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Afbeelding 20 (zie pag. 28)
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De rol van de Cuneratoren in de landmeetkunde
met nieuws van de "stadstrompetters"

D. Wesselink

Inleiding.

De landmeetkunde heeft een tweeledig doel: het bepalen van de vorm en de afme-
ting van de aarde en het maken van kaarten van kleine of grote delen van het aard-
oppervlak.
Bij het in kaart brengen van een gebied, zo groot als Rhenen met de omringende
gemeenten kan de aarde als een plat vlak worden beschouwd. Gaat het om een
hele provincie of heel Nederland dan komen we op het terrein van de hogere land-
meetkunde die rekening houdt met de "rondicheyt des aerdtbodems", zoals de
schrijvers van het boek "Pracktijck des Landmetens" het noemden in de 17e eeuw.
Zij dachten trouwens dat het voor een kaart van de Gheünieerde Provinciën niet
nodig was.
In Nederland zullen nu weinig mensen meer de mening zijn toegedaan dat we
leven op een aarde die als een grote schots op het water drijft. Dat beeld ligt intus-
sen ver achter ons. Hoewel., het duurde in ons werelddeel lang voor de resultaten
van wetenschappelijk onderzoek algemeen aanvaard werden. Vele eeuwen bepaal-
den kerkelijke gezagsdragers wat de feiten waren. Dat duurde tot de 15e eeuw,
toen de tijd rijp was voor de renaissance en er belangstelling kwam voor wat
anderen al vóór onze jaartelling hadden ontdekt.
Want dat de aarde bolvormig was, hadden de Grieken al vastgesteld. En om elke
plek op die bol aan te kunnen geven maakten ze gebruik van wat nog veel vroeger,
door de Babyloniërs, was afgesproken. Die verdeelden een cirkel in 360 graden,
elke graad in 60 minuten en elke minuut weer in 60 secunden. De Grieken reisden
zowel naar het Oosten, tot ver in Azië, als naar het Westen, tot Gibraltar. In de
richting Noord en Zuid kwamen ze aanvankelijk minder ver. Een kaart waarop het
hun bekende gebied was afgebeeld had dan ook een grote lengte in oostwest-rich-
ting en een geringe breedte. We spreken nog altijd van Ooster-en Westerlengte en
van Noorder-en Zuiderbreedte om de ligging van een punt op aarde met deze
geografische coördinaten aan te geven.
We maken gebruik van denkbeeldige vlakken, die de bolvormige aarde in stukjes
verdelen. Het vlak door de evenaar levert een noordelijk en een zuidelijk halfrond
op. Als we evenwijdig aan het vlak door de evenaar andere vlakken denken, noor-
delijk of zuidelijk, dan ontstaan kleinere cirkels waar deze vlakken de aardbol
doorsnijden. Dit zijn de parallel-of breedtecirkels, die uiteindelijk aan de polen in
een punt overgaan.
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Er zijn andere cirkels op de bol te trekken, door noord-en zuidpool en die haaks
staan op de evenaar. Deze cirkels zijn allemaal even groot, dat zijn de meridianen.

Ter illustratie zie afbeelding l. De plaats van punt P op de bol ligt vast door 2
hoeken, nl. de hoek in de Noordpool die de meridiaan door P maakt met de
nulmeridiaan ( de Oosterlengte) en de hoek in het middelpunt O van de bol, die de
lijn OP maakt met het vlak door de evenaar ( de Noorderbreedte).

Al in de 3e eeuw voor Chr. bepaalde
Eratosthenes de omtrek van de aarde. Hij
wist dat in Asuan op 21 juni de zon 's
middags zich spiegelde in een put en dus
dan loodrecht daar boven stond. In
Alexandrië, dat naar hij meende 5000
stadiën precies ten noorden van Asuan
lag, mat hij op hetzelfde tijdstip hoeveel
graden de zon uit het zenith stond. Dat
was ruim 7 graden. Dus moest de hele
cirkel van de wereldbol (360 graden)
ongeveer 50 maal de afstand zijn tussen
beide plaatsen, zo'n 250.000 stadiën.

De Romeinen, die na de Grieken wereld-
Ajbeelding l heersers waren, hadden eigenlijk geen

