orig verslag vermelde veel hoek Amersfaort , Ueventer , Zutphen, Arnhem van l millimeter tot 4 millimeters gestegen.
De uitkomsten welke voor de verschillen tusschen het Amsterdamsche en Ostendesclie peil zijli verkregen, zijn geenszins bevredigend te
noemen; als voorname reden dier ongunstige resultaten kan worden
nangegevdn dat de Belgische waterpassingen, waarop de hoogten der
merken berusten, uit vroegeren tijd dagteekenen, en geenszins ondernomen zijn met liet doel om de ~iaauwkeurigheidte bereiken, die men
thans bij eene naauwkeurigheids\vater~)assiiigverlangt.
De heer van de Sanle Bdkhuyzeil had juist aart den koIoiiel Adan,
welke op de meest bereidwillige wijze zijne medewerking bij deze bep:ilir?geii had verleend, voorstellen gedaan om laiigs een anderen w e g
tot de juiste kennis van het hoogteverscliil van cle peilen van Nederland
en Belgie te geraken toen de heer Adan door den dood werd weggerukt.
17zst~umenkn. Deze zijn in goeden staat onderhouden en blijven voorttlureiid voldoen; een elders gepubliceerd coorloopig berigt omtre~itd e
lei1gte-reranrlcrii1gt~i1der gebruikte houten b ~ k e n(loet zirn , (Int zij rnet

volle vertrouwen bij de naauwkeurigheidswaterpassing kunnen gebruik t
worden.
Een der nivezus is op het einde der terreinmerlczaamheden in Oetober
van het vorig jaar waarschijnlijk ten gevolge van de lage temperatuur,
welke toen heerschte, plotseling geheel onbruikbaar geworden. Het is
naar den maker verzonden welke hut door een ander zal vervangen.
Bepaling van het azimuth der rigting Ulrecht-Amersfoort. Van de
in 1879 en 1880 verrigte azimuthsbepaling van de rigting UtrechtAmersfoort werd een verslag door de commissie uitgegeven onder den
titel : Publications de la eommission géoclésique néerlandaise. N". 1 , Détermination h Utrecht de l'azimut dlAmersfoort, par J. A. C. Oudemans, membre de la commis;iori. La Hnye, chez Martinus Nijhoff 1881,
en aan verschilleiide autoriteiten, collegien en instellingen en aan de
leden van de internationale geodesische vereeniging verzonden.

Berehenin9 der zoalerhoojte in het Marsdiep. De berekening van de
opteekeningen van dei1 zelfregistrerenden getijmeter bij den Helder
werden door de onderwijzers Leyer en Uurbanus voortgezet. De in het
vorige jaar getroffen schikking omtrent de berekening had ten gevolge
dat de berekening geregelder werd voortgezet. Op v ~ o r s t r lder commissie is de bijdrage van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen tot 180 gulden per jaar verhoogd, zoodat om tot het door de commissie vastgestelde bedrag vali f 250 te geraken door de commissie
nog f 70 moet worden bijgedragen.
Zooals in den aanvang van dit verslag reeds met een enkel woord
werd vermeld, hadderi wi.j het verlies rali ons medelid, tevens voorzitter, den heer dr. F. J. Stamkart te betreuren. Wij kunnen dit verslag niet eindigen zonder een woord van hulde te brengen aan zijne
na~e~lachtenis.
Toen besloten was dat ook Nederland zou deelnemen aan de ontworpen midden-Europesche , later Europesclie Graadmeting, werd op
het einde van 18G5 aan hem de uitvoering van het trigoiiometrisct~
gedeelte dnarvari opgedragen. IIet moeijelijkste gedeelte vaii dien arbeid,
de eigeulijke metilig, i s , op een zeer klei11 gedeelte n a , door liem
verrigt. I)e werlczaainlie~leil bestonden in het meteii r.ar1 een basis in
den Haarlemmermeerpol Ier en het meten van de hoeken op een 50tal torens.
Na de zeer omrangrij.re voorloopige merkzaainhedeil, die lioofdzakelijk bes!ond:ii in eelie rondreis in 18GG gedaan, tot het oriderzoek
riaar cle gescbiktlieid vnii de verschillende torens voor de hoekmeting
en in liet onderzoek rail de nieetinstrumeiiten zoowel voor het meten
der b.lsis als voor liet meten der hoeken , werden cle eigenlijke metiiigen
in 1868 begoncen.
De zomcrs vaii 1868 e:i G9 Lesteelde liij aan liet meten rail do
en ileri zoiner van 1SiO aan liet
basis in den I-Iaarl~iiimermeerpol~~er

zoogenaamde basisnet, dat moest dienefi om de gemeten basis met een
der zijden van het driehoekennet te verbinden.
In 1871 maakte hij een aanvang met het meten van de hoekeil van
het groote driehoekennet en zette dien arbeid onafgebroken gedurende
de zomermaanden voort.
Toen in 1879 eene Rijkscommissie voor de voortzetting van de
graudmetirig en de naauwkeurighcidswaterpassing ingestelil werd ,koos
de comniissie hem tot haren vooìzitter. Hij bleef zich niettemin
belasten met de uitvoering der driehoeksmeting, maar mogt de voldoening niet smaken het einde van die werkzaamheden te beleven.
In de uitvoering van de metingen op de twee of drie laatste punten
in het noorder. voor de aansluiting aan de vroegere metingen van
Gauss, werd hij in het afgeloopen jaar door de voortdurende ongunstige weersgesteldheid verhinderd. Zijn voornemen om in dit jaar den
arbeid tot een goed einde te brengen werd door den dood verijdeld.
Zal thans een ander zijn werk moeten opvatten, aan hem komt
niettemin de eer toe aan ons land eene nieuwe driehoeksmeting bezorgd te hebben, die strekken moet om nan de hooge eischen te voldoen, welke tegenwoordig aan dergelijken arbeid gesteld worden.

Be Rijkscommissie voor graadmeting en waterpassing ,
H. G. VAN DE SANDEI~AKHIIYZEN,
yoorzitter.
CH. M. S c a o ~ ,s Secretaris.

