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VERSLAG
VAN DE

Rijkscomniissie voor graadmeting en waterpassiup, aangaande hare werkzsttmhedeii gedurende het
jaar 1000.

Ter voldoening aan het voorschrift, door den Minister van
Binnenlandsche Zaken bij b~schikkingvan 14 Mei 1879, lett. M.,
afdeeling Kunsten en Wetenschappen. haar gegeven, heeft de
Ríjkscommissie voor graadmeting en waterpassing de eer, nangaande hare werkzaainlieden in het jaar 1900 het volgende te
berichten.
Commissie. I n de samenstellirig der Commissie kwam geen verandering.
I n den aanvang van Juli 1900 werd liet secretariaat der Commissie door het lid van Diesen overgedragen aan het lid Reuvelink.
Vergaderingen. De Commissie vergaderde drie malen ter
bespreking van hare aangelegenheden.
De vergaderingen hadden plaats t e 's Gravenhage.
Bibliolheek. De aanvulling en het onderhoud van de bibliotheek
geschiedden op denzelfden voet als in het vorige jaar.

Op 1 Juli van h ~ afgelool~en
t
jaar oi~derginghet dagelijksch
bestuur der Interiiatioiiale Vereenigiiig pene wijziging, doordat
de heer dr. Hirsch , w q e n s redenen r n n g e ~ o n d h e i diiiet
.
langer
de taak vaii algemeen secretaris ~veiicchtete verviillen . welke
door Iiem sedert de opriclitiny dvr Tereeiiiging in 1864 was
waargenomen.
Volgens het bepaalde iii art. 5 van de conventie van 1895
moest i n de vacature tijdelijk v o o r ~ i e nworden, totdat in de
eerstvolgende algemeene vergadering eene definitieve ~ e r l r i e ~ i n g
zou plaats hebben.
Onze voorzitter, de heer dr. 11. G. dan de Saiide Bakliuyzen ,
werd bij meerderheid var1 stemmen met lict voorloopig secretariaat
belast.
D e afgevaardigden vaii de S t a t e n , n~elkedetl uitmaken van
de Internationale Vereeniging, werden i11 1900 opgeroepen tot liet
bijwonen van eene algeiiieene vergadering te Parijs, mellie daar
werd gehouden in de dagen vnn 25 September t o t G October,
en waaraan onzerzijcls werd deelgenomen door drie leden der
Commissie, de heereu H. G. vaii de Sande Ba1ihu)-zen , J. A. C.
Oudemans en Hlc. J. Heuvelink.
De vergadering werd gehouden in het paleis van de Nouvelle
Sor bonne e n op Dinsdag 25 Septeiriber, 's namiddags t e 2 uren,
geopend door Zijne Excellentie den AIinister van Oiidermijs e n
Schooiie Kunsten , die namens de Fransche Regeering de buitenlandsche afgevaardigden verwelkomde.
Nadat de heer Foerster , al> een der oiidste aanwezige buitenlanders den Minister had beantwoord, nam de president der
Internationale Vereeniging , de heer Faye , het woord tot inleiding der werkzaamheden dezer vergadering. Een bijzonder woord
van hulde ei1 dank werd door hem geweid aai1 den afgetreden
secretaris, dr. Hirsch.
Door den voorloopigen secretaris werd nu mededeelivg gedaan
van de administratieve aangelegenheden der vereeniging In de
twee laatste jaren.
Nadat de verkiezing voor secretaris der vereeniging had plaats
gevonden met het res~lltttat, dat daarvoor met 1 6 van de 17
uitgebrachte steuiuien ivercl gekozeii onze voorzitter, de heer
H. G. van de Sacde Bakhuyzen, werd de eerste zitting gesloten.
I n deze z i t t i n g , ivelke werd bijgewoond door de ministers
van onderwijs en schooile k u n s t e n , vau oorlog en van .openbare werken ei1 door een vertegenwoordiger van den minister
van m a r i n e , waren aanwezig 36 afgevaardigden, t e zamen vertegeiiwoordigende 17 staten , te meteii : uit Duitschland 8 , uit

Oosteiirijk 1 , uit 1)enemarkeil 1 , uit Spanje l , iiit de Vereenigde
dtateii van Amrrikn 1 iiit Frciukrijk 7 , uit Groot-Brittannië 1,
t i i t Hongarije 1 , uit ItdiG 3 , uit Japan l , uit Mexico 2 , uit
Noorwegen 1 , uit Nederlalid 3 , uit Iiumenië 2 , uit Rusland 1,
uit Zwedeii 1 en uit Zwitserland 1.
I n de tweede zitting, op TTToensdag26 September, werd door
den directeur van liet centraalbureau te Potsdam, den heer
Helmert, verslag uitgebracht omtrent de wetenschappelijke
werkzaamheden van dat bureau in de twee laatste jaren.
I n de eerste plaats lietrofen deze de voorbereiding voor den
internationalen dienst ter bepnliiig van de veranderingen der
poolshoogte. Tegeii liet einde van 1699 konden de waernemingen begonnen worden op de G stations, welke daarvoor in 1898
werden aangewezen. De herleiding der waarnemingen geschiedt
aan het centraalbiirean onder leiding van den heer Albrecht,
die later in tle zitting een overziclit gaf van de uitkomsten voor
zoover die bekend wareii ei1 waaruit voor het oogenblik nog
niet meer te besluiten viel, dan dat zij geen aanleiding gaven
tot opmerliingen ei1 dat met geriistlieid deze onderneming op
de vastgestelde wijze Iron worden vervolgd.