belangstelling voor het denkwerk van de
Griekse geleerden over de vorm en de afmeting van de aarde. Deze en ook andere
vormen van wetenschap werden verder ontwikkeld buiten West Europa,
bijvoorbeeld door de Arabieren.
Zoals gezegd, ontdekte men in onze streken pas tijdens de Renaissance de resulta-
ten weer van de Griekse geleerden. Het werk "Geographia" van Ptolemaeus werd
vertaald en weer uitgegeven, na 15 eeuwen! Deze kende al van heel veel plaatsen
de geografische coördinaten. Ook behandelde hij verschillende methoden van
kaartprojectie; dat is de manier waarop een gebogen oppervlak ( de aarde) kan
worden afgebeeld op een plat vlak ( de kaart).
Men zocht verder naar methoden om de afmeting en vorm van de aarde beter te
kunnen bepalen. Het principe dat Eratosthenes hanteerde was goed. Wie van twee
plaatsen, die op dezelfde meridiaan liggen, dus zuiver noord en zuid van elkaar,
nauwkeurig meet hoeveel ze verschillen in afstand en in noorder-of zuiderbreedte,
kan eenvoudig de omtrek van de aarde berekenen.
Het gaat er dan maar om, hoe nauwkeurig je kunt meten. Daarin was nog veel te
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verbeteren. In de 17e eeuw kwamen Franse geleerden tot de conclusie dat de aarde
geen zuivere bol was; maar hun resultaten waren tegenstrijdig.
Er ontstond een wedijver tussen allerlei landen die een bijdrage wilden leveren.
Het is interessant de pogingen na te gaan, maar het is teveel voor dit artikel. De
resultaten stemden nooit overeen. Uiteindelijk zag men in dat alleen internationale
samenwerking tot een eenduidig resultaat kon leiden. Het begon in 1861 in
Midden Europa, maar werd in 1886 heel breed in de "Union géodésique et géophi-
sique internationale".
In 1875 werd in Parijs de "Internationale meterconventie" gesloten , die eenheid
bracht in het maatsysteem (behalve in Engeland). Zoals bekend zal zijn, bewaart
men in Parijs een standaardmeter, met in een aantal landen een kopie daarvan.
De lengte van de meter was reeds eerder gedefinieerd als het veertigmiljoenste
deel van de omtrek van de aarde, gemeten langs de meridiaan van Parijs. Naar de
tegenwoordig bekende uitkomsten van de aardmetingen zou de meter nog weer
gecorrigeerd moeten worden met 0.2 mm.
En de vorm van de aarde is, heel kort weergegeven, achtereenvolgens gezien als:
een platte drijvende schijf, een bol, een bol die aan de polen is afgeplat ( deftiger
gezegd een ellipsoïde, de figuur die ontstaat als een ellips ronddraait om een van
de assen), en tenslotte een peer ( door de onregelmatige verdeling van het inwen-
dige van de aarde is de buitenomtrek onder de evenaar wat uitgezakt, onder in-
vloed van de dagelijkse wenteling om de eigen as.) De laatste uitkomst is mogelijk
geworden door bestudering van de banen die satellieten afleggen; die banen
worden bepaald door de aantrekkingskracht van de aarde.
Omdat de werkelijke vorm niet in een wiskundige formule is te vangen, is een
benadering in 1924 internationaal geaccepteerd: de ellipsoïde, volgens Hayford.
De afmetingen zijn vastgesteld op:
de straal van de aarde bij de evenaar: 6.378.388 m
de straal bij noord-en zuidpool: 6.356.911,9 m
lengte van de evenaar: 40.076,60 km
lengte van een meridiaan: 40.009,15 km
Opmerking: de afmetingen van deze ellips die rondwentelt om zijn korte as
hebben geen betrekking op de aarde zoals die zich aan ons voordoet, met alle
bergen en diepe zeetroggen, maar het is een benadering van een denkbeeldig,
gebogen vlak op gemiddeld zeeniveau, de geoïde genaamd.
Aan aardmetingen is ook veel bijgedragen door bepalingen van de zwaartekracht,
die varieert met de afstand tot het middelpunt van de aarde. Dat valt buiten het
bestek van dit artikel.

De vraag dringt zich op: wat heeft de Cuneratoren hier mee te maken?
We komen dichter bij het antwoord als we nu nagaan hoe de afstand is te bepalen
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tussen punten die ver uiteen liggen. Dat werd namelijk goed mogelijk door
gebruik te maken van driehoeksmeting. En daarbij speelt de Cuneratoren al heel
lang een rol.
En de stadstrompetters? Die moeten nog even wachten.

Driehoeksmetingen.

Wie de kadastrale atlas van Rhenen in bezit heeft (of binnenkort krijgt), kan daarin
lezen dat een driehoeksnet, met de Cuneratoren als het centrale punt, in 1820 de
basis was voor het in kaart brengen van het Rhenense grondgebied. En ook dat in
later tijd een landelijk driehoeksnet is ontstaan met verdere verdichting, zodat een
landmeter altijd zijn "vaste punten" in de buurt kan vinden.
Voor wie dat heeft gemist volgt hier een korte uiteenzetting.

In de vlakke meetkunde geldt dat een
driehoek o.a. is te construeren als bekend
zijn: één zijde en de beide aanliggende
hoeken. Wat geconstrueerd kan worden is
ook te berekenen.
Wie van een driehoek dus één zijde meet
en ook de aanliggende hoeken, kan de
resterende hoek en de beide andere zijden
berekenen (de resterende hoek doordat de
drie hoeken samen 180 graden zijn en de
zijden met de sinusregel).
In de 16e eeuw bedachten Gemma Frisius
in Nederland en Regiomontanus in
Duitsland datje een hele reeks driehoe-
ken naast elkaar kon berekenen, als je
maar één zijdelengte kende en verder de
hoeken. Het zou wel verstandig zijn alle
hoeken te meten, zodat je kon controleren
of ze samen 180 graden zijn, of zoveel
meer als de bolvorm met zich mee bracht. Zo werd het opmeten van grotere
gebieden veel nauwkeuriger mogelijk dan in het verleden.

