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VERSLAG 
van de Rijkscommissie voor Graadmeting en Water- 

passing aangaande hare werkzaamheden 
over het jaar 1921. 

T-oldoeilde aan het vonrsclirift, door den Minister van Riilnen- 
1:indsche Zn.ken, hi j  beschikkiiig val1 l1  Mei 1879, letter hl! 
afilcclii~g Kuilsteil en Wct~enscliappen, haar gegeven, l-ieefl de 
Rijkscoiiiiliissie voor Grnndiiletii~g cn Waterpassing cle oer, 
nnnganiide ha,re ~vei.lióaaiiihetleii in liet jaai. 1981 het  \rolgende 
te bei.ichten. 

Dc Coinmissie Tvas in 1031 snineiigesteltl als volgt: 
],cden : Dr. H. G. va11 de S;~iidr Fhlii~uyzen C:, i. ?;oo~~ilbcil; 

IIk. J .  Heuvelink e. i. s~o.etut-is: Dr. J. J .  A. Mullei.; Dr. J. 
P. ICueneii; Dr. A. A. Ykjlsnd. 

dilibtshalve ledeii : clc hoofdi11;enieur-directeur van den Water-  
staat, belast imet den algeinoeiien dicilst, W. F. Stoel c. i. ; 
de chef cler afdeeling Hydiojraphie van het D<tpai.tenient van 
Marine, J. L. H. Luyincs, Kapitein ter Zee-titill:i,ir; de clirccteur 
viiil ~ l c  ,liilit:iiie Verkeiiiiingcil, I. H. Iteyiidcrs, Kapitein van 
dei1 geilerden staf ei1 dc irigenieuï-veiifici~teur vnii het kadaster 
te Utrecht, E. J. Ilogenhuis. 

Ter hesprelïiilg van li:i,re aniigelegcnlic~leii v~rgaderdc  (Ie 
Coiiiinissie ébnmaal te Leiden. 

Bibliotheek. 

DP blijkens liet jaiirverslag over 1898 aan den Staat ge 
schoiikPn bibliotheek oiidcrgiilg eenige uithrcidiilg iiict uit het 
buitenland oiilvailgen publicatiën. 



Betrekl~irlyerz ?net de  b~~ite~zla~zdscl~e Irde~z tler irzteru~~tiorzale 
aardmeting. 

De interliationale betrekkingen bleven nog beperkt tot die 
met cle in den oorlog neutraal gebleven landen. 

Tt'erkzuaw~heden tlcr Commissie. 

De bemoeiingen der Commissie betroffen iri 1921 : 
de primaire driehoeksmetiilg ; 
de secundaire cliiehoeksmetirig; 
de sterrekundige plaatsbepaling ; 
de sliiigerwaainemingen. 

Rij den aaiivaiig vali 1921 bestond het personeel voor de 
driehoeksmeting uit dc volgende personeri : 

de iilgenicurs S. Tlrildeboer c. i. ; Cd. H. Bijl c. i. ; J. G. de 
Hulster c.. i. ; de ielzenaars H. Vui~rnlan en iiiej. R. E. Bongers. 

De ingenieurs T\'ildeboer, Bijl en de Hulster verkregeii met 
ingang van 1 Febiuari 1'321 eeiie aanstelling als rijksanibtennnr 
iiiet den titel vaii irigenieur bij de Rijksilriehoeksnieting; in 
den aard van liun werklíri~ig kwam echter geen wijziging. 

Net ingang van 1 Noveniber 1'321 werd de Inndnieter van 
liet kadaster, J. J. A. Heeremans, werkzaani gesteld bij de 
Rijksdriehoeksineting. 

Van 13 Juni tot 29 September was als assisteiit-ingenieur 
in cli(~ilst N. J. Rengers, studeiit aan de tecl-ii~isclie I-Ioogeschool. 

De iiigenieur Bij1 was wegens ziekte het gelieele jaar 
buiten dienst. 

Primaire driehoeksmeting. 

Het tweede deel van ,,Sriarigulation du Royaume des I'nys 

Bas" kwani geheel gereed en werd op ruinie schaal vorspreid. 
Met het verschijnen van dit boekdeel is het werk van de 

in 1885 aaiigevailgen primaire drieliocksnietirig van Nederland 
afgesloten. 



De uitkoriisten van het on~vailgrijkf: werk zijri nedergelegd 
in een 40-tal b1:ldzijclen aan het slot van het 2de deel. 

