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V E R S L A G  
VAN DE RTJKSCOMMISSIE VOOR GRAADMETING 
E N  WATERPASSING AANGAANDE HARE WERK- 

ZAAMHEDEN OVER HET JAAR 1932. 

Voldoende aan het voorschrift, haar gegcven door den Minister 
van Hinrienlandsche Zaken, bij beschikking van I I Mei 1879, 
letter M, afdeeling Kunsten cn Wetenschappen, heeft de Rijks- 
commissie voor Graadmeting en Waterpassing de eer aangaande 
hare werkzaamhedei1 in het jaar 1932 het volgende te berichten. 

Bij den aanvang van 1932 was de Commissie samengesteld 
als volgt: 

Leden: Dr .  J. J. A. Muller, voorzitter; Ir. H k .  J. Heuveliilk, 
secretaris; Dr.  A. A. Nijland; Dr .  L .  H. Siertsema; Dr .  W. de 
Sitter; Dr .  Ir. F. A .  Vening Meinesz; Ir. J. W .  Dieperink; 
Ir. W. Scherrnerhorn. 

Arnbtshalve leden: de Hoofdiilgenieur-Directelir van dcii 
Waterstaat, belast mct den algemeetien dienst, Ir. W. F. Stoel; 
de Chef der afdeeliiig Hydrographie van het Dep;irtemeiit van 
Defensie, de kapitein ter zce titulair J. L.  H. Luymes; de Direc- 
teur der Militaire Verkenningen, de majoor van den Gciierrilen 
Staf C. P. Hruckcl; de Ingenieur-Verificateur van het K;idas:er 
te Amsterdam, T h .  L .  Kwisthout. 

Als gevolg van een reorganisatie van den Topografischen 
Dienst werd bij Koninklijk besluit var, 28 Mei 1932 n". I 5  
bepaald, dat in  de Commissie de Directeur der Militaire Verken- 
ningen werd vervangen door den Directeur van den Topogr:l- 
fischen Dienst. D e  plaats van majoor Bruckel werd aldus inge- 
nomen door den Raad-Adviseur, waarilemend Directeur van den 
Topografischen Dienst, A. van Hengel. 

VERGADERINGEN. 

Ter  bespreking van hare aaiigelegenheden vergaderde de 
Commissie eenmaal te Arnhcm en eenmaal te Utrccht. 

BIELIOTHEEK. 

D e  bibliotheek onderging wederom ceiiige uitbreiding. 



D e  Geodetische Associ:itie der Jiiternation:ile <;e<~detische eii 
C;eophysische Uiiic liield i i i  1932 gecii vcrg:icleriiig. 

01) voorstcl der Coi~imissie richtte tle hT:itionnle Raad vcor 
Nederland tot het Hestulir der Unie het vci.zoek, door clc in 
i 933 te Lissabon te houden vergiidcri iig eeii genieiigdc coinniissie 
te doeii t)eiiocmen uit de Associatics van Ckodesie, Seismologie. 
Vulcariologie eii 0ce;inogrnphie ter hchaiideliiig vnii specinle 
vraagstukkcli betreffcndc deii b o ~ i w  cii deli even~~iclitstoestand 
der aardkorst. 

D e  liquidiitie dcr iii 1073 opgelievcii <;eodctisclie Vereeiiigiiig 
viiii Ne~itr;ile Stkiteii \vercl tcn eiiiJc gebr:iclit door de hcereii 
Uaeschliii en Muller iin het verscliiiiieii v:in de ou1)lic;itic l~etrel- 
feiide de result:itcii v:iii deli 1iiterii:itioiinleii Mreedtediciist 
1912.0-1927.7, die bij het C;eodrtisch Iiistituut te Potsdam 
zijii ben~crkt. I>a:ii- de l>cschikl>;ii-e niicldclcii nict voldoende \varen 
tot bestrijding vaii de kosteii van dr~ikkeii  cn verzciidcil der 
publicatie, deed de licluiclatic-conin~issic iii hct begiii vaii T 93 2. 

