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Mijne Reeren Curafo!'en, Pl'ofessoren, Lectol'en, Dames
en Reeren Pri1!aatdocenten, Assistenten, Studenten en
vootfs gij allen, die deze. plechtigheid met Uw tegemvool'~
digheid veteert,
Zeet geachte T oehootders!
\V aar het aan mij toevertrouwde leervak is omschreven als theore~
tische en experimenteele hydraulica, zal het U niet verwonderen, dat
ik eenige oogenblikken Uw aandacht vraag voor de ro'l, die de theorie
1
en het experiment in 'de ontwikkeling van de hydraulica hebben ge~
1
speeld en nog spelen.
De hyqraulica omvat de verschijnselen die zich voordoen in stil~
staande of beweg,ende watermassa's, voor zoover die verschijnselen
betrekking hebben op den werkkring van den civiebingenieur. Hiel"
in Nederland heeft deze te werken onder omstandigheder, die in ver~
'scheidene opzichten verschillen van die, 'velke men elders aantreft.
\Vij zijn hier gewend aan groote waterhoeveelheden, maar weinig ver~
val; onze rilvieren v~ervoeren geen rotsblokken en steenen en zelfs bijna
geen grind, doch slechts, veelal fijn, zand; onze kusten worden be~
schermd door dijken of fijnzandige duinen en stranden, die worden
aangevallen door golven van matige grootte. De hydraulica, zooals
die 'in ons )land word't beoefend, heeft d~ientengevolge ~en eigen
1 karakter, waarbij het accent veelal op andere problemen vaH, dan in
, het buitenland het geva'l is.
1

Evenals bij andere takken 'van wetenschap, is ook bij de hydraulica
het ideaal om de verschijnselen te beschrUYen met behuilp van zoo
: weinig mogelijk algemeene formules, regels of wetten, die elk voor z;ch
zoo algemeen mogehjk zijn. Bij voorkeur moeten deze regels gebaseerd
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---zijn op theoretische overwegingen; zij zijn dan ook geschikt om nog n1et
waargenomen verschijnselen te voorspellen.
Bij het afleiden van de wetten moet men zich baseeren op w:-~ar
nemingen. Het experiment gaat dus vóór de theorie uit en niet voor
niets luidde de lijfspreuk van Kamerling Onnes: door meten tüt weten.
Ervenmin als andere idealen is ook dit te verwezenlijken, want in veel
gervallen ge1lukt het niet een logisch verband tusschen de waarnemingen
te ontdekken. Dikwijls kan dan nog wel een formule worden op.gesbeld
die een groep waarnemingen beschrijft. Dergelijke experimenteele fo·r~
mu1les behoeven niet geldig te zijn huiten het gebied van de waar~
nemingen, waaruit zij zijn afgeleid.
Omdat sl·echts zelden is vermeld, wat het geldigheidsgebied is, moeten
zij met de uHerste voorzichtigheid worden gehanteerd en om te voor~
spellen zijn zij ongeschikt.
Blijkt het, dat de betrekkingen die door een experimentede formule
worden uitgedrukt een diepere oorzaak hebben, dan wordt de formule
bevorderd tot een theoretische, met een ruimer geldigheidsgebied.
De 'Ontwikkeling van de hydraulika gaat dus van het experiment en
ex.perimentee1le formules naar de theoretisch gefundeerde wetten.
De geschiedenis begint dan ook met een experiment en wel dat van
Archimedes in zijn badkuip. Of Archimedes zich den theoretischen
grondslag van zijn ontdekking heeft gerealiseerd, is op zijn minst ge~
nomen twijfelachtig, maar een feit is het, dat hij de hydraulica ver•
rijkte met een algemeen geldende wet en bo1vendien, dat zijn uitroep
efJenna een niet te versmaden uitbreiding beteekent van de uiterst he~
perkte woordenkeus van niet klassiek gevormden.
Ook v;oor stroomend water moet men r'eeds in de oudheid over
experimenten hebben beschikt. Het is anders nauwelijks denkbaar hoe
de groote bevloeiingswerken in Mesopotanie, Egypte of het Spanje der
.Mooren tot stand zijn gekomen en hoe de Romeinen hun aquaducten
konden dimensioneeren. Van hun ervaringsfeiten vindt men in de
literatuur alleen de mededeeling van Plinius, dat de waterleidingen
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onder een heUing van één op vijfduizend moeten worden gelegd, wan~
neer het water er door zal stroomen.
In dien tijd moet het water ook zijn gebruikt voor aandrij>ving van
machines. In een kort geleden verschenen artikel in de Revue Généra~e
de l'Hydraulique verteh Garid dat de Grieken een soort orgel hadden
geconstrueerd, waarbij de lucht werd aangedreven door waterkracht
Uit de woorden vowa voor water en avA.oç voor fluit zou de naam
voeavA.oc; zijn ontstaan. De Nederlandsche vertaling van hydraulica zou
' dus waterfluitkunde moeten zijn.
Waarschijnlijk is de hydraulica in de middeleeuwen weinig of nie·t
beoefend, zoodat wij een sprong kunnen maken naar de zeventiende
eeuw. Daarin vallen twee belangrijke ontdekkingen, namelijk door
Pascal en door Torricelli van de naar hen genoemde wetten.
Verdere vooruitgang was eerst mogelijk na de ontwikkeling van het
mathematisch~mechanisch apparaat door Leibnitz en Newton. In de
' achttiende eeuw nam de hydraulica dan ook een groote, vlucht. Euler
gaf den vorm aan waaTin de hoofdregel der mechanica, kracht is massa
maal versnelling, op vloeistofbeweging kan worden toegepast en
Bernoulli deed hetzelfde ten aanzien van de wet van behoud van
arbeidsvermogen. De theoretische grondslag was daarmede gelegd.
Het stroombeeld is in alle voor de praktijk belangrijke gevallen veel
te ingewrikke:Id om exact met de formules van Euler en van Bernoulli
te worden beschrerven. Door het invoeren van eenige benaderingen
kan echter de toepassing sterk worden uitgebreid. Daarmee wordt het
paard van Troje binnengehaaLd, want zoodra men eenmaal begint te
benaderen en te verwaarloozen .wordt de poort wijd opengezet voor het
, begaan van belangrijke fouten, zoodat de grootste voorzichtigheid ge~
boden is. Een onjuiste banteering van de wet van Bemoull:i heeft velen
reeds geleid tot het maken van merkwaardige gevoigtrekkingen.
Buiten het directe toepassingsgebied van de grondformules bleef
men aangewezen op metingen en daarom kwam het goed van pas, dat
Pitot in 1732 het naar hem genoemde instrument uitvond, waarmee
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het mogelijk is de stroomsnelheid in het inwendige van een water~
massa te bepa,len.
Het meetprogramma is gevarieerd genoeg. He~t stroomen van water
door open leidingen en door buizen moet worden bestudeerd, ook
wanneer de beweging niet eenparig is. Grondwaterbeweging vraagt
onze aandacht, evenals de afvoer over overlaten, door openingen en
sluizen. 1V1oeilijker is de behandeling van de krachten, die het water
uitoefent op g<roote en kleine voorwerpen; hier is vooral het meevoeren
van steenen, zand en slib van belang, omdat daardoor verondieping
of uitschuring kan worden veroorzaakt. Een groot gebied van onder~
zoek vormen golfbewegingen van allerlei aard en in verscheidene ge•
va<llen zijn bijzondere verschijnseten, zooals de onderlinge vermenging
van zout en zoet water, of de wrij<ving van wind over het wateropper•
vlak van het hoogste belang.
Al deze zaken zijn onderzocht door metingen, die kunnen worden
onderscheiden in die in de natuur en in laboratmh:umproeven. Bij de
laatste is het te onderzoeken object vervaardigd, uitsluitend met het
doel om de metingen te verrichten; de metingen in de natuur geschie•
den in bestaande zeeën rivieren kanalen of kunstwerken. Voor de
uitbreiding van onze kennis zijn beide groepen onmisbaar: zij vullen
elkander aan.
Bij de metingen in de natuur is een groot deel van de aandacht ge•
richt geweest en nog gericht op de eenparige beweging van water, die
wordt beheersebt door de ·wrijving. Het mechanisme van de wrijving
is ingewikkdd en in verband daarmede is de theorie niet in staat ge•
weest om exact aan te geven op welke wijze de stroomsnelheid op een
bepaald punt van de watermassa afhangt van de factoren die haar
bepalen.
De grondfmmule, die waarschijnlijk het eerst in 1775 door de Chézy
is ·gegeven, is wel is waar niet exact, maar er l~igt toch een logische
redeneering aan ten grondslag.
De waarde van den coefficient, die de formule bevat, is niet con,

