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V E R S L A G  

VAN D E  RIJKSCOMMISSIE VOOR GRAADMETING E N  

WATERPASSING AANGAANDE H A R E  WERKZAAM- 

H E D E N  OVER H E T  JAAR 1933. 

Voldoende aan liet voorschrift, haar gegeven door den Minister 
van Binnenlandsche Zaken, hij beschikking van 14 Mei 1y79, 
letter M, afdeeling Kuiisten cn Wetenschappen, heeft de Ri~ks-  
commissie voor Graadmeting ei1 Waterpassing de eer aangaande 
hare werkzaamheden in het jaar 1933 het volgende te berichten, 

Hij den aanvang van 1933 w a d e  Commissie samengesteld 
als volgt: 

Leden: Dr.  J. J. A. Muller, voorzitter; Ir. Hk.  J. Heuvelink, 
secretaris; Dr. A. A. Nijland; Dr. L. H. Siertsema; Dr. W. de 
Sitter; Dr.  Ir. F. A. Veniiig Meinesz; Ir. J, W. Dieperirik; 
Ir. W. Schermerhorn. 

Ambtshalve leden: de Hoofdiiigeriieur-Directeur van den 
Waterstaat, belast met dcii algemeeneri dienst, Ir. W. F. Stoel; 
de Chef der afdeelirig Hydrographie van het Departement van 
Defensie, de kapitein ter zee titulair J. L. H. Luymes; de Raad- 
Adviseur, waarnemend Directeur van den Topografischen Dienst, 
A. van Hengel; de Ingenieur-Verificateur van het Kadaster te 
Amsterdam, Th .  J .  Kwisthout. 

Met ingarig van I Augustus 1933 verkreeg Ir. W. F. Stoei 
eervol ontslag uit 's Rijks dienst, en werd hij vervangen door 
Ir. J. C. Scharp. 

VERGADERINGEN. 

Ter bespreking van hare aangelegenheden vergaderde de 
Commissie twee malen te Utrecht. 

BIBLIOTHEEK. 

De bibliotheek onderging wederom eenige uitbreiding. 

BETREKKINGEN MET HET BUITENLAND. 

In September 1933 werd te Lissabon de vijfde algemeene 
vergadering gehouden van de Union Géodésique et Gtophysique 
Internationale en vergaderden eveneens de onder haar ressor- 
teerende Associaties. 



Voor Nederland waren daarbij tegenwoordig uit de groep voor 
Geodesie: de leden der Rijkscommissie voor Graadmeting e11 
Waterp:issiiig, de heereii W. Schcrmerhorn en F. 11. Vening 
Meiiicsz, en uit de groep voor (;eol)hysica de heer G. van Dijk. 

Er werd vergaderd i11 het I'arlementsgebou\\r te Lissabon; de 
zitting der Unie ter sluitiilg van h~i;ir bijeenkomst werd echter 
gehoiideii in de aiila v;in de universiteit te Coimbra. 

De  ofticieele opening vaii de hijcciikomst der Unie had plaats 
op Zoiidag I j Septeml~er. 1l:i:irhij \\.erdcii ecnige redevoeringen 
gchoudeii, \\/aarv;iil het meel.eiidee1 iii de I'ortugeesche taal \verd 
L L ~  tgesproken. 

D e  eerste plenaire zitting volgde op 18 September. 
Door den hlgemeerien Secret~iris werd verslag uitgebracht over 

de periode \-;in r April 1930 tot 3 1 Maart 1933. Daaruit bleek, 
dat het ;i;i~itnl dccliiemende landen tijdens die periode 37  is 
gebleven, dat uitgetreden waren AustraliC en Indo-China, en 
toegetreden Tonkin en Hritsch-Indië, welk laatste land tot zijn 
leedwezen het lidm~i;~tsch;ip w.eder moest opzeggen \vegelis reden 
van biidgetairen aard. 

Met de geldmiddelen der Unie \verclen moeiliikheden onder- - 
vonden. Een vrij bclaiigrijk verlies werd geleden door de 
depreciatie vaii het I'oiid Sterlilig; Helgi?, Mexico, Nederland 
cri l'olcii konden Iiiiniie contributies over 1932 niet ten volle 
1)etaleri; in dat jaar hleveii J e  bet:ilingei-i van Hrazilië, Hulgarije, 
Chili, Hongarije, It'ilië, JoegoslaviC. Peru, Roemenië, Tsjecho- 
slowakije, Urugiiiiy cii Ziiid-Afrika nog achterwege; er was nog 
achterstand i i i  de bet:iliiigeri over 1930 en 1931. 

