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HEDEN OVER 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 cei- 
a;iiigrianclc hare w~erkzanmheden in het jaar 1936 het volgende 
te berichten. 

COMMISSIE 

Bij den annv:iiig v:in 1936 was de Commissie, 21s volgt 
s:imcngesteld : 

Ledeii: Dr .  J .  J .  A. Muller, Voorzitter; Ir. H k .  J. EIeiivelirik, 
Sccret:iris; Dr .  X. A. Nijliind; Dr .  L. H .  Sicrtscnlri; Dr .  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:itcui- 
v: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 ri r i r i  dc C;oinmissie. Dr .  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 u 

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. Uc  (:otiimissic hctrciirt 
liet verlies van clezcii geivr,:irdeerdcii niedewerker. 

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

'Ter IJcsl~rekiiig v'i:? lirire ~~~iiigelcgciilictlcri vergaderde dc 
(:ommissic ccntiiaal te Ariihcni. 

lIIl~I.I0TI I6BK 
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,~irg der iritcrn:itioiiale Geodetische 
ei1 Geoljhysischc Unie 

Met goeilke~iring van 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:)rzittci- 
der 1n:ern:iticinalc (;codetische Associatie de \ergnderiiigcii dezer 
Associntie presideerde. D e  secret;iris der (lommissie, Prof. 
Schcrmerhorii, was verhinderd te ga:in. I le  werkzaam he de!^ 
1i;iiiieii eeii aanvang op i 4  September met een bijeenkomst vliii 
liet (:ornit& EcEcutif de7.er Associatie, en op  r5 September had 
ceri vcrgiidering plii,its vnri het Comité Exécutif v:iri de  geheele 
uiiic. bcstaaiide ~ i i t  de 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~heid cii grooteii ijvcr dc :idministrritieve 
z::E:eii der iissociatie beheert. 
01' 1 0  Scptcmbcr werd de roiifcrcritic met de eerste 

verg:idcriiig \.;in de Unie officieel gcopeiid, waarlij redevoeringcii 
\verden gcli~o~~dcii  dooi. den Voor~i t te r  dcr Royil Society, Sir 
Wil1i;im Eragg, door deii Right Honour:ible tlic Lord Provost 
of l? l i i~burgh,  door dei1 I>riilcipnl of the Uni\rcrsity o f  Edin- 
l~u rgh ,  Sir Thom:is Mollaiid, door Professor d'Xrcy Weritworth 
Thompson eii door dei1 Voorzitter der Unie, Dr .  Willinm 
Howic, die bij deze plechtigheid het ecre-doctor.int cler Univcrsi- 
teit 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 lu i~ i i ì g~~ i t t i i ì g  der Uiiic. 
1:xcui-sies n:i:ir beliing\vekkend pin ten  v;m lklinhurgh en liLiar 
de  I-lighlaiids cii vcrscliillcnde feestelijkhedrii \visseldeii den 
\.?ctciischnppelijkrii ~ i r l~eid  o 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 bijeeii- 
komstei) [c oiitmoetcri. D c  Eiigelsche en Schotsche gnstheereii 
liel>l~eii het o p  uitiiemeiidr wijze verstaiiii deze Leestelijkheden 
cii excursies te docri slngeii; hiiii grootc lioffelijkheid heeft alle 
b~~iterilaiidsclic bezoekers getrofferi. 



] ' > i j  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 ~ e  cp 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~pelijke rncdt-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;ii 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:itcr- 
p:issirig eii Tri:iiigulatie en Veiiiiig Meinesz, lid Jer  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\~ciis door I'i-of. l'ieiistrri, lid der Con-imissie vo;:r Uihlio- 
grafie. 

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. Seis- 
iilologischc, Vul~~iriologische. 0ceaiiogs;iphixchc ei1 i2ardnlrig- 
iie~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~irgh liecft viJr:r het ecrst 
(J«!< de Unie i i i  h:iar gclicel wctenscliiippelijke l~ijcenkoniste~i 
georganiseerd, n.l. 01) tivee avonden lezingen niï t  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~veede door het lid Vening hicincsz over de reis van H r .  Ms. 
K XVIII. 

In  de vcorvcrgadcriiigeii op 14 en 15 Septcrnber, evenals op 
dc IJilieverg:i.c!eriiig op 25 September, kw::ni een uiterrnatc 
gcnkht ige  clvaestie :!ai1 dc orde. Ilooi- AiIr. (:ha;)maii, President- 
clect 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~icie budget zijn [erlig te brengen, waarcloor 
de eenheid v:in bijdrage vcor de constit~ieerendc 1i: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 ~ ! e  eeiiige, 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 J  Ilet reeds vele tient,illcii 
j~ re 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,iiiiiigiiig hct 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 1 1  dc Unie o!) 
35 Septeml~er vrr\irorpcn. Met was ge1,lckeii. cl:ìt met tle 
bcslriiinde, rccds te Lic,ihon gercducccrdc coiitriliutics der ver- 
schillende constit~iecrcridc Stlitcn tls ~venschcn v: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>~igcstoord kan verdcr o~itwikkele~i.  

