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VERSLAG 
V A N  D E  RIJKSCOMMISSIE VOOR GEODESIE AAN- 
GAANDE HAAR WERKZAAMHEDEN OVER H E T  

TAAR I939 

De Rijkscommissie voor Geodesie heeft de eer aangaande hare 
werkza:imheden in het jaar 1939 het volgeiide te berichten: 

Bij den aanvang van 1939 was de Commissie als volgt s:imeri- 
gesteld: 

Leden: Dr. Ir. F. A. Vening Meinesz, Voorzitter; Ir. W. 
Schermerhorn, Secretiiris; Ir. Hk .  J. Heuvelink; Dr. J. H .  Oort; 
J. M. Tienstra; Dr.  J .  H .  F. Umbgrove. 

Ambtshalve leden: L. Ezerman, Kapitein Schoolmeetafdeeling; 
Mr. H. Iwemri, Inspectei~r van h e ~  Kadaster Re;. Lui~ei~nnt-  
Kolonel I'. J. Hamelberg, Hoofd van den Tri:ingulntiedienst; 
de Raad-Adviseur, wzasnemend Directeur vaii den Topogra- 
fischen Dieiist, A. van Hengel; de Chef vrin de Afd. Hydrografie 
van het Departement van Defelisie, Vice-Adniirnal J. C. F. 
Hooyk:~as; de Hoofdiiigenieur-Directeur van den Rijkswater- 
stilat in de Directie Algemeene Dienst, Ir. J. C. Scharp. 

Aan het :imbtshalve lid Mr. H. Iwema werd een langdurig 
ziekteverlof verleend. Zijn plaats In de Commissie wordt inge- 
iiomen door den liccr J. H. J. Houbeii, Ingenieur-Verif' ~ i c  i ireur 
van hct Kadaster te 's-Gravenh:ige. 

Ter bcsprekiiig vciii hare iiangelegcnheden vergaderde de 
Commissic viermaal. Hierbij wrrden o. a. door ambtsh:ilv:: leden 
i~~cdedeelingen gedaan omtrent wcrkz~amheden der betreffende 
dienstvakken, voor zooveï die op liet terrein van studie der 
Commissie liggen. 

BIRLIOTHEEK 

De Bibliotheek onderging wcderoin eenige uitbreiding. 

DI~f1OUI)INGSIIIENST IIER RIJRSI>RIEIIOEKShlETING 

V.in het lid Tieiistra ontving de Comi~-iissie de navolgende 
mededeelingen : 



Personeel. D e  teckenaar H. Dorgelo \verd teruggeplaatst 
n ï~ar  het Kadli5:er en iri diens 1)laats ?\-erd tie teelceiiaar C. de 
Vries cp I April 1939 hij den dienst gedctaclieerd. 

Werku~~an2heden.  Iii de eci-stc nlaiiiiden van liet vcrsllgjaar 
\v;erdcti dc 1:crekciiiiigcii v:in de mc-tiiigeii, verricht iii dcii zomer 
vnii I 938, voltooid. 