De Nederlandse wiskundige Willebrord Snel van Roijen (meer bekend als
Snellius) gebruikte de methode voor het eerst bij een graadmeting die hij
uitvoerde tussen Alkmaar en Bergen op Zoom, later uitgebreid tot Mechelen. Hij
mat alle hoeken van het driehoeksnet en op een geschikt terrein bij Leiden
bepaalde hij de lengte van een zgn. basis, zo nauwkeurig als mogelijk was. Door

Berff,

Afbeelding 2
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invallende vorst kon hij zelfs op meer plaatsen een basis meten.
Na heel wat rekenwerk was de afstand tussen Alkmaar en Bergen op Zoom
bekend, geprojecteerd op de meridiaan van Leiden. Met het verschil in geografi-
sche breedte kon hij de omtrek van de aarde bepalen. Zie afbeelding 2.
Zoals gezegd was er steeds opnieuw behoefte aan een meer nauwkeurig resultaat.
Een driehoeksnet tussen Duinkerken en Barcelona, dat in begin 19e eeuw gereed
kwam, was al heel wat omvangrijker dan dat van Snellius en met betere
instrumenten gemeten.
De driehoeksmeting diende zowel de wetenschappers die de vorm en afmeting van
de aarde wilden kennen als de cartografen bij het in kaart brengen van een groot
gebied als Frankrijk. In Frankrijk maakte Jean Picard op deze manier de eerste
goede topografische kaart.
Het verhaal gaat dat Lodewijk XIV, toen hij de nieuwe overzichtskaart van
Frankrijk zag, opmerkte: ik ben meer grond kwijt geraakt door de landmeters dan
ooit door een oorlog. De grenzen van zijn land waren voordien namelijk nogal
royaal getekend.

C.R.Th. Kraijenhoff ( medicus, luitenant-generaal, geograaf, minister ) haakte aan
bij het Franse driehoeksnet. Hij legde in de jaren 1802-1811 een net van 162 drie-
hoeken van Noord-Frankrijk tot in Noord-Duitsland, (afbeelding 3). Op de punten
Amsterdam, den Haag, Utrecht en Jever bepaalde hij de geografische breedte; de

Driehoeksmeting van Krayenhoff i 1802-

Afbeelding 3
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geografische lengte nam hij over van de bepaling door de Fransen van het punt
Duinkerken. Een groot deel van de werkzaamheden deed Krayenhoff eigenhandig.
Staande hoog op de Cuneratoren, moesten de beide kijkers van de repetitiecirkel
(zie voor de gebruikte instrumenten de volgende paragraaf) gericht worden op
de torenspitsen van Nijmegen, Grave, 's-Hertogenbosch, Gorinchem (!), Utrecht en
Amersfoort en op signalen op de terreinpunten Veluwe en Imbosch.
Met de punten van zijn driehoeksnet als grondslag voegde hij al het reeds aanwe-
zige kaartmateriaal samen tot de Choro-Topographische Kaart van de Noordelijke
Provinciën, op schaal 1: 115200, in 9 bladen. Het midden van het gebied dat in
kaart werd gebracht (het nulpunt van het coördinatenstelsel) lag op de meridiaan
van de Westertoren in Amsterdam en wel op 51 graden en 30 minuten
noorderbreedte. Dat is in de buurt van Chaam.
Toen in 1864 de Midden-Europeesche Graadmeting startte, werd het werk van
Krayenhoff niet geschikt bevonden voor deze internationale samenwerking.
Daarvoor waren betere instrumenten en meetmethoden nodig. De regering gaf
opdracht aan professor Stamkart tot het uitvoeren van een heel nieuw net.
Toen hij in begin 1882 overleed was hij met de hoekmetingen bijna gereed.
Intussen was in 1879 vanwege de Koninklijke Academie van Wetenschappen een
Rijkscommissie voor Graadmeting en Waterpassing ingesteld. Dr.F. J. Stamkart
werd haar voorzitter. Deze commissie kreeg de taak een eerder begonnen
landelijke waterpassing te voltooien en ervoor te zorgen dat het Nederlandse
aandeel in de Europesche graadmeting gereed kwam, ook als de hoogbejaarde
Stamkart dat niet meer zou kunnen.
Na zijn overlijden toonde een grondig onderzoek helaas aan dat zijn werk niet
beter was dan dat van Krayenhoff. Een grote tegenvaller. Zeker na de lovende
woorden die de commissie kort na zijn dood, opnam in het jaarverslag over 1881.
"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 aan de hooge eischen te voldoen, welke tegenwoordig aan dergelijken
arbeid gesteld worden ".
De Rijkscommissie was genoodzaakt aan de regering toestemming te vragen nog
eens opnieuw te mogen beginnen. Met veel moeite lukte dat, eerst eind april 1886
ontving de commissie de schriftelijke machtiging, nadat in 1885 duidelijk was
geworden dat de toestemming zou komen.
De commissie ontving tevens de opdracht een secundair net van vaste punten te
bepalen, met de bedoeling dat daarmee alle metingen in Nederland in één samen-
hangend verband te brengen zouden zijn. Het belang hiervan was gebleken toen
het aan elkaar sluiten van kadastrale kaarten van een groter gebied dan één
gemeente problemen gaf. De oorzaak was dat elke gemeente in de jaren 1812 tot
1832 in kaart was gebracht met een eigen driehoeksnet.
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De Rijkscommissie bracht elk jaar een verslag uit aan de Minister van
Binnenlandse Zaken, "ingevolge het voorschrift, haar verstrekt bij beschikking van
14 Mei 1879, Ut. M, afdeelingKunsten en Wetenschappen". Het is opvallend hoe
sober in deze verslagen wordt geschreven over de controle op het werk van de
overleden voorzitter Stamkart.
In het verslag over 1882 schrijft de commissie: "Alvorens de hoekmetingen en
berekeningen verder voort te zetten, werd het noodig geoordeeld een streng onder-
zoek in te stellen naar de gedane metingen en de verkregen resultaten, welk onder-
zoek in het algemeen weinig bevredigende resultaten opleverde". Dat is alles.

