VAN DE RIJMSCOMMISSIE VOOR GRAADMETING
EN WATERPASSING AANGAANDE HARE WERKZAAMHEDEN OVER HET JAAR 1924.

GRAVENHILGE. - 1'ER ALGEMEENE LANDSDRUKKI

VERSLAG
van de Rijkscommissie voor Graadmeting en Waferpassiilg aangaande hare werkzaamhedeli
over het jaar 1924,
Voldoende aan het voorscl~rift,door den Minister van
Binnenlandsche Zaken, bij beschikking van 11 Mei 1879,
letter M, afdeeling Kunsten en WetznSchappen, haar gegeven, heeft de Rijksccmmissie voor Graadmeting ei1 Waterpassing de eer, aangaande hare werkzaamheden in het jaar
1924 het volgende te berichten.

Commissie.
De Commissie was in 1924 samengesteld als volgt:
Leden: Dr. J. J. A. Muller, voorzitter; Ir. Hk. J. Heuvclink, secretaris; Dr. A, A. Nijland; Dr. L. H. Siertsema; Dr.
W . de Sitter.
Ambtshalve leden: de hoofdingenieur-directeur van den
Waterstaat, belast met den algemeenen dienst, Ir. W. F.
Stcel; de chef der afdeeling Hydrographie van het Departement van Marine, J. L. H. Luymes, Kapiiein ter Zee-titulair;
de directeur kan de Militaire Verkeiiri!lger?, 1. 11. Reijndzrq.
Kapitzin van den generale11 staf, en de ingenieur-verificateur van het Kadaster te Amsterdam, J. W. den Hartogh.

Vergaderingen.
Ter bespreking van hare aangelegenheden vergaderde de
Ccmmissie twee malen te 's-Gravenhage.

Bibliotheek.
De blijkens het jaarverslag over 1918 aan den Staat geschonken bibliotheek onderging eenige uitbreiding op gelijke
wijze als in vorige jaren.

Betrekkingen met het buitenland.

111 het najaar van 1924 heeft de tweede algemeene conferenlie van de Union Gécdésique f t Géopiiysique Internationale me[ de daarmede samengaande vergaderingen van de
orider haar ressorteerende Sections plaaks gehad. Zij werd
gehouden te Madrid, waar op 1 October de coilfereiltie der
Union in eene plechtige zitting door den Koning geopmd
werd verklaard, nadat redevoeringen in de Spaansche taal
gehuuden w a r m docr dei1 Direzteur van het Instituto Ge:grafico, Don Lui. Cubillo, dgcr den voorzitter der Union
Ch. Lallemand en door den waarnemenden voorzitter van
hct Directoriuril, Admiraal Magaz.
De 27 landeri, welke tct d e Union waren toegetreden,
waren bijna zorider uit~onderingvertegenwoordigd.
V O G Nederland,
~
dat tot dusver is toegetreden tot de
Section de Gtodésie, maar dat nog geen ordz heeft gesield
LP deelneming aan de Uniun in liaar geheel, waren tegenwoordig de lede:] der Rijkscommissie, de heeren Muller,
i-Ieuveliiik cn Nijlând en de ingenieur der Commissie, de
heer Vening Meinesz.
De werkzaamheden der U n i m in haar geheel volgden in
twee vergaderingen, waarvûn de eerste gehouden werd op
2 October koormiddag en d r laatst? op 8 October voormiddag.
Op 2 October hield de heer Cubillo, als voorzitter van hst
Spaansche Comité voor ontvangst, een welkomstrede, welke
beantwoord werd door den voorzitter der Union, den heer
Lallemand, die ook de sedert de vergadering te Rome in
1922, overledenen herdacht, waarbij de Nederlanders J. P.
Kuenen en H. G. v. d. Sande Bakhuyzen.
Daarna was het woord aan den algemeenen secretaris
(Col. H. G. Lyons), die rapport uitbracht over de gebeurtenissen in de Union gedurende het tijdvak van 1 April 1922
tot 31 Maart 1924, waaruit bleek, dat door toetreding van
11 Staten en bedanken van Monaco het aantal deelnemende
Staten tot 24 was gestegen. Er kon aan worden toegevoegd,

dat na 31 Maart nog 3 Staten toegetreden waren, zoodat het
totale aantal op 2 October 27 bedroeg.
Het rapport vermeldt de in Juli 1922 te Brussel genomen
besluiten van den Conseil International de Recherches; de
aandacht moge gevestigd worden op d:: nrs. V1 en VIIi.
VI. Seuls les psys ayons adhfrc au Conseil Iriternatir,na1 de Recherches sont autorisés a s'affilier aux Unions qui
lui sont ratacheés.
VIII. Les pays faissnt actuellement partie de 1'Association Gécdésique internationale réduite, ont, k titre exceptionnel et temporaire, le droit d'adhérer 5. la section de
Géodésie de 1'Union Géodésique et Géophysique internationale sans adhérer en meme temps a 1'Ui;ion entière.
De rekening en verantwoording werd orergzlegd en in
handen gesteld van eene financieele commissie, om te
wor'den nagezien.
Nadat deze commissie was benoemd, werd overgegaan Lot
benoeming van een. algemeenen secretaris voor het volgende
tijdvak van 6 jawn en werd de aftredende (Col. H. G .
Lyons) herkczen.
Vervolgens werd behandeld een van de Union Géographique internationale iiigekotneri verzoek oin het vraagstuk
der kaartprcjecties, dat op de agends van de Section de
Gécdésie voorkomt, te doen behandelen door een? gemengde
comn~issieuit de twee Tlnions. Door den secretaris van de
Section de Géodésie (Col. G . Perrier) werd medegzdeelrt,
dat dit punt in zijne sectie reeds was besproken en dat daar
met nadruk erop was gewezrn, dat de geodesische appreciatie van kaartprojecties eene geheel andere is dan de
geografische. De geografie heeft behceite aan de liaartprojecties voor het teekenen van kaarten, de geodesie bezigt
eene kaartprojectie als een geschikt hulpmiddel bij de uitvoering van berelteningen niet een hoogen graad van nauwkeurigheid.
Voor de geografie is de cartografische voorstelling hoofdzaak; voor de geodesie staan de mathemaiische eigenschappen der projectie-methode op den voorgrond. De geodesie