De berekening van de iii Europa voorkomeiide systematische
afwijkingen van de richting der zwaartekracht werd voortgez e t , evenals de bepaling van de relatieve slingerlengte voor
verschillende punten op aarde.
I n deze zitting werden verder door den heer Gill , directeur
van de sterremacht te Kaapstad, zeer belangrijke zaken medegedeeld omtrent geodetische metingen in Afiika.
De commissie, belast inet het uitzetten van de grenzen tusschen
Britsch-Bechu;tnalaiId en Diiitsch Zuid-West-Afrika , heeft in die
streken eeil driehoeksmeting uitgevoerd, welke ook aan de
geodesie ten goede zal komeu. De heide betrokken regeeringen
hebben nanielijk gosdgevoiiden, dat aan deze metingen, voor
zoover zij zich uitstrekken ten zuiden van de 22ste parallel, eene
nauwkeurigheid ~verd gegeven zoonls die voor geodetische metingeil wordt verlangd. Lloor ze aan te sluiten aan de reeds
bestaande metingen in de Iiaapkolonie en in Becliuanaland
wordt nu een ketting van driehoeken verkregeii welke een
boog van ongeveer 13 graden overspant langs dei1 meridiaan
op 20 graden oostelijk van Greenwich en wel van de Naaldkaap,
het zuidelijkste punt van Afrika, t'ot aan de parallel van 22
gradeii zuiderbreedte.
Door den heer Gill werd verder het plan ontwikkeld voor de
meting van een meridiaanboog over Afrika van de Kaap de
Goede Hoop tot aan de l\liddellnndsche Zee op 30 graden
oostelijk van Greenwich.
I n de Kaal~kolonieen Natitl zijn de daarvoor iloodige kettingeri
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van driehoeken reeds gemeten, terwijl iii Rhodesia metingen
langs dieii meridiaaii gedeeltelijk z i n uitgevoerd en voor een
ander deel tot aan de Zaubesi zijli -voorbereid. Voor de verbinding van de metiligen in Natal en in Rhodesia is een driehoeksmeting noodig door 'i'ransvaal , wanromtrent cloor spreker
met het Transvaalsche Gonvernement reeds overleg plaats vondt ,
dat echter door het uitbreken van den oorlog werd afgebroken.
H e t plan is oni de metingen benoorden de Zambesi langs
den dertigsten meridiaan door Rhodesia voort te zetten tot aan
den zuidelijken oever van het Tanganijika-meer en daar de
grenzen te bereiken van Duitsch-Oost-Afrika eu den Congostaat.
Met medewerking van Duitschlaild en België zou de meting
in deze streken voortgezet kunnen morden tot in Egypte en door
dezen staat tot aan de Middellandsche Zee worden doorgetrokken.
b a n een zoo uitgebreide meting zijn voorzeker bezwaren verbonden, welke overmoiineii moeten \\-orden. Wanneer men echter
bedenkt, dat het hier niet eene oi~derneminggeldt vaii enkel
wetenschappelijke strekkiiig? maar in de landstreken, waar zij
uitgevoerd wordt, teveus de grondslag voor de topografische
opiiame wordt verkregen, dan mag de verwacliting gekoesterd
worden, dat de betrokken regeeringen huli steun daaraan zullen
geven.
Mocht deze onderneming tot stand konien, dan sal de metenschappelijke waarde er r a n nog iii sterke mate verhoogrl worden,
wanneer door eeiie drielioeksmeting door den Levant de verbinding ervan wordt verkregen met den grooten Ilussisclien
meridiaanboog, welke zich ook op 30 gr. oostelijk van Greenwich uitstrekt tot aai1 de Noordkaap.
Op deze wijze ZOLI dan cle meting verkregen worden van een
meridinanboog van iiiet minder dan 104 graden lengte.
Poor de vergadering werd. eenstemrniiig adliesie betuigd voor
de door den heer Gil1 oritmikkelde plni~neneii daarbij de menscli
uitgesproken , dat zij door den stenn der betrokken regeeringen
tot verwezenlijking zullen komen.
I n de derde zitting op Zaterdag 30 September werd de discussie gehouden over het rapport omtren t de \~erkzaamheden
van het Centraal-bureau, dat in de tweede zitting door den
heer Helmert was ingediend.
Op verzoek van den heer Foerster gaf de heer Heluiert toelichting omtrent. het voorloopig stakeii van de waarnemingen
te Potsdam ter bepaling vaii de variaties der poolshoogte.
U i t de kritische beschouwing der daar verkregen maarnemingen is gebleken , d a t daarin systematische fouten voorkomen,
welke door deli lieer Helmert voor het oogenblik niet anders
kunnen verklaard morden dan als gevolg vaii ongelijkheid der

refractie
. - in Noordelijke en in Zuidelijke richting bij gelijken
zenithsaf'stand.
Deze ongelijkheid kan ontstaan doordat de luchtlagen van
gelijke temperatuur niet horizmitaal liggen en d a t de afwijking
van den horizontalen stand veranderlijk is, zoowel met den tijd
van den nacht als met den tij11 rail het jaar.
