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Samenstelling van de Commissie
Op 1 Jatiiiari 1050 was de Commissie als volgt samengesteld:
Leden :
J . M. Tieiistra, Voorzitter,
R. Roelofs, Secretaris,
Dr. G. J. A. Grond, A. Kruidhof. Dr. J. H. Oort, Ir. J . H . G.
Schepers, Dr. Ir. W. Srhermerliorri, Dr. J . H. F. Umbgrove.
Dr. Ir. F. A. Veniiig Rleinesz.
Ambtshalve leden :
Hoofdingenieur-Directeur van de Rijkswaterstaat in de Directie
Algemerie Dienst. Ir. E. Volker.
Directeiir van de Topografische Dieiist, C. A. J . von Frijtag
Drabbe.
Clief der Hydrografie, Th. IC. Baron rail Asbeck.
Iiispecteiir vaii de Hypotheken en van het Katiaster, W. F.
Stoorvogel.
Hoof(ldirecteur van het Koninklijk Nederlands Mcteorologisch
Institiiiit, Dr. Ir. E'. A. Veniiig Meinesz.
Directeur van de 5e Afdelirig van het Koninklijk Nederlands
Meteorologisch Instituut, Dr. J . Veldkamp.
Op 21 Alei 1951 werd Dr. Ir. F. A. Veiiirig Meiiiesz als ambtstialre lid opgevoly(l door Ir. C. J . Wariiers door de benoeniiiig
vali laatstgenoemde tot Hoofddirecteur van het K.N.M.I.
Op 13 September 1951 verloor de Commissie haar Voorzitter
dooi. het overlijden van J . RI. Tienstra. die vanaf 1936 licl van de
Commissie is geweest, van 1942-1946 Secretaris en van 1946 tot
aar1 zijn overlijden het Voorzitterschap bekleedde.

De Commissie vergaderde vijf maal te Delft.
Op deze vergaderingen werden tie volgende mededelingen gedaan:

W. Schermerhoril: IIet probleem van bijdragen van de Economische en Sociale Raad van de V.N. in cartografisch opzicht aan
(ie oiitnikkcliilg vaii achterlijke gcbiedeii.
F. X. Veriiiig Meiilcsz: 3-daags coiigres Ainerika betreffende
prol.)lcnieii gcophysicn van de aarde.
F . A. Veiiiiig Meiilcsz: A.s. zu~aartekrachtsoxpeditienaar de
West.
R. Roelofs: Astroiiorriische rnetirigeri op Curagao eii Ariiba.
F. A. Venirig Meinesz: Verslag zwaartekraclitsexpeditie.
W. Langeraar: De gecidimeter var1 Bergstrand.
G. J . Bruiris: Aarisluitiiig van het Kederlandsc drielioeksnet,
aa,n liet Centraal-Europese net. Methode eii naun-kciirighcidsheschou\~-ingcii.
Aar1 een conferentie vaii tie Commissies I eii I I I vali de Iiiternationale Vcreriigiilg voor Fotograrnmetrie in Parijs (van 27-30
December 1930) werd deelgeiiomen door (Ie ledeii It. Roelofs
eii W. Scherinerlioril.
Veiling hleiiicsz heeft iti Amerika een congres bijgewoond van :3
(lagerl. \\-aar prol)lenien l)eti.r!:'eildc de geophysica L ai1 de aaitje
zijn hesproken.
Veiling Aleineaz niaakte rali 23 Juiiiiari-22
April 1!)51 ceii
zwanrtekrachtsexpeditie riaar dc West.
De leden Veiiiiig hleinesz, Schc-rmerhorn en Jloelofs \vooiideri
(Ie L41gernenc ['ergadering van de U.G.G.1. te Brussel bij (va11 21
Augustus-l
September 1931).
l<oelofs ver1)leef enige tijd in het astronomisch karnp vali het
Tnstitut Géographiqiie Xatioiinl, teiieiride ervaring en inzichten
uit te wisselen.

