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AANGAANDE HAAR WERKZAAMHEDEN 

OVER HET JAAR 1940 

Lcden : 

Dr. Ir. F. A. L7ening Meincsz, Voorzirrcr; 

Ir. W. Scliermerliorn, Seceretriris; 

Ir. Elk. J .  Hei~vel i i~k ,  Dr.  1. F l .  010rt. J. ?A. *l'ic~i:;tr:i, l>i--. j. 
1 1 .  F. Unibgrovc. 

A1i11)tsh:ilvc 1ccl~:ii : 

I~c!olcliiigi:iici~r-i2ii-c'~~~i~iii- vriri clct, !:iji:s\\~:i:ci.sr:i:ii i11 tlc llircc- 
ric Algcmeci~c 1)icrisr Ir. J. C .  Schnrp; 

Chef vaii dc Afd. Hydrografie vaii hct D c p t  van Detensie, 
Vice-Admirilal J. C. F. Hooy1<aas; 

D e  Kaïidadviscur, \v i~d.  Dircc~eur viiri den Topogrufischeii 
Dici~st ,  A. vali Mengel; 

D e  wnd. Inspectcui- vïiii het i'Lad;ister, J. I-I. J. Houbeii; 

[-let Hooid v:iíi dcii Triaiigiiiaticüieiis: va11 de -Artillerie, c!c 
Kcs. Liiiiciiaiic-Kolci~icl 1'. J .  I-i;ìiiiclberg; 

I-let Hoofd van dc Scl~ooinicc~:iïÙcciiiig val; c l t  Ai-tillcric, de 
M:ijoor L. Ezerrnan. 

I11 i040 oiidergiiig cle :;aiilenstel!iiig hciaiigrijltc \vijzigingeii. 
Prof. Ir. J. 13. C;. Sci~eliers, oud-hooid vLiii dc Triaiigulatic- 
hrigiide v:in c?c.:i 'l'oi::~grafisclicíi Dielist in Nederlandsc!i-Iiidië 
\vercl bij Koiiiii!iliji< Ikslriit vi!n z r  Febr1ix-i r940 N(l. 3 
hcnocmd tot lid der Comniissic. Lijii benoeming breiigt i11 zijn 
l~cssooii eeíi zccr iiii-gcbrcidc crvaring op  liet gebied v:!ii de 



toepassing der geodetische wetenschap in Nedcrlandsch-Indië 
bini~cn het bereik der Comniissie. Vice-Admiraal J. C. F. 
Wooykaas verkreeg eervol ontslag als chcf vr1.n de Afd. Hydro- 
grafie van het Depi. v:iii Defensic. Hij  wcrd als chef vali de11 
Hydrogr:~fischeri Dienst en als lid der Coinmissic opgevolgd 
door den K a p t  ter zce R.  van Tijen. D e  Res. Luitenailt-Kolonel 
I->. J. Hamelbcrg krecg eervol ontslag als Hoofd vnn deli Triaiigti- 
lritietlienst van de Arrillcric en tevens als lid der Rijkscomriiissie 
voor Geodesie. 1le Heer A. van Hengel, r'iadadviseur kreeg eer- 
vol ontslag als wild. Dirctelir van den Topografischen Dienst. 
Deze dienst werd onder de directie vrin de D~iitsche weerniacht 
gcplnatst, zoodat deze plaats in de Commissie niet door eeii nndcr 
werd ingeiiomeii. 

Deii heeren IHooykaas, Harnelberg en \:in Hcngel zij ook liier 
den dank der Comrilissic getx-nchr voor huii rnecle~verkin~ aan 
haar taak. 

VERGADERINGEN 

Ter bespreking van harc aangelegenheden verg:idcrde tle 
Conimissie drie man1 te Delft. Op deze vergaderingen werden 
de volgende mededeelingen gedaan: 

Prof. Di-. Ir. F. A. Veniiig Meinesz: ,,Het gedetciilleerde 
zw;iartel<raclitsoriderz:~ek~ van Nederland". 