kan zoo goed als niet profitecren v i n de cartografische
vo~rstelling.De Section de GCodésie wenscht het voor haar
zoo belangrijke vraagstuk in eerstzii aanleg op eigen gelegenheid te behandelen. inaar is gaarne bereid haar conclusies te gelegener tijd mede te deelen aan de Union
Gécgraphique, waarvan valt op te merkcn, dat zij nog in
staat vali wording verkeert. De Union vereenigde zich met
het door de Section de Géodésio ingenomen stsndptint.
Daarna werden behandeld twee voorstellen van de
American Geophysical Union. I-Iet eerste betreffende karteeren van landen en oceanen, werd verwezen naar de
Sections de Géodésie en d Océalicgraphi? ter ezmeenschaypelijke behandeling; het andere betreffende oceanografische
cnderzoekingen, werd in handen gesteld van de Seciion
d'océanographie.
Ter sprake kwam een door d e F é d é r a t i o ~aéronautique
uitgesproken verlangen naar tabellen of grafi?ken ter eenvoudige bepaling van groote afstanden op het aardoppervlak. In de Section de Géodésie is dit punt reeds besproken
en werd besloten aan de Fédératicn te verzoeken zich te
dezer zake in verbinding te stellen met den secrrtaris der
Sectie, om tot een meer omsclireven voorstel te geraken.
Voor bijzondere gevallen heeft d e secretaris zijn diensten
reeds aangeboden.
Bij de rondvraag ontwikkeld? zich een weinig vruchtdragende discussie, waaruit duidelijk bleek, dat er ernstige
bezwaren wcrden ondervonden met de regeling der szctievergaderingen. De Union telt zeven secties, maar weinige
van de aangesloteii Staten kunnen een zoo groot aantal
afgevaardigden aan de vergaderingen doen deelnemen. Met
een beperkt aantal persozen is het niet mogelijk, dat in alle
zectie-vergaderingen, die te gelijker tijd gehouden worden,
alle landen vertegenwoordigd zijn. E r werd voor deze moeilijkheid geen verdere oplossing gevonden dan het bekend
inaken van de agenda's der sectje-vergaderingen door aanplakken in den gang van het zittingsgebouw, om een lieuze

voor het bijwonen der sectie-vergaderingen mogelijk te
maken.
In de vergadering van 8 October werd rapport uitgehraclit door d e financiëele commissie. Op haar voorstzl
werd aan den algzmeeiien secretaris décharge verleend voor
liet door hem over het tijdvak 1922-1924 gevcerde beheer,
werd goedgekeurd dat de rekening en verantwoording in
het vervole; zal worden gevcerd met medewerking van een
acccuntant, en werd vastgesteld, dat voor de eerstvolgende
drizjarige pericdz de gelden der Union over de Sections
verdeeld zul!en worden overeenkomstig de aanvragen. De
Sectian de Géodésie zal aldus gedurendz 3 jaren telkens
kunnen beschikken over 68 000 francs voor hare algemeene
werkzaamheden en 30 GO0 francs voor speciale onderzoekingen.
Vervolgeils brachten d e voorzitters d ~ secties
r
verslag uit
cver de werkzaamheden.
De vocrzitter (Bcwie) der Section d2 Géodésie wees erop.
clat zijne sectie llare werkzaamheden reeds begon op 24 SepIember, maar dat aij, ondanks irltensieviil arbeid, zo3 goed
als geei1 tijd kon vinden voor bespreking van wetenschappzlijke vraagstukken, waarover opsizlleil in de Travaux et
Mémoires der Section zullen verschijnen.
Een voorstel der Section, dat de Union de na den oorlog
ontstane Baltische Staten zal uitnoodigen iot de Union toe
te treden, werd aangenomen.
Een voorstel der Section in vereeniging met die der
Océa~opraphiec m t i j de Regecringen Aocr tusszhenkcmst
der nationale comité's a a n te dringen op kaarteering van
land en zee, voor zcover zulks nog niet is geschied, en op
voltooiing van de wereldkaart op de schaal van 1 miljoznste,
w ~ r d evenzoo
t
aangenomen.
Medegedeeld werd, dat eene commissie, samengesteld uit
vertegenwoordigers van de Sections de Géodésie, de Vulcanologie en de Seismologie heeft aanlczvclen het vraagstuk
der bcdembewegingen in studie te zullen nemen.
Door den voorzitter van de Seztion de Seismologie (Tur-