Vaii het licl Stoorvogel »ritving (Ie Comn~issie de volgende
verslageri.
1950
Personeel. Op 1 Januari 1950 werd het personeel aangevuld met
de tekenaar in tijdelijke dienst B. J. Wolf, zodat de samenstelling
aan het einde van het verslagjaar was:

I r A. J. H. Meertcris. Landmeter, Hoofd van het Bureau,
I r . G. J. Bruilis. Laridmeter,
C. cle Vries en I). K . Bloemcridaal, Laiidmeetkundige aiiihtenaren A.
H. A. Verhoef, Lailtlrncetkiindig ambtenaar,
IJ.
P. J. M. Kettlitz, rekenaar in tildelijke dienst,
B. J. IVolf, tekeiiaar iii tijdeli,jke dienst,
A. C. Zijdervcld. rekenaar in tijdelijke dienst.
Mej. H . Th. F. Loomaiis, schrijfster.
LV~rkzatr7nheden: In de eerste maanden vaii het jaar werden de
metiiigeii van het vorig seizoen berekentl. Ook de berekening van
de astronomische lerigtehepaling i11 Zierikzee kwam gereed.
&let vier mcctploepeii \i-erd eind April het terreiii~erkhervat
l)e eerste ploeg oiider de Vries mat iii Koorcl- en niidden Ljriiburg.
Een seconda,ir driehoeksiiet werd gelegd over Voorne-Putten er1
Beyerlancl, aangesloten aan een vijftal l e orde piinteri en gemeten
cloor Blc~emendaal.
neidc ploegcii stond.ii onder leidirig van lancirnetcr Briiins.
Onder leiding \-al1 lari(imcter Mcerteiis nerden t\+ee ploegen
(Verhoef en Kettlitz) i n g e ~ e tvoor de grondige contrôle van de
Ie orde punten. Oin de torens nog beter te verzekereii nerdeii
vaak vastlcggingen btjgeplaat~t.meestal biiitcn het torerilic-liaarii,
omdat
verzakking vaii tle toren de vastlegginge11 alle in meer(lerc of mintlerc mate oiibetrou~baar norclcii.
I n Juni ncrd door laiidmrtcr Bruiils, hierbij geassisteerd cloor
de Vries en Kettlitz eer1 astronomische lengtebepaling uitgevoerd
iii Goedereede. E r werden vier afzonderlijke lengtehepaliligeil gedaan, steeds met hetzelfde sterprogramma. Variatic i11 het programma \ras door de korte nachten niet nlog~lljk.

C~EXIRAALEUROPEES DRIEHOEKSNET
l'en belioex e vari de Army Map Servire te ii7ashingturi nerden
tlie gcclcelteii vari hct Nede~lantiseprimaire net, die vallen buiten
de drielioelcskettiiig vali de Ccntraal Europese Vereffening, aan
deze kcttinp aaiigesloteii. Hiertoe werden deze gedeelten eerst
zelfstancliq rcrefferid, het ene met 44 er1 het aridere niet 34 \-oorwaarderergelq killpn.
T'ervolgens werd met behulp van isometiische coördinaten eeii
orerbepaalde gelijlirormigheidsaansluiting op de ellipsoïde van

Hayford toegepast, waarna de geografische coordinaten van alle
primaire puiiten in het systeem van de Ceiitraal Europese Vereffening
" konden worden berekenti.
Daarna werden van deze punten de rechthoekige coörciiriaten berekend iii (le Unirersal Transverse Mercator Projectie (U.T.M.) (le
projectie van cle Army Map Service.
Om een directe omrekening van alle overige punten in Stereografische Projectie naar U.T.M. projectie mogelijk te maken, werden door aansluiting aan drie punten, tweedegraads conforme
transformatieformules opgesteld. Deze konden slechts roor beperkte gebieden gelden. Het larid werd daarom verdeeld in 21
driehoeken. roor elk waarvan de transformatieformules werden
opgesteld, zodat omzetting van stereografische projectie naar
U.T.M. projectie thans roor geheel Kederland mogelijk is.
1951

Personeel. I n (ie loop rail het verslagjaar n.l. op 1 Maart l951
werd cle rekenaar in tijdelijke dienst L. F. J. M. Kettlitz in vaste
dienst benoemd, zodat het personeel op het einde van het jaar
bestond uit:
I r . A. J. H. Meertens, Landmeter, Hoofd var1 het Bureau,
I r . G. J. Bruins. Landmeter.
C. de Vries en D. K. Bloemeridaal, Lantimectkundige ambtenaren A,
H. A. Verhoef, Laridmeetkundig ambtenaar,
L. F. J. M. Kettlitz, relienaar,
B. J. Wolf, tekenaar iil tijdelijlie dienst,
A. C. Zijdervelti, rekenaar in tijdelijke dienst,
Mej. H. Th. F. Loonlans. schrijfster.

