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VERSLAG 
V A N  D E  RIJKSCOMMISSIE VOOR GEODESIE AAN- 
GAANDE HARE WERKZAAMHEDEN OVER H E T  

JAAR 1938 

De Rijkscomniissic \o:)r (;eo<!esic Iiecft de eer ;iangr:.andc 1i;irc 
\vcrkza~imiicdeii i r  het jaiir r 93 X het volpciicie te 1)erichteii : 

CO3I\lISSIE 

Hij den n:inviiiig v;iìi I 93s ~ \ ~ : i ï  de  (:oniniissie ,ils volgt s:inieii- 
gesteld : 

Leden: Dr .  J .  J .  A.  Miillcr, voorzitter; Ir. W. Schermerhorli, 
secretaris; Ir. H k .  J .  Heuveliriii; Dr.  li-. F. A. Vening hlcifiesz. 

An1btsh;ilve leden: D e  Hoofdiiigeiiieur-Llirectcur vnii den 
11ijks1v;itcr-sta;it in de Dircctie Algemeene Dienst, Ir. J .  C: 
Scliarp; dc Cliet v n i i  (Ie Afd. Hydrografie vaii het Dcpnrternent . 
vaii Deteiisie, Vice-Acliiiiranl J .  C. F. Hooykaas; de Kaad- 
-Adviseur, \viiariiemeii<! Ilirectcur v:iii tien Topogr;ifischei: 
L>ierist, 11. van Heiigel. 

In 1938 ondergiiig de Rijksconimissic vcior (;r:iadrneting cii 
Waterpassing cc11 zccr bel;ii~grijke ~vijzigirig. I3 i j  schrijvcii vnn 
i 3  April 1938 uperd :i;iri de Commissie medcdeeling gedaan van 
hct Koiiinklijk Hcsluit v311 j <>ctoher 1937, N o .  52 dat ;ils 
hijlagc bij dit verslag is gel~oegd. 

H i j  Koniriklijk Iksliiit viiii 4 Mei 1938 No. 34 iverd bepa:ilJ 
d:it bij de opsomming vali de nmlitshalve leden de woordcri 
,.van het Kad:isterX zouden vcrval!eii. 

Als nmbtslicilvc leden zijri voor de eerste maal ;i:lngewezeri: 
Ir. J .  C. Scharp (Kijks\i.;itersta;it!, Mr. H. Iiverna (Ilcpt. val: 
Financiën). Vice-Admiraal J .  C. F. Hoovk;ias (Afd. Hyclro- 
grafie v;111 het Dept. viiii Dcferisie). K:iadsaJviseur A. van 
Hengel (Sopogriifisclie Dierist)', Keservc Luitericiiit-Kolonel 
1). J .  Harnelberg iTri;irigulaticdie~ist der i l r~i l ler ie) ,  Kapt. 
L. Ezerm:iri iSch~ooln~cetafclceling vrin J e  Artillerie). 

111 hetzelfde Koninklijk Ilesluit v:in 4 Mei 1938 werd aan 
Prof. Dr.  J .  J .  A. Miiller eervol ontslag verleend als lid van de  
Commissie met dni-ikbetuiging voor de I;ingdurige er1 belarigrijke 
diensten. die hij den Lande heeft 11ewezei-i als lid en voorzitter 
lran de voorm;ilige Kijkscommissic voor gr~iadmcting en water- 



passing en vervolgens als lid van de  thans l>est;innd: Kijltscom- 
missie voor (kodesie. 

Met diep lced\vezen heeft de C'ommissie Dr .  J. J. A. Muller 
iiit haar midden zien weggaan. Siiids 1903 M.LIS hij lid e11 sinds 
19-3 voorzitter der Commissie; zij is hem groote erkentelijkheid 
vcrschiildigd voor w;it hij i11 heide kwaliteiten voor haar ver- 
richtte. Zijii leiding der vergaderingen werd gekenmerkt door de 
~~o lko tncn  zankkuiicligheid waarmede hij de ter t~itei komeiide 
kwesties beheerschte ei1 zijn groote lieininiielijkheid en hoog- 
staand karakter deed lietli aller gcnrgeiiheid en hoogachting 
verwcrveii. 

Van  de n~erkza:iniheid der (:ommissic liad hij in het liijzoiider 
cle z\\~aartekrachtswaar~iemingeii onder zijii heheei- genomen, die 
\.:in den a:iiivring :if zijn orivcrmoeide be1;iiigstelling hadden. 
Toeii in 1923 de w;i:iriiemingeii in Nederland LvLircn afgeloopen, 
heeft hij zijn vollen invloed docn gelden om de sindsdien p1:ints 
gehrid helilieiidc exl)ediiies met Nederlaidsclie onderzccbootei~ tot 
stand te doen konien. Met raad en d,i:id lieeft hij dezc onder- 
iieming gesteund. 

In de Commissie zril dc iierinncriiig :ian 1ia;ir heminden oud- 
voorzitter blijven voortleven. 

Ter  bespreking van hare aangelegenheden vergnderde de ( h m -  
missie tn.eema:il. 

D e  Ribliotheek onderging wederom eeiiige uitbreiding. 

RIJHOUDIX(~SI)IENST DER RIJKCL>RlEl~OhKS~lF,TING 

Van het lid Tieiistrri ontving de (kmmissie de navolgende 
mededeelingen : 

Personeel. D(mr het overlij'deii van den Heer Ingeriieur- 
Verificateur van het Kadaster T11. L. Kwisthoiit l~erustte over 
de eerste maanden van het jaar 1938 de leiding van den dienst 
hij den  landmeter van het Kadaster M. de Vro'ome, plaatsver- 
vantrend Ingenieur-Verificateur van het Kadaster te Amsterdam. 
~ e ;  i ngang  van 15 hlei werd het lid Tienstra belast met de 
lei'ding. Ir. J. U. de Hulster verliet met ingang van 15 Jiini den 
dienst met pensioen, terwijl de Landmeter H. C. Hiirtman o m  
gezondlieidsredenen op verzoek met ingang viiii I Juli terug- 
geplaatst wer'd bij het K;idaster. O p  9 Augustns werd de schrijver 
F. \V. Pieters bij den Dienst geplaatst eti «p 16 October de 



tcekenaars D. K.  ISloemeiidaiil cn H .  Dnrgcl», zood~it 013 liet 
cinde van hct verslagjaai- de samcnstelling van hct parsoneel wcis: 
J. M. Tienstrn, Hoofd; J. J .  X. Hcezcm:iiis, A. J.  M. Meerteiis 
en G. J.  Bruins, landmeters v;in het K:i<l:istcr. I). K. Hloemcii- 
daal en I-I. Dorgelo, teeketia:irs v:in het Kadaster, M. D. Scliep- 
per, rekenacir en F. W. Pieters, schrijver. 

Het  is de l>edoeling de teekenanrs var1 het Kadaster aan het 
terreiiiwerk te doen deelnemen; zij ziillen, indien hun 
lieid daarvoor gebleken is, bcnoenid kunnen wordeii tot veld- 

Voor de toekomst zal onderscheid gemaLikt ~vorden tussclien 
een blijvend en een wisselend gedeelte van het personeel. Tot  het 
blijventle gedcelte behoc~reri twee laiidmetcrs, dc  reken'iar en de 
schrijver. Het  wisselcnd personeel zal gemiddeld vier jaar bij 
den dicnst werkzaam zijn. 

Hzri.cveesting. Op I September r 938 werd de dienst overge- 
plaatst naar Delft, \vciar hij thans ondergebrLicht is in tivee 
lokalen v.iii het Geodesicgebouw. 

W e r ~ z a u m h e d e n .  D c  eerste meetploeg onder lcidiiig v ~ i i  den 
l,inclnietcr J. J. A. Heczem;ins verriciitte metingeli i i i  Noord- 
Hol1;ind in de omgeving van Hoorii cn Medemblik. Iii verh:iiid 
met dc l~ehocfte vaii dcn mectdienst vnn den Kiiks\v.itersta,it 
\verdeli voorts cc11 aniital puntcii in de  omgeving van Ma:irii 
11ep:ialcl. 

D e  t\\iecde ploeg oiidcr Icidiiis 1,311 den Inridmcter rl. J.  EI. 
Meertcns w;is werkzaani in de oiiigeviiig van X:iltcii cii Wiritci-s~. 
wiik. Deze \vcrkznaniheden warcn zeer tiidrooventl door dc  
ge5teldheid ~ a n  het terrein. Er moc5ten hier ~ i o ~ n l  cen groot 
aant'il terreiiipiintcn worden bepaald, waartoe gc1)ruik g-cma'ikt 
\\rerd v:iii een w~i~irncn~iiigspiiler. . . ,  

D e  landmeter C;. 1. Hruins assisteertie cerst bij de twecdc 
meetploeg, daariia bij de eerste. D c  berekeningen van (Ie 
coördin;iten van de iii 1937 gemeten punten, benevcns vnri de 
daarbij behoorende centrceringen k\vnn~eii gei-cecl. 

Pzrblicutie. 111 Augustus kwam uit de Publicritie 1937. 
bcvatteiidc d e  cc~ördiii;itcn vnii de i11 d:it j;inr bepnalde punteii. 
Iii het vervolg zullen de resiiltaten \,;in de Kijksdriehoeksni~tiii~ 
gep~bliceer~d wordeii i i i  den vorni van een knartsystcem. Hiervoor 
is het noodig, dat de vorige verschenen piinten cveiieetis in dit 
kaartsisteem ~vordcn overgenomcii. Met de voorl~ereiclcnde 
werkzniimhccleil hiervoor wcrd eeii aanvang gemankt. 



Door  de geznmcnlijke mcetploegeil \\lei-deii i11 i 93 j d e  coör- 
clinaten bep;i:tld vnii 13 ,  ilieu\vc of gc\vijzigJc K.D.Puntcii ,  
terwijl I 9 3  p~111ten \\,erden geien trccrd. 

WX?'ERI';\SSIN(; 

V a n  liet lid Sch:irp ontving de Comfilissic de n:ivolgenclc 
m e d e d e e l i i ~ ~  : 

E r  is een a:iii\raiig gemankt met  d e  voorl~ereidciide studie voor 
d e  vereffening viiil Iiet geheele w;lterp:isiiet. 

O p  verzoek van den  stiidiedienst w n  de Directie IScnedeii- 
rivieren van den Kijks~vaterst~iat  is het N.A.P. o p  Schiermon- 
ilikoog. dat  vroeger door peilschiiiil\\~:iar~~emi~ige~~ was verkregeii, 
herzien door het ~iitvoereii  van een dircctc waterp~issiiig v:in Oost- 
m:ihorii iiaiir Schicrr-iionnikoog. Iii deze w;iterpnssing zijn t\vee 
overg;liigeii genleten over de geulei1 i i i  de W:idclenzee met  slag- 
lengten vnii 1 8 0 0  111 ei1 7 8 0 0  m .  D e  111iddell);irr: fouten i11 d e  
resu1t:iteri bcdrocgen resp. 7 c11 5 nlni. 

Teneiildc d e  :i:iilsl~iitiiig v:in Iiet Ncdei-laridschc :I:III het 
IIliitsche n.:itcrp:isnct zoo goed iiiogclijk tc mal;en, is tlc kr ing 
Ari1hen~-Z~1t~1hcii-Eil1ci-gei~-Zcvc1~:1:1r-~'i1-1?1icm, c!ie door 
een \\~atcrpassiiig i 11 i 93 5 cii r 93 6 cc11 c~iibevi-cdigcr?t! res~i1t:i:it 
lizit1 gege\rcil, hcrli:i:i!cl. I>ic 1icrh:ìliiig is in h x i r  gehecl :iclitcr 
c1k;iii- ~iitgcvocrrtl i i i  tlcii \iriiitcr I 113s ' i  (139. 

Z~~ ' : l , \R*I '~K!<~l ( : l  l ' l ' S l ! L l ' . \ I ~ 1 ~ ~ ~  

V~iii 26-28 J:iii~iai-i i (138 stelde d e  Ne(1ci-1.1iidsclic M:iriiic 
Jcii voorzitter der  (:onirnissie, I1rof. D r .  Vciiiiig híïincsz c11 
D r .  N i c ~ i w c i i l i i i n ~ l ~ ,  iiigciiic~ir der Commissic. in d e  pelcgenheid 
geznnienlijk ecii r\;oordzcercis niet I-Jr. Ms. O 12  mede te 
maken,  \v;iarhii scheepsbe\ïegiiigcii werden gemeten en zw:icrcc- 
k r : i c h t s \ \ ~ a a r i i e ~ ~ ~ i ~ i ~ e ~ i  n~crt ien \.erriclit ei1 \\r:?:ir D r .  &ieun.cii- 
kanlp zich mct  d e  uitvosringen dezer \vii:iriiemiii~eii ;Inli  boord 
kon vcrtro~i \vd makcii.  N a  thuiskomst wcrtl met gebruiknl:ìkirig 
van d e  tijdcns d e  reizen met H r .  Ms. O 1 7  vcr!irr,qen crv:iring 
een nieuw toestel vocìr d e  \:::i:;!-i~emiiig der horizo11t:ile sclieej>s- 
vcrsiiellingeii ont\v(;rpcii eii inet toestcmniiiig v;!n deli toeil- 
111;1ligc1i liootddirecte~ir v;iii lic: I i c i i i .  N e d .  b l c i c o r o l o ~ i ~ i l i  
Iiistituut tc D e  13ilt. P ro t .  viii! I:vcrdiiigei~. nltl.ì;ir i!i (11: instru- 
mentmakeri j  ter constri!ctie gegeveil. D c  co~isti-iictie is ~iitgcvoerd 
door dei1 instr~imentn1:ikcr D. vziii Liinteren cii is eirid A*Il~ril  
kliiargekomeii. H c t  toestel l>est;iat uit tivce !nng-periodische 
slingers. \tr2arvaii d e  periode tot 30 secundeii of meer k:in 



o1)gevoerd worden. Het  is d t~sc la i i i~  ~iitgevocrcl, d:it h c ~  p:ist iii  

cle ruimte tusschen het gewolie sliiigertc~cstel cri het rcgistr:itic- 
toestel. D e  registratie vi:ii de iiieun.c slingcrs kali door middel 
van dit laatste gcscliietlen. 

Door mede\verkii~g van de Ncderlaridsclic Milrilie kon het 
torstel oniiiiddellijk op  dc proef gesteld ~vor(lcii tijcleris eer1 reis 
met I-Ir. h h .  O i 3  vnn 3-- 1 0  Mei r 938. Deze reis \ \~erd dooi- 
Prof. Veiiiiig M e ~ i ~ e s z  eri door Dr .  Nie~i\vcnknt-iili niedegeinaakt. 
Zii strekte zich uit tot het 1)c~ii i  v:iii dei1 Atlaritisc1ie.i Occ:i:ir? L, 

cn o p  zeven plinten, ~\~a,irvan t\\ee lio\ren diep \v,iier htiitcri 
de ..Grondenn. \\erden waariiemirieeri vaii z ~ ~ i a r t c k r a c h t  c.11 

s > 

schcepsbe\vegingcn verricht. Deze liintsten \{,erden incestnl 01) 
t\vcc diepteli, ni. 20 en 40 iiietci- onder den \vaterspiegel en iri 
verschillciide koersrichtirigeii ~ii t~cvoercl .  Het  toestel heeft ;i:iii 

<!c verwachtingcii be::riiwoc;rd, zn«d:it de oritworpen coiisiructic 
als definitieve vorm voor het toestel aanvnard kon n.ordeli. D e  
\vaarnemingen vereischteii 1:ingdurig onder water gmn, meestnl 
origeveer vier uur. V.in dcri comm:incl:iiit, Luitcncint ter zec iste 
k1:issc v:in Erkel en van cl<: off;cicren werd \veder vee! mcde- 

D e  verkregeri resulraten g:iveii de gelegcriheid clc tweede orcle 
correctie voor de schecpsl~e\vegingsstoi-i~igen. \va:irv:iii in hct 
vorige ja:ir geblekcii was, dn: zij riiet stcccls ver~n~ir1oosb:i:ii- 
is voor alle vroegere z\vaartckr;ic11ts\~,~:1:1rnen1iiigc'ri op  zee te 
l~erekeiicii. Deze berekeningen zijn uitgevoerd dciur twee rekc- 
iiaars van hct Koii. Ned. Meteorologisch Instituut te De Bilt, 
C;. J. var, Riet en G. P. vcin Zutphen. D e  resu1t:itcn werdcri 
in de I'raceedings der Kon. Ned. Ak~ideniie van Weterischapl>cii 
gel>uliliceerd. Vuor toekomstige wn;irrieniingeii ziillen dcze cor- 
recties, darik zij het nieuw gecoiistruccrcle toestel, bij elkc 
waarneming kuri~ieii 1)epanld worden. 

O p  verzoek v:in Sir C;. P. Leiiox Conyiighcini. hoogleeraar i i i  

de geodesie aan de Universiteit ie Cnmhridge, werd het slinger- 
toestel begin Juni ri:iar Engeland ter leen gezondei:, tcrieinde 
;ilda;ir gebruikt te \vorcleii v'oor een z\i~;iartekr:iclitcxpcd' ltie ' a;iri 
boord v:in een d'oor de Kritsche Mariiic beschikb;i:ii gestclOe 
onderzccl~oot. P\;n de voorbereidcride werkz:iamhederi vertrok 
dcze expeditie iii September, doch werd heinas enkele dager 
Inter wegens de mobilisatie vaii de 13ritsche vl'oot teruggeroepeil 
In November heeft I'r'of. D r .  Veriing Meincsz het toestc 
persoc~nlijk in Engeland weer i11 ontvangst geriomeli. 



In het najaar stelde Dr .  Piinnekoek vdn Rhedeii zich weder 
belangeloos beschikbaar, tegen vergoeding der gemaakt: onkos-. 
ten, voor het doen van zwaartekrachtswaarnemingc!l met een 
Holweck-toestel in Nederland. Hij heeft op  17 punter, in Hrab~int 
de zwaartekracht kunnen bepalen. D e  Commissie wenscht den 
Heer Pannekoek van Rheden haar d ~ n k  te betuigen voor dcii 
door hem verrichten arbeid. Als toestel kon gebruikt wordeii het 
door Prof. Vening Meinesz van de Hollandsche Maatschap1)ij 
der Wetenschappen ontvangen Holweclí-toestel, dat i n  den l<iop 
van dit jaar door Prof. Holweck a:in hem i1fgelevei.d werd. 