ner) werd mededeeling gedaan van de uitgesproken wenschen: 1 ' . tot tijdelijk iritwisselen vail personeel voor de
waarneinii?gsstations in verschillende landen, e11 2". tot het
verkrijgen van vrijdon van telegraaikosten bij het melden
van seismische verschijnselen.
De voorzitter van de Sertior? de ivTétéorologie (Napier
Shaw) drcng naniens zijn sectie aan op vereenvoudiging var1
den Gregariaansche;~ kalelider en c;? liet besiudeeren v.in
dit vraagstuk.
De voorzitter v211 de Seiticn d'Orkacographi.2 (Odon de
Buen) deeldc mede, dat zijn? sectie de wensihelijkhei~dgevceld.,~om Esperanto als officieeIe taal in te vceren. Hij
werd docr de Uriion uitgenoodigd deze zaak aan te brengen
bij den Conseil d r Recherches.
Ue heer de Buen deeldx verder m e i r , dat naar het voorbeeld van de Ccmmissie, die zich r e x i s vele jaren bezighoudt met onderzoekingen in d r Middellandsche Zee, de
Seciicn corrirnisries weiisïht vcor het onderzoek van den
Atlantischen Oceaan, van den Stillen Oceaan, enz., welke
langs diplomatieken weg sarilengestelcl zouden worden.
In de daarop volgende discussie werd erop gewezen, dat
de Commissie voor de Middellandsche Zee, staande oiider
liet patroliaat v2.n den Vorst van Monaco, indertijd langs
diplcmatieken wrg is tot stand gekomen, maar dat de leden
dier Conimissie niet als zoodanig in de Union aanwezig
waren. De U12ion behaildelt wel wetenschappelijke vragen,
maar houdt zich liiet bezig met diplomatieke opdrachten en
ï Sertion d1Oréanozal zich dus :,iet begelen c p deli d ~ o de
graphie voorgeslagen weg.
Uit de Section de Magnétismn terrestre en de Section d'Hydrclogie werden geen bijzoiidere mededeelingen
gedaan.
E r werd mededeeling gedaan van de samenstelling van d e
bureau's der secties.
Van de uitnoodigingen voor de plaats der volgeiide coilferentie in September 1927 werd die van de Regeering van
Tsjecho-Slowakije, om die vergadering te Praag te houden,

aangenomen. Namens Polen werd Warchau voorgesteld.
nariiens Zweden, Stockliolii~,terwijl de Portugeesche afgevaardig'de ock zijn laild aairbeval voor het houden der
bijeenkernst.
Na de gebruikelijke plichtplegingen, waarbij ezne dankbetuiging aan de Spaansche Regeering vocr de bijzonder
p,astvrije en voorkomende ontvangst der deelnein'zrs geheel
c p haar plaats was, werd de tweede algeïneene Conferentie
der U~iiongesloten.
De Section de Géodésie, die een zeer uitgebreide agenda
te verwerken kreeg, begon hare werkzaamheden rerds op
24 September. Op dirn dag en den daarcp voigeil-rizn vergaderde het Comité executif zoowel voormiddags als namiddsgs ter bespreking vali de aan de Seclion te geven praeadviezen cver eenige punten van d: agenda en ter vaststelling van de volgorde, waarin de verschillende onderwerpen
behandeld zcuden worden.
C e eerst3 zitting in pleno v ~ l g d zop 26 Crpie.tnber voormiddag.
De voorzitter (Bowie) opende haar met eeiie welliomstrede e n eene uiteenzetting van hei d c r l d ~ ?t.cdesie
s
=n v a n
het programma der Section, -wier arbeidsveld zich allerininst binnen afgesleten grenzen b.~vi:idL.
Na het hc'uden van appel nominaal, werden als tijden
vocr de sectie-vergaderingen vastgesteld d e vocrmiddagen
van f0 tct 1 ui;r e? clo namiddagr~ivali 4.15 tct '1 uur.
A a n dz bijzondere ccmmissies werd verzccht hare bijeenkomsten te liouden 's morgens tusschen 9 c11 10 uur, 's midd a g ~tusschen 3 en 4 u. 15 of op tijden, d i ' zij beschikbaar
zcuden vinden.
De secretaris (Perrier) bracht een uitvcerig verslag uit
over het tijdvak 1922-1924.
Ingevolge de in 1922 te Rome genomen besluiten werd
Eet secretariaat ondergebracht in claartoe gehuurde lokaleti
(78 rue dlAn.jou Paris ( V I I I e ) ) , werd d,? m e e w e r k i n g verkregen van Cclonel Cross als gzsalariëerd adjunct-secretaris en werd eene steiiotypiste in dienst gerioinen,

Uit de rekening en verantwoording volgt, dat op 1 September 1924, den datuni waarop geen kosten voor installatie
nieer te wacliten warei;, en waarop kon worden aangencimen, dat de Section normaal ging iuncticnne~ren,zij
kcli beschikken cver rond 124 GO0 francs, vermeerderd met
het aandeel in de contributies van de Union over 1924,
waarvan nog niets was ontvangen, en dat gerekend kan
worden op een jaarlijksch gewoon inkomen der Sectio11 van
70000 francs, welk bedrag tot 98000 francs zal stijgen,
wanneer alle leden ten volle hunne geldelijke verplichtingen
zullen nakcmen.
Uit de inkomsten moeten eerst d e kosten van het secretariaat tot ezn bedrag van ongeveer 30 000 francs bestreden
wcrden; er blijft dan 40 000 francs over voor de kosten van
drukwerkei1 en voor wetenschappelijke doeleinden.
Voor het Bulletin géodésique is de wenschelijkh~id gebleken om het niet op ongeregelde tijden, maar wel driemaandelijks te doen verschijnen.
Ter sprake kwam de verdeeling van d e door de Section
uitgegeven drukwerken. In scmmige landen zijn de nationale commissies samengesteld uit een groot aantal personen,
waarvan meestal slechts een bepzrkt aantal blijk geven van
belangstelling in de verspreide stukken.
Op voorstel van den secretaris worden de nationale
comité's nu uitgenoodigd ieder voor zich een lijst op te
maken van institutzn en personeii, die voor gratis ontvangst
van de publicaties ?er Section in aanmerking komen. Daarbij
zal dan zorg zijn te dragen, dat gelet zal worden op d e
instituten, waar de werken een blijvende plaats verkrijgen,
en dat zuinigheid betracht wordt met de aanwijzing van
bijzondere personm.
Een voorstel, dienende ter bevordering van de uitwisseling
t a n p~rblicatiesop bet gebied der geodesie, wordt aange:!omen.
Volgens dit voorstel zal er met medewerking van de
nationale commissies een lijst worden opgemaakt van
iristituten en personen, die zich verbinden hunne publicaties

