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VERSLAG
V A N D E RIJKSCOMMISSIE VOOR GRAADMETING
E N WATERPASSING AANGAANDE HARE WERKZAAMHEDEN OVER H E T JAAR 1930.
Voldoende aan het voorschrift, haar gegeven door den
Minister van Binnenlandsche Zaken, bij beschikking van I r hlci
I 879, letter M, afcleelinh Kunsten en \'i'ctenschal?l2en, hccft de
Rijkscommissie voor (;raadtncting en \Vaterpassing de eer
aangaande hare werkzaamheden in het jaar 1930 het volgende
te berichten.
COMMISSIE.
In 1930 was de Commissie samengesteld als volgt:
Leden: Dr. J. J. A. Muller, voorzitter; Ir. Hli. J. Heuvelinli,
secretaris; Dr. 11. A. Nijland; Dr. I,. H . Siertsema; Dr. \V. de
Sitter; Dr. Ir. F. A. Vcning Meinest; Ir. J. W. Dieperinli;
Ir. W. Schermerhorn.
Ambtshalve leden: de Hoofdingenieur-Directeur van den
\Traterstaat, belast met den algenleenen dienst, Ir. W. F. Stoel;
de Chef der afdeeling Hydrographic van het Departement van
Defensie, dc kapitein ter zce titulair J. L. H. Luymes; de
Directeur der Militaire Verkenningen, de majoor van den
Generalen Stal C. P. Bruclicl; de Ingenieur-Vcriíïcatcur van
het Kadaster te Amsterdam, Th. L. Icwisthout.
VERGADERINGEN.
Ter bespreliing van hare aangelegenheden srcrgaderde de
Commissie eeninaal te 's Gravenhage.
BIBLIOTHEEK.
De bibliotheek onderging wederom eenige uitbreiding.
Een systen~atische cn alphabetiscl-ie liaart-liatalogus ervan
werd aangelegd en tot het begin van 1930 bijgewerkt, terwijl
aan bijhouding de vercischte aandacht zal worderi geschonken.
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BETREI<I<INGEN MET H E T BUITENLAND.
In Augustus 1930 werd te Stockholm de vierde algemeerie
vergadering gehouden van de Union Géodésique et Géophysique Internationale en vergaderden eveneens de onder
haar ressorteerende secties.
Voor IVederland waren daarbij tegenwoordig uit de groep
voor Geodesie : de leden der Rijkscommissie voor Graadmeting
en Waterpassing, de heeren Heuvelink, Scherrnerhorn, de
Sitter en Vening hfeinesz, en uit de groep voor Geophysica:
de heeren J. Boerema, G. van Dijk en E. van Everdingen.
De officieele opening van de bijeenkomst der Union geschiedde op Vrijdag I j Augustus voormiddag in de groote
zaal van het Concertgebouw (Iionserthuset) in tegenwoordigheid van prins Carl als vertegenwoordiger van Z. M. den
I<oning en eenige hoogwaardighcidsbekleeders. Redevoeringen
werden gehouden door dcli president van het Zweedsche
Nationale Comité voor Geodesie en Geophysica, den heer
E. Trygger en door den heer Ch. Lallemand, voorzitter van
de Union.
De andcre ~rergaderingenvan de Union, van dc Secties en
van de Commissies v~crdengehouden i11 hct gebouw van den
Rijksdag (Kiksdagsl-iuset).
De eerste plenaire zitting van de Uniori had plaats in den
namiddag van I j Acigustus.
Door den Algemcenen Sccretaris wcrcl rapport uitgebracht
over de zaken der Union in het tijdvak 1927-1930. Daaruit
bleek o.a., dat thans 37 landen tot de Union waren toegetreden,
te weten:
Argentinië
Groot-Britannië Portugal
Australië
Hongarije
Rumenië
België
Indo-China
Siam
Brazilië
Italië
Spanje
Bulgarije
Japan
Tsjccl~oslowakijc
Canada
Joegoslavië
'Tunis
hlarokko
Uruguay
Chili
Vcrcenigdc Staten van
Denemarken
hfcsico
ITcuador
Ncdeïland
N.-Xnlcrilia
Ugypte
Nieuw-Zeeland
Zuid-Afrika
Finland
Noorwegen
Zweden
Frankrij k
Peru
Zwitserland.
G rielicnland
Polen

Van de Europeesche lariden zijn dus nog niet toegetreden:
Duitschland, Estland, Letland, I>itauen, Oostenrijk en de
Vereenigde Socialistiscl~cRepublieken der Sovjets.
E r werd eene cominissie met uit iedere sectie één lid benoemd
voor het nazien van de rckcniiig en verantwoording van den
Algemeenen Secretaris over het tGdvak I 927-1 930 en het doen
van voorstellen betreffende contributie en verdeeling daarvan
over de secties in het volgend driejarig tijdperk.
Een andere commissie,- waarin ieder land door één lid
vertegenwoordigd was, werd aangewezen voor het opmaken
van een preadvies ter zake van statuteri-ulijziging, waarover
uit eenige landen reeds schriftelijke voorstelletl waren ingekomen.
Besloten werd, dat in afwijliing van de bepaling in de tegenwoordige statuten, dat zij slechts tot 3 I December I 93 I geldig
zouden zijn, zij in werking zoudtn blijven tot de eerstvolgende
in 1933 te liouclei~algcrncene vergadering, en dat dus verzouden plaats hebben alsof
kiezingen - ook i11 de secties
er geen overgang 013 til was.
Eenige bij de Union ingekomen voosstellen, die eigenlijk
bij de secties thuis behoorden, werden daarheen verwezen.
Daarmede was de agenda van de eerste plcnaire zitting afgedaan.
De permanente commissie uit de Sectie voor Geodesie
hield een bijzondere bijeenkomst, waarin dus alle landen vertegenwoordigd waren, ter bespreking van de wijze, waarop
uitnoodigingen waren gedaan tot bijwonen der vergadering
aan vertegenwoordigers van niet tot de Union toegetreden
landen, met het gevolg, dat alsnog een telegrafische uitnoodiging
naar Duitschland werd verzonden om dc verdere zittingen der
Union en der Secties door eenige heereii als gasten dcr Union
te doen bijwonen, en dat aan deze uittloodiging weldra gevol;;
werd gegeven door de overkomst van vier Duitsche heeren.
De tn-eede plenaire zitting volgde op Vrijdag 2 2 A U ~ L I S ~ U S
namiddag en werd voortgezet op Zaterdag 23 Augustus
voormiddag en namiddag.
Bij de opening wijdde de voorzitter toepasselijke woorden
aan de nagedachtenis van Prof. 14. H. Turner, F. R. S., uit
Oxford, die na zeer korte ongesteldheid op 2 0 Augustus te
Stockholm overleed.
De werkzaamkeden. verbonden aan het secretariaat der
Union waren reeds eenigen tijd door Sir Henry Lyons wegens
-

andere drukke bezigheden overgedragen aan Brigadier-Generaal H. St. J. J,. Winterbotham. Op voorstel van den voorzitter werd laatstgenoemde benoemd tot Algemeen Secretaris
der Union voor het tijdvak tot de volgende algemeene vergadering.
Over de statuten-wijziging werd veel discussie gevoerd, ook
in den zin om deze te laten rusten tot de volgende algemeene
vergadering. De groote meerderheid der vergadering was
echter van oordeel, dat thans de wijzigingen zooveel mogelijk
moesten worden vastgesteld, dat zoo weinig mogelijk moest
worden uitgesteld, maar dat de definitieve redactie der statuten
later zou volgen, mede in verband met de nog niet bekende
wijzigingen in de statuten van den Conseil de Recherches.
Een door eenige landen, waaronder Nederland, schriftelijk
ingezonden voorstel om de Union te vervangen door twee
andere, een voor geodesie en een voor geophysica, vond in de
commissie van preadvies geen algemeenen bijval wegens
redenen van budgetairen aard en werd in de plenaire zitting
niet nader besproken.
Een zeer groot deel van de bezwaren, verbonden aan het
samengaan van geodesie en geophisica in één Union, zal echter
worden ondervangen door belangrijke wijzigingen in de statuten, waardoor dc onderdcelen der Union veel zelfstandigheid
zullen verkrijgen.
Besloten werd den naam Section te veranderen in Association.
In paragraaf I, regelende het doel der Union en de voorwaarden van toetreding, werd het doel onveranderd gelaten,
maar werden de voorwaarden van toetreding ontdaan van de
exclusieve bepalingen, en verruimd in den zin, dat .ten aanzien
van de Union als zelfstandige landen beschouwd zullen worden
alle gebieden, welke daartoe den wensch kenbaar maken en
volgens het oordeel der Algemeene Vergadering op wetenschappelijk gebied onafhankelijke werkzaamheid bezitten.
Paragraaf 11, regelende de instelling van nationale comité's,
verlireeg gewijzigde redactie zonder van beteekenis te veranderen.
In paragraaf 111, ïegelende het bestuur der Union werd na
veel duscussie de wijziging gebracht, dat de president telkens
gekozen zal worden voor het tijdvak, eindigende aan het slot
der eerstvolgende algemeene vergadering en niet herkiesbaar
zal zijn voor het daarop volgende tijdvak. Andere aangenomen
wijzigingen zijn van ondergeschikt belang.

Paragraaf IV, betreffende de Associations (eerder Sections)
werd belangrijk vereenvoudigd wegens de hen toe te kennen
autonomie. Na de opsomming van de zeveil bestaande en de
bepaling, dat andere Associations bij besluit van de Algemeene
Vergadering ingesteld kunnen worden, wordt aan iedere Association de plicht opgelegd cen bestuur te kiezen en statuten
vast te stellen volgens eigen inzicht, mits niet in strijd met
bepalingen in de statuten der Union.
In paragraaf V, betreffende algemeene vergaderingen van de
Union en van de Associations werd, althans voorloopig en ter
nadere beslissing in de eerstvolgende Algemeene Vergadering
het tijdsverloop tusschen vergaderingen der Union onbepaald
gelaten. Aan de Associations wordt naast den plicht om gelijktijdig met de Union te vergaderen, de bevoegdheid tot tusschentijdsche vergaderingen toegekend.
De gewijzigde paragraaf V1 regelt alleen de geldmiddelen.
De betaling der contributie geschiedt, zooals reeds gebruikelijk
aan de Union, die de beschikkare gelden verdeelt over de
Associations of bestemt voor algemeene wetenschappelijke
ondernemingen.
De eenheid van jaarlijksche contributie werd verhoogd en
vastgesteld 013 tweeduizend Zwitsersche gouden francs.
De progressieve schaal voor contributie werd gewijzigd
en vastgesteld als volgt:
ilailtal inwoners
van het land.
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5-10
10-15

,,
,,

20-25

Y
,
Y,

25-30

,,

1 5 -20

30-35
Meerdan35

Aantal te
betalen eenheden.

7,

,,

De regeling van het stemrecht werd overgebraclit naar
paragraaf VII. Zooals reeds gebruikelijk zal over wetenschappelijlie zaken door de ter vergadering niet als gast aanwezigen
hoofdelijk gestemd worden, terwijl over administratieve of
gemengde zaken volgens landen gestemd zal worden.

Nieuw is de bepaling, dat een land, dat niet ter vergadering
vertegenwoordigd is, zijn stem over op de agenda voorkomende
administratieve of gemengde zaken schriftelijk zal kunnen uitbrengen.
Over de vraag of meervoudig stemrecht zal blijven bestaan,
dan wel aan ieder land één stem zal worden toegekend, zal in
de eerstvolgende Algemeene Vergadering beslist worden.
In paragraaf VIII, betreffende geldigheidsduur der statuten
en event~ieeleherziening ervan, werd de redactie verbeterd
zonder de strekking te wijzigen.
Op voorstel van de commissie van onderzoek werd de door
den secretaris ingediende rekening en verantwoording goedgekeurd.
Evenzoo werd goedgekeurd het door die commissie opgemaakte voorstel tot verdeeling der geldmiddelen over de
secties in de volgende driejarige periode. Daarbij werd bepaald,
dat de verhooging tot 2000 francs van de eenheid van contributie
reeds voor het jaar 193 I zal gelden.
Namens ieder van de secties werd een rapport uitgebracht
over hare werlizaamheden; deze rapporten zullen verschijnen
in het gedrukte verslag der vergadering.
Nadat namens Polen, Portugal en Rumenië uitnoodigingen
waren gedaan om de in 1933 te houden algemeene vergadering
in een dier landen te houden, en daarvan die van Portugal
voorloopig was aangenomen, werd de vergadering in den
namiddag van z 3 Augustus met de gebruikelijke plichtplegingen
gesloten.
Woensdag 20 Augustus was geheel bestemd voor een excursie
naar Upsala.
De leden der Rijkscommissie namen deel aan de vergaderingen
der Union en aan die van de Section de Géodésie.
Deze laatste begon hare werkzaamheden op hlaandag 11
Augustus voormiddag met bijeenkomst van het Comitéexécutif. waarvan de heer Heuvelinl; lid was. Die dac
', en de
daarop volgende werden geheel in beslag genomen door bespreking van de punten der agenda en de daarbij aan de Section
te geven preadviezen.
De eerste zitting der Section in pleno volgde op Woensdag
13 Augustus voormiddag en daarna arercl tot en tnet Vrijdag
2 2 A L I ~ U S alle
~ U beschikbare
S
tijd benut voor vergaderingen van
de Section en van de talrijke door haar ingestelde con~missies.