Ir. J. C. Scharp: ,,Getijvoorsl)ellingeil cn middenstanden". 

Ir. W. Schermerhoorn: ,,a) De vereffeniiig var, het iict der 
nnuwkeurigheidswaterpssing, b )  D c  wijze vnri publicatie vaii 
de resultnteii dezer waterpassiiig." 

BIBLIOTHEEK 

I l e  bibliotheek onderging wederom de gewone iiitl)reitliiigeii. 

Vari het lid Tieiistr:~ ontving J c  Coi-~imissic de volgeiidc iiieclc- 
decling. 

Personeel. Aan het begin van het vers1,;gjaar hestoritl het pcr- 
soncel behalvc hcr hoofd uit: 

de landmetets van liet Kadaster J. J. A. Hee~ern~i i i s ,  X. J. 11. 
Meerlcris en G. J. Br~iins; 



de teekenaars van het Kadaster C. de Vries en D. K. Uloemeii- 
daal ; 

de rekcnaar M. D. Schepper; 

dc. schrijver zde klasse F. W. I'ieters. 

Iiigaanclc I Mcicirt werd de schrijver zdc k1,isse bevordcrd tot 
rekenaar. 

ing ver- In dcn zoiner werd aan het Departement medewerk: 
zocht tot uitbreiding viin hct pcrsoneel van dei1 diei~si. D c  moti- 
veeriiig hiervoor wris het te 1angz:ime tempo der herzictiing, - 
siiids in I 93 I de dienst begon te werken is nog slechts de klcinstc 
hclft van het land herzicn - eii de noodzaak eitidelijk tot een 
stelselmatig voortgezette verzekeriiig van reeds vroeger bepaalde 
pintci i  over te griali. I-lct nut  van \,erzekeringen was gcblcken, 
toen nii dc oorlogsdiigcr~i bekend werd, d ~ i t  verscheidene toren- 
punten vnii dc Kijksdriclioeksnieting vernictigd of beschadigd 
\v:iren. I n  Iict najaar werd het ovcrlcg met het Departement mct 
cc11 gunstig resultaat afgesloten. Inmiddels had dc 1;indmctcr 
J. J. í l .  Heezemans IC kcnncn gegeven oni gezondheidsredciicii 
dcn dienst tc zullen verlaten. Rckeniiig houdciidc liicrmcde, 

bcsloten liet pei-roiieel uit te breiden met twce ploegchefs, 
een assistciit (waarnemer en rckenaar) ei1 een schrijfs~er. Als 
iockornstigc plocgchefs tradcii I Dcccniber met den t i~c l  v::ii 
1:iildmctcr ~ : i i i  Ilct kzidaster op  ;irbeidsovercenkomst iii dienst J e  
ticei-eii : 

L. Ezci-ni;iii, hlnjoor der Ar~illeric o11 iioii-activiteit cii Mi-. J .  
W. H. Swi~iic, rec. isic l~ii tci~aii t  cler r2rtillcrie. 

Als sclirijfstcr op  ai-l~cidsovci~cciiko~iis~ \vcrd zi;iiigciiomeii per 
I Jaiiu~ii-i Mej. J. C:. I-Iollcbcek. 

D c  Majoor L. Ezerniari n:iiii 16 Dcceinber oiitslag wcgciis 
zijn benoemiiig tot Dircc~eur v:in dcn Top«grafischen Dienst. 
Per 16 J:inuari 1941 kecrtle Majoor L. Ezermaii wecr 11ij deli 
Dienst tcrug. Op T Fcbru;iri \verd dc assistciit (wanriien~cr cn 
i-ckcnaar) H. A. Verhoef aangcs~cld. 

Op 3 I I>rccniber 1940 \vcrd dc  1,iiidmctcr J. J. '2. Hcet.cm,in\ 
ovcrgcpl,i,itst ii'i'ir liet K,id,ister ei1 verlict d,i,iiiiicc cleii Dic11st 
dcr Kijksdriehoeksmcting. 
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Opgemerkt moet \\.orticn, d ~ i t  de lieer I-Icezcm,ins ca. 20  jLi~1.r 
met veel toe\vijdiilg bij clen 1)ieiist \\w-lcz:~:in~ is gejvcest ei! zich 
in dien tijd 31s een scricus \\,crlier cii ecil uitstckcilde wa:irncmcr 
liecft doen licnnen. 