De terïeinsgesteltlheid bij Postdam is van dien a a r d , d a t daaruit zeer wel eeii onregelmatige stand der lnclitlagen k a n volgen;
a a n den eenen kant vindt iiien daar met houtgewas begroeide
lioogten en aai1 den anderen kaiit iii dei1 meridiaan eene vlakte
met reel water. !oor twee punteil. welke daar op onderlingen
afstand rail 2 kilometer liggen e11 50 meter hoogteverschil
hebben , werdeii temi~eratunrsrerschilìen geconstateerd, welke
tot 10 i r . C. o p k l i m ~ e n .
Door de lieeren Bnssot (Fi:tukrijB) e n Celoria (Italië) werd
gesprokeil over h e t roltooien vau deÏi astronomisch-geodetischen
veelhoek roiidoui het gedeelte vaii de ~iiddellandsclieZee, d a t
begrensd wordt door Spailjr . Frankrijk , Itali6, Tunis en Algiers.
Oni deleli veellioeli gesloten te maken ontbreekt n o g slechts
eene lengtebepaling tu>echt.ii eeii vnii de punten in Italië e n
ceii i n Tnnis. Sprelccrs zullen trachten in gemeen overleg tot
eene oplossiiig van dit vraagstuk t e geraken.
Erenzoo ziilleii beideli lleeren overleggen, hoe op de meest
geschikte wijze kan voldnnn vorden aan het verzoek, d a t van
de Univerbiteit van Parijs iiitying en dat tot strekking heeft
om den juisteii afstand t e leeren Beunen van den Mant Gros
tot een piint op Corsica, over !-i-elken afstand het voornemen
bestaat, om waariieniingei~ te doei1 ter bepaling van de silelheit1 van liet licht.
I n deze zitting werden nog door enkele afgevaardigden de
verhlagen r o o r g e l e ~ e n omtrent deli voortgang der geodetische
werlizaauihedeii in de door hen ~ e r t e g e n ~ ~ ~ o o r d landen.
igde
I n de riertle ziicing op U l n ~ d a g2 October werd gesproken
over de onzekerlirid, welke ]log steeds bestaat voor het lengteverschil tusschen Parijs en Green~vicli.De vergadering vernam
daarbij , d a t door de directeuren van de beide betrokken sterrewachteii reeds voorbereidende maatregelen zijn getroffen voor de
herhalilig van deze lengtebel~alingi11 liet jaar 1901.
Door verschillende lieeren werd mededeeliiig gedaan omtrent
hunne ervaring inet hasistoestelleii volgens het beginsel van
Jaderin en wel voornamelijk over de moeilijklieden, welke zich
voordoen hij liet vaststellen van de Ieligte der metaaldraden.
Dc geodetische vereeniging zal aan h e t internatioiial bureau
der inateii ei1 gewichten verzoelien oiii proeven t e nemen , welke
zullen leiden tot eene vertroiiwbnre metliode voor het bepalen
van de coiistanteil rali de metaaldratlen volgens Jiideriii.

Nadat door verscliillende afgevaardigdeli liun nationaal verslag was uitgebracht, werd in deze zitting door den heer Coriiu
een model vertoond van een door hen1 ontworpen nadirozenitale
instrument, waarmede hij zich voorstelt op scherpe wijze, dan
zenithsafstand van een ster te kunnen bepalen , mits deze afstand
zelf klein is.
De wensch werd uitgesproken, dat liet bestuur van een der
groote sterrewachten een instrument volgens dit beginsel zou
doen construeeren en beproeven.
I n de vijfde zitting op Donderdag 4 Octol~erbracht tie lieer
Bassot verslag uit over de nieuwe meting van een meridiaaiiboog in Peru.
Gevolg gevende aan deu weiisch, welke in de vergndering van
1898 te Stuttgart door de iiiterriationnle Vereeniging werd iiitgesproken, heeft de Fransclie Jlegeeriiig iii IS99 twee officiereli
de heeren Maurin en Lacombe uitgezonden met de ol~draclitoni
de noodige verkenningen voor tlit werlr te doen.
Ondanks de groote moeilijk bed ei^ , \$:elke te overwiiinen waren ,
zijn deze heeren er iii geslaagd i11 enkele maanden deze verkenning ten einde te brengen.
Het project van de ilieting, dat reeds de goedkeuring vaii de
Fransche Akademie van Wetenschappeli mocht rerwerven, werd
aan de vergadering voorgelegd ei1 door haar iiiet instemminq
ontvangen.
E e n enkele opmerking werd door den lieer IIelmert gemaakt
omtrent het aantal pu<teii waar breedte-bepalingen z~illengeschieden. I n het project, dat de nieting omvat van een meridiaanboog van 6 graden, zijn opgeilomen 9 stations voor Ijreedtebepaling. Spreker zou gaariie zien, dat dit aaiital belaugrijk
werd uitgebreid, opdat de iiivloeden van de loczle afwijkingen
van de richting van de loodlijn, welke iu liet hooggebergte der
Andes zeker zullen voorkomen. beter in het licht treden.
De nauwkeurigheid van iedere breedte-bepaling voor zich
behoeft daarbij niet groot te xijii.
Door den heer Oudemans werd de wenscli vali den heer Helmert
krachtig ondersteund , onder verwijzing naar onregelmatigheden
in de richting vaii de loodlijn. welke bij de triangulatie van
Java aai1 het licht zijn getreden.
Voor de uitvoering van de metiiig i? de Fransclie Regeering
voornemens om gelden beschikbaar te stellen, zoodat met dit merk
weldra een aanvang zal worden gemaakt.