Hij de herziening van de statuten der Unie was in 1930 te 
Stockholm onbeslist gelateii of meervoudig stemrecht zou blijven 
bestaan of \vel aan ieder land bCn stem zou worden toegekend. 
Naast de behandeling van dit punt werd ook de regeling der 
contributies weder ter sprake gebracht naar aanleiding van een 
niet op  de agenda geplaatst, maar ter vergadering ingediend 
voorstel van het Britsche Nationale Comiti.. 

Daarin wordt de aandacht gevestigd op de omstandigheid, 
dat het bedrag der te Stockholm aangenomen contributies voor 
veel landen bezwaarlijk hoog is geworden, en onbillijk hoog 
genoemd mag worden voor landen met veel ongeletterde bevol- 
king, wier aantal echter het bedrag der contributie beheerscht. 

He t  voorstel werd in handen gesteld van een Commissie voor 
st:itLiten ei1 financiën, samengesteld uit de hoofden der delegaties 



vnii de (er verg;ideriiig vcr:egcnn~oordigde l:iiidcn, waarbij voor 
Nederlniitl de heer Vriiiiig n'leiiicsz. 

In I~andeii v.in dezclttlc C:cinirnishie ivcrd gesteld cel1 1t:ilinnnsch 
\,oorstel nni ;i:in Inliden tle gelegenlieicl te hiedrn licl ie worden 
v:in C411 ot: rncci- ~is~oci;rtics. zoiitlci- (]LI \ .  lid te \\~nrdcii ~ ~ . i r i  

tle Uiiie. 
Eveiieeiis \vns dit het gc\.al iilet rei1 iiiider 1tnli;i;iiisch voorstel 

oin de stacuten (.let. Uiiie [c n.ijzigen i i i  zoodnnigen zin, dat zij 
oiicler\vorpcri zoi~clcri zi j  11 :i311 de gc,eclkeiiriiigeii van de Kcgeerin- 
gen dci- decliicnleiidc l;irideii, cii dr Unie d ~ i s  zou \vorden ec.ii 
C:oiivcntie tussclicn Jic l:~iicleii. Dit \vercl ver\\.e;>.cii naar de 
volgende, in i 93 6 tc lioiideri vei-grideri lig. 

De  :i:iiivankelijk iiiteeiiloopcntle iiizicliteii leidden de Com- 
nlissic voor statuten en firi:incicii in twre verg;ideringcn tot met 
overgroote ineerderlicid aangerioinen voorstelleii, welke i i i  de 
tweede plenaire zitting der Uriir op Z:itcrcliig 23 September gecii 
iiadere besprekiiig iiiilokteii, en naiigeiiomen ~verdeii. 

re. Dat voor dc jareii (934,  I 935 eii 1936 de coiitributies 
gereduceerd \r.ordeli op j5 pct. van de bedragen volgens de 
stzituten. 

ze. 1 h t  het U~i rea~ i  der Unie wordt gemachtigd voor de 
landen, \vaarv:iii de  bevolkiiig eeii groot aantal ongclctterdeii 
telt, rckeiiiiig te houdeii met hun biizoiidere omstandigheden, en 
voor hcn ecn l~igere coiitributie vast te stellen d:in die, \\?elke zoii 
volgen uit het totale bevolkingscijier. 

3e. ' Dat het stemrecht i r i  de statuten Ivordt geregeld als volgt. 
Over u~etenschappelijke zaken wordt door de ter vergadering 
ann~vezigen hoofdelijk gestemd. Over alle vraagstukken van 
admiiiistratieven of van gemeiigdeii aard, welke geen financiëele 
consequenties met zich voeren, verkrijgt ieder land é in  stem. 
Over de  zaken, welke wel financiëele consequenties met zich 
voeren, zal gestemd worden per land, met dien verstande, dat 
ieder I:iiid ecn aantal stemmen verkrijgt, dat hoogstens 5 bedraagt, 
cn overigens gelijk is aan het aaiit:il eenhedeii der door het land 
te betalen coiitri1,utie. 