D e  berekeningen van de tabellen voor de regiona!? isostatische 
reductie werden in 1938 door den rekciinar van het K.N.M.I., 
J. C. van Driest, voortgezet. 

I l c  Rijkscomtnissie voor Geodcsic, 

F. A .  VENIN(; MEINESZ, Voorzitter. 

W .  SCHEKMBKHORIV. Secret~zris. 



AFSCHRIFT. 

5 October 1937. 
No. 52. 

W I J  WILHELMIhTA,  BIJ  T I E  GRATIE C ~ D S ,  KO\IYGIY DER 

NEI>ERL~XI>EY, P I < I A S ~ S  \ \I\ OR\PIJE-N\ss\u, ENZ., EVZ., ENZ. 

Op de voordriicht v;in Orizen Minister v:iri Onderwijs, Kun- 
sten en Wetenschappen v~iii 21 September I 937: N(>. 5 173 =, 
afdeeliiig Kuitsten en Wetenschal)pen en van Onzen Minister 
van Deieiisie van 29 September 1937, IIde Afdeeling B., NO. 3 3 ;  

Overwegelide, (1:it sinds de voltooiïng van de secundaire drie- 
hoeksmeting in Nederland het Koninklijk besluit van 20 Februxi  
1879, No. 3 .  w,ixt)ij werd ingesteld cc11 vnste Commissie, die 
bekend is als Rijksconin~issic voor graadmetilig c11 waterpassing, 
niet meer i>eantwoordt a:ln den hiiidigen stai~d vali z:ike;i; 

Overwegende, dat behoefte bestaiit aan een orgaan, hetwelk 
de wetciischappelijke taak van die vas:e Comniissie voortzet eti 
tevens algemeen coijrditieerend optreedt ten opzichte van de 
vcrschilieiide takken v:in Rijksdienst o p  geodetisch gebied; 

Hebbcii gocdgevonden en verstaan : 
1 .  met ingang v:in I October 1937 
a. in te trekken het Koninklijk besluit van 20 Februari 

1879, No. 3 ;  
b. in te stellen de Rijkscommissie voor Geodesie, aan welke 

zal zijn opgedragen de hch:!iideling van vr:iagstukken van wetril- 
schappelijken of practischeii aard «p geodetisch gebied; 

zo. te bepalen, 
a. dat uit de taak der Commissie voortvloeiende werkzaam- 

heden zoo iioodig onder haar leiding ivorden uitgevoerd; 
b. dat de Commissie desgevr;iagd advies geeft aan tak!cen 

van Rijksdienst; 
c. dat de Commissie zoo noodig kan vertegenwoordigd 

worden in d e  bijeenkomsten, of bij de werkzanmhridcii van 
\vetenschappelijke org:inisatics o p  geodetisch of aanverwant 
gebied; een en ander volgeiis door Onzen hlinister van Onder- 
wijs, Kunsten en Wetenschappen nader vast te stellen regelen; 

30. te benoemen, 
n. tot lid er2 voorzitter: Prof. Dr .  Ir. F. A. Veniiig Meiiiesz, 

buitei~gewoon hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht; 
b. tot lid en secretaris: Prof. Ir. W .  Schermerhorn, hoog- 

1eera.ir .lm de Technische EIoogcschool te Delft; 



c. tot letlen: 
Prof. Ir. Hk. J. He~iveliiik, o~id-1ioogleer:i:ir tc Ariiliem; 
Prof. Dr .  J. J. A. Muller, oud-hcoglcer:>:ir te Zeist; 
I'rof. Dr .  J .  H. Oort, biiitciige\voon 1iooglecr:iiir nali de Rijks- 

universiteit te Leiden; 
Prof. J. M. Tienstra, l,uitciige\voon hoogleer;inr a;iii de Tech- 

nische Hoogeschool te Delft; 
Prof. D r .  J. H. F. Umbgrove, hoogleer;inr x i i i  tle Tcchiiische 

Hoogeschool te Delft; 
e. tot ambtshalrle letlen: 
den hootdiiigeniciir-directci~~' van (len Rijks\\~atcri::i:ii in c!e 

directie Algeilieeiie dienst; 
ecii door Onzeii Minister ïiin Financii;ii aan te \vijzrii hoofcl- 

anibtenaar viin het kadaster; 
het hoofd van de nfdeeling Elydrographie v:ii: het r)el):irte- 

n x n t  van Defensie; 
den directeur van den Topografischcii diciist; 
den reserve-'officier (voor speciale diensten) der artillerie. 

liciofd vaii dei1 Triangulatie-dienst; 
eeii door Onzcn Miilistcr viiii Dcfensic nnn te \vijzcii ofi'icici- 

die wcrlízaam is bij de schoolmeetaftlcclii~~ v:ii1 de nrtille!ic. 
Onze voornoemde Ministers zijii, ieder voor zooveel lieni 

Iietrcft, belast nict dc iiitvocring van dit liesluit, \v:i:ir\:iii 
afschrift z;il lvorderi gezoi~dcii iinii  de Algci;~ecrie Rclieiik:iinei-. 

He t  Loo, den 5 Octohcr I 937. 

(get.) W I L H E L I \ / I I N . \ .  

D e  Minijter run Ondertc~ijs, Kunsten 
e12 Wetencchappen, 

(get.) J .  R.  SLOTE~I!\KER I>E n ~ 1 . ï ~ ~ .  
D e  Minister vnn Defensie, 

(get.) \.i\. 111jh. 

Overer'nkcmstig het oors~~rciiiltelijke, 
De Secretorij-G~neraal uur2 Ondet.ruijs, 

Ktinsten en Weter~schirppen , 

(get.) V A S  l>OELJE. 
Voor ccnsluiclentl afschrift, 

Z)e .\'ecsetaris-Ge~er.anl run O n d e s c o i ~ ,  
Klrnsten en U'etencc-huppen, 

V . I S  POEI.JF. 
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VERSLAG 
V A N  D E  RIJKSCOMMISSIE VOOR GEODESIE AAN- 
GAANDE HAAR WERKZAAMHEDEN OVER H E T  

TAAR I939 

De Rijkscommissie voor Geodesie heeft de eer aangaande hare 
werkza:imheden in het jaar 1939 het volgeiide te berichten: 

Bij den aanvang van 1939 was de Commissie als volgt s:imeri- 
gesteld: 

Leden: Dr. Ir. F. A. Vening Meinesz, Voorzitter; Ir. W. 
Schermerhorn, Secretiiris; Ir. Hk .  J. Heuvelink; Dr. J. H .  Oort; 
J. M. Tienstra; Dr.  J .  H .  F. Umbgrove. 

Ambtshalve leden: L. Ezerman, Kapitein Schoolmeetafdeeling; 
Mr. H. Iwemri, Inspectei~r van h e ~  Kadaster Re;. Lui~ei~nnt-  
Kolonel I'. J. Hamelberg, Hoofd van den Tri:ingulntiedienst; 
de Raad-Adviseur, wzasnemend Directeur vaii den Topogra- 
fischen Dieiist, A. van Hengel; de Chef vrin de Afd. Hydrografie 
van het Departement van Defelisie, Vice-Adniirnal J. C. F. 
Hooyk:~as; de Hoofdiiigenieur-Directeur van den Rijkswater- 
stilat in de Directie Algemeene Dienst, Ir. J. C. Scharp. 

Aan het :imbtshalve lid Mr. H. Iwema werd een langdurig 
ziekteverlof verleend. Zijn plaats In de Commissie wordt inge- 
iiomen door den liccr J. H. J. Houbeii, Ingenieur-Verif' ~ i c  i ireur 
van hct Kadaster te 's-Gravenh:ige. 

Ter bcsprekiiig vciii hare iiangelegcnheden vergaderde de 
Commissic viermaal. Hierbij wrrden o. a. door ambtsh:ilv:: leden 
i~~cdedeelingen gedaan omtrent wcrkz~amheden der betreffende 
dienstvakken, voor zooveï die op liet terrein van studie der 
Commissie liggen. 

BIRLIOTHEEK 

De Bibliotheek onderging wcderoin eenige uitbreiding. 

DI~f1OUI)INGSIIIENST IIER RIJRSI>RIEIIOEKShlETING 

V.in het lid Tieiistra ontving de Comi~-iissie de navolgende 
mededeelingen : 



Personeel. D e  teckenaar H. Dorgelo \verd teruggeplaatst 
n ï~ar  het Kadli5:er en iri diens 1)laats ?\-erd tie teelceiiaar C. de 
Vries cp I April 1939 hij den dienst gedctaclieerd. 

Werku~~an2heden.  Iii de eci-stc nlaiiiiden van liet vcrsllgjaar 
\v;erdcti dc 1:crekciiiiigcii v:in de mc-tiiigeii, verricht iii dcii zomer 
vnii I 938, voltooid. 

Voor de zoii-ier\verI~za:~n~licdeii werdcii 3 tneetpluegeii ge- 
vormd. D e  eerste meetploeg ontler leiding vaii J e n  I:ir,dmeter 
J. J. A. Heczemaiis aan n:ieii de teekenaar D .  K. 13loemeritlaal 
wns toegevoegd, zette de werkzannihedeii in het rioordeii van 
Noord-Hoilaiid voort. 13eze ploeg Iiad o. 2. tot opdraclie eeiiige 
punter) tc bepalen op den ,,Afslui~dijk". Vlieliswna: \tras het 
,,Monument" op  dczeii dijk reeds bepnald, docli de resliltatril 
v:in deze bep~iling wareii niet v ~ i l  dien ncird, dat niec ceii 
pugiiig tot verbc-tcriiig dieiii!e te ivordcn oiiderriomcn. Thiiiis 
zijii o p  den dijk 4 punten l:cpan!d: Wieriiigerriieei- 12 ,  de 
Vlieicr, 1Sreez:iiicldijk cii Midde!lil;tat. liij de nictirig werd veel 
liiiider oii<!er\-v!i:leii v:iii (!c. \vcersonist:iiidigliederi, terwijl mciì 
t1;i:irvaii jiiii;t iii dit gcv;il wegens de vrij grootc afsinlidei?, 
wa:irup de gegeTb.cii piiiitrii verwijderd w:ii.eii, rcecr d:in bij liet 
nurrri:i!e werk, ;ithiiiil-;clijk [v~is. Niettemi11 werderi helioorlijkc 
rva:iriicmiiigei: J-erki-egci?, zij het daii ook trn kost: vnri \/cel 
tijd. Iii de Wicriiigciiilccr werden vcrclcr nog cciligc ~ i u ~ i t ~ , i i  
beplialc! cii ceii n;iiit:il cciìtïeei-ingcn uitgevoercl. 

He t  werk in Xoord-Holl'iiid moest worden oiiderbroken, 
omdat dzze ii1cetpl~:ig (;p liet ei1:iiid Walchereii moest warde11 
tewerkgestrld. Viiii clc zijde v:iii liet K.idzstci was een bericht 
l~iiiiiengekomcii, dat op  liet cilaiitl rceds veel puiitcii gestoorcl 
\v;ircn en chaiis iioveiidicii liet pufit A~iic!delburg I dreigde 
ver!oreii te ziiaii door cc11 rcsi;iuratie vliii het kei.krrcbnu\,v. Door u 

siiel ii~grijpen 1;oii iiog juist de V~~stlcgging I \.~ic dit punt 
1,ehoildcii wordcri. 0 1 )  het cii:iiid zijii ~ e r d c r  20 puiitcn opiiicurv 
1:rp;iald eii 25 gccentretirtl, zood~it liier de toestalid werr geheel 
i:i orde is. 

D r  tweede n1ectpl:;cg. leider de 1;iiidnieter A. J. H. Meerteiis, 
assistc!it tlr: teekcii:i:ii- (:. de Vries, heeit 40 1iLinteii Iiepnald op 
dei1 zuidr:irid v;iii de Ve!~i\vc (Iiierliij zijn 48 ceiitreei-iiigcii 
~iitgevoerd) eii 30 p~i i~ ic i i  l;ep,ii;ld eii 3r ceiitr<eringeii uit- 
gevoerd te Vei~l«.  

D e  derde incetploeg, leider dc 1a1idirictc.r G. J. Br~iins, liccCt 
ge:verkt i i i  Midc!cii eii Oos~clijk Drente cii iii het Zuid-Oos~cii 



van Gro~i inge~i .  Mct het oog op de  tc~cnemcndc hebossihing vcin 
deze streken werd hct \venscliclijk gcacht de bijhoudi~lgs- 
werlízaa~iiheden hier te doen plaats viridc~i, T;oi!r wellicht de 
boomengroei het werk te zeer zou bemoeilijken. 

D e  berekeningen liiidderi het norm:ilc verloop. I-iicrbij v:ì.lt 
013 tc merkeri, d:it de 4 puritcn op  dcil Afsluitdijk, dic 
gczame~ilijlí werden vcreffaid, r i ie~  die ~ i _ : ~ ~ i ~ v k e u r i ~ l ~ e i c l  blekt-11 
te hebbeil, die dc kn.ciliteit vaii tlc \v;i:irnc!ningeri had doei1 
\~erw:~.chtcil. D e  middelb;!rc ft;iiien i11 de coördinritcn \vilrei: 
voor het punt de V!ietcr het grootst ril. G /  en 49  mm.  D e  
oorzn:ik hiervan líon nog ilizt mct zckcrhcid wordci  ~ a s t ~ e s ~ e l d .  
He t  is niet oi~wnarschijillijk, d:it de fouten v:;n dc gegeven 
puilten de reden voor de nîinder i~:iuv~líeurige ~iitlíomsten moeteil 
leveren. 

Over~vogen wordt langs clcn Afsluitdijk een riauwkeurigc 
Ier,gtemeting met de in;,ardraden van dc Kijkscommissie  rit 
te voeren, tefieiridc meerdere zcltcrheid Le verkrijgen. 

Pz~b!icaties. D e  vcrvarirdiging -VY~.II het kaartsysteem der 
publicaties vorder de naar ~ve i~sch .  Th;iris zijn de gegeveris var1 
1200 punten voor de verzending gerecd. Voor de vermenig- 
vuldiging van de kaarteil is cen nnu\vkeiirig werkcnde duplicator 
machine aangeschaft, die opgestelc! is aan de Kohiercentr:ile tc 
Rotterdam. 

Mateuieel. D e  drie niitomobieleil vatir liet tr'iriwort van de 
instrumenten bij dc ~verltzanmhcden Le velde vcrkeerc!? iii zeer 
slechtc~i mntcrieelei? tocst:ir?d. IHet zal spoedig ncjoclig zijn hierin 
drmr a l in~cl iaf f in~ vzii ilicu~ve \vageris t- vcr>rzieil. 

He t  instruineil~;!rium \r:!i~ den Dienst onderging uitbreiding 
door de aanschaffing. van een cicctrischc i.ekcnmachirie en een 
ni:ictiine vo:lr ha i i :~aa i~dr i j \~ i ;~ .  EIiervcor werd cel? oudc reken- 
machine aan d e ! ~  kadastr:ilen dienst afgest:iïn. 

WhTERI',\SSING 

Van het lid Scharp c~i~tving de Commissie de nnvolgeilde 
mcdedeciinger, : 

Er  werd een vijfdc :ìriils!uitiilgskïiiig t~isschen het Neder- 
landsche en Duitsche 1l.citerp:isrict ontn.o:.::en, dic yc!c::iil is tcil 
Oosten van Zuid-Lim!;~!rg. T e  dicn einde nerd o(:!; hct traject 
Reuver-Idaastricht-St. (;eci-truid lierh:!ald tcr coi!tro!e op  de 
ligging v:!n de beic!c vroeger ,gci~l~,?tste ei? :l.::iig~lo:~il cnder- 
grondsche verkennierkeil der eerste orde te Reuver ei1 te 



Sr. Geertruid. Verder werd voor dit doel een nieuw traiect 
gewaterpast van St. Geertruid naar Kerkrade aansluitend aai1 
de gelijktijdig uitgevoerde Duitsche waterp~issing. Nabij Kerkriide 
werd o p  Duitsch gebied aangesloten aan een nieuw ondergrondsch 
merk van de tweede orde. 

Door ,deze wa;erpassil;g is de herhaling van de iiauwkeurig- 
heid~water~ass ing voltooid. 

D e  voorbereiding voor de netsvei-effening werd voortgezet. 
D e  metingsresultaten iverden aan een controle cr; a:)n een 
critische beschouwing onderworpen. 'l'er beperking van de 
hoeveelheid rekenarbeid, dic voortvloeit uit de netsverc~fciiii-ig 
is het gemeten net door het doen iiitv~illen van een aantal 
gevolgde routes ecnigszins vereenvoudigd. E r  is daarbij op  gelet, 
dat de  overblijvende kringen ongeveer gelijkc groottz hebben. 

Van deze kringen zijn de definitieve sluitfouten berekend. 

Tijdens dc eerstc maanden van 1939 werdcn verdere voor- 
bereidingen getroffen voor de zwaartekrachtsexpecliti~e, clie dc 
Nederlandsche Marine wilde mogelijk maken door Dr .  hTieusvcn- 
klimp, ingcnieui- der Coinmissic, toe te staan dc uitreis via Knap 
de Goede Hoop met I-Ir. Ms. O r 6  mede te 11i:tki'q. Vali dc 
American Geophvsical Union iverc! met toestemming van dc 
Bel1 Telephonc Cy. een zeer riauivkcurige kw:irtstijdmcter Lcr 
leen ontvangen voor den tijcldienst tijdens de espeditic. 111 
verband rnct de internationale omstandigheden moest cchtci- dc 
cxpeditic achterlirege blijven en ~verd  Hr. Ms. O 16 langs den 
dirccten weg naar Indië gedirigeerd. 