In de volgende jaren rapporteert de commissie steeds: "aan de driehoeksmeting
kon dit jaar niets gedaan worden". Ze zijn dan steeds bezig met de andere onder-
delen van hun werk, de waterpassing, de geografische lengtebepalingen en de
berekening van de waterhoogte in het Marsdiep. Dat het uitblijven van een beslis-
sing door de regering de commissie irriteerde, is te herkennen aan de volgende
passage in het verslag over 1884.
"Van den chef van de trigonometrische afdeeling van de Pruissische Landes
Aufnahme
ontvingen wij het verzoek om opgave te mogen ontvangen van de ligging van de
driehoekspunten in de provinciën Groningen en Drenthe, ten einde de Pruissische
driehoeksmeting, die tot aan onze grenzen genaderd was en die uiterlijk in 1885
aldaar voltooid zou worden, aan de Nederlandsche driehoeksmeting aan te sluiten.
Ten einde die punten te kunnen aanwijzen was eene verkenning in de noordelijke
provinciën in den loop van den zomer nodig. Alles was voorbereid om die verken-
ning uit te voeren, maar de toestemming daartoe in Februari aangevraagd, werd
eerst op het einde van Augustus ontvangen, toen de vacantie van de leden, die de
verkenning moesten uitvoeren, zoo goed als verstreken was en de weers-
gesteldheid, die den geheelen zomer zeer gunstig daarvoor geweest was, niet meer
toeliet om ook maar een begin met die
verkenning te maken. zenil
Dat onderzoek moest daarom verschoven
worden tot het voorjaar van 1885 in de
hoop het alsdan nog tijdig vóór den
aanvang der metingen in Pruissen te
kunnen uitvoeren ".
Het is dankzij de zorgvuldige en gedetail-
leerde verslaglegging van het latere werk
van de Rijkscommissie en haar personeel
dat we kunnen weergeven wat er rond
deze jaren op de Cuneratoren is gedaan. A/beelding 4
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Maar eerst volgt een kort overzicht van de instrumenten die gebruikt zijn in de
loop der jaren.

Instrumenten.

De Griek Aristarchus ( 310-230
v.Chr.)vond de skaphe uit, (afbeelding 4)
een holle halve bol met daarin een graad-
verdeling, bestaande uit evenwijdig inge-
kraste cirkels.
Hiermee bepaalde Eratosthenes hoever de
zon midden op de dag uit het zenit stond,
door waar te nemen, hoever de schaduw
van de staaf in het midden reikte.
Snellius gebruikte voor de hoekmetingen

een kwadrant, met een straal van 69 cm.
Dat is een kwart van een verdeelde cirkel,
een groot soort gradenboog,
met daarop een vizierinrichting.

- .
Zie afbeelding 5. Afbeelding 5

Met het blote oog moest hij, als hij op de Utrechtse dom stond, zijn vizier richten op
de toren van Dordrecht en het stadhuis van Leiden.Voor de bepaling van de noorder-
breedte, (letterlijk poolshoogte nemen), had hij een kwadrant met een straal van
liefst 1 72,5 cm.

Diverse uitvindingen maakten betere
instrumenten mogelijk. Om nauwkeuriger
de rand te kunnen aflezen was de nonius
van belang, een vinding van Nunez.
De Fransman Picard verving het vizier van
het hoekmeetinstrument door een kijker
met kruisdraden. De Engelsman Ramsden
construeerde een verdeelmachine,
waarmee heel nauwkeurige randverdelin-
gen te maken waren.
Krayenhoff deed zijn waarnemingen met
een repetitiecirkel. Een cirkel met randver-
deling en daarop twee kijkers gemonteerd.
De nauwkeurigheid van het resultaat werd
hiermee vergroot door dezelfde hoek
meermalen achtereen te meten.

Afbeelding 6
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Afbeelding 7

Een nadeel was dat elke gemeten hoek nog
moest worden herleid tot zijn projectie in
een horizontaal vlak.
Het instrument is samen met de gebruiker
zichtbaar op afbeelding 6.
Een grote verbetering was de theodoliet,
door Ramsden ontworpen omstreeks
1780. Hiermee werd het mogelijk hoeken
te meten, geprojecteerd op een horizon-
taal vlak. Het principe is te zien in

afbeelding?. De onderdelen zijn :
een horizontale rand C met graadverdeling, een kijker K die draaibaar is om een
horizontale as en om een vertikale as ( hij kan op en neer en in de rondte) en een
index W draait met deze laatste beweging mee, zodat een horizontale hoek op de
randverdeling is te meten.
Is het instrument ook voorzien van een vertikale rand en een niveau (waterpas),
dan is het eveneens bruikbaar voor het meten van vertikale hoeken.
Het instellen van de kijker op een vergelegen punt kan nauwkeurig gebeuren met
een fijnbeweging; de aflezing van de rand met een afleesmicroscoop.
Het vertikaal stellen is mogelijk door gebruikmaking van drie stelschroeven.