Voor de zoii-ier\verI~za:~n~licdeii werdcii 3 tneetpluegeii ge- 
vormd. D e  eerste meetploeg ontler leiding vaii J e n  I:ir,dmeter 
J. J. A. Heczemaiis aan n:ieii de teekenaar D .  K. 13loemeritlaal 
wns toegevoegd, zette de werkzannihedeii in het rioordeii van 
Noord-Hoilaiid voort. 13eze ploeg Iiad o. 2. tot opdraclie eeiiige 
punter) tc bepalen op den ,,Afslui~dijk". Vlieliswna: \tras het 
,,Monument" op  dczeii dijk reeds bepnald, docli de resliltatril 
v:in deze bep~iling wareii niet v ~ i l  dien ncird, dat niec ceii 
pugiiig tot verbc-tcriiig dieiii!e te ivordcn oiiderriomcn. Thiiiis 
zijii o p  den dijk 4 punten l:cpan!d: Wieriiigerriieei- 12 ,  de 
Vlieicr, 1Sreez:iiicldijk cii Midde!lil;tat. liij de nictirig werd veel 
liiiider oii<!er\-v!i:leii v:iii (!c. \vcersonist:iiidigliederi, terwijl mciì 
t1;i:irvaii jiiii;t iii dit gcv;il wegens de vrij grootc afsinlidei?, 
wa:irup de gegeTb.cii piiiitrii verwijderd w:ii.eii, rcecr d:in bij liet 
nurrri:i!e werk, ;ithiiiil-;clijk [v~is. Niettemi11 werderi helioorlijkc 
rva:iriicmiiigei: J-erki-egci?, zij het daii ook trn kost: vnri \/cel 
tijd. Iii de Wicriiigciiilccr werden vcrclcr nog cciligc ~ i u ~ i t ~ , i i  
beplialc! cii ceii n;iiit:il cciìtïeei-ingcn uitgevoercl. 

He t  werk in Xoord-Holl'iiid moest worden oiiderbroken, 
omdat dzze ii1cetpl~:ig (;p liet ei1:iiid Walchereii moest warde11 
tewerkgestrld. Viiii clc zijde v:iii liet K.idzstci was een bericht 
l~iiiiiengekomcii, dat op  liet cilaiitl rceds veel puiitcii gestoorcl 
\v;ircn en chaiis iioveiidicii liet pufit A~iic!delburg I dreigde 
ver!oreii te ziiaii door cc11 rcsi;iuratie vliii het kei.krrcbnu\,v. Door u 

siiel ii~grijpen 1;oii iiog juist de V~~stlcgging I \.~ic dit punt 
1,ehoildcii wordcri. 0 1 )  het cii:iiid zijii ~ e r d c r  20 puiitcn opiiicurv 
1:rp;iald eii 25 gccentretirtl, zood~it liier de toestalid werr geheel 
i:i orde is. 

D r  tweede n1ectpl:;cg. leider de 1;iiidnieter A. J. H. Meerteiis, 
assistc!it tlr: teekcii:i:ii- (:. de Vries, heeit 40 1iLinteii Iiepnald op 
dei1 zuidr:irid v;iii de Ve!~i\vc (Iiierliij zijn 48 ceiitreei-iiigcii 
~iitgevoerd) eii 30 p~i i~ ic i i  l;ep,ii;ld eii 3r ceiitr<eringeii uit- 
gevoerd te Vei~l«.  

D e  derde incetploeg, leider dc 1a1idirictc.r G. J. Br~iins, liccCt 
ge:verkt i i i  Midc!cii eii Oos~clijk Drente cii iii het Zuid-Oos~cii 



van Gro~i inge~i .  Mct het oog op de  tc~cnemcndc hebossihing vcin 
deze streken werd hct \venscliclijk gcacht de bijhoudi~lgs- 
werlízaa~iiheden hier te doen plaats viridc~i, T;oi!r wellicht de 
boomengroei het werk te zeer zou bemoeilijken. 

D e  berekeningen liiidderi het norm:ilc verloop. I-iicrbij v:ì.lt 
013 tc merkeri, d:it de 4 puritcn op  dcil Afsluitdijk, dic 
gczame~ilijlí werden vcreffaid, r i ie~  die ~ i _ : ~ ~ i ~ v k e u r i ~ l ~ e i c l  blekt-11 
te hebbeil, die dc kn.ciliteit vaii tlc \v;i:irnc!ningeri had doei1 
\~erw:~.chtcil. D e  middelb;!rc ft;iiien i11 de coördinritcn \vilrei: 
voor het punt de V!ietcr het grootst ril. G /  en 49  mm.  D e  
oorzn:ik hiervan líon nog ilizt mct zckcrhcid wordci  ~ a s t ~ e s ~ e l d .  
He t  is niet oi~wnarschijillijk, d:it de fouten v:;n dc gegeven 
puilten de reden voor de nîinder i~:iuv~líeurige ~iitlíomsten moeteil 
leveren. 