stant en zoodra het noodig werd snelheden zoo nauwkeurig te kunnen
voorspellen, dat men niet meer met een gemiddelde waarde kon vob
staan, begon men met het opstellen van zuiver experimenteele for~
mules, waarin de coëfficient in hoofdzaak werd uitgedrukt als functie
van de afmetingen van de waterleiding, de ruwheid van de wanden en
het ver hang.
Een rustige beschouwing van deze formules, waarvan er ver over
de honderd bestaan, is zeer leerzaam. Hun vorm loopt sterk uiteen.
Soms wordt dit ·veroorzaakt, doordat in het diagram waarin de
meetpunten zijn verzameld twee of meer lijnen kunnen worden ge•
trokken, die alle de puntenreeks behoorlijk volgen, maar die worden
uitgedrukt door ·vergelijkingen van verschillenden vorm. Buiten het
gebied waarin de meetpunten liggen kunnen deze lijnen sterk uiteen~
1 loopen en hieruit volgt dat men verschillende Tt:.sultaten verkrijgt, wan•
neer men trach~ te extrapoleeren met de formule die met de eene, of
met die welke met de andere lijn overenkomt. Daarom behoort bij elk
van deze formules een roode vlag te staan met het opschrift: verboden
te extmpoleeren.
De metingen zijn verricht onder zeer uiteenloopende omstandigheden
en het is niet verwonderlijk, dat men verschillend opgebouwde for~
mues krijgt, naarmate men heeft gemeten in dunne koperen buizen, in
gladde betonnen toevoerkanalen voor waterkrachtwerk·en, in over een
rotsachtigen bodem bruisende bergbeken, of in majestueus, langzaam
stroomende rivieren, zooals de MissiS'sippi.
Een ander leerzaam geval is de verschillende nauwkeurigheid, waar~
mede de auteurs hun formules hebben afgewerkt. Er ziJn er bij, waarin
de getallenfactor·en tot in vier decimalen zijn gegeven en ieder die wel
eens iets met stroommetingen te maken heeft gehad, zal toegeven, dat
dit er zeker twee te veel zijn. Behalve het geldigheidsgebied behoorde
bij elke formu1l·e vermeld te worden, hoe het met de nauwkeurigheid
staat.
In dit opzicht neemt de in Delft opg·eleide ingenieur een bevoorrechte
plaats in. Hier is immers steeds veel aandacht besteed aan de fouten~
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theorie, een vak dat, naar het schijnt, bij veel beginnende beoefenaars
niet in hoog aanzien staat en dat hun een zekere vrees inboezemt,
doch dat voor ieder die metingen moet be'werken onmisbaar is en: op
een betrekkelijk gemakkelijke wijze uit de strooiing der meetpunten
een conclusie laat trekken ten aanzien van de bereikte nauwkeurig•
heid. Bij het bekijken van kle,ine verschillen tusschen twee gemeten
verschijnse1len zal men steeds met behulp van deze methode der kleinste
vierkantjes moeten nagaan, of het verschil reëel is, of dat het kan
worden ve·rklaard uit de onvermijdelijke toevallige strooiing der waar~
nemingen.
Uit de voorgaande opmerkingen moet worden afgeleid, dat de weer"
standformules met voorzichtigheid en beleid moeten worden gebruikt
maar niet, dat ze van weinig waarde zouden zijn. Integendeel, zij
hebben zeer groote diensten bewezen voor het berekenen van leidingen
van allerlei aard en men moet de grootste bewondering hebben voor
den speurzin en de volharding die verscheidene onderzoekers aan den
dag hebben gelegd.
Laboratoriumproeven zijn reeds lang geleden be·gonnen. In het reeds
aangehaalde artikel vermeldt Gariel metingen die in 1705 in Zweden
zijn gedaan aan een daartoe vervaardigd waterwiel, en ook later schijnt
men in deze richting wel te hebben gewerkt.
De groote ontwikkeling van het laboratoriumwezen is gekomen,
nadat men in de negentiende eeuw de zoogenaamde modelregels is
gaan kennen. Voor de meeste van onze problemen, waarbij het vrije
wateroppervlak een rol speelt, is van belang de modelregel van den
Engelsehen scheepsbouwer WilHam Froude. Deze regel geeft aan dat
in twee watermassa's, van verseMUende grootte, die begrensd worden
door geometrisch gelijkvormige wanden, de bewegingstoestanden ge"
heel gelijkvormig kunnen zijn.
Bij dezen regel is er van uitgegaan, dat de versnelling van de zwaar•
tekracht en de dichtheid van de vloeistof voor beide massa's
dezelfde is.
10