Hct was wel merkbaar, dat er niet voldoende tijd was om alles
regelmatig af te doen op de wijze als volgens de agenda bcdocld.
Na opening van de vergadering door den voorzitter (Bomie)
en gehouden appel-nominaal werden als onder-secretarissen
voor den duur der bijeenkomst aangewezen de heeren: Jolly
(Engeland), Roussilhe (Frankrijk) en Rune (Zweden).
Door den secretaris (Perrier) werd op de gebruikelijke wijze
een uitvoerig verslag over het tijdvak 1927-1930 uitgebracht.
Hij herhaalde de reeds in 1927 gedane klacht, dat het verbeer
met eenige bij de Uilion aangesloten landen nog bemoeilijkt
wordt. In 19 van de 37 landen is nog niet een nationaal comité
ingesteld en 8 landen zijn nog in gebreke met het aanwijzen
van een lid van de Permanente Commissie der Sectie.
Het verslap. dat in druk zal verschiinen. bevat een kort
overzicht van den stand van sommige door internationale
samenwerking tot stand te brengen driehoeksmetingen over
groote gebieden en vermeldt de jaarlijksche bijdrage van
7000 francs voor den internationalen breedtedienst en de over
twee jaren verdeelde bijdrage van 18000 francs voor het uitgeven van de resultaten der in de jaren 1912-1922 door den
vroegeren internationalen breedtedienst gedane waarnemingen.
Gewezen wordt op de door de Sectie in 1928 uitgegeven
uitvoerige Tr7ldes de I'EIIz$soide de Réj'hence inte/;imiìonaI dans
/e systt?///e de Ia division sexagésiiiiale de /a cir.confL?-ence en Tr7ble.r
de I'Elljpsoiiie de Réj%~'enceinte?*nationaIda7z.r /e systèf7ie de Ia division
centési//ia/e de Iu cil-con/él-en,re.
De belangrijke rapporten over driehoeksmetingen en basismetingen, welkc sedert 1922 inkwamen, konden, wegens de daaraan
verbonden kosten, nog niet gedrukt ei1 rondgedeeld worden.
Aangedrongen wordt 017 belangrijke versterking der geldmiddelen.
De rekening en verantwoording werd in handen gesteld van
eene commissie op wier voorstel zij later werdcn goedgekeurd
onder dankbetuiging aan dcn secretaris voor zijn beheer.
In de satnenstelling van de con~missiesvoor bijzondere
afwezigheid van sommige
onderwerpen werden, mede
leden, wijzigingen gebracht. Van de Nederlandsche heeren
werd de heer de Sitter benoemd in de commissie N". j voor
breedte en N". 18 voor lengte, de heeren Heuvelink en Schermerhorn in de commissie No.
9 voor internationale reglemenreering van geodesisch werk en de heer Schermerhorn in de
commissie No. I 9 voor bibliografie.
U'
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OnL voorstel van den heer Bowie werd een nieuwe commissie
No. zo ingesteld ter bestudeering van eene gezamentlijke
vereffening der driehoeksmetingen en bijbehoorende astronomische metingen in Europa.
Ook werd een nieuwe commissie, met den heer Vening
Meinesz als voorzitter, ingesteld voor bestudeering en coördinatie van het zwaartekrachts-onderzoek op zee. In haar rapport
aan de Sectie drong zij aan op aankoop door de Sectie van een
toestel voor slingerwaarnemingen op zee, zoodra de geldmiddelen dit toelaten. Dit toestel zou dan uitgeleend kunnen
u-orden.
De Sectie besprak de voor de Union ~ w e n s c h t ewijziging
van statuten; de resultaten der bespreking kwamen bij de
Union tot uiting.
Bij de verkiezingen werden de aftredende voorzitter, de
heer Bowie, en de aftredende secretaris, de heer Perrier, herkozen en werd de heer Heuvelink in het comité-exécutif
vervangen door den heer Bonsdorff (Finland).
De nationale rapporten over het tijdvak I 927--1930 werden
meerendeels gedrukt rondgedeeld cn in korte bewoordingen
toegelicht. Zij worden in één deel van de ï i . a u a t ~ xde /(I Sertion
de Géodhie vereenigd en later verspreid.
Voor Nederland werd het rapport ingediend door den heer
Heuvelink; een door het Hoofd van de Triangulatie-Brigade
in Nederlandsch-Indië opgesteld rapport betreffende den stand
der werkzaamheden in Nederlandsch-Indië werd door den
heer Vening Meinesz aangekondigd.
De algemeene rapporten over verschillende takken der
geodesie werden voor zoover zij samengesteld waren door de
rapporteurs ingediend en toegelicht. Dat over bepaling van
zwaartekracht op zee werd uitgebracht door den heer Vening
Meinesz. De rapporten zijn bestemd om gedrukt te worden.
Door den heer Venino Xleinesz werd in een biizondere
voordracht mededeeling gedaan van de voorloopige résultaten
der door hem in 1020-~ozo aan boord van de I< X111 in de
zeeën van den Indischen Archipel verrichte slingerwaarnemingen en van de zeer merkwaardige conclusies op geophysisch en geologisch gebied welke daaruit volgen.
Met groote instemming der vergadering bracht de voorzitter hulde aan den heer Vening hleinesz voor den door hem
volbrachten arbeid en aan de Nederlandsche Rijkscommissie
en de Nederlandsche hIarine, die den arbeid mogelijk maakten
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en bevorderden. Aan dr. Vening Plieinesz verzocht hij deze
betuiging aan de Nederlandsche hfarine over te brengen.
De commissies voor speciale onderwerpen hielden hunne
vergaderingen en brachten rapporten uit in de Sectie, die ze
laat drukken. Betreffende enkele dier commissies kan reeds
iets mede~edeeldworden.
In de commissie No. 6 voor kaartprojecties werd kennis
genomen van eenige bij den rapporteur over dit onderwerp
(Roussilhe) ingekomen berichten betreffende toegepaste kaartprojecties en hield wijlen de heer Young een voordracht over
een door hem ontworpen wijze van projectie.
Verschillende zaken werden besprolren en daarbij bleek o.a.
duidelijk, dat het geven van een voorschrift voor één overal toe
te passen kaartprojectie door de commissie niet werd aanvaard.
De commissie No. 9 voor reglementeering van internationaal
geodesisch werk werd gesplitst in twee subcommissies, een
voor driehoeksmeting en basismeting en een voor waterpassing.
De eerste stelde uitdrukkelijk vast, dat zij niet voornemens
was bindende voorschriften te geven, maar wel kennis wilde
nemen van verschillende werkwijzen om daarover haar oordeel
ten beste te geven. Zij beval de instelling aan van een vaste
commissie voor driehoeks- en basismeting, waarin de rapporteurs over deze takken der geodesie zitting zullen hebben,
en aldus geregeld contact te onderhouden tusschen de technici,
die met dergelijke metingen belast zijn. Eenige algemeene
inzichten werden "
geformuleerd.
De commissie No. 17 voor een meridiaanboog over Siam
en aangrenzende landen wenscht haar bemoeiing uit te breiden
met het onderzoek naar de mogelijkheid van een ketting van
driehoeken over Malaka en Nederlandsch-Indië naar Australië.
Met het oog op deze studie werd de heer Schepers (Ned.Indië) als lid dezer commissie aangewezen.
De commissie N". 18 voor lengte sprak de wenschelijkheid
uit om tijdens de herhaling in I 933 van de in I 926 uitgevoerde
internationale lengte-bepalingen daarin op te nemen twee
punten in Nederlandsch-Indië, gelegen nabij en aan verschillende
kanten van de door de slingerwaarnemingen van dr. Vening
Meinesz aan het licht gekomen strook van negatieve storingen
in de intensiteit der zwaartekracht. Wellicht zullen Menado en
Ternate geschikte punten zijn.
De commissie N". 19 voor bibliografie deelde mede, dat
weldra een stuk bibliografie ter perse zal gaan.
O

De Sectie nam het besluit tot vervanging van commissie

No. c, door twee vaste commissies. een voor driehoeksmetinp
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en basismeting, de andere voor waterpassing.
Alle rapporten der commissies zullen worden gedrukt en
rondgedeeld.
Er werd eene commissie inpestelcl ter voorbereid in^ van de
wijziging der statuten van de Sectie ;de heer Vening Meinesz is lid
dezer commissie. Zij bracht een voorloopig verslag uit, waarover
eenige discussie werd gevoerd. Algemeen werd de wenschelijkheid betoogd om in beginsel voor alle filncties, behalve die
van secretaris, onmiddellijke herkiesbaarheid uit te sluiten.
Besloten werd de nieuwe statuten der Union af te wachten
en daarna de nieuwe statuten der Sectie op te stellen. Deze
zullen dan in de vergadering van I 93 3 nader worden behandeld.
Namens Frankrijk, België en Nederland werd de wensch
kenbaar gemaakt om door eene waterpassing in het Belgische
kustgebied te geraken tot een goede verbinding tusschen de
waterpassingen in Frankrijk en in Nederland.
U
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Door het Belgische Comité National de Géodésie et de
Géophysique werden in 1928 de uitkomsten gepubliceerd van
een verbeterde berekening van het Belgische hoofddriehoeksnet,
waarvoor de metingen tusschen 18jo en 1870 werden uitgevoerd en uitkomsten in 1881 werden gedrukt. Het in 1928
verschenen stuk heeft als titel: TrianguLation du Rqaume de
Belgigge. Réfection de /a t~.iungu/ation du ze ef 3e ordres. Nouve~zu
ca/cti/ de /a tuianghtion du Ier ordre.
1 2 hoekpunten van het Belgische primaire net komen ook
voor in het Nederlandsche net en 16 gemeenschappelijke
zijden zijn gedeeltelijk in laatstgenoemd net aanwezig of kunnen
daarin berekend worden.
De verschillen tusschen de Belgische waarden van 1928 en
de daarvoor uit de Nederlandsche metingen volgende werden
berekend voor de logarithmen der zijden, voor de azimuts
der zijden, voor de breedten en voor de lengten der hoekpunten,
en in tabellen vereenigd. Deze laatste komen voor als bijlage
bij het te Stockholm uitgebrachte rapport over de jaren 1927,
1928 en 1929, waarvan afdrukken zullen verschijnen in de
lYava,d~xde /a Sectiolz de Géodé.rie en reeds op ruime schaal door
de Commissie verspreid werden.

Voor een aantal Belgische punten van de ze of jde orde
werden overeenkomstige verschillen tusschen de geografische
coördinaten berekend en medegedeeld aan den Bijhoudingsdienst der Rijlisdriehoeksmeting.
Van het lid I<wisthout. leider van den Biihoudin~sdienstder
Rijksdriehoeksmeting, werden de volgende mededeelingen
ontvangen.
De Bijhouclingsdienst trad in werking op I Januari 1930.
Het bij dien dienst geplaatste personeel bestond uit ir. J . B.
de Hulster, Ingenieur der Rijksdriehoeksmeting; J. J. A.
Heezemans, H. C. Hartman en A. J. H. Meertens, Landmeters
van het Kadaster en H. Vuurman, Rekenaar.
Tot I Mei 1930 werden in hoofdzaak berekeningen uitgevoerd ter bepaling van poolcoördinaten der vastleggingen van
secundaire punten van den tweeden rang, die in vroegere jaren
gecentreerd werden. O p I Mei werd een aanvang gemaakt
met de terreinwerkzaamheden; er werden twee meetploegen
gevormd, waarvan de eene metingen verrichte in het zuidelijk
deel der provincie Limburg, de andere in Amsterdam en
omgeving. Voor Zuid-Limburg werd aanvankelijk gevreesd,
dat eene behoorlijlie verbinding van nieuwe punten aan de
aldaar in de jaren I 902-1 904 uitgevoerde en in I 927 een weinig
aangevulde secundaire driehoeksmeting moeilijkheid zou opleveren, aangezien eenige der vroeger bepaalde punten geheel
verdwenen bleken te zijn, terwijl van andere storing werd
verondersteld als gevolg van verschillende oorzaken.
De vrees voor minder goede aansluiting is evenwel ongegrond gebleken; uit de berekening van de in 1930 uitgevoerde
metingen wercl een zeer bevredigend verband tusschen het
oude en het nieuwe werk geconstateerd. Alleen in de eigenlijke
mijnstreek worden nog onregelmatigheden vermoed, welke
door in 193 I uit te voeren metingen nader onderzocht zullen
worden.
De metingen in den omtrek van Amsterdam hadden een
geheel regelmatig verloop.
De uitkomsten van de in 1930 gedane metingen zullen worden
bekend gemaakt in eene door den Bijhoudingsdienst te verspreiden Publicatie 1930.
Het ligt in de bedoeling telken jare de in het voorafgaande
jaar verkregen resultaten het licht te doen zien. Deze publicaties
moeten echter als voorloopige worden beschouwd; het voorI
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nemen bestaat deze om de vijf jaren gecombineerd uit te geven
en ccrst dan aan de nieuwe hoekpunten nummers toe te kennen
in aansluiting aan Rechlhoekige Co8rdïnaten I 88 j --I 928 en over
te gaan tot aanvullingen van de Statelz vau Waar;r/e///ingenen
Uitkomsteli.
De Publicatie 1930 zal bevatten:
I.
Een staat van rechthoekige coördinaten in stereografische projectie van nieuwe of opnieuw gecentreerde hoekDunten.
I
Een lijst van aanvullingen, aan te brengen in Rechthoekige
2.
Co@dinaten I 8 8 j -I 9 2 8 als gevolg van opsporingen van den
Bijhoudingsdienst en van mededeelingen van den kadastralen
dienst.
j. Een opgave van de driehoekspunten, waarvan na het
verschijnen van Stateli zlali Illdarnerningen en Uitkomsten I 8 8 j I 928 poolcoördinaten van vastleggingen beschikbaar zijn
geworden, en op aanvraag door den Bijhoudingsdienst verstrekt kunnen worden.
4. Een lijst van bekend geworden misstellingen in Rechfhoekke Co$~dinaten I 8 8 j -I 9 2 8 en Staten van Waarnemingen en
CJitkor?~stenI 8 8 j -I 9 2 8.
WATERPASSING.
De primaire waterpassing werd door den Algemeenen
Dienst van den Rijkswaterstaat voortgezet; de volgende
trajecten werden voltooid.
Dordrccht-Wcvcrshoek-R11oon-Nieuwesluis-~laassluis
-Naaldwij k-Hoek
van Holland.
Gra\~enhage-Veur.
Naaldwijk-Delft-'~
Wevershoek-Hillegersbcrg-hloordrecht.
Delft-Overschic-Rotterdam-Hillegersberg.
Maassluis-Overschie.
Nieuwcsluis-I~cllevoctsluis-Numansdorp-\icldrecht.
Numansdorp-Rhoon.
Dordrecht-K'ieldrccht-Lage
Zwaluwe (hloerdijksche
brug).
Lage Zwaluwc (Moerdijksche brug)-Helwijk-Ooltgensplaat-hliddelharnis-Dirksland-Stellendam-Ouddorp.
Behalvc de gewone rivierovergangen werd een overgang
over het Hellegat uitgevoerd van Fort Sabina Henrica naar
Fort Prins Hendrik.

De tot einde 1930 gewaterpaste lijnen hebben een totale
lengte van 1769 km; zij vormen thans een figuur, waarin voorlioinen A F knoot313unten
en z < krinr~en.
I
O
Met het aanleggen van ondergrondsche merken werd voortgegaan; van de Ie categorie (eerste orde) werden een zestal
in graniet uitgevoerd en geplaatst te Velp (Gld), Lochern,
Haarle, Steenwijk, Heerde en den Burg (Texel), terwijl van de
ze categorie (tweede orde) een tiental werden geplaatst te
Gaast, Murrnerwoude, Oranjewoud, Zuidhorn, Gernert, Heesch,
Horst. Wellerloov. Westerhoven en Hilvarenbeek.
Er werd in 1930 geen ondergrondsch merk in de waterpassing opgenomen.
De twee voor basismeting in den Haarlemmermeerpolder
in de jaren 186)-1867 gebouwde pijlers werden in 1929
verbouwd tot ondergrondsche peilmerken.
I
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De berekening der isostatische reducties van de schetloodafwijkingen op zes astronomische stations van het driehoeksnet,
vermeld in het verslag over 1929, zijn uitgevoerd bij de geodetische afdeeling van de U. S. Coast and Geodetic Survey te
Kashington; de resultaten werden in den loop van 1930
ontvangen. Het maakt een punt van overweging uit, of deze
reducties voor de punten Sleen en Harikerberg ook nog
rechtstreeks zullen worden berekend. Voor de overige punten
kan in elk geval met interpolatie worden volstaan.
SLINGERWAARNEMIKGEN.
In aansluiting aan de waarnemingen, die in 1929 aan boord
van Hr. Ms. Onderzeeboot I< XIII in de oostelii ke zeeën ziin
uitgevoerd, heeft dr. Vening hfeinesz op een derde reis v i n
z Tanuari tot I < Februari I Q ; O het pravimetrisch onderzoek
de; zeeën van den lndischeAJArchipZl besloten. In de zeeën
en straten rondom Sumatra en verder in de Tavazee ziin ou
I
64 stations waarnemingen uitgevoerd; de afgelegde afstand op
deze reis bedroeg 4900 mijlen. De tijdseinen voor dit onderzoek
werden wederom gegeven door den Radiodienst van Nederlandsch-Indië en gecontroleerd door ir. P. H . Polderraart van
de Triangulatie-Brigade van den Topografischen Dienst op
de Sterrewacht te Lembang.
~

~
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De zwaartekracht-bepalingen zijn ten slotte aangesloten aan
het uitgangspunt te Soerabaja en aan het centrale zwaartekrachtstation van Nederlandsch-Indië in het Bosscha-Laboratorium
der Technische Hoogeschool te Bandoeng.
Vócir zijn vertrek uit Indië bracht dr. Vening Meinesz op
audientie dank aan den Gouvereen daarvoor aanpevraa~de
a
neur-Generaal en daarna ook aan den Commandant der Zeemacht voor de groote medewerking, welke hem voor zijn
arbeid door de Koninklijke Marine werd verleend.
In het begin var1 Juni kwam dr. Vening Meinesz in Nederland
terug. Hij maakte een aanvang met de berekening der definitieve
resultaten, waarbij weder rekenwerk werd verricht door personeel van het Kon. Meteorolopisch Instituut te de Bilt in vriien
tijd. Verder is hij voortgegaan met de samenstelling van het
definitief verslag der sedert 1923 uitgevoerde slingerwaarnemingen op zee, dat in den loop van 1931 het licht zal zien.
O
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Zeist
6 Mei 1931.
Arnhem '
De Rijliscommissie voor
Graadmeting en \Vaterpassing,
J. J. A. MULLER, Vooqitter.
I-Ik. J. HEUVELINIC, Se;returis.

VERSLAG
VAN DE

RIJKSCOMMISSIE VOOR G R A A D M E T I N G
E N WATERPASSING A A N G A A N D E H A R E
W E R K Z A A M H E D E N OVER H E T JAAR 1931

'S-GRAVENHAGE

- ALGEMEENE LANDSDRUKKERIJ - 1932

VERSLAG
V A N D E RTJKSCOMMISSIE VOOR GRAADMETING
E N WATERPASSING AANGAANDE HARE WERKZAAMHEDEN OVER H E T JAAR 1931.
Voldoende aan liet vi)orschrift, haar gegeven door den Minister
van Hinnenlandsche Zaken, bij bescliikkiiig van I I Mei 1870,
letter M, nfdeelirig K~instc17c11 W e t e ~ l ~ c h ; ~ p p lieeft
c ~ i , CIC Kijksconimissie voor (;randmeting cii Wiiterpnssing de eer aangaande
hili-c werkznamheden in liet jaar 1931 liet volgcnde te hcrichtcii.
COMMISSIE.
In T 93 T was de Commissie sarnt.iigestelc1 ais volgt:
Leden: I>r. J. J. A. Muller, voorzitter; Ir. H k . J. Heuvelink,
secretaris; Dr. A. A. Nijland; Dr. L. H . Siei-tscmn; Di-. W . de
Sitter; Dr. Ir. F. A. Vciiing Meiriesz; Ir. J. W . Dieperink;
Ir. W . Schermerhorn.
Atiibtshalve ledcii: de Hoofdiiigenieur-Directeur van den
Waterstaiit, belast met den nlgemeeiicii dienst, Ir. W . F. Stoel;
cle Chef der afcleeling Hydrogriiphie van het Departemciit van
Defciisie, de kapitein ter zee titulair J. L. H. Liiymes; de
Directeur der Militaire Verkenningen, de miijoor vnii den
(;cncrnlcn Staf C. P. Uruckel; de Ingeiiieur-verificate~irvan liet
Kildaster te Amsterdam, T h . L. Kwisthout.
VERGADERINGEN.
T e r Impreking van hare aangelegenheden vergndei-tle de
Commissie eeiininnl te 's (;ravciiliage en eciimnal tc Utrecht.
BIBLIOTHEEK.
D e bibliotheek onderging wederom ceiiige uitbreiding.
Ecii stel der titels van den kaart-satnlog~iswerd overgedrxgcn
i
de Hil~liotlieek der Technische Hoo~escliool te Delft. D e
titels zullen worden opgciiumeii in den Cciitralcii Techriischcn
Catalogus.
u

BE'TREKKINGEN

M E T HET B U I T E N L A N D .