Over~vogen wordt langs clcn Afsluitdijk een riauwkeurigc 
Ier,gtemeting met de in;,ardraden van dc Kijkscommissie  rit 
te voeren, tefieiridc meerdere zcltcrheid Le verkrijgen. 

Pz~b!icaties. D e  vcrvarirdiging -VY~.II het kaartsysteem der 
publicaties vorder de naar ~ve i~sch .  Th;iris zijn de gegeveris var1 
1200 punten voor de verzending gerecd. Voor de vermenig- 
vuldiging van de kaarteil is cen nnu\vkeiirig werkcnde duplicator 
machine aangeschaft, die opgestelc! is aan de Kohiercentr:ile tc 
Rotterdam. 

Mateuieel. D e  drie niitomobieleil vatir liet tr'iriwort van de 
instrumenten bij dc ~verltzanmhcden Le velde vcrkeerc!? iii zeer 
slechtc~i mntcrieelei? tocst:ir?d. IHet zal spoedig ncjoclig zijn hierin 
drmr a l in~cl iaf f in~ vzii ilicu~ve \vageris t- vcr>rzieil. 

He t  instruineil~;!rium \r:!i~ den Dienst onderging uitbreiding 
door de aanschaffing. van een cicctrischc i.ekcnmachirie en een 
ni:ictiine vo:lr ha i i :~aa i~dr i j \~ i ;~ .  EIiervcor werd cel? oudc reken- 
machine aan d e ! ~  kadastr:ilen dienst afgest:iïn. 

WhTERI',\SSING 

Van het lid Scharp c~i~tving de Commissie de nnvolgeilde 
mcdedeciinger, : 

Er  werd een vijfdc :ìriils!uitiilgskïiiig t~isschen het Neder- 
landsche en Duitsche 1l.citerp:isrict ontn.o:.::en, dic yc!c::iil is tcil 
Oosten van Zuid-Lim!;~!rg. T e  dicn einde nerd o(:!; hct traject 
Reuver-Idaastricht-St. (;eci-truid lierh:!ald tcr coi!tro!e op  de 
ligging v:!n de beic!c vroeger ,gci~l~,?tste ei? :l.::iig~lo:~il cnder- 
grondsche verkennierkeil der eerste orde te Reuver ei1 te 



Sr. Geertruid. Verder werd voor dit doel een nieuw traiect 
gewaterpast van St. Geertruid naar Kerkrade aansluitend aai1 
de gelijktijdig uitgevoerde Duitsche waterp~issing. Nabij Kerkriide 
werd o p  Duitsch gebied aangesloten aan een nieuw ondergrondsch 
merk van de tweede orde. 

Door ,deze wa;erpassil;g is de herhaling van de iiauwkeurig- 
heid~water~ass ing voltooid. 

D e  voorbereiding voor de netsvei-effening werd voortgezet. 
D e  metingsresultaten iverden aan een controle cr; a:)n een 
critische beschouwing onderworpen. 'l'er beperking van de 
hoeveelheid rekenarbeid, dic voortvloeit uit de netsverc~fciiii-ig 
is het gemeten net door het doen iiitv~illen van een aantal 
gevolgde routes ecnigszins vereenvoudigd. E r  is daarbij op  gelet, 
dat de  overblijvende kringen ongeveer gelijkc groottz hebben. 

Van deze kringen zijn de definitieve sluitfouten berekend. 

Tijdens dc eerstc maanden van 1939 werdcn verdere voor- 
bereidingen getroffen voor de zwaartekrachtsexpecliti~e, clie dc 
Nederlandsche Marine wilde mogelijk maken door Dr .  hTieusvcn- 
klimp, ingcnieui- der Coinmissic, toe te staan dc uitreis via Knap 
de Goede Hoop met I-Ir. Ms. O r 6  mede te 11i:tki'q. Vali dc 
American Geophvsical Union iverc! met toestemming van dc 
Bel1 Telephonc Cy. een zeer riauivkcurige kw:irtstijdmcter Lcr 
leen ontvangen voor den tijcldienst tijdens de espeditic. 111 
verband rnct de internationale omstandigheden moest cchtci- dc 
cxpeditic achterlirege blijven en ~verd  Hr. Ms. O 16 langs den 
dirccten weg naar Indië gedirigeerd. 