4e. Dat  het voorstel orn aai1 landen de gelegenheid te tiieden 
lid te worden van Associaties zoilder lid te wordcn van de Unie 
\verd afge\vezcii. 

I h o r  de verg:idering \verd - nli eeiiige discussie - in de 
st:it~itiiii ii:iii de :i:iiiduiclirig z.orio frrlncs-or slcisses toegevoegd 



S o m f ~ z e  équiualetlt à 580.646 gramt)7es tl'or fin, d'après la défitzi- 
tion Iégnle (?r1 franc si~isse en rc)jo. 

Ter voorzieniiig in de vacature V : I ~  den aftredenden en niet 
herkiesbaar zijnden Voorzitter der Unie, den heer (;h. Lalle- 
mand, werd bij enkele candidaritstcllin en bij acclamatie gekozen 
de heer Dr.  William Bowie. hoofd der geodetische :ifdeeliiig 
van dc U.S.Coast and Geodetic Survey te Washingtoii. 

In de tweede zitting op Zaterdag 23 September werden iiamens 
de Associaties rapporten ingediend over hare werkzaamheden, 
te verschijnen in het verslag der vergadering. 

Nadat de namens Groot-Britannië gedane uitnoodiging om 
de volgende Algemeene Vergadering der Unie te Edinhurgh te 
houden was aangenomen, werd de vergadering verdaagd tot de 
derde en laatste zitting te Coimbra op 25 September, alwaar 
zij na een woord van dank aan den scheidenden voorzitter met 
de gebruikelijke plichtplegingen werd gesloten. 

D e  Associatie voor Geodesie begon haar werkzaamheden reeds 
op Vrijdag 15 September onder voorzitterschap van het oudste 
lid van het Comité exbcutif, Generaal Seligmann, bij ontstentenis 
van den voorzitter Dr.  William Bowie, die door ambtsbezigheden 
verhinderd was Washington voor geruimen tijd te verlaten. 

In den voormiddag vergaderde de Permanente Commissie tcr 
voorbereiding van den gang van zaken; in den namiddag volgde 
de eerste plenaire zitting. To t  en met Zaterdag 23 September 
werd alle beschikbare tijd gebruikt voor vergaderingen van de 
Associatie en de  door haar ingestelde Commissies. Die tijd bleek, 
nog meer dan bij vorige vergaderingen, onvoldoende te zijn voor 
goede verwerking van de agenda; er werd dan ook aangedrongen 
op verbeterde orgcinisatie bij volgende vergaderingen. In de  
zittingen iii pleno kondcn slechts drie wctenschappelijke voor- 
drachten gehouden \vordei-i; betrekkelijk veel tijd werd gevorderd 
voor de behandeling van administrritieve zaken. 

Door den secretaris (I'erricr) werd op de gebruikelijke wijze 
het verslag uitgebracht over het tijdvak 1930-1933, dat 
opgenomen is i11 No. 37  (Janvier-février-mars 1933) van het 
Bulletin géodésiqzrr. 

Daarna kwam aai1 dc orde herziening der statuten. Het 
ontwerp daarvoor werd opgesteld door de daartoe in 1930 te 
Stockholm in het leven geroepen commissie; het kwam ter tafel 
nn door het Comité exécutif ei] door de Permanente Commissie 
inet enkele wijzigingeil te zijn overgenomen. 



I<cstrcdeii werd ccn dier \vijzigingc~i, welkc zou uitsluiteii, 
dat een algcmeene vergadering wordt bijgewoond door leden van 
nationale organisaties, waiiiieer niet vóór aanvang der vergadering 
hun komst aan het Hurcnii der Associatie is aangekondigd door 
de betrokken organisatie. De  wijziging werd echter door de 
vergadering aangenomen. 

Het stemrecht werd geregeld geheel op  dezelfde wijze als reeds 
voor de Unie vermeld. 

D e  vergadering hechtte haar goedkeuring aan de statuten in 
hun geheel. 

Door het lid Vening Meinesz werd een wetenschappelijke 
voordracht gehouden over de fuiidamenteele begrippen in de 
geophysica, welke van beteekenis zijn voor de isostatische reducties 
der zw:iartekrachtsbepalingeii. Hi j  deed daarbij mededeelingen 
over de resultaten van zulke reducties, verkregen volgens ver- 
schillende methodes, die vaii Hayford-Bowie, die van Heiskanen 
en die van hemzelf. Verder wees hij op  de onderzoekingen vaii 
Umbgrove aangaande de geologie van den Indischen Archipel 
en het verband van de daarbij verkregen resultaten met de door 
hemzelf opgestelde knikhypothese. 

