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Binds 11 Juli 1941 is het weekblad "De Ingenieul''' niet meer
verschenen.
Abonnementen voor 1942 op dit blad kunnen door ons niet
worden aangenomen.
Aan hen, die v ia onze 11 e-ree'lYig'ing het blad ontvilJ.gen en
restitutie wenschen te ontva11lgen van 11 Juli 1941 af, vaUl het
door ,h en reeds beta aIde a1bonnementsgeld over 1941, wordt
verzocht dit schTiftelijk kenbaar te makell, met opga ve yall lum
gi-rollumnier, aan ails· Becretariaat.

Contributie 1942
Den leden wOl'dt verzocht lnlll cOlltributie over 1942 aa 11 fle
Vereel1'iging te willen overmakell.
De gewone en buitengewone lerlen zij'n verschuldigd f 5.-, (le
tijdelijke leden (stud.) f 2.-. Voor eell gewoon lid bedl'aa,gt de
jaaTlijksche cOlltributie geduTende het jaar waari,n hijzijn diploma
heeft verkregim ell de vier daarop volgende yereenig'ingsjaren f 3.-.
Deze bepaling' ,g eldt ook voor de leden, ,die yan 1938 af zijn
gediplomeel'd.
Den in Neclerlaillcl wonenden le'Clen WOit'd t verzocht de beta ling
bij yoorkeur te eloen geschieden door mrersdhrijving of stortinJ!.' op
de postrekening' del' Vereenigi~ng no. 5876 's·Gravenhage ,
In(7Jien de betaUng niet heett plaats geh(t(1, v661" 1 Mci a.s. ,\'Grdl

eNl ingevuld girof.ormulier toegezonclen, waa1'voo1' f 0.25 extra in
l'ekening wordt gehrachL
Tel' vermijding van extra administratiekosten wordt spoeclige
beta ling zeer op prijs gesteld.
Er wordt aall herhmerd, dat h'e t vereenigi11gsjaar samenval t
met het kalenderjaar, dus loopt vall 1 Janual'i tot 3J. Decembe r.
I

Leden, wekt Uwe co:J.lega's op
lid te worden onzer
Vereeniging.
2
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100 Jaar civiel-ingenieur
REDE door Dr. ir. J. A. Ringers voor studenten en belangstellende ingenieurs op 13 Maart 1942 te Delft
gehouden, met inleiding en slotwoord van Prof. ir.
W. Schermerhorn.
INLE'IDING.
In dezen tijd besiaat algemeen belam,glstelling voo,l' beschouwi'Jl gen
van histOl'is'Cihen a'awl. In een tijd wa.a'l'in: een yolk ,de onzekel'hcid
van de toekolllst zwaarder voeIt dan andel's pl'obeert Jllen de l~jn
(leI' historie, in het vertrouwen op een zeker continulteit in de
geschlec1enis, in ach<terwaartsche richting na te speuren om uit de
aldus, gevouden richting lIaar voren te kUllnen extrapoleeren.
vVetenschappel~jk is van deze methode 111. i. veel kwaads te zeg·ge n.
Doch va 11 het 'menschelijk gevoel uit beoorc1eeld, is zij begrijpel~jk.
Een :mrlel'e geclachte, die tot cen midda:g als deze leiclt, is, da t
11et i.ll intellectueele kringen en ook h~j illlgcn,ieurs duidelijker WQ.L'd1
([an vroeger, dat OillS werkergens toe client, Igeen zin in zich zelf
heeft ell in verband staat tot diepcre achter,g ronden van aus besta an. Zeker, technische bekwaamheid bl~jft belangrijk, maar wij
weten betel' dan ooit, da t dit geen clieper inzidht, geen levenswijsheid ga rallCleert. Zonder m:ilde " 'ijshcic1 is intellect een midclel
tot al hetgeen in het driftenleven va'll den mensch hoogtij vieren
kan. 'Vij allen zoeken claa-rom levenswiJs·heic1 hoven de enge va kl,ennis nit.
Aan deT. H. is dat al jaren "lang g'ewilrl en telkens is er op een
of alHlere wijze aml volc1aan, vooral door de studentenwereld zelf,
soms ook door de T. H. Toen v66r de Kerstyacantie enkele studenien van het Gezelschap Practische Stndie mij spl'aken over het
honderd-jarig bestaan van het teclmi's ch hooger onderwijs in
Nede rland, da t door de nationale rampen, die Oll S volks,b estaan
hebben getroffen, l1iet feestclijk kon worden herdacht, Imoopten zij,
geheel in het vel'lengde van de beide olltwikkelde ged a cht en , er het
voorstel aan vast, de SItuc1ell'ten in eell groote voord'l'acht in aanl'llking te brengen met de ontwikkeling Va]l ,h un vale in w~jder
verbancl door te eloen spreken over: 100 jaa'l' civiel-iug-eni'e llr.
Ook in de Afdeeling del' W'eg- en vVaterbonwklmc1e vouel clit
voor stel leve'll(ligen bijval. Ret 's'p rak weI vanze:lf dati wij ons' voor
over leg' om ee]l s~preker wendelen tot <lien civiel-ingel1ieur, ,t ot 1\'1ell
thans zoo veleul zich 'o m raad wencleul: Dr_ IT_ J. A. Ring-ers, zU
Jlet met slechts matige hoop, d-at deze zelf bereid 'lion ZUII. Maar