D c Section de Géodésie de 1'Uiiion Géodésique et Géophysique
Internationale hield in 1931 geen vergadering.
Met ingang van I Januari 1932 werd haar naam gewijzigd iii
Association de Géodésie de 1'Uniori GCodésique et Géophysiqiie
Internationale. Zij had o p 19 April 1931 het overlijdeli te betreurcii van haren onder-voorzitter. Prof. R. Gautier te Gcnève.
Deze was van 1917 af voorzitter van d e toen ingestelde en op
r Januari I 923 opgeheven Geodetische Vereeniging van neutrale
staten. Hij bleef zich belastcn met de liquidatie dezer Vereeniging,
bestaande in de publicatie van de resultateii van den Internationalen Breedtedienst 19 I 2.0-1 922.7, die bij het Geodetisch
Instituut te Potsdam werden bewerkt. Op verzoek van Gautier
stond de voorzitter onzer Commissie hem bij de vervulling van
die taak terzijde. N a het overlijden van Gautier werd door de
Zwitsersche Geodetische Commissie haar onder-voorzitter. Prof.
F. Baeschlin, als lid der liquidatie-commissie aangewezen.
Met het drukeii der publicatie werd in December 1931 eeii
aanvang gemaakt; met het verschijnen ervan zal de liquidatie
zijn afgeloopen.
H e t lid der Commisie, de heer Vening Meinesz, verleende in
het afgeloopeii jaar zijn medewerking bij d e organisatie der
Noordpool-expeditie van Sir Hubert Wilkins, voor welke ceii
sli~i~ertoestelsysteem Vening Meinesz bij de Nederlandsche
Seintoestelleii Fabriek te Hilversum was aangeschaft. D e heer
Vening Meinesz regelde het toestel en bepaalde de constanten
er van; den heer D r . Villinger, die tijdens de expeditie de waarnemingen zou uitvoeren, gaf hij het noodige onderricht.
H i j bracht het toestel naar Bergen in Noorwegen; van deze
gelegenheid maakte hij gebruik o m d e relatieve zwaartekrachtbepaling D e Bilt-Bergen
uit te voeren.
D e Italiaansche Geodetische Commissie deed het verzoek o m
het slingertoestel der Rijkscommissie in leen te mogen ontvangen
voor de uitvoering van zwaartekracht-bepalingen aan boord van
een onderzeeboot der Italiaansche Marine. Aan dit verzoek werd
gevolg gegeven. H e t toestel werd in Juli 1931 met een boot
der Maatschappij Nederland overgebracht naar Genua. D e heer
Veiling Meinesz gaf aan de Italiaansche waarnemers, Prof. Gino
Cassinis en Capitano di Corvetta Manlio de Pica, instructie voor
het gebruik van liet instrument. Door hen zijn in de Middellandsche Zee op 102 punten waarnemingen uitgevoerd. H e t

toestcl \verd met een Nederlandsche maillioot teruggezoiidcii
cn kwam in October weder in handen der Commissie.
H e t lid Veiling Meinesz ontving cen iiitnoodiging tot deelneming aan d e ,internationale !Hahama-expeditie, ondernomeii
door het Department of Geology der universiteit van Princeton
( N . l, .,) onder leiding van Prof. Richard M Field. en mede~ v c r k i n gvan een aantal Ameriknansche en eenige buitenlandsche
geleerden. D e bedoeling was, dat de heer Veiling Meinesz
zwaartekracht-bepalingeii op zee zou iiitvoeren en de C:ommissie
ontving het verzoek haar slineertoestel daartoe beschikbaar tc
stellen. Wegens de groote wetenschappelijke beteekcnis dei
exveditie is door het lid Venine
Meinesz en door de Commissie
u
aan deze wenschen gevolg gegeven. D e waarnemingen zouden
in het begin van 193- uitgevoerd worden.
~

u

KT J H O U D I N G S D I E N S T D E R RIJKSDRIEHOEKSMETINC;.
Van het licl T h . L. Kwisthout ontving de Commissie de
navolgende mededeelingen.
H e t personeel onderging in het afgeloopen jaar geen verandering. T o t I Mei 193 i werden d e berekeningen voltooid,
voortvloeieilde uit de terreinmetingen van I 930, waarvan de
uitkomsten in vmrloopigen vorm werden neergelegd in de verspreide ,,Publicatie 1930".
Voor zoover de beschikbare tijd tot I Mei zulks toeliet, werdril
iiog iberekciiiiigeii iiitgevoci.d ter he-p;ilirig van tle poolcoijitliii;it~c.ii
der vastleggingen van secundaire punten van den Zen rang, die
in vroegere jaren werden gecentreerd.
In I 93 I werden door drie meetploegeil terreiiiwerkzaamheden
verricht; daarbij werd assistentie verleend door gedetacheerde
adspirant-landmeters van het Kadaster, die ieder gedurende
ecn maand werden werkzaam gesteld; het is gebleken, dat de
detacheeringstiid te kort is o m van de ;issistentie voldoende
profijt te kiriLeri trekken.
D e eerste meetploeg, onder leiding van Ir. J. B. de Hulster,
verrichte metingen in Amsterdam, het [;ooi c11 verder i11 de
nrovincie Noordholland benoorden Amsterdam. D e twcede nloerr,
onder leiding van den landmeter J. J. A. Heezemrins, verrichtte
metingen in het zuid-oostelijk gedeelte van de provincie Noordbrabant. D e derde ploeg, onder leiding van den landmeter H. C:.
Hartman, verrichtte metingen in Zuid-Limburg. D e terreinwerkz:iamheden hadden plaats in de maanden Mei tot en met
A

c
,

Septcn1t)cr; de eerstgenoemde meetploeg ving reeds op 15 April
:ian met de werkzaamhederi.
Door de gezamcntlijke meetploegeii wcrdcii in totaal dc
coiirdinaten bcpaald van 123 nieuwe of gewijzigde KB.-p~inteii,
terwijl op r 15 punten ceritreeriiigs-\verkmmhedeii plaats hadden.
I l e resultaten van deze11 arbeid zullen wederom in v««rloopigc~i
vorm \r.ordeii bekcrid gemaakt in een te vcrsprcidcii ,,Publicatie I 42 I ".
D e meti~igeiiin het mijngcbied van Zuid-Limburg werden in
1931 voltooid; daaromtrent kan recds wordcn mcdegedeeld, dat
grootc af wij kingeii teiigevolge van verschuiviilg van dcn bodem
zijn geconstateerd. I11 de coördinaten. I~erekciid omstreeks 30
j;~reii gelede11 cri die van th;iris tredcri voor de puiitcii boven de
diverse koleiimijiiïn gelegen, verschille~i op, welke rvijzcii o p
versch~iivingeri, die in cnkele gcvallcn tot ongeveer I metcr
blijkcii te kunnen opioopeii.
Dcze verscliilleii zijn met zeer groote \vaarschijnlijkheid vxst
te stellen, urndat van de ~iit~cvoei-de
metiiigeri ccn zoodanig
gebruik is gemailkt, dat de puntcn, in het mijrigebied gelegcii,
allc zijn bepalild ~iitgiiaiide van R.n.-puiiteil, liggende gehecl
huitcii dit gebicd, welkc laatste daarom als onveranderd kunnen
wordcii aaiigcno~nen,hetgceii uit de berekeningen is bevestigd.
Iri andere provincii'n zijn bij ci-ikele zcer slanke tc~rci-iscri
hoogc d~ikruiters. welke indertijd bepaald werdcn zecr korten
tijd, n:ldat zij werdcii gehouwd, door de stelselmntigc wijze,
\vilarop de bijhoudingsmetiiigcn wordcri uitgevoerd, veraridcringen aiin het licht gekorncn, welke zecr w;larschijiilijk tict gevolg zijn van zettingen in de gebouwen. D e gecoristiiteerde vcr;inderingen zijn daar echtcr van veel geringer beteekenis cii beclrngeil in maximum ongeveer 2 0 cm.
Hij de ploeg Heezemaiis werd gedurende een drietal m:i;iiidcii
gebruik gemaakt vaii een Wild-theodoliet van 1 4 cm rniiddoorsiicdc, welke door de firma Wild te Heerbrugg voor de mctingcii
tler Rijksdriehoeksn-ietirig voor procf ter beschikking wcrd gesteld.
D e Wild-theodoliet bleek iii zijn uitkomsten gelijklv3nrdig te
zijli mct de Wniisch:iff-thcodolietc~i vnii 2 i cm randmiddellijn.
IHet Wild-instrument biedt bovendien zood:iiiige practische cii
fitianciecle voordeelcii boven de thcoclolieteii vaii oudcrcn vorm,
cl;it aaii\veiidiiig ei- vaii tcii zeerste is :1:111 te 1)evelcii. Als zeer
ix:ir voren tredend voordeel niag \vordcti genoemd de mogelijkheid van \va:irnemcii iii nauwe toreiivciistcrs zonder iianbreiiging
van bebou\virig; bovendien is het een aaiizicnlijli financieel voor/ d

decl, dat lict bij dc Wild-instrumciitcii oiitioodig is zich te docii
:issisteercil door ccri trvecdeil w:ic~rnemci-,\vaardoor de kostcii vaii
cleze assistentie kornen te vcrvnllen.
WATERI'ASSING
D c primaire w;iterpassing wcrd door deii i21gcmecricii Diciist
van dril Kijkswaterst:iat voortgezet; de volgeride trajectcri rverdcii
voltooid.
1-lelwijk-Steeiibergeil-Halsterul-Berjieil
o p Zoom.
EJnlstcren-Tholrii.
Bergen op Zootn-Woeilsdrccht-Scliorc-Goes-Middelburg
-Vlissingen.
Schore-Hoedekenskerke-'s
Hccrenhoek-Lewedorp.

Vlissi~l~cil-Westka~)ellc-Don~b~irg-Middell~~~rg.
Woensdrecht-Putte-Stabroeck
( Kelgic) -Nieuw-Namcri.
Nie~i~i~-Namen-Hulst-Ne~~zeii-Walsoorde~i-~~liiige.
lireskeils-I

Jzendijke-Sluiskil.

Sclioondijkc-Oostburg-Ciidzaild.
Oostburg-Sliiis.
Bergcn op Zoom-Rooscildanl.

lireda-Keizersveer-Slccuwij

k.
Hrcda-Lage-z\valuwc
(Mocrdijksclic l x u g ) .
Tireda-Strijbeck.
Jircda-Tilburg.
lireda-IJrincenhnge.
Totaal 4 x 4 km. Hcrhnald werd liet triijcct van 1930. Manssliiis-Na:ild\vijk-Delft-Veur
( j 7 km).
Eeii overgang over dc Schclclc werd ~iitgcvocrd op lielgiscli
groiidgel>icd van Lillo iinar Licfkeiishock.
Iii i 93 I werden i11 de watei-p;issing opgeiionicii dc oiidcrgroiidschc merken van d e cerste ordc te Clinge c - i i tc <;ilzcii,
cii i é n ondergrondsch merk van de t\vecdc ordc tc Ossciiclrcclit.
STERKEKUNDIGE WAAKNEMIN<;EN.

] I e berckeriiiig van de isostatischc reductie viin dc scliictloocl:if\\,ijkiiig op het station Slecii \vercl l i j iiadcre ovcr\vegiiig iloodig
die vnri Harikerherg echter niet. Met het oog op tle
iiiterpolatie van de reductie voor :iiidrre stations werd de bcrckciiing ook voor het station Schoorl noodig geacht. Voor Sleen
c11 Schoorl zijn die berekeniiigen voor rekening der Commissie

iircdcr iiitgcvoerd liij de gcodctisciic afdccliiig der U.S. Coast
iiiid Gcodctic Siii-vey te W.ishington.

I>e iiigciiic~ir, tevens lid der Commissie, Dr. Vcilirig Mciiicsz
1)riiclit de berekciiing viin de dcfiiiiticve resultaten der zwaartckriiclithel):iliiigcii, op de reizen met de oiiderzeebootcii der NcderI:iiiclschc Miiriiic K 11, K X1 cii K X111 van 1923 tot 1927
~iitgcvoerd, teil eiiide. Verder k w i m hij gereed met de sanieiistellilig vni-i het volledig verslag dezer \vaarriemingeil, dat door
verschillende oiiistandighedci eerst i11 i 932 het licht zal kunncii
zicii.
D c detiiiitieve berekciiing van de res~iltatrii der in 1929 en
i 930 i11 deii Indischcii Arcliipel ~iitgcvoerdewaarneniirigei-i werd
voortgezet,
In M;i:irt r 93 r stoiici Z.Exc. de Minister van Defensie den
Vuorzitter cii het Lid V e i i i r i ~Mcinesz ecii onderhoud toe betrcff'endc de l~eschikbaarstelling vnii een ontlerzeeboot der Kon.
M:ii-ine tot voortzettiiig der slingcr\va:irrieiningt.ii op zee. H e t
i-cs~i1t;intT.Y;IS zeer verhlijdciid, daar behoudeiis bijzondere o m st:iiidinhetleii over een oiiderzecboot zou kunnen worden beacliikt i i i het iiajazir van r 93 I voor wiiarnemingen in de Noordzee, c11 in den zonier i,:iii I 932 voor waarnemingen in dcn
Atl:intischcii 0ce:i:in iicihij de Azoren.
Voor de waarnei-iiiiigcii in de Noordzee werd in November
kir. Ms. oiiclerzcehoot O X11 beschikbaar gesteld. H e t doel was
op cen iiantnl stations langs cle hTederl:indsche kust zwaartekrachtlicp;ilingeii uit te voercii als voortzetting van de in de j:ireii
i 9 I 3-1
930 i11 Nederland uitgevoerde wa;irnemingen. E r werdcii
tivee rcizcn ged:ian; op de eerste kon op slechts vier stntioris
\vorcleri waargenomeil. (laar ivegciis hct rulvc weder cn de geriiige zccdicpte de Imot verder niet diep geiioeg koii ondercliiikcii o m de storciide Iiewegingen hinneii de gewenschtc
g~.cnzeiite hou(1cii. 01)de tweede rcis kon op slechts drie statioiis
v,rortlcii wa;irgeiionlcii; wegeiis cc11 dcfect aiin een der hoogtcrocrrn moest de boot te Vlissingen binnenloopen o m daar te
\vorcleii lierstelcl. Een k i t s t e poging tot \o:iarnenien op de reis
vnii Vlissingen naar Den Helder mislukte wegens de ruwe zee,
zood:rt verdere ~v:iarnemingrii tot dril zomer van r932 moesten
wordcii ~iitgcsteld.Groote medewerking werd ondervonden van
den Kapitein ter Zee F. W. Coster, commandant van den Onderc.

,<

zeedienst te Den Helder, van de11 con1rn:iiidant v:in H r . Ms.
O XII, Luiteiiniit ter Zee r e klasse E. J. Horgesi~isen de ofiiciereii, Luiteiiant ter Zee 2e kl. H. J. Veldermail, Luitenant ter
Zee z kl. der Marine Reserve D . Korver en van deli Officier v;in
dcn Marinestoomvnartdierist ze kl. R. Hoogkamer.
D e door de Nederlandsche Seiiitoestelleii Fabriek te Hilvcrsum voor rekening der Carnegie Iiistit~ition of Washington vei-vaardigde sliiigers, welke de door de Commissie aan dat Iiistituiit
geleende invarslingers zouden vervnngen, die hij de ramp vali
het jacht Cnrnegie in 1929 op de reedc van Apin, Siimoaeilanden, verloren zijn gegaan, kwamen in het Inntst v:in 193 L
gereed. Deze zijn volgens het zor)gennamde miiiim~imprincipe
vervaardigd, doch ter vermijding van het bez\v;i:ir vnii sterke
demping van een door D r . Vening Meiiicsz oiit~vorpengedaaiitc.
I l e slingertijd wordt bij deze slingers slechts uiterst \veiriig bcinvloed door een kleine verschuiving van clen scherpeii karit der
agaten messen, waarmede de slingers hij de w;i:irriemingcii
steuiien op de drangvlakkeii, zoodnt de on\.cr;iiiderlijkheid v;in
den slingertijd veel beter is gewnart~orgddaii liij slingers v;iii het
gewone model.
Omtrent d e medewerking van D r . Veiiiiig Meiiieïz hij hiiitenlandsche s l i n g e r \ v a n r ~ l c n ~ i n gop
e ~ ~zcc is reeds melding gemaiikt
onder het hoofd ,,13ctrekkiiigen mct lict 1)~iiteiil:iiid". Ilrii 1 2
Ileccmber I 931 i. hij iinnr NCIY-Yoi-kvei-trokkvii tot clcrliicii~iiig
nnn de Hnhnma-expeditie.
Zeist
r 6 Juni 1932.
Arrilienl '
U c Kijkscommissic voor
<;rnadmetiiig cri W:itcrp:issiiig.
J. J. 11. MULLEK, Vool-l'
.liter.
H k . J. HI<UVELINK, Secr~tiil.is.
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VERSLAG
VAN D E RTJKSCOMMISSIE VOOR GRAADMETING
E N WATERPASSING AANGAANDE HARE WERKZAAMHEDEN OVER H E T 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 Rijkscommissie 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: D r . J. J. A. Muller, voorzitter; Ir. H k . J. Heuveliilk,
secretaris; Dr. A. A. Nijland; D r . L . H. Siertsema; D r . W. de
Sitter; D r . 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 Directeur 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 i n de Commissie de Directeur der Militaire Verkenningen werd vervangen door den Directeur van den Topogr:lfischen Dienst. D e plaats van majoor Bruckel werd aldus ingenomen door den Raad-Adviseur, waarilemend Directeur van den
Topografischen Dienst, A. van Hengel.
VERGADERINGEN.