af te staan in ruil voor andere, die betrekking hebben. op
onderwerpen, waarin zij in 't bijzc'nder belang stelle11 en
die zij vermelden in de voornoemde lijst. Ieder zal vrij
blijven in het aantal der in ruil aan te bieden exemplaren;
deze zullen gezonden worden aan het secretariaat der
Section en daar zal gezorgd worden m o r de doorzending
aan de adressen, die daarvoor naar de meening van den
secretaris het meest in aanmerking komen.
Een voorstel om over te gaar, tot periodiek uitgeven van
eene bibliographie op hzt gebied der gecdesie, wordt aangencmen, met dien verstande, dat voorloopig alleen zal
wurden gelet op hetgeen, te beginn'zn met 1922, is verscheil.en, en dat de inrichting zoodanig zal zijn, d i t zij kan
a.ansluiteii aan de door J. H. Gore bewerkte Bibliography
cf Ge'odesy 2nd. e;, 1902 (Appendix ri . 8, Repcrt 1902,
17. S. Ccast and Gecdetiu Survey).
De nationale commissies zullen hunne bijdragen voor de
biblicpraphie lever-.li,
E?n vocrstel om a a n het serretariait eene centrale bibliotbeck der Section te verbinden, wordt aangenomen. In deze
bibliotheek zal zooveel m ~ g e l i j keen. volledig stel der in de
vcrsehillende land211 uitgegeven stukken op het gebied der
gecdesie verzamoi':l worden. Aan .?.I ~;aLionalecommissieï
wordt dus verzocht, voor zoover dit nog mogelijk is, van
alle uitgegeven s t ~ k k e neen exemplaar aan h-t secretariaat
te doen toekomen.
Naar aanleiding van klachten over vertrsgingen, welke
zich voordeden bij de verzending van dz drukwerken der
S e c t i ~ n .door tusschenkomst van het Internationaal Kuilb!jreaii, zullen sta.ppen gedaan worden o m zulk ongerief te
vocrkcrnzn zcnrier dat hooge kosten het gevolg daarvan
zijn. De secretaris zal in de p;evallril, dat de stukken niet
rezhtstrc'zks per post worden verzonden, aan d'z geadresscerde:? een advies dzr verzendin2 doen toekomen; hij vermekt wederkeerig advies van zeridingen van grooten omvang
azn zijn adres.
De secretaris bracht nog onder de aandacht, dat een be-

langrijk aantal landen nog in gebreke is gebleven met de
aanwijzing van e r n lid der Commission perminent- en
spoorde aan tot afdoening dezer zaak.
In de volgende vergaderingen werden de nationale rappcrten over het tijdperk 1922-1924 uitgebracht, waarvan
eenige aanleiding gaven tot besprekingen; evenzoo de rapporten over bepaalde onderdeelen der geodesie, voor zooveide rapporteurs deze stukken gereed hadden, en kwamen de
verschillende in de agenda vermelde vraagstukken aan de
orde. Voor vele ervan werden commissies aangewezen, welke
of tijdens de conferentie òf later een advies aan d e Section
zullen uitbrengen. E r waren niet minder dan 15 commissies.
Van de Nederlanders kregen Muller en Nijland zitting in
de commissie voor de breedte-variatie, Nijland in die voor
het wereld-lengtenet, Heiivelink in diz yoor kaartprojecties
en die voor stabiliteit van het invar, Vening Meinesz in die
voor de zwaartekracht-bep3lingen.
Vocr Nederland werd door Heuvzlink verslag uitgebracht
over de werkzaamheden 1922-1924. Daarbij werd meldin2
gemaakt van de verbeterd? waarde voor rle l e n ~ t evan de
basis bij Stroe, waarover hijzonderheden voorkomen in ons
jaarverslag van 1923, van het verschijnen v a n ,,Observations
de pendule dans les Pays-Ras 1913--1521", ook vermeld in
v c o r ~ c e m d jazroerslsg, van de slingerwaarnemingen aan
boord van de ondrrz?zboot K I 1 op haar reis vali Nederlsiid
naar J a v a , waarover door den ingenieur Vening Meinesz in
de Conferentie een voordracht werd gehouden, en van de
waterpassingen tusschen Helder en Terschelling, uitgevoerd
in 1922 tet? dienste van de Staatscommissie in zake hoog2
waterstanden in verband met de afsluiting der Zuiderzez
en tusschen Maastricht e n Venlo, in 1923 uitgevoerd voor
den Algemeenen Dienst van den Rijkswaterstaat.
Bij het rapport voor België, waarin. uitvcerig gesproken
-werd over de Beléisch-Fraasrhe aansluiting d'2-r driehoeksmetingen, werd docr Heuvelinlc opgemerkt, dat ooli langs de
Belgisch-Nederlandsche grens volledige a.ansluiting d r r
driehoeksmetingen aanwezig is.

Bij het uitbrengen van zijn rapport voor Noorwegen werd
door Klingenberg medegedeeld, dat vermindering van syslematische fouten bij wat'rrpassing verkregen was door in
iederen slag waar te nemen in twee opstellingen van het
instrument, beide op 1 vcet, maar in tegengestelde rich-'
tingen uit het punt met gelijke afstanden tot de baken.
Bij het rappc'rt voor d2 Vereenigde Staten, waarin vermeld werd, dat bij astronomische lengt'~-bepalingenvoor
het eerst gelbruik was gemaakt van radio-telegrafischc tijdseinen, ciltwikkelde zich dis~iissieover de relatieve nauwkeurigheid ti~sscheri deze e n de draad-telegrafische, en
tusschen locale tijdsbepalingen met passage-instrument eii
die met prisma-astrolabium, waaruit besloten mag worden,
d a t naar het oordeel d'zr sprekers in geen der beide gevallen
een der methoden van werken nauwkeuriger uitkomsten
geeft dan d e andere.
Bij d e medcdeeling over waterpassingen in Frankrijk
vcegde Ch. Lalleinand, dat uit de opteekeningen van den
iliarecgraaf te Marseille ee!:g
19-jzrige perio2e b!selc t,?
volgen, maar ook eepe lineaire verandering van driekwart
millimeter per jaar in den zin van bodeindaling.
Bij het cverleggen van zij11 rapport over b.sismeting vzstigde P ~ r r i e rde aandacht op eenige daarin voorkomeilde
zaken en oncler meer op de ornsiandi~heid,dat van de 77
bases, die :iolgens d e bij hem ingekomen berichten gemeten werden tusschen 1912 en 1922, er Dij slechts ééne, en
we! die bij Stroe in Nederlan'd in 1913, m'2t een toestel met
meetstaaf is gewerkt en dat in alle overig2 gevalleii gemeten
w-erd met draden cf banden,
Als rapporteur over driehoeksmetingeil verzorht Perrier
inzending van gegevens, die uit versiliillende lrinden niet of
cnvcltallig inkwamen. Bcwie besprak een vraagstuk van
driehceksmeting, d a t zich bij zijn dienst in d e Vereenigd'z
Staten voordoet. Het is daar noodig gebleken voor d e westelijke helft van het terrzin de uitgevoerde driehoeksmetingen
cpnieuw te vereffenen en wanneer dit werk op d e gebruikelijke wijze uitgevcerd zcu worden volgens de methode