Nog  werdcn in overeenstemming mct clc Nederlnnclsilic 
Marine planncn gemriakt voor een anderc cxpedi~ic mct l.Ir. Ms. 
O 19 of O 70  tijdens dc uitreis van een dezer l><iotc11, c!ocli 
hct slechtcr ivordeii van ,deli intei-iiation3.1~!1 toest:irid manktc tlc 
uitvoering ook vaii deze plannen oi~mogclijk. Wc1 hecft 
Dr .  Nieuivenkamp nog ecn kortc proefreis met Hr. Ms. O 1 9  
in de maand Juli kunnen meemaken, tijdcris welkt hii 6I.n 
ivaarneming heeft k~ inncn  verrichten. Door hct uitbreken vrin 
den oorlog werden allc verdere plannen voor \r:etcrischap~~clij!te 
expedities met Nederlandsche ondcrzeebooteii onnloge!ijk. D e  
laztstc maanden van hct iaar heeft Dr .  Nieuiverikamp bestcîd 
voor proefnemingen met den s~en~~~oïk - t i jdmete r ,  di<: volgens de 
plannen van professor Zernike uit Groningen gcconstr~ieerd is en 
welke op den duur de chronometers bij de slingerwaarnemingen 



zal inoctcn vervaligen. Vele moeilijlrhedeii zijn nog te over- 
winnen, doch de \~ooruitzichteii op succcs zijn gunstig. Bij deze 
procven werd veel nut ondci.vontlci~ van den uit Amcrikn ter 
leen zijnden kwa:tstijtlmctcr, die voor1o:)pig nog Iiiet gehouden 
kan worden. 

D e  bereliciiingen v:111 dc tahelleii \,oor de regionale is'ostatische 
reducties werden i11 den loop v:iii dit jaar beëiiidigd. Vervolgens 
\\rerd het gcheele wa3rrierni1igsni:itcri;inl v;in alle vroegere 
expedities rilct deze nieuive t:]bellen opnieuw gereduceerd; dit 
omvangrijke rekcnn.er1r is gescliied d'oor dc rekeriacirs van liet 
K.N.M.I., J. C. vnii Driest, G. C. van Riet en G. P. vi;ii 
Zutphen. Op het eiiicl vali lict j::'ir wiis dit werk bijna bei;indigd. 

In de11 zomer heeft D r .  Pannckcek v.in Khedeii \iredzi- voor 
clc Commissie z\~~a:~.rtclir;iclitwa;irncrni~~geri in Nederland verricht 
met het dcur d e  Hollanclsche Ma:itschappij der Wetensch;ippen 
hescliikbaar gcsteide Holweciitrcstcl, doch dczc wr~arriemingcii 
moesten ivegcns inoeilijkhetlen met het toestel onderbroken 
worden. 

Mct tict oog op de I>estudcci-iiig v:;ii cc11 a,~nt;il vr;i;igstiil-;kcli 
Iicir-cflentlc dc toclicissiiig der foiogi-:!nimctric werd boveii- 
getiocmdc Sul)con~rnissic iiigcyteld, tlic :].!s volgt  is s:imcii- 
gesteld : 

Jr. W. Sclici-i~~c~liorii.  Vooi-zittci-; hl,ìj:~oi- L. 1l;zcrnl:iii. 
Scci-ct:ii-is: Xcs. 1,iiit.-Kol. I'. J .  H;inic!bcrg; 1iil;:d-i2cl~iseiii- 
'1. v:!:i T-!engel; Vice-Adn~irii;il J. (l. F. Hooyk:i;is; J. M. 
Ticnstra. 