T e r 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<~detischeeii
C;eophysische Uiiic liield i i i 1 9 3 2 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~etrelfeiide 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-eniicldclcii nict voldoende \varen
tot bestrijding vaii de kosteii van dr~ikkeii cn verzciidcil der
publicatie, deed de licluiclatic-conin~issiciii 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,
o p welkc verzockeii guiistig nreid bcschil.rt. Hij dc afwikkelirig
\>leken de ~rerkclijkekosteii geriiigcr te zijii, zoodrit eeii bcdr:ig
van ongeveer 6oo %w. frs. oiiverwerkt bleef. O p vciorstel der
1iquid:ite~irsgaven dc Uiiie cii de Associ;itic tocstcmmiiig dit s:ildo
over te makcii n i i i i Dr. H. Kimurn, IIirectcur van liet Iiiternatioii;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, o m het slingertoestel der Commissie voor zwaartekrachtl~epalingo p 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 hTedcrland op te leiden. Een en andcr werd gaarne ingewilligd.
H e t lid der Coinmissie Dr. Vening Meinesz was to: i Mei
afwezig wegens zijn inedewerking aan de Internationale B:ih:imaexpeditie. Aan boord van de onderzeeboot S. 4 8 der Ameriknnnsche Marine heeft hij o p 54 statioiis in de zeeën o m C L I ~ : ~
CII iii de Bahama-groep ~ l i n ~ e r w a a r n e i n i n g euitgevoerd.
n

Ecri vcrs1:ig betreffende de reeds in 19 13 voor dc l<ijl;stli.icliocksmcting uitgevoerde brisismeting werd gedrukt c n uitgcgcvcii
onder den titel ,,U:isis bij Stroe I 913".
RIJI-IOUDlN(;SDlENS1'

DER RIJKSDRIEIIOEKSAIETING.

V~iiihet lid Ktvisthout ontviiig de Commissie de iiavolgcndc
mededcclirireii.
Met personeel bestoiid in het afgeloopen jaar uit den irigenicur
J. U. de Hulster, de lrindmeters J. J. A. Heezemnns, H. C. Hartrnan en fl. J. H . Meerteiis en den rekenaar 13. Vuurrtì,i~i. Anii
I~iatstgcrioenidewerd o p 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
U i j h ~ u d i n ~ s d i e nder
s t R. D. benoemd M. D. Schepper, tot dusver
rekeniiar hij genoenide Sterrewacht.
T o t circa I Mei 1932 werden de 1)erekeningeii uitgevoerd.
voortvloeiende uit de tcrreirimetiiigen I 93 r , waarvan de resultaten 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 terreinrncti~igcri uitgevoerd; hij het terrein\verk werd :issisteiitie vcrlecnd door gedetacheerde adspirant-laiidmetcrs van het Kadastcr.
rlniigczien in het mcetseizoeii 193 I gebleken was, dat c-en detacheeriiigstijd van slechts een maand te kort is o m vaii de
;issistentic voldoende profijt tc trekken, werden iri I 93 2 dc
~idspirnnt-landmetersieder gedurelide i'i, of 2 maanden te \ r w k
tresteld.
D e rste meetploeg, onder leiding val? den landmeter Heezem:ins vertrok c) Mei uit Amsterdam en keerde 1 2 October aldaar
terug. Lij verrichttc metingen te Arnstei-dam, te Zaandiiil-1, in de
Haarlemmermeer e n verder in het \vestelijk gedeelte van Noorden Zuidhol1;ind i11 een strook, zich uitstrekkende van Langeveld
tot Urederode.
D e zdc ploeg onder leiding van den 1:indmetcr H~irtmaiivertrok 9 Mei uit Amsterdam en keerde 36 September terug. Zij
verrichtte metingen in het terrein Midden-Limburg van Sittard
tot cn met Venlo.
'
c
.

D e 3cle ploeg onder leiding van den landmeter Meertens
vertrok reeds op z o 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 uitgevoerd 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 ~ ook
t iri 1932 de
rrroote »r.ictische en ccoiiomische voordeelen vL1ll den Wildtheodoliet boven de Wanschaff-theodolieten van 2 1 cri1 randmiddelliin ziiii
rebleken. Door den Minister viiii Fitiaiicicn
,
werd in Dccembcr 1932 machtiging verleend tot aanschaffing
tcii bchocvc viin dcii l3ijhoudingsdienst van :Cri 14 cm Wildt.heodolict, ingericht voor metingen IIde orde.
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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\vcrsliiiven.
Stavciiisse-St.
Anilaland.
ir
Goes-Kortgeiie-Wissckcrkc-Colij
iispl~t.
Tilburg-U1adel-Valliens\\~~~:ird-~i~idl1c)\~c~~.
Tilburg-Vught.
Tilb~irg--Best.
I'ri ncerihage-Rooscndad.

i

I n 1932 werden in de waterpassing opgenomen de ondergrondsche merken van de Iste orde: Elten ( o p Duitsch gebied)
cii Velp (Gld.) ; vrin de zde orde: Nederhorst den Berg, Miiiderberg, H i l l e g e r ~ b e r ~Bergambacht,
,
Roosendiial, Hilvarenbeek,
Westerhoven, Gemert en Schayk; van de 3de orde: twee merken
aan den Spaarndammerd\vaïsweg iii den Haarlemmermeerpolder, geplaatst o p 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 Schooiihoven 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-UrsemOterleek-Alkmaar,
die gedeeltelijk een reeds gewaterpaste route
volgt.
T e 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.
T e r verbetering van kringsluitiiigen werden herhaald:
dc kring: Delft-Vcur-Moordrecht-Hillcgersbcrg-Overschie-Ilelft ;
dc kring: Schooiihovcn-Culemt~org-Tuil-GoririciemSclioonhoven ;
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~iemeraai1 de Uahama-expeditie gebruik vali de gelegenheid,
o m 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 D e 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 aangenomen 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 mblic;itic, welke de detinitieve uitkomsten van alle zwaartekriichtbepalingen 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 ~ i a nboord van H r . Ms. Onderzeeboot O 1 2 .
Conimand;int Luitenant ter Zee Iste k1:isse P. Rouwenhorst, in
j o uren o p 7 slations sljrigerwa:irne~-i~ingenuitgevoerd. Dezelfde
onderzeeboot is van 5 Juli tot r 4 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;irnemingen heeft hij eerst nog de zw;iartekracht bepaald o p drie
stations in de Noordzee. H e t aant:il waarnemingen in den At1;iiitischeii 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
na cle beide laatste reizen zijn waarnemingen in I l e n 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 o p uitgetireide evenwichts:if~vijkingcii i i i den bouw
der aardkorst. In Octoher werd met de definitieve berelteningcn
een l~cgingenlaakt.
Bij den brand van het gebouw vaii het Koii. Ned. Meteorologisch Iristituut in Octoher hebben de slingertoestellen der Conlmissie 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 D r . Vening Meinesz betreffende de door hem uitgevoerdc
zwaartekrachtbepalingen o p zee het licht. Dit bevat alle bijzoiiderheden omtrent de reizen en de berekeningen benevens de
definitieve resultaten der waarnemingen o p 475 s t ~ t i o n s ; hct
2 .

u

tiveede deel zal de interpretaties der uitkomsten bevatten. D e
isos~ntischered~ictics L)etreffeiide J , stiitioris i11 Nederl~indschIiidi?, 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 cc11oiiderzceb»ot de reis iiaar Neclerlaridsch-Iritlië te I;~teilmakeii 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~iii 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\vebijdr~igev~iiigroote 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~-vooiGr:i:idrnetiiig eii W~iterp:issing.
J. J. A. M U L L E R , Voorzitter.
l 3 k. J . l 3 E U V E L I N K , Secreturij.
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VERSLAG
V A N D E RIJKSCOMMISSIE VOOR GRAADMETING E N
WATERPASSING A A N G A A N D E H A R E WERKZAAMH 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 R i ~ k s 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. H k . 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 RaadAdviseur, waarnemend Directeur van den Topografischen Dienst,
A. van Hengel; de Ingenieur-Verificateur van het Kadaster te
Amsterdam, T h . 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 ressorteerende 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;irbijeenkomst werd echter
gehoiideii in de aiila v;in de universiteit te Coimbra.
D e 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 Ltgesproken.
~
D e eerste plenaire zitting volgde op 18 September.
Door den hlgemeerien Secret~iriswerd 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 3 7 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 ondervonden. 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, Tsjechoslowakije, 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 o p de agenda geplaatst, maar ter vergadering ingediend
voorstel van het Britsche Nationale Comiti..
Daarin wordt de aandacht gevestigd o p de omstandigheid,
dat het bedrag der te Stockholm aangenomen contributies voor
veel landen bezwaarlijk hoog is geworden, en onbillijk hoog
genoemd m a g worden voor landen met veel ongeletterde bevolking, wier aantal echter het bedrag der contributie beheerscht.
H e t voorstel werd in handen gesteld van een Commissie voor
st:itLiten ei1 financiën, samengesteld uit de hoofden der delegaties
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vnii de (er verg;ideriiig vcr:egcnn~oordigde l:iiidcn, waarbij voor
Nederlniitl de heer Vriiiiig n'leiiicsz.
In I~andeiiv.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~clcrizij 11:i311de gc,eclkeiiriiigeii van de Kcgeeringen dci- decliicnleiidc l;irideii, cii dr Unie d ~ i szou \vorden ec.ii
C:oiivcntie tussclicn Jic l:~iicleii. Dit \vercl ver\\.e;>.cii naar de
volgende, in i 93 6 tc lioiideri vei-griderilig.
D e :i:iiivankelijk iiiteeiiloopcntle iiizicliteii leidden de Comnlissic 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 r e a ~der
i
Unie wordt gemachtigd voor de
landen, \vaarv:iii d e bevolkiiig eeii groot aantal ongclctterdeii
telt, rckeiiiiig te houdeii met hun biizoiidere omstandigheden, en
voor hcn ecn l~igerecoiitributie 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 i n stem.
Over d e 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. D a t 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 eéquiualetlt à 580.646 gramt)7es tl'or fin, d'après la défitzition Iégnle (?r1 franc si~isseen rc)jo.
Ter voorzieniiig in de vacature V : I ~ den aftredenden en niet
herkiesbaar zijnden Voorzitter der Unie, den heer (;h. Lallemand, 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 o p 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. T o t en met Zaterdag 23 September
werd alle beschikbare tijd gebruikt voor vergaderingen van de
Associatie en d e 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
o p verbeterde orgcinisatie bij volgende vergaderingen. In d e
zittingen iii pleno kondcn slechts drie wctenschappelijke voordrachten gehouden \vordei-i; betrekkelijk veel tijd werd gevorderd
voor de behandeling van administrritieve zaken.
Door den secretaris (I'erricr) werd op de gebruikelijke wijze
dat
het verslag uitgebracht over het tijdvak 1930-1933,
opgenomen is i11 No. 3 7 (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. D e wijziging werd echter door de
vergadering aangenomen.
Het stemrecht werd geregeld geheel o p 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. H i j deed daarbij mededeelingen
over de resultaten van zulke reducties, verkregen volgens verschillende methodes, die vaii Hayford-Bowie, die van Heiskanen
en die van hemzelf. Verder wees hij o p 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 waarnemingen verkregen kunnen worden, en door de hooge nauwkeurigheid. 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 d e
rapporteurs iiigedieiid oiidcr het geveii van ecn korte toelichting-;
d:it over de bepaling der zwaartckr:icht o p 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 d e Géodésie zulleii vcrschij nen.
I3ij de verkiezingen tcr vervulling van vacatures in het
lkstiiur der Associatie \vercl ter verviirigirig van den heer W i l l i a n ~
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). T o 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~sW'iyford-Uowie door

t\\ec zônes o, c11 O L ;
liet gcvcii van d e dicptcii der zccgc!>ic.dcii \rolgcns Hiiyfoi-clIiowic, diis dooi- o,() r 5 ix;inl dc bedragen der werkelijke
diepten ;
c. lict vci-nieldcii ili (Ie pu1)iic;itics. niet het oog o p de I-Iciskanciii-ediictie, niet iilleen \ . ; i ~ itle 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- o m de \vaarden van g i r i
de I~;isisstations voor z\v;iiirtekriiclit iii dc vcrschillciide landcil
vast te s~clleii o p grond v:iii ccii ~ i i ttc vocren vcreffenilig clcr
a a i i ~ l u i t i r i ~ s m e t i i i ~ evond
ii,
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 geconstrueerde theodolieten van Wild en van Zeiss medegedeeld eii
besproken, zonder dat een duidelijke ~iitspraakwerd verkregen.
(;esprokcii werd over s:imenhaiigende vereffening der Europeesche 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 standaardbasis 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 nen
d 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 organisatic 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 Ingenieurhydrographe 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 medegemaakt. 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 berekeningswerk 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 i n 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 o p
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 d e in den loop van
r 934 te verschijnen Publicatie 1933.
D e metingen en vereffeningen geven wat betreft d e terreinen
het Gooi. 's-Gravenhage, Rotterdam en Noordbrabant geen
aanleiding tot bijzondere mededeelingen; zij hadden een geheel
normaal verloop. D e metingen in het zuidoostelijk deel van
Drenthe daarentegen leverden eenige moeilijkheden op, omdat
de in dit gebied toch reeds schaarsch aanwezige R.D.-punten o p
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 ~vaterliassingwerd 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 i d e 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 Merwede, 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 Topografischeri 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 waarnemingen uitgevoerd, om de oorzaken der gebleken veranderlijkheid na te gaan. O p advies van deli Hoogleeraar Dr. E. J. Colien
te IJtrecht lict~bende 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~iikvan het toestel der Commissie voor de
uitvoering van slingerwnarnemingen in de Middellandsche Zee
aan boord van eeii onderzeeboot der Fra~isclieMarine en de door
liet Lid Vening Meinesz daarbij verleende hulp, is hiervóór reeds
het noodige medcgedceld.
Zeist
Arnhem '
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Mei 1934.
De Rijkscommissie voor
Graadmeting en Waterpassing,

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

VERSLAG
V A N D E RIJKSCOMMISSIE VOOR
GRAADMETING E N WATERPASSING
A A N G A A N D E H A R E WERKZAAMH E D E N OVER H E T JAAR 1934

1936 'S-GRAVENHAGE
ALGEMEENE LANDSDRUKKERIJ

VERSLAG
V A N D E RIJKSCOMMISSIE VOOR GRAADMETING E N
WATERPASSING A A N G A A N D E H A R E WERKZAAMH E D E N OVER H E T JAAR 1934.
Voldoende aan het voorschrift, haar gegeven door den Minister
van Binnenlandsche Zaken bij heschikking van 14 Mei 1879,
letter M, afdecling Kunsteil en Wetenschappen, heeft de Kijkscommissie voor Graadmeting en W:iterpassing de eer aangaande
hare werkzaamheden in het jririr 1934 het volgeilde te berichten.

