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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.
~
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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
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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.
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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.