Nog  werdcn in overeenstemming mct clc Nederlnnclsilic 
Marine planncn gemriakt voor een anderc cxpedi~ic mct l.Ir. Ms. 
O 19 of O 70  tijdens dc uitreis van een dezer l><iotc11, c!ocli 
hct slechtcr ivordeii van ,deli intei-iiation3.1~!1 toest:irid manktc tlc 
uitvoering ook vaii deze plannen oi~mogclijk. Wc1 hecft 
Dr .  Nieuivenkamp nog ecn kortc proefreis met Hr. Ms. O 1 9  
in de maand Juli kunnen meemaken, tijdcris welkt hii 6I.n 
ivaarneming heeft k~ inncn  verrichten. Door hct uitbreken vrin 
den oorlog werden allc verdere plannen voor \r:etcrischap~~clij!te 
expedities met Nederlandsche ondcrzeebooteii onnloge!ijk. D e  
laztstc maanden van hct iaar heeft Dr .  Nieuiverikamp bestcîd 
voor proefnemingen met den s~en~~~oïk - t i jdmete r ,  di<: volgens de 
plannen van professor Zernike uit Groningen gcconstr~ieerd is en 
welke op den duur de chronometers bij de slingerwaarnemingen 



zal inoctcn vervaligen. Vele moeilijlrhedeii zijn nog te over- 
winnen, doch de \~ooruitzichteii op succcs zijn gunstig. Bij deze 
procven werd veel nut ondci.vontlci~ van den uit Amcrikn ter 
leen zijnden kwa:tstijtlmctcr, die voor1o:)pig nog Iiiet gehouden 
kan worden. 

D e  bereliciiingen v:111 dc tahelleii \,oor de regionale is'ostatische 
reducties werden i11 den loop v:iii dit jaar beëiiidigd. Vervolgens 
\\rerd het gcheele wa3rrierni1igsni:itcri;inl v;in alle vroegere 
expedities rilct deze nieuive t:]bellen opnieuw gereduceerd; dit 
omvangrijke rekcnn.er1r is gescliied d'oor dc rekeriacirs van liet 
K.N.M.I., J. C. vnii Driest, G. C. van Riet en G. P. vi;ii 
Zutphen. Op het eiiicl vali lict j::'ir wiis dit werk bijna bei;indigd. 

In de11 zomer heeft D r .  Pannckcek v.in Khedeii \iredzi- voor 
clc Commissie z\~~a:~.rtclir;iclitwa;irncrni~~geri in Nederland verricht 
met het dcur d e  Hollanclsche Ma:itschappij der Wetensch;ippen 
hescliikbaar gcsteide Holweciitrcstcl, doch dczc wr~arriemingcii 
moesten ivegcns inoeilijkhetlen met het toestel onderbroken 
worden. 

Mct tict oog op de I>estudcci-iiig v:;ii cc11 a,~nt;il vr;i;igstiil-;kcli 
Iicir-cflentlc dc toclicissiiig der foiogi-:!nimctric werd boveii- 
getiocmdc Sul)con~rnissic iiigcyteld, tlic :].!s volgt  is s:imcii- 
gesteld : 

Jr. W. Sclici-i~~c~liorii.  Vooi-zittci-; hl,ìj:~oi- L. 1l;zcrnl:iii. 
Scci-ct:ii-is: Xcs. 1,iiit.-Kol. I'. J .  H;inic!bcrg; 1iil;:d-i2cl~iseiii- 
'1. v:!:i T-!engel; Vice-Adn~irii;il J. (l. F. Hooyk:i;is; J. M. 
Ticnstra. 

Jho i -  Z. 1:. tlcii h4iiiicici- \.;:i1 1)eferisic is ~ i i i i i  d: (:oll-imissic 
ccii advic:; \.ei.zoc!~t over \.i.:iagst~kk:.ii, dic op Iici s!~~iclieic!-rc:iii 
c!czci- S!ibc:)rnmi:,sic liggrii. De S~ibconiiliissic vcr.gadeiclc J,i.it.tc.c 
\.iei-i>~c!;il. Dcjor dcii iiiniicldcl:; iiigctrcdrri o::rl(~gatocst:ì;icl cii 

;ilgc!ucc~r;i. m:;l>ilis:~!ic wei-tle~i :!c ?t~iclies iii veib:iiid n;ct b<i\cii- 
geiioeincl ;idvic:; tijde!ijk o~~rlci-iii-oL;cii cri gcclceltc!ij!: \-;in k:ir;i'ircr 
\~eranclerd. Ecii uoorloc:j?ig lici.iclit is tcgcil hct ciiicl ï;,i11 het 
vcrslagji~ar \worbercid. 

Iii begin S ~ ~ ~ t e r n h e r  is i11 Wiisl i i i~~ioii  liet corigrc; gc!ïi~ii~leii 
T::iii tlc 1i;teriiatiorii:lc (;ccic!ctixhe e11 C~cc~ph];sische Uiiic. D e  
C.omtiiis:;ii: zou ;iltl;i:ii. \-ertegenwc!orcligd \\lorden tloc!r 11:inr 
Voorzitter en haar Secretaris niin ieder \vnarvall de Jiegecrii-ig 



de lielft van de reis- cii verbiijf1;ostc:i vcrgoecl ]leeft. \iVi:geii:; liet 
1:itbrekeii vali dei1 oo;!og hcelt liet lirl Scliernierhorn ei:litci- riog 
voor den aanvang vzn het Cloiigres iii verb:l.nd met verplichtirigcii 
naar Nederland nioeteii tcr~igkeercn. 

Reeds op 30 Aug~icti!.i lic'l~be~i c1c t(:en :i! ie Washington 
aanwezige ledcti van het ,,Escriitive (:r;~n!iii:tee" \ r i i i i  de Ititerna- 
tionale ~~eode t i sche  cii Geo1)hysisclie Uiiic, m:inri.nii I'rof. Veiiiii,y 
Meinesz als vr;'orzitti.r dei- I~?tern:itioiiliIe (:eodeiische Azsocii,tici 
lid is, \rergnderd over de kwestie of hct cr:ri!:res in vcrbïliiC! 
met de dreigende politiekc oii-istiiiidighcc~cii kon en mccst tloor- 
gaan en dit is i i i  J c  d;iai-op~~olgeiide diigen litrlia;~.l<i. Wegens de 
groote heteekeilis v2n liet zc;oreel mogelijk in stcrii(1 hci~iilen der 
iriteriintion:ilc verbi!i:!ii,>;cn vvrerd I)es!<!tcii het congre!; iiiet af te 
gelaste11 en het progr:irnnia onverkort te !i_andh:ivrii, doch getii 
verkiezirigeii tc ho:ic!en e n  geen bes1~:itcn te iieme!i var, finiin- 
cieeleri of administra~ieven nnrd behalve dic, n.elke dcor de 
omstandigheden geboden ziic. Dit  besliiit bracht vaor Prof. 
Vcriing Mciiiesz de nlenschc!ij!-:heicl mx le  om gedilrende het 
geheele congres te I i u ~ h i n ~ t o n  te blijveii. 

He t  congres is geslangd. Hocmcl ve!e I;uiteiìl:inders, waaroi-ider 
alle Fr~insche~i ,  alle D:litschcl-s op  t n e  na cn vele Engclschcii 
moesten vertrekken of niet jie!<omcn nraren, viaren toch nog velen 
aanwezig. Vcrtcgenn.oordig<l ;:.nreii i2rgeiitinië, Tklgië, Bulgarije, 
Canada, Chili, Coloriihie, Dc~ieinnrl;~!?, Duitschland, Engelnnd, 
Finlnrid, Hongnrije, Icrlnnd, Jiipnn, Mexico, Noorv,,ege!i. Philip- 
piiie Ts!ands. T'olcn, RoeineiiiC, Santo Dcri-iing;o, \7c:iezucla~ 
Zweden c!i %t~,~itserlaiici, tcr\vijl de \7errci?ig:le St:iten donr een 
groot aantni ge t l~ l c~ec rden  n~crc1ci-i rcrtcgen~vnordigti, nTaarv:iii 
velen nog niet op vorige coi-ig!.cscii v,r;irerl rl.:iriwczi,i geweest. 
Dit  laatste gaf :i:i:;!eidi~i,q t i t  vec! i?ic~rw co!itncr c» tot hcl:ing- 
~vekltende discussies. Eo:.eiidiei-i \vcrdïri be7,oel\en en excursies 
georgariiseerci nci..il. tal ~ ~ : i i i  ~i~ctensch::~~~r!ij!cc instituten w:iur 
b ~ l a n ~ r i j l ;  ~s.cr!c kol1 !ici.iclitii:d !:.c!:-clen. 

Vaii de zeven. Ascociatiei;, die tezamen de U r i e  vormen, n.l. 
de Gendeticchc, de Seismo!ogische (!,c hlcteorolcgi~che, de Aard 
Magnetische en AnrrI E,lccti-i::clic, de Ocennogï:ifische, de Hydra- 
lngische e11 dc Vi:iltan»logisclic heeft Prof. Veiling A4ciiiesz 
a!eeri de ver,yadcringeii der (;eo(;letische bijge~vcii>nd, d i i  liij a!s 
voorzitter te leiden had. Dc discussiis uriircn belangrijk cn 
interessant er1 doordat r!c tijd die nnc!crs voor admii?istrntieve 
krvesties gebruikt ~ve rd ,  nu  eveneens aiin ~vctenscllappelijke 



oriderwerncii besreed ]<'in worden. k o ~ i  veel bcliaiideld wordeii. 
Door d r  Coust ;iiiil (;codetic Survey \x;crd.cn belnngwekkciide 
excursies georgriniscerd ii;i:ir een triïliigli1:i~iep~int ccii waterpas- 
sirig, ceii ns~roiicimi~cl: :t;itioiì ct! cc11 z\va:irtekrachtswaar- 
neniiiigsstatioii. Zelf hceh i'rcf. Vciiii2g Mciiicsz behalve zijn 
.,preside:itial ~iddi-rss" "ooi-dr:icliteii gelioudcii over zwaarte- 
kraclitsbe~~nliiigcii 01) zre, voor \velli cii:dcrwerp hij rapporteur 
Lvns eii «\,er isost:itisc'ric retiucticrl~c~hode~i. 

Voor liet eerst is 1i-t geduïciidc dit congres gel~ikt  o m  belniig- 
riili v~eteiisch;ir,~~eliik c«!it;!ct ~iissciicri de vcrscliillcride associaties 

L. , 

te brengen; dc coiiiiiiissie voor lict oilderzo:,li v:in ,,Occaiiic aiid 
(~;oritilieiitril Str~ii i~~ires",  xrelkr ec!i gemeeiisc1i:ippclijkc comiiiissie 
der (;ccdciisclie, Scis~iiuio~ische, Occa!iogriifiscfie, Aard Mag- 
iietischc eii Vulkr,~iol<i~i:;ciic r2:;s~ciaíies is. lxeft viif druk 

L .  

Lezochte vcrgiideririgeii i;clic;;ideri, die rot giiwicliti::~ iii:\vissiiing 
van geziclitsp~intcti ?elrit? hecft. I'i-ol. Vciiing hlcii?esz liecft 
a1dn:ir di-ie incdt~dc~lii-gci; gcti;i:!ii. 1h);~ciidieii vir,is er ii(:g een 
gemcciisc!i3lil;c!ijIíe \~i'rfi;;dcïiiig dei- (;eodctisclic, I?/Ieteorol<:g~sclie, 
C>ccLii!.:gr:ifisclie eii liS:c!i-t~lo~iszlii. Associii~ies over getijpro- 
L:leniei? eii ceii ciei. h'!et~oro!c)~:i:.c!ic cii .ki ïd ~ugne t i sc l i c  ei1 
Aii-d Elcctrisclie ils~o<i:itici, iiiirviiii liet oiidei-werp drr  bespre- 
kiiig iltniosferi~clie Eicctrici tcit niix. 

De org,iiiis:itic v:iii he: cotigres ii.;is vuor~rclCelijk ei1 ver- 
schilleiiilc feestelijke !)ijcci!l;olìis~c~i cn excursies - rinar Muiiiit 
Vcriicii cii Luray - g:ii-ei? op :;:iligeii;iiiic. \:ijze gclegeiihcid tot 
oiiderliiigc 1ieniiiim.tlíiiig eii cr,iit:ist. Ir: de c:L~criingsziíting \rerd 
eeii recle viiii dcii Eci.ri.trisy (;f St,!te, I::)rtlel! I~IiilI, die vcrhjiiderd 
~vii:; pers,ooi:lij!í te Iromci-I, voorgrlczcii ci:ior tiic I-Iwi. Hugli 
R.  'flilsoii, voorrn:ilig yczniit tic- T/crcciiigdc Stciisii te Ikrlijn, 
wr~ariii (!c gedc!cgecrtlt!:i i:.iiiiciis d<: Rc~ccrir ig tler V e r e e i ~ i ~ d c  
St:iteii ncrti::ii \ i . ~ l l i ( i ~ ~ ~ i  g~1:ceti'i:. N:! ;il!c;cp v:?ii liet coi:gres 
werdei1 de Voorzittcri dcr ìJi;ic e!? cter vcrscliil!ciid~ Associcitics 
eeii oogciiblik door Presidciir R(;(jscvelt oiitvangen. . . Iji de si<~tvcrg;i~i~i-iiigï~: v,?ii i2ss~ic;a:icj cli Uili' svcrdcii . .. vcr~chilleiidc rccolutiis i~c ' e~ t : ; l  \!':'tt:iisc!i;ip!:r!iI!<e l;\verties betrcf- 
fcnde aaiigeiionici:. Eiïc \,:;!i Nc-i:cri:iiidscl?c zijde Sc:!.~:ic vcors~cl 

. . \vcrd aanvniird vo!gc~:s lietiveik -'e í;cr~r!ctischc Xss<)cin;ic z:i1 
be\rordercii, dat elkc ticr: jxir een ovcr;lii!i: v:?ii z\\uarteiir:?clits- 
;inom:iliei!ii over tlc gelicclc :::irdc z:i! pcp~i!ilicccrd \vordcii 
!xmcvc!is een herci<eiiing op dieii gronds!:ig vnii den rcgioiia!en 
vorm van de geoic!e vo1gci:s d:, vergelijking v;in Stokec. 



In  verband met het genomen besluit geen verkiezingen te 
houdei1 zulle11 alle bes:uurderrn der Uriie en der Associnties 1i~111 

functie voor1o:jpig hlijven l~ehouden. Ovci-igeils xverdcn geen 
bijzondere besluiten voor het k«rnendc tijclr3k tot het volgende 
congres genomeil. 

Di t  congres zal, als de omstandigheden c11t niet vertiindereii, 
iri 1942 te Oslo worden gehouden. 

D e  Rijkscominissie voor Geodesie, 

F. A. VENIhTG MEINESZ, Voorzitter. 

W. SCMERMERMORN, SecretLzris. 
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VERSLAG 
VAN DE RIJKSCOMMISSIE VOOR GEODESIE 
AANGAANDE HAAR WERKZAAMHEDEN 

OVER HET JAAR 1940 

Lcden : 

Dr. Ir. F. A. L7ening Meincsz, Voorzirrcr; 

Ir. W. Scliermerliorn, Seceretriris; 

Ir. Elk. J .  Hei~vel i i~k ,  Dr.  1. F l .  010rt. J. ?A. *l'ic~i:;tr:i, l>i--. j. 
1 1 .  F. Unibgrovc. 

A1i11)tsh:ilvc 1ccl~:ii : 

I~c!olcliiigi:iici~r-i2ii-c'~~~i~iii- vriri clct, !:iji:s\\~:i:ci.sr:i:ii i11 tlc llircc- 
ric Algcmeci~c 1)icrisr Ir. J. C .  Schnrp; 

Chef vaii dc Afd. Hydrografie vaii hct D c p t  van Detensie, 
Vice-Admirilal J. C. F. Hooy1<aas; 

D e  Kaïidadviscur, \v i~d.  Dircc~eur viiri den Topogrufischeii 
Dici~st ,  A. vali Mengel; 

D e  wnd. Inspectcui- vïiii het i'Lad;ister, J. I-I. J. Houbeii; 

[-let Hooid v:iíi dcii Triaiigiiiaticüieiis: va11 de -Artillerie, c!c 
Kcs. Liiiiciiaiic-Kolci~icl 1'. J .  I-i;ìiiiclberg; 

I-let Hoofd van dc Scl~ooinicc~:iïÙcciiiig val; c l t  Ai-tillcric, de 
M:ijoor L. Ezerrnan. 

I11 i040 oiidergiiig cle :;aiilenstel!iiig hciaiigrijltc \vijzigingeii. 
Prof. Ir. J. 13. C;. Sci~eliers, oud-hooid vLiii dc Triaiigulatic- 
hrigiide v:in c?c.:i 'l'oi::~grafisclicíi Dielist in Nederlandsc!i-Iiidië 
\vercl bij Koiiiii!iliji< Ikslriit vi!n z r  Febr1ix-i r940 N(l. 3 
hcnocmd tot lid der Comniissic. Lijii benoeming breiigt i11 zijn 
l~cssooii eeíi zccr iiii-gcbrcidc crvaring op  liet gebied v:!ii de 



toepassing der geodetische wetenschap in Nedcrlandsch-Indië 
bini~cn het bereik der Comniissie. Vice-Admiraal J. C. F. 
Wooykaas verkreeg eervol ontslag als chcf vr1.n de Afd. Hydro- 
grafie van het Depi. v:iii Defensic. Hij  wcrd als chef vali de11 
Hydrogr:~fischeri Dienst en als lid der Coinmissic opgevolgd 
door den K a p t  ter zce R.  van Tijen. D e  Res. Luitenailt-Kolonel 
I->. J. Hamelbcrg krecg eervol ontslag als Hoofd vnn deli Triaiigti- 
lritietlienst van de Arrillcric en tevens als lid der Rijkscomriiissie 
voor Geodesie. 1le Heer A. van Hengel, r'iadadviseur kreeg eer- 
vol ontslag als wild. Dirctelir van den Topografischen Dienst. 
Deze dienst werd onder de directie vrin de D~iitsche weerniacht 
gcplnatst, zoodat deze plaats in de Commissie niet door eeii nndcr 
werd ingeiiomeii. 

Deii heeren IHooykaas, Harnelberg en \:in Hcngel zij ook liier 
den dank der Comrilissic getx-nchr voor huii rnecle~verkin~ aan 
haar taak. 

VERGADERINGEN 

Ter bespreking van harc aangelegenheden verg:idcrde tle 
Conimissie drie man1 te Delft. Op deze vergaderingen werden 
de volgende mededeelingen gedaan: 

Prof. Di-. Ir. F. A. Veniiig Meinesz: ,,Het gedetciilleerde 
zw;iartel<raclitsoriderz:~ek~ van Nederland". 