Bij den azinvang v;iri 1934 was de Commissie sameiigesteld
als volgt:
Leden: Dr. J. J. A. hluller, voorzitter; Ir. H k . J. Heuveliiik.
secretaris; Dr. A. A. Nijland; Dr. L. H. Siertsema; Dr. W . de
Sitter; D r . Ir. F. A. Veriing Meinesz; Ir. J. W. Dieperink;
Ir. W . Schermerhorn.
Ambtshalve leden: de Hoofdingenieur-Directeur van den
Rijkswatersta:it in de directie Algemeene Dienst, Ir. J. C.
Scharp; de Chef der afdeeling Hydi-ografic van het Departement
van Defensic, de kapitein ter zee J. L. H. Luymes; de R a d Adviseur, waarnemend Directeur van den Tol>ografischen Dienst,
A. van Hengel; de Ingenieur-Verificateur van het K ~ d a s t e r te
Amsterdam, T h . L. Kwisthout.
In den loop van het jaar ontvielen door overlijden twee leden
aan de Commissie.
O p 25 September overleed n;i langdurig lijden Ir. J. W .
Dieperink. Dezc was van 1902 tot 1917 bij dc Commissie werkzaam als ingenieur der Rijksdriehoeksmeting, w~irirbijhij op zeer
gewaardeerde wijze deelnam zoowel a:in dc primaire als aan de
secundaire driehoeksmeting van Nederland, en werd in 1979 lid
der Commissie.
Op 20 Noven~heroverleed na kortstondige ziekte Dr. W. de
Sitter, sedert 1923 li'd der Cominissie. Hoewel zijn levenswerk
hoofdzakelijk voor de astronomie van groote beteekenis geweest
is en hij zich daardoor een wcreldnaarn heeft verworven, heeft
hij niet :illcen als lid der Commissie, maar ook 111s geleerde zijn
belangstelling in de geodetische wetenschap getoond door ver-

schillende 1)ublicaties van zijn hand in de Proceedirigs der Kon.
Akad. van Wetenschapperi en i r i he: Bulletin of tlie Astronornical
Institutes of the Netlierl:~iids.001;heeft hij de vergaderingen der
Geodetische en Gcophysische Unie te Praag in 19-7 en te Stockholm iii 1930 als lid der Coinriiissie bijgewoond. Een zeer belangrijke bijdrage tot cle Geodesie was de berekening van de
afplatting vliri de geoide uit de storiiigen in de maansbeweging;
de overeenstemming van zijn resultaat met de afplatting van de
iiorma:ilellinsoide vnii Havforcl en met de waarde. die door Helinert uit de zwaartekrachtsresultaten was afgeleid, begunstigde in
1924 011 de conferentie te Madrid der Geodetische cn Geophysische Unie het gewichtige besluit o m de ellipsoide van Hriyford
;!Is interii:itionale referentie-el!il>s<)idennn te nemen.
D e Commissie betreurt het verlies vaii deze twee gewaardeerde leden.
Bij het eindigen van het jaar werd aan de11 Kapitein ter Zee
J . L. H. Luymes eervol oritslag verleend als Chef der afdeeling
Hydrografie vrin het Departement van Defensie, in welke functie
liij sedert I Novernber 1 9 x 1 lid der Commissie was. D e samen~verkirigvan den Heer Luvmes met de Commissie en de wijze,
waarop hij herl3:ialdelijk 1i:ire belaiigeri behartigde, wor'deri zeer
o p prijs gesteld.
Als Chef der Afdeeling werd hij opgevolgd door den Kapitein
ter Zee, thans Schout bij nacht, J. C . F. Hooijkaas.

T e r bespreking van hare aangelegenheden vergaderde
Coinmissie twee malen te Utrecllt.

de

BIBLIOTHEEK.

D e bibliotheek onderging wederom eenige uitbreiding.
HCITENL.\ND.
H e t slingertoestel der Commissie, dat door den Heer Marti
aan boord vaii de onderzeeboot Fresnel der Fransche marilie
in de Middellandschc Zce is gebruikt, werd in April in goeden
staat terugontvangen.
BETI<El<I<INC.ES hIET I I E T

B1JHOI:I)ISC;SDIENST

DER

RIJKSI>RIEHOEKSLIETING.

V:in het lid Kwisthout ontving de Commissie de navolgende
mededeelingen.

H e t personeel van den Hijhoudingsdicnst hestond in het jaar
1934 uit den ingcnieur J. 13. dc Hulster. de lnndmeters J. J. A.
Heezemnns, H. C. Hartman, A. J. EI. ?:lcertcnl; en C;. J. Uruins
e17 den rekenaar M. D. Schepper.
T o t den annv:!ng der zomermetingen werden door de ger,.oemde ambtenaren dc berekeningen uitgevoerd, voortvloeiende
uit de terrcinmetingen I 933, w:rarvnn (Ie resultaten in voorloopigen vorm werden neergelegd in dc Pu11lic:itie 1933. Verder
werden d e berekeningen ter be~xiling v:in dc ~~oolcoördinaten
der v:istleggingen van secundiiire punten vrin den 'cn rang, welke
i n vroegere jaren gecentreerd werden, geheel voltooid. Wet aanta! R.D.punten, waarvan de centrecringselementen in het archief
van den Hijhoudingsdienst nanwczig zijn, doch welke nog niet
in druk verschenen, bedraagt thans ruim 1000.
Ook in 1934 werd door den ingenieur D e Hulster uitsluitend
rekenwerk verricht; door de laridmeters \ï.erden in het tijdvak
I Mei--I
October de terreinmetingen uitgevoerd.
D e eerste meetploeg, onder leiding van den 1:indrneter Heezemans, verrichtte metingen in het Westland, 's-Gravenhage en
omgeving en Leiden met omgeving.
D e t\veede ploeg, onder leiding v:in den landmeter Hartman,
verrichtte metirigen in een omvangrijk terreingedeelte in Zuidelijk Noord-Erabant, zich uitstrekken'de van Hreda tot Roosendaal. D c landmeter I5ruins was hij beide ploegen werkzaam, bij
de ecrste van I Mei tot 15 Augustus, bij dc tweede van
15 Augustus tot I Oct'ober.
D e derde pl'oeg, onder Iciding van den landmeter Meertens,
vertrok reeds tegen eind April uit Amsterdam en keerde aldaar
omstreeks half October terug. Metingen werden verricht ter bepaling van eeriige punten voor d e Ziiiderzcewcrken (Monument
o p den afsluitdijk, Ariclijk, Tacozijl, Kuinre cn Ambt-Vollenhove), verder in Drenthe en vervolgens in Nijmegen en
omgeving. Deze ploeg maakte voor d e richtingsuraarnemingeri
uitsluitend gebruik van den Wild-theod'oliet, de overige ploegen
bezigden
den Wanschaff-theodoliet.
Door dc drie ploegen te z'imen werden in 1934 d e cobrdina~rn
bepadd van 168 nieuwe of gewijzigde K.D. punten, terwijl
I z2 punten werden gecentreerd.
D e resultaten van den sedert de vorige Publicatie verrichten
arbeid zullen worden beken,d gemaakt i n de i r i den loon van
r 935 te verschijnen ,,Publicatie r 934". Vermelding verdient, dat
L.

Nijmegen,
de vereffening v:in uijf punten I e rang om het
uit welkc 3 j ?e riings punten werden bepaald, gezamenlijk is
uitgevoerd met d e rekenmachine volgens de methode van
Ch801esky. D e uitliomsteil waren zeer bevremdigend.
Ook in het afgeloopen jaar werd geconstateerd, dat de Wildtheodoliet zecr vele practische voordeelen biedt. In het bijzonder
zij er o p gewezen, dat de tijdsduur der seriemetingen zooveel
korter is dan bij meting rnct den Wnnschaff-theodoliet; dit m o r deel is van groote l~eteckcnis juist bij de R.D.rnetingcn, waar
het er op nrinkomt o m dcn meerm;ilcn schaars toegemeten tijd
voor het verrichten van riclitingswaarnemingen zoo veel en zoo
goed mogelijk te benutten.
Tenslotte zij gemcld, d:it omstreceks December I 934 in voorbereiding urcrd genomen cene gecombineerde uitgave van de
door den Hijhoudingsdienst der R.D. i n de jnreii 1930 tot en
met I 934 verkregen uitkomsten, benevens de vervaardiging van
ceii mcer overzichtelijkcn atlas.
WATERP4SSING.

D e primaire waterp,issing werd door dcn Algemcei~cnDienst
v,in deli Rijks~vatcrstaat voortgezet; de volgende trajecten werden voltooid :
Beilen-Meppel-Steenwij
k-Donkerbroek.
Lemmer-Vollenhoven-Meppel.
(hijpskcrk-Zoutkamp-Dellzijl-Nieuwe
Schans.
Groningen-Hciligcrlee-Nieuwe
Schans.
Heiligerlee-Gieten.
Wonscradeel-Afsluitdijk-Wieringen.
Hoorn-Den
Rurg-Oude
Schild (kring o p Texel).
Iii I 934 werden de niivolgende ondergrondsche merken i11 dc
u~arerpnssing opgenomen :
van de rste orde: Steenwijk, D e n Hurg (Tcxel) en Heiligerlee;
van de zde orde: Zuidhorn, Westernicl~ind en Wageiiborgeii.
T e r ~ , e r b c t e r i i i v:in
~
trajccteii :

kriiigsluitfoutcii

Leeuwarden-AchtE;;irspelcn.
Wollegliast--Donkerbroek-Meppel.
Leeuwarden-Lemmer-Vollenhoven-Meppel.

wcrdcn herhaald de

Een groot deel van het jaar heeft het lid, tevens Hoofdingenieur der Commissie, Vening Meiiiesz besteed aan de v'olto'oiing
van het tweede deel der publicatie ,,Gr:ivity Expeditions at Sea".
Prof. D r . J. H . F. Umhgrove eii D r . P h . Kuenen hebben ieder
een bijdrage voor dat werk geleverd over de l~eteekenis der
zwaartekrnchtsbepalingen in de zeeCn van den Indischen Archipel, eerstgenoemde uit een geologisch, d e tweede uit een morh ho logisch nogpunt.
Verder hield het lid Vening Meincsz zich bezig met het
onderzoek der oude messingsliiigers Ncs. 88, Hg en 90, en der
nieuwe slingers, eveneens van messing, Nos. I I , r z en I 3. D e
beide tijdmeters der Commissie zijn, iia het gebruik op d e
Fi-ansche onderzeeboot Fresnel, iialir Le Locle gezonden en
daar grondig nagezien door de Firma Nardin. Deze werkzaamheden maakten deel uit van de voorhereidirig vnii de reis met
H r . Ms. onderzeeboot K XVIII. Drmr de Fransche marine is
ten behoeve van die reis een chronometer met electrisch contact
geleend, waarvoor de aanvrage gericht is tot het B~ire:iu des
Longitudes te Parijs. Door d e Hata~fschePetroleum Mij. werd
voor d e reis een Hol\veck-Lej;iy toestel beschikbaar gesteld. hetwelk het lid Veiling Meinesz d e gelegenheid gaf tijdens het
verblijf iii de h:ivens ook te land waarnemingen te verrichten.
Tegen het einde v;iii het vorige jaar - het is verzuimd in het
vorige janrvers1:ig mede te deeleri - is voor de reis aangeschaft
een registratietoestel ten behoeve \,:in de c!ir~onometervergelijki~igen en voor eventueele registratie van tijdseinen.
Den 14den November is het lid Vening Meinesz te Den
Helder ingescheept en 24 November kwam hij te Funchnl aan.
v.aar hij tot 5 December verbleef; v:in 1 2 tot 16 December w;is
hij te Si0 Vicente (Kaap Verdische Eil.). Vandaar is koers gezet
in W.Z.li. richting tot 33030' W.L., waar het vliegtuig
(i*: Snip tnoest worden afgewacht op weg nnnr Suriname. Hierdoor zou d e Middel-Atlantische rug niet worden bereikt, z'oon,ls
oorspronkelijk de bedoeling was gcweest. D c Command:int,
Luiten~intter Zee I C kl. D. C. M. Hettersctiy. bracht da:irom
radio-telegr~ifischnali den Minister van Defensie het verzoek van
trvee dagen zuidhet lid Vening Meinesz over, o m
waarts te mogen varen, waardoor een ander punt van den rug,
die hier een bocht naar het Zuidoosten ma~ikt, kon worden
bereikt. Dit verzoek werd toegestaan. D e rug hleek aldaar een

grillig relief te vertoonen; op korte afstanden werden groote
diepteverschillen gevonden. Het maakt den indruk, dat men hier
met vulkanische vormirigen te doen heeft. Vari het bereikte punt
werd koers gezet naar Dakar (Fransch West-Afrika), \vaar men
29 December aankwam en tot 5 Januari is gebleven. Het totaal
aantal waarnemingen op zee bedroeg tmoen 60 en te land 8.
Commandant Hetterschy, Officieren en bemanning verleenden
de meest mogelijk medewerking bij de waarriemingen.
Zeist
,
Amersfoort
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October 1935.
De Rijkscommissie voor Graadmeting
en Waterpassing,
J. J. A. MULLER, Voorzitter.

F. A. V E N I N G MEINESZ, W~zurn.Secretari~.

VERSLAG
V A N D E RIJKSCOMMISSIE VOOR
GRAADMETING E N WATERPASSING
AANGAANDE HARE W E R K Z A A M H E D E N OVER H E T JAAR 1935

1936 'S-GRAVENHAGE
ALGEMEENE LANDSDRUKKERIJ

VERSLAG
V A N D E RIJKSCOMMISSIE VOOR GRAADMETING E N
WATERPASSING AANGAANDE HARE WERKZAAMH E D E N OVER H E T JAAR 1935.
Voldoende aan het voorschrift, haar gegeven door den Minister
van Rinnenlandsche Zaken bij beschikking van 14 Mei 1879,
letter M, afdeeling Kunsten en Wetenschappen, heeft de Rijkscommissie voor Graadmeting er1 Waterpassing de eer aangaande
hare werkzaamheden in het jaar 1935 het volgende te berichten.
COMMISSIE.

Bij den aanvang van 1935 was de Commissic als volgt samengesteld :
Leden: Dr. J. J. A. Muller, voorzitter; Ir. H k . J. Heuvelink,
secretaris; Dr. A. A. Nijland; Dr. L. H . Siertserna; Dr. Ir.
F. A. Vening Meinesz; Ir. W. Schermerhorn.
Ambtshalve leden: de Hoofdingenieur-Directeur van den
Rijkswaterstaat in de Directie Algemeene Dienst, Ir. J. C.
Scharp; de Chef der Afdeling Hydrografie van het Departement
van Defensie, de Schout bij Nacht J. C. F. Hooykaas; de RaadAdviseur, waarnemend Directeur van den Topografischen Dienst,
A. van Hengel; de Ingenieur-Verificateur van het Kadaster te
Amsterdam, T h . L. Kwisthout.
O p I Mei werd de Hoofdingenieur-Directeur van den Rijkswaterstaat Ir. J. C. Scharp overgeplaatst naar de Directie Zwolle
en werd zijn plaats in de Directie Algemeene Dienst ingenomen
door den Hoofdingenieur-Directeur Ir. V. J. P. de Blocq van
Kuffeler, die als zoodanig den Heer Scharp als ambtshalve lid
der Commissie verving.
VERGADERINGEN.

De Commissie vergaderde eenmaal in Arnhem.
BIBLIOTHEEK.

Door het ontvangen van eenige publicaties onderging de bibliotheek der Commissie weder eenige uitbreiding.

1ieh:ilve het pel-sooiilijk coiitact var1 liet lid Veiling Meiriesz
tijdens de reis met H r . Ms. K. XVIlI van Nederland naar IndiC
iilet vcrtegeiiwoordijiers der geodetische dieiistcii van Brazilië,
IJrug~i:iy,Argentinië, de Unie van Zuid-Afrilia ei1 West-Austra,. ..
iie, werden geen persooiilijkc relaties mct het buitenland onderh o ~ ~ d e r Met
i.
den secretaris der Iriterr?. Geodetische en Geophysischc Unie werd gecorrespondeerd over plniineri tot statuten~vijziging dezer Unie.

Vnn liet lid T h . L. Kwisthout oiitviiic de Commissie de navolgende n~ededceliiigeii.
H e t pcrsonee! v;iii deli Bijlioiidiiigsdieiist bestond in het jaar
193j uit ticri tngeiiie~rr J. B. de Hulstei., de Landmeters van
liet Kadaster J. J. A. Hcezcmnns, H .
H:irtman, A. J. H.
Meertens cri C;. J. Iiruiiis eii den Kckcnaar M. D. Schepper.
Tot dcii iiirnvang der zomermctingen wcrder, door de gei~oemde:imlxeii:ireii clc 1,crekeniiigen ~iitgevoerd. voortvloeiende
uit d e terreiiimctiiigen 1934. nranrviiii de resultate!~ in voorloopigeii vorm zijn rieergelegd in de ,,Publicatie 1934".
D e door den l~ijhoudiiigsdieiist der Kijksdrichoeksmeting i11
de ~ I I ~ C I I1930 t o t en met r934 verki-egcn uitkomsten werden
ir? definitievcn vorm gepubliceerd in de i~itgnve ,,Rechthoekige
C:oördiriatcri, i Supplcilicrit I 930-1 034". Verdrr verscheen
in 1935 de ,,:\tl~s der Rijk~driehoeksmetiii~
met de Topografische K:iart :ils onderdruk", bestilande uir een Uiadwijzer,
19 K:i:irtbladen op schaal r : 2 0 0 ooo cti 9 op schaal I : 25 ooo
en bevattende alle K.D.piiritcn iot ei1 me; het jaar 1934. Deze
~iitgaveLori tot stnnd knmcii doordat de Topografische Dienst
hierbij op de meest doeltrcfferide wijze zijiic medewerking heeft
willen verlcencn.
In voorl~creidingwerd genomen ceric co:.nplere uitgave van alle
tot r n met 1934 uitgevoerde ccritreeriiigen. welke als ,,Register
van Vastleggingen" in 1936 het licht zal zien.
D e terrcinmetingeii iii I 935 werden verricht door de landmeters van het Kadaster in het tiidvak van circa I Mei tot
circii I October; door den ingenieur de Hulster werd ook in
I 935 uitsluitend rekenwerk verricht.
De eerste mectplueg, onder leiding van den landmeter Heezemans, verrichtte metingen in het Westelijk gedeelte van Zuid-

(z.