Namens de Internationale Vereeriigiiig zal aan deli Presideilt
derFransche Republiek hulde ~viordengebracht voor de groote
belangstelling i11 de zakeii der iriteriintionale aardmeting, door
hem betoond.
Nadat ook weder in deze zittiug eenige verslageii wareii uit-

gebracht omtrent werkzaamlieden voor de aardmeting in de
verschillende Rijk, werd door den heer Guillame een voordracht
gehonden over de resultaten , welke door Iieni verkregen zijn
bij het bestudeeren van de tlicrmische en magnetische eigenschappen van nikkelstaal (metsal Guillaiirne).
N a e r op gewezen te 2iebbcn lioe deze eigenschappen op vrij
regelmatige wijze variëeren iuet het proceiitgehaltenikkel , dat
in het alliage voorlromt, ivertl door spreker eene beschouwing
gegeven omtrerit liet gebruik van een alliage met zoo klein
mogelijke uitzettingscoëfficië~it i n do geodesie.
Een alliage met 33 iì 36 pct. nikkel heeft een uitzetting welke
ongeveer een-tiende is van clie vali platina; het laat zich zeer
goed mechanisch bewerken ei1 door zijne homogene samensteling kan liet zeer goed gepolijst morden .n strepen van zeer
zuiveren vorm kiiniien er op getrokken worden.
Bij al deze goede eigensch:iiipeil blijft het alliage echter ongeschikt om daarvan standaarden te vervaardigen, daar het nog
niet is inogen geluklien om de rerandcring i n afmetingen, welke
door tijdsverloop in dit alliage ontstttiin geheel te doen verdwijnen.
Rij basismetiiigen voor geodetische doeleinden is een van de
grootste uiocilijkheilen tot n11toe pelveect om rekening te houden
met de temperatiiiir der wectstaren ; in dit opzirht ziillen de
metingen diis ee.u Iioogeren graad van nznn~lreurigheidverkrjjgen ,
wauneer gebruik gemaakt :vordt van eeii metaal met zeer geriiige uitzetting.
Het metaal cL;oillaouie toegepast bij de constructie r a n meetstaven of drntlen , welke op het terrein moete11 worden gebruikt,
zal aan deze toe-tellen eeue belangrijke verbetering kunnen
geven. doch mcii zal ze ilaii voor en na hun gebruik t e velde
moeten vergeluken iiiet een standaardmaat, opdat daaruit h u n
juiste lengte bekend ivorde voor het tijdstip waarop zij gebruikt
werden.
Voor den geografischen dien5t van het Fransche leger wordt
een meetstaaf van 4 51. iiit nikk~lstanlgeconstrueerd, welke hij
basismetingeri zal beproefd vorden.
Door den heer Lalleniaild werden mededeelingen gedaan betreffende ~ i j n e onderzoekiiigeu , omtreilt het voorkomen van
constante fouteli i n materpnssiiigen.
In liet bijzonder werden deze fouten cloor liein nagegaan voor
de \raterpassingeil welke voor liet primaire hoogtenet i n Frankrijk werden iiitgevoerd laugs lijneii , wier totale lengte 12 000
B. M. bedraagc en daarbij is uit de vergelijliing van de twee
waterpassingen , welke voor iedere lijii steeds in tegenovergestelde richting werden uitgevoerd duidelijk gebleken, dat er
bij dit wcrk systeiuatisclie fouten optreden, zelfs tot liet vrij
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belangrijke bedrag van 1 millimeter per kilometer, zonder dat
de oorzaak van die fouten kan worden aangewezen.
I n de zesde en laatste zitting op Zaterdag 6 October werd
verslag uitgebracht door de commissie, belast met het nazien
der rekeningen.
De financieele toestand der infernationale vereeriiging bleek
zeer gunstig te zijn. Het grootste deel der uitgaven over de
jaren 1898 en l899 werd besteed voor dei1 dieiist der iutcrnationale breedtebepalingen , n. 1. 120 000 francs.
Het actief der vereeiiigiug op 1Januari 1900 bedroeg i 5 ôS1,25
francs.
Dejaarlijksche kosten voor dei1 dienst der breedtebepalingen,
geraamd op 60 000 francs, zullen a er moede lijk niet overschreden
worden, zoodat bij een jaarlijksche ontvangst aan coritriblitie,
ten bedrage vaii 54 250 francs, de vereeniging over vol(1oeiide
middelen beschikt, om andere onderzoekingen op geodetisch
gebied financieel te kunnen steunen.
Vervolgens kwam aan de orde hei; werkplan voor liet centraal
bureau. in de eerstvolgende jaren. Dit omrat :
1. de berekening vaii de beweging der aardas iiit de manrnemingen, welke op de interilatioiiale stations en op sterrewachten
worden verkregen :
3. voortzetting van de berekening en piiblicatie va11 de resultaten betreffende de systematische afwikingen van de loodlijn
iri Europa ;
3. voortzetting van de studie betreffende de kromming vaii
m e d i a n e n en paralellen ;
4. bepaling van de intensiteit der zwaartekracht; met behulp
van reversiesliiigers ;
5. afleiding. van systematisch geordende resultaten uit de
relatieve bepalingen voor de intensiteit der zwaartekracht;
6. het samenstellen van siipplemeilten op het verslag over
de driehoeksmetingen.