Ir. J. C. Scharp: ,,Getijvoorsl)ellingeil cn middenstanden". 

Ir. W. Schermerhoorn: ,,a) De vereffeniiig var, het iict der 
nnuwkeurigheidswaterpssing, b )  D c  wijze vnri publicatie vaii 
de resultnteii dezer waterpassiiig." 

BIBLIOTHEEK 

I l e  bibliotheek onderging wederom de gewone iiitl)reitliiigeii. 

Vari het lid Tieiistr:~ ontving J c  Coi-~imissic de volgeiidc iiieclc- 
decling. 

Personeel. Aan het begin van het vers1,;gjaar hestoritl het pcr- 
soncel behalvc hcr hoofd uit: 

de landmetets van liet Kadaster J. J. A. Hee~ern~i i i s ,  X. J. 11. 
Meerlcris en G. J. Br~iins; 



de teekenaars van het Kadaster C. de Vries en D. K. Uloemeii- 
daal ; 

de rekcnaar M. D. Schepper; 

dc. schrijver zde klasse F. W. I'ieters. 

Iiigaanclc I Mcicirt werd de schrijver zdc k1,isse bevordcrd tot 
rekenaar. 

ing ver- In dcn zoiner werd aan het Departement medewerk: 
zocht tot uitbreiding viin hct pcrsoneel van dei1 diei~si. D c  moti- 
veeriiig hiervoor wris het te 1angz:ime tempo der herzictiing, - 
siiids in I 93 I de dienst begon te werken is nog slechts de klcinstc 
hclft van het land herzicn - eii de noodzaak eitidelijk tot een 
stelselmatig voortgezette verzekeriiig van reeds vroeger bepaalde 
pintci i  over te griali. I-lct nut  van \,erzekeringen was gcblcken, 
toen nii dc oorlogsdiigcr~i bekend werd, d ~ i t  verscheidene toren- 
punten vnii dc Kijksdriclioeksnieting vernictigd of beschadigd 
\v:iren. I n  Iict najaar werd het ovcrlcg met het Departement mct 
cc11 gunstig resultaat afgesloten. Inmiddels had dc 1;indmctcr 
J. J. í l .  Heezemans IC kcnncn gegeven oni gezondheidsredciicii 
dcn dienst tc zullen verlaten. Rckeniiig houdciidc liicrmcde, 

bcsloten liet pei-roiieel uit te breiden met twce ploegchefs, 
een assistciit (waarnemer en rckenaar) ei1 een schrijfs~er. Als 
iockornstigc plocgchefs tradcii I Dcccniber met den t i~c l  v::ii 
1:iildmctcr ~ : i i i  Ilct kzidaster op  ;irbeidsovercenkomst iii dienst J e  
ticei-eii : 

L. Ezci-ni;iii, hlnjoor der Ar~illeric o11 iioii-activiteit cii Mi-. J .  
W. H. Swi~iic, rec. isic l~ii tci~aii t  cler r2rtillcrie. 

Als sclirijfstcr op  ai-l~cidsovci~cciiko~iis~ \vcrd zi;iiigciiomeii per 
I Jaiiu~ii-i Mej. J. C:. I-Iollcbcek. 

D c  Majoor L. Ezerniari n:iiii 16 Dcceinber oiitslag wcgciis 
zijn benoemiiig tot Dircc~eur v:in dcn Top«grafischen Dienst. 
Per 16 J:inuari 1941 kecrtle Majoor L. Ezermaii wecr 11ij deli 
Dienst tcrug. Op T Fcbru;iri \verd dc assistciit (wanriien~cr cn 
i-ckcnaar) H. A. Verhoef aangcs~cld. 

Op 3 I I>rccniber 1940 \vcrd dc  1,iiidmctcr J. J. '2. Hcet.cm,in\ 
ovcrgcpl,i,itst ii'i'ir liet K,id,ister ei1 verlict d,i,iiiiicc cleii Dic11st 
dcr Kijksdriehoeksmcting. 
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Opgemerkt moet \\.orticn, d ~ i t  de lieer I-Icezcm,ins ca. 20  jLi~1.r 
met veel toe\vijdiilg bij clen 1)ieiist \\w-lcz:~:in~ is gejvcest ei! zich 
in dien tijd 31s een scricus \\,crlier cii ecil uitstckcilde wa:irncmcr 
liecft doen licnnen. 

D e  n i e ~ i ~ v c  bezetting liet toe, diir \.-cic,r de zo~~ierwcrl;z; i , i i~~--  
hctlc~i van I g: I liet ~olgci idc  pliiii v:in org:inis:itic lioii woriJcii 
opgestcl(1: 

7 ccnhetlcii hc5tn:incle uit cc11 laiitimctcr-clicl, 7 :is.;;s[ei?teíi; 

2 :trbcidci-s eii 2 mcct~iitrus~iiigcii: 

cciilicdeii bcbta:t!ide uit cc11 clief (1;iiiclmcter o. :I.) I :trbci- 
der en I rnce;uitr~isti:~g. 

Volgeiis di t schema kuiiiicli iii dcii zoiner \:in I 94 I iiì tc)t:inl 6 
incetploegcii i11 het veld 1,vordcii gclir;!clit. x.~oornc~ricn i:, de 
ccrstgeiioeintle cl~il,l:e!c l,locgcn Iict i:orili;ilc Iicrzicniiigswcrk tc 
doen vcrrichteii c11 tlc beide lnatstgeiioemdeii (~iltki:iiis voor1oc)pig) 
1i1ct verzckeri i igswerl i~:~:~~~il iede~i  tc belasten. 

Vcrgelekcii met ryco, toen liiet 3 plorgcii \\.ercl ,gc\vei.h!. is 
cloor dc iiic~1lr.e oi.g:ii-iisntic cri1 vcrdulil)clii~g v;iii tlc mccic;ìl?:i:i- 
teit vali den dienst verliregeil. 

Tot  t)»\~ciistaaiidc organisiitic 1i:in \vordcii besloteii. «nld;it het 
\verken met nssistciitcii tc veidc tot res~iltnteii 1i;id geleid, 
zoodiit het ver:ir~twoord is, op tlcii ii~gcsl:igcri weg \wort ti. g:iriii. 

Wei.!(zuui~iheder!. I n  de eerste iniinnclci: van lict vcrsl;igj:~.ir 
\\,ei.dcil dc 1)erekciiirigcii v;in de inctiiigcii, die in 1939 zij11 uit- 
gevoerd \rolt:~:)id. I l c  bcrckeiiiii~ v211 dc puritein op cle i2fsl~ii:-- 
(lijk, i\;~:!i-\~:iii i i i  lict vorige versl:ig \vercl medegedc,:lil, dat (li: 

i-csu1t;itcn niet gelieel ;ia11 de vcrwachtiiigcn hcnilt\v~ordclcn, 
wei-d teti \ l ~ t t c  tr~ch ;i,iii~;e!~o~idci~. 

Van Jr. H k .  J.  Hciivelii?k werd de o!>mcr!;ii?g or?:Iraiigc!i, <)t 
wclliclit riiet i11 zijdcliiigrclic refractie de vcrki;;riiig voor Iict 
miiitler goecl slciitcii van de 1netiri::cii r!x'ebt .,;~)rJeii. gczocht. 
I k z e  gcclachtc' koii i10g ~ i c r  nader \.:crilei: g:Tct:iet:,i, on-id.it ~irgei?- 
ter wcïkziiarnlieden moestcii vciorgiiaii. 

D c  zon~cr\ \~ei-kz~i;~~i~iiederi  viiigcil or;gcvcei li:ilf Akiril :i:iii. Dc 
crrstc l~ loeg vcrtro!i n,r;tr Dei1 I-lcldcr, clc t:vecdc ii:i.ir lict Oostc- 
l i j l i  dcc1 v;iii dc proviiicic Uirccht cii dc derde n:iar lict Oostelijk 



dcc1 vLin de Velui: c (Apeldoorn en omgeving). Het  personeel 
van elke ploeg hestond ui: een l'indmeter, een 'issistent en een 
arbelder. 

Door den oorlog \vercleii de wcr1;znarnheden op r o  Mei afge- 
\)roken ei1 einde hlei hcrviit. D e  eerste ploeg keerde nirt iinnr 
I len  Helder terug, doch v,erd \vcrkza::rn gesteld te Rotterdam 
o111 de schade aan het piintciilict zcw spocdig mogelijk te lier- 
stellen en vastlcggiiigeii te verplaatsen. Deze ploeg zette dc 
\verkzaamhedeii later voort i11 Zu~cl-Holliiiid. In Leiden, H21arlc.m 
cii omgeviiig, heiicveiis in het N.O. deel vnii Ziiid-Hollaiicl wer- 
den puiiten bepaald. 

D e  tweede ploeg stelde een onderzoek in naar de schade in 
Zeelrincl en zette daar li:^ het werk voort in Ui-recht; de derde 
ploeg deed licrstcHings\verlizn:iiiihedcii in Wagei~ingeri, Khencn 
en onigeviiig cii ging clanrnn eveneens met liet oorsprorikelijkr 
prograniinzi voort. 

Door het vrij groote aiintal i11 Kottcrdam aanwezige punten 
kol1 cl:iar (Ie hescliiidigiiig :inii liet liet vrij gemakkelijk \vordcii 
Iierstcld. Verschillende verzekeriiigcii i i i  beschadigde gebouwen, 
tlie op  lict puilt st<;iiden te worden iifgcbroken, konden worcleii 
verplaatst, terwijl ter vervringing van de oude punten, nicuv,e 
werden helxiald. Dit laatste geschiedde op verzoek vali de 
(kmeente Kotterdam, omdat iii verband niet de hcrstelwerk- 
zn:iii~hedcii, nieuwe piiiiten in liet centrvin va11 de stad ge.tvcnsclit 
\\r;irc~i. Deze piiiiteii zijn zoo spocdia mogelijk bcrekencl. D e  
i-csultriteii lioiideri in dcii nazoiner I~escliikbnar \vordeii gesteld. 

Iii Zrc1:iiid is in Iioofdzaak iri Middelburg cn op Zuid-Bevc- 
liiiid in dc buurt van Kruiiiiiigeri en Ierscke sch:ide geleclen. Iii 
Midde1l)urg is s!echts ecii eiikel piin; 1)clioudeii gebleven. Omdrit 
tiiet liet lierstel geei1 haast was cii de werkzaamhcdcn dnarvc~or 
vrij veel tijcl zulleii vcrgeii, is dit \vcrk uitgesteld tot 1941. 
Hetzelfde is liet gevlil met Zuid-Be\lel:iiid. Ook l i i a  is het herstel- 
werk wij  omviiiigrijk. 

In Rheiien en omgeving viel de l)esc!iiidiging v:iii liet punten- 
iict inec; bovendien is groot voordccl genoten van hct feit, dat 
de puiiten verzekerd waren. 

11: bcrekeiliiigcn h,iddeii in liet ii,ij,i;ir een iiorm:ial verloop ei? 
geven geen nnnleidiiig tot opinerliingcri. 



Ptiblicnties. Omdat de Iiaartcii wordeii iifgcdrukt door de 
Kohiercentrale te Rotterdam, is door de vernietiging van dit 
krintoor een zendiiig vali 250 steiicils í 5 0 0  P L I I I ~ ~ I I )  beiievcns 
een voorraad oribcdrukte Itriarten tcloor gcgaan. Eiierdoor is 
eeiiige stngii:itie veroorz:;akt. Niettcniiii is hei werk naar wetisch 
gevorderd ei1 is het voor ongcveer 21'3 deel gereed. Een grcot 
deel van dc l)uh!icnties is reeds in hct 1,czit vnii de gebruikers. 

hlateuieel. D c  o~idstc der dric tr,insport,iii!o's wcrd vervaiigeii 
door een nieuwe. 

Na den \v:i~ienstilstand wcrd cc11 aiito vnn dcn Dieiiit icr 
beschikking van het K;!dnstcr gesteld om 1;nclristrale bescheiden 
terug te transportecrcn naar diverse lcaiitoren in het land, omc1:it 
het vervoer pei trein toen nog niet we! mogelijk \va>. 

Voor het ondcrho~idcii en Iierstclleii vaiì de iiistr~iniciitci~ is 
ccii ovcrcenkomst gcsloten met hct 1:uren~i \.oor Verificatie v:iii 
's Kijks Zee-iiistrumcnten tc Lcitlcn. 

I l e t  iiistriiniciitariii:n oiidcrgliig gcci: :iitbïeicli~!g. 

V;iii hct lid Sclinrp oiitviiig CIC Coiiiiï~issic cl(: ii,ivolgciiclc iiicdc- 
cleeliiig. 

Tciieiiidc cc11 bctei-c ïccl~tsii-cci;sclic vcr!i:idiiig ie ver1;i-ijgcii 
t~issclieii de oiidci-groiidsclic pcilinci-lien vnii dc 1st- orde ~c 
Loclicm, Nijverdil.1. I-lccrde, Stccii\vijk cii Oude Mirdum, \vertlvii 
nog cnkele priinc;ii.c: w:itcrpnssiii;;e!i uitgcvocrcl. Ua:irioc. \vci-dc~i 
dc volgenclc tr:ijcirtcn ge?v:LLeïp:is:: Locheni-Holteil-Nijverdal; 
Wyhe-EIeci-dr; Stcei-in~ijli-K~iiiire. Dc:7.c iiie~i\..-c: vcrhi:icliiigs- 
lijnen van eenigc oiidcïgroiidschc !ieiliiicrkcii liebhc!; :cveiis teil 
doel een goed iiinclamentecl net tusscheii ~ n d e r ~ r o n d s c h e  peil- 
merken te vormen, dat iri de coekoinst gcrege!d Iciiii worden 
lierhnalcl voor liet oiidcrzock van de bodemdriliiig viiii Nederland. 

D e  vereffeni~ig v:!,i hct vercenvo~idigde Iiooidnet wcrd vol- 
tooid. 

I>c vcreffciiiiig v;iii tlc ;iniisluiieiitlc lil-iiigcii vnii lict gciiieteii 
prinii~irc iict wcrd vo:,rtgcLci. E r  ~vortlt ecii :i:iiiv:iiig gem;iakt 
met een systeniatischc studie vnii clc ges~hiedciiis v:ii? lict A.P. 
cii vriii de bodenibc\ï~egiiig in Ncdcrlaiid. 



D c  onlstiincliglicdcì~ heh1)eii cllc zrr~anrt~krncl~tsondcrzoeb op  
zee gedurende I 9 40 onmogelijk gem:i:ikt. 

D e  gedet~illecrdc z:v:i:irtelírncl~tso~)meti~ig vnil Ncdcrland kon 
voortgezet ~vorden d,i!ili zij ceii s;irnciiwerkirig n x t  de Bxtaafsche 
Petrolcum hla~itsch:il)pij ei1 mct de Gcologisclie In.;titutcri des 
~inivcrsitcitcii van 1.eidcn en Gtrcclit. D e  H. P.  I\I. ]leefl clanïtoe 
ecii Thysseii-toestel geheel kostelcos tcr bcsc~iilíkii?g gcstcld cil 
ondcr leiding v m  ha:ir technischcri staf is \(lor diL tozs:cl een 
ti-rinsportophanging geconstrueerd, die bevestigd wcrd x in  een 
door de Commissie aniigeschafte bilkficts; dcze wijze van trans- 
port hecft gocd vo1d:i:in. De samenn~erkiilg inct di. Geulogischc 
Instituten liad tot docl studenten ir? de geologie de gclcgciiheicl te 
verschaffeii dit onderzoclc mcde te ri~nlien en zoodoenclc \veld- 
werk te kunnen vcl-richtcil, welke huil op z~iivcr geologisch gehied 
door de onmogelijkheid riaar het buitenlnnd te gaac, niet open- 
stond. Siilds begin N(~vcn~bei -  is onc!cr leiding van dcii ingenieur 
clcr Commissie, Dr .  W. Nie~iwci-i!.::!i~~p, een serie zwaarte- 
krac1itsw;iartien-iii~g~:~i in Xc:ortl-Hoi1:iïicl verricht. (;cdccltelijk 
wcrd d:i:!rhij de arbeid door st~!clcil~cii verricht, terwijl hulp 
verlecnd werd door dcri 1:ecr Woutci-s, die iii dienst del B.lJ.M. 
met het Thysseii roestel vec! ci-vL;rii~g ~crkrcgci i  h ~ d .  Hi.t ondcr- 
zoclc wordt voortgezet. VC; : I~  Rct: ro>.-ile aanbod !ict Thysscri toe- 
stel voor dit Uocl ter hcsc1iikkii;g te s:cilen, konìt dcri chef der 
(;eologische afdceling v:in dc I~.~'.IVI., Dr.  H. M. E. Schurma~in,  
deiì o ~ ~ r e c h t c n  danli der Coinmissic loc. Dit  aanbod hatl tc meer 
\vaarde voor de Commissie, daar deze niet zclf over eeii toestel 
voor gedetailleerd zwaartekrachtsonclerzock beschikt, ~vriarmcde 
in de  slappe trrreinen van hct \r;esîen des lands goede Tvaar- 
nemingen kunncn verricht \vorden. 

Tijdeiis 1940 werdcii twee puhli~iities voorhereid, wilarvan de 
eerste een verslag 1,etreffeiide de tlieorie cn de wnarnerniiigeii 
o p  het gcl)iecl clsr t\vei.de orde coi-recties bevat cii de tweede 
tabellen voor rrgion;ilc isost~iîisclie reductie, die voor de Coinmis- 
sic volgens cle inetli:~Je v:in Iict lid Vc~iiiig Mciricsz l~erekend zijn. 
I k  eerstc, gctiteld ,,l'heoi-y aiid Practice of Pe i id~ i l~ im Observa- 
tioils at Sc:i", port I1 wns aiin het cinde van het jn:~; ter pcrsc; 
de t~veede was in tekst gereed. 

Nog werd gedurcndc dit janr rekenrvci-k verricht tcr bepindi- 
ging der berc!;eriingcn voor de bovciigenoemdc tabellen c11 voor 
de reductie \ . ~ i i  dc rcsultnteii der z ~ v a n r t e l i r a c l i t ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ r ~ ~ c i ~ ~ i i ~ g c i i  



ter zee met dczc tahellcn. Evenals vorige j x e n  werd ilit i11 vrijeii 
tijd uitgevoerd door drie ambtciinreri v,in het Mcteorc,l»gi~,cli 
Instituut te D e  Hilt, J. C. vaii Dricji, C;. C. v ~ i i  Riet ei, C ; .  P. 
van Z ~ t p h e i i .  