De regel is oorspronkelijk toegepast voor het onderzoek van den
weerstand van schepen, door de kracht te meten die noodig is om een
model van het schip door een sleepbassin voort te bewegen. In prin~
dpe is de regel ook in de hydraulica te gr~bruiken. Men bouwt van het
te onderlioeken werk een m.odel, bestudeert daarin de waterbeweging
en de eventueele gebreken ervan, brengt de veranderingen aan, die
noudig zijn om die gebreken op te heffen en gaat dan over van het
model op de werkelijkheid, door te vermenigvuldigen met de schaal~
verhouding, respectievelijk met een macht daarrvan.
Zoo eenvoudig is de zaak echter lang niet, want de regel van Fraude
gaat niet volledig op. Bij het afleiden moet stilzwijgend worden aan~
genomen, dat de luchtdruk bij het model evenredig vwrdt verkleind,
wat natuurlijk niet waar is. Dezelfde onjuiste aanname moet worden
gemaakt voor de krachten die in verband staan met de opervlakte~
sp:anln~ng van water tegen lucht en voorts is ondersteld dat de om~
wentelingsnelheid van de aarde voor het model evenveel. malen wordt
vergroof, als het model ten opzichte van de werkelijkheid is verkleind.
Nu zal door dit laatste zelden of nooit een fout van belang worden
gemaakt, maar dit kan wel het geval zijn door een andere onjuistheid,
namelijk dat de krachten die door de viscositeit van de v:loeistof wor~
den veroorzaakt niet op de juiste schaal worden verkleind. Bij de
scheepsproeven wordt hiermede rekening gehouden door een correctie
aan te brengen voor de huidwrijving; in de waterbouwkundi·ge modellen
moet men er voortdurend op bedacht zijn dat de afwijkende wrijving
den experimentator geen parten zal spelen. In veel gevallen moeten
groote moeilijkheden wovden overwonnen en herhaa·ldelijk mag men
de in een model verkregen resultaten slechts met eenige reserve op
het prototype overbrengen.
Het verschil in de w•rijving bij vloeistofstroomen van verschillende
dimensie leidt tot een beweging van verschillend karakter, getypeerd
door de mate van ·werveling of turbulentie, die bij kleine en zwakke
stroomen geheel en al ontbreekt. Osborne ReynoFds definieerde in
1883 een kengetal, dat de graad van turbulentie bepaalt.
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De turbulente beweging is zeer moeilijk te behandelen. De studie
f.rvan is vooral aangevat door de beoefenaars van de aëro~ en hydro•
dynamica, een vak dat sterk is gestimuleerd door de opkomst der
luchtvaart en dat zoo na aan de hydraulica is verwan't, dat de grens
tusschen beide niet scherp is te trekken. Door het werk in de aerody•
namische laboratoria is het inzicht in de turbulentie sterk toegenomen
en de daar ingevoerde begrippen van grenslaag en mengweg zijn ook
rvoor de waterbouwkunde van belang.
De betere kennis van de turbulentie moet van invloed zijn op de
wijze, waarop de hydraulica eenparige stroomen behande1t. De oudere
experimenteele formules zullen wellicht geleidelijk kunnen worden
aangevuld of vervangen door andere, niet veel ingewikkelder, d~e
meer in het mechanisme van de verschijnselen doordringen. Vooral
is dit noodig t·en aanzien van de verdeeling van de stroomsnelheid
over het dwarsptofiel, waarvoor thans ook de noodige experimenteele
formules in omloop zijn.
Bij stroomen waarin groote versnellingen over korte trajecten voor'
komen staat de zaak er voor de theorie veel gunstigerr voor. Wanneer
de wrij>ving ondergeschikt is en de strooming als een potentiaalstroom
kan worden benaderd, is het geheel voor berekening vatibaar. Dit is
ook het geval met grondwatell'stroomingen. Toch zal men ook dan nog
veela'l zijn toevlucht nemen tot het experiment, namelijk wanneer de
toestand zoo ingewikkeld is, dat de beweging Inloet worden heschre~
ven door differentiaalvergelijkingen di'e niet, of slechts ten koste van
veel werk zijn te integreeren. Men kan dan beter een model bouwen,
dat als het ware de verlangde integratie mechanisch uitvoert.
Als in een deel van de vloeistofmassa de stroom sterk afwijkt van
den potentliaalstroom, zooal~s bijVoorbeeld beneden een spuisluis het
geval is, is een volledig theoretische oplossing weer uitgesloten. Wij
zijn dan aangewezen op formules, waarin de onvolkomenheid van
onze kennis is uitgedruk·t in één of meer coëffiicienten, die alleen door
het experiment kunnen worden bepaald. Heeft men te ·doen met het