D e  n i e ~ i ~ v c  bezetting liet toe, diir \.-cic,r de zo~~ierwcrl;z; i , i i~~--  
hctlc~i van I g: I liet ~olgci idc  pliiii v:in org:inis:itic lioii woriJcii 
opgestcl(1: 

7 ccnhetlcii hc5tn:incle uit cc11 laiitimctcr-clicl, 7 :is.;;s[ei?teíi; 

2 :trbcidci-s eii 2 mcct~iitrus~iiigcii: 

cciilicdeii bcbta:t!ide uit cc11 clief (1;iiiclmcter o. :I.) I :trbci- 
der en I rnce;uitr~isti:~g. 

Volgeiis di t schema kuiiiicli iii dcii zoiner \:in I 94 I iiì tc)t:inl 6 
incetploegcii i11 het veld 1,vordcii gclir;!clit. x.~oornc~ricn i:, de 
ccrstgeiioeintle cl~il,l:e!c l,locgcn Iict i:orili;ilc Iicrzicniiigswcrk tc 
doen vcrrichteii c11 tlc beide lnatstgeiioemdeii (~iltki:iiis voor1oc)pig) 
1i1ct verzckeri i igswerl i~:~:~~~il iede~i  tc belasten. 

Vcrgelekcii met ryco, toen liiet 3 plorgcii \\.ercl ,gc\vei.h!. is 
cloor dc iiic~1lr.e oi.g:ii-iisntic cri1 vcrdulil)clii~g v;iii tlc mccic;ìl?:i:i- 
teit vali den dienst verliregeil. 

Tot  t)»\~ciistaaiidc organisiitic 1i:in \vordcii besloteii. «nld;it het 
\verken met nssistciitcii tc veidc tot res~iltnteii 1i;id geleid, 
zoodiit het ver:ir~twoord is, op tlcii ii~gcsl:igcri weg \wort ti. g:iriii. 

Wei.!(zuui~iheder!. I n  de eerste iniinnclci: van lict vcrsl;igj:~.ir 
\\,ei.dcil dc 1)erekciiirigcii v;in de inctiiigcii, die in 1939 zij11 uit- 
gevoerd \rolt:~:)id. I l c  bcrckeiiiii~ v211 dc puritein op cle i2fsl~ii:-- 
(lijk, i\;~:!i-\~:iii i i i  lict vorige versl:ig \vercl medegedc,:lil, dat (li: 

i-csu1t;itcn niet gelieel ;ia11 de vcrwachtiiigcn hcnilt\v~ordclcn, 
wei-d teti \ l ~ t t c  tr~ch ;i,iii~;e!~o~idci~. 

Van Jr. H k .  J.  Hciivelii?k werd de o!>mcr!;ii?g or?:Iraiigc!i, <)t 
wclliclit riiet i11 zijdcliiigrclic refractie de vcrki;;riiig voor Iict 
miiitler goecl slciitcii van de 1netiri::cii r!x'ebt .,;~)rJeii. gczocht. 
I k z e  gcclachtc' koii i10g ~ i c r  nader \.:crilei: g:Tct:iet:,i, on-id.it ~irgei?- 
ter wcïkziiarnlieden moestcii vciorgiiaii. 

D c  zon~cr\ \~ei-kz~i;~~i~iiederi  viiigcil or;gcvcei li:ilf Akiril :i:iii. Dc 
crrstc l~ loeg vcrtro!i n,r;tr Dei1 I-lcldcr, clc t:vecdc ii:i.ir lict Oostc- 
l i j l i  dcc1 v;iii dc proviiicic Uirccht cii dc derde n:iar lict Oostelijk 



dcc1 vLin de Velui: c (Apeldoorn en omgeving). Het  personeel 
van elke ploeg hestond ui: een l'indmeter, een 'issistent en een 
arbelder. 