I n verband met piint 4 vali dit werkplan werd, op voorstel
van den heer Zaehariae, besloten, om terug te kamen op een
besluit, dat in 1892 te Brussel was genomen en ten doel had
om aan het internationaal bureau der maten en gewichten te
Breteuil een centraal-station te stichtel1 voor de slingerwaarnemingen.
Daar in de laatste .jaren op de hoofdpunten van waariieming
in de verschillende rijken sliugerwnarneniingen zijn gedaan met
de toestellen, welke in andere rijken in gebruik zijn, is zonder
de tusschenkomst van een centraal-station verband ontstaan tusschen de relatieve waarnemingen met verschillend^ toestellen.
De behoefte aan een centraal-station is daardoor veel minder

geworden, terwijl door liet vestigen daarvan t e Breteuil de geregelde dienst daar aanmerkelijli zou v o r d e n belast.
O m t r e n t de werkzaamheden in de verschillende Rijken werd
i n deze zitting verslag nitgehracht voor zoover dit in de vorige
zittingen niet plaats hacl.
U i t deze nationale rapporten zij hier in het bijzonder de aandacht gevestigd op hetgeen werd i~iedegedeeldomtrent de graadmeting op Spitsbergen door samen~verkingvan Russische e n
Zweedsche geodetcn.
I n 1899 zgn twee esperlities, eene Itussische eu eene Zweedsche,
naar Spitsbergen veitrolrlren , om d e metingen a a n t e vangen
waarvoor vroeger reeds een ei1 ander was voorbereid. Beide
cxpeditieq hebhen claar overwinterd en de verwachting i s , d a t
(Ie waarnemingen voor di. n ~ e t i u gvan eeii meridiaanboog van
4,5 grnatl op een gemiddelde breedtc. vaii 'i8graden in den zomer
vaii 1900 voltooid zal zijn. Tijdens cle vergadering waren be,de
expedities verinoedelijk op de tliuisreis : door de dagbladeii werd
later h u n behoiiden terugkeer vermeld.
N a a r aanleiding van liet Nederlandsclie verslag werd door den
heer Albrecht ingenomenheid betiiigd met hetgeen te Leiden
gedaan werd voor de bepaling vaii de variatie7 der poolshoogte
ei1 werd door hem den wensch nit,rrrsproken, d a t deze waar~iemingsreeksnog eenigen tijd zal worden voortgezet.
Besloten werd nog om per circulaire aai1 verschillen(1c sterremachten t e verzoeken oiii 1111n:ie ~ : i a r i i e m i n g e nbetreffende ds.
poolsl~oogtezoodanig in t e richten., dat 7ij tevens kunnen dieuen
om daornit de jaarlijkselie aberratie af te leideii.
Bij d e bespreking van de plaats voor de volgende vergadering
werd door den Amerikaailschen afgeraardigde de weiisch uitgesproken, d a t deze i n een der steden van d e Vereeiiigde Staten ZOU plaats hehhen. Hij meeilcle daarbij reeds dadelijk
iil uitzicht t e mogen stellen, d a t de Aiiicrikaansehe Regeering
dan met een afzonderlijk stoomschip de Eiirol)eesclie afgeraardigden naar Amerika zou doeu overbrengen.
N a de gebruikelijlie plichtplegingen werd de vergadering geeloten.
Werfizoni~ihedender Commissie. De beinoeiiiigeii der Conimissie
betroffen i n 1900:
de primaire drielioelismetiug ,
de secundaire driehoeksuieting en
de sterrekilndige waarnemingen.
Drielioc1isni~li11~.
P~i.s«nrcl. H e t per.:oneel voor de driehoeksmeting onderging i n L900 verandering. doordat aan den ingeiiieur
M. R. I d e m Greidanns, op zijn verzoek. eervol oiitslag werd
verleend met i n g a n g van l September. I n zijn plaat3 werd, met,
a

ingang vaii 15 Septeiiiber, ibeiioeind de civiel-ingenieur J. B.
de H~ilster.
Met ingang ven 1 Januari 1901 werd het personeel uitgebreid
door de benoeming tot laiidmeter der Comniissie van den heer
E'. C. Xillesen ,"geëxamineerd ei1 beëedigcl landmeter.
Gedurende de maaiiden Juli eii Augustus werd het persoiieel
tijdelijk versterkt door de heeren C. G. Cramsr en P. A. Roelofs e n , studenten aan de Polptechiiisclie School te Delft.
P r i m a i r e d r i e l ~ o e X s n ~ e l i ~ z gDe
. metingen lste orde werden iii
1900 uitgevoerd door twee ploegen. de eerste samengesteld uit
den ingenieur Wildehoer als chef en den ingenieur Idenia
Greidanus, de tweede uit den ingenieur Nodderman als clirf
en den ingenieur Canters. Beide ploegeii begounen den lsteii
Alei de terreinwerkzaamlieden.
De eerste ploeg vertrok allereerst liaar Friesland, met de opdracht om na te gaan of het niogelijk was den toreii van Wijkel
als driehoekspunt te nemen iii plaats van dien te St. Nicolaasga.
Het is namelijk aan de Commissie iiiet mogen gelukken om
van het Roomsch-Katholiek Parochiaal Kerkbestu~irte St. Nicolaasga op eenigsziiis aannemelijke voormaardeii de toestemrning
te verkrijgen tot het aanbrengen ei1 gebruiken van de voor de
driehoelrsmetiiig noodige inrichtingen op den kerktoren aldaar.