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ontwerp voor een nieuw kunstwerk, dan kan dit experiment het beste
in een model plaats vinden.
Nadat het bouwwerk gereed is en in bedrijf genomen zal men daar~
bij zoo mogelijk controlemetingen doen, om de juistheid van de op
het model gebaseerde verwachting·en te verifieeren. Voor het labora~
toriUJmpersoneel is het deelnemen aan dergelijke controlemetingen
noodig om voldoende contact met de werkelijkheid te houden.
Wanneer de vroeger gesignaleerde storende invloeden in het model
sterk zijn, moet aan de controlemetingen nog meer zorg worden be•
steed. Zij leveren dan waardevol materiaal, dat bij het opzetten van
nieuwe modelpr1oeven weer dienst kan doen. De laboratoria hebben
op deze wijze geleidelijk een groote hoeveelheid el'varingsfeiten ver•
zameld.
Dientengevolge staan wij er thans beter voor dan de pioniers van
het waterbouwkundig modelonderzoek, die omstreeks de wisseling
van de negenUende naar de twintigste eeuw in Duitschland de eerste
laboratória van het tegenwoordige type inrichtten. Het aantal breidde
zich spoedig uit en ook in Nederland deed zich omstreeks 1920 de
behoefte aan modelonderzoek voelen in verband met groote werken
die toen in uitvoering kwamen: de Zuiderzeewerken, de Noordersluis
te IJmuiden en het Julianakanaal. De met die werken belaste inge•
nieurs Wortman, de Blocq van Kuffeler, Ringers en Klink zagen het
belang in van modelproeven, die in het buit·enland moesten worden
genomen. Zij werden met groote zorg geleid door Rehbock te Karls•
ruhe en door Krey te Berlijn.
De resultaten van die proeven waren zoo belangrijk, ook door de
besparing, die zij op de homvkosten teweeg brachten, dM de wensch
naar voren kwam om ook in Nederland over een laboratorium te
beschikken. Mede door het enthousiasme van den toenmaligen leider
van den Algemeenen Dienst van den Rijkswaterstaat, ir. Stoel, ge<
lukte het om verschïllende bt.zwaren te overwinnen en zoo bezit Delft
sinds 1927 een waterloopkundig laboratorium, dat eerst aan de Tech~
nische Hoo·geschool was verbonden en later in een afzonderlijke stic'h~
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ting werd ondergebracht, waarbij nauwe samenwerking met de T.H.
gehandhaafd bleef.
Dat het laboratorium in een behoefte voorziet, blijkt uit het feit dat
onderzoekringen worden aangevraagd in zoo groote mate, dat de aan•
dacht vrijwel geheel door het praktijkwerk wordt opgeëischt en het
speurwerk min of meer in het gedrang komt. Toch mag dit speur~
werk, dat uit systematische megngen over een bepaald gebied be~
staat, niet worden verwaarloosd, want het is onontbeerlijk om de han•
gende problemen tot meerdere kl,aarheid te brengen.
Ook de door de praktijk opgedragen proeven leiden herhaaldelijk
tot een beter inzicht. Dit was bijvoorbeeld het geval met de model•
metingen voor de uitwateringsluizen in den afsluitdijk van de Zui"
derzee. Van die ·sluizen moes·t de capaciteit worden na·gegaan, wat
neerkomt op het bepalen van !-t, den afvoercoëfficient, vroeger op•
gevat als contracHecoëfficient. In verband met het begrip contractie,
die maakt dat een deel van het beschikbare sluisprofiel niet voor den
afvoer wordt benut, heeft men tt altijd kleiner dan de eenheid aan•
genomen. De proeven met de sluismodellen te Karlsruhe leverden
echter een waarde, die boven één lag. Om deze, op het eerste gezicht
verwonderlijke, uitkoms·t op te helderen werd besloten een model te
bouwen van een bestaand sluiscomplex, dat bij Steenenhoek. Zoowel
aan deze sluizen zelf, als in het model werd de afvoer bepaald en daar•
door bleek i111 de eerste plaats dat het verschil in f1 tusschen beide zoo
klein was, dan het door de onnauwkeurigheid der metingen ruim~
schoots kon worden verklaard en voorts dat de coëfficient in het
model en in de werkelijkheid grooter was dan één.
Achteraf bleek het, dat al eerder afvoermetingen aan N ederlandsche
sluiz·en waren verricht die een zoo grooten coëfficient hadden opge•
leverd. Men had daaraan weini'g aandacht besteed en in één geval zelfs
de juistheid van de metingen in twijfel getrokken omdat het resultaat
onwaarschijnlijk leek. Een rekenwijze van den Delftsehen hoogleeraar
Schols had den weg kunnen wijzen naar een betere interpretatie van
1