der kleinste vierkanten, zou daarmede voor één persoon een
werktijd van 120 jaar gemonid zijn. Eenr andere oplossing
is noodig en een voorontwerp, daartoe opgemaakt door
Adams, en in de vergadering rcndgedeeld, werd in aller
aandacht aanbevolen, mede met het oog op de herberekeningen van driehoeksmetingen in Europa.
Bij het door Soler uitgebrachte rapport over slingerwaarnemingen kwam het vraagstuk der isostatische reducties ter
sprake. Het bureau der U. S. Coast and Geodetic Survey is
op dit soort van werk goed ingericht en op een daarover
gestelde vraag antwoordde Bcwie, dat er waarschijnlijk wel
eerie regeling getroffen zal kunnen worden, waarbij, onder
verrekening der kosten, zulk werk voor diensten in andere
landen dan de Vereenigde Staten, ook in Washington zal
uitgevoerd kunnen worden.
Tevztls bracht Prof. Soler verslag uit namens de Commissie voor de zwaartekracht-bepalingen. Deze commissiz
heeft, in verband met nog in cntwilrkeling zijnde methodes,
geeii unificatie der waarnemingsmethoden willen voorstellen. Zij wenccht echter wel, ten behoeve van eene
tinifcrme beocrdeeling der nauwlieurigh;.id, een schema
vcoï de berelrening der middelbare icuten aan te bevelen.
Zij spreekt daarbij rle wenschelijkheid uit om alle waarnemingen zoowel volgens Boiuguer als isostatisch te reduceeren. Zij dringt er op aan, dat de hoofdstations der verschillende landen en meer bijzondzr die der aan elkander
grenzend2 landen, dncr zeer nauwkeurige waarnemingen
onderling worden verbonden.
Bij de overlegging van zij11 uitvoerig rapport over isoststie
besprak Bowie de samenwerking, welke te dezer zake van
geologie en geudesie noodig is. Hij vestigde de aandacht op
resultaten van w a a r n e m i ~ g e nen berekeningen., welke erop
wijzen, d a t over 't algemeen d r massa's van bergketens liiet
gecompenseerd. worden door onmiddellijk daaronder gelegen missa's en dat dus iscstasie kesrhouwd moet worden
cver gebieden van vrij groeten omvang.
Naar aailleiding van eene opmerking van Prof. Soler wijst

hij erop, dat de U. S. Coast and Geodetic Survey in de berekeringen wel streng lokale compensatiz aanneemt, ter
wille van vergemakkelijking der becijferingen, maar dat de
hieruit voortvlcziende wijzigingen in de bedragen der
anomalie onbeteeltenend zijn.
Col. Sir Lenox Conyngham vestigt de aandacht op het
voorkcmen van reëele afwijkingen van den isostatischen
toestand, naast dz srhijnbare, welke het gevolg zijn van
onregelmatige verdeeling der massa's in verticale door~ n e d e nder aardltorst. Evenals Prof. Tanskariate is hij van
oordeel, dat besturieering dezer verschijnselen van veel
belanq is voor de beoordeelinq van tectonische bodembewegingen.
Tn dit verband geeft Bowie alo zijne meening te kennen,
dat de aardkcrst niet anders dan geringe spanningen kan
c7neme:l en dus door bewegingen spoedig gevolg geeft aan
docr evenwichtsverstoring ontstane krachten.
Rcussilhe kon sls rapporteur over kaartprojecties een
bzlangrijk rapport overleggen, maar daarin ontbreken nog
gegevens uit vel: landen, waarmede dit stuk aangevuld zal
dic~iente worden, alvorzns h r i i-i definitieve behandeling
kan kcinen. E r werd ezne comrilissie aangewezen, die aan
de Section nadere voorstellei1 zal doen. De vergadering was
ce~steminigv2ii oorJeel, dat reeds dadelijk in ieder land
voor zich gcqtr.ezfcl mcet worden naar het gebruik van
slechts Cén kaartprojectie bij v2ischillende takken van
dienst.
Docr Veilinc 1Veinzsz werd een voordracht gehouden,
waarin hij de docr hein uitge:!achte wijze van waarnemingen
v e t paren slingers aan boord van een bewegend vaartuig
uiteenzette, ei; aanloondz, dat sldus de slingertijd kon
wordei: t a s tgesteld met bijrs even groote nauwkeurigheid
317 wani7c3s kek instrument zen vaste opstelling heeft.
Verder deed hij re-'cdeeling van de ondervindingen door
1-ein opgedaan =i> de r s u l t a t e n door hem verkregen tijdens
zijn reis a s n boord van dz N e d e r l a n d s ~ h ecnderzeeboot K II
van Nederland naar Java. De methode van werken bleek