Zij zag zich daardoor verplicht wijziging te brengen in hct
project voor het drielioeltsnet, waarin St. Nicolaasga niet was
opgenomen, zonder dat op grond vdii voorloopige onderhaiidelingeii mocht wordeii aangenomen. dat men daar bij de iiitvoering van het werk geen overwegende bez~iarenzou ontmoeten.
Hoewel de toreii vaii JTTijlrel, z o o w ~ ldoor zijne ligginq als
door zijn vorm , a i n d e r geschikt is voor hoofddriehoekspunt daii
die te $t. Nicolaasga, kan die toch, zooals bleek, wel voor dit
doel dienen. Nadat de toestemming van het gemeentebestuur
daartoe was verkregen , werd zoo spoedig niogelijk overgegaan
tot inrichting van den toren te JTijlrel als driehoekspiint
Toen deze zaak geregeld was, vertrok de eerste ploeg naar
Zeeland, teli einde daar enkele centreeringsmetingen uit te
voeren.
I n 1898 werd de spits r a u den toren te Hiilst, welke eene
vrij sterke overhelling h a d , reclit gezet. De nieuwe stand r a n
de stang op den toren werd nu bepaald ten opzichte van de i n
den toren aanwezige merlren. zoodat dit punt in de berekening
van het driehoeksnet als centram van het station kan wordeii
ingevoerd.
Op den lichttoren te Westkapelle werden tijdens de metingen
aldaar in 1896 wel eenige uierkteekens aangebracht, doch er
werd toen nog niet eeii van de duidelijk zichtbnre piicten op
dien toren aangewezen als centrum r a n het station. De aanval-

liiigsmetingen voor de bepaling van de c ~ n t r e e r i n g s e i ~ n i e n t e n
voor d i t driehoekspunt werden tliaiis iiitge~oerd.
Daarna vertrok deze ploeg nnar Urlr o111 daar de lioekmetingen
roor h e t primaire rlriehoel<suet uit t e voereii.
Voor de opstelliiig ran den theodoliet op dei1 lichttoren werd
o11 d e n omgang daarvan tijdelijk de trausportabele harclsteenen
pijler geplantst, rnc3llie in 1Sciii dienst deed op ijen lichttoren
r a i l Westerschoiiwen.
S e Urk werdeii de lioekeii geiileteii t;.r hepnliiig rail de richtingen naar de hoofdpiinten : 1Tijl:cI . Stecnwijli Ii;ainpen,
Harderwijk e c Eiikhi-iizen en nnar d r tii.sclieiipilnten: Lemmer ,
Kiiinre r n Rlokxi,jl.
Na voltooiing rnn de hoeIrmetingen ti: TTrk werden centreeritigsmetitigei~ iiit'~e\-oer,l te Wijliel, Leiiliiier eii Ir'uiure en
daarna de li oe li me ti ti gei^ te EnkEnizeii hegoiineii.
Op d i t station nerc1e:i gemeteii de linelreii ter hepaliiig vnii
d r riclitingeii naar de 1100fiip~iiiten: \TTorIïnrn , Wijlrel , U r k ,
?~Ionniliendam! Schoor1 en IITest~erlandei1 naar de tiisschenpuiit,en ; L e m m e r , Edaiii Wogiinni , Nieii~veKiedorp, hledemijlik e n Oosterlaud.
Behalve door liet belangrijke aant.al richtingen . dic te EnkIinizen samcii konien. werd d e hoeveelhciil der daar t e meten
hoeken vergroot door tie omitau(ligheil1. dat niet alle richtingen
vati een waaruernii~gsliijler lroiiílen mordcn Faargeiionien ei1 de
metingen diis mol~steii::ewhi~rleii iii t v e e \tniid:~laatsenvoor den
t lieodoliet.
Einde September waren de m ~ t i u g e i i t < >1~;iilihiiizeii voltooid
en hielden de tc-rreiuwer1rza:~mhediii ronr deze ji!o?g op.
De tweede plorq TT-a; hc+Inst ;il.et i!,. !:itrnrriiig rnii lioelrinetingen op tnssclici~piiilteniii hct gt~decltrvnii liet driehoeksn e t , , waarin (ie i n e t i i i ~ r nroor de hoo?rlpi!ntcn gereed z i n .
bchtereenvol_neus werdei1 betrokken de stntions Deventer ,
Beekbergen
Luritcreiische 1iei:l~, Knileiibiirg , Langeveld ,
b a l s m e e r , de Rij]) eli Castricum.
T e Deventer ~verdpiihepaald de richtingen naar de piinten:
Lemelerberg , Harikerberg, Zutphpn , Imbosch , Beekbergen en
Wolherg :
t e Beekbergen nnar de piinten : T e l i i ~ r e, Ziitplien , Imbosch
en D e v e n t e r ;
t.e Luiiteren.che heide naar de pui7teii : Jillboscli , Rhenen en
-4merzfoort :
te Buileiil~iirqiinnr de piinteii : fthenril, Znlthon~iuelen Tiel;
t e Langeveld iinnr de plinten : Brederode, Berklieide en
A alsmeer ;
t e Aalsineer n a a r de punteii : Brederode, Naardril, IIijdreclit
Berkheide en Langeveld :
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te de Rijp n a a r de piiiiteii : Schoorl , Moiiuikendam , Brederode ei1 Castriciim ;
t e Castriciini ii:iar de punten : Schoorl , Slolinilrendam , Brederode en de Rijp.