Door den oorlog \vercleii de wcr1;znarnheden op r o  Mei afge- 
\)roken ei1 einde hlei hcrviit. D e  eerste ploeg keerde nirt iinnr 
I len  Helder terug, doch v,erd \vcrkza::rn gesteld te Rotterdam 
o111 de schade aan het piintciilict zcw spocdig mogelijk te lier- 
stellen en vastlcggiiigeii te verplaatsen. Deze ploeg zette dc 
\verkzaamhedeii later voort i11 Zu~cl-Holliiiid. In Leiden, H21arlc.m 
cii omgeviiig, heiicveiis in het N.O. deel vnii Ziiid-Hollaiicl wer- 
den puiiten bepaald. 

D e  tweede ploeg stelde een onderzoek in naar de schade in 
Zeelrincl en zette daar li:^ het werk voort in Ui-recht; de derde 
ploeg deed licrstcHings\verlizn:iiiihedcii in Wagei~ingeri, Khencn 
en onigeviiig cii ging clanrnn eveneens met liet oorsprorikelijkr 
prograniinzi voort. 

Door het vrij groote aiintal i11 Kottcrdam aanwezige punten 
kol1 cl:iar (Ie hescliiidigiiig :inii liet liet vrij gemakkelijk \vordcii 
Iierstcld. Verschillende verzekeriiigcii i i i  beschadigde gebouwen, 
tlie op  lict puilt st<;iiden te worden iifgcbroken, konden worcleii 
verplaatst, terwijl ter vervringing van de oude punten, nicuv,e 
werden helxiald. Dit laatste geschiedde op verzoek vali de 
(kmeente Kotterdam, omdat iii verband niet de hcrstelwerk- 
zn:iii~hedcii, nieuwe piiiiten in liet centrvin va11 de stad ge.tvcnsclit 
\\r;irc~i. Deze piiiiteii zijn zoo spocdia mogelijk bcrekencl. D e  
i-csultriteii lioiideri in dcii nazoiner I~escliikbnar \vordeii gesteld. 

Iii Zrc1:iiid is in Iioofdzaak iri Middelburg cn op Zuid-Bevc- 
liiiid in dc buurt van Kruiiiiiigeri en Ierscke sch:ide geleclen. Iii 
Midde1l)urg is s!echts ecii eiikel piin; 1)clioudeii gebleven. Omdrit 
tiiet liet lierstel geei1 haast was cii de werkzaamhcdcn dnarvc~or 
vrij veel tijcl zulleii vcrgeii, is dit \vcrk uitgesteld tot 1941. 
Hetzelfde is liet gevlil met Zuid-Be\lel:iiid. Ook l i i a  is het herstel- 
werk wij  omviiiigrijk. 

In Rheiien en omgeving viel de l)esc!iiidiging v:iii liet punten- 
iict inec; bovendien is groot voordccl genoten van hct feit, dat 
de puiiten verzekerd waren. 

11: bcrekeiliiigcn h,iddeii in liet ii,ij,i;ir een iiorm:ial verloop ei? 
geven geen nnnleidiiig tot opinerliingcri. 



Ptiblicnties. Omdat de Iiaartcii wordeii iifgcdrukt door de 
Kohiercentrale te Rotterdam, is door de vernietiging van dit 
krintoor een zendiiig vali 250 steiicils í 5 0 0  P L I I I ~ ~ I I )  beiievcns 
een voorraad oribcdrukte Itriarten tcloor gcgaan. Eiierdoor is 
eeiiige stngii:itie veroorz:;akt. Niettcniiii is hei werk naar wetisch 
gevorderd ei1 is het voor ongcveer 21'3 deel gereed. Een grcot 
deel van dc l)uh!icnties is reeds in hct 1,czit vnii de gebruikers. 

hlateuieel. D c  o~idstc der dric tr,insport,iii!o's wcrd vervaiigeii 
door een nieuwe. 