zeer betrouwbare uitkomsten te geven, wanneer in volle Lee
met ondergedoken schip gevaren werd. Een in het Fransch
gesteld voorloopig bericht met meer gzdetailleerde mededeelingeil werd in d e vergadering rondgedeclj.
De voorzitter (Bowie), die op het gebied van slingerwaariierningen een er1;eiide plaats iiiriecmi, h r ï r k t , order instemi-i~ii~g
d e r vergadering, dank a a n Vening Mzinesz voor zijne
bijdrage aap de wetenschap, die een van d e b2langrijkstc
iiit de laatst verloopen jar2.i g e ~ ~ c ~ m
ma:
i i uwrdrn. Ilig
stelde in het licht, d a t geen practische iiitkon~sienverkregen
zouden zijn, wanneer geen medewerking was verkregen
van d e Nederlandsche Marine, ?n op zijn vocr.;+cl w ~ r c lalt1
de Nederlandsche g e d e l e g e ~ r d e nverzocht aan de Nederlandsche Regeering en iri 't bijzonder a a n den Minister van
Marine den dank der Sertion over te brengen vour de a a n
Vening Meinesz verschafte gelegenheid tot u i t v c e r ~ nzijner
waarnemiiigen aan boord van de I( 11. Hij wees nog bijzonder op de uitkoi-ilsten, die aantooiien, dat in den Indischen
Oceaan de toestsrid van isostasie a i r i ~ ~ e z blijkt
ig
te ~ i j n
Volgens een in 1922 t e Romz genomen besluit, kwiin op
...
de agenda vcor: keuzc van eene international^ vergziijkings-ellipsoïde.
Het was wel t e vcorzien, d2t daarovcr niet ganakltelijk
eenstemmighzicl verkw0e.i 7011 worden. Vati versehilleiid?
ijd den waren in ~ ? n t w o o r dop een roiid~ezc.i~den
~rlgenlijst
riota's t e dezzr zshe bij het biir:;u d r r Sccticn ingekomei,
!n eeil langdurige zittiaq wcisl dit ptiiit besyrokrn in het
Ccrnité exécutii, dat in eeqe iirts rn:i tcelichting a s n de
Scctir,n het vccrstel deed, om san t? I - e v e ! ~dat
~ , voor ieder
geval, waariri dit mogeli:lc z21 hlijit:ii, al5 vergelijkingsclliproïde te k e ~ ~ ~ td;?
t ~ iiiet
n , d e Iccir H2yford in 1:)Iii
berekende afmetingen:
afpiaiting -- 1 : i9'i
hz!ve groote a i - 63 783 52 ? - z t z r >
L)c Sertioii besteedde vrijwel de c-l-eele vc:)rinidd~gzitting van 6 October a a n besprekiiig van dit piint; de

motieven van het Comité-exécuiif kwamen daarbij vail~elf
ter sprake.
De strekking van het voorstel was, oin te voorkcinen, dat
in de naaste toekomst, nu in verschillende d'zelzn der
wereld nieuwe driehceksmetingen ondernomen worden, nog
ineer verscheidenheid van ellipsoïdes zou cntstaan, drin al
t-eeds het geval is en te bevorderen, dat bij de behandeling
van vraagstukken, die betrekking h'zbben op het aardoppervlak als één geheel - zooals dat van afwijkingen der loodlijn - verder slechts één vergelijkingsoppzrvlsk in aanmerking zal komen. Het was niet de bedoeling om on-verganltelijke afmetingen voor de meridiaan-ellips vast i c
stellen.
Op de vraag of veer het doel dan niet eer,e van. de twee
tbans meest gebr~iI;te ellipsoïden - -li? van 5 , ~ s s e ci n v n : ~
Clarlte - in aanmerking zouden komen, w,zrd geantwoord,
dat het niet weriszhelijk geoordeeld werd aan de voorstanders van Bessel de dcor Clarke berzkende constanten
op te dringen, of omgekeerd en d.at het nieliwe vergzlijkiilgsvlak daarom liefst een neutraal karakier zou h'zbbrn, in
dien zin, dat hct in de praktijk n04 nirt zcu zijn toegepast.
De ellipsoïde van Hayford voldo3t asir deze laatste voorv ~ a a r d e ;zij zoti echter niet a.a.nl:nvolrn kunnen worden,
wannezr zij niet de volgrilde goede e i g e i ~ s ~ h i p ~had.
en
De reciprcque-waarde van de af;>latti»g (297.0) door
Hayford in 1910 berekend voor Irzt gebied der Verzenigde
Staten van Noord-Amerilta, komt goed overeen met die van
Hzlmert (296.7) in 1915 b'erekend voor Europa en met di?
van de Sitter (296.91, afgzleid in 1924 uit aitronomiszhz gegevens; zij werd ook aangenomen door de astronomen voor
de berekening vac de ephemeriden. De middelbare fouten
en daarmede de mater1 voor de nauwkeurigheid der Hayford'sche getallen zijn beken'd.
In de discussie was duidelijk merkbaar, d s t vers:hiller.d.i.
sprekers meer het cog hadden op vastsielleri van de meest
waarschijnlijke waarden voor de constanten van de meridiaan-ellips, dan op het invoeren van een algemeen verge-