Holland tusschen 's-Gr;ivenhage en Hillegom, en in het Westelijk
gedeelte van Noord-Hollund tusscheii Haarlem en Keverwijk.
D e tweede ploeg oiider leiding van deli landmeter Hartm:iii
~ e r r i c h t t e metingen in een uitgcstrekt terrein, insluitende het
Noord~vestelijk gedeelte v a n Nc:ord-Brlibant van Dinteloord tot
's-Hertogenboscli. L>e 1:indmeter Hruins was bij beide ploegen
werkzaam, bij de eerste tot i Augustus, bij de tweede van
i Augustus tot r October 1935.
D e derde ploeg, onder leiding van deli landmeter Meerteiis,
verrichtte metingen in het gchiecl, gelegen t~isschen Nijmegen
en Venlo. Deze ploeg maakte voor de richtiiigs~vaarnemingeii
uitsluitend gebruik van den 14 clli Wild-theodoliet; d e overige
ploegen bezigden den Wanschaff theodoliet 2.1 cm.
Door de drie ploegen samen werden in 1935 de coördinaten
liepaald van 174 nieuwe of gewijzigde R.L>.punten, terwijl 133
punten werden gecentreerd. L>e resultaten van dezen arbeid
zullen Ivorden hekend gemaakt in de in dcn loop van 1936 te
verschijnen ,.Publicatie I 935".
V a n hct lid Schcrmerhorn ontving de Commissic de navolgciide niededeeli~i~cn.
Hcti-effende de 1,rimairc ~vaterpassiiig k;in worden riiedegcdeeld, diit in I y35 de volgeiidc trajccteii u.crcicii voltooid:
Nieuwe-Schans-Ter
Xpel.
T e r Apcl-Holslootbr~ig-Erm.
T e r Al>el-Stadskan:ial--C;:issel
tc-Gicten-dc
Puiit.
(iasselte-Erm-Kcilen.
Holslootbrug-Mariënberg-Z~volIc.
Z~vollc-Meppcl.
Ambt Vollenhoveii-Kampen-Wezep.
Wezep-Zwolle.
Z~vollc-Hattem-Apeldoorri.
Apeldoorn-Ileventer-Zu
tphen-Ari~hem.
Apeldoorn-Arnhem.
Apeldoorn-Hoevelaken-Amersfoort.
Hoevelaken-Harderwijk-Wezep.
In i 935 werden de navolgende ofidergrondsche merken in de
waterpassiiig opgencmen :
van de ze categorie: Sellingen, Gasselte, Noordsleen, Sihculoklooster en Ommen,
van de i e categorie: Vclp en Heerde.

Ter verbetering van kringsluitfouten werden herhaald de trajecten :
Gieten-de
Punt-Assen.
Assen-Gieten.
Assen-Beilen.
SLINGERWAARNEMINGEN.

Reeds in het vorige verslag werd de aanvang van de reis van
het lid Vening Meiiiesz met H r . Ms. K XVIII van Nederland
naar Nederlandsch-Indië via de oostkust van Zuid-Amerika,
Zuid-Afrika en West-Australië medegedeeld. Tijdens deze reis
werden zoowel op zee 31s te land zwaartekrachtswaarnemingen
verricht, de eerste met het slingertoestel der Commissie, de tweede
met een daartoe door de Bataafsche Petroleum Mij. welwillend
ter beschikking gesteld Holweck-Lejay toestel, dat door het lid
Vening Meinesz in Indië weder aan een vertegenwoordiger van
deze Maatschappij is afgegeven. Het .volgende overzicht geeft de
data van vertrek en aankomst in de verschillende havcns bcnevens
de aantallen der stations, waar tijdens de overtochten of tijdens
de vanuit dc havens in het binnenland ondernomen tochten
waarnemingen verricht zijn; volledigheidshalve zijn ook de in
1934 vallende gedeelten van de reis opgenomen.
waarnemingsstations
o p zee
te land
14

November, vertr. Den Helder,
2I

24 November, aank. Funchal,
2

j

December,

vertr. Funchal,

12

December,

aank. St. Vincent,

I8

16 December, vertr. St. Vincent,
23
28

December, aank. Dakar,

I935
j Januari

17 Januari,

vertr. Dakar,
32

aank. Pernambuco,

I

waarnemingsstations
op zee
te land
17 Januari,

aank. Pernambuco,

24 Januari.

vertr. Pernambuco,

2

I2
31

Januari,

aank. Rio de Janeiro

12

Februari,

vertr. Rio de Janeiro,

4
I2

1 8 Februari,

aank. Montevideo,

z z Februari,

vertr. Montevideo,

Februari

aank. Buenos Ayres,

Maart,

vertr. Buenos Ayres,

3 Maart,

aank. Mar del Plata,

7 Maart,

vertr. Mar del Plata,

23
2

2

April,

aank. Kaapstad,

29

April,

vertr. Kaapstad

4 Mei,

aank. Durban,

1 3 Mei,

vertr. Durban,

Mei,

aank. Mauritius,

3 1 Mei,

vertr. Mauritius,

Juni,

aank. Fremantle,

2

Juli,

vertr. Fremantle,

II

Juli,

aank. Soerabaja,

22

2I
20

7
15

Totaal aantal stations

239

(zee)

29

(land)

Op Java werden aansluitingswaarnemingen verricht op de
stations Soerabaia en Bandoeng.
In het aantal waarnemingsstations op zee zijn dertien stations
in havens begrepen; de overige liggen alle op zee. Voor deze
waarnemingen is 226 maleii oiider water gegaan. Enkele malen
moest het wririrnemingswerk onderbroken worden, daar wegens
ruwe zee of rinderszins niet gedoken kon worden. Tijdens de
geheele reis werden loodingen uitgevoerd met een door de
Marine te dien einde ingebouwd Atlas echoloodingstoestel.
Den Commandant, Luitenaiit ter Zee rK1 D. C. M. Hetterschv. komt de dank der Commissie toe voor de veelvuldige
gelegenheid voor waarnemingeii, die hij door onder water gaan
geschonken heeft: den Officieren. Oiider-Officieren en Manschappen voor de betoonde hulp en mede~verlting.In het bijzonder mogen in dit verband genoemd worden: Luitenant ter Zee
zK1 C. ter Poorten voor de vele moeite, die hij zich voor de
nauwkeurige plaatsbepalingen getroost heeft, Sergeant-Majoor
Torpedomaker G. A. van Westerop voor de bekwame hulp bij
het in orde houden der instrumenten, en Sergeant-Seiner C. Verstraten met Kor~oraal-Seiner A. Hauw voor de zorrr, besteed
aan de ontvangst der draadlooze tijdseinen en a,in de uitvoeriiig
der echo-loodingen.
111 dc havens wcrd veel medewerking ondervonden vaii de
Nederlrindsche Gezanten cn Consuls ei1 tevciis vrin de vertegeiiwoordigers der ivetenschap. Een wo,ord van dank voor dezen
hooggewaardeerden steun mag hier niet ontbreken.
In het bijzonder wenscht clc Commissie haar. erkentelijklieid
uit te spreken tegenover den Minister van Defensie en de overige
autoriteiten der hTederlandsche Mariiie voor de door deze lange
reis verschafte groot? mogelijkheden voor wetelischappelijk onderzoek.
Na terugkomst in Nederland werden de berekeningen der
~iitkomstcii, die reeds tijdens de reis in D e Uilt door twee
rekenaars van liet Meteorologisch Iiistituut, G. C. van Riet ei1
G. P. van Zutphen, waren aangevangen, met kracht voortgezet;
cog werd voor dit doel de hulp van eeii derden rekenaar, J. C.
ban Driest, ingeroepen. D e berekeniiigen zijn nog i n gang.
A;in den Hydrograpliischen Dicnst van de Fransche Marine
werd de chronometer, die deze dienst voor de reis van H r . Ms.
K XVIII had willen beschikbasr stellrn t c i ~ p i d e een betere
controle van de voor de waarnemingen beiioodigden chrono,z

-

metergang mogelijk te maken, onder dankbetuiging weder teruggegeven.
Zeist
Arnhem

p
-

,

30 October 1936.

Dc Kijkscommissie voor Graadmeting
cii Waterpassing,

J. J. A. MULLER, Voorzitter.
H s . J. HEUVELINK, Secretaris.

V A N DE RIJKSCOMMISSIE
VOOR GRAADMETING EN
WATERPASSING AANGAANDE
HARE W E R K Z A A M H E D E N
m
OVER HET JAAR 1936

V A N DE RIJKSCOMMISSIE V O O R G R A A D M E T I N G EN
-WATERPASSIh-G A A N G A A h T D E H A R E W B R R Z A A h l HEDEN O V E R HET JAAR 1936
Voldoende aan het voorschrift, ham gegeven door den
Minister v:in ll>irineiilnndsche Znken bij beschikking van 14 Mei
r 879, letter M, iifdecliilg Kuiistcn en Wetcnsch:ippen, heeft de
Kijkscommissie vcior C;rnadmeting eii Waterpassing de ceia;iiigrianclc hare w~erkzanmheden in het jaar 1936 het volgende
te berichten.
COMMISSIE

Bij den annv:iiig
s:imcngesteld :

v:in

1936 was de Commissie, 21s volgt

Ledeii: D r . J. J. A. Muller, Voorzitter; Ir. H k . J. EIeiivelirik,
Sccret:iris; D r . X. A. Nijliind; D r . L. H . Sicrtscnlri; D r . Ir.
F. A. Ve~iirig Meiilesz: Ir. W. Schermerhorri.
Aiiihtshnlve leden: de Hoofdiilgenieur-1)irecte~li- v:iii dcii
Rijkswiitcrst:int i i i de Directie iilgenieeiie Diciist, Ir. V . J. P.
de 1:locq van Kuficler; de Ctìef der Afdecling Hydrogriifie vriii
liet Deprirtemeiit vriri I)cí'ciisic, de Schout hij Nacht J. C. F.
Mooykrias; de R:i:id-~Zdviseur, w:iarrieniciid Dircctcur vrin dcii
Topografische11 Dienst, i i . vrin Hengel; de Iiigeilicur-Verific:itcuiv:in het Kadaster te iimsterdi?m, T h . L. I<wisthout.
Iii dcii loop va:i het j.iar ontviel door overlijden hei lid
1)r. A. A. Nijlnnd ririri dc C;oinmissie. D r . Nijland was siiids
i 9 i 5 lid der Commissie en toozde steeds groc;te l~elaiigstclling
in liet wcrk dei- Commissie. Hij w;is :iriri\vczig in de vcrgaclcringcri
der Uniori te Iioiiie. M:idrid cri I'rna~r cii lieeft zich verdieiistcii
verworven o. :i. dóor d r opleicliiig van de Heereii Veiiing
Meiiiesz, Sclieperi eii Po1derv:;art voor de uitvoeri!ig vriii
ristroiloniischc tijcls- eii brredtet~el~nliiigeri.
U c (:otiimissic hctrciirt
liet verlies van clezcii geivr,:irdeerdcii niedewerker.
u

VF,KC~.ll~I~I<IXC~EN

'Ter IJcsl~rekiiig v'i:? lirire ~~~iiigelcgciilictlcri
vergaderde dc
(:ommissic ccntiiaal te Ariihcni.
lIIl~I.I0TII6BK
1)c;or tiet o!itv,iiigeii vaii ceiiigc pu1Jlic:itirs ondergirig de
l)ibliotheel< der C:omniissie weder eeiiige uitbreiding.

I k Corifercritic te Ediiil,~irgder iritcrn:itioiiale Geodetische
ei1 Geoljhysischc Unie
Met goeilke~iringvan den Miiiister vaii Oiiderii,ijs, K~iristeii
cii \Yctrii:;ch:ippei-i \verd de (:ommissic op clezc conferentie
vertegeiiwoordigd door het lid Veiiiiig hleinesz, die 21s Vo:)rzittcider 1n:ern:iticinalc (;codetische Associatie de \ergnderiiigcii dezer
Associntie presideerde. D e secret;iris der (lommissie, Prof.
Schcrmerhorii, was verhinderd te ga:in. I l e werkzaam he de!^
1i;iiiieii eeii aanvang op i 4 September met een bijeenkomst vliii
liet (:ornit& EcEcutif de7.er Associatie, en o p r5 September had
ceri vcrgiidering plii,its vnri het Comité Exécutif v:iri d e geheele
uiiic. bcstaaiide ~ i i tde voorzitters der samenstelleiide nssocintics,
:iaiigev~ilcl met de seci-etiirisseii der associiitics. Secretaris der
(;codctisclic Xssoci:itie is rceds sinds vele i:ireii Ceiiei-:ia1 Perrier.
die ine: groote bekwnan~heidcii grooteii ijvcr dc :idministrritieve
z::E:eii der iissociatie beheert.
0
1
' 1 0 Scptcmbcr werd de roiifcrcritic met de eerste
verg:idcriiig \.;in de Unie officieel gcopeiid, waarlij redevoeringcii
\verden gcli~o~~dcii
dooi. den V o o r ~ i t t e r dcr Royil Society, Sir
Wil1i;im Eragg, door deii Right Honour:ible tlic Lord Provost
of l ? l i i ~ b u r g h , door dei1 I>riilcipnl of the Uni\rcrsity o f Edinl ~ u r g h ,Sir Thom:is Mollaiid, door Professor d'Xrcy Weritworth
Thompson eii door dei1 Voorzitter der Unie, D r . Willinm
Howic, die bij deze plechtigheid het ecre-doctor.int cler Univcrsiteit v;in Etliiihurgh oi~tvirig.
Hiermede wns een 1:iiige reeks van vcrg:idcriiigcri van Unie,
Associ:i~ies en Commissics v:iii de -Associaties geoperid, die op
25 September 1,ecloten werd niet dc s l u i ~ i i ì g ~ ~ i t t i der
i ì g Uiiic.
1:xcui-sies n:i:ir beliing\vekkend p i n t e n v;m lklinhurgh en liLiar
d e I-lighlaiids cii vcrscliillcnde feestelijkhedrii \visseldeii den
\.?ctciischnppelijkrii ~ i r l ~ e iod p narigeiiame wijze af eii zorgdcii
d;inrbii voor het toist:iiidkomeii var, het zoozeer gcwenschtc
.coiitacl tusschen de bezoekers. Iii liet bijzonder is dit van belaiig
tussclie!i ledeii v~iii verschillcridc ;issoci;ities, die niiders weinig
gelegenheid hc1)Lt.n elkaiidcr op de wetensch:ippelijkc bijeeiikomstei) [c oiitmoetcri. D c Eiigelsche en Schotsche gnstheereii
liel>l~eiihet o p uitiiemeiidr wijze verstaiiii deze Leestelijkheden
cii excursies te docri slngeii; hiiii grootc lioffelijkheid heeft alle
b~~iterilaiidsclic
bezoekers getrofferi.