Werkzaamheden: Gedurende de \iriiitermaanden werden 120
punten rereffend eii 302 centreringen berekend. Op 23 April
werd een aanvang gemaakt met de metingen. I n verband met
klachten over de onbetrou\vl.)aarheid van de punten in het mijngebied werd besloten dit gebied opnieuw in te meten met behulp
yari een secondair drichocksnet, aansluitend aan de l e orde
punten Ubagsberg, Sittard en Echt. Deze metingen werden uitgevoerd onder leiding van landmeter Bruins door twee meetploegen onder de Vries en Verhoef, op het einde van het seizoen nog

geassisteerd door de ploeg Kettlitz. E r werd hier gemeten op 41
stations terwijl er 87 centreringen ~ ~ e r d euitgevoerd.
il
Zeer belangrijke verschuivingen van \-aak mrer clan een meter werden
geconstateerd.
Met de ploeg Bloemeiidaal ~ r e r deen uitgestrekt gebied gelegen
tussen Leeiiwardeii, Groniilgen en Meppel oiitier lianderi genomen.
Dit terrein waar siilds 1925 gecii metingeli hadden plaats gehad
levert voor verscheideiie jaren nerk. E r waren van kadastrale
zijden aanvragen voor de bepaling van punten o.a. in Leeuwarderi,
T)racliteii, Norg, Diever., Havelte en Vledder.
De vierde ploeg (Kettlitz) liad meer ambulant werk: het centreren van herhou~rdetorens on de Veluwe. in de Betuwe en het
land van Maas en Waal. De vastleggingeil waren hier nog aailriezig,
zodat door eeii reiitreriiig de punten weer bruikbaar nerden gemaakt. I n totaal \raren dit 90 centreringen. I n deze gellieden
werden ook enkele nieuwe puiiteii bepaald waartoe door Kettlitz op
26 meetstations werd gemeten.
De berekening vali de astronomische lengtebepaling, die in
de zomer van 1950 op Goedereede \\-ercl verricht, koii nog niet
geheel \vor(leii voltooid.
I n Januari begon een nieuwe z\vaartelirachtsespeditie naar
West-Indie die door Ir. Bruins tot Lissabon rvercl meegemaakt.

I n het hepiii van 1950 werd een plan opgemaakt voor de uitvoering van de derde 1iauwkeurigheids11-aterpassing van Nederland. Het ligt in de bedoeling om deze waterpassing meer systematisch uit te voeren dan de beide voorafgaande nauwkeuriglieidswaterpassingen. Geciarlit is om liet nieuwe net te doen bestaan
uit 27 kringen, waarvan de knooppunten samenvallen met ondergrondse merken.
Het is voor dit net iloodsakelijk een vijftal nieilwe ondergrondse
merken op te richten, welke in constriictie afnijken van de bestaande, omdat ter plaatse het diluvium niet aan de oppervlakte
ligt. Zij zulle11 norden uitgevoerd als betoinieri fun(leringsl):~len,
welke tot op liet diluvium in de bodem ~vorcleiigeperst.
Van Maart 1950 tot April 1931 werdeii ter roiitr6le vaii peilsclinlei~de volgeiicle primaire waterpassingeil iiitgevoerd met het
instriimeilt Zeiss A:

Roosciltlaal (O.M. %e orde) .
Reiirer (O.hl. l e orde) . .
Roosenc!aal (O.M.) . . . .
Steei1k)crpeii . . . . . . .
Roosendna1 (O.M.) . . . .
Woeilsdrccht . . . . . . .

---

Brou~versliaven
St. Geertriiid (O.M. l e orde)
Oudtlorp (Goeree)
Fort Sabiiia-Heririka
Osseiidrecht (O.M. i e ortle)
;\lidrlelburg.