Iii het begin van 1940 werd ;inn den Miriister van Dcferisie 
rapport uitgebracht over de heviiidingcii dcr Commissie inzake 
de voorziening vïlii de Artillerie inct fotokaarten op voldociid 
groote schn;ll, die de door de Artilleric te stelleii eischcii vaii 
nnu\i7keiirigheid konden 1)evretligeii. I l c  C:oinniissie kon vnststel- 
leii, dat dit vi-:i:igstiik tot ccri I~cvredijieiicle oplossirig TV:I; gc- 
I~racht. 

In verband met de oorlogsomstandighedeii eii de ophcfliiig cler 
militaire organisaties liebben de werkza:imheden der Siibcominis- 
sie i11 1940 geen voortgang gehad in de richting, wclkc zii anii- 
valikelijk o p  verzoek van deli Miriisicr van Defeiisic hadden 
genomen. 

D e  Iiijltscon~missic voor C;codesie, 

F. :?. V E N I N G  MEINESZ, Voo~z i t t e r .  

W. SCHEIIMEKHORN, Secret~wis. 
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VERSLAG 
VAN DE RIJKSCOMMISSIE VOOR GEODESIE 
AANGAANDE HAAR WERKZAAMHEDEN 

OVER HET JAAR 1941 

De Rijkscommissie voor Geodesie heeft de eer aangaande hare 
werkzaamheden in het jaar I 94 I het volgende tc berichten : 

COMMISSIE 

Bij den aanvang van 1941 was de Commissie als volgt 
samengesteld : 

Leden : 

Dr. Ir. F. A. Vening Meinesz, Voorzitter; 
Ir. W. Schermerhorn, Secretaris; 
Ir. Hk.  J. Heuvelink, Dr. J. H. Oort, Ir. J. H. G. Schepers, 

J. M. Tienstra, Dr. J. H. F. Umbgrove. 

Ambtshalve leden: 

Hoofdingenieur-Directeur van den Rijkswaterstaat in d:: 
Directie Algemeene Dienst Ir. J. C. Scharp; 

Kapitein ter Zee R. van Tijen; 
De wnd. Inspecteur van het Kadaster, J. H. J. Houben; 
Het Hoofd van de Schoolmeetafdeeling van de Artillerie, de 

Majoor L. Ezerman. 

In 1941 onderging de samenstelling van de commissie geen 
wijziging. 

VERGADERINGEK 

Ter bespreking van hare aangelegenheden vergaderde de 
Commissie vier maal te Delft. Op deze vergaderingen werden 
de volgende mededeelingen gedaan: 

Dr. Ir. F. A. Vening Meinesz: 
a. ,,Geophysisch onderzoek van Noord-Holland"; 
b. ,,Mededeelingen over resultaten verkregen met de nieuwe 

reductie der toc heden door hem waargenomen zwaarte- 
krachtsanomalieën" ; 

c. ,,Mededeeiingen over het zwaartekrachtsonderzoek in 
Noord-Holland". 

P. J. Hamelberg: ,,Mededeeling over de militaire fotokaart 
I : 10000". 



BIBLIOTHEEK 

Dt Bibliotheek onderging wederom de gewone uitbreidingen. 

BIJHOUDINGSDIENST DER RIJKSDRIEMOEKSfvIE1'ING 

Van het lid Tienstra ontving de Commissie de volgende 
mededeeling : 

Personeel. Aan het begin van her verslagjaar bestond het 
personeel behalve het hoofd uit: 

2 landmeters van het Kadaster: A. J. H. Meertens en G. J. 
Bruins; 

z landmeters op arbeidsovereenkomst: L. Ezerinan en Mr. J. 
W. H. Swane; 

z teekenaars van het Kadaster: C. de Vries en D. K. 
Bloemendaal ; 

2 rekenaars M. D. Schepper en F. W. Pieters; 
I rekenaar op arbeidsovereenkomst H. A. Verhoef; 
I schrijfster Mej. J .  C. Hollebeek. 

Werkzaamheden. Het rekenwerk gaf geen aanleiding tot 
opmerkingen. Zooals gewooillijk kwamen de resultaten op tijd 
gereed. Begin April vingen de veldwerkzaamheden aan. Er werd 
gewerkt met 6 ploegen. Twee daarvan werkten onder leiding 
van den landmeter Meertens in het Westen van de Veluwe en 
het Oosten van Utrecht. Hier zijn 126 nieuwe punten bepaald 
en 150 centreeringen verricht. Er konden niet overal torens 
worden gekozen, doch in sommige gevallen moest men volstaan 
met het plaatsen van bouten in gebouwen, waarbij de bijbe- 
hoorende signalen punten van slechts ondergeschikte beteekenis 
konden zijn. 

Twee andere ploegen werkten onder leiding van den landmeter 
G. J. Bruins. Een dezer ploegen heeft het net op Walcheren 
hersteld, waarna gewerkt werd aan de bepaling van punten 
rondom de Noordoost Polder. De andere ploeg nam eveneens 
aan dit laatste werk deel na eerst een vijdlang werkzaam te zijn 
geweest in het Noordoosteii van Overijssel. 

Voor het werk aan de Noordoost Polder werd een secundair 
driehoeksnet gelegd, dat aan drie punten werd aangesloten. De 
resultaten waren bevredigend. 

De landmeters o. a. L. Ezerman en Mr. J. W. H .  Swane werden 
eerst eenige weken in de gelegenheid gesteld de practijk van het 
buitenwerk bij de andere ploegen mede te maken. Daarna 
waren zij zelfstandig werkzaam resp. in Friesland en Groningen, 
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waar reeds bekende punten wei-den gecentreerd (vaii vastleg- 
gingen voorzien). 

Het benzinegebrek gaf de werkzaamheden groote moeilijk- 
heden. 

Publicaties. De vervaardiging van de nieuwe kaarten vorderde 
naar wensch. 

Materieel. De instrumentenverzameling werd niet uitgebreid. 
De dienst bezit thans twee bestelauto's, terwijl de overige auto's 
gehuurd worden van de Rijks Automobiel Centrale. 

WATERPASSING 

Voltooid werd de vereffenirig van de aansluiteride kringen van 
het vereenvoudigde hoofdnet. 

Er wordt een aanvang gemaakt met de aansliiiting van oude 
peilmerken, welke sinds 192.3 niet meer gewaterpast zijn, aan 
het nieuwe primaire net. 

Een aanvang werd gemaakt met de bepaling van de N.A.P. 
hoogten van alle peilmerken in het nieuwe systeem. 

Ter contrôleering van de 5 in 1933 door de Gemeente 
Rotter'dam geplaatste ondergrondsche peilmerken, welke in dat 
jaar aan het primaire net zijn aangesloten, werd een aanvang 
gemaakt met de herhaling van de in r933 gewaterpaste kring. 
Hierbij wordt thans gebruik gemaakt vaii de voltooide Maas- 
tunnel. 

Voortgezet werd de systematische studie over het ,A.P. en 
van de bodembewegi~ig in Nederland. 

ZWAARTEKRACHTSBEPALING 

In den loop van 1941 werd het rxperimen~eele werk aan den 
stemvorkmeter volgens het ontwerp van Prof. Zernike voortgezet; 
het is thans in behandeling in het Physisch Laboratorium der 
Rijksuniversiteit te Utrecht onder de leiding var, Dr.  W. M. J. 
Milats. Behalve met deze werkzaamheden was de ingenieur der 
Commissie, Di.. W .  Nieuwenkamp, werkzaam bij de voortzetting 
en beëin'diging der gedetailleerde zwaartekrachtswaarnemingen in 
N.Holland. Onder zijn leiding werden verscheidene studenten 
in de Geologie aan de Rijksuniversiteiten, van Urrech't en Leiden 
bij dit onderzoek ingeschakeld, waaronder in het bijzonder de 
heer R. A. Damsté mag genoemd worden, die een groot deel 
der.  waarnemingen hielp uitvoeren. Ook dit jaar was weer de  
Heer Wouters bij d e ~ e  waarnemingen behulpzaam, die vroeger 
in dienst der B.P.M. veel ervaring met het gebruikte Thyssen- 
toestel heeft opgedaaii. Dit toestel werd evenals het vorig jaar 



door de B.P.M. voor dit onderzoek in bruikleen ,gegeven. 
Tezamen met wat in 1940 verricht is, werd in totaal de 
zwaartekracht op 131 s:aii'ons in N.H~ollanc1 bepaal'd. In dit 
aantal is een serie wa:irnemingen op den Afsluitdijk inbegrepen, 
die een aansluiting geeft met het door de B.P.M. in Friesland en 
Groningen waargenomeii stationsnet. 

In I g4 r zagen de volgende publicaties, beide van de hand van 
den voorzitter der Commissie Vening Meinesz het licht: 

I .  Gravity Expeditions at Sea (1934--1939) Vol 111, the 
expeditions, the computations and the results; 

2. Tables for regional and local isostatic reduction (Airy 
system) . 

De eerste bevat het verslag en de resultaten der zwaartekrachts- 
expedities van Hr.  Ms. K 18 in 1931-1935, van Hr. Ms. 
O I 6 en van Hr.  Ms. O I 2 in I 937, vin Hr .  Ms. O 13 in 193 8 
en van Hr.  Ms. O 19 in 1939. Deel IV van ,,Gravity Expeditions 
at Sea" is in bewerking; het zal de uitkomsten der isostatische 
reductie van deze resultaten geven benevens kaarten en profielen 
en een studie dezer uitkomsten. De voorbereiding hiervan is in 
I 94 I voortgezet. Kaarten worden hiervoor met goedkeuring van 
Kapitein ter Zee R. van Tyen, chef van den Hydrografischen 
Dienst, door den Heer J. W. Bloem van dezen dienst geteekend. 

De tweede publicatie bevat de tafels voor lokale en regionale 
isostatische reductie volgens het systeem Vening Meinesz, welke 
voor rekening der Commissie door personeel van het Meteorolo- 
gisch Instituut, te weten de Heeren J. C. van Driest, G. C. van 
Riet en G. P. van Zutphen, in vrijen tijd zijn berekend. 

Door Dr. J. E. Baron de Vos van Steenwijk, die zich hiertoe 
welwillend beschikbaar stel.de, werd geheel belangeloos een 
berekening der schietloodafwijkingen in Ned.-Indië uit het aldaar 
waargenomen zwaartekrachtsvel'd ter hand genomen; de Com- 
missie betuigde hem hiervoor haren dank. Na beëindiging van 
dezen arbeid zullen de resul'taten door de C'ommissie worden 
uitgegeven, zoodat zij ten dienste zullen komen van allen die 
astronomisch bepaalde posities in den Archipel voor schietlood- 
afwijkingen willen corrigeeren. In studie is de mogelijkheid op 
deze wijze den meetkundigen samenhang der door den Dienst 
der Hydrografie uitgevoerde loo'dingen te verbeteren. 

De Rijkscommissie voor Geodesie, 

F. A. VENING MEINESZ, Voorzitter. 
J. M. TIENSTRA, wnd .  Secretaris. 



VERSLAG 
VAN DE RIJKSCOMMISSIE VOOR GEODESIE 
A A N G A A N D E  H A A R  W E R K Z A A M H E D E N  

OVER HET JAAR 1942 

De Rijkscommissie voor Geodesie heeft de eer aangaande hare 
werkzaamheden in het jaar 1942 het volgende te berichten: 

COMMISSIE 

Bij den aanvang van 1942 was de Commissie als volgt 
samengesteld : 

Leden : 
Dr. Ir. F. A. Vening Meinesz, Voorzitter; 
Ir. W. Schermerhorn, Secretaris; 
Ir. Hk. j. Heuvelink, Dr. J. H. Oort, Ir. J. H. G. Schepers, 

J. M. Tienstra, Dr. J. H. F. Umbgrove. 

Ambtshalve leden : 
Hoofdingenieur-Directeur van den Rijkswaterstaat in de 

Directie Algemeene Dienst Ir. J. C. Scharp; 
Kapitein ter Zee R. van Tijen; 
De waarn. Inspecteur van de Hypotheken en van het Kadaster 

J. H .  J. Houben; 
Het Hoofd \van de S~hoolrneetafdeelin~ der Artillerie de 

Majoor L.  Ezerman. 

Op 4 Mei werd de Secretaris Prof. Ir. W. Scherinerhorn in 
gijzeling geplaatst en op 10 Mei geraakten de Heeren R. van 
Tijen en L. Ezerman in krijgsgevangenschap. 

De Heer R. van Tijen overleed begin Juni 1942, zijn aandeel 
in den arbeid van de Commissie werd herdacht in de zitting 
van 26 November 1942. In zijn plaats werd ambtshalve lid 
de Heer C. Ter Poorten, Kapitein ter Zee, Inspecteur-Generaal 
van het Loodswezen, fungeerend Chef van den Hydrografischen 
Dienst. 

De  Heer J. H. J. Houben verliet op I Augustus 's Rijks 
dienst met pensioen. De Commissie wenscht haar dank aan den 
Heer Houben uit te spreken voor de aangename samenwerking 
tijdens de periode van zijn lidmaatschap. Als ambtshalve lid van 
de Commissie werd hij opgevolgd door den Heer W. F. Stoor- 
vogel, Inspecteur der Hypotheken en van het Kadaster. 



VERGADERINGEN 
Ter bespreking van hare aangelegenheden verg2derde de Com- 

missie vier maal te Delft. Op deze vergaderingen werden de 
volgende mededeelingen gedaan : 

Dr. Ir. F. A. Vening Meinesz: 
mededeeling over het geophysisch onderzoek. 

J. M. Tienstra: 
mededeeling over stand en werkzaamheden der Rijksdriehoeks- 
meting. 

Dr. J .  E Baron de Vos van Steenwijk: 
de berekening van de schietloodafwijkingen in Nederlandsch- 
Indië uit het veld der zwaartekrachtsanomalieën. 

BIBLIOTHEEK 
De bibliotheek onderging wederom de gewone uitbreiding. 

BIJHOUDINGSDIENST DER RI JKSDRIEHOEKSMETING 
Van het lid Tienstra ontving de Commissie de volgende mede- 

deeling : 
PerJoneel. Aan het begin van het verslagjaar bestond het 

personeel behalve het hoofd uit: 
2 landmeters van het Kadaster: A. J. H. Meertens en G. J. 

Bruins; 
2 landmeters op arbeidsovereenkomst: L. Ezerman en Mr. J. 

W. H .  Swáne; 
2 teekenaars van het Kadaster: C. de Vries en D.  K. Bloe- 

mendaal; 
2 rekenaars M. D .  Schepper en F. W. Pieters; 
I rekenaar op arbeidsovereenkomst H .  A. Verhoef; 
I schrijfster Mej. J. C. Hollebeek. 

Werkzaamheden.  Het rekenwerk verliep bevredigend. Begin 
April werd een aanvang gemaakt met de veldwerkzaamheden. 
Aanvankelijk werd er met zes ploegen gewerkt, doch door de 
tijdsomstandigheden viel er één ploeg uit n.l. die van den land- 
meter L. Ezerman. De werkzaamheden werden verdeeld over 
de vijf overige ploegen, als volgt: 

Twee ploegen onder leiding van den landmetpr A. J. H. 
Meertens verrichtten metingen langs de Noordrand der Veliiwe, 
omgeving Apeldoorn incluis en te Voorst, Deventer, Zutphen, 
Rheden en hunne omgeving. Tevens werd te Rotterdam gemeten 
door de tweede ploeg. 

Twee andere ploegen onder leiding van den landmeter G. J. 



Bruins verrichtten metingen in den Noordoost Poldei. (ter 
voltooiïng dier metingen in 1941) aismede te Zwolle cn in het 
Noordwesten van Overijssel en in het Noordsoosten en midden 
van Overijssel (zulks ter voortzetting van het meetprogramma 
in 1941). 

De landmeter Mr. J. W.  H. Swane verrichtte centreerings- 
metingen in Groninger? bij die punten welke reeds bekend waren. 

Een onderzoek werd ingesteld naar de bepalingswijze en 
nauwkeurigheid van de oude punten, gelegen in Overijssel, in 
het grensgebied van het Noordelijk- en Midden Driehoeksnet 
der Iste ordepunten, betreffende de grootte der middelbare 
fouteii. Daartoe werden de richtingen en afstanden dier punten 
onderling, alsmede de middeltbare fouten (lineair) in die rich- 
tingen en de totale middelbare fout voor elk punt in beeld 
gebracht. 

Dit onderzoek is m g  niet becindigd. Wel is gebleken, dat de 
bestaande vermoedens in de juiste richting gaan. De reden tot 
het instellen van een studie was het steeds o~ t reden  van middel- 
bare fouten in de coördinaten van nieuw bepaalde punten, die 
te groot waren voor de nauwkeurigheid van de waarnemingen. 
Er moesten hier dus oiinauwkeurigheden aanwczig zijn in de 
bestaande punten. Waarschijnlijk is bij de bepaling van tus- 
schenpunten en andere hoofdpunten te sterk geëxtrapoleerd. 

De tijdsomstandigheden werkten remmend op de afgedane 
hoeveelheid werk. De  verkregen resultaten stemden echter tot 
tevredenheid. 

WATERPASSEN 

Voortgezet werd de aansluiting aan het nieuw net varl de 
oude peilmerken, welke sinds 1923 niet meer gewaterpast zijn. 

Voortgegaan werd met de berekening van de N.A.P. hoogten 
van alle overige peilmerken in het nieuwe systeem. 

Voltooid werd de waterpassing in de gemeente Rotterdam ter 
controleering van de 5 in 1933 aldaar geplaatste ondergrondsche 
~eilmerken. 

In samenwerking met den Dienst van Publieke werken te 
Amsterdam is uitgevoerd een overgang over het IJ achter het 
Centraal Station ten behoeve van de aansluiting van de peilmer- 
ken aan de Willemsluizen. 

Voortgezet werd de studie over het A.P. en de bodembeweging 
van Nederland. 