den afvoercoëfficient, doch ook hij heeft de consequenties van zijn
redeneering niet volledig getrokken. Thans weten wij dat de vorm•
geving van het benedenstroomsche deel van de sluis de grootte ,u in
hoofdzaak bepaalt en dat e:en waarde van 1,5, of zelfs hooger, door
een goede constructie meestal bereikbaar is. Dit beteekent dat de
grootte •van de sluizen kan worden beperkt.
Bij de sluisproeven is de invloed van de wrijving zeer gering. Anders
is dat, wanneer het vermogen moet worden bepaald van lange duikers
of hevels, of van riolen van schut·sluizen. Dan moet aan de uitkomst
der modelmetingen een correctie worden aangebracht, die met be~
hulp van de moderne inzichten .in het wezen der wrijving beter is te
bepalen dan vroeger.
Een afzonderlijke plaats nemen proeven voor een automatisch aan~
slaande hevel in: zoowel de storing door den luchtdruk als die in ver~
band met de oppervlaktespanning was daarbij van belang. Afzonder~
lijke proeven ·waren noodig om den invloed van die storingen in reke~
ning te kunnen brengen. Berekening is in een dergelijk geval uitgesloten.
Dit is ook het geval bij het transporteeren van zand en slib door
rivieren. Het model vervult hier zeer zeker een belangrijke rol, maar
het zwaartepunt vm1 de studie van het bodemtransport ligt mijns in~
zriens in de metingen op de rivieren zelf. De Nederlandsche rivieren
zijn het tooneel van de activiteit van de beide studiediensten die de
Rijkswaterstaat tot dit doel heeft opgericht. Het werk dat deze diensten
doen kan de •vergelijking met hetgeen in het buitenland gepresteerd
wordt glansrijk doorstaan.
De specifieke Nt:-derlandsche toestanden hebben geleid tot het ge•
bruik van oorspronkelijke instrument-en, die ten deele ontwikkeld en
geijkt zijn in het laboratorium.
Ook bij het verbeteren of het ontwerpen van havens langs de
rivieren en op de zandige kust is samenwerking van het experiment
in het groot en in het laboratorium aangewezen. De metingen ter
plaatse zijn zeer tijdroovend omdat de omstandigheden telkens weer
verschillen, vooral wanneer er een sterke getijbeweging is. Zelden
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beschikt men over een waameming·smateriaal dat voldoende is om
den toestand eenigszins te overzien en een volledigheid die de Rijks~
waterstaat te IJmuiden heeft bereikt is in andere landen meestal ver
te zoeken.
Soms is de toestand zeer gecompliceerd, doordat zeewater en door
de rivieren of door spuisluizen aangevoerd zoet water in elk1anders
onmiddellijke nabijheid voorkomen. De menging van deze water~
soorten is een zeer belangrijk probleem, vooral omdat daardoor he~
heerscht wordt het zoo schadelijke binnendringen van zeewater naar
het hart van Nederland door de diepe toegangswegen: den R10tter•
damschen Waterweg en het NoordzeekanaaL
Het is niet a priori hopeloos dit verschijnsel door ber·ekening te he•
schrijven. Vooral in het Noordzee:klanaal zijn reeds rveel waarnemingen
verricht die, aangevuld met laboratoriummetingen, op den duur vob
doende gegevens kunnen 'Opleveren om de intensiteit van de menging
ui~ te drukk·en in de bepalende grootheden, zooals de gradient van
dichtheid en snelheid en de stroomsnelheid zelf.
Het proces van overgang van experiment tot theorie heeft zich bij
schutsluizen reeds grootendeels afgespeeld. Het laboratorium te Delft
had het voorrecht in een groot aantal sluismodellen te müeten onder~
zoeken op welke wijze een zeer snelle vulling en lediging kon worden
verkregen met behoud van een rustige ligging van de schepen in de
schutkolk. Geleidelijk is men gaan inzien dat het zwaartepunt ligt in
het slingeren van het water in de kolk, dus in een golfprobleem. Dit is
voor berekening vathaar en thans is men zoo ver, dat in normale ge•
vallen het bouwen van een model van de geheele sluis niet meer noodig
is en în het laboratorium alleen enkele onderdeelen worden onderzocht.
Ook bij een ander golfprobleem, dat van de voortplanting van trans•
latie,golven op kanalen, is theoretisch heel wat te bereiken. Alleen voor
het gedrag van de golf in hoeken en gaten van samengestelden vorm
is het model nog noodig. Metingen op de nieuwe Nederlandschc
kanalen, waar de translatiegolven voor de bruikbaarheid van het kanaal
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van belang zijn, hebben zeer interessante gegevens opgeleverd, die
geheel in overeenstemming met de theorie zijn. Op enkele punten van
het Julianakanaal werd waargenomen, dat de waterstand in eenige
minuten bijna e·en meter veranderde.
Wmden de golven zoo hoog, dan zijn hun vervorming en hmi dem~
ping, die niet volledig door de formules worden beheerscht, sterk. Men
moet, om deze verschijnselen te kunnen voorspellen, eenige benadc•
ringen laten vallen en geraakt dan in groote mathemaHsche moeilijk"
heden. Op dit gebied hebben de l'aatste jaren eenige jonge Fransehen
fraaie resultaten verkreg·en, maar ook hun werk stelt ons niet in staat
om van een translatiegolf te zeggen, of hij zal breken dan wel afvlakken.
De groote .golven van de getijbeweging hebben door alle eeuwen heen
veel belangstelling getrokken. Hun bestudeering geschiedt uiteraard
in de eerste plaats door waarnemingen in de natuur. Vooral de methode
der harmonische analyse heeft het mogelijk gemaakt het omvangrijke
waarnerriingsmateriaal zoodanig te bewerken, dat eenig inzicht in het
mechanisme der getijden werd verkregen.
De reusachtige schaal waarop het 'Verschijnsel zich afspeelt maakt
dat van modelproe,ven slechts in enkele gevallen, waar het om details
van de beweging in zeer kleine gebieden gaat, partij kan worden ge•
trokken. Moet in een getijgebied, door het afdammen van een rivier:
tak of een zeearm, het maken van een doorsteek, het verruimen of he•
perken van een waterloop, een wijziging worden aangebracht, die in•
vloed op het getij kan hebben, dan is men dus aangewezen op de he•
rekening, waar,van omstreeks 1800 door Lagrange de grondslagen wer•
den gelegd.
Voor die berekening beschikt men over twee betrekkingen die beide
onontbeerlijk zijn: de 'Vergelijkingen V'an Euler, die de versnelling der
waterdeeltjes bepalen, en de continuiteitsvoorwaarde, die uitdrukt dat
het water ergens vandaan komt en ergens moet blijven. Reeds in een•
voudige gevallen komt men tot uiterst ingt:.wikkelde formules, die geen
exacte behandeling toelaten, zoodat tot het invoeren van benaderingen
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moet worden nvergegaan. Het resultaat is dientengevolge, dat wij
thans beschikken over een groot aantal formules. Kritische beschou::
wing daarvan doet ·ons beseffen, hoe moeiHjk benaderen eigenlijk is en
het is ontstellend, hoe soms wordt afgeweken van een logischen ge•
dachtengang. Nu en dan wordt de continuiteits·voorwaarde geheel ge•
negeerd, en, ofschoon de grootste zondaars buitenlanders waren, kan
ook de N ederlandsche literatuur in dit opzicht helaas den toets der
kri·tiek niet geheel doorstaan.
Des te meer valt het toe te juichen dat de eerste rekenmethode die
door logisch voort te bouwen op de grondformules, berekening van
getijden in ondiepe zeeën en rivieren in principe mogelijk maakt, van
Nederlandsehen oorsprong is. Zij werd door de Vries Broekman op•
gezet naar aanleiding van het onderzoek naar de verandering die de
verruiming van den Rotterdamsehen Waterweg in de voortplanting
der getijden en stormvloeden teweegbrengt en is gepubHceerd in "de
Ingenit;mr" van 1916.
In den daar gegeven vorm is de rekenmethode zeer bewerkelijk en
zij is bij de oplossing van het probleem daarom niet toegepast, temeer
daar men beschikte over andere methoden van statistischen en empi•
rischen aard die, ondanks de daaraan onvermijdelijk verbonden on•
zekerheden, voldoende waren om het gestelde doel te bereiken.
Bij het overeenkomstige probleem voor de afsluiHng van de Zuider"
zee was het, hoofdzakelijk tengevolge van de groote afmetingen van
dat zeebekken, niet geoorloofd de voorspelling van de te verwachten
veranderingen uitsluitend te baseeren op dergelijke methoden, al waren
die op zichzelf ingenieus bedacht. De Staatscommissie, waaraan was
opgedragen de vraag te beantvworden hoeveel het stormvloedpeil
tengevolge van de afsluiting zou stijgen en die naar haar voorzitter
wordt aangeduid als Staatscommissie-Lorentz, was daarom ged'"won~
gen de algemeene methode, uitgaande van de grondvergelijkingen, toe
te passen. Lorentz zelf nam dit werk ter hand en behandelde eerst
de getijden en daarna de, nog moeilijker, stormvloeden.
18