]'>ij zijri voorzittersch;ip der (;eodeti>;clie Assciciatic hectt liei
lid Veiiirig Meiilesz zich laten leiden door de groiidgednchtc
de vcrg;icIcriiigeri zooveel mogelijk vrij te Iioudei-i vaii adnii~iistratieve \verkznamhctleil, t l ~ ecp somniigc vorige conferenties
te veel v;iil den tijd in beslag hebben genomcii. 1):i:irdoor kwam
c!e tijd vrij Om meer \vetenscli-il~pelijkerncdt-deeliiigeri in de
ilssociatie~e:.g:!deririgen te gevcn; de tijdsd~iur v:iii eiken
spreker werd d:inrbij op ecii linlf uur gesteld o111 zt:r~vcel
mogelijk sl~rekers n ; i i i hct wcord te latei1 korne~i. T'1.1 viiri
lieliingrijke medcdcclingeii werdeii gerl;iaii, wciarop hier iiict
ii:ider iiigegaaii kan wordeii.
D e hoc!fdxii;ik vi1t-i deli we:ciiscli;il~pclijkcn arl?eid vaii de
Associiitie werd echter e\~eii;ils hij vorigc confereiities in de
commissies verrich~. Nederi;ind wcrcl c1a;iriii vertegenv/c:ordigd
cloor de leden Schcrmcrhorn, lid der Commissies vcmr W:itcrp:issirig eii Tri:iiigulatie en Veiiiiig Meinesz, lid J e r Commissies
voor de zwa;irtckr:icht te 1;ii-id cii ter zee. Als voorzitter der
1;i;itste werd hij verv;ingeii dcicir Sir G. 1.' Lenox Coiiyiighnin.
13ciic\~ciisdoor I'i-of. l'ieiistrri, lid der Con-imissie vo;:r Uihliografie.
l'eiieiiide het groote aantal der cc~iiimissies ( 2 3 ) iets terlig
te l~rengeri,werd besloten zc tot c m zestal te vereeiiigeii, \i-;iiiriii
de oude commissies rils oridercoriiniisjics optredeil. Deze liuii!?ci-i
i!nii nxir wensch als commissic geznmeniíjk of :ip;irt \~erg:idcreti.
O p -morste1 van dei1 Xedcr1:indscliei-i C;codi.tisch~ri cri
(;ct~phvsischeii K;i;id er1 v:!ii de Americliii (;eol~hycic::l L'i!i:~ii
Ivcrd cel1 gezamerilijke ccinmissic uit de C;codctische. Seisiilologischc, Vul~~iriologische.0ceaiiogs;iphixchc ei1 i2ardnlrigiie~i:;chc ,\ssociaries irigesteld ter licstuclceriiig der p;oblcnle!i, 01)
c!c ii:irdkorst l;circl<kifig heL1:encl. D e comn~issicverg:idcring~ii
tro1;l;eii veel bel~!rigstclleii~lcri.Iri tic laatste verg:iclcri!ig i;~c:il
ccri werk-comiti: bciioenitl, \vznriiì voor Nederl:ii:cI
lici- licl
Veriing Mciricsz z.itting heeft. Tevens wcrd een gez:imcrilijlcc
comnlissie beiioen-id uit de (;eodetisclie en C>iciiiionr:iphisclic
1.. .'
i ssociaties tel. l~est~ideeriiig
der v;iri;ìtics i i i liet gemiddclil riive;i~i
dcr vci-schillcndc zceCii. Hierin 1:ebbcii gceri Nedcr!,indcrs
zitting.
(;eclureiide de coiiferciitie v;iri Ediilb~irghliecft viJr:r het ecrst
(J«!< de Unie i i i h:iar gclicel wctenscliiippelijke l~ijcenkoniste~i
georganiseerd, n.l. 01) tivee avonden lezingen niït lichtbeeldeii,
die ook voor puhiiek toegnrikelijli waren; dc eerste wcrd door

I l r . Arthur L . Day gegcveii over .,Volc;iiiucs in Actiorl", de
t~veededoor het lid Vening hicincsz over de reis van H r . Ms.
K XVIII.
I n de vcorvcrgadcriiigeii o p 14 en 15 Septcrnber, evenals op
dc IJilieverg:i.c!eriiig op 25 September, kw::ni een uiterrnatc
g c n k h t i g e clvaestie :!ai1 dc orde. Ilooi- AiIr. (:ha;)maii, Presidentclect viin de hietcorologisclie Associntic, was het voorstel gcdaan
om dc bijrli.;ige val1 de Unie aal1 de Gcodetischc Associatie, die
oiigcvccr 44 'j!, v;in het totale Uiiiebudget hcdrz~agt en die
helni?grijk grooter is dail de bijdr:igeri ;tnn nnderc associaties,
sterk te verminderen, zoodat zij origeveer op gelijke hoogte
daarnlec zou komen; o p deze wijze zou het Uniehudgct o p
twee derde van het o~iciebudget zijn [erlig te brengen, waarcloor
de eenheid v:in bijdrage vcor de constit~ieerendc1i:ities van ~ g o o
oude Zwitsersche gou(!frziiikcn tot rooo zou zijn te reduceeren.
Dit voorstel W:IS volkoi11eil «n3aniicmclijk voor de Gcodctisclic
Associatie, \vaarv;in d;i:irdoor de werkbasis vernield zou worden.
Deze associatie is ~ ! eeeiiige, die een blijvend ccntrriri! burcau
heeft - oildci- clc hek~vaine leiding van C;eriera:il Perrier i n
I1:irijs gevestigd
en eeii eigen orgilan, het Uulletiii (;iodesiq~ic;
tlie beide slechts iioode gemist zoucieil kunucii worden. Dc
geot1cti:;chc afgcv;i:irdigderi van alle n ~ t i e s waren hierover
~iii:iiiicm van dezelfdc rneciiiiifi. Een verdediging van hct
cciitrual b u r c : : ~ ~dczer :isroeiLitie knil ook hierin gevondcri
\:,c)rdcn, dat liet de voorlzettiiig \v:is Y ~ I JIlet reeds vele tient,illcii
j ~ r e i i vocx den grooten corlog hest:i;iii<ic centraal 1)ilreau te
Pots!l:im. dat ook toer: reeds veel iiiittirr werk vcrrichttc. Voor
geei1 der aiidrre :issoci:ities l)estaat cen dergelijlte vuorgcschicdeiiis
cii eenze!fde noodzakeliik v:;n ccri ceiitrnn! hureau.
Gczicn hct gcvri;?:- dat wegens den nlgemccn heerschcnclcii
c!r:ii:g n:inr 11~7,iiiiiigiiighct voorstel zou anilgeilomcn kunncii
wordcii, 1ielil)en voorzitïer cn secretaris clcr geodetische associ;ltic
nog v66r cic coiiCererltic een notz voorbereid, waarin het
:t:iiidp~int clczcr :is>ociatie verdedigd werd.
I-Ict vocrstcl voiid sleclits weinig «ni!crstcuning cii werd mct
cnrergroote meerderlicid in (!e verg:ideriiig ~ ~ 1 1dc
1
Unie o!)
35 Septeml~er vrr\irorpcn. Met was ge1,lckeii. cl:ìt met tle
bcslriiinde, rccds te Lic,ihon gercducccrdc coiitriliutics der verschillende constit~iecrcridcStlitcn tls ~venschcnv:in alle :issc>ciatics
volledig gedekt kondcn \vorcien, zonder dat het noodig wns de
1,ijdragc :izin de geodeti,;che zissociatie aan te tasten, en dit
bevredigende feit heeft den doorslag gegeven bij de vcr~rerping
-

van het voorstel. Hiermede was een groot gevanr voor d e
geodetische rissociatie afgewend, die n u iveder haar activiteit
c>~igcstoordkan verdcr o~itwikkele~i.
Op overige mincler belangrijke administratieve quaesties 7.21
hier niet ingegrinn worden. Slechts inoge vermeld wordei-i, dat
bcslote~iwerd, dat desgewerischt de statuten van d e Unie langs
diplomatickcn lveg aan de Rcgecringen der aangesloten landen
kciniien tocgezo~idenworderi cii dat de v'oor de Unie ontworpen
statuteii bijna zonder discussie niiligenomen werdcii, waardoor
een reeks punten, waarover iii vorige confereiities vrij diepgaande
verscliillcii van meening hecrschtcii en die daardoor tot tijdrooveiide discussies ariiileiding hebben gegeven, beslist zijn,
zoodat voor latere conferenties ccn verclere vermindering der
voor hct wetenschappelijkc werk zoo beleminercndc administratieve discussies tc voorzien is.
Alles bij elkaar genomeri kan op dc confereiitie van Edinburgli
met beuredigirig terug gezieli worderi.

Vari het lid T h . L. Kwistho~it o n t v i n ~ de Commissic de
ri:ivolgende mededeclirigeri.
£-Iet i~ersoneelvan den Bijlioudingsdienst bcstond in 1936 uit
clcii I i ~ g e i ~ i J.
c ~H.
~ ï de E-1~ilster,de Landmeters van het Kadaster
J. J. A. EIeezemans, 13. C. Hartman. A. J. H . Rleertens en
C;. J. 13ruii:s eii dcii Rekeiiaar hl. D . Schepper.
T o t den ;innvnrig der zomerinetiiigeri werden door de gei~oemcleambteiiarcn de berekeningen uitgevoerd, voortvlucicridc
~ii: de terreii?inetiiig:ri 1935, xv:!arvan de resultaten in voor!ook;igrn vorm zijn ileergelegd ili de ,,p~<blicatie1935".
I n Mei 1936 werd gepiihliceerd het ,,Rcgistcr vali Vastleggiiige!; r X 'i5-I 934'', bev~ittciidc cerie compic:e ~iitgnvevan ailc
tot cii met 1934 uitgevoerde ceiitreeringeii. H e t is dc hetlocling
ilix v:iii dit register jzinrlijks eene :!anvul!iiig in lo<b!adiger; vorm
:c veï:;trekke:-i; he[ eerst zal dit in den 1oc;p v;!n 1977 gcschieclci:
1c:or de jiireii r935 cii 1936 geznmcrilijk. Doordrit i11 het
Register vriii Vastlcggingen en evei1cer.s i n de jïarlijksche
;!:inviil!ingeii dc rilatcri, wat betreft de liggiiig der vnstleggingen,
uitvc:erig zijn vermeld, z~illeii hierdoor de nrlnvrzigcri van
:chctsteekeriingen voor het terugvinden viin J e plaats dier
vnstleggingen als rcgcl overbodig geworden zijn.
D e terrcininctingcn in 1936 werden verricht door dc landmeters van het Kadaster in het tijc!vak var1 circa I Mei tot
0

r Octobcr; door den irigeniciir de H~ilster wrrd ook in 1936
~iitsluitcndrekeilwerk verriclit.
D e eerste nicctp!oeg, ontlcr leiding v:iii cieri landmeter J. J. 11.
Hcezernans, verrichtte metingen in Noordholliind tusschcii
Zaandam en Alkmaar. zich uitstrekkende over de ~ e h e e l c
breedte der proviiicic. Verder werder1 dcor deze ploeg centreeringsmetingen uitgevcierd o p deli Martiiiitoreil te Groningen o p
xirivrage van den Dienst der Gemeente\\~erlicnal'danr i n verband
met de rcsta~iratie vaii dien torcn. Door den ~emeentediciist
werd gevreesd, dat de overhelling van dcn toren gedurende de
1:i:itste jareii z o ~ i zijn toegenomen. Uit een nieuwe hepaling
v~111een tieiitiil, in 1clo3 gcli!rintste vastleggingen bleek thans,
dat er na d;it jaar geen verandering in den stand der vristleggingen ten opzichte van de Vastlegging I i\,;is opgetredeli.
D e tweede ploeg ondcr leiding van den laildmeter H. C .
Hartman verrichtte metiiigeii i n Dordrecht en omgeving en
vei.volgens i11 een uitgestrekt gedeelte van Noord-Br~ib~inrniet
's-Hertogenbosch n!s cciitrum.
D c derde ploeg onder leidirig van den lalidmeter A . J. I-I.
Meertens verrichtte inctingen in Nijmegeii cri omgeving. Verder
werd door deze ploeg o p aanvrage van dc firma Philips IC
Eindhoven o p erti aangegeven plaats te Hl-iizen uitgezet de
riclitirig n a x Tjililin bij Uiindoeng tsii bell'oeve van het orienteeren der :intcrilies vaii een nic~iweiir.idiozendei-.
D e l ~ n d m e t e rC;. J. Hruins verrichtte i i i i2pril ceiìtreeringsmetingen te R»tterdl;m ei1 omgeviiig en wns da:irnn tot I 5 ~ b l i
werkzaam Lij de pl»cg-H~rtmliil,n3 dien d a t u m bij de ploegHeczemans.
Door de gezanicrilijke mcetploegsii wertlcii in I 93 (i dc
coijrdinateri he1)nald van 18- riie~iweof gcwijzigdc R.D.-puilteti,
terwijl 184 pinteli rvcrde!i geientrecrtl. D e res~ilt:iic~i\ I i i i i dczeri
arbeid zijn heliend ge~~iiiilktiii ~ l eiil hlci 1037 verschenen
,,Publicatie I 936".
'
,

'
,

V:iii liet lid Schermerhorli ontviiig- de Commissie de 1i;ivolgeride rncded~elii-i~cii.
Hetrcffende dc primaire waterliassilig kiiii rvorden medegcdeeld, dat in 1936 de volgende tr:ijccteii n~ci.dcn voltooid:
M;irisnberg-Almelo.
%\t~ollc-Wijhe--Almelo-He~i~clo--Oldenzaal.

Wij he-Deveiiter-Hengelo.
Deventer-Zutphen -Lochcni--Eibergeil-Wenmal-hitd i e grens (richting lientheinij.
Eibergeii-Aa!

ten-levenaiir.

111 193O wcrde11 de navolgeiide oiidcrgr<indsche merkcii in
de wate.1-1~,i.s. \ i i i gopgciiomeii :
van de ic c-:ltegoric: Elcllericloorii, Locherii en O l d ~ n z ~ ~ a l ,
var1 de 'e categoi-ie: í2iil ten, Eibergeri eri l~rensdorferhaa; (op
Duitsch getiecl).
'

Ter verbetering
ti-:~jectcii:

v'iii

kringsliiitfouteii

werderi lierhaalcl de

l>e herekeriiiigcii der result:itcii van de zwaartekr3chtswmriieiiiiiincii
van de reis iixt H r . Ms. K )<V111 werdeil. iii den loov
~,
van dit jzar heciiidigd. (;c!cdc vorderingen \rrerclcii gcm:i;ikt lilet
de berckciiiiigcn v3ii de isostritische rediictie dezer zwaartekrachtsresultiitcii. Teveiis bvcrd een aanvang gemaakt met de
berekeiiiiig v:iii iiieiinre iiliu\vkcurigc tabellei1 voor de toepassing
cler regionale isostiitische reductie vi~lgcns het systeem var? het
lid der (:oinmiccie Veninz Meincsz. Deze tabellen zullcn ook
\,oor de reductie v:in z\va:iitekrachtsrcsiilt:i~eii vali iiiidere laiideri
van beteelieiiis zijn.
D e bcrekciiiiigeii zijn, cve~ials vorige jarcii uitgevoerd door
drie reken:i;irs van het Meteorologisch Institiiut ii' D e IIilt,
C;. C. van Riet, G. I'. v:in Z ~ i t ~ h e ei1
i i J. C. van Driest.
H e t slingertoestel voor zwaartekr,ichtswaarnen~ingen ter zee
\verd gedureiide het voorj;iar eii den zoiiicr van dit jaar uitgeleend a:iii het ,,(:omitC iic1,ticinal frniic~iisde C;éod&sie et Géolihysiclue" voor een expcditic in het Z.W. gedeelte van de MiddelIaiidschc. Zee. D c Fransche Marine h3d hiervoor een onderzeeboot
I~eschilíbiirir gcstcld; de \va:irricrniiigen wcrderi, evenals dit voor
(Ie vorige Fraiische zwn:irtekr,ichtsexl>editie ter zee het geval was,
iiitgevocrd do«r Mr. Marti, Irig&nieur Hydrtigraplie en Clirf de
la hlariiie Fraiiçaise. H e t toestel werd in goede orde terugontvangen.
L.

Tegen het eiiide van hct jaar werden de voorliereiditigen
getroffen voor de z\va:irtckr3ch[sexl~editie met H r . Ms. O 16,
tc houden in den a:invaiig 1,311 het jaar 1937, \vaartoe de
ICoiiinklijke Marine weder h,i.~r toestemming ei1 medewerking
wilde geven.
Zeist
' 7 OctoL)er i 937.
Ariihcin'
I>e Rijkscommissie voor Gra:idtneting
en Wnterpnssirig,

J. J. A. MULLEK, Voorzitter.
Hií. J . H E U V E L I N K , Secretaris.

Vers
V A N DE RIJKSCOMMISSIE
V O O R GRAADMETING EN
WATERPASSING AANGAANDE
HARE W E R K Z A A M H E D E N
O V E R H E T J A A R 1937
e

1938

-

'S-GRAVENHAGE

-

ALGEMEENE LANDSDRUKKERIJ

VERSLAG
V A N D E RIJKSCOMMISSIE VOOR GRAADMETING E N
WATERPASSING AANGAANDE HARE WERKZAAMH E D E N OVER H E T JAAR 1937
Voldoende aan het voorschrift, haar gegeven door den Minister
v:in Binnenlandsche Zaken bij beschikking van 14 Mei 1879,
letter M, afdeeling Kunsten en Wetenschappen, hecft dc Rijkscoinniissie voor (;r:iridmeting cii Waterpassing de eer aangaande
li'ire werkzaamheden in het jaar 1937 het volgende te berichten.
COMMISSIE

Bij den aanvang van 1937 was de Commissic als volgt samengesteld :
Leden: D r . J. J . A. Mullcr, voorzitter; Ir. H k . J. Heuvelink,
secretaris; Dr. L . H. Siertserna; Dr. Ir. F. A. Vening Meiiiesz;
Ir. W. Schermerhorn.
Ambtshalve leden: de Hoofdiiigenieur-Dirccteur vcin den
Kijkswaterstaat i11 de Directie Algemceiie Dienst, Ir. V. J. P.
de Hlocq van Kuffeler; de Chef der Afdeeling Hydrografie van
het Departement van Defensie. de Schout bij Nacht J. C. F.
Hooykaas; de Raad-Adviseur, waarnemend Directeur van de11
Topografischen Dienst, A. van Hengel; de Ingenieur-Veriticateur van het Kadaster te Amsterdam. T h . L. Kwisthout.
O p z r November overleed het lid der Commissie T h . L .
K\visthout, Ingenieur-Verificateur van het Kadaster te Amsterdam. D e Heer Kwisthout was lid der Commissie sedert 16 Mei
1975. Doch zijn nauwe verbinding met de Commissie wordt
niet alleen uitgedrukt door dit 12-jarig iidmaatschap. Van
I April 1898 tot I Februari r 9 1 4 was d e Heer Kwisthout als
Landmeter van het Kadaster gedetacheerd bij de Commissie en
werkzaam bij de uitvoering der secundaire Rijksdrieh~eksmetin~.
Toen in 1930 de bijhoudirib van de R i j k s d r i e h ~ e k s m e t i nover~
gebracht werd naar het Kadaster, was de Heer Kwisthout d e
iiangewezen mnn o m als Hoofd van dczen Bijhoudingsdienst
o p te treden. Hij vervulde deze functie van I Januari 1930
tot zijn overlijden. Uit deze opsomming moge hlijken, welk een
L)elnngrijke plaats \vijlen de Heer K\vistlioiit in de Rijkscom-

missie voor Grnadmeting en Waterpassing in verschillende
fuiicties heeft iiigetiomen. Als bekwaam ambteiiaar werd hij 012
prijs gsteld en 31s lid heeft hij zicli cloor zijn persoonlijkheid
en door zijn actieve medewerking aan de taak der Commissie
de waardeering van de Commissie verworven. In het bijzonder
geldt dit ten aanzien van de wijze, warirop hij in de laatste jaren
door zijn persooiilijke bemiddeling de betrekkingen tusscheii de
secundaire driehoeksii~eting en de Commissie in stand heeft
gehouden. De Commissie betreurt het verlies \.;in dezen gewaardeerdeii medewerker.
In den loop van het jaar heeft het lid Dr. L. H . Siertsenla
den wensch te kennen gegeven als lid der Commissie af :e
treden. Dr. Siertsema was lid sinds 6 April 1923. De Commissic
is hem erkentelijk voor zijn medewerking aai1 haren arbeid cri
in het bijzonder voor de door hem op i~atuurkundiggebied
gelegen adviezen.