Na den \v:i~ienstilstand wcrd cc11 aiito vnn dcn Dieiiit icr 
beschikking van het K;!dnstcr gesteld om 1;nclristrale bescheiden 
terug te transportecrcn naar diverse lcaiitoren in het land, omc1:it 
het vervoer pei trein toen nog niet we! mogelijk \va>. 

Voor het ondcrho~idcii en Iierstclleii vaiì de iiistr~iniciitci~ is 
ccii ovcrcenkomst gcsloten met hct 1:uren~i \.oor Verificatie v:iii 
's Kijks Zee-iiistrumcnten tc Lcitlcn. 

I l e t  iiistriiniciitariii:n oiidcrgliig gcci: :iitbïeicli~!g. 

V;iii hct lid Sclinrp oiitviiig CIC Coiiiiï~issic cl(: ii,ivolgciiclc iiicdc- 
cleeliiig. 

Tciieiiidc cc11 bctei-c ïccl~tsii-cci;sclic vcr!i:idiiig ie ver1;i-ijgcii 
t~issclieii de oiidci-groiidsclic pcilinci-lien vnii dc 1st- orde ~c 
Loclicm, Nijverdil.1. I-lccrde, Stccii\vijk cii Oude Mirdum, \vertlvii 
nog cnkele priinc;ii.c: w:itcrpnssiii;;e!i uitgcvocrcl. Ua:irioc. \vci-dc~i 
dc volgenclc tr:ijcirtcn ge?v:LLeïp:is:: Locheni-Holteil-Nijverdal; 
Wyhe-EIeci-dr; Stcei-in~ijli-K~iiiire. Dc:7.c iiie~i\..-c: vcrhi:icliiigs- 
lijnen van eenigc oiidcïgroiidschc !ieiliiicrkcii liebhc!; :cveiis teil 
doel een goed iiinclamentecl net tusscheii ~ n d e r ~ r o n d s c h e  peil- 
merken te vormen, dat iri de coekoinst gcrege!d Iciiii worden 
lierhnalcl voor liet oiidcrzock van de bodemdriliiig viiii Nederland. 

D e  vereffeni~ig v:!,i hct vercenvo~idigde Iiooidnet wcrd vol- 
tooid. 

I>c vcreffciiiiig v;iii tlc ;iniisluiieiitlc lil-iiigcii vnii lict gciiieteii 
prinii~irc iict wcrd vo:,rtgcLci. E r  ~vortlt ecii :i:iiiv:iiig gem;iakt 
met een systeniatischc studie vnii clc ges~hiedciiis v:ii? lict A.P. 
cii vriii de bodenibc\ï~egiiig in Ncdcrlaiid. 



D c  onlstiincliglicdcì~ heh1)eii cllc zrr~anrt~krncl~tsondcrzoeb op  
zee gedurende I 9 40 onmogelijk gem:i:ikt. 