Jho i -  Z. 1:. tlcii h4iiiicici- \.;:i1 1)eferisic is ~ i i i i i  d: (:oll-imissic 
ccii advic:; \.ei.zoc!~t over \.i.:iagst~kk:.ii, dic op Iici s!~~iclieic!-rc:iii 
c!czci- S!ibc:)rnmi:,sic liggrii. De S~ibconiiliissic vcr.gadeiclc J,i.it.tc.c 
\.iei-i>~c!;il. Dcjor dcii iiiniicldcl:; iiigctrcdrri o::rl(~gatocst:ì;icl cii 

;ilgc!ucc~r;i. m:;l>ilis:~!ic wei-tle~i :!c ?t~iclies iii veib:iiid n;ct b<i\cii- 
geiioeincl ;idvic:; tijde!ijk o~~rlci-iii-oL;cii cri gcclceltc!ij!: \-;in k:ir;i'ircr 
\~eranclerd. Ecii uoorloc:j?ig lici.iclit is tcgcil hct ciiicl ï;,i11 het 
vcrslagji~ar \worbercid. 

Iii begin S ~ ~ ~ t e r n h e r  is i11 Wiisl i i i~~ioii  liet corigrc; gc!ïi~ii~leii 
T::iii tlc 1i;teriiatiorii:lc (;ccic!ctixhe e11 C~cc~ph];sische Uiiic. D e  
C.omtiiis:;ii: zou ;iltl;i:ii. \-ertegenwc!orcligd \\lorden tloc!r 11:inr 
Voorzitter en haar Secretaris niin ieder \vnarvall de Jiegecrii-ig 



de lielft van de reis- cii verbiijf1;ostc:i vcrgoecl ]leeft. \iVi:geii:; liet 
1:itbrekeii vali dei1 oo;!og hcelt liet lirl Scliernierhorn ei:litci- riog 
voor den aanvang vzn het Cloiigres iii verb:l.nd met verplichtirigcii 
naar Nederland nioeteii tcr~igkeercn. 

Reeds op 30 Aug~icti!.i lic'l~be~i c1c t(:en :i! ie Washington 
aanwezige ledcti van het ,,Escriitive (:r;~n!iii:tee" \ r i i i i  de Ititerna- 
tionale ~~eode t i sche  cii Geo1)hysisclie Uiiic, m:inri.nii I'rof. Veiiiii,y 
Meinesz als vr;'orzitti.r dei- I~?tern:itioiiliIe (:eodeiische Azsocii,tici 
lid is, \rergnderd over de kwestie of hct cr:ri!:res in vcrbïliiC! 
met de dreigende politiekc oii-istiiiidighcc~cii kon en mccst tloor- 
gaan en dit is i i i  J c  d;iai-op~~olgeiide diigen litrlia;~.l<i. Wegens de 
groote heteekeilis v2n liet zc;oreel mogelijk in stcrii(1 hci~iilen der 
iriteriintion:ilc verbi!i:!ii,>;cn vvrerd I)es!<!tcii het congre!; iiiet af te 
gelaste11 en het progr:irnnia onverkort te !i_andh:ivrii, doch getii 
verkiezirigeii tc ho:ic!en e n  geen bes1~:itcn te iieme!i var, finiin- 
cieeleri of administra~ieven nnrd behalve dic, n.elke dcor de 
omstandigheden geboden ziic. Dit  besliiit bracht vaor Prof. 
Vcriing Mciiiesz de nlenschc!ij!-:heicl mx le  om gedilrende het 
geheele congres te I i u ~ h i n ~ t o n  te blijveii. 