Op de waarneiiiiiigeetatinris ril bovendien op de hoelepiinten
Lemelerherg , I<oiiiiigsbelt. Iiuborch , lT7ijl1c. T'eliiwe, Schoor1
Edain , N i e ~ i w eK i e d o r l ) . Ooiterland We~tcr1::nd en \ ~ o r l i i i n i
werdeii door deze ploeg centreeriiig~nictiiigeiiuitgevoerd.
Half September eiiidigden de terreili\!-erlczaain)ie!len voor deze
ploeg.
O p de geiiocmde statioiis. waar iiletinyeii zijn volbraclit. \vcrdeii
door de l s t e ploeg n o g IS ei1 donr dc I d c ploeg G5 riclitii~pcii
naar torens bepaald om te (liene11hij d r n!etingeii r a n lagere orde.
Bij de tlrichoekspiinten Berklieide , Seiinisdiiin en Schoorl ,
welke op de dlii!ii.ii zijn gelegeii , rnoesten eenige voorzieiiiiigei~
tegen verstuiving wordeii uitgevoertl.
Door een van de ploegeii. belast uict het werk voor de seciindaire driehoelcsmet~in~,
werden op de tiisschenpiintcn 'Tilburg eii
Hilvnrenheelc kleine a a n r n l l i i i g s u i e t i r ~ ~ evolbracht,
n
melke noodig
waren voor de bcrelreiiiiig rail de centreeringselemeiiten op clezt:
st'ations.
D e herleiding der maarceuiingeii en de b e r e k ~ n i n gvnii h e t
driehoeksnet werd voortgezet,.
V O O de
~ definitieve herelieniriq wordt het Nederlandxlir liet
r a n drielioeken verdeeld iii drie groepeii: zooals op (Ie bii dit
verslag gevoegde k a a r t is aaiine\\-eze11.
Voor de eerste en tl\-eede iqroc;l ziiii de n.ar,rneiriingcri t e r
hepalina r a n liet hoofddriehoelc~n~t
geheel c.ompleet en nol< op
enkele kleinigliedeii iin. tlr i n e t i n c ~ i irnnr de t,iii.~clienpiinteiiiri
d i t gedeelte van liet net.
Voor dn e e r ~ t egroep zijn de inctingeii ter bepnlii~gvar, h e t
hoofdnet herleid tot de ceiit,riinis der stations, e n is de vereffei
net i n b e ~ e r l i i i i p .Als voorloopige
n i n g van d i t gedeelte r ~ l het
haeis werd hij de berelceniiig iiigrroerd d e ziidc UhageberpR l i f s b e r g , ï,ooals die r n l g t iiit dc B n n r i ~ rbasi.: , mellie i n 1802
werd gemeten , door middel r a n de driehoeken vaii de Icöniglich
prei is sis cl:^ Lai~tlestriangiilatioii" \velke deli erliakel vormeii tiisscliea deze basis en de genoenirle zijde van liet Nederlaudsclie net.
I n deze groep l-ornrn voor 43 hoelrpiiiiteii , waarbij e r eeii is
riameli.ik Hinsheck , waar tle waartieniingen werden iiitgevnrrd
door officieren vnii d e .Trigonometrische Abtlieiliirg der Königlich Preussische Tlandeiaiifiiahiiic " evenwrl op geheel gelijlrsoortige wijze en ifi hetzelfde tijdvali als de maarnemirigen op
Nederlandsch gebied.
Door de vcrhindinqsliincn vaii deze 43 hockpiiiiten worileii
62 onderling onafhankelii1;e drieho!>keiigevormd: é6nmnal lcomt
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het v o o r , d a t de beide diagonalen van eeii vierhoek iii de figuur
van liet n e t zijn opgenomen, en r a n liet totaal aantal lioekpaiiten zijn er 20 centrale punten : de figuur moet dus voldoe11
aan 83 voorwaarden.
Uit tle stationsgewijze vereffeningen van de nraarnemiiigen op
de 43 hoekpunten volgt voor de r a a r d e van de n~iddelbnrefout
in eene aldiis verefleude richtiiig een hedrag van'OU,32 terwijl u i t
d e sluitfonteii der 62 driehoeken voor deze zelfde middelbare
fout wordt afgeleid een bedrag van OU,31.
Blet het voor den driilr gereediiiakec van de uitkomsten der
waarneniingeii i n de beide eerste groepen van driehoeken werd
voortgegaaii.
Scc:~~iilizirc
tlr~ielioeksrrretirì!/. De terreinwerkzaamheden voor de
secundaire driehoeksiiietiiig werdeii in l!jVO voortgezet in a a n sluiting a a n lietgeen iu liet vorige jaar was geschied.
Oriitrent den aard rnii de werkzaaniheden op h e t terrein zij
opgeinerkt. clat tlnnronder roorkomen : de verkeuning .der hoelip u n t e n ; de oiiderlla!idcilingen met eigenaren van geboum7eii en
terreinen ; liet maken viin iiirichtingeii iloodig voor het uitvoereu
der hoekmetbingen zoonel op gebouwen als op den vlakken
grond ; liet iiitvoeren van de lioelimetingen voor h e t driehoelrsnet e n van de locale metingen ter bepaling van centreeringselementen ; de herleiding van de waarnemingen.