Deze n.ntei~l)assingenrnaken peen tlcel uit rali het eigeiilijke
vereffenirigsiiet en werden daarom gebruikt oin na te gaa,n, of tle
meet'methotie iiog kon ~vordciiverbeterd. L>e sla,glcngte werd enige
tijcl vcrlioogd vaii d S 65 rn tot 2 X 80 m , terwijl ooli als sla,glengte :! s 40 m I)eproefd is. Uit (Ie result'atcii bleek, (lat 2 X S0
iii peen rnerkharc siiellieids\~ergrotiiig
oplevertle. zoals aanvankelijk
verwacht vercl; d X 40 ni gaf reel sriellieitls\~crlies.De naii\\.keurigheid bij :! s S 0 m slaglengte is eer1 ~ v e i t ~ iminder
g
dan bij
2 X (55 m , die bij 2 K 40 is iet's heter daii bij 2 X 65 rn. Voor de
tlerdc ilaiin-keiiriglic-itls\\-atci.pa,ssirig
zal tiaarom de slaglengte van
2 x 65 m gehandhaaftl hlij\-cii.
Geli.jkt,ijdig met dezc contrôlc waterpassiligen werd 1)cgonneii
aa,n liet vers1a.g rari tlc tweede na~?.iiwkeiirighei(1s~vater~)assirig
(1!)20-1940); xvaaraari! in veri)and met cle oorlogsoinsta.ridighe(l(-:i1
en tlc gevolgen daarvan, iiog ~veiiiigaaritlacht tvas besteed.
Bestuderiiiy I-n11 de resultateri van dcze tn.eetle nauwkeuligheids~l-atcr+)assiiigzo\\.el als hoverigeiioemtlc contr6lc n aterpassiilgcii tooilderi aan, da,t de ria,:lmlieuriglieid in het gemid(lel(1e
v;in de metingcri vali heide waarnetlieis riailwclijks beter is dan die
in tlc rnet'iiig \-ai1 bCn waarriemer apart: er bestaat namelijk ccn
sterke correlatie tiisseii tici(lc metingen.
Op groritl }lier\-ai1 ~verd k)csloteri voortaari slechts met ééri
\I-a~ai.iiemirigvan elkr slag t e ~ o l s t a ~ a iii
n , tle vcr\\~aclitiiig.(lat de
verkregetl tij(ls\viiis? o o l r de ilau\vlicilrigheitl ten goede zou liomeri.
Op 23 April l!)iil ~\.erdvolgeris cleze iiieu~vemct'liode de mct'irig
~ ~ i het
~ i inet tler derde ii~~iin.Iieiirighei~lswaterpassirig
begonnen.
Cemeteii n.erdeti de ii.ajecten:
-

Gilze-Rijeii (O.M. 1c orde) .
Gilze-Ettjcn (O.M. I r orde) .
Den Doiili (0.M) . . . . .
Mijnshereiilaiid (O.M.) . . .

--

-

T<ooseridaal (O.M. Pe orde)
Den Dolik (O.M. I e orde)
Rlijnshererilailcl (O.Bi.)
Roosendaal (O.M.)

Zwijndrecht . . . . . . . - Duhhelclaiii
Gilze-Rijen (O.M.) . . . . . - Hilvareiibeek (O.M. %eorde)
Hilvareilbeek (O.M.) . . . . - U7csterhoreil (O.M. Pe orde).
I k iiauwkeurigheid van d e riicunc nicthode, berekent1 uit 229
sec:tiesliiitfoiitcii (263 kin) is hoveii ver\\ ac:litiiig guiistig. narnelijk
eeii midtlelbare fout per kni 1111
5 . 3 dmm.
H e t is nog mogelijk, d a t E~epaaldesystematische foutcii iiiet iii
deze middelbare fout t o t uitdïukliirig korneii, (loch dit kali pas
blijken, nadat eeii aantal kri1i;:t.n voltooid is.
H e t hoogtevcisrliil vaii tle oiiclergroridse rrici-licii van d e l e orde
Gilze-Rijcn en Deii Doiili is bitilicri de grenzen van de nicctiiaii\vkeurigheid onveraiiderd get~lcreii.de orltlergroridse merkeii vaii de
2e orde zijn ccn weiiiig gezakt teil opzichtc van Gilze-Rijen. E r
werden drie orergangeii gemeteii, waarbij voor liet cerst gcbruik
gemaakt xvcrcl rttii irlstrumentcii, t)-pe ,,alltis \-astv:
over d e Z i j p e . . . . . . . . (Sclio:i\veii-J)iii\-cld)
500m;
over het Hellegat . . . . . . (Goeree-Overflakkee) 2 200 m ;
over de Rler\\.cdc . . . . . . (Goriiiclic,tii)
500 m.
Dc overgang over. het Hellegat leverde op (ioeiec-O\rrrflakkee
eeii 1-erac:hil vaii ongevecr 3 cm teil opzirlite vaii de bep;iliiig iii
1030. Dit, gevoegtl bij dc onzekerheitl in het coristaiit zijn van cle
instrume~iticgclinger1 de wegeiis refractie ongunstige opstellirigei~,
is aaiileitliiig deze orergaiig te herlialeli. Daarbij 21111e11 aai1 bcjdc
oevers twee iiistriimeiitrii gebruikt u ordcri: opgcsteltl op hoge
pijlers oiimiclclellijk aai1 dc oever.