ecn beroep «p de Iiiteriiiitionale i'iati-oiioniisclie Uiiie cii op dc 
Iiiteriintionale Gcodctisclic Associatie tot lier verleeiicii van een 
nicuw subsidie, cllc tot ccii bcdrng v;in 500 Zwitsersche frlincs, 
;iaiigezieii het tekort op nagerioeg iooo %w. frs. was gera;iiild, 
op  welkc verzockeii guiistig nreid bcschil.rt. Hij dc afwikkelirig 
\>leken de ~rerkclijke kosteii geriiigcr te zijii, zoodrit eeii bcdr:ig 
van ongeveer 6oo %w. frs. oiiverwerkt bleef. O p  vciorstel der 
1iquid:ite~irs gaven dc Uiiie cii de Associ;itic tocstcmmiiig dit s:ildo 
over te makcii nii i i  Dr. H. Kimurn, IIirectcur van liet Iiiter- 
natioii;ile 13reedte-Observntorium te Mizusiiwa eii Voorzitter der 
geniengde Commissic voor J3recdtcverandering, tcn beliocve v;iii 
deli Interiiationnlen Hrecdtedieiist. D e  1iq~iid:itie w;is hiermede 
afgeloopen. 

Van Generaal G .  Perrier te Parijs ontving clc Commissie het 
verzoek, om het slingertoestel der Commissie voor zwaartekracht- 
l~epaling op  zee in den loop van 1933 ter beschikkiiig te willeii 
stellen voor waarnemingen uit te voeren door de Fransclie 
Marine, en o m  daarvoor eenige Fransche zeeofficieren i i i  hTedcr- 
land op te leiden. Een en andcr werd gaarne ingewilligd. 

He t  lid der Coinmissie Dr.  Vening Meinesz was to: i Mei 
afwezig wegens zijn inedewerking aan de Internationale B:ih:ima- 
expeditie. Aan boord van de onderzeeboot S. 48  der Ameri- 
knnnsche Marine heeft hij op  54 statioiis in de zeeën o m  C L I ~ : ~  
CII iii de Bahama-groep ~l in~erwaarnein ingen uitgevoerd. 



Ecri vcrs1:ig betreffende de reeds in 19 13 voor dc l<ijl;stli.ic- 
liocksmcting uitgevoerde brisismeting werd gedrukt cn uitgcgcvcii 
onder den titel ,,U:isis bij Stroe I 913". 

RIJI-IOUDlN(;SDlENS1' DER RIJKSDRIEIIOEKSAIETING. 

V~ii i  het lid Ktvisthout ontviiig de Commissie de iiavolgcndc 
mededcclirireii. 

'c. 

Met personeel bestoiid in het afgeloopen jaar uit den irigenicur 
J.  U. de Hulster, de lrindmeters J. J. A. Heezemnns, H. C. Hart- 
rnan en fl. J. H .  Meerteiis en den rekenaar 13. Vuurrtì,i~i. Anii 
I~iatstgcrioenide werd op  15 Deccrnber op verzoek eervol ontslag 
verleend wegens zijn heiioemiiig tot rekenaar I C  klasse bij de 
Sterrewacht aan dc Rijksuniversiteit te Leiden. In dien5 plaats 
n,crd rnct ingang vnn derizelfdcn datum tot rekerinar hij dcn 
Ui jh~ud in~sd iens t  der R. D. benoemd M. D. Schepper, tot dusver 
rekeniiar hij genoenide Sterrewacht. 

To t  circa I Mei 1932 werden de 1)erekeningeii uitgevoerd. 
voortvloeiende uit de tcrreirimetiiigen I 93 r ,  waarvan de resul- 
taten in voorloopigen \;mm wcrden neergelegd in de ,,Publicatic 
I 93 I ". Verder werden nog herekeningen uitgevoerd ter bepaling 
\.an de poolcoördiri;iten dei- vastleggingen van secundaire punten 
vaii den zden rang, welke i11 vroegere jaren werdcii gecentrecrd. 