Door den Franschen physicus Holweck werd een voordracht 
met demonstratie gehouden over het nieuwe slingertoestel 
Hol~veck-Lejay; hij overtuigde de vergadering van de groote 
waarde er van door de groote snelheid, waarmede de waarnemin- 
gen verkregen kunnen worden, en door de hooge nauwkeurig- 
heid. welke daarbii bereikt wordt. zooals  roefo onder vin de li ik 
werd aangetoond, door metingen vrin Holrveck op eenige stations 
in Eiiropa, waar reeds eerder swaartekrachtsbepalingcil \zJarcii 
uitgevoerd, en door metingen van Père Lejay, die in zeer kortcii 
tijd ovcr een groot gebied van China uitgevoerd werden. 

I11 een gezamenlijke vergadering van de Associaties voor 
Gcodcsie, voor Seismologie, voor I'hysische Oceanographie, ei1 
voor Vulcanologie hield Prof. Tomaschek uit Marburg eeii 
voordracht over door hem gevonden veranderingen van de 
intensiteit der zwaartekrachtsversiielling tengevolge van getijden 
in de aardkorst. 

D e  algemeeiie rapporten over verschillende takken der 
gcodesie werden, voor zoover zij beschikbaar waren, door de  
rapporteurs iiigedieiid oiidcr het geveii van ecn korte toelichting-; 
d:it over de bepaling der zwaartckr:icht op  zee werd gegeven 
door het lid Vcning hleinesz. 



I k  riatioiiale r;ipporteil o\.er lict tiid\~,ik i 930-1933 wcrdrii 
rneerendccls gedrukt rondgedeeld; er \\liis gecn tijd beschikbaar 
voor bcsprckiiig vati deze st~ikkcii, welke iii de Travaux de 
l'disociution de  Géodésie zulleii vcrschij nen. 

I 3 i j  de verkiezingen tcr vervulling van vacatures in het 
lkstiiur der Associatie \vercl ter verviirigirig van den heer Wil l ian~ 
Howie, die voor herbeiioerning niet iii aanrncrking wcnschte te 
komen, tot Voorzitter gekozcn de heer F. A. Venirig Meinesz, 
werd de aftredende Secretaris, de generad I'errier hcrkozeii ei1 
werden tot Vice-voorzitters gekozeli tle heereri E. Soler (ItaliC) 
cri Sir Gerald Lenox-Conynghiim (Engc1:ind). To t  leden vali 
Iict Cornitf exicutif wcrdeii gekozcn de hecren C. F. Baeschlin 
(%\vitscrlancl) , W .  D. Lambert (U.S.A.) cn K. Weigel (Poleii) ; 
(Ie heer I. Bolisdorff (Finland) 1)lecf lid? als zijnde nict a:iii dc 
hcui-t vali aftreden. 

D e  talrijke comiiiissies voor speci;ilc oiidcrwcrpen oiidervontleri 
bczwareri door ceri gcririgcr nnritnl bezoekers dan bij vrocge:~ 
vergadcringen dei. Unie en tloor dcii wciiiigcii tijd, en hct geringe 
:inrit;il vertrekken, mccst met slechte aco~istiek, \\relke beschikbaar 
\v:ireii. 

Aali CIC geconil>ineerde vergatlcriiigcri der commissies ti(>. 4 
(Z\v:i:irtckrricht te laricl) cii i i ~ .  21 (,Z~\,:i;~rtekracht op zcc) \vcid 
dcclgci~ornen door het lid Vciiing Meiiicsz, wiens voorstclleii 
l~c~rc~fciiclc isostatisclie rcdiictic: 

u. hct vervaligeil v.iii de 16i;c o \c)lgei~s W'iyford-Uowie door 
t\\ec zônes o, c11 O L ;  

. liet gcvcii van de  dicptcii der zccgc!>ic.dcii \rolgcns Hiiyfoi-cl- 
Iiowic, diis dooi- o,() r 5 ix;inl dc bedragen der werkelijke 
diepten ; 

c. lict vci-nieldcii ili (Ie pu1)iic;itics. niet het oog op de I-Icis- 
kanciii-ediictie, niet iilleen \.;i~i tle gcmiddeltle hoogten i i i  

ieder clcr zôncs I t ' m  (i cri i X  t,!in 10, maai- ook vnn dc 
rniddel1):ire :if\vijl;iiig, in o , [  k m  ii:iilwkcurig, \,al? het 
gerniddeldc i11 ieder der zôries; 

\\leidei; aaiigcnoiuen. 