De daaraan voorafgaaiide uitvoerige tabellen bietleii de gelegen- 
Iieid om het oiitstaan dier uitkonisten iil details te vervolgen 
en den bereikten graad vali nauwkeurigheid te  heoordeeleii. 

Naar de meening der Coiilmissie b1i:jkt daaruit, d:it wat dei1 
bereilite~i graad van nauwkeurigheid hetieft, cle Rijksdriehoeks- 
n~e t ing  niet onderdoet voor hel besle, wit in dit opzicht 
elders is verkregen. 

Ook iil 1921 werden slechts door één ploeg terre i i l~~erk-  
z;lnrnheden verricht. Deze l~loeg, oiider leiding van deli iilgeneur 
cle Hulstrr, vert'ïok 2 Alei uit Delft en keerde 5 October te 
Delft terug. 

Tra, 1 3  Juni tot 29 September was hierbij werkz;iaix de 
assisteilt-ingenieur Rengers. 

Nndtit een bezoek wa,s gebracht aan het sigiia:ll Boschberg, 
het~vell; dringend herstelling behoefde, namen de ric3htings- 
metingen eeii aanvang. 

Deze werden verriclit op de stations: Slochtereii, Midwolda, 
Fiiist'eïwolde, Wagenborgen, Terriiunteii, Reidei.wolcleipolder, 
Bellingwolde, Winschoten I, Oude Pekela I, Veeiidam I, Eexter- 
veer1 en Gieten. 

Op de genoeriitle puiiteii geschiedden teveris de riootlige 
centreeiiiig~iiietiiigeri, die bij hct plaatsen dei. vastlrggings- 
steeiieri ook op het puilt Paal 183 1V werden uitgevoerd. 

Kog werd te Grolloërveld de plaats vaii staiig 1921 ten 
opzichte van lict centruin bepaald. 

Nadat te Delft bericht was ontvangcri dat te Dongeli cle af- 
gel~ri~iide kerk m r t  toren was vervaiigeii cloor een nieuwe 
koepelkerk ei1 vastlegging I in het op te riiiinen metsclwerk 
riog een korten tijd zou morderi intact gelaten, werd hieivaii 
gebruik geinaakt oin een tweetal vastleggiilgen aan te brcngeii 
in het nieuwe kerkgebouw. 



De berekeningen van de secniidairc driehoeksnietiilg werden 
voortgezet, en coordinateii ~verdeii berekeiid in stereografisclie 
projectie. Voor de groep Zuid-Oveiijssel en Oost-Gclderlaiid, 
wcrcl de berekening vail alle liieriii voorkoinencle punten 
voltooid. 

I n  cle groep Noord-Noordliolland werden de c.oo~dintttrii he- 
rekend cler 26 hierin voorkolliende punten vaii den eersten 
rang, bcnevens die van punten in West-Friesland en Prccliter- 
land beoosteil de ljjn Abbekerk-Wognurn. 

De coordinaten-berekening werd voortgezet voor de groep 
Betuwe, Oost-Koordbrabant en Noord-Limburg, benevens voor 
de groep .,Kempenlalid" welke een enclave in eerstyenoernde 
groep vormt. 

Voor een i i i c u ~ ~ r  aangenomen groep Groningen en Noord- 
Drenthe, welkt? Iiieroncler nader zal worden omschreven, werden 
de coC>rdinateii der puilten van den eersteii rttng bercliend, 
naai.iii:~te de vooitga.ng dt:r iiietiiigeil h i ~ r t o e  gelegenheid bood. 

Uitkoiiistcii der tlrielioeksmcting werden in 1921 beschikbaar 
gesteld : teil I~cliotive van liet kadaster van punteii in dei1 omtrek 
van Asten, v:tii Borne, van Baarlo, van Andijk en van Apel- 
doorn;  e11 ten belioeve van den Rijkswaterstaat van puilten 
angs  ile Xieuwe Naas ei1 van punten iii het gebied der 

Twentlie-kannlen. 
De iechtlioekige cooidinaten vaii alle punten in de groep 

T7cluwe-Utrcclit, uxiirvan de berekening reeds iii 1920 ~ v a s  
gereed gekoiiien, ~ e r c l e i i  iil ecil lijst gebracht. 

Ditzelfde geschieiide irict de recl-ithoekigc coijrdinateii iii de 
groep Zuid-Overijssel en Oost-Gelclerlaiid, waarvan de berekeiiiiig 
in deli loop vnii 1021 werd voltooid. 