Ramsden vervaardigde een exemplaar dat
geschikt was voor metingen om de
driehoeksnetten van Engeland met
Frankrijk te verbinden. Bepaald makkelijk
te hanteren was het instrument niet, het
materiaal was koper, het gewicht 100 kg.

De uitvoering die is gebruikt bij de metin-
gen op de Cuneratoren in 1895 is die van
afbeelding 8, hier geplaatst op een meet-
pijler op het dak van het (nu oude) geode-
siegebouw te Delft. Het instrument is
gemaakt in Berlijn, door de heer
Wanschaff. De middellijn van de horizon-
tale rand is 35 cm, de omtrek ervan dus
110 cm. De rand is verdeeld in 360
graden, elke graad weer in 12 delen. Dat
betekent: de onderlinge afstand van de
deelstrepen is 0,25 mm.Afbeelding 8
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Afbeelding 9

Als laatste hulpmiddel bij de metingen noem ik de heliotroop of zonnespiegel,
afbeelding 9. De Duitse wetenschapper Gauss probeerde van grote afstand de
kijker van zijn theodoliet in te stellen op de toren van de Michaeliskerk in
Hamburg en daarbij had hij veel hinder van een dakvenster waarin de zon
weerkaatste. Dat bracht hem op het idee hiervan gebruik te maken.
Een draaibaar spiegeltje kan zo worden gericht dat de zonnestralen in de richting
van het punt gaan waarop de meting plaats vindt, 30 tot 50 km verder.
Daar moet het verblindende licht worden getemperd met donker glas en tegen de
avond, als er geen ondulatie (luchttrilling door ongelijkmatige verwarming) meer
is, kan de waarnemer goed instellen op een klein lichtpuntje. Uiteraard werkt de
heliotroop niet bij bewolkte lucht.
Al in 1891 zijn proeven gedaan met kunstmatige lichtsignalen, maar zonder resul-
taat. In later tijd is wel overgegaan op electrische lampen.

Bij het gebruik maken van een heliotroop was het noodzakelijk dat de spiegel
steeds in de goede stand stond. Er was iemand nodig, een heliotropist, die om de
paar minuten een tikje gaf tegen de spiegel, om de stralen in de goede richting te
houden.
Over deze anonieme medewerkers zwijgen de verslagen. Behalve als het, na
augustus 1914, mobilisatietijd, moeilijk is hier mensen voor te vinden.

De gang van zaken rond en op de Cuneratoren, 1885 en later.

Het is de lezer misschien opgevallen dat in het citaat uit het verslag over 1884, aan
het eind van paragraaf 2, gesproken werd over vakantie die bijna verstreken was.
De leden van de Rijkscommissie waren veelal hoogleraar aan de Polytechnische
School in Delft. De werkzaamheden waarvoor ze Delft moesten verlaten konden
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alleen in de zomermaanden plaats vinden, als er geen lessen waren.
In het voorjaar van 1885 was, onder druk van de Pruissische collega's, het
commissielid Oudemans samen met ir.Heuvelink begonnen met de verkenning in
het noorden van het land. Zij moesten geschikte torens vinden om het driehoeks-
net te formeren. Veel punten van het net van Krayenhoff en Stamkart bleken onge-
schikt om daarop nauwkeurige metingen te doen. En langs de landsgrenzen dien-
den de punten ook in het Pruissische en Belgische net te passen. In de zomer lukte
het langs de hele oostgrens de verkenning uit te voeren. Een tweede serie punten
koos men voorlopig uit om het net westwaarts voort te zetten. Daarbij werd ook de
Cuneratoren bezocht en hiervoor geschikt bevonden. Dat was ook al het geval in
1802 , bij Krayenhoff en later bij Stamkart. Na de officiële machtiging kon de
commissie nog enkele ingenieurs in dienst nemen, zodat het werk naar behoren
kon verlopen.

Het duurde tot 1896 voordat het hoofddriehoeksnet definitief vast stond. Het
bevatte uiteindelijk 77 hoofdpunten, ( afbeelding 10), waarvan 63 bestonden uit een

,.„„.„,£

Afbeelding 10



OUD RHENEN - eenentwintigste jaargang - september 2002 - no. 3 - blz. 18

kerktoren of vuurtoren en 14 uit terreinpunten op een duintop of heuvel.
Ten behoeve van de latere verdichting (het secundaire net) werden ook 101 tussen-
punten bepaald. In 1896 waren de metingen op 44 punten gereed gekomen. In
sommige jaren waren de weersomstandigheden zo ongeschikt dat er nauwelijks
resultaat te boeken was.
Voor het nauwkeurig instellen van de kijker op een ver gelegen punt ( de langste
zijde in het net is 50 km) was niet alleen een heldere lucht nodig. Pas tegen de
avond, als de trilling van de ongelijk verwarmde lucht tot stilstand komt, is er
enige tijd gelegenheid metingen te doen. Daarna ontstaat door afkoeling de avon-
dondulatie, waarbij het beeld in de kijker onregelmatig en sprongsgewijs beweegt,
zodat nauwkeurig instellen niet meer mogelijk is.

Ui t het vele dat is gedocumenteerd omtrent Rhenen licht ik het een en ander.
(N.B. In het jargon heeft een driehoekspunt de naam : station; de afzonderlijke
delen, waarvan de plaats precies wordt gemeten, zoals de torenspits, de pijler(s) en
de opstellingen voor de heliotroop heten de stationspunten).