lijkings-cppervlak. De stemming over de voorstellen wzrd
uitgesteld tot deli volqendeii dag. Toen weiden aan de verpadzring de volgende vragen voorgelegd:
1 . is het wenschelijk zooveel fiiogelijk één vergelij-,
kingsellipsoïde in te voeren?
2". Zoo ja, welke waarde zal dan toegekend worden
aan de afplatting,
3 . en welke waarde aan de halvz grocte as van de
meridiaan-ellips?
De eerste vraag werd spoedig met algemeene steminen
bevestigend beantwoord.
In antwcord op d2 tweede vraag werd de door Hayford.
terekende reciproque-waarde (297.G) aangei~oinen,nadat
naiilens cle Engelsche gedelegeerden verklaard was, dat er
naar hunnz meening geei1 reden W ~ om
S
aan eene der bek e n d ~e!!ipscïdeii -li, vcorLeui t2 s~1i~nl:ei-iBij dz bezintwonrdinf der derde vraag ging het er cm of de E-Iayford'sche
waarde, clan w21 een op hektometers afgeiond getal gekozzn
wcrden; wet 19 tzgen 17 slemmen werd tot het eerstgegenoemde besloten.
Hiermede was h21 v c ~ o r ~ t v217
e l :-?t Conli t6-cxé~iitifin zijn
gehcel aangenoi-ilen.
D c ~ Gailiizr
r
wrrcl xr:r\lari iiii:ef;i~)~itn 1 7 1 ~ i 1 ,
Ccirimis-ie voor de hïeedtz-vsriaties
Dit verslag l.eh=nde!dr niet dz theoretische kwesties,
welke zijl? cp<ecliagen aan een2 gemznède commissie uil
d ? Union Astrcilomiqiiz en :'e Section de Géodésie, De
-\va~r~ie-ningc~i
t ~ IC122
1
z:jn vr>crlccpi~
<cr~clii:ezrd; de iiitkomsten van dezz reductie zijn ceerge!egd in cen opstel van
Waria-17, geplzltst in de Astroi~omischeNachrichten, en in
afdruk ter vergacleïi-i< ïci:dgedeeld De kosten van dit werk
rljn bztaald 6 c c r :l2 A ~ ~ c i ; ~~ti ~i : ci i -~c ' c , i ; ?restrzint-, d i i
thans nog cvzr 20 L 35 duizznd frsnzs (Fransch) kan berchikken Masr dit bedrag is niet toereikznd cm de definitieve berekening der waarnemingen en Ilet drukken van de
uitkomsten te bekostigen.

De commissie stelde nu voor, dat de Section een crediet
beschikbaar zou stellen, vraaruit haar bestuur in de eerstvcrige11.de drie jaren zoo ncodig subsidie aan de likwidateurs
cler Ascociation restreinte (Gauticr en Muller) zou kunneli
verleenen vocr genoemd dcel.
De iiiternatioiiale breedte-dienst werd sedert 1922 geleid
d ~ o rKiinura, aan wien voor drzen dienst een crediet van
2C30 yen ware te verleenen.
Van d e vijf internationale breedte-statio~sop het noordelijk halfrond zijn Gaitersburg en Tschardjui buiten bedrijf.
Ce commissie adviseerde, dat pogingen in het werk gesteld
zouáen w o r d ~ nom de wasin~rningeriop die stations t e doen
hervatteil.
Elet is wenschelijk, dat ock op het zuidelijk halfrond
waarmmingen gedaan worden. De daar vroeger ingerichte
staticns mcesten wegzils ongezond klimaat verlaten worden.
De comínissie stelde nu vocr, dat de sterrewachten te
La Plata en te Adelaide uitgenoorligd zoud,zn worden regelinatige waarnemingen voor de breedte-verandering op zich
ie nemen.
De vcorstzllril der ccmmissie werden door de Section
aaiigenomen.
Een rapport van Kimura over den breedte-dienst in de
jaren 1922-1924 werd rondgzdeeld. De rapporteur was
verhiilderd ter conferentie aanwezig te zijn.
De ccmmissie voor de lengte-bepalingen bracht bij monde
van Ferrié rapport uit over verschillende kwesties, waarvan
te dezer plaatsz vermeld moge worden het voorstel om in
het fundamenteele lengte-net meer dan 3 punten op te
nemen, die dan op minder dan 8 uur tijdsverschil onderlingen afstand zullen liggen en c'm het programma van
werken algemeen bekend te maken, opdat een ieder, die
belang stelt in Ii,zt vraagstuk dz bij dit werk noodige radiotelegrafische tijdseinen zal kunnen opnemen.
Ter zake van het publiceeren van tafels der natuurlijke
sinussen en tangenten, waarover reeds in 1922 t e Rome
werd gesproken, en waarvoor thans nadere voorstellen

werden gedaan, werd nog geen besluit tot uitvoering gencmen.
De cndervindingen opgedaan met meeidraden en meetbanden van invar hebbzn geleid tct van verscliillende zijden
uitgesprolieii wsnschen liaar gegevens betreffende de stabiliteit van dit inateriaal. Eene t-. 2ezeï zak-. iiigc?t-.ldz sominissic deed liet voorstel tot liet houden van een enquéte,
waarbij gegevens verzameld zullen wor?en, welke na
geordend te zijn aan Guillauiì~e, wiens afwezigheid ter
c ~ n f e r e n t i rbntreurd werd, zullen wcrden voorgelegd. De
enquite zal zich uitstrekken over geen andere van invar
vervaardigde instrui1:enten dan .Je voorrioeinde draden en
banden.
Een als ontwerp d ~ c d-.
r co~nmissieaangeboden vragenlijst werd door de Section goedgrkeurd.
De door het bureau der Fection ingevolge de in 1922 te
Kcme genurnen besluiten geredigeerde statuten der Section,
werden met kleine wijzigingen door de Section vastgesteld.
De voorzitter der Seiticn (Bnwie) werd herkozen voor
een tijdvak van 3 jaren, de secretaris (Perrier) voor een
tijdvak van 6 jaren.
Bij loting kwa~r.,rnVacclielli en Hzuvelink aan de beurt
var1 aftreden in het Comité-exécutif; zij werden voor een
tijdvak van 6 jaren herkozen.
De in de vergadering te Rome aangewezen rapport'eurs
voor bijzciidere vraagstukken werden gecontinueerd met
u i t z c n d e r i n ~vail dien voor de aarde als tijdmeter, w ~ l k
onderwerp voor de agen,da werd afgevoerd.
Op de gebruikelijke w i j ~ zwerden een aantal wensclien
c;pgesteld om t r worden overgebracht bij degenen, waarvan
verwacht wordt, dat zij tot d e vervulling er van zullen bijdragen.