-

Vaii de Ge uitgave d e i N.A.P. registers verschecii rcgistcr X 1
Leelaild in 1950. Dc uitgave van liet laatste rcgistcr, Liriibiirg,
is in voorbercitlirig.
Het overleg met het Militair Geografisch Iristitiiut te Briisscl n-crd
»ok iiu rlog voortgezet. De aaiisluiting van cle Bel~isclieei1 Pl'edcrlaridse \vaterpasnetten aal vermoedelijk in 1952 ~vordeiivoltooid.

ZWAARTEKRACHTSBEPALIKGEN
l !f50
De berclieliiiig dci rcsultatcn van tle reis niet Hr.hls. O 24
wcrden voortgezet, gedeeltelijk door pcrsoiieel van het K.N.&I.I.,
gedeeltchjk door de Hccr G. J. Bruiiis te Ijelft.

voorbereidingen werden getroffeil voor een reis met Hr.Ms.
Tijgerhaai naar Curagao en terug, rail 23 Januari tot 22 April
1951.
Daarvoor werd een verbeterde editie van de kwartsklok iri liet
K.N.M.I. te De Bilt pecoiistriieerd. waarhij de frequcntie vaii het
kn-artskristal door méér deeltrapperi verder werd teruggebracht
dan bij de vorige klok, n.l. tot 200 per sec.; deze stroom drijft een
synchroonmotortje van kleiner formaat daii bij de vroegere klok.
naardoor de massakrachten bij scheepsbenregiilgei nerdei1 teruggebracht. De klok werd voor sparillingen tussen 180 en 2.50 Volt
iiigericht, zodat grote spanningsschommelingeii kunnen nrorderi
opgevangen. Deze klok werd evenals de vorige ontworpeii door
Drs. H . J . A. Vesseur van het K.N.M.I., die ook de constructie
leidde.
I n de aanvang van het jaar heeft de Koninklijke Marine weer
liaar medewerking willen geven voor cen zwaartekrachtsespcditie
op zee: op 23 Jaiiiiari vertrok Hr.& Tijgerhaai onder commaildo
vaii Luit.t.zee 1 kl. J. vaii Puieuu-eilhuizen naar Curayao via
Lissabon en keerde vandaar op 21 April terug na eeii terugreis via
ICcy West. De reis kon worden inedegemaakt door de hereri Ir.
Q. J. Bruiris ei1 Dr. R . Dorrestciii. de eerste nelwillencl door de
Hooftliiigenieur-Directeur van het ICadaster, de laatste door CIC
Hoofddirecteur van het K.N.N.I. roor de n.aarnemingei1
ten be"
hoeve van liet zwaartekrachtsonclerzoek ter bescliikkiilg gesteld.
Prof. Vening Meinesz maakte de reis tot Lissabon mede. Helaas
heeft de gezoiidheitistoestand van I r . Bruins hem geiloodzaakt
eveneens van Lissabon terug te keren. zodat de verdere reis alleen
door de Heer Dorrcstein werd gemaakt, die hierdoor een zware
tzak krceg te verviillen. Hij heeft zich hiervaii op verdienstelijke
wijze gekweten.
De uitwerking der naarriemiilgen is nog iii galig onder leidiiig
van Ir. Bruins.
Aaii de IC. Marine ei1 aan Commandant. Officiereii cii anderen
die hulp verleenden bij de n aarilemingeii is de Rijliscommissie
veel dank verschuldigd.
u
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