Vttii clezc beide lijsten zijli rclproducties vervaardigd cn aai1 
veiscliillende nutoriteiteii verzonden. 

Ta11 de verzanielstateii ~ ~ a i i  richtingen ei1 afstaiiden, enz. 
in ietlci- dcr dricl-ioekspui~ten, ilader omsclireveii i11 liet jaar- 
verslag over 1920, kmarneil zoo goed als gelieel gereed die 
voor alle puilteil ~oorkoineilde iii cle groepeil I Zuid-Limburg, 



I11 Zuid-Overijssel en Oost-Gelderland, V Veluwe-Utrecht ei1 
VII Zeeland. Daarin ontbreken slechts weiiiige getalleii, welke 
betrebbiiig hc1,ben op richtingen naar punten in aansluitende 
groepen. 

De coiirdinaten-lijsten en de verzanielstaten geven samen 
de resultaten der secundaire driehoeksmeting. 

De tot cinde 1921 bijgewerkte vcrzarrielstaten dezer groepen 
werden iii blauwdruk gereproduceerd en groepsgewijze gerailg- 
schikt iii mappeil, welke aan Z. E. den I\Iiiiister van Financiën 
werdeii aangeboden. 

Bovendien werclen zulke mappen uitgereikt aan de Iilgenieurs- 
Verificateurs van liet Kadaster, binnen wier divisie de groep 
voorkomt en werd aai7 de afdeeling Hyclrogaphie van het Depwr- 
tement van $Iarilie een map uitgereikt voor de gi.oep Zeelaiid. 

Aan de, iri liet jaarverslag over 1920, onischreven tien 
aangenoiiien berekeningsgi-oepen werd een drietal groepen toe- 
gevoegd. Hicriiiede is  de indeeling vaii het geheele secundaire 
driclioeksnet in berekeningsgroepei voltooid. 

(;roep X1, Noorcl-Overijssel en  Zuid-Urerithe, wordt ten Zuiden 
begrensd door de lijn Kampen-Uelseii, ten Noorclen door een 
lijn welke eerst den Tjoiiger volgt, daarna de lijn Boschberg- 
Gieteii e11 teil Oosten cloor de pi-oviizciale grens tusscheii 
Groiiingeil en  Drenthe. 

Groep S I I ,  Groniilgeil ei1 Soord-Drenthe, sluit in het Zuiden 
onmidclellij'b aai] bij Groep X1 en wordt teil Westen door de 
proviiicinle grens tussclieil Groningen en Friesland begreilsd. 

Groep SI I I ,  Friesland wordt gevormd door de provincie 
FriesÌitnd benoorden den Tjonger. 

Voor de groepen S I  ei1 S I 1  is  het plan vaii vereffening 
vervaardigd. 

De pijler v:zn liet primaire clrielioekspunt Sclioorl, die reeds 
in  1918 verzakt was, is iii 1921 geheel verloren gegaan. 



Slerrekztnclige plautsbepnli?zg. 
Bepaling van tle periodieke ~erancleriny van tle iweedle 

van Leidell. 

In het afgeloopen jaar heeft Dr. C. de Jong de waarnemingen 
met het Talcott-instrument, voor zoover het weer zulks toeliet, 
gereqeld voortgezet. Het aantal \vaarnemingen, in de verschillencie 
inaanden volbracht, i3 in onderstaande tabel opgeilomeil. 

Naarid. 

Januari . 
Februari 
Naart . 
April . . 
Mei . . 
Juni . . 
h ~ i g u s t u s  
Septcmbei 
0ctobc.r . 
Novembcl. 

X;~ntal avoilden. 

. . . . . . . .  2 

. . . . . . . .  3 

. . . . . . . .  2 

. . . . . . . .  3 

. . . . . . . .  6 

. . . . . . . .  2 

. . . . . . . .  1 

. . . . . . . .  4 

. . . . . . .  3 

. . . . . . .  2 

. . .  Totaal BS 

Aantal sterreparen. 

2 s 
3 6 

9 
37 
5 1 

19 
7 

2 8 
29 
16 

-p- 

260 

Behalve inet deze ~a~i rne i i l ingen  heeft, de heel de Jong 
zich ook bezig gehouden met de herleiding cler in 17oiige jaren 
door he111 volbrachte waainemingen. 

Het voornemen bestaat om i11 dit jaar de waarnemingen 
voorloopig te staken, en de beschikbnie tijd geheel te gebruiken 
voor ?e bcrelrening der oude \~aariieiningei~. 