ZWAARTEKRACHTSBEPALING 

De zwaartekrachtswaarnemingen iil Nederland met het weder 
door de Bataafsche Petroleum Mij. ter beschikking gestelde 



Thvssen-toestel ziin tot slechts enkele maanden n.l. Aunustus. 
September en October beperkt geweest; gedurende het overige 
deel van het iaar is dit toestel bii de B.P.M. zelf iri gebruik , -  u 

geweest of bij den Geologischen Dienst van de Staatsmijnen. 
In de bovenstaande maanden ziin enkele zwaartekrachts~rofielen 
in N.  en Z.Holland ter aanvulling van het reeds aanwezige 
materiaal gemeten, o. a. een langs de kust van Zandvoort tot 
Scheveninnen en een van Amsterdam naar Gouda. De stations 
zijn 
3 à 
Dr. 

evenals tijdens het vroegere onderzoek op afstanden van 
6 km gelegen. De waarnemingen stonden onder leiding van 
Nieuwenkamp. Hij  werd daarbij bijgestaan door enkele 

oudere studenten in de Geologie van de Rijks-Universiteit te 
Utrecht, waaronder in het bijzonder de Heer R. A. Damsté te 
noemen valt. 

Naar aanleiding van de ontdekking van fouten in de theorie 
en de daaruit afgeleide formules voor de indirecte isostatische 
reductie van zwaartekrachtsresultaten en voor het daarmee samen- 
hangende probleem van den vorm der geoide werd door den 
Voorzitter der Commissie een uitvoerige studie gemaakt. D e  
resultaten daarvan zullen gepubliceerd worden in het ,,Bulletin 
GéodCsique". Het geheele zwaartekrachtsmateriaal dat in 844 
waarnemingsstations op zee verkregen is, werd volgens de nieuw 
afgeleide formules herleid. Hiermede kwamen deze resultaten 
in definitieven vorm zoodat zij dus thans gereed zijn voor publi- 
catie in het te publiceeren vierde deel van ,,Gravity Expeditions 
at Sea". Met de voorbereiding dezer publicatie werd voortgegaan. 
Door den Heer A. van der Zweep, teekenaar aan het Geografisch 
Instituut van de Riiksuniversiteit te Utrecht werden hiervoor 
vele zwaartekrachtsprofielen geteekend. Het genoemde reken- 
werk geschiedde in vrijen tijd door de Heeren J. C. van Driest, 
G. C. van Riet en G. P. van Zupthen, ambtenaren van het 
Meteorologisch Instituut te De Bilt. 

(get.) F. A. VENING MEINESZ, Voorzitter. 
(get.) J. M. TIENSTRA, W n d .  Secretaris. 

Overeenkomstig het oorspronkelijke, 

De Secretaris-Generaal van het 
Departement van Opvoeding, Wetenschap en 

Kultuurbescherming, 

J. V A N  DAM. 



VERSLAG 
V A N  D E  RIJKSCOMMISSIE VOOR GEODESIE 

AANGAANDE H A A R  W E R K Z A A M H E D E N  

OVER H E T  JAAR 1943 

D e  samenstelling -,an de conlrnissie qndcrging in he[ jaar 
I g43 gerri vercdering.  D e  vtlerkzaaniheclen werden dror de 
bijzondere omstandigheden eenigerm.ite nadeelig beinvloed, doch 
de vergaderingen kenden o p  een enkele na geregeld doorgang 
vinden. E r  blekrn ook tegenwoordig voldoend: problemen te 
zijn o m  tot vruchtbare besprekingen op de vergaderingen te 
geraken. 
'7 

E r  werd in het verslagjaar tweemaal vergaderd. Voordrachteii 
werden gehou'den over de volgeiide onderwerpen: 

,,Azimuthsbepaling o p  Polriri5". door R. Roel~fs , .  ec  ,,Korte 
mededeeling over d e  systematische fouten in de bestaande fun- 
damentaalcatalogie v:in sterposities", door Prof. Dr.  J. H. Oort. 

He: geeft verder de commissie voldoening te kunnen mede- 
deelen, dat een bijdrzge kon worden geleverd tot de bepaling 
van de geologische gesteldheid van den bodem van Nederland. 

D e  commissie ontving van het lid J. M. Tienstra de volgende 
mededeeling omtrent het werk van den Bi jho~din~sdiens t  van 
de  Rijksdriehoeksmeting. He t  personeel van den Bijhoudings- 
dienst der Rijksdriehoeksmeting ondcrging in het jaar 1943 geen 
verandering. D e  eerste maanden van het jaar werden de bereke- 
ningen van de waarnemingen in 1942 voortgezet en voltooid. 
Nieuwe bijzonderheden deden zich daarbij niet voor. Weer werd 
geconstateerd, dat in het gebied van Overijsel, van Zwolle Oost- 
waarts to: aan de Rijksgrens dc puntsbèpaling ook thans weer 
de  eerder geconstateerde moeilijkheden opleverde. Een definitief 
oordez! kon daarover niet worden uitgesproken. Wel scheen .de 
oorzaak gezocht te moeten ivorden in de ligging van de Tus- 
schenpunten en in de daarop gebaseerde bepaling van de eerst 
Ijehandel'de secundaire punten. 

D e  zomerwerkzaamheden te velde werden met de normale 
bezetting uitgevoerd. 

Onder lei.ding van de11 landmeter A. J. H. Meertens werkten 
twee meetploegen. Door de eerste ploeg (waarnemer C. de Vries) 



werden metingen verricht te Apeidoorn, langs den Noordrand 
van de Veluwe, ten Noorden en ten Koordoosten van Deventer 
en in de orrigeving van Voorst. De tweede ploeg (waarnemer 
H.  A. Verhoef) bepaalde punten te Deventer en Zutphen en. 
omgeving, benevens in de streek begrensd door de lijnen Lochem, 
Holten, Rijssen, Goor en tenslotte te Delden. 

Van de beide meetploegen onder leiding van den landmeter 
G. J. Bruins, werkte de eerste (waarnemer D. K. Bloemendaal) 
langs den Hollandschen IJssel en ,de Lek, te Rotterdam, Berkel 
en Rodenrijs. Een aanvang werd gemaakt met metingcn in de 
omgeving van EnschedC. De tweede (waarnemer F. W. Pieters) 
is werkzaam geweest in Meppel en omgeging, de Noordwest- 
hoek van Overijse1 en in Wolvcga. 

Tenslotte opereerde de landmeter Mr. J. W. H .  Swai1.e insde 
Betuwe in de omgeving van Geldermalsen. In totrial werden 127 
punten nieuw bepaald, waarvan I I 8 werden gecentreerd. Boven- 
dien werden 22 oude punten gecentreerd. 

De werkzaamheden hebben zeer geleden onder de gebrekkige 
vervoer smog el ijk he dei^. Er werd den Dienst, weinig of geen 
benzine toegewezen, zoodat het transport op allerhande primi- 
tieve en tijdroovende inanieren moest plaats vinden. 

De bewerking van het kaartregister van de bepaalde punten 
is geheel gereed voor de provincies Drente, Utrecht, Zuid-Hol- 
land. Zeeland. Noord-Hrabailt en Limburo. Voor Noord-Hol- 

c, 

land' is het geieed op een klein gedeelte in het Noorden na. In 
Overiisel en Gelderland is het in bewerkino. terwiil Friesland en 

- 2  

Groningen nog geheel behandeld moeten worden. 
In het bovengenoemde gebied van Overijsel, waar moeite met 

de puntsbepaling werd ondervonden, werd in den zomer een 
onderzoek van het terrein uitgevoerd. Hierbii bleek. dat een 

c, 

bselangrijke verbetering van de mogelijkheden ontstaan is, door 
de aanwezigheid van een aantal zeer hooge, pieuw gebouwde 
watertorens. Overwogen wordt daarom een aantal met zorg te 
bepalen nieuwe tusschenpunten in dit gebied in te schakelen. 

Over de stand van de nauwkeurigheidswaterpassing ontving 
de commissie van den Meetdienst van den Riikswaterstaat het 
onderstaande bericht. 

Voortgezet werd de aansluiting aan het nieuwe net van de 
oude peilmerken welke sinds 1923 niet meer gewaterpast zijn. 

Voortgegaan werd met de berekening van de N.A.P.hoogten 
van de overige peilmerken in het nieuwe systeem. 

Vari de 6e uitgave der N.A.P.registers zijn thans verschenen 



de Registers V111 U~recht en V Gelderland. Register X Zuid- 
Holland is ter perse. 

Voortgezet werd de studie over het A.P. en de bodembeweging 
van Nederland. 

De zwaartekrachtswaarnemingen in Nederland werden ook 
dit jaar met het door de Bataafsche Petroleum-Mij. ter beschik- 
king gestelde Thijssentoestel voortgezet; gemeten werd in de 
provincie Noord-Brabant. Het toestel werd ongeveer half Maart 
van de H.P.M. oiitvaiigen en tegen het einde dezer maand wer- 
den de waarnemingen aangevangen. Zij werden zonder noe- 
menswaardige onderbreking tot het einde van het jaar voortgezet 
r11 de berekeningen er1 vereffeningen werden geregeld bjjgehou- 
den; deze laatste geschiedden in het Geologisch Instituut van 
de Rijks Universiteit te Utrecht. In 1943 weiden er f 240 
stations opgemeten. Waarnemingen en berekeningeri stonden 
onder leiding van Dr. W. Nieuwenkamp en de meer onmiddel- 
lijke leimding der veldwaarnemingen lag in handen van Dr. A. 
Th.  C. Rutgers. 

De voorbereiding door den voorzitter der commissie van het 
vierde deel van ,,Gr,~vity Expeditions at Sen" werd voortgezet. 
Zij werd vertraagd doordat de resultaten bereikt met een bij- 
zondere studie aangaande het probleem ,der spanningen, die in 
de aar'dkorst door een poolverschuiving worden teweeggebracht, 
een nieuwe bewerking ei1 interpretatie van het materiaal der 
zwaartekrachtswaarnemingen gewenscht maakte. Deze werd 
aangevangen. 

Het instrumentariiim van de commissie onderging geen uit. 
breiding en publicaties vonden iliet plaats. 

Namens de Rijkscommissie voor Geodesie, 

F. A. VENING MEINESZ, Voorzitter. 
J. M. TIENSTRA, wnd. Secretaris. 
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VERSLAG 
VAN DE RIJBSCOMMISSIE VOOR GEODESIE 
AANGAANDE HAAR WERKZAAMHEDEN IN DE 

JAREN 1944, 1945 EN 1946 

De Rijkscommissie voor Geodesie heeft de eer aangaande 
haar werkzaamheden in de jaren 1944, i945 en 1946 het 
volgende t e  herichten. 

COMMISSIE. 

Bij de aanvang van 1944 was de Commissie als volgt 
samengesteld : 

Leden : 
Dr. Ir. F.  A. Vening Meinesz, Voorzitter, 
Ir. W. Schermerhorn, Secretaris, 
Ir. Hk. J. Heuvelink, Dr. J. H. Oort, Ir. J. H. G. 

Schepers, J. M. Tienstra, Dr. J. H. F. Umbgrove. 

Ambtshalve leden : 
Hoofdingenieur-Directeur van de Rijkswaterstaat in de 

Directie Algemene Dienst Ir. J. C. Scharp. 
Hoofd van de Topografische Dienst A. van Hengel, 
Fgd. Chef van de Hydrografische Dienst C. ter Poorten, 
Inspecteur van de Hypotheken en van het Kadaster 

W. F. Stooivogel, 
I-Iaofd van de Schoolmeetafdeling der Artillerie Majoor 

L. Ezerman. 

In Mei 1945 werd de Heer Ter Poorten als fgd. Chef 
van de Hydrografische Dienst vervangen door Kolonel 
Baron Th. K. van Asheck, die daardoor ambtshalve lid 
werd. 

Na de kevrijding van ons land in Mei 1945 kwam iie 
Schoolmeetafdeling der Artillerie niet terug. In de  nieuwe 
organisatie van het Nederlandse Leger wordt haar taak 
overgenomen door het Artillierie Meet-Regiment. De Com- 
missie overweegt aan de Regering een voorstel t e  doen tot 
benoeming van het Hoofd van het Artillerie Meet-Regi- 
ment tot ambtshalve lid. 



Op 1 Januari 1946 werd de Heer Scharp als Hoofdinge- 
nieur-Directeur van de Rijkswaterstaat in de Directie 
Algemene Dienst gepensionneerd en op 1 Mei d.0.v. ver- 
vangen door de Heer F. Volker, die daardoor ambtshalve 
llid werd. 

Op 20 Juli 1946 werd aún Ir. W. Schermei-horn op zijn 
verzoek eervol ontslag verleerid als I'id en secretaris van 
de Commissie, terwij! GP clie ze ide datum de Heer J. M. 
'I'ienstra tot secretaris van de Commissie en de Heer R. 
Roelofs tot lid van de Commissie werden benoemd. 

VERGADERINGEN. 

Ter bespreking van haar aangelegenheden verg::deràe 
de Commissie vier maal t e  Delft. Op deze vergaderingen 
werden de volgende mededelingen gedaan : 

Dr. Ir. F. A. Vening Meinesz: , Mededeling over de stand 
van het zwaartekrachtsonderzcek in Nederland". ,,Meàe- 
daling over de formule van Laplace." 

J. M. Tienstra: ,,Mededeling over de vereffening van een 
groot driehoeksnet, rrededeling over de plannen van het 
Amerikaanse kezettiiigsleger van Duits!?nd tor; herveref- 
fening in één stelsel van de driehoeksnetten van de lanàen 
van Midden-Europa - waarbij het driehoeksnet van ons 
l ~ n d  is betrokken - en latere uittreiding van deze her- 
vereffening over alle landen van Europa." 

R. Roelofs : ,.Mededeling over astronomische llengtebe- 
palingen in Leeuwarden en Amelrild in vertand met de 
bovengenoemde heivereffening van driehoeksnetten van 
de Midden-Europese landen. 

EIJEOUDINGSDIENST DER 
RIJKSDRIEHOEKSMETING. 

Van de Uecretaris ontving de Commissie het volgende 
verslag. 

Personeel. In 1944 testond het personeel behdlbe het 
Hoofd uit: 

A. J. H. Meertens, Landmeter, Hoofd van het Bureau, 
G. J. Bruins, Landmeter en Mr. J. W. H. Swane, Land- 

meter o.a.; 



de tekenaars van het Kadaster C. de Vries en D. K. 
Rloemendaal, 

de rekenapi.s M. D. Schepper, F. Mr. Pietei-s en H. A. 
Verhoef, 

de schrijfster Mej. J. C. HoWebeek. 

Op 7 Februari 1945 overleed de rekenaar M. D. Schepper, 
terwijl de landmeter Mr. J. W. H. Swane in November 
1944 in militaire dienst werd opgeroepen. 

Tot rekenaar o.a. werd benoemd met ingang van 15 Oct. 
1945: M. Noach. Aan Mej. J. C. Hollebeek werd op 
1 November 1945 wegens huwdliijk ontslag verleend, ter- 
wijl per 1 December als schrijfster o.a. werd aangesteld 
Mej. H. J. Leenhouts. 

De personeelsmutaties in 1946 bestonden uit: detache 
ring van de tekenaar D. K. Bloemendaal bij de Meetdienst 
der Ned. Spoorwegen op 15 Febr. 1946, benoeming m.i.v. 
1 April tot rekenaar o.a. van R. S. Terpstra en plaatsing 
kij de Rijksdriehoelrsmeting per 1 Aug. 1946 van de Land- 
meter W. Baarda. 

De tekenaars C. de Vries en D. K. Bloemendaal werde~n 
l enoemd tot technisch-ambtenaar l e  klasse. 

Werkzaainheclen. Onder moeilijke materiële omstandig- 
heden werden de metingen in 1944 voo~tgezet dooi- vijf 
meetp!oegen. 

Onder leiding van de Landmeter A. J. H. Meertens 
werkten: ploeg 1 op de Noord-Veluwe en later in de om- 
geving van Eolsward, ploeg 2 in midden Overijse1 en later 
samen met piloeg 4 in Twente en ploeg 3 in de Betuwe en 
de Bommelerwaard. 

De Landmeter G. J. Gruins was Felast met de leiàing 
van ploeg 4 en 5. Dooï ploeg 4 werd, later in samenwer- 
king met ploeg 2. eeri secondair driehoeksnet over Twente 
gemeten, t u s ~ e n  de l e  orde punten Tubbergen, Ootrnarsum, 
Harikerkerg en HaaksLergen, teneinde een meer bevredi- 
gende grondslag t e  krijgen voor de vele nieuw t e  bepalen 
punten in de industrie centra Enschede, Hengelo en Almelo. 



Ploeg 5 tens!otte vond zijn ai*keidstei.i.ein iil Oost- 
Groningen. 

Door de gebeurtenissen in September 1944 werden alle 
ploegen in het terrein verrast, zodat zij niet in de gele- 
genheid waren naar Delft terug t e  keren. Zover mogelijk 
werden in de wintermaanden de l.erekeningen op het ter -  
rein i~it~gevoerd. 

In  de zomer van 1945 stond de dienst voor de taak de 
omvangrijke, aan het driehoeksnet toagebrachte schaCe 
zoveel mogelijk te Feperken. In totaal waren 489 torens 
beschadigd, waarvan 419 zwaai- of geheel vernield. 

Alle punten werden gecontroleerd en waar nodig werd 
de vastlegging naar een veilige plaats overgebracht. Ten- 
slotte bleken 212 punten geheel verloren te zijn. 

Twee ploegen werkten nog enige tijd aan de voltooïing 
van het driehoeksnet Twente, waarna een hiervan de 
herstelmetingen in de Bommelerwaard, het Land van 
Altena en W e s t - B r ~ b ~ n t  verrichtte en de ander tein assis- 
teatie n;ar het verwceste gebied in Midden- en Noord- 
Limburg vertrolr wr.ar reeds een ploeg werkzaam vras 
Een vierde ploeg verkende en mrit in de Betixwe, de Lijmers 
en op de Veluwezoom en tenslotte nog in Groningen. 

In 1946 werden de meetploegen gedirigeerd naar telm- 
reinen. \vaar in verLand met de Wederopbouw dringend 
l ehoefte aan nieuwe punten kestond. 