Ecii voorstel van deii Iicer Solei- om de \vaarden van g i r i  
de I~;isisstations voor z\v;iiirtekriiclit iii dc vcrschillciide landcil 
vast te s~clleii op  grond v:iii ccii ~ i i t  tc vocren vcreffenilig clcr 
a a i i ~ l u i t i r i ~ s m e t i i i ~ e i i ,  vond t~estrijdilig en wcrd verwezen naar 
cc11 subcommissie. 



Het lid Scliernierhorn nam deel aan de vergaderingen vali de 
comniissies no. 9 (Driehoeksmeting en basismeting) en no. IC) 

(Waterpassing) . 
In Commissic lii1. 9 werden ervaringen niet de modern gecon- 

strueerde theodolieten van Wild en van Zeiss medegedeeld eii 
besproken, zonder dat een duidelijke ~iitspraak werd verkregen. 
(;esprokcii werd over s:imenhaiigende vereffening der Euro- 
peesche driehoeksnetteil en over verdeelirig van Laplacepunten 
in een primair di-ielioeksnet; beide vraagstukken werden in 
handen van sut)commissies gesteld. De heer H:ieschlin meent een 
\rlerkkracht te kunnen vinden voor het verzamelen van de 
gegevens voor genoemde vereffening; het theoretische deel van 
liet vraagstuk z:il door de subcommissie bestudeerd worden. 

De hcer Honsdorff bepleitte hct inrichten v:in een standaard- 
basis op icder van drie dilartoe geschikte p1:iatsen in Europa en 
tiet op geregelde tijden meten van de lengten dier lijnen door 
de zorg eii op kosten vaii de Associatie. Zij kunnen dan dienen 
voor het ijken vaii de tocstellcii, dic in vcrscliillende landen voor 
l~asismeting worden gebruikt. Nn uitvoerige bespreking werd 
1)esloten ani1 de Associatie te verzoekeli het voorgestelde als 
wensch te formuleeren. 

Ile commissie no. r o  kon slechts twee malen bijeenkomen e11 
hcsteeddc clen bescllikbaren tijd met bespreking van systematische 
fouten i11 \vatcrp:ising iii aansluiting aan een dienanngaaride door 
Dr. W .  Howic iiigestelde enqutte, cn van een nota van den heer 
I k  Cifueiites aangaande wijziging van de in 1912 te Hamburg 
vastgcstelde formules voor dc berekening der middelbare fouten 
in waterpassingen. *kin beide vrarigstukken zal nadere aandacht 
\\!orden geschoiiken. 

De vcrs1:igen v;lii de verschillende commissies wcrden in dc 
voorlaatste vcrgnderiiig dcr Associatie i ~ i ~ e d i c n d  en beli:indeld, 
cclitcr op zeer overh~iastc wijze, zoodat voor nict-leden eener 
commissie de gclegeriheicl tot vcrkrijgen van iiadere inlichtingen 
\,rijn.el n.as uitgesloten. 

De te Lissabon onder\.ondcn hczwaren van de regeling der 
\verkz:i:imhcdeii van Unic, Associntics cii Commissies leidde tot 
clen algemeen uitgesproken wcnsch t o t  vcrbctering van de organi- 
satic dcr vergaderingen. 