Station Rhenen. kerktoren
Hoofdpunt

1885 Verkenning door Heuvelink
1889 Verkenning door Heuvelink en Bijleveld
1889 Bebouwd
1895 Gemeten door Wildeboer
1897 De toren verbrand. De pijler afgebroken.
1898 De toren herbouwd
1894 1895 1898 1899 Gecentreerd

Het station Rhenen is de toren bij de Hervormde Kerk( Cunemtoren) opgetrokken
in natuurlijken en gebakken steen.
In 1889 werd op den derden omgamg een 4,50 M. hooge pijler van baksteen met
hardsteenen dekzerk gebouwd. Om den pijler werd een steiger met tent gemaakt.
De vloer van den steiger lag 1,05 M. beneden den bovenkant van den dekzerk. De
pijler stond aan de zuidzijde van den toren.
In 1895 hadden de metingen Ie orde op dezen pijler plaats. Nadat in 1897 de
toren was afgebrand werden verschillende stationspunten bij een bezoek op den
toren nog aanwezig gevonden. De pijler, die zeer sterk kromgetrokken was en de
steiger werden afgebroken.
In 1898 is de toren herbouwd en is de plaats der stationspunten dadelijk weer
bepaald.
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Onder het kopje: Verschillende aanteekeningen staat:
Eigenaar van den toren: Gemeente Rhenen
Gemeentearchitect: D.Hoiting
Sleutels: bij Hoiting
Timmerman: Hannes van Ommen
Logies: Hotel de Koning van Denemarken
Post en Telegraafkantoor: in de stad nabij 't hotel
Reis gelegenheden: Spoorweg Amersfoort-Kesteren

Stoomtram Zeist-Arnhem
Stoombooten: Diverse

Op de late middag van 4 mei 1895 kon ir.N.Wildeboer de eerste hoekmetingen
verrichten op de pijler die op de Cuneratoren was gebouwd. Op de zes
omringende punten van het hoofddriehoeksnet (Imbosch-Flierenberg-Oss-
Zaltbommel-Utrecht en Amersfoort) waren de heliotropisten paraat en stuurden
het zonlicht in de richting van Rhenen.
Op die eerste avond was het resultaat niet groot. Ook op 5 en 6 mei, zo blijkt uit
het Register der gemeten hoeken, viel het niet mee. Maar de volgende drie dagen
maakten het goed. Aan het eind van 9 mei waren 120 hoeken gemeten. Alle moge-
lijke combinaties van 2 richtingen naar de zes omringende punten werden namelijk
gemaakt en vele malen gemeten. Daarbij legde men halverwege de metingen de
kijker om en zorgde men bovendien dat de aflezingen verspreid over de randver-
deling plaats vonden. Dat alles om de invloed van afwijkingen in het instrument
en de randverdeling op te heffen.

Afbeelding 11
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A/beelding 12
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Behalve naar de hoofdpunten richtte de waarnemer zijn kijker ook naar de tussen-
punten, aangegeven op afbeelding 11. Eist, Nijmegen, Tiel en Kuilenburg kon hij
zien vanaf de grote pijler, voor het punt Lunterensche heide was een andere opstel-
ling van het instrument nodig, want de torenspits zat in de weg. Op de vastlegging
IV, een bout in de balustrade in de derde omgang, aan de Noord-Westzijde, waren
de richtingen naar Utrecht, Amersfoort en Lunterensche heide zichtbaar. Hier was
geen plaats voor de grote Wanschaff, een kleiner exemplaar met een horizontale
rand van 21 cm, moest uitkomst bieden.
Ten behoeve van de latere verdichting van het net zijn op de pijler nog de richtin-
gen naar 15 andere torens in de omgeving vastgelegd.

Metingen naar de Cuneratoren.

In het archief van de Rijkscommissie is ook te vinden wanneer op de omringende
hoofdpunten op Rhenen is gericht. Dat was al in 1890 op de punten Imbosch, bij
Rheden en Flierenberg in Groesbeek. Op deze terreinpunten waren 6 meter hoge
houten opstellingen gebouwd voor het hoekmeetinstrument met een plateau voor
de waarnemers. Daar kon men het heliotrooplicht zien dat in Rhenen op de pijler
werd verzorgd door een heliotropist. Het eigenlijke driehoekspunt was het midden
van een ingehakt kruis in het bovenvlak van een zware basaltsteen, die diep was
ingegraven. Zie voor het punt Imbosch afbeelding 12.
Het bijzondere aan het bouwsel is dat het uit twee gedeelten bestaat, die geen
contact met elkaar maken. Eén voor het hoekmeetinstrument en één voor de waar-
nemers.
Zij kunnen zich om het instrument verplaatsen zonder de stabiliteit ervan te beïn-
vloeden.
Op de Flierenberg kwamen de metingen in 1890 niet gereed, in 1891 kregen ze
een vervolg.
Vanuit Oss mat men in 1894, uit Amersfoort, Utrecht en Zaltbommel in 1895.
In 1898 vanuit Nijmegen, de heliotroop kon toen niet meer op de pijler, die was
afgebroken na de brand. Hij was opgesteld op vastlegging V
Tenslotte in 1900 uit Kuilenburg en Lunterensche heide, met de heliotroop op
vastlegging IV

Centreringen.