Op overige mincler belangrijke administratieve quaesties 7.21 

hier niet ingegrinn worden. Slechts inoge vermeld wordei-i, dat 
bcslote~i werd, dat desgewerischt de statuten van d e  Unie langs 
diplomatickcn lveg aan de Rcgecringen der aangesloten landen 
kciniien tocgezo~iden worderi 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 tijd- 
rooveiide discussies ariiileiding hebben gegeven, beslist zijn, 
zoodat voor latere conferenties ccn verclere vermindering der 
voor hct wetenschappelijkc werk zoo beleminercndc administra- 
tieve 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 
0 

ri:ivolgende mededeclirigeri. 
£-Iet i~ersoneel van den Bijlioudingsdienst bcstond in 1936 uit 

clcii I i ~ g e i ~ i c ~ ~ ï  J. H. 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. 

To t  den ;innvnrig der zomerinetiiigeri werden door de ge- 
i~oemcle ambteiiarcn de berekeningen uitgevoerd, voortvlucicridc 
~ii: de terreii?inetiiig:ri 1935, xv:!arvan de resultaten in voor- 
!ook;igrn vorm zijn ileergelegd ili de ,,p~<blicatie 1935". 

I n  Mei 1936 werd gepiihliceerd het ,,Rcgistcr vali Vastleg- 
giiige!; r X 'i5-I 934'', bev~ittciidc cerie compic:e ~iitgnve van ailc 
tot cii met 1934 uitgevoerde ceiitreeringeii. He 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 in  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 land- 
meters van het Kadaster in het tijc!vak var1 circa I Mei tot 



r Octobcr; door den irigeniciir de H~ilster  wrrd ook in 1936 
~iitsluitcnd rekeilwerk 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 ~ehee lc  ', 

breedte der proviiicic. Verder werder1 dcor deze ploeg centree- 
ringsmetingen uitgevcierd o p  deli Martiiiitoreil te Groningen op  
xirivrage van den Dienst der Gemeente\\~erlicn al'danr in  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~111 een tieiitiil, in 1clo3 gcli!rintste vastleggingen bleek thans, 
dat er na d;it jaar geen verandering in den stand der vristleg- 
gingen ten opzichte van de Vastlegging I i\,;is opgetredeli. 

D e  tweede ploeg ondcr leiding van den laildmeter H. C.  
Hartman verrichtte metiiigeii in  Dordrecht en omgeving en 
vei.volgens i11 een uitgestrekt gedeelte van Noord-Br~ib~inr niet 
'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 op  aanvrage van dc firma Philips IC 

Eindhoven op  erti aangegeven plaats te Hl-iizen uitgezet de 
riclitirig n a x  Tjililin bij Uiindoeng tsii bell'oeve van het orien- 
teeren der :intcrilies vaii een nic~iweii r.idiozendei-. 

D e  l ~ n d m e t e r  C;. J. Hruins verrichtte i i i  i2pril ceiìtreerings- 
metingen 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 datum bi j  de ploeg- 
Heczemans. 

Door de gezanicrilijke mcetploegsii wertlcii in I 93 (i dc 
coijrdinateri he1)nald van 18- riie~iwe of gcwijzigdc R.D.-puilteti, 
terwijl 184 pintel i  rvcrde!i geientrecrtl. D e  res~ilt:iic~i \ I i i i i  dczeri 
arbeid zijn heliend ge~~iiiilkt iii ~ l e  iil hlci 1037 verschenen 
,,Publicatie I 936". 

V:iii liet lid Schermerhorli ontviiig- de Commissie de 1i;ivol- 
geride rncded~elii-i~cii.  

Hetrcffende dc primaire waterliassilig kiiii rvorden medegc- 
deeld, 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-hit- 
d i e  grens (richting lientheinij. 

Eibergeii-Aa! ten-levenaiir. 

111 193O wcrde11 de navolgeiide oiidcrgr<indsche merkcii in 
1- ~is \ i i ig  opgciiomeii : de wate. 1 , . . ' 

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 v'iii kringsliiitfouteii werderi lierhaalcl de 
ti-:~jectcii: 

l>e herekeriiiigcii der result:itcii van de zwaartekr3chtswmr- 
iieiiiiiincii van de reis i ixt  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 zwaarte- 
krachtsresultiitcii. 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 

L. 

\,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 i i  ei1 J. C. van Driest. 

He t  slingertoestel voor zwaartekr,ichtswaarnen~ingen ter zee 
\verd gedureiide het voorj;iar eii den zoiiicr van dit jaar uitge- 
leend a:iii het ,,(:omitC iic1,ticinal frniic~iis de C;éod&sie et Géolihy- 
siclue" voor een expcditic in het Z.W. gedeelte van de Middel- 
Iaiidschc. 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. He t  toestel werd in goede orde terug- 
ontvangen. 



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. 


