


Oud-Utrecht 1997. - Dl.70 De NederlandseNoordpool-expe-ditie 1882-1883.De schepen&quot;Varna'en&quot;Dymphna&quot;ingeklemd in hetpoolijs, eind 1882.Foto: KNMI kracht en het luchtdrukverschiltussen twee plaatsen aflezen.Eenander hulpmiddel bij het waar-schuwen voor stormen was sinds1867 de telegraaf. Hiermee kon-den snel gegevens worden door-geseind van en naar de diversehavensteden. Ook weerkaartenwaren in deze tijd belangrijk; alin 1890 werden deze kaartendagelijks uitgegeven. Dit was eenvan de sterke kanten waardoorhet nut van een instelling als hetKNMI onomstotelijk vaststond.De jaarboek werden al snel uitge-breid met gegevens vanuit bui-tenlandse waarnemingen. Medehierdoor nam het takenpakketvan de medewerkers sterk toe.Als gevolg hiervan werd in 1877opnieuw een fysicus aan het insti-tuut verbonden. Deze, dr. M. Snellen, kwam alsdirecteur van de afdeling waarne-mingen te land in dienst. Onderzijn bezielende leiding breiddehet aantal waamemingsstationsvoor regenmetingen en onweers-waamemingen aanzienlijk uit.Vrijwel al dit werk gebeurde doorvrijwillige

medewerkers, waarvaner bijvoorbeeld rond 1880 al vier-honderd waren. In die tijd warende hoofdwaamemingsstations ge- vestigd in Groningen (vanaf 1839),De Helder (1843), Maastricht(1851) en Vlissingen (1854).Aangezien hier behoefte toe waswerd in 1881 in Amsterdam eenfiliaalinrichting opgezet en in1889 eveneens in Rotterdam. Debelangrijkste doelstelling was hetgeven van inlichtingen aan gezag-voerders en stuurlieden van dekoopvaardij. Daarnaast werdeninstrumenten, zoals kompas enmeetapparatuur, door medewer-kers van de afdeling geverifieerd.In de jaren 1882-1883 werd deel-genomen aan het eerste Interna-tionale Pooljaar. In internationaalverband werden in het pool-gebied waarnemingen verricht,waarbij ook Nederland (lees: hetKNMI) een waamemingsstationkreeg toegewezen. De periode 1890 tot 1940 Tot opvolger van Buys Ballotwerd M. Snellen benoemd. Toenin 1892 door het ministerie geldbeschikbaar werd gesteld voor denieuwe bouwplannen - noodzakelijkvanwege een groot ruimtegebrek- en vervolgens in 1893 het land-huis Koelenberg in De Bilt werdaangeboden, werd daar de

kansgezien. Het voormalige landhuis werd aangepast aan de eisen en erwerden onder meer twee waame-mingspaviljoens en een 30 meterhoge toren voor windwaame-mingen gebouwd. Op 1 november1896 kon een start wordengemaakt met de waarnemingen inDe Bilt. Op 1 mei 1897 werd hetnieuwe KNMl-gebouw officieel ingebruik genomen. Op dat momentwaren er 15 personeelsleden diein het nieuwe gebouw hun werk-plek kregen.Aangezien het KNMIvoornamelijk draaide op rijks-steun was de minister van meningdat er toch sprake van toezichtzou dienen te zijn. Hierom opperdehij de gedachte om een curatoriumin te stellen. Doel was om samenmet de hoofddirecteur ervoor tezorgen dat het instituut aan dewetenschappelijke doelstellingzou beantwoorden. In 1899 werdeen start gemaakt met het Collegevan Curatoren. De leden van hetcollege waren voornamelijk weten-schappers. De gebouwen van hetKNMI werden in de eerste decenniaregelmatig uitgebreid om in deruimtebehoefte te kunnen voor-zien. Gerealiseerd werden eeninstrumentenmakerswerkplaats,een laboratorium voor ijking enonderzoek van
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Oud-Utrecht 1997. - Dl.70 Het Koninklijk Nederlands MeteorologischInstituut 1854-1951 seizoenverwachtingen dateert uitdeze tijd. De afdeling oceanografieen maritieme meteorologie hieldzich met name bezig met hetbewerken van de ontvangenscheepsjoumalen en hel uitwisselenvan gegevens met buitenlandseinstituten. Als resultaat hiervanwerden regelmatig atlassen gepu-bliceerd. Ook werd deelgenomenaan internationaal oceaanonder-zoek en bijvoorbeeld ijswaame-mingen langs de kust. Onderzoekwerd gedaan naar getijden,stormvloeden, waterbewegingenen bodemonderzoek. Hiernaastwerden in de magneti.sche pavil-joens in De Bilt gegevens verza-meld over aardmagnetisme enseismologie. In 1938 moest deze wingsdienst bleef wel in Amster-dam. De weerkaarten werden nietalleen gemaakt voor de scheepvaart.Ook de luchtvaartmeteorologiewas een belangrijke taak voor hetKNMI. Veel weerkundig personeelis in de loop van de jaren werk-zaam geweest op de vliegveldenSchiphol, Eelde, Beek en Zestien-hoven. De taak van de klimatolo-gische afdeling richtte zich vooralop de controle van de waarnemingposten. De

ontvangen waarnemin-gen werden na ontvangst bewerkten meestal ook gepubliceerd. Inde jaren dertig ontwikkelden zichbinnen de klimatologie bijzondereaandachtsvelden zoals de land-bouwmeteorologie en de micro-klimatologie. Ook het doen van uitbreiding van werkruimte enmeer bergruimte. In 1911 werdeen paviljoen voor seismologischewaarnemingen gebouwd en in1914 een nieuw magnetisch pa-viljoen. In 1916 werd de houtentoren vervangen door een nieuween werd er een nieuwe directeurs-woning geplaatst. De waarnemingenen het wetenschappelijk onder-zoek concentreerde zich op eenaantal specifieke onderzoeks-terreinen. Vanaf 1890 werdendagelijks weerkaarten verspreid,waarbij het gebruik van de tele-graaf een belangrijk hulpmiddelvormde. In 1896 ging de hoofd-zetel van de telegrafische weer-dienst over vanuit Amsterdamnaar De Bilt. De stormwaarschu- Gezicht op hetbolwerkZonnenburg,1859. Lithografie doorP. W. van de WeijerFoto: Gemeente-archief Utrecht 54 UTRECHT mei/juni 1997