Hoe kunnen nu de hoeken van het driehoeksnet bekend raken? Bij de torens staat
het hoekmeetinstrument niet in het centrum (de torenspits) en de heliotroop even-
min. Daarvoor is nodig de onderlinge ligging van deze stationspunten nauwkeurig
te bepalen door een centreringsmeting, ook genoemd een lokale driehoeksmeting.
Daarna kunnen de gemeten hoeken een zodanige correctie krijgen alsof ze geme-
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Afbeelding 13

ten zijn van centrum naar centrum.
Het principe van centrering is weerge-
geven in afbeelding 13.

De eerste centreringsmeting is bij de
Cuneratoren gedaan op 17 en 18 mei
1894.
Het ging toen om de onderlinge
ligging van de torenspits (de stang
van het kruis boven de knop), de
pijler (de heliotroopbout in het
midden van de dekzerk), de vastleg-
ging I (een bronzen bout aan de
Westzijde van den toren, 8,23 M.
boven den grond, rechts van de deur-

opening) en heliotroop I ( heliotroopschroef in een balk, aan de Westzijde van den
toren uit het koepeltje gebracht, vernield bij den brand in 1897).
Tijdens de metingen in 1895 zijn aangebracht de vastleggingen II, III en IV en is
de ligging ervan bepaald.
In 1898, zodra een nieuwe spits was geplaatst, maar de restauratie nog volop aan
de gang was, vond weer een meting plaats. Uitgaande van de onveranderde positie
van vastlegging I kon men de plaats van de nieuwe spits bepalen en de meeste
overige punten controleren. De nieuwe spits kreeg nu de naam Centrum, de afge-
brande de aanduiding Stang 1895. De nieuwe spits lag 43 cm. ten oosten en 15
cm. ten noorden van de oude. De boutjes in de balustrade van de derde omgang
waren óf verdwenen óf ze hadden een zetting ondergaan. Ook in 1899 was men ter
plaatse en controleerde of bepaalde men de vastleggingen II, V, VI, VII en VIII.
Zie afbeelding 14.
Afbeelding 15 geeft een beeld van een vastleggingsbout, zoals die ook nu nog in
de westelijke kerkmuur is te zien en ook in de westelijke torenmuur.
Het eigenlijke punt is een verticaal gaatje in de bovenkant van de bout.

Na de brand.

Op zaterdagavond 4 september 1897 sloeg de bliksem in de toren. De brand die
ontstond breidde zich uit tot het kerkdak. Het gemeentebestuur was het niet
ontgaan dat de Rijkscommissie nogal actief was geweest op de toren.
De gemeenteraad besloot op 26 -10-1897 tot het richten van een verzoek aan de
regentes van ons land, koningin Emma:
Geeft met verschuldigden eerbied te kennen het gemeentebestuur van Rhenen.
Dat op den 4de September j.l. de bliksem geslagen is in den grooten toren van
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Rhenen, vermoedelijk aangetrokken door de ijzerwerken welke de Rijkscommissie
voor graadmeting en waterpassing vergunning gekregen had daar te plaatsen,
dat dientengevolge een brand is ontstaan welke al het houtwerk en op twee na alle
klokken vernield heeft en aan het overige gebouw van den toren grote schade heeft
aangericht, enz.

Of de regentes bereid bleek de gemeente tegemoet in de kosten van herstel is me
niet bekend.
Nadat de hoekmetingen voor het hoofddriehoeksnet gereed waren, viel er nog heel
wat rekenwerk te verrichten. De lengte van de zijde Ubachsberg- Klifsberg nam de
commissie over van de Duitse collega's. Uitgaande van die zijde waren alle andere
zijden te berekenen.
Daarna moesten nog twee stappen volgen. De eerste was het bepalen van de
precieze plaats van het net op de ellipsoïde. Hiervoor waren op dertien hoofdpun-
ten astronomische waarnemingen gedaan, waaruit de geografische coördinaten van
het gekozen centrum van het net, Amersfoort, nauwkeurig te bepalen waren. Ook
de richting die de zijde Amersfoort-Utrecht maakt met de richting in Amersfoort
naar het Noorden, het azimut, moest men vaststellen.
De tweede stap bestond uit het projecteren van de geografische coördinaten tot de
rechthoekige coördinaten in een plat vlak. Al met al een gigantische opgave in een
tijd zonder rekenmachine of computer, maar wel met logarithmentafels met 7 deci-
malen.
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De resultaten van het hoofddriehoeksnet zijn gepubliceerd in 1909, in den vorm
van rechthoekige coördinaten in stereografische kaartprojectie, aldus de heer
Heuvelink in zijn inleiding op één van de uitgaven.
Afbeelding 16 illustreert wat rechthoekige coördinaten zijn: de loodrechte afstan-
den van een punt tot twee assen, die loodrecht op elkaar staan. Om een einde te
maken aan het werken met zowel positieve als negatieve waarden is later,
omstreeks 1970, het nulpunt verschoven: 155 km westwaarts en 463 km
zuidwaarts. Daarmee is ook bereikt dat geen verwisseling meer hoeft op te treden
van x en y. Binnen Nederland is de x altijd kleiner dan de y.