Zo werkten onder leiding van de Landmeter A. 8. 11. 
Meertens twee ploegen resp. in 

10. de Bommelerwaard, Land vair Alten2 ei1 o ~ n g e v i i l ~  
Eolsward en 

20. Walche~en en Zeeuws-Vlaanderen. 

De Landmeter G. J. Bruins leidde eveneens twee meet- 
ploegen resp. in 

10. de kuststrook van Naord-Holland, omgeving van 
Steenwijk en Oost-Groningen en 

20. Twente. 
De Landmeter W. Baarda werkte ook enige maanflen 

in Twente. 



In verband met de hervereffening van een groot deel 
van Midden- en West-Europa volgens de Bowie-method,? 
werd van het S~irvey Centïal Office of the U. 8. Arnij. 
in Duits12nd het verzoek ontvangen, aan deze hervcrcffe- 
ning medewerking t e  verlenen. 

De berekening van het lasisnet van Stroe, die ons ter  
verificatie werd toegezonden toonde op de zijde Amen-  
foort-Lunterse heicie een verschil van 3,7 eenheden van de 
7e decimaal van d2 logarithme, met de waarde afgeleid 
uit de basis van Bonn, (in de publicatie ,,Basis bij Stroe 
1913" 4,2 eenheden), omdat hier de contrôlemetingen in 
de  vereffening waren opgenomen. Op de zijde Amersfoort- 
Rhenen was het verschil echter aangegroeid tot 15,4. Bij 
contrôle bleek, dat een drukfout in .,Triangulation du 
Royaume des Pays-Bas" I1 tot een foutieve berekening had 
geleid. Op Hz. 445 van genoemd werk staat n.l. voor de 
richting Lunterseheide 740 51l 10", 079, hetgeen moet zijn 
74u 54' 17", 079. 

Na herberekening bleek, dat het verschil op de zijde 
Amersfoort-Rhenen tenslotte slechts 2,5 eenheden van de 
7e dec. bedraagt. 

Voor deze Iieïveieifening was het ook wenselijk Leeuwar- 
den en Ameland al's Laplacepunt te  bepalen. 

Verschillende voorbereidingen voor deze metingen, die 
in begin 1947 zullen plaats vinden, werden reeds getror- 
fen. Later zal hierop uitvoeriger worden temggekomen. 

WATERPASSEN 

I n  verband met de vooi-zetting der 6e uitgave van de 
registeis werd in de provincie Noord-Brabant voortgegaan 
met de aansluiting aan het nieuwe net van de oude peil- 
merken, welke sinds 1923 niet meer waren opgenomen. 

Van alle kestaande merken in het lhnd, welke na  1923 
i11 een wateiyassing zijn opgenomen, is de berekening- in 
het nieuwe stelsel thans volrtooid. 

Ten kehoeve van een contiôle op de berekening van de 
middelhare fouten van de laatste Primaire Waterpassing 
is, onafhankelijk v211 de eerste, een tweede berekening 



citgevoerd door de landmeetkurdig ambtenaar 11. B. v. d. 
Meulen. 

De in 1943 aangevangen verspreiding van het N. A. P. 
in de drooggemaakte Nooi-d-Bostpolder werd voortgezet. 

Van de 6e uitgave der N.A.P. registeïs verschenen de 
registers X Zuid-Holland en I Groningen. 

In  de provincie Friesland w c ~ d  een aanvang gemaakt 
met de aansluiting aan het nieuwe net van de peilmerken, 
\\.elke na 1923 niet meer waren opgenomen. 

Na de bevrijding werd, zover mogellijk, een ondei-zoek 
ingesteld naar de oorlogsschade, welke aan de verspreiding 
van het N.A.P. was toegebracht. Medegedeeld kan wor- 
den dat  deze over het algemeen n ~ ~ e v a l t .  Do meest geteis- 
terde plaatsen in dit cpzicht waren Hcek van Holland en 
de gemeente Eethen, waar echter door de grote versprei- 
ding v rn  het N.A.P. toch nog hier en daar enkele peil- 
merken waren overgebleven. 

Van de 6e uitgave der N.A.P. r e ~ i s t e r s  verscheen het 
l.egister 11'1 Drenthe. 

In  de Pi-ovincies Friesland en Bverijsel werden alile oude 
peilmerken, welke na 1923 niet meer waren opgenomen, 
opnieuw aangesloten aan het Primaire waterpasnet. 

Door secu,ndaire watei-passingen werd het N.A.P. ver- 
der verspreid in de drooggemaakte Noordoostpolder. 

Van de 6e uitgave der N.A.P. i-egistei-s verscheen het 
register IX Noord-Holland, teiwijl het register I1 Friesland 
ter  perse kwam. 

In  1944 werden onder de algemene leiding van Di-. W. 
Nieuwenkamp en onder de leiding tel* plaatse van Dr. A. Th. 
C. Rutgers de zwaartekrachtsmetingen in Noord-Brabant 
voortgezet tot begin Septenk er, waarna tot eind Septem- 
J er. reken\verk werd ver~icht .  Deze werkzaamheden wer- 
den uitgevoerd door st~?denten, onder gefingeerde naani 
en beroepsaanduiding, dcch moesten in verband met de 
moeilijke omstandiglieden in Septemker worden afgeb-o- 



ktil. De instrumenten moesten daai.Lij in Noord-Brabant 
worden achtergelaten en werden dool. latere ooriogshande 
iingen helaas vernield. 

De publicaties betreffende de genoemde wei*kzaamhed.cn 
zijn persklaar, doch konden nog niet worden gedrukt. In  
1945 lag het werk g e h ~ e l  stil. In 1946 werd een toestel 
vcor s;ingerwaainemingen in bruikleen gegeven aan het 
Geophysical Department of the Camkridge University ten 

blarl- kehoeve van het ;w~artekrachtsondei~zoek in de A" 
tische Oceaan ten Westen en ten Zuid-Westen van Enge- 
land, dat aan koord van een Engelse onderzeekoot me2-d 
uitgevoerd. 

Dr. W. Nieuwenkamp maakte deze expeditie mede voor 
het verlellen van hulp kij de uitvoering van de waalme- 
mingen en F ci.ekeningei1. 

In  het najaar va11 1946 werd het toestel in goede staat  
terug ontvangen. 

F. A. VENING MEINESZ, Voorzitter, 

J. M. TIENSTRA, Secretaris. 
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VERSLAG 
VAN D E  RIJKSCOMMISSIE VOOR GEODESIE 

AANGAANDE HAAR WERKZAAMHEDEN 
IN HET JAAR 1947 

De Rijkscommissie voor Geodesie heeft de eer aangaande 
haar werkzaamheden in het jaar 1947 het volgende te berichten. 

COMMISSIE. 

Bij de aanvang van 1947 was de Commissie als volgt samen- 
gesteld: 

Leden: 
Dr. Ir. F. A. Vening Meinesz, Voorzitter, 
J. M. Tienstra, Secretaris, 
Ir. Hk. J. Heuvelink, Dr. J. H. Oort, R. Roelofs, J. H. G. 

Schepers en Dr. J. H. F. Umbgrove. 

Ambtshalve leden: 
Hoofdingenieur-Directeur van de Rijkswaterstaat in de 

Directie Algemene Dienst Ir. E. Volker. 
Directeur van de Topografische Dienst C. A. J. von Frijtag 

Drabbe. 
Chef der Hydrografie Baron Th. K. van Asbeck. 
Inspecteur van de Hypotheken en van het Kadaster W. F. 

Stoorvogel 

In Juni werd aan Dr. Ir. F. A. Vening Meinesz eervol ontslag 
verleend als Voorzitter van de Commissie onder dankzegging 
voor de belangrijke diensten in deze functie verricht. Als op- 
volger werd benoemd J. M. Tienstra, terwijl het lid R. Roelofs 
tot secretaris werd benoemd. 

In verband met het feit, dat de Triangulatie-Dienst van het 
Leger en de Schoolmeetafdeling der Artillerie hebben opgehou- 
den te bestaan, heeft de Commissie aan de Minister van Oorlog 



verzocht, desgewenst andere vertegenwoordigers van het leger 
tot ambtshalve lid van de Commissie aan te wijzen. Tevens is 
aan de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
verzocht, Prof. A. Kruidhof en Prof. Dr. Ir. W. Schermerhorn 
te benoemen tot lid van de Commissie. 

Verder is aan de Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten- 
schappen voorgesteld de Hoofddirecteur en de Directeur van de 
vijfde afdeling van het K. N. M. I. te De Bilt tot ambtshalve lid 
te benoemen. 

VERGADERINGEN. 

Ter bespreking van haar aangelegenheden vergaderde de 
Commissie drie maal te Delft. 

Op deze vergaderingen werden de volgende mededelingen 
gedaan: 

Dr. Ir. F. A. Vening Meinesz: Mededelingen over het zwaarte- 
krachtsonderzoek in Nederland. 

R. Roelofs: Mededelingen over astronomische lengtebepalin- 
gen in Leeuwarden en op Ameland. 

G. J. Bruins: De lengtebepalingen in Leeuwarden en op 
Ameland. 

J. M. Tienstra: Mededeling over de hervereffening van de 
driehoeksnetten van Europese landen. 

BI JHOUDINGSDIENST DER 
R I  JKSDRIEHOEKSMETING. 

Van het lid Tienstra ontving de Commissie het volgende 
verslag. 

Personeel. In September 1946 werd de Landmeter W. Baarda 
benoemd tot L e c t ~ r  aan de Technische Hogeschool te Delft en 
nam dientengevolge ontslag als landmeter bij de Rijksdriehoeks- 
meting. De rekenaar o.a. R. S. Terpstra werd op zijn verzoek 
op 1 April 1947 ontslag verleend. 

Als rekenaar o.a. werden in dienst genomen op 16 Januari 
1947 G. J. Lovink en op 1 Februari 1947 B. Muns, terwijl de 
technische ambtenaar l e  klas D. K. Bloemendaal, die gede- 



tacheerd was bij de Meetdienst der Nederlandse Spoorwegen 
op 1 Mei weer werd teruggeplaatst bij de Rijksdriehoeksmeting. 

Ter vervanging van B. Muns, die op 1 Septembev in militaire 
dienst trad, werd als rekenaar o.a. aangesteld F. van Duinen. 

De schrijfster o.a. mejuffrouw H. J. Leenhouts nam ontslag 
wegens huwelijk en werd op 1 Mei vervangen door mejuffrouw 
H. Th. F. Loomans. 

Op het eind van het verslagjaar bestond het personeel dus uit: 
A. J. H. Meertens, Landmeter, Hoofd van het Bureau. 
G. J. Bruins, Landmeter en Mr. J. W. H. Swane, Land- 

meter o.a. 
de technische ambtenaren l e  klas C .  de Vries en D. K. 

Bloemendaal. 
de rekenaars F. W. Pieters en H. A. Verhoef. 
de rekenaars o.a. G. J. Lovink, B. Muns en F. van Duinen. 
de schrijfster o.a. mejuffrouw H. Loomans. 

Werkzaamheden. In het begin van het verslagjaar werden de 
voorbereidingen voor de geprojecteerde astronomische metingen 
op de driehoekspunten Leeuwarden en Ameland door de Land- 
meter G. J. Bruins voltooid. Reeds vroeger zijn op deze punten 
breedte- en azimuthsbepalingen uitgevoerd, zodat nog slechts 
lengtebepalingen nodig waren om de punten tot Laplacepunten 
te maken. Toegepast werd de methode van lengtebepaling uit 
meridiaandoorgangen van sterren. De waarnemingen werden 
uitgevoerd met een doorgangsinstrument ,,Pistor en Martins", 
dat in bruikleen was afgestaan door de Sterrenwacht te Leiden. 
Het instrument is voorzien van een zelfregistrerende micro- 
meter. Als tijdmeter fungeerde een in het Radio-Laboratorium 
der P.T.T. in Den Haag opgestelde kwartsklok, waarvan de 
50-Herz-wisselstroom per kabel naar Leeuwarden resp. Ame- 
land werd overgebracht. Aldaar diende deze stroom voor het 
aandrijven van een synchroonmotor, voorzien van een secunde- 
contact. Aldus konden de secunden worden geregistreera door 
middel van een chronograaf, die in bruikleen was verkregen van 
het Laboratorium voor Geodesie. Op dezelfde chronograafstrook 



werden ook de noniustijdseinen van Pontoise en de waarne- 
mingsmomenten geregistreerd. 

De waarnemingen werden uitgevoerd door de Landmeter 
G. J. Bruins en de technisch ambtenaar C. de Vries, terwijl 
G. J. Lovink verdere assistentie verleende. 

Voor het vele en belangrijke werk door het Laboratorium der 
P.T.T. verricht en voor de zeer vlotte samenwerking, waardoor 
verschillende moeilijkheden konden worden overwonnen, moge 
hier zowel aan de Hoofddirectie der P.T.T., als aan Directeur 
en Ingenieurs van genoemd Laboratorium dank worden ge- 
bracht. 

De middelbare fouten in de gevonden lengten bedroegen resp. 
0,007 en 0,012 tijdseconde. De toepassing van de Laplace- 
voorwaarde tussen de stations Leeuwarden en Ameland leverde 
een verschil op van 0",08. Tussen Leeuwarden en Ubagsberg 
bedraagt de tegenspraak lU,05. 

Wanneer in de toekomst astronomische metingen op Zierik- 
zee en Goedereede kunnen worden uitgevoerd, zal een goed in- 
zicht verkregen kunnen worden in de nauwkeurigheid van het 
primaire driehoeksnet. 

Met vier meetploegen werd het werk van de bijhoudings- 
dienst voortgezet. De eerste ploeg was werkzaam in de Gelderse 
Achterhoek tussen Zutphen en Groenlo. Een tweede ploeg ver- 
richtte metingen in Noord en midden-Limburg. In west-Brabant 
werkte een derde ploeg, terwijl de vierde ploeg meer ambulant 
was en o.a. metingen uitvoerde in Groningen, de Veluwezoom 
en de Betuwe. 

In totaal werden metingen uitgevoerd op 125 stations en 
werden 233 punten gecentreerd. 

Met de Belgische Regering en het Militair Cartografisch 
Instituut in Brussel werd contact opgenomen, waarvan het 
gevolg was, dat de op Belgisch gebied liggende punten van het 
Nederlandse driehoeksnet konden worden gecontroleerd, terwijl 
het behoud van de zwaar beschadigde l e  orde punten Hoog- 



straten en Assenede kon worden verzekerd door het plaatsen 
van nieuwe vastleggingen. 

WATERPASSEN. 

Tengevolge van de inundatie van Walcheren was aldaar het 
N.A.P. gedeeltelijk verloren gegaan of onbetrouwbaar gewor- 
den. De betrokken primaire kring is daarom geheel herhaald en 
vereffend op blijkens controlewaterpassingen goed gebleven 
peilmerken op Zuid-Beveland en de volgende merken op Wal- 
cheren: P. B. Herv. Kerk te Zoutelande en R. B. O.L. Vrouwe 
Kerk te Veere. 

Een verspreiding van het N.A.P. heeft plaats gehad ten be- 
hoeve van de wederopbouw van Nijmegen. 

Ter verbinding van de strandwaterpassingen in Zuid- en 
Noord-Holland met het primaire net; is een waterpassing uit- 
gevoerd van Zandvoort naar Hillegom. 

De hoogten van alle niet gepubliceerde ondergrondse merken 
van de l e  en 2e orde werden berekend in het nieuwe stelsel 
van het N.A.P. 

ZWAARTEKRACHTSBEPALINGEN. 

Het lid Vening Meinesz beëindigde een uitvoerige publicatie 
betreffende de resultaten (isostatisch gereduceerd) en de inter- 
pretatie daarvan van alle 844 zwaartekrachtsstations van 1923- 
1938 op zee gemeten. Verschillende kaarten werden daarvoor 
getekend door E. Ph. F. H. Blokhuis (ambtenaar van het 
K. N. M. I.) en twee wereldkaarten in kleuren, getekend door 
J. W. Bloem, werden door de Topografische Dienst in bewer- 
king genomen. 

Eerste voorbereidingen werden getroffen voor een nieuwe 
expeditie met een onderzeeboot der Koninklijke Marine naar 
West-Indië. 

J. M. TIENSTRA, Voorzitter. 
R. ROELOFS, Secretaris. 









VAN DE H1IKCC;O'rlhlISSIE VOOH GE0DI:SIE OVEli 
H.4AR WERKZAAMHEDEN IN DE JAREN 1948 eii 1949. 

Sainenstelling van de Commissie. 

011 1 Jaiiilari 1948 was de Coiniiiissie als \~olgt saiiieiigesteld: 

Leden: 
1. 11. Ticiisiia, Voorzitter, 
R.  Roelofs, Secretaris, 
Dr. J.  H. Oort, Ir. J. H. G. Scliepcr3. Dr. J. H. F. Uliibgrovc., 
Dr. Ir. F. A. Veiiiiig hleiliesz. 

Ambtshalve leden: 
Hoofdiiigenieur-Directei~r \ai1 de Rijkswaterstaat iii de 

Directie Algeineiic Diciist, Ir E. Volker. 
Directeur vaii de Tolx~grafisclie Dienst: C. A. J .  vol) I'rijtag 

Drnbbe. 
C;lief der Hydrografie, Tli. IC. Baroii \.:i11 Ashcck. 
Inspecteur vaii de Hyl~othekeii eii vaii liet Kadaster, 12'. F. 

Stuorvogel. 

Hi j  de Koiiiiiklijke Uesluitcii iio. 16 vaii i0 Fel~riiari 1948 resp. 
iic~. 'i vaii 6 April 1948 werdeii Dr. Ir. W. Sclierriierliorri cii 
A. Kruidliof tot lid vnii de Coiiiiilissic, bt,ii<jciild. Verder \vercl 
bij Koiiiiiklijk Sesluit iio. 20 \ ~ i i i  1 \I:iart 1948 bepaald dat 
:iiilbtshalve ledeii vaii de (:oiniiiissic ztilleii ziiii: lietzij een of 
twee officieren. Iictzij eeii officier ei1 t:cii aiilbteilaar \-ai1 de 
Topografisclie Diciist. Deze ledeii zijii iiog iiict beiioeiild. Op 
\;oorstel vaii de Coiiiiiiissie werd bepaald - bij Koiiiiiklijk Br- 
sliiit iio. 14 \mi 80 Septcinber 1949 - tlat cl<. l!oofddirect~iir eii 
cledirecteur vaii de 5e afdeliiig vaii liet Koiiiiiklijk Nrilerlniids 
'rleteorologisch Iiistitiiiit aii~htslial\re lid zijii vaii de Coiniilis- 
sic. Iii verbaiid liieriiicde is Dr. Ir. F. A.  \7eiiiiig Ylciiiesz be- 
lial\-ege\vooi~lid ook ainl)tslial\-e litl i i i  zijii ftiiictic vaii lioofd- 



directeur vaii het K.N.hI.I., terwijl Dr. J. Veldkaiiip als direc- 
teur van de 5e afdeling van het K.N.M.I. ainbtshalve lid vaii 
de Commissie is geworden. Bij lietzelfde Koninklijk Besluit 
is Dr. G. J. A. Grond tot lid van de Coininissie benoemd. 