In 1932 werd door den ingenieur de Hulstcr uitsluitciid 
berekeiiiiigs\verk verricht cn werden door de landineters terrein- 
rncti~igcri uitgevoerd; hij het terrein\verk werd :issisteiitie vcr- 
lecnd door gedetacheerde adspirant-laiidmetcrs van het Kadastcr. 
rlniigczien in het mcetseizoeii 193 I gebleken was, dat c-en deta- 
cheeriiigstijd van slechts een maand te kort is o m  vaii de 
;issistentic voldoende profijt tc trekken, werden iri I 93 2 dc 
~idspirnnt-landmeters ieder gedurelide i'i, of 2 maanden te \ rwk 
tresteld. 

D e  rste meetploeg, onder leiding val? den landmeter Heeze- 
m:ins vertrok c) Mei uit Amsterdam en keerde 12 October aldaar 
terug. Lij verrichttc metingen te Arnstei-dam, te Zaandiiil-1, in de 
Haarlemmermeer en  verder in het \vestelijk gedeelte van Noord- 
en Zuidhol1;ind i11 een strook, zich uitstrekkende van Langeveld 
tot Urederode. 

De  zdc ploeg onder leiding van den 1:indmetcr H~irtmaii  ver- 
trok 9 Mei uit Amsterdam en keerde 36 September terug. Zij 
verrichtte metingen in het terrein Midden-Limburg van Sittard 
tot cn met Venlo. 



D e  3cle ploeg onder leiding van den landmeter Meertens 
vertrok reeds op zo  April uit Amsterdam en keerde nlclnlir o11 
I October terug. Deze ploeg liad eeii meer ambu1:int karakter 
en verrichtte metiiigeii in verspreide gedeelten des Ilinds in 
verband met ingekomen spoed-aanvragen o m  aanvulling van dcii 
R.D.-grondslag; zij was achtereerivolgens werkzaam te Utrecht, 
Amcrstoort, Eindhoven met omgeving en Rotterdam. 

Door de gezamentlijke meetploegen werden in totaal dc 
coördinaten bepaald vali I 80 nieuwe of geivijzigde R.D.-punteti, 
terwijl o p  95 punten centreeriiigs-werkzaamheden plaats hadden; 
voor een 50-tal nieuwe punten kor1 de vereffening iiog lijet 
volledig plaats hebben en za1 deze eerst kunnen worden uitge- 
voerd na aanvulling der metingen, welke in 1933 zal geschieden. 

D e  resultaten van den sedert de vorige publicatie verrichten 
arheid zullen worden bekend gemaakt in de in den loop vaii 
I g33 te verschijnen ,,Publicatie r g3 2". 

D e  metingen en veretteriirigcn geven ditmaal geen aanleiding 
tot bijzondere mededeelingen; zij hadden een geheel normaal 
verloou. 

T e n  slotte kan nog \vordeil medegedeeld, d ~ t  ook iri 1932 de 
rrroote »r.ictische en ccoiiomische voordeelen vL1ll den Wild- - 
theodoliet boven de Wanschaff-theodolieten van 2 1  cri1 rand- 
middelliin ziiii rebleken. Door den Minister viiii Fitiaiicicn , u 

werd in Dccembcr 1932 machtiging verleend tot aanschaffing 
tcii bchocvc viin dcii l3ijhoudingsdienst van :Cri 14 cm Wild- 
t.heodolict, ingericht voor metingen IIde orde. 

I l c  primairc \vaterpnssing \verd door dcii Algcmccricii L>ieiist 
v:in dcii Rijks\vaterstaat voortgezet; dc volgcridc tr:ijecteii 
ivcrdcn voltooid. 

Sclioorihoven-Arn1~ierst»l-l3crg~11nI~:1cht. 
Loeiicn a. d. Vecht-Nederliorst dcii Uerg-Muidcrberg. 
Arnhem-Velp (Gld.)  -Wcstcrvaort. 
Stccnbcrgcn-Zierikzee-H3amstedc-Kcricsse--l~ro~i\vcrsliii- 

ven. 
Stavciiisse-St. Anilaland. i r 

Goes-Kortgeiie-Wissckcrkc-Colij i i s p l ~ t .  
Tilburg-U1adel-Valliens\\~~~:ird-~i~idl1c)\~c~~. 
Tilburg-Vught. 
Tilb~irg--Best. 
I'ri ncerihage-Rooscndad. i 