He t  congres is geslangd. Hocmcl ve!e I;uiteiìl:inders, waaroi-ider 
alle Fr~insche~i ,  alle D:litschcl-s op  t n e  na cn vele Engclschcii 
moesten vertrekken of niet jie!<omcn nraren, viaren toch nog velen 
aanwezig. Vcrtcgenn.oordig<l ;:.nreii i2rgeiitinië, Tklgië, Bulgarije, 
Canada, Chili, Coloriihie, Dc~ieinnrl;~!?, Duitschland, Engelnnd, 
Finlnrid, Hongnrije, Icrlnnd, Jiipnn, Mexico, Noorv,,ege!i. Philip- 
piiie Ts!ands. T'olcn, RoeineiiiC, Santo Dcri-iing;o, \7c:iezucla~ 
Zweden c!i %t~,~itserlaiici, tcr\vijl de \7errci?ig:le St:iten donr een 
groot aantni ge t l~ l c~ec rden  n~crc1ci-i rcrtcgen~vnordigti, nTaarv:iii 
velen nog niet op vorige coi-ig!.cscii v,r;irerl rl.:iriwczi,i geweest. 
Dit  laatste gaf :i:i:;!eidi~i,q t i t  vec! i?ic~rw co!itncr c» tot hcl:ing- 
~vekltende discussies. Eo:.eiidiei-i \vcrdïri be7,oel\en en excursies 
georgariiseerci nci..il. tal ~ ~ : i i i  ~i~ctensch::~~~r!ij!cc instituten w:iur 
b ~ l a n ~ r i j l ;  ~s.cr!c kol1 !ici.iclitii:d !:.c!:-clen. 

Vaii de zeven. Ascociatiei;, die tezamen de U r i e  vormen, n.l. 
de Gendeticchc, de Seismo!ogische (!,c hlcteorolcgi~che, de Aard 
Magnetische en AnrrI E,lccti-i::clic, de Ocennogï:ifische, de Hydra- 
lngische e11 dc Vi:iltan»logisclic heeft Prof. Veiling A4ciiiesz 
a!eeri de ver,yadcringeii der (;eo(;letische bijge~vcii>nd, d i i  liij a!s 
voorzitter te leiden had. Dc discussiis uriircn belangrijk cn 
interessant er1 doordat r!c tijd die nnc!crs voor admii?istrntieve 
krvesties gebruikt ~ve rd ,  nu  eveneens aiin ~vctenscllappelijke 



oriderwerncii besreed ]<'in worden. k o ~ i  veel bcliaiideld wordeii. 
Door d r  Coust ;iiiil (;codetic Survey \x;crd.cn belnngwekkciide 
excursies georgriniscerd ii;i:ir een triïliigli1:i~iep~int ccii waterpas- 
sirig, ceii ns~roiicimi~cl: :t;itioiì ct! cc11 z\va:irtekrachtswaar- 
neniiiigsstatioii. Zelf hceh i'rcf. Vciiii2g Mciiicsz behalve zijn 
.,preside:itial ~iddi-rss" "ooi-dr:icliteii gelioudcii over zwaarte- 
kraclitsbe~~nliiigcii 01) zre, voor \velli cii:dcrwerp hij rapporteur 
Lvns eii «\,er isost:itisc'ric retiucticrl~c~hode~i. 

Voor liet eerst is 1i-t geduïciidc dit congres gel~ikt  o m  belniig- 
riili v~eteiisch;ir,~~eliik c«!it;!ct ~iissciicri de vcrscliillcride associaties 

L. , 

te brengen; dc coiiiiiiissie voor lict oilderzo:,li v:in ,,Occaiiic aiid 
(~;oritilieiitril Str~ii i~~ires",  xrelkr ec!i gemeeiisc1i:ippclijkc comiiiissie 
der (;ccdciisclie, Scis~iiuio~ische, Occa!iogriifiscfie, Aard Mag- 
iietischc eii Vulkr,~iol<i~i:;ciic r2:;s~ciaíies is. lxeft viif druk 

L .  

