VAN DE H1IKCC;O'rlhlISSIE VOOH GE0DI:SIE OVEli
H.4AR WERKZAAMHEDEN I N DE JAREN 1948 eii 1949.
Sainenstelling van de Commissie.
011 1 Jaiiilari 1948 was de Coiniiiissie als \~olgtsaiiieiigesteld:
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~grafisclieDienst: C. A. J. vol) I'rijtag
Drnbbe.
C;lief der Hydrografie, Tli. IC. Baroii \.:i11 Ashcck.
Inspecteur vaii de Hyl~othekeiieii vaii liet Kadaster, 12'. F.
Stuorvogel.
Hij de Koiiiiiklijke Uesluitcii iio. 16 vaii i0 Fel~riiari1948 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 Brsliiit iio. 14 \mi 80 Septcinber 1949 - tlat cl<.l!oofddirect~iireii
cledirecteur vaii de 5e afdeliiig vaii liet Koiiiiiklijk Nrilerlniids
'rleteorologisch Iiistitiiiit aii~htslial\relid zijii vaii de Coiniilissic. Iii verbaiid liieriiicde is Dr. Ir. F. A. \7eiiiiig Ylciiiesz belial\-ege\vooi~lidook ainl)tslial\-e litl i i i zijii ftiiictic vaii lioofd-

directeur vaii het K.N.hI.I., terwijl Dr. J. Veldkaiiip als directeur 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 coordiiiateii in \~crl~aiid
inet schietloodafwijking, met liet oog op
kaarteriiig van Iiidoncsië.
J. hl. Tienstra: Het congres vaii de Iiiteriiatioiiale Ceodetische 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 zwaartekrachtsiiietiiigeii op de reis Nederland-Curapo, V.V.
C. A. J. v011 Frijtag Drabbe: De geodetisclic cii h'irtografisclie aansliiitiiig inet Belgie.
1. Tli. \'erstelle: Mogelijkheden van toepassing van r,idjoI~l~atsbepaliiig
voor de haartering vaii Iiidoiiesic.
J. hl. Tienstra: Verslag over reis naar Wiishiiigtoii.
Aan liet congres vaii de Iiiteriiatioiiale Geodetisclie eii Gcophysischc Uiiie te Oslo \.ai1 19 tot 28 Aiigiistiis 1948 werd derlgcnoiiien 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 Directeur ei1 Oiiderdirecteur vaii liet Centraal Bureau van de Associatioii Géodésique over de aansluiting vaii de driehoeksnetten iii West- en Centraal-Eiiropa.

Verder bezocht de Voorzitter in 1949 de Ariny Map Service
en de Coast and Geodetic Survey te Washington op uitnodiging van de regering der Verenigde Staten van N. Amerika.
De Secretaris, H. Hoelofs, inaakte in 1949 een reis naar Loriden ter bijwoning van demonstraties met de Decca-apparatuur
voor radio-plaatsbepaliiig.
13IJHOUDINGSDIENST DER
HIJKSDRIEHOEKSMETING.
Van het lid Tienstra ontving de Coininissie de volgende verslagen.
1948.
Personeel. Slechts enkele wijzigingen kwam ei^ in het verslagjaar 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. Bloeinendaal
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 besteed waren aan de berekening en afwerking van de metingen
van 1947, werd begin Mei een aanvang gemaakt met de terreinwerkzaamheden en wel met vier meetploegen.
De eerste ploeg verrichtte hoofdzakelijk metingen in Liinburg
en de laatste maanden in Drente ten behoeve van enkele ruilverkavelingen.
Een tweede ploeg werkte in Twente tot midden Juni en
daarna op de eilanden ten Zuiden van Rotterdam. N.W. Brabant, 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 coiitrôle vaii clriehoelispuiiteii in Uelgië en werden de l e orde puiiteii Tongeren, Peer en Loiniiiel gecentreerd om de puiiteii wat
beter te verzekeren cii verband te leggen tussen de Nederlaiidse eri Relgisclie vastleggiiigen.
De landineter G. J. Hruiiis voerde in de pcriocle van 15 Septeiiiber 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~eldcroiite volgde vali Rotterdaiii via de Azoren naar Curacao.
1949.
Pcrsonee!. In de loop van 1919 lind(lrii de volgcncle ;\iijzigiiigen plaatsin de sainenstelling vnii liet personeel. 011 liiiii verzoek 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.
D e rekenaar o.a. L. F. J. hl. Kettlitz u ~ e r diiiet ingang van
1 A4aart 1949 l~eiioeiii(ltot rekerinar i11 tijdelijke dienst. Per
1 November 1949 werd de schrijfster o.a. mej. H. Th. F. Looiiiaiis 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 Deceinl ~ e r1949 A. C. Zijderveld ;ia~igestelclals 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. d e \'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 metingen voor de grenscorrecties. Door bemiddeling van de coininissie voor de greiiscorrecties konden op Duits gebied metingen worden uitgevoerd, bestaande piiiiten gecontroleerd ei1
enkele nieuwe bepaald.
Ook de vierde ineetploeg verleende hierbij enige tijd nssisteiltie, 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 tekrachtsinetilige11 aan boord van de onderzeeboot O 24 op de
terugreis van Ciiraqao naar Nederland via de Azoren.
Tussen 6 September en 5 Octol~erwerd door de Iniidmeter
G. J. Rruins een astronoinische lengtebepaling iiitgevoerd in
Zicrikzee, evenals bij de in 1947 verrichte inetingeii i11 Leeiiwarden en op Ainelaiid door waarneining van ineridiaaildoorgangen 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. hl. Kettlitz bij de bedieiiing van de chroiiograaf 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 oiiigeving 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 oiidergrondse 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 Meiilesz het 4e deel verschenen vaii ,,Gravity Expeditions at Sea",
waarin de resultaten zijn opgenomen viiii alle zwaartekrachtswaariieiningeii, 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 iiitvoerige disciissie der resultaten, die op verschillend gebied belangrijke nieuwe gezichtspiinteii opleveren. Zij is voorzien van

twee grote kaarten door de Topografisclic Dieiist iii kleiireiidruk uitgevoerd, benevens zes lijnclichékaarten eri 76 zwaartekraclitsprofieleii.
Reeds i11 de aanvang van het jaar wc,rdeii dc voorbereidiiigeii
begonnen voor een nieuwe zwaartekrachtsespeditie inet eeii
oiiderzeeboot cler Koniiikliike Marine. waartoe de Alarineautoritciteii 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 September van de Oiiderzeeclienstbasis iri Rotterdani voor de uitreis, 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
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 tcleiirstellirigen opgeleverd; de fotografische registraties bleken bij
terugkeer in Nederland oiiderbeliclit te zijii, zodat helaas verschillende \vaarneiniiigen verloren zijii gegaan. Wel werd veel
J
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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 inedewerking oiidervoiideii.
Het lid Veiiiiig Ecleiiiesz vergezelde de expeditie nog tot de
volgende haven, Paraii-iaribo, alwaar bleek, dat alle 15 waariiemiiigeii 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 oiischadelijk te inakeii zijn.
Gedurende liet jaar 1949 werd eeii aanvang geinaakt met de
1)crekeiiiiig der waarnen~ingsresultateii.