Zooals in hct verslag over I 93 2 is medegedeeld, zou op verzoek 
van (;eiiera;il Pei-ricr, clen Algemeeiieii Secretaris van liet Comiti 
national fraiic:iis de (;Codisic ct G60physique het slingertoestel 



tlcr Commissie tcr bescl-iikking wordeii voor de uitvoering 
van slingerwaariiemingcn in de Middellandsche Zee aan boord 
van een onderzeeboot der Fransche Marine. In de maand October 
I 933 is hieraan gevolg gegeven. Het toestel werd door het Lid 
Vening Meinesz naar Parijs gebracht, waar hij gedurende een 
week op de Sterrewacht aansluitingswaarnemingen uitvoerde. 
Daarna vertrok hij naar Toulon, waar hij den Ingenieur- 
hydrographe en Chef der Marine, Marti volledig heeft ingeticht 
omtrent de inrichting van het toestel, en de uitvoering der 
waarnemingen en der berekeningen. Verder heeft hij aan boord 
van de onderzeeboot Fresnel de eerste waarnemingsreis mede- 
gemaakt. Elke reis zou onsreveer een week duren. waarna de <, 

onderzeeboot telkens naar Toulon zou terugkeeren. Het weder 
Tvas over het algemeen niet gunstig; aan het einde des jaars 
was het programma nog niet ten einde gebracht. De kosten der 
reis van het Lid Vening Meinesz en van het vervoer van 
het instrument worden door het Fransche Comité gedragen. 

BIJHOUI>INGSDIENS?' DER RIJKSDRIEIIOEKSMETING. 

Van het lid Kwisthout ontving de Commissie de navolgende 
mededeel i ngen. 

Het personeel van den Bijhoudiilgsdienst bestond in het jaar 
1033 uit den ingenieur J. B. de Hulster, de landmeters J. J. A. 
Heezemrins, H. C. Hartman en A. J. H. Meertens en den 
rekenaar M. D. Schepper. Met ingang van I Mei werd het 
pcrsoncel uitgebreid met den landmeter van het Kadaster G. J. 
Bruiris. 

Tot den aanvang der zomermetingen werden door het geheelc 
personeel de berekeningen iiitgcvoerd, voortvloeiende uit dc 
terreinmetiiigen I 932, waarvan de resultaten in voorloopigen 
vorm werden neergelegd in de Publicatie 1932. Ook werden nog 
berekeningen uitgevoerd ter bepaling van de poolcoördinaten der 
vastleggingen van secundaire punten van den ?-en rang, welke in 
vroegere jaren gecentreerd werden. 

Ook in 1933 werd door Ir. de Hulster uitsluitend berekenings- 
werk verricht, terwijl door de landmeters de terreinmetingen 
werden uitgevoerd. De rste meetploeg onder leiding van den 
landmeter Heczemans vertrok begin Juni uit Amsterdam en 
keerde begin October aldaar terug. Zij verrichtte metingen in 
het Gooi en i r i  's-Gravenhage met omgeving. 

De zde ploeg, bestaande uit den lriildmeter Hartman als chef 
en den landmeter Uruins, vertrok begin Mei uit Amsterdam e11 



keerde einde September terug. Zij verrichtte metingen in  een 
hreede strook in het zuidelijk deel van Noordbrabant tusschen 
Eindhoven en Breda. 

D e  3de ploeg, onder leiding van deli landmeter Meertens, 
vertrok I Mei uit Amsterdam en keerde 9 October aldaar terug. 
Deze ploeg voltooide de in 1932 aangevangen metingen te 
Iiotterdam en omgeving en verrichtte vervolgens metingen in de 
provincie Drenthe, waaraan eene uitgebreide verkenning vooraf 
ging. 

Door de gezamenlijke meetploegen werden de coördinaten 
bel>aalcl van 132 nieuwe of gewijzigde R.D.-punten, terwijl op  
102 punten centreeringswerkzaamheden plaats hadden. Vooral 
in de terreinen Noordbrabant en Drenthe werd een groot aantal 
tmnten verzekerd. 

Voor 3 7  nieuwe punten van 's-Gravenhage en omgeving kon 
de vereffening nog niet worden uitgevoerd en zal deze eerst 
kunnen geschieden na aanvulling der metingen, hetwelk in 1934 
zal plaats hebben. 

D e  resultaten van den sedert de vorige Publicatie verrichten 
arbeid zullen worden bekend gemaakt in de  in den loop van 
r 934 te verschijnen Publicatie 1933. 

D e  metingen en vereffeningen geven wat betreft de  terreinen 
het Gooi. 's-Gravenhage, Rotterdam en Noordbrabant geen 
aanleiding tot bijzondere mededeelingen; zij hadden een geheel 
normaal verloop. De  metingen in het zuidoostelijk deel van 
Drenthe daarentegen leverden eenige moeilijkheden op, omdat 
de in dit gebied toch reeds schaarsch aanwezige R.D.-punten op 
slechts enkele na bleken te zijn verdwenen. D e  metingen werden 
daarom zoodanig ingericht en uitgevoerd, dat de nieuw te 
1Iepalen punten var1 den rsten rang als driehoeksnet konden 
worden vereffend en aan den R.D.-grondslag aangesloten. D e  
uitkomsten waren zeer t~evredigend. 