Lezochte vcrgiideririgeii i;clic;;ideri, die rot giiwicliti::~ iii:\vissiiing 
van geziclitsp~intcti ?elrit? hecft. I'i-ol. Vciiing hlcii?esz liecft 
a1dn:ir di-ie incdt~dc~lii-gci; gcti;i:!ii. 1h);~ciidieii vir,is er ii(:g een 
gemcciisc!i3lil;c!ijIíe \~i'rfi;;dcïiiig dei- (;eodctisclic, I?/Ieteorol<:g~sclie, 
C>ccLii!.:gr:ifisclie eii liS:c!i-t~lo~iszlii. Associii~ies over getijpro- 
L:leniei? eii ceii ciei. h'!et~oro!c)~:i:.c!ic cii .ki ïd ~ugne t i sc l i c  ei1 
Aii-d Elcctrisclie ils~o<i:itici, iiiirviiii liet oiidei-werp drr  bespre- 
kiiig iltniosferi~clie Eicctrici tcit niix. 

De org,iiiis:itic v:iii he: cotigres ii.;is vuor~rclCelijk ei1 ver- 
schilleiiilc feestelijke !)ijcci!l;olìis~c~i cn excursies - rinar Muiiiit 
Vcriicii cii Luray - g:ii-ei? op :;:iligeii;iiiic. \:ijze gclegeiihcid tot 
oiiderliiigc 1ieniiiim.tlíiiig eii cr,iit:ist. Ir: de c:L~criingsziíting \rerd 
eeii recle viiii dcii Eci.ri.trisy (;f St,!te, I::)rtlel! I~IiilI, die vcrhjiiderd 
~vii:; pers,ooi:lij!í te Iromci-I, voorgrlczcii ci:ior tiic I-Iwi. Hugli 
R.  'flilsoii, voorrn:ilig yczniit tic- T/crcciiigdc Stciisii te Ikrlijn, 
wr~ariii (!c gedc!cgecrtlt!:i i:.iiiiciis d<: Rc~ccrir ig tler V e r e e i ~ i ~ d c  
St:iteii ncrti::ii \ i . ~ l l i ( i ~ ~ ~ i  g~1:ceti'i:. N:! ;il!c;cp v:?ii liet coi:gres 
werdei1 de Voorzittcri dcr ìJi;ic e!? cter vcrscliil!ciid~ Associcitics 
eeii oogciiblik door Presidciir R(;(jscvelt oiitvangen. . . Iji de si<~tvcrg;i~i~i-iiigï~: v,?ii i2ss~ic;a:icj cli Uili' svcrdcii . .. vcr~chilleiidc rccolutiis i~c ' e~ t : ; l  \!':'tt:iisc!i;ip!:r!iI!<e l;\verties betrcf- 
fcnde aaiigeiionici:. Eiïc \,:;!i Nc-i:cri:iiidscl?c zijde Sc:!.~:ic vcors~cl 

. . \vcrd aanvniird vo!gc~:s lietiveik -'e í;cr~r!ctischc Xss<)cin;ic z:i1 
be\rordercii, dat elkc ticr: jxir een ovcr;lii!i: v:?ii z\\uarteiir:?clits- 
;inom:iliei!ii over tlc gelicclc :::irdc z:i! pcp~i!ilicccrd \vordcii 
!xmcvc!is een herci<eiiing op dieii gronds!:ig vnii den rcgioiia!en 
vorm van de geoic!e vo1gci:s d:, vergelijking v;in Stokec. 



In  verband met het genomen besluit geen verkiezingen te 
houdei1 zulle11 alle bes:uurderrn der Uriie en der Associnties 1i~111 

functie voor1o:jpig hlijven l~ehouden. Ovci-igeils xverdcn geen 
bijzondere besluiten voor het k«rnendc tijclr3k tot het volgende 
congres genomeil. 

Di t  congres zal, als de omstandigheden c11t niet vertiindereii, 
iri 1942 te Oslo worden gehouden. 

D e  Rijkscominissie voor Geodesie, 

F. A. VENIhTG MEINESZ, Voorzitter. 

W. SCMERMERMORN, SecretLzris. 