De heer Dr. H. J .  Zwiers heeft zich bezig gehouden met 
het  opmaken van de uitkomsten der waarneiningeil met het 
Talcott-instrunient: van 1 3  Juni 1809 tot 10 Juli 1900 door 
Dr. J .  Steil1 S. J. en van l1 Juli 1000 tot 4 Oetober 1906 
dooi- Iiem zelven verricht. Hij heeft met nauwkeurigheid al 
de grootlleclen bepaald die bij de lierleitling dezer waarneniingen 



een rol vervullen, de grodte  van hun invloed bepaald, cn 
deze aan de uitkomsten aangebracht. 

Met het samenstellen van clen tekst voor eene rnt.ilctleeling 
in beknopte11 drukvorm is door clen heer Zwiers ceii iiaiivnng 
gemaakt en hij lioopt dezen tekst over korten tijd te voltooien. 

Slingerwaa.rnerningen. 

In den loop van 1021 hield de ingenieur Dr. Vening Meinesz 
zich bezig iriet de hernieilwde bepalirig van liet verschil dor 
zwaartekraclit te De Bilt en te  Potsdam, niet het ondcrzock 
van de temperatuur.~oiistanten der invorslingers, met rclccn- 
werk en met de samenstelling van het te publiceeren weten- 
schappelijk verslag. 

111 het voornemen, om het verblijf te Potsdnrn voor de be- 
paling van de temperatiiur-coiistanten tevens te doen strekken 
voor de uitvoering der waarneillingen betreffende de zwaarte- 
kracht, kwam \vijzigiilg, daar werd besloten deze werkznam- 
hedcn gescheiden te houden. 

Het was toch te vreezen, dat de belangrijke teinperatuur- 
wisselingen, waaraan de slingers bij de bepaling der coiistailten 
worden blootgestelcl, van invloed zouden zijn op huniie oiiver- 
anderlijlrheicl, en dus een nacleeligen invloed zouderi hebben 
op de te bereiker? ii~i~uwkei~riglleid. 

In  de maanden April, 14ci en Juni werden te De Bilt en 
Potsdam de waarneiningim voor de bepaling der zwaartekr~xclit 
uitgevoerd, terwijl het onderzoelr betreflende de tempei.;ttuur- 
consta,nten i11 Augustus aldaar plaats had. 

Beide lreeren werd in het Geocletisch Instituut weder de 
nieest mogelijke meciewerking ondervonden, voornamelijlr van 
Prof. L. Haasemann, die ter voorbereiding vnii de cònstailten- 
bepaling een uitgebreide reeks waarnemingen met de tenlperatuur- 
kast heeft uitgevoerd. 

De ingenieur Dr. Vening hleinesz ontving te Potsdnin verder 
van Prof. Schweijdar alle gewenscltte inlichtingen betreffende 
het gebruik van den toestel van Eötviis. 



Oriitreiit de aansclinfñng van ceri dergelijken toestel was 
a,n,n het eindc van het verslagjaar riog geen beslissiiig gciiorneii. 

De thermometer vuii den slingertoestel werd na afloop der 
~vaariiemingcn Ijij de ,,Pkiysil;alisch. tecki~iische R,eic hsaiihalt" 
te Charlottcnbiirg 011 nieuw geijkt. 

Ter verkrijging van tie correcties ~ ~ 1 . 1 1  de \vetetischappelijke 
tijdseinen va,n deri Eiffeltoren, welke gedurende de laatste 
jaren uitsluitend zijn gebezigcl voor de l~cpnling van deri 
dii.gelijlischeii gang van deri tijdmeter Narclin gedurende de 
maariieriiingeii, werd de tusschenlioriist irigcroepen vuii den 
lieer Baillnud: Diroc,teur van dc sterrewacht te Oa1Yjs. 

Deze verklaurde zich bereid, en bevestigde dit na een twcede 
aanvraag in November 1921. De vei~1:tiigcle opgaaf was eclittJr 
aa,n liet eindo vim het verslagjaar iiog riiet oiit,vangen. 

De iiivar-cliadeil lini. 283, 28ii cn 287 van cloii Topogi-nfisclieri 
Diciist in Nederlnridsch-IiiiIi(~ waren bij het eindigc?ii van liet 
jaar 1921 nog i1ic.t terugoiitvangcii. 

1,eidcn 
- . 22 Juni 191%. 

Delft 

H. G. v. 1). SAXDE HAKIIUYZEN, Voorzitter. 
Hlc. J. HEUVELINI~, Secretaris. 