Ieder die onzen ,grooten natuurkundige heeft gekend, zal begrijpen,
dat hij dit op een onverbeterlijke wijze deed. Ik was in de gelegenheid
om het werk, waarmede jaren gt:moeid waren, van zeer nabij mede te
maken en als ik mij thans tracht te realiseeren, welke eigenschappen
hem mogelijk maakten de moeilijkheden te overwinnen, dan komt het
mij voor dat, behalve zijn scherpzinnigheid, het vooral was de zelf•
kritiek, die hem telkens noodzaakte achterom te zien, om na te gaan
welken invloed de benaderingen die moesten worden begaan op het
resultaat konden hebben. Herhaaldelijk werd gepauzeerd, omdat de
zaak nog eens rustig moest worden bekeken en dan werd, uitgaande
van de grondvergelijkingen, het geheele systeem weer opgebouwd.
Voor de getijden wordt het resultaat gevormd door integreerbare
formules, waarbij welbewust de details van de beweging zijn opge•
offerd om de hoofdzaken goed te kunnen weergeven. Die hoofdzaken,
de amplitude van het hoofdgetij op iedere plaats en de phaseverschillen
van de beweging tusschen de plaatsen onderling, kunnen worden he•
rekend uit ·de afmetingen van. het geulennet, dat de Waddenzee en de
Zuiderzee vormde, de verticale getijbeweging in de Noordzee buiten
de zeegaten en de ·wrijvingscoëfficient uit de formule van de Chézy.
Voor het eer'S'te gegeven waren goede kaarten voorhanden, maar het
tweede, het Noordzeegetij, was niet bekend. Er was een speciale meet~
C'ampagne, vol wederwaardigheden van aangenamen en minder aan~
genamen aard, noodig om hierin te voorzien. Stroommetingen leverden
het matedaal om de wrijvingscoëfficient te berekenen; zooals verwacht
kon worden, was de uitkomst goed in overeenstemming met hetgeen
op grond van waarnemingen in rivieren kon worden verwacht.
Het is algemeen bekend tot welke uitkomst de getijberekeningen
hebben geleid. De ingewikkelde toestand in de bestaande Zuiderzee
werd goed weergegeven, wat het vertrouwen in de bruikbaarheid van
de methode bevestigde. Sindsdien is de rekenwijze voor verschillende
gebieden toegepast, tot zelfs in de lagune achter de Ivoorkunst, en
steeds is gebleken dat zij, mits met oordeel gehanteerd, belangrijke
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diensten kan bewijzen, ook ter compieteering van de kennis van ge~
tijden waarvoor slechts enkele waarnemingen zijn gedaan.
De voorspellende bereke-ning voor de Zuiderzee, waarbij men dus
uitging van de situatie die na het leggen van den afsluitdijk zou onb
staan, g~af als resultaat de algemeen verwachte versterking van het
getij in de Waddenzee. Niet verwacht was echter, dat die versterking
zoo groot zou zijn, dat de stroom door de zeegaten, die 'het water brengt
dat noodig is om de Wad denzee op het peil van hoogwater te brengen
en die het tijdens het vallen van het getij naar buiten transporteert,
ten opzichte van den vroegeren toestand nog zou toenemen. Toch is
de verklaring van de paradox dat verkleining van het vloedgebied van
de zeegaten tot op een derde van de oorspronkelijke waarde een ver•
sterking van de daar doorheen trekkende stroomen veroorzaakt,
achteraf niet moeilijk. Zij is in principe door de Bruyn reeds in 1894;
gege,ven.
Na de afsluiting van de Zuiderzee is de voorspelling zeer fraa~i he•
· vestigd. De stroomversterking in de zeegaten is het nauwkeuri<gst te
berekenen uit de vergrooting van het tijverschil in de Waddenzee, die
geheel en al met de voorspelde overeenkomt. De ampHtude van het
hoofdgetij is voor eenige aan de Vv addenzee gelegen plaatsen berekend
voor het jaar 1934; de resultaten, tezamen met de voorspelling, moge
blijken uit het volgende staatje.
Amplitude hoofdgetij te:

I

Voorspelling

Uitkomst 1934

60cm

61,7 C!ffi
68,7 "

Den Helder
Den Oever
Kornwerderzand
Harlingen
West Terschelling
De verschillen zijn van dezelfde
tot jaar wordt geconstateerd.
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72 "
75 "
79 "
73 "
~grootte

75,5 "

77,3 "
72,9 "
als de variatie die van jaar

De phase van het getij, die de oogenb1ikken van hoog:: en laagwater
bepaalt, komt over het algemeen eveneens goed met de berekende over•
een; e'venals bij de amplitude vindt men de grootste afwijking bij den
Oever, waar het getij ongeveer een kwartier vroeger is dan voor•
speld was.
Wellicht is het verschil bij den Oever in hoofdzaak te wijten aan den
kracht van Coriolis die in verband staat met de aswenteHng der aarde
'
en die daar ter plaatse den grootsten invloed heeft. De kracht van
Coriolis is sterk benaderend in rekening gebracht, en dat is ook één
van de oorzaken. waarom bij open Zuiderzee, toen zijn invloed in de
'vVaddenzee vrij belangrijk was, de verschillen tusschen berekening en
werkelijkheid wat grooter waren dan in den toestand na de afsluiting.
Zijn onverwachte dood heeft Lorentz belet zelf de bevestiging van
zijn werk te zien en heeft zijn volgelingen van hun leider beroofd.
Toch is ook lat'er nog gewerkt aan het uitbreiden van het toepassings•
gebied. Zoo maakte Mazure onlangs de methode ge,schikt voor be•
nedenrivieren.
De invloed van den wind kan wel in de formules van Lorentz wor•
den verwerkt, maar alleen als een periodiek verschijnsel. Een storm•
vloed kan dus niet worden weergegeven, ook omdat wij ons daarbij
niet tevr'eden stellen met het algemeene verloop van het verschijnsel,
doch de hoo.gste waterstanden wen~chen te kennen. Lorentz ontwik•
kelde daar,voor een andere methode, die later eveneens, door bronkers,
op getijrivieren is toegepast.
Bij de Zuiderzee is de controle op de stormvloedberekening minder
zeker dan bij het getij, omdat de stormvloeden betrekkelijk zeldzaam
zijn en bo'vendien individueel sterk van karakter kunnen uiteen•
loopen. Voorloopig moeten wij volstaan met te constateeren, dat de
stormen die wij sinds 1932 hebben meegemaakt zich, 'VOor zoover valt
na te gaan, volgens de 'VOorspelling hebben gedragen. Van een af•
wijking is niets gebleken.
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Die stormen brengen mij op de door den wind opgewekte golven,
waarbij, evenals bij deining, rekening moet worden gehouden met een
grootheid, die bij het getij kon worden verwaarloosd: de verticale ver•
snelling der waterdeeltjes.
Voor zeer diep water bestaat voor deze golven reeds lang een mathe•
mathisch sluitende theork, namelijk de bekende trochoidetheorie van
Gerstner.
Is de zeediepte zoo klein, dat de golf zich tot den bodem doet ge~
voelen, dan is de theorie niet meer in staat de beweging eenigszins
nauwkeurig weer te geven.
Er bestaan verscheidene empirische regels om aan te geven, hoe de
golven afhangen van de windkracht, de waterdiepte en de lengte, waar~
over het oppervlak aan de werking van den wind is blootgesteld. Toch
blijven wij daaromtrent sterk in het onzekere, evenals over de ver~
yorming en de demping die de golven tijdens hun voortplanting onder~
gaan, de omstandigheden waardoor het branden wordt beheerscht en
de uitwerking van de golven op stranden, dijken en kunstwerken.
Om een beter inzicht in dit alles te verkrijgen en tot het opstellen
van eenigszins theoretisch gefundeerde formules te komen, zijn in de
eerst'e plaats betrouwbare en systematisch gerangschikte waarnemin•
gen noodig. Een deel van die waarnemingen kan zonder bezwaar in
laboratoria 'Plaats vinden. Daarvoor moet, zooals te Delft het geval is,
een inrichting aanwezig zijn, \vaarbij een wind van regelbare sterkte
over een wat'eroppervlak wordt geleid.
Deze windgoot is zeer goed bruikbaar gebleken, maar is nog te kort
om de gestelde doden te kunnen bereiken. Een verlenging ligt dan
o(ok in het voornemen. Toch is reeds het succes verkregen, dat op
grond van waarnemingen in de windgoot met een vrij behoorlijken
graad van nauwkeurigheid kon worden aangegeven, welke afmetingen
de golven in de Firth of Forth bij Noordoosterstorm van een bepaalde
sii!erkte zouden krijgen .
.Metingen in de praktijk zijn al zeer moeilijk uit te voeren. Zeer
fraai'e waarneminger, heeft men te Algiers gedaan met deiningsgolven
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in verband met de bekende catastrophe met den Mustapha~dam. Der•
gelijke metingen moeten met veel zorg worden voorbereid en zij kosten
veel geld, doch dit is goed hesteed, als zij onze kennis van golven helpen
vermeerderen. Verscheidene werken zijn reeds te gronde ·gegaan of
zwaar beschadigd, omdat zij aan de golven geen weerstand konden
bieden en niemand weet hoeveel constructies veel sterker zijn uitge•
voerd dan noodig is met het oog op den golfaanval, die zij moeten
doorstaan.
Visueele waarnemingen van de hoofdafmetingen der golven zijn zeer
weinig betrouwbaar. Interferenti<es van verschillende golven met el~
kander maken het bijna ondoenlijk om de hoogte goed te schatten en
het schijnt uitgesloten te zijn een indruk te verkrijgen van de lengte
der gol,ven waartusschen men zich bevindt. Onlangs werd medegedeeld,
dat zelfs ervaren kapiteins van Duitsche lichtschepen geregeld een golf•
lengte opgaven, die slechts weinig meer was dan de helft van de juiste
waarde, die uit andere gegevens kon worden afgeleid.
Met behulp van fotogrammetrie is meer zekerheid te verkrijgen, en
de op deze wijze verkregen hoogtekaarten van een deel van het opper•
vlak zijn uiterst leerzaam.
Oruverwachte hulp werd verkregen van de onderzeeboot. In verband
met de storingen die de zwaartekrachtmetingen van Vening Meinesz
ondervinden van de golfbeweging, moest er namelijk toe worden over:
gegaan deze te bepalen. De eerste diagrammen zijn nog niet uitgewerkt,
doch een voorloopige beschouwing is voldoende om te zien op welk
een afdoende wijze de duikboot ook op dit gebied zijn vredestaak kan
vervullen. Een lange deining met een hoogte van niet minder dan acht
meter, die blijkens de meting op groote diepte aaniWezig moest zijn,
was aan het oppervlak zoo sterk gecamoufleerd door een kortere golf•
beweging van ongeveer gelijke hoogte, dat zelfs de geoefende oogen der
zeeofficieren er geen spoor van konden ontdekken. Deze waarneming
leert nog eens, hoe voorzichtig men moet zijn bij het schatten van golf•
afmetingen.

Hier ontmoeten wij al weder een gelukkig voorbeeld van de vrucht~
bare samenwerking van v'erschillende takken van wetenschap. Nog
meer is die samenwerking noodig tusschen de mannen die op hetzelfde
terrein arbeiden. Al mankeert daaraan ook wel eens het een en ander,
over het algemeen mag worden geconstateerd dat, zoowel in Nederland
als internationaal, het besef levendig is dat onze plicht slechts dan
volledig vervuld is, wanneer wij elkander zoo goed mogelijk bijstaan
om op het mooie gebied van de 'Waterloopkunde •vooruit te komen.

Het zij mij vergund mijn dank uit te spreken jegens Hare Majesteit
de Koningin voor mijn benoeming tot buitengewoon hoogleeraar aan
de Technische HoogeschooL
Mijne Heeten Curatoten van de Technische Hoogeschool.

Het is nu ongeveer twaalf jaar geleden, dat ik met Uw Voorzitter
het eerste onderhoud mocht hebben voor de totstandkoming van het
Waterloopkundig Labomtorium. Ik heb ondervonden dat Uw College
met veel belangstelling de lotgevallen van dat laboratorium heeft ge~
volgd. Mijn medewerkers en ik hebben het gevoeld als een erkenning
van den nauwen band die tusschen de Hoogeschool en het labora~
torirumwerk bestaat toen U mij, nu twee jaar geleden, opdroeg tijdelijk
te voorzien in het onderwijs in de hydraulica. Dat U thans Uw mecle~
werking hebt verleend om de toen geschapen situatie om te zetten in
een meer geregelde, waarbij ik in het corps hoogleeraren werd opge~
nomen, stemt mij tot ,groote erkentelijkheid. U kunt er van ver-z,ekerd
zijn, dat ik mijn persoonlijke krachten en de hulpmiddelen, die mij
door de aan!wezigheid van het laboratorium ter beschikking staan,
beide zal aanw,enden tot bevordering van de ingenieurstudie.
Mijne Heeten Pl'ofessoten.