E e n ploeg, samengesteld uit den ingenienr vau E y k Bijleveld
als chef ei1 den iiigenieur Bijl, zette de verkenning voort in liet
oostelijk gedeelte van Gelderlalid eii voltooide de metingeii op
de stations Doetinchem , Hetteiihruvel, Silvolde , Zelhem ,
's Heerenberg ei1 Netteraen.
De tweede ploeg, saineiigesteld uit de landmeters Bingen en
Kmisthout, zette de werkznamheden voort iil liet oosten van
Noordbrabant en in Liiilbiirg.
De verkeniiiny weril door deze heeren t e zamen uitgevoerd;
iii de inaandeu J u l i ei1 diigustiis merdeu de stadeiiteii Cïamer
eu Roelofsen aan heil toegevoegd ; zootlnt er iu dien tijd twee
ploegen voor liet uitvoeren der iiietingen door lien gevornid
werden.
Bij de regeling der werkzaamlieden iiioest rekening gehoudeii
worden met de omstandigheid. clnt de toren van Nederweertili
den zomer r a n 1900 verboawd zon morden.
Voordat de spits van dieii toren afgebroken w e r d , konden
de metingen daar voltooid morden met gebruikmaking van de
iilrichtiiig , wellre daar voor de iiietingen l s t e orde werd aangebracht.
Behalve iii Nedern-eert werdeii lioekmetiiiuen iiitgevoerd op
de stations : Aloiitfortsche b e r g , Roermond , Î ~ l i f s b e r ~Poster,
h o l t , Boseliheide , Malbeek, Venlo , Zwartenberg, Wellsclie

lieide, Thieiiray , Eckel , Sambeelc , Overloon , V e n r a y , O s s ,
Slabroeli, Mariëiidaal , Veghel , Boekel , Panueilhuis , Stippelb e r g , Beek en Helmonri.
Op al de voornoemde s t n t i o ~wor~ieii
~
voor zooveel noodig
centreeringsmetiiigen uitgevoerd ; de inrichtingen iioodig voor
de opstelling der instrumeuten en voor de aanwijzing der driehoekspuntei] , o elke niet 013 geboiimen zijii gelegen, merdeil iii
den loop van dei1 zomer tot stand gebracht , zoiider ciat dnardoor oponthoud outstniid voor de n-aarnemingen.
D e waarnemingspijlers! welke voor de primaire nietingen op
de torens t e Zelhein en te Silrolde gebouwd werden, konden
wegens het g e r e e d k o i i ~ ~ der
i i seciiiidaire metingen op die punten
afgebroken worden ; deze torens werden in hali vroegeren staat
hersteld.
D e berelienirig rail de seeuudaire driehoeksmeting wordt zooveel iiiogelijk voortgezet, doch zal eerst regelmatig afgewerkt'
kunnen worden , \i-aiiIicer tie berekeuing v:lii de eerste groep van
h e t primaire n e t voltooid zal zijii.
Sterrekzoiclige ~rzrirrleniirlye~?.Zooals in het vorig jaarverslag
werd medegedeeld, Tl-nren il: het jaar 1890 de voorgenomen
breedte- en azimuthbepalingen gereed gekomen. I n 1900 werd
derhalve roortgegaaii met hare berekeniiig, waarin i n vorige
j a r e n , telkens n a afloop der r a a r n e m i n g e n , in h e t vinterhalfjaar irras begoniien.
Voltooid werd de l>ereiiening der w n n r ~ ~ e m i n g e,i i(tids- ,
breedte en azimuthbcpa1iugc.n) op de stations Zierikzee, Aniel a n d , 3choorl en Terschelling, terwijl Leeuwardeli bijna gereed
kwam. Voor elf vaii de reertien punten zijn de berekeningen
geheel gereed, en behalre Leeuwardeii blijven er thans nog Urk
ei1 Groningeii ter beliandeling over.
Alle berc+keiiingen geschiccideil weder i n duplo ; de eerste door
den ingenieur Po~khunins Aleijjes, de tweede door de aan de
Rijkscoiiimissie toegevoegde stuurliedeii der IConiiiklijke Nederlandsclie RIarine J:ins en de Witte. Deze laatste oiitving evenwel ultimo J u n i eervol oiitslag, daar hij niet dien datum de
marine verliet om eene burgerlijke betrekking t e annvaarden.
De waarnemingen vnii den heer Weeder voor de bepaling van
de breedte rail Lrbagsberg door circnmmeridiaanshoogten zijn
voor de tweede iiiaal door den lieer Zwiers berekend; eveneens
volbracht de heer Zwiers de herleiding der \vaarneniingen vaii
d e n heer Wilterdiiik voor de breedte-bepaling vaii Ubagsherg
volgens de Talcott-methode.
Op de sterrewacht t e Leiden verrichtte tie lieer J . Stein. iloctorandus i n de wis- e n sterrekunde, van iiui IS99 tot .Juli 1000 voor
de bepaling van de verandering dei. poolshougte eene uitgebreide
reeks van waarneniingeii , ingevolge de daartoe iii de vergadering

van S t u t t g a r t i n 180s tot de sterrewachten gerichte uitnoodiging. Na, het einde van die reeks zijn de wanrnemiiigrii oiimidclelijk opgevat door dei1 heer Zwiers, welke ze t o t iiu toe. zoo~ e e lals h e t buiteiigewoon slechte weder gtcliireiide dezen winter
gedoogde, heeft voortgezet.
Leiden
Delft,
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In Leiden en Ubagaberg zijn /engtebepalingen uitgewerd.