Op I Mei werd de Hoofdingenieur-Directeur van den Rijkswaterstaat, Ir. V. J. P. de Blocq van Kuffeler overgeplaatst naar
de Directie Zuiderzeewerken en \ierd zijn plaats in de Directie
Algcmeene Dienst ingenomen door zijn ,imbtsvoorganger Ir. J.
c:. Schxrp, die ais zoodanig opnieuw ambtshalve lid der Conimissie werd.
Reeds op de vergadering van October 1936 had de Secretaris,
het lid Heuvelink, den wensch te kennen gegeven met het oog
op den slechten staat van zijn gezichtsvermogen het secretariaat
iieer te leggen.
De Commissie heeft met leedwezen v:ii? dit voorriemen kennis
genomen. De Commissie is grooten dank verschul'digd aan het
lid Heuvelink voor de wijze, waarop hij gedurende een periode
van bijna 3 7 jaren onafgebroken het secretariiirit viin de Commissie heeft waargenomen. De groote zorgvuldigheid en nauwgezetheid, waarmee dit is geschied, zij11 aan den galig van zaken
bij de Commissie zeer ten goede gekomen. Bijzondere vermelding verdient hierbij, dat het secretariaat in deze jaren niet
iilleeii de administratie der Commissie heek omvat, doch in de
eerste plaats de leiding van het z«« belangrijke gedeelte der
technische ~verkzaaml~edei~
van de Commissie, n.l. de uitvoering
van de Rijksdrieliocksmetiilg. Van 1886 tot 1897 als ingenieur
cn van 1897 tot 1930 bij de voltooiing als leider heeft het lid
Heuveliiik zijn beste krachten aan dit \verk gegeven. De

(:ommissic liccft ook bij zijn aftreden als secret;ii-is haar grootc
crkentelijkhcid voor dc b e l ~ n r t i ~ i nvan
g de I~clangenvan dit werk
uitgesprokcn. Met ingang va11 I Jan~iari 1937 is het lid
Schermerhorn niet het secretariaat belgist.
VERGADERINGEN

S c r bcsprekirig vali hcire aange1egeiìhcdcii
Coiilmissic eenmaal te 's-Gravcnhage.

vci-gadcrdc dc

BIHLIOTI IEEK

I>oor liet ontvangen van eenigc publicritics onderging dc
bibliotheek der Commissie weder eenige uitbreiding.
BETREKKIN(;EN

AIET I-JET

BC'ITENI..-\KD

I l c C:ommissie 31s zoodanig heeft i11 dit versl'igjaar geen
bijzondere verbindingen met het buitenland gehad.
H1JHOC'DINGSDIENST DER RIJKSDRIEt IOEKSh.IETIKG

Vaii den Waarnemend Ingenieur-Verificateur van het Kadiister
tc iimsterdam ontving de Commissie de nrivolgende medccleeliilgen.
H e t personeel vali den Uijhoudingsdieiist bestond in het jaar
1937 uit den Ingenieur J. B. de Hulstcr, dc Landmeters vati
liet Kadrister J. J. A. Heezemans, H. C. Hartman, A. J. H.
Meertens ei1 G. J. Hruins cn deli Rekenaar M. D . Schepper.
T o t den aanviinn der zomermctineen werden door de
genoemdc ambtenaren d e berekeningen uitgevoerd, voortvloeiende ui t de terreinmetingen i 93 6, wanrvari de resultaten
in vt~orloopigen vorm zijn neergelegd in d e .,Publicatie 1936".
I n Augustus 1937 verscheen het: Supplement van hct
,,Kegister van Vnstleggingen I H8j-1~34",
waririn zijn opgenomeri d e centreeringsuitkomsten der jaren 1935 en 1936. D i t
supplement werd ~iitgegeven in losbladigen vorm ei1 werd in
een ordner aan de gebruikelijke adressen toegezonden. H e t ligt
i n dc bedoeling jaarlijks d e aanvullingen viin dit Supplement
aan dezelfde adressen te verstrekken. evenwel zonder nieulvc
ordilers. In de .,I1ublicatie 1936" werd voor de eerste maal
opgenomen een lijst van verlvijzingen, die noodig is voor ceil
goede hijhoudiiig van hct ,,Register van Vastleggingen".
D e terreinmetineen i n 1 ,>,
~ 7 7werden verricht door d e landmeters van het Kadaster i n het tijdvak van circa I Mei tot circa

-

I Octot~er;door den ingenieur de Hulster werd ook in 1937
uitsluitend rekenwerk verricht.
D e eerste meetploeg, onder leiding van den landmeter Heezeinaiis, verrichtte metingen in Noord-Holland tusschen Alkinaar-Hoorn-Enkhiiizen-Medemblik-Schagen.
D e twecde ploeg onder leiding vaii den landmeter Hartmati
verrichtte metingen in het N.O.gedeelte van Noord-Brabant ei1
liet aansluitend gedeelte der Hetuwe. D e landmeter Bruins was
bij deze ploeg werkzaam en iriid van begin Augustus wegens
ziekte van den landmeter H a r t m a n o p als ieider dezer ploeg.
D e derde ploeg, onder leiding van den landmeter Meertens,
verrichtte metingen in het Z.O.gebied van de provincie Gelder1:iiid. Deze ploeg maakte voor de richtiiigswaarnemingen
uitsluitend
van den 14 cm-Wild-theodoliet; de overige
ploegen bezigden den Wanschiiff-theodoliet 2 I ctn.
I n 1937 geschiedde het vervoer der instriimeilteii uitsluitend
inet 3 transport:iuto's en werden de oude instrumentenn;ngeiis
buiten gebruik gesteld en van de hand gedaan.
Door de drie ploegen samen werden in 1937 de coördiiinteii
bepaald van 131 nieuwe of gewijzigde RB.-punten. terwijl 193
pimten werden gecentreerd. D e resu!taten van dezen arbeid
zulleil worden bekend gemaakt i n de in den loop van 1938 te
verschijnen ,,Publicatie 1937" en de losbladige aanvulling van
het ,,Supplement van het Register van V:astleggingenU.

V a n het lid Scharp ontving de Commissie de navolgend::
mededeelingen.
Betreffende d e primaire waterpassing kan worden medegedeeld, dat in I 93 7 de volgende nieuur ingeschakelde trajecten
werden voltooid :
Arnhem-Wageningen
(met de herhaling vaii het traject
Wageningeli-Ede)
en
Well-Horst.
In verband met de belangrijke aansluiting aan het Duitschc
waterp:isnet werden de volgende trajecten herhaald:
Elten-Zevenaar-Arnhem-Nijmegen.
Nijmegen-Grave-Heesch-'s-Hertogenbosch.
Heesch-Gemcrt-Bergen.
Nijmegen-Bergen-Velden-Venlo.
Keuver-Venlo-Straelen.

Ter verbetering van kringsluitfouten werden dc navolgende
trajecten herhaald:
Berkum-Zwolle-Katerveer-Wezep-Ambt-Vollei~hcvcMeppel.
Iri 1 9 3 7 werden de iiavolgende ondergrondsche merken in de
waterpassing opgenomen :
vali de 2dc categorie: Wellerl~~oi,
Horst en Wageningen.
In herhalingen werden opgenomen:
v i i i ~ de rste categorie: Velp, Eltcn (op D~iitsch gebied),
Malden, Reuver en Straelen (op Duitsch gebied),
van de -de categorie: Schayk en Gemert.

In den aanvang van het jaar heeft de Koninklijke Marine
weder een z\vr:artekrachtsexpeditie mogelijk gemaakt door het
lid der Commissie Vening Meinesz toe te staan de reis van
H r . Ms. O 10 naar Washington en terug mede te maken.
Het reis- en waarnemingsprogramma was:
waarnemingstations
r I Januari, vertr. Den Helder
20

,,

aank. Horta (Azoren)

25

,,

vertr. Horta

'7
I
24

5 Februari, aank. Bermudas
I
10

,,

vertr. Bermudas

I

,,

aank. Washington

24

,,

vertr. Washington

8
I
28

7 Maart,

aank. P. DeIgada (Azoren)
I

8

,,

vertr. P. Delgada
II

aank.

Lissabon

Totaal aantal stations

93, waarvan 91 nieuw.

I I c zw~i;irtckr:iclits\viiariien~ii~gcii
werdcii wcer verricht met
liet drieslingertoestel. Naast d e twee Nnrdin chronorncters werd
ter betere gaiigcontrole nog een derde chronometer, Ditisheim
nr. 237, medegenomen, welke welwillend voor dit doel werd
uitgeleend d'oor den Directeur der Leidsche Sterrenwncht, Prof.
Hertzsprung.
D e Etat Major van H r . Ms. O 16. bestond uit Luit. t. L.
rK1 C. J. W. van Waning, Cdt., Luits. t. L. 2K1 J. F. van
l ) ~ i l m , H. X. W. Gocissens, en h. H. W. voii Freytag Drabbe,
en de Off. M. S. D. -K1 I<. C . J. Lugten en A. Ohr. Aan
iillcn mag diink gebracht worden voor de groote medewerking
voor de \vriiirriemingen verleend, in het bijzonder aan den Con-imandant, die nietlegenstaande de zeer ruwe zeeën steeds bereid
was voor d e waarnemingen onder water te gaan en aan Luit.
t. Z. Goossens voor de vele moeite, die hij zich gegeven heeft
voor de nauwkeurige plaatsbepalingen.
In Lissabon moest de hoot verlaten worden. daar H r . Ms.
O 16 naar Spanje gedirigeerd werd; het lid Vening Meinesz
keerde vandaar met het S.S. Nercus van de K.N.S.M. nii:ir
Neder1:iiid terug.
In deli loop van hct jmr bleek, dat bij sterkc schecpsbewegingen storingen in de zwaartekrachtsbepalingen optreden,
die te berekenen zijn iils de bewegingen bekend zijn. Dit gaf
rianlei'ding een proeftoestel te constueeren ter meting dczer
hewegingen; d e constructie werd uitgevoerd d'oor den instrumentmaker van het K.N.M.I. V a n Luntercn. Aan dc Marine
werd een duikbootrcis ter txproeving dczer metingen aangevraagd en ook nu nierd een toestemmeiid antwoord ontvangen;
het lid der Commissie Veiling Meiiiesz zou dc terugreis v;in
Curaçao naar D e n Hel'der met Hr. Ms. O 1 2 kunnen medemakcn. H i j begaf zich daartoe met het M.S. Colombiii viiri de
K.N.S.M. naar Curaçao.
Tijdens de reis met H r . Ms. O 1 2 \verden dus, behalve de
gewone slingerwaarnemingen met het drieslingertoestel, waarnemingen ter bepaling der scheepsbewegingen verricht; deze
werden uitgevoerd \,ij verschillende koersen. Hiertoe waren
onderwateroefeningen van meerdere iiren t)erioodigd en in verband hiermede merd het aantal \\~aarnemingsstatioiis t)eperkt.
H e t reis- en waarnemingsprogran1m:i was (mede van een proefreis voor aanvang) :

22

te Curaçao
November, vertr. Curacao

23

,,

26

I

waarn. station

3

,,

4

>.

aank. Curaçao
vertr. Curacao

aank. San Juan (P. Rico)
79
I December, vertr. San Juan
I2

,.

aank. P. Dclgada (Azoren)
vcrtr. P. Delgada

I j
I7

3

,,

24

,

2.

aank. D e n Helder
Totaal aantal

23,

waarvan

22

nieuw.

De resultateii der metingen met het proeftoestel ter meting
der sclicepshe\vegiiigen waren bevredigend, zoowel voor het verk rijgen v:iii gegevens voor de constructie van een toestel in
definitieven vorm, als voor het verkrijgen van eerste inzichten
omtrent de scheepshewegingen van een onderzeeboot in ondergedoken toestand; hiermede werd een basis verkregen voor de
correctie der zwaartekrachtsn,:~arnemingen bij ruwere zee, die
toelaat ook de vroegere waarnemingen te corrigeeren voor zoover
zulks noodig is.
''

Met erkentelijkheid mag wecr de medewerking van den Cdt.
van H r . Ms. O 1 7 Luit. t. Z. rK1 H. C. W. Moorman vermeld
worden evenals die van de overige officieren, Luits. te Z. 2K1
C. A. Jeekel en J. U. Kennema, en Off. M.S.D. ?K1 A. de
Vaal. Te\.ens mag de naam van Sergt. Torpedomaker P. A.
Plas genoemd worden, die door den Cdt. aan het lid Veiling
Meinesz was toegevoegd, en die op verdienstelijke wijze llulp
verleend heeft bij dc behandeling van het nieuwe toestel.
O p I October werd bij de Commissie als Ingenieur aangesteld
Dr. W. hTieuwenkamp, teneinde zich in de theorie en methoden
der z~vaartekrachtswaarnemingen i n te werken met de bedoeling
o m i n het vervolg de uitvoering dezer waarnemingen van het
\i[\ Veiiiiig Meinesz over te nemen.

D e berekeningen der zwaartekrachtswaarnemingen van de
reizen met H r . Ms. K XVIII en H r . Ms. O 16 werden nagenoeg
beëindigd; deze werden weder door de rekenaars van het
K.hT.M.I. G . C . van Riet, G. P. van Zutphen en J. C. van
Driest uitgevoerd. Tevens werd veel rekenwerk verricht ter vervaardiging van nieuwe tafels voor de reductie der zwaartekrachtsresultaten volgens de onderstelling vrin region:ile isostatische compensatie der topografie naar het systeem van het lid
Vening Meinesz; deze tafels zullen geldig zijn voor verschillende uitgestrektheid der regionale verdeeling en voor verschillende dikten der aardkorst.
O p bescheiden schaal heeft d e Commissie tijdens het afgeloopen jaar het ter hand nemen van de meer gedetailleerde
zwaartekrachtsopneming van Nederland (stationsafstan'd van
5 à I O k m ) kunnen bevorderen. D r . J. J. Pannekoek van
Kheden, geoloog te Haarlem, was bereid dit onderzoek geheel
belangeloos o p zich te nemen en de Bataafsche Petroleum Maatschappij was bereid daarvoor een Holweck-Lej~iy toestel ter beschikking te stellen, hetwelk de Heer Pannekoek van Rheden
in zijn auto heeft ingebouwd. D e Rijkscommissie heeft slechts
de zeer bescheiden vergoeding voor verblijfkosten van den Heer
Pannekoek van Rheden o p zich behoeven te nemen. D e waarnemingen zijn aangevangen in een gebied, waar dit door den
dienst der Zuiderzeewerken gewenscht werd, het Kampereiland
en aangrenzende gebieden ( 2 1 stations), en voortgezet in het
Oosten van de provincie Utrecht ( 1 8 stations) benevens enkele
stations in Zuid-Hollansd.
D e Commissie wenscht hier haar groote waiirdeering ei1
erkentelijkheid voor den arbeid van den Heer Pannekoek van
Rheden uit te svreken.
Tevens wenscht de Commissie haar oprechten dank aan de
Koninklijke Marine te richten voor alle medewerking, die zij
(mk dit jaar weder vaii haar heett ondervonden.
D e Kijkscommissie voor Graadmeting
rii Waterpassing,

F. A. V E N I N G M E I N E S Z , Voorzitter.
W. S C H E K M E R H O R N . Secretarij.