In  1932 werden in de waterpassing opgenomen de onder- 
grondsche merken van de Iste orde: Elten (op Duitsch gebied) 
cii Velp (Gld.) ; vrin de zde orde: Nederhorst den Berg, Miii- 
derberg, H i l l ege r~ber~ ,  Bergambacht, Roosendiial, Hilvarenbeek, 
Westerhoven, Gemert en Schayk; van de 3de orde: twee merken 
aan den Spaarndammerd\vaïsweg iii den Haarlemmermeerpol- 
der, geplaatst op  de fuiidamenten van vervallen basis-eindpunten, 
benevens zes merken, geplaatst op de geleide- en schiitkolkmiiren 
van de Noordersluis te IJmuiden. 

Overgangeii werden uitgevoerd v:iii Nieuwpoort iiaar Schooii- 
hoven over de Lek, van Sleeuwijk naar Gorinchem over de 
Merwede, van Kortgene naar Wolphaartsdijk over de Zuidvliet 
en van St. Philipsland naar Duiveland over het Zijpe. 

In 1932 werden enkele verbeteriiigen der verkregen resultaten 
nagestreefd, hetzij door lierhalingen, hetzij door inschakelirig 
van nieuwe routen. Zoo werd in Noordholland een nieuwe kring 
iiigeschakeld, Alkmaar-Schermerhorn-Averihorn-Ursem- 
Oterleek-Alkmaar, die gedeeltelijk een reeds gewaterpaste route 
volgt. 

Te r  verbinding van de ondergrondsche merken Elten en Velp 
(Gld.) werd het traject Arnhem-Westervoort-Zevenaar-- 
Elteii opnieuw gewaterpast. 

Evenzoo werd ter verbinding van de merken der 3de orde in 
den Haarlemmermeerpolder en iii de Noordersliiis te IJmuideii 
de route IJmuiden-Velzen-Halfweg-Haarlemmermeerpoldcr 
opnieuw gewaterpast. 

Te r  verbetering van kringsluitiiigen werden herhaald: 
dc kring: Delft-Vcur-Moordrecht-Hillcgersbcrg-Over- 

schie-Ilelft ; 
dc kring: Schooiihovcn-Culemt~org-Tuil-Goririciem- 

Sclioonhoven ; 
lict traject (;oud;i-Schoonliovc; 
liet traject Utrecht-Culcmborc. 

Het lid, tevelis irigenieur der Commissic, Dr.  Ir. Veiii~ig 
Mci~icsz m;iiikte bij zijn verl~lijf in de Vereenigde Statcri ;i!s 
decl~iemer aai1 de Uahama-expeditie gebruik vali de gelegenheid, 
om te Washington de temperatuurconstanten der nieuwe slingcrs 
te bepalen als aanvulling van de vóór zijn vertrek uit Nederland 
iiitgevoerde voorloopige bepiiling. Verder heeft hij opnieuw het 
verschil der zwaartekracht bepaald tusschen de basisstations De 



Kilt en Washington. N n  zijn terugkoiilst heett hij in De Uilt 
de daarvoor iioodige w;i:irnemiiigen iiitgevoerd, welke tevens 
dienden voor de aansluiting vaii de in den zomer uit te voeren 
waarnemingen. Uit deze bleek opnieuw, dat de officieel aan- 
genomen waarde der z\vaartekraclit te Washington een verschil 
vertoont van 7 milligal met de waardc, die uit de te D e  I3ilt 
en te Washington uitgevoerde wa:i.rnemingen wordt verkregen. 

I11 Tuni voltooide liii den tekst van het eerste deel der mbli- 
c;itic, welke de detinitieve uitkomsten van alle zwaartekriicht- 
bepalingen aan boord van Nederlandsche ondcrzeehooten, van 
1923 tot 1930, za1 bevatten. 

In het laatst van Juni heeft hij op ecii tweedaagschen tocht 
in de Noordzee ~ ian  boord van H r .  Ms. Onderzeeboot O 1 2 .  

2 .  