Werkzaamheden der Commzssie
De bemoeiïngen der Cominissie betroffen in 1924:
de secundaire driehoeksmeting;
de slingerwsarnerriingei~,

Driehoeksmeting. Personeel.
Bij den aanvang van 1924 bestond het persoi~ezlvuor d e
clriehuel;s~iicti~ig
uit: d e irigenieiirs: Ir. N. Wildehoer; Ir. J .
B. cl? Iiu!ster; de landmeters J. J . A. Heezemans en H. C.
Hartman; d e relwnaaïs H. Vuurman en mej. A. J . M.
Jc Boer.
k a n laatstgencemde werd inet ingang van 1 Juli 1924
eervol ontslag va-leend.

Secuzdaiae driehoeksmeting.
Wegens gzbrek a a n gzldmiddelen moesten d e terreinwerkzaamheden der secundaire drielioeksmeting zeer
worden hnperkt.
In plaats, dat met twee ploegen gedurende het seizoen
van vijf maanden terreiliwerk zou kunnen worden verricht,
zooals voorzien was toen c p 1 J u l i 1923 twee landmeters
van het kadaster bij de Commissie werden gedetacheerd en
het biidgzt der Conrmissie met de salarissm van deze ainbtena:-eii wer'd belast, kon wegens beperking van het subsidie,
slechts ékn plo'eg gedurende twe- e n ean halve maand
icrreinwerk uitvoeren.
De richtingsinetingen in Drachten I , die in 1923 waren
aangevangen, werden voltooid. Richtingsmetingen en cen[re,.,i~ngsir.eeiin<ei!
-'
werden voltuvi4 o;; d z d ï i e h c ~ k s ~ u i i i z n
Nijega ( S i ~ i 'Iwijzrl,
]~
Drcgeham e n Eecgun~T ; in 1:ct ~ i r i e hoekspunt L e e u ~ ~ a r d e iIi (Old-hove), waar e2n waari~einingspijleraanwezig is, werden de richtingeil naar somïnige ocstwaarts gelegen drizhoekspunten gemeien.
A a n de metingen op d e stations Twijzel en Drogeham
heeft deelgenomn Ir. P. H. Poldervaart, tijdens zijne opleiding voor de betrekking van aspirant-ad junct-brigadecliel
bij d e Triangulltiebrigad- v.an den Sopcgrsfischrn Dierist
in Iqederlandsch-Indië.
Dr berekening van d e coördinaten der driehoekspunten
werd voortgezet; voor zoover metingen beschikbaar waren,
wsrd zij vocr dz recuildaire puntei: van den lst,zn rang ge-

heel en voor de punten van den 2den rang grootendeels
afgewerkt.

De ingenieur Dr. Venin8 Meinzsz vcer'de tijdens zijne
aariwezigheid op J i v a in Januari tz Weltevreden waarnemingei1 uit met de aan boord van H. M. cnd,a-zeeboot K I1
gebezigde siingzrs van rnescing - in vorige varslagen vzrlieerdelijk bronzen slingers genoemd - en met de invarslingers, en mzt deze laatste ie Bandozng in het gebouw der
Technische Hoogeschccl, dat als hoofdstation is gekozen
voor de relatieve zwaartekrachtbepalingei~.,welke in Nederlandsch-In'dië door de Triangulatiebrigale van den Topografisclien Dienst zullen worden uitgevoerd. De gang van
dei1 tijdmeter w e d bepaald met behulp van de wetenschappelijke tijdseinen van Bordeaux.
Na d,? terugkomst van Dr. Vening Meinesz in Nederland
ii? Maart vcerde hij de aansluitingswaarnemingen met beide
stellen slingers uit in de Bilt. Uit deze bleek, dat de invarslingers, waarschijnlijk ten gevolge van de hooge teinperaturen en de trillingen, waaraan zij op de reis waren blootgesteld, een kleine verandering haddzil ondergaan. Hoewel
de resultaten der zwaartekrachtbepalingen in Indië dienteilgevolge niet zoo nauwkeurig zijn, als uit de waarnemingen
zelve zou volgen, zijn zij toch zezr bevr.zdigend en voldoende
nauwkeurig voor het beoogde doel.
Een nadere beschouwing van de uitkomsten, verkregen
met de messin~sliniers,deed twijfel rijzen aan de juistheid
der gebezigde temperatuurconstanten, welke in 1905 te
Pctsdam zijn bepaald. Het was dus noodig hieromtrent een
cnderzoek in te stellen. Na verkregen toestemming van den
Directeur van het Geodetisch Instituut te Potsdam bepaalde Dr. Vening Meinesz in Juni opnieuw deze constanten met het aldaar aanwezig toestel, waardoor de juistheid
van het vermo2den werd bevestigd.
De definitieve berekening der waarnemingen aan boord
van de onderzeeboot kon daarna ter hand genomen worden.

Deze was nog niet geheel afgeloopen vóór de bijeenkomst
der Unicn t e Madrid, zoodat d z volledige resultaten nog
niet konden worden opgenomen in de voorloopige mededeeling, welke d e Ccmmissie heeft laten drukken onder den
titel ,,Observations de Pendule sur la Mer pendant un
voyage e n sous-marin de Hollande a Java", Delft, J, Waltman J r . ; deze is te Madrid a a n de afgevaardigden uitgereikt.
A a n het einde des jaars waren d e definitieve berekeningen voltooid. De voorloopige mededeeling is met nog
ciitbrekende uitkomsten aangevuld; zij is bestemd om te
wcrden opgenomen in het cfficieele verslag der bijeenkomst
te Madrid.
Zeist
-

Dellt

, 2 April 1925.
De Rijkscomrnissie voor
Graadrneiing en Waierpassing,

J. J . A . MULLER,Voorzitter.
E-IK. J. HEUVELINK,
Secretaris.