WATERPASSIXG. 

D e  primaire ~vaterliassing werd door den Algemeenen Dienst 
van den Kijksw;iterstaat voortgezet; de volgende trajecten werden 
voltooid : 

Harlingen-Leeu\\,arder~-(;rijpskerk-Groningen. 
Leeuwarden-Dokkum. 
Achtkarspelen-Dokkum-Holwerd-Harlingen. 
Harlingen-Stavoren-Lemmer. 
Lemmer-Wollegaast-Lee~iwarden. 



Wollegaast-Doiikerbrock-Assen. 
Achtkarspelcn-Ilonkerbroek. 
C;roiiiiigen-Asscii-Beileii. 
Assen-Kolde-(;ieteli. 
In 1933 werdei1 de iiiivolgciicle ondergrondsche merken in de 

waterpassing opgenomen : 
van de istc orde: Oude Mirdum eii Ubbeina (gem. Vries) ; 
vaii de ide  orde: Ga;ist, Oraiije\i~oucl. Murmerwoude. 
Ter verbinding van vijf door de gemeente Rotterdam geplaatste 

ondergrondsche verkciimcrkcn met het primaire net is een 
waterpassing uitgevoerd vali ceii kring in dc stad Rotterdam eii 
is deze kring verbonden met het oiidergrondsche merk te 
Hillegersberg. Daarbij is cc11 overgang uitgevoerd over de 
Nieuwe Maas. 

Ter verbetering van kringsluitingen werden herh:inld: 
het traject Breda-Gorinchem met overgang over de Mer- 

wede, en 
het traject Hillegersberg-Schiednm-Vlaardingen-Maassluis. 

De werkzaamheden voor het tweede deel der publicatie vali 
de door het Lid, tevens Ingenieur der Commissie Dr.  Vening 
Meinesz uitgevoerde zwanrtekraclitbepalingcn op zee, werden 
gedurende het geheele jaar voortgezet. Daarbij is samenwerking 
vcrkregen met Prof. Umbgrovc te Delft, die geologische 
beschouwingen betreffende Nederlnndsch-Indië znl leveren, cn 
met de Snelliusexpeditie voor de samenstelling eener dieptekaart 
van de zeeCii aldaar, die ook in de publicatie dezer expeditie zal 
wordeii opgenomen. Een wereldkaart voor de publicatie der 
Commissie werd in den loop van het jaar door den Topogra- 
fischeri Dienst te 's-Gravenhage afgeleverd. 

De berekening van de isostatische reducties der waarnemingen 
werd tot 1930 voortgezet en beëindigd. Nadat ook de definitieve 
bcrckening van de uitliomsteii der waarnemingen in 1932 
uitgevoerd in deli Atlantischen Oceaan was voltooid, werd in 
December eeii begin gemaakt met de berekening van de 
isostatisclie reducties van deze waarnemitigeii. 

Met de nieuwe slingers der (:ommissie zijn langdurige waar- 
nemingen uitgevoerd, om de oorzaken der gebleken veranderlijk- 
heid na te gaan. O p  advies van deli Hoogleeraar Dr. E. J. Colien 
te IJtrecht lict~ben de slingers eeii behandeling bij verschillende 



temperaturen ondergaan, om te trachten de veranderlijkheid op 
te heffen. Zekerheid. drit deze behandeling succes heeft gehad, 
Ivas aan het ciiide van het jaar nog liiet verkregen. 

Omtrent liet gelir~iik van het toestel der Commissie voor de 
uitvoering van slingerwnarnemingen in de Middellandsche Zee 
aan boord van eeii onderzeeboot der Fra~isclie Marine en de door 
liet Lid Vening Meinesz daarbij verleende hulp, is hiervóór reeds 
het noodige medcgedceld. 

Zeist 
12 Mei 1934. 

Arnhem ' 
De Rijkscommissie voor 

Graadmeting en Waterpassing, 

J. J. A. MULLER, Voorzitter. 
Hk. J. HEUVELINK, Secretaris. 