Gedurende mijn werkzaamheid in de onmiddellijke omgeving van
de Technische Hoogeschool ben ik met velen van U reeds in een, soms
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nauw, contact gekomen. Dit maakt, dat ik mij thans niet in een vreem~
de omgeving voel, wat er ongetwijfeld toe zal bijdragen, dat onze
samenwerking in de toekomst aangenaam en nuttig zal zijn.
Hooggeachte Ambtgenooien in de Afdeeling der 117 eg~ en
WT aterbouwkunde.
Toen het voorloopige vV aterbouwkundig Laboratorium gevestigd
werd in de kelder van het afdeelingsgebouw, was het daar gedaan met
de rustige sfeer, die voor het onderwijs toch gewenscht is. Vele malen
moest U mij een 'waarschuwing doen toekomen, omdat het rumoer in
het laboratorium bij Uw voordrachten een stemontwikkeling noodig
rhaakte, grooter dan men redelijkerwijs kon verwachten.
Na een zestal jaren verdween het laboratorium wel is waar uit het
gebouw, maar zijn plaats werd ingenomen door andere, zoodat men
wel mag aannemen dat de praktijk van de techniek er een blijvende
plaat•s opeischt, waardoor Uw taak in niet geringe mate wordt ver~
zwaard.
Ik weet echter, dat U die verzwaring met vreugde aanvaardt, om~
dat U ervan overtuigd bent, dat een nauw contact met de praktijk
onontbeerlijk is voor het ondenvijs.
Gedurende den tijd, waarin ik mijn leeropdracht in de hydraulica
vervulde, hebt U mij als één der Uwen beschouwd en daardoor mijn
werk niet alleen gemakkelijker maar ook veel aangenamer gemaakt,
dan het geval zou zijn gewees•t, wanneer U zich stipt aan de voor~
schriften had gehouden. vVeest er van overtuigd, dat ik U daarvoor
even dankbaar ben als 'VOor de krachtdadigen steun die ik op versehiV
lend gebied van U mocht onder·vinden.
Waarde de Vries Broekman, zeer geachte leermeester en voor~
ganger.
Weinig heb ik, toen U mij en mijn medestudenten kort voor den
wereldoorlog in de geheimen van de hydraulica înwijdde; vermoed,
dat ik eenmaal Uw taak zou voortzetten en dat ik daarbij in de ge~
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lukkige omstandigheid zou verkeeren, dat ik de watersprong en andere
merkwaardige verschijnselen niet slechts in formulevorm zou leeren
kennen, doch ze in werkelijkheid zou kunnen hestudeeren en demon•
streeren.
vVanneer ik Uw lessen weer overzie, dan treft mij vooral de he•
zonkenbeid van Uw oordeel en de neiging om logisch, van de grond~
slagen uitgaande, op te bouwen. Ook Uw werk voor den Rotterdam•
schen Waterweg, dat ik zooeven mocht noemen, getuigt daarvan. Ik
zal dit voorbeeld steeds voor üogen houden.
Hooggeachte Heez·en Wortman en de Blocq van Kuffeler.

Onze groote nationale onderneming, de afsluiting en gedeeltelijke
droogmaking van de Zuiderzee, heeft in hooge mate stimuleerend ge~
werkt ook op de ontwikkeling van de hydraulica. Ik noemde reeds het
aandeel van L'Ol'entz, maar ik zal niet vergeten, dat U ons steeds hebt
aangemoedigd om alle theoretische hulpmiddelen wa.arover kon wor~
den beschikt aan te wenden om het onder Uw leiding uitgevoerde
werk te doen slagen.
/ Ik dank U voor de gelegenheid die U mij hebt gegeven om, naast
mijn werk voor de Zuiderzee, mijn krachten te geven eerst aan de
Staatscommissie~Lorentz, daarna aan het Waterloopkundig Labora•
toriurn en nu weer aan de Technische HoogeschooL
Dames en Heeren
Laboratoz·ium.

mede~verkers

in

het Waterloopkundig

U hebt steeds met groote arbeidsvreugde Uw best gedaan om het
mooie, maar moeilijk·e werk in ons laboratorium te doen slagen. Mijn
veelvuldige afwezigheid zal het verscheidene van U niet gemakkelijk
hebben gemaakt. Mijn werk aan de Technische Hoogeschool zal de
frequentie van die afwezigheid nog doen toenemen, doch ik twijfel er
niet aan, of dit zal zonder schade voor het werk geschieden. Z'Orgt er
slechts voor dat de goede geest, die in het laboratorium heerscht en
waarop ik trotsch ben, ook in de toekomst bewaard blijve.
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Dames en Heeren Studenten.
Al is er bijna geen werk in de Z'Oogenaamde natte waterbouwkunde
denkbaar, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van de hydraulica, dat
neemt n'iet weg, dat dit !Vak een hulpvak is en moet blijven. Al zou ik
de neiging hebhen vele onderdeelen i\vat uitvoeriger en rustig·er te
behandelen dan thans mogelijk is, ik wc..et, dat het gevaar voor over~
lading van de studie mij noodzaakt mij te beperken tot de uren die in
het derde en vierde studiejaar ter beschikking staan. Toch meen ik,
dat het met die overlading niet zóó erg gesteld is, dat er niet nu en
dan een extra middag kan worden gebruikt om het besprokene in het
laboratorium toe te lichten. Door verschillende omstandigheden is het
in de afgeloopen twe·e jaren nog niet gelukt van de aanwezigheid van
het laboratorium zooveel partij te trekken als ik wel had gewenscht,
doch ik zal mijn best doen om hierin verbetering te brengen, opdat de
drog·e formules door het zien van het natte, stroomende water meer
tot de verbeelding gaan spreken.
Enkele van U zullen zich wellicht meer dan normaal op de hydraulica
willen toeleggen. Ik hoop, dat een re:geling kan worden •getroffen, waar"
door dit mogeHjk i•s. Er zijn ingenieurs noodig, die het materiaal, dat
de hydraulica biedt, met oordeel en bezinning kunnen hauteeren en
uitbreiden en die dientengevolge de dragers van. den vooruitgang zullen
zijn. Al zullen wij daarlbij het peil van Lorentz nie't bereiken, het door
hem gegeven voorbeeld moge ons tot een lichtenden wegwijzer
strekken.
Ik heb geze•gd.
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