Conimand;int Luitenant ter Zee Iste k1:isse P. Rouwenhorst, in 
jo uren o p  7 slations sljrigerwa:irne~-i~ingen uitgevoerd. Dezelfde 
onderzeeboot is van 5 Juli tot r4  Augiistus door het Dcparteinciit 
van Defensie te zijner bescliikking gesteld voor de uitvoering van 
cco reeks van waarncmiiirren in den iltlantischen Oceaan. " 

In aansluiting met de in het laatst vnn Juni uitgevoerde wa;ir- 
nemingen heeft hij eerst nog de zw;iartekracht bepaald op drie 
stations in de Noordzee. Het  aant:il waarnemingen in den At1;iii- 
tischeii Oceaan. waarhij de hrivens Punt3 Delgada op San Miguel 
en Furichal op Madeira werden a;ingedaari, is 61. Slechts met 
groote inspanning van den Coinmandant, de Officieren en de 
verdere bemaiininrr kon dit resultaat worden bereikt. Vóór c11 u 

na cle beide laatste reizen zijn waarnemingen in I len  Helder 
i~itgevoerd; de riansluitings-waarnemingen in D e  Bilt kw:imeii in 
September eii Octobcr tot stand. 

Gedurende de reis zijn alle resultaten voorloopig berekend; 
deze wezen op uitgetireide evenwichts:if~vijkingcii i i i  den bouw 
der aardkorst. In Octoher werd met de definitieve berelteningcn 
een l~cgin genlaakt. 

Bij den brand van het gebouw vaii het Koii. Ned. Meteorolo- 
gisch Iristituut in Octoher hebben de slingertoestellen der Conl- 
missie en de hijhehoorende hulpinstrumentcii geen schade 
bekomen. In het lokaal der onderverdieping, dat hij de Commissie 
in gebruik is, werden voor hare rekening eenige verbeteringen 
aangebrachc. 

In den loop van December zag het eerste deel der ~iublicritic 
van Dr .  Vening Meinesz betreffende de door hem uitgevoerdc 
zwaartekrachtbepalingen op zee het licht. Dit bevat alle bijzoii- 
derheden omtrent de reizen en de berekeningen benevens de 
definitieve resultaten der waarnemingen o p  475 s t~t ions ;  hct 



tiveede deel zal de interpretaties der uitkomsten bevatten. D e  
isos~ntische red~ictics L)etreffeiide stiitioris i11 Nederl~indsch- J ,  

Iiidi?, i11 de jaren I 929 cn i 930, zijn iii dcii luop \,ai1 T 932 door 
liet Hure:iu der U. S. Coast and Gcocletic Survey voor rekening 
der Coniniissie ~iitgevoerd. 

I11 hct Inatst van Ueceniher \vercl hij nioiide vaii den V««i.zitter 
eii het Lid Dr.  Veniiig Mciiiesz aan dcn hliiiister vali Deterisie 
het verzoek gedanii cri toegeliclit, o m  te gclegeiier tijd cc11 oiider- 
zceb»ot de reis iiaar Neclerlaridsch-Iritlië te I;~teil makeii vin Rio 
de J:incii-o, Knapstacl cri (li: westk~ist v:ili Austr:iliC voor dc ~i i t -  
voeriiig van sIingcr\~~niiriieiningeii o p  het zuidelijk h~iltroiid. hlet 
erkciitelijkheid k~ii i  wordeii vermclcl, dat Lijn Excclleiitie dit 
verzoek iii begiiiscl heeft iiigc\i.illigcl. zoodnt \vellicht reed'; in 
1934 door tle rneden~erkirig dcr Nederlaiidsche Mnriile een 
iiie~i\ve bijdr~ige v~iii groote l)eteekcriis voor cle keiiriis vaii dril 
bouw der aardkorst z31 kiiiiiieri ~vordeii ver-kregen. 

Zeist 
-- 

Ai-iihem r o  Mei 1933. 

D e  Rij kscommissi~- vooi- 
Gr:i:idrnetiiig eii W~iterp:issing. 

J. J. A. MULLER,  Voorzitter. 
l 3  k. J .  l 3 E  UVELINK,  Secreturij. 