D e  gedet~illecrdc z:v:i:irtelírncl~tso~)meti~ig vnil Ncdcrland kon 
voortgezet ~vorden d,i!ili zij ceii s;irnciiwerkirig n x t  de Bxtaafsche 
Petrolcum hla~itsch:il)pij ei1 mct de Gcologisclie In.;titutcri des 
~inivcrsitcitcii van 1.eidcn en Gtrcclit. D e  H. P.  I\I. ]leefl clanïtoe 
ecii Thysseii-toestel geheel kostelcos tcr bcsc~iilíkii?g gcstcld cil 
ondcr leiding v m  ha:ir technischcri staf is \(lor diL tozs:cl een 
ti-rinsportophanging geconstrueerd, die bevestigd wcrd x in  een 
door de Commissie aniigeschafte bilkficts; dcze wijze van trans- 
port hecft gocd vo1d:i:in. De samenn~erkiilg inct di. Geulogischc 
Instituten liad tot docl studenten ir? de geologie de gclcgciiheicl te 
verschaffeii dit onderzoclc mcde te ri~nlien en zoodoenclc \veld- 
werk te kunnen vcl-richtcil, welke huil op z~iivcr geologisch gehied 
door de onmogelijkheid riaar het buitenlnnd te gaac, niet open- 
stond. Siilds begin N(~vcn~bei -  is onc!cr leiding van dcii ingenieur 
clcr Commissie, Dr .  W. Nie~iwci-i!.::!i~~p, een serie zwaarte- 
krac1itsw;iartien-iii~g~:~i in Xc:ortl-Hoi1:iïicl verricht. (;cdccltelijk 
wcrd d:i:!rhij de arbeid door st~!clcil~cii verricht, terwijl hulp 
verlecnd werd door dcri 1:ecr Woutci-s, die iii dienst del B.lJ.M. 
met het Thysseii roestel vec! ci-vL;rii~g ~crkrcgci i  h ~ d .  Hi.t ondcr- 
zoclc wordt voortgezet. VC; : I~  Rct: ro>.-ile aanbod !ict Thysscri toe- 
stel voor dit Uocl ter hcsc1iikkii;g te s:cilen, konìt dcri chef der 
(;eologische afdceling v:in dc I~.~'.IVI., Dr.  H. M. E. Schurma~in,  
deiì o ~ ~ r e c h t c n  danli der Coinmissic loc. Dit  aanbod hatl tc meer 
\vaarde voor de Commissie, daar deze niet zclf over eeii toestel 
voor gedetailleerd zwaartekrachtsonclerzock beschikt, ~vriarmcde 
in de  slappe trrreinen van hct \r;esîen des lands goede Tvaar- 
nemingen kunncn verricht \vorden. 

Tijdeiis 1940 werdcii twee puhli~iities voorhereid, wilarvan de 
eerste een verslag 1,etreffeiide de tlieorie cn de wnarnerniiigeii 
o p  het gcl)iecl clsr t\vei.de orde coi-recties bevat cii de tweede 
tabellen voor rrgion;ilc isost~iîisclie reductie, die voor de Coinmis- 
sic volgens cle inetli:~Je v:in Iict lid Vc~iiiig Mciricsz l~erekend zijn. 
I k  eerstc, gctiteld ,,l'heoi-y aiid Practice of Pe i id~ i l~ im Observa- 
tioils at Sc:i", port I1 wns aiin het cinde van het jn:~; ter pcrsc; 
de t~veede was in tekst gereed. 

Nog werd gedurcndc dit janr rekenrvci-k verricht tcr bepindi- 
ging der berc!;eriingcn voor de bovciigenoemdc tabellen c11 voor 
de reductie \ . ~ i i  dc rcsultnteii der z ~ v a n r t e l i r a c l i t ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ r ~ ~ c i ~ ~ i i ~ g c i i  



ter zee met dczc tahellcn. Evenals vorige j x e n  werd ilit i11 vrijeii 
tijd uitgevoerd door drie ambtciinreri v,in het Mcteorc,l»gi~,cli 
Instituut te D e  Hilt, J. C. vaii Dricji, C;. C. v ~ i i  Riet ei, C ; .  P. 
van Z ~ t p h e i i .  

Iii het begin van 1940 werd ;inn den Miriister van Dcferisie 
rapport uitgebracht over de heviiidingcii dcr Commissie inzake 
de voorziening vïlii de Artillerie inct fotokaarten op voldociid 
groote schn;ll, die de door de Artilleric te stelleii eischcii vaii 
nnu\i7keiirigheid konden 1)evretligeii. I l c  C:oinniissie kon vnststel- 
leii, dat dit vi-:i:igstiik tot ccri I~cvredijieiicle oplossirig TV:I; gc- 
I~racht. 

In verband met de oorlogsomstandighedeii eii de ophcfliiig cler 
militaire organisaties liebben de werkza:imheden der Siibcominis- 
sie i11 1940 geen voortgang gehad in de richting, wclkc zii anii- 
valikelijk o p  verzoek van deli Miriisicr van Defeiisic hadden 
genomen. 

D e  Iiijltscon~missic voor C;codesie, 

F. :?. V E N I N G  MEINESZ, Voo~z i t t e r .  

W. SCHEIIMEKHORN, Secret~wis. 