Afbeelding 17 wil de stereografische projectie verduidelijken. Het driehoeksnet
ligt op het aardoppervlak, dat (bijna) bolvormig is. De rechthoekige coördinaten
van de punten gelden op het platte vlak van de kaart, het projectievlak. Het punt
A krijgt zijn afbeelding in A', punt PI in P'l en punt P2 in P'2. De afstand tussen 2
punten die beide boven het projectievlak liggen, is op de kaart korter dan op de
bol; onder het projectievlak geldt het omgekeerde; een lijnstuk bij PI wordt op het

X-i lS

Coördinaten:

V Amersl'oorl, O.L.V. loivn, x 0,00 y 0,00

0 Groningen, Marlinitoren, x+78882,99 y +110065,21

1 l Ircchl, Doniloreii, x -18222,52 y -7145,36

Afbeelding 16
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122 kmi

. projectievlak

A' - A = 1200m

projectievlak langer dan de werkelijkheid.
Om deze verkleining c.q. vergroting
binnen de perken te houden (max. l cm
per 100 meter) is een projectievlak geko-
zen dat in het centrum, Amersfoort,
1200 m onder het aardoppervlak ligt.

Met het gereedkomen van de metingen
voor het hoofddriehoeksnet was de rol

projectiepunt van de Cuneratoren in de

landmeetkunde niet uitgespeeld.
Voor de bepaling van een groter aantal

Afbeelding 17 punten, het secundaire net, werden in
1899 en 1907 opnieuw metingen in

Rhenen gedaan. De grote pijler was verdwenen, men werkte toen met tijdelijke
opstellingen: de pijlers II en III bestonden uit baksteen tegen de balustrade op de
derde omgang, de pijler IV was een houten opstelling bij vastlegging II. Hun posi-
tie werd weer door een lokale meting vastgelegd. (Afbeelding 18.)

De Rijkscommissie was met de werkzaamheden gereed in 1929. Toen waren
landelijk 3732 punten bepaald en kon de landmeetkunde van het eenduidige coör-
dinatensysteem in heel Nederland gebruik maken.
Het was intussen bekend dat al enkele honderden punten verstoord waren, door
brand, verbouwing of nog andere oorzaken. Om hierin te voorzien stelde de rege-
ring de Bijhoudingsdienst van de Rijksdriehoeksmeting in, die werd ondergebracht
bij het kadaster. Deze dienst heeft in latere jaren vaak de Cuneratoren bezocht.
De schade in 1940 viel mee, zo is gerapporteerd, maar na 1945 was er het een en
ander te doen.
Afbeelding 19 toont hoe de gegevens van het punt Rhenen Cuneratoren in 1969
zijn gepubliceerd. Vastlegging 10 is de bout, die in afbeelding 15 is afgebeeld.

Enkele tientallen jaren geleden zijn er, naast de maan, kunstmatige satellieten
verschenen aan de hemel. Plaatsbepaling gebeurt nu steeds meer via het
Amerikaanse systeem Global Positioning System (GPS), op schepen, in auto's en
zelfs op fietsen. Voor landmeetkundig werk, waarbij centimeter-nauwkeurigheid is
vereist, geven de Amerikanen ook gelegenheid. Daarvoor waren o.a. enkele vaste
waarnemingsstations in Nederland nodig. Eén ervan is gebouwd bij Kootwijk en
bij de precieze metingen voor dit station, in 1981, was ook weer de Cuneratoren
betrokken.
Een leraar landmeetkunde, die afscheid nam van de Hogeschool van Utrecht, gaf
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Afbeelding 18
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Afbeelding 19
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een aardige karakteristiek van deze ontwikkeling. In een interview met het
tijdschrift Geodesia zei hij: "Ons vak heeft eigenlijk ook een soort ontkerkelijking
gekend: vroeger moesten we tijdrovende metingen doen op alle kerken die we
konden vinden, maar we hebben ze nu niet meer nodig. We kunnen het nu snel en
efficiënt af met satellieten - wat ook een vorm is van met de hemel bezig zijn,
maar toch." Het vaste punt is nu een bewegende satelliet.

' . En tenslotte de stadstrompetters...

In een gesprek met de heer Deys over zijn tekst
voor de kadastrale atlas deed ik de suggestie
daarin ook iets te melden over de landelijke drie-
hoeksmeting, die sinds 1930 de basis is voor het
landmeetkundig werk. Ik zei dat ik in zijn boek
"Achter berg en Rijn" enkele foto's uit 1897 had
gezien van de Cuneratoren na de brand, waarop
ik ook de mij vertrouwde meetopstelling van de
driehoeksmeting herkende ( de nrs. 444, 447 en
449).
Zijn reactie: "Was het dat? Wij dachten hier
altijd dat het iets was voor de stadstrompetters.
Het leek ook eigenlijk wel onlogisch, zo'n
balkonnetje aan de Rijnkant. En wil je daar
misschien 's een artikeltje over schrijven?".
Enkele dagen later kreeg ik van hem het boek

"500 jaar Cuneratoren" in de bus, waarin ik deze verklaring van "het balkonnetje
voor de stadstrompetters" inderdaad aantrof, op de pag. 14, 16 en 17. De foto uit
1891 (afbeelding 20, zie foto vooraan het artikel) geeft de verklaring. Op afbeel-
ding 21 zien we de pijler en de zonnetent van dichtbij.
Aan het verzoek de werkelijke betekenis van het bouwsel uit de doeken te doen
heb ik hiermee voldaan.
Ter afsluiting, afbeelding 22, een foto waarop de schrijver van dit artikel is te zien,
aan het werk achter een theodoliet op een Apeldoornse kerktoren, in oktober 1957.

Afbeelding 21
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Afbeelding 22
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