Op 26 Juli 1949 verloor de Cominissie liclar oudste lid door 
het ovcrlijdeii vaii Ir. Hk. J. Heuveliiik, dic gediireiide 52 jaai. 
lid van dc Coininissie is geweest, waarvan 36 jaar secretaris. 

VEHGADEHINGEN ENZ. 

De Coniiiiissie vergaderde vijfinaal te Delft. 
OP deze vcrgaderingeii werden de volgeiidc mededeliiigcii 

gedaan: 

J.  Tli. Verstelle: Correctie vaii astioiioniiscli bepaalde coor- 
diiiateii in \~crl~aiid inet schietloodafwijking, met liet oog op 
kaarteriiig van Iiidoncsië. 

J. hl. Tienstra: Het congres vaii de Iiiteriiatioiiale Ceodeti- 
sche cii Geophysische Uiiie in Oslo. 

1. M. Tieiistra: De liervereffening van de driehoeksnctteii \ aii 
d e  Zuid-Europese laiideii. 

F. A. Veiiing hleiiiesz: De resiiltateii \ai1 de zwaartekrachts- 
iiietiiigeii op de reis Nederland-Curapo, V.V. 

C. A. J. v011 Frijtag Drabbe: De geodetisclic cii h'irtogra- 
fisclie aansliiitiiig inet Belgie. 

1. Tli. \'erstelle: Mogelijkheden van toepassing van r,idjo- 
I~l~atsbepaliiig voor de haartering vaii Iiidoiiesic. 

J. hl.  Tienstra: Verslag over reis naar Wiishiiigtoii. 

Aan liet congres vaii de Iiiteriiatioiiale Geodetisclie eii Gco- 
physischc Uiiie te Oslo \.ai1 19 tot 28 Aiigiistiis 1948 werd derl- 
gcnoiiien door de leden R.  Hoclofs, W. Scheriiierhorri, J. hl. 
Tieiistra ei1 F. A. Veiiing hIeiiiesz. 

De Voorzitter, J. RI. Tienstra, bracht in 1949 tweeinaal eeii 
hezoek aan Parijs, teneinde besprekingen te voercii met Direc- 
teur ei1 Oiiderdirecteur vaii liet Centraal Bureau van de Asso- 
ciatioii Géodésique over de aansluiting vaii de driehoeksnet- 
ten iii West- en Centraal-Eiiropa. 



Verder bezocht de Voorzitter in 1949 de Ariny Map Service 
en de Coast and Geodetic Survey te Washington op uitnodi- 
ging van de regering der Verenigde Staten van N. Amerika. 

De Secretaris, H. Hoelofs, inaakte in 1949 een reis naar Lori- 
den ter bijwoning van demonstraties met de Decca-apparatuur 
voor radio-plaatsbepaliiig. 

13IJHOUDINGSDIENST DER 
HIJKSDRIEHOEKSMETING. 

Van het lid Tienstra ontving de Coininissie de volgende ver- 
slagen. 

1948. 
Personeel. Slechts enkele wijzigingen kwam ei^ in het verslag- 

jaar voor i11 de personeelsformatie: 11.1. op 1 Januari 1948 werd 
(11' zij11 verzoek ontslag verleend aan de rekenaar F. W. Pieters 
ei] op 1 Maart d.a.v. werd L. F. J. M. Kettlitz in dienst genoinen 
als rekenaar o.a., zodat op het einde van het jaar het personeel 
bestond uit: 

A. J. H. Meertem, Landmeter, Hoofd van het Bureau 
G. J. Uruins, Landmeter 
de technische ambtenaren l e  klas C. de Vries en D. K. Bloe- 

inendaal 
de rekenaar H. A. Verhoef 
de rekenaars o.a. G. J. Lovink, B. Muns, F. van Dilinen en 

L. F. J. M. Kettlitz 
de schrijfster o.a. mej. H. Th. F. Looinans. 

Werkzaamheden. Nadat de eerste maanden van het jaar be- 
steed waren aan de berekening en afwerking van de metingen 
van 1947, werd begin Mei een aanvang gemaakt met de terrein- 
werkzaamheden en wel met vier meetploegen. 

De eerste ploeg verrichtte hoofdzakelijk metingen in Liinburg 
en de laatste maanden in Drente ten behoeve van enkele ruil- 
verkavelingen. 

Een tweede ploeg werkte in Twente tot midden Juni en 
daarna op de eilanden ten Zuiden van Rotterdam. N.W. Bra- 
bant, Tholen, Schouwen en Duiveland was het werkterrein van 



de derde ploeg, terwijl de vierde ploeg meer aiiibulant was eii 
.o.a. rnetjn~eii uitvoerde aan de \'eluwezooin. roiicloin Utrecht 

O 

cii in Keiineinerlaiid. 
111 October \vor(leii nog enige weken besteed aai1 de coii- 

trôle vaii clriehoelispuiiteii in Uelgië en werden de l e  orde puii- 
teii Tongeren, Peer en Loiniiiel gecentreerd om de puiiteii wat 
beter te verzekeren cii verband te leggen tussen de Neder- 
laiidse eri Relgisclie vastleggiiigen. 

De landineter G. J. Hruiiis voerde in de pcriocle van 15 Sep- 
teiiiber tot 16 October, op verzoek van Prof. Veniiig Aleiiiesz, 
zwaartekraclitsinetiii~e~~ iiit aan boord van de onderzeeboot 
O 24, die 011 weg naar West-Iiidië eeii speciaal ten 1)ehoevc 
vaii deze waarnemingen iiitgestipl~eldc roiite volgde vali Rot- 
terdaiii via de Azoren naar Curacao. 

1 949. 
Pcrsonee!. In de loop van 1919 lind(lrii de volgcncle ;\iijzigiii- 

gen plaatsin de sainenstelling vnii liet personeel. 011 liiiii ver- 
zoek werd ontslag verleend alin de rckeiiiiars o.a. B. A/Iuiis op 
16 Februri.ri 1949, F. vaii l>iiiiieii op 1 Jiiiii 1949 en G. J.  
L,ovink op 16 Septeiiiber 1949. 

De  rekenaar o.a. L. F. J. hl. Kettlitz u~erd  iiiet ingang van 
1 A4aart 1949 l~eiioeiii(l tot rekerinar i11 tijdelijke dienst. Per 
1 November 1949 werd de schrijfster o.a. mej. H. Th. F. Loo- 
iiiaiis benoemd tot sclirijfster i r i  tijclelijlie dienst. 

Iii de vacatures oiitstaari door boveiigeiioeincle ontslagen werd 
iiog iiiet geheel voorzien. Slechts werd iiiet ingang van 1 Decein- 
l ~ e r  1949 A. C. Zijderveld ;ia~igestelcl als rekenaar o.a. 

Het personeel bestond 011 liet einde van het verslagjaar uit: 
A. J. H. hleerteiis, Laiidnieter, IIoofd van liet Biireau 
G. J. Rruiiis, Laiidnieter 
de landmeetkuiiclige ainbtcnarcii A: C. de  \'ries en D. K. 

I3loeineiiclaal 
de landmeetkundig anibteiiaar: H. A. Verlioef 
de tijdelijk rekenaar: I,. F. J. hl. Kettlitz 
de rekenaar o.a. A. C.  Zijclervelcl 
de tijdelijk schrijfster inei. Fl. Th. F. Loomaiis. 



Werkzaamheden. De inetingeii voor de bijhouding L7aii het 
driehoeksiiet werden voortgezet met vier ploegen. De eerste 
ineetploeg verrichtte metiiigeii in Limburg en Dreiite, de 
tweede op Voorne-Putten eii Heyerland. Beide ploegen moesten 
hiin werk onderbreken oin ingeschakeld te worden bij de me- 
tingen voor de grenscorrecties. Door bemiddeling van de coin- 
inissie voor de greiiscorrecties konden op Duits gebied metin- 
gen worden uitgevoerd, bestaande piiiiten gecontroleerd ei1 
enkele nieuwe bepaald. 

Ook de vierde ineetploeg verleende hierbij enige tijd nssisteil- 
tie, ila inetigen te hehbeii verricht in de kuststrook van 
Noord- en Zuid-Holland. 

De derde ploeg voltooide de metingen, die vorig jaar reeds 
waren begonnen op Schou\ven en Duiveland en Goeree en 
Overflakkee. 

111 September en October werden verkenningen uitgevoerd 
inet enkele officieren van het Militair Geografiscl-i Jiistituut 
in Rriissel om te trachten een verbinding tot stand te brengen 
tussen tle primaire netten van Nederland en Belgie. Teiigevolge 
van de voor de verkeiiiiiiig zeer slechte weersom5taiidiglieden 
Aoii nog geen definitief plan worden opgemaakt. 

De landmeter G. J. Bruins deed in April en AIei weer   waar te- 
krachtsinetilige11 aan boord van de onderzeeboot O 24 op de 
terugreis van Ciiraqao naar Nederland via de Azoren. 

Tussen 6 September en 5 Octol~er werd door de Iniidmeter 
G. J. Rruins een astronoinische lengtebepaling iiitgevoerd in 
Zicrikzee, evenals bij de in 1947 verrichte inetingeii i11 Leeii- 
warden en op Ainelaiid door waarneining van ineridiaaildoor- 
gangen van sterren met het doorgaiigsinsti-iiinent van Pistor en 
Rilartim. Bij deze metingeil werd assisteiitie verleend door de 
landmeetkiiiidig ambtenaar C. de Vries als tweede wanrnerner 
en door L. F. J. h l .  Kettlitz bij de bedieiiing van de chroiio- 
graaf en het opnemen van tijdseiiien. 

De resultaten van deze waarneiningen zijn nog niet bekend, 
maar zullen later wordcri gepubliceerd. 



WATERPASSING. 

De zesde uitgave van de proviiiciale registers, betreffende 
de peilmerkeii vaii liet N.A.P., kwam gereed met uitzolidering 
vaii die voor de proviiicies Zeelaiid ei1 Limburg. 

Het herstel van door oorlogsliaiideliiigeii verloren gegaiie 
peiliiierkeii werd vrijwel voltooid. 

De coiltrôlemerken nabij eeii aantal peilschalen iii de oiiige- 
ving vaii Dordrecht werdeii opnieiiw bepaald door de uitvoeriiig 
vail een priinaire waterpassing tussen deze inerken eii het 
ondergrondsr peilmerk van de eerste orde te Den Dolik. Vele 
inerken bleker1 clalingeii van 5 tot 10 cin te vertoileil. 

Een aanvang werd gemaakt met de Loorbereiding vaii eeii 
uitgebreide primaire waterpassing ter contrôle op de onderliiigc 
ligging vaii alle, tijdeiis de uitvoeriiig van de tweede priniairc 
waterpassiiig geplaatste, verkeiimerkeii. 

Op verzoek van het Militair Geografisch Instituut te Brussel 
cii in overleg met het Millisterie van Openbare werken aldaar, 
werd inedewerkiiig verleend bij de verbinding van de in Helgie 
in iiitvoeriilg zijnde priinaire waterpassiiig met de oiider- 
grondse merkel1 op Nederlandse bodem. De hieraan veiboiideii 
werkzaainhedeii zijn nog niet voltooid eii zulleii afhankelijk 
van de voortsclirijdiiig der Belgische waterpassing worden 
voortgezet. 

ZWAARTEKRACHTSREPALINGEN. 

1948. 

In de loop van 1948 in van de halid vaii het lid Vening Mei- 
ilesz het 4e deel verschenen vaii ,,Gravity Expeditions at Sea", 
waarin de resultaten zijn opgenomen viiii alle zwaartekrachts- 
waariieiningeii, d.w.z. op 844 waarneiningspunten, sinds 1923 
aan boord van onderzeeboten der Koninklijke Marine verricht, 
inet huil topografische en isostatische reductie volgens dertien 
verschilleiide systeiiien. De publicatie bevat tevens een iiit- 
voerige disciissie der resultaten, die op verschillend gebied be- 
langrijke nieuwe gezichtspiinteii opleveren. Zij is voorzien van 



twee grote kaarten door de Topografisclic Dieiist iii kleiireii- 
druk uitgevoerd, benevens zes lijnclichékaarten eri 76 zwaarte- 
kraclitsprofieleii. 

Reeds i11 de aanvang van het jaar wc,rdeii dc voorbereidiiigeii 
begonnen voor een nieuwe zwaartekrachtsespeditie inet eeii 
oiiderzeeboot cler Koniiikliike Marine. waartoe de Alarineauto- 

J 

ritciteii huli toesteiiliniiig hebbcil willen geven. Tii het najaar 
zou Hr. MS. O 24 liaar de West vertrekken en twee waariieiliers 
inet de toestclleii iileeiieincii. De routc zou vanaf de Azoren, 
waar de waarneniiiigeii zoiitleii begiiiiieii, aniigepast wordeii 
aaii de desiderata voor liet onderzoek. Na aaiihoiiist zouden de 
waarnemers van Curacao riaar Nederlaiid terugkeren oin tegen 
dc thuisreis vaii het eskader i11 Aiaart 1040 weer daarheen te 
gaan tcneinde deze terugreis nietle te iliakcii. De terugreis zo11 
tcii behoeve der waarileiiliilgen langs ecii andere rcitite 11.1. via 
Casablaiica gekozcn worderi. 

De waariiemirigeii zijii uitgevoerd door de Hcer G. J. Bruiiis, 
civiel-landmeter bij het Kadaster, die daartoe door liet Kadaster 
gedetacheerd werd eii Drs. H. J. A. Vesseur, weteiischappelijh 
niedewerker van liet K.N.hl.I., die door liet K.N.hl.1. voor het 
doel werd afgestaan. In het K.N.hl.1. werd oiider leiding van 
Drs. Vesseiir voor deze reis eeii kristalklok vervaardigd, waarbij 
P.T.T. ei1 Philips inedeweding hebben \ierleeiltl. Overigens 
wcrcl de oude apparatuur gebruikt. 

IIr. hls. O 24 bericvens Hr. Ms. Zeehoiid vertrokken 15 Sep- 
tember van de Oiiderzeeclienstbasis iri Rotterdani voor de uit- 
reis, die oiigeveer vier weken in beslag nam. Met eskacler stond 
oiider coininando vaii Luit. t. Zee l e  kl. J. F. Drijfhout vaii 
IIooff en Hr. 11s. O 24 oiider die vaii Luit. t. Zee 2e kl. R. \ai1 
\Velv. Beiden hel~beii. evenals de officieren van Hr. hls. O 24 

i 

hun algehele inedewerking voor de waariierniiigen verlceiid en 
alles gedaan orn daarvan het slagcil te bevordereii. 

llesniettegeristaande en niettegenstaande ook de bekwanie 
toewijding rler heide waarileiners hebben de resultaten tcleiir- 
stellirigen opgeleverd; de fotografische registraties bleken bij 
terugkeer in Nederland oiiderbeliclit te zijii, zodat helaas ver- 
schillende \vaarneiniiigen verloren zijii gegaan. Wel werd veel 



ervaring opgedaaii eii werdeii een groot aaiital diepzeelodiiigcii 
verricht, zodat de uitreis toch niet zonder betekenis is geweest. 

1949. 
In Februari vergezelde het lid Veiiiiig bleiiiesz de beide 

deeliieiiiers der zwaartekrachtsexpeditie, G. J. Rruiiis, c.l. eii 
Drs. H. J. A. \'esseur, naar Curaqao oin te helpen de onder- 
\.oiideii iiioeilijkhedeii te overwiiineii vóór op 1 blaart Hr. Ms. 
O i 4  cle terugreis zoii aaiivaardeii. De toestelleii werdeii te 
Curayao geheel nieuw ingesteld. \'a11 de Mariiie Coiiiinaiidant 
aldaar, Kapt. ter Zee M. kl. h1erci.1~ werd daarbij veel inede- 
werking oiidervoiideii. 

Het lid Veiiiiig Ecleiiiesz vergezelde de expeditie nog tot de 
volgende haven, Paraii-iaribo, alwaar bleek, dat alle 15 waar- 
iiemiiigeii geheel naar weiis wareli geslaagd. Hij keerde toeli 
terug naar Nederlalid. De oiiclerzeebotci~ inaakteii de terugreis 
via Casablanca eii in totaal werdeii op eeii zestigtal punten 
waariieiniiigcii verricht. Ook ditinaal verleeii(1eii de Cdt. Luit. 
t. Zee K. vaii Wely eii zijli officiereli beiieveiis het personeel 
van de boot alle iiiedewerkiiig. 

Helaas bleek ook thaiis bij terugkeer dat, evenals bij de 
lieeiireis iii 1918, dc waariieiniiigsregistraties geleidelijk aan 
lichtzwakker wareii geworden. iiiettegeiistaaiide alle zorgen, die 
beide waarnemers er aan gaven. Gelukkig ging hierdoor sleclits 
een kleiii aantal \vaari-ieiniiigeii verloren, zodat de terugreis 
eeii rijke oogst aan belangrijke zwaartekrachtsresultateii (e11 
ook vele diepzeelodiiigen) opleverde. 

Een diepgaaiid onderzoek na de terugkeer heeft liet gehei111 
vali cle tegenslag opgelost; het biiineiiboord blazen van de 
duiktaiik bij elke onderwateroefening, hetwelk bij vroegere 
expedities iiiet geschiedde, gaf eeii onmerkbaar geriiig en fijn 
zeezout-neerslag, dat ook in het toestel doordroiig ei1 dat op de 
duur de prisma's iiiet eeii waas overdekte. In de toekoiilst zal 
deze invloed bij waarrieiningsexpedities geiilakkelijk oiischade- 
lijk te inakeii zijn. 

Gedurende liet jaar 1949 werd eeii aanvang geinaakt met de 
1)crekeiiiiig der waarnen~ingsresultateii. 