3

zieclaar, oak hier wer·d weel' bewaarhekl, dat wie gewe ll d is yeel te
eloen, ,gauwer een leeg plekje vindt dan menigeen , die met llloeite
zijn tij dschema yult.
)fet enthousias'll1e voO'l' h'e t mooie ,o nderweq j heeft .D r. Ringers
een bedenlct\jcl gevraagcl am de studie te kU11l1ell overwegen en w\j
verheugen OIl S zeer, dat het tot eell positief r esultaa.t heeft geleid.
E n nu geeft rle .gToote belangstelling op dezen miclrhig, 'waaryan ik '
U de ,roorgeschiedenis vertel-ele, .aus een bijzondere voldoening.
Ik heet <11aast Dr. Ringers in het bijzonder oak mevl'OUW RiJlgm's
welk-om e n ik bied h aar onze vel'ontschul.cliging aall'l voor :h et fcit ,
da t wij nag bes'l ag l egden op eell deel van den toch al zoo kra p
toegemeten eigen t~jd "·an ha al' man , op d ell 'tijel van h et gezin s·
leven, die 66k l{{}stbaar is, ' juist 1lU. Verd eI' is het ons eell "001"
1'eoht PTof. Kraus', -den eel'slten Re01:'Ol' Magnificus 'onzel' T. H ., in
ons midden te ·zien. Ik ka n mij voorstellen, da t n a ast de pel'soon·
lijke v.riendsc:llap vaal' rl'e n s prekeI', ook het onder werp op U , Prof.
Kra U S', Vaal' wie eell .gl'oot stu.k geschiedellis actieve leVell SWel'ke·
lijkheid i s geweest, ,groote aa n trekldng~sk ra cht uitoefel1Cle,
VerdeI' heet ik oak den wnd. Rector Ma;g-nificus en de led en yan
den Sena at , die a an onze uHnoodi.gill g gevolg gaven, vall h al'te
welkolll, vVmmeer wij in ·degesclhiedenis vall de Nec1el'la ll(l sche
techniek teru,ggaaal da,ll lwmen wij den civiel·ingenieur 0 )) vele
llJ'beidstelTei1uID teg·en. Wie over ,,100 jaa !' civiel·j.llgenielll'·'
s preekt komt bovemliell v r aag'stukken mi .antwikkelill,g·e n tegen.
die niet specifiek (jiviel Z~jll. Gij zult op vele puntell een parallcl
lmllinen trekken met Uw eigen yak.
E~l t ellslot·te heet ik U, r iviele en oak allClere stucleilten del' T. H.
welkoUl. Gij hebt het voorrer;h t hec1elllllic1-c1a g- eell man te mog-en
hOO1'en , clie civiel·ingenieul' .is' met zijn heele hart, r1ie wetenschap ,
techniek en org-anisatieYeI'll1ogell ,i u ~ich vel'eeJlig t, die illclezen
zwa r en t ijcl -geell venmt woonlin g' schu""t en op Zijll plaat::; "tHat
a ls een levend m ell sch.
.
Gij daaTentegen staat aa.1l !let begin en velen del' jongeren
zullen misschieu .n og Vl'eemc1 staan tegenover a llel'lei ter11nisrhe
beg-rippen. Doell bedell.k dan; chit meer -clan de tecllllisr11e kel1nis
j·s het levell va n den geest; da,t bo ve n -elen i.n genieur uHgaat de
mensch, die ook in -de verschijnselell in -c1ezen t,jc1 het :}even del'
eeuwigheid 11oor.t ruischen. Ik hoop, jonge mensciJtell , dat gij zoo
zult kUllnen luis:tel'en 11aal' de stem del' geschiedenis, die ook door
allel'lei feirten en vo·r men spl'eekt, die Dr. Ri-llg'ers 011 S yalUuiddag
za l meedeelen ill zijl1 rede, getiteld :
,,100 jaar civiel·!iLl genieuI'''.
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REDE Dr. il'. Rangers. \
Mijll]heer de waal'llemend Rector Magnificus, mijne Heeren
ProfeSSOl'ell , Dames en Heeren Studenten, Geachte 'foehoordel's.
Namens de studenten is mij medegedeeld, {lat z~j geen vrp'de
cl'lllede hebben , da t de 100ste verjaardag van de ingeniem'sopleiding binnen Delft InuHlerzijds geheel onopgemerk,t zou v,o ol'bijgaa:n.
Ieder gaat ermede accoord, c1at de tijdsomsotandigheden ]liet toe1ieten 'Clezen gedelll{dag (8 Januari j .1.) ieestel\jl;: te ih erdel1ken,
maar 'zij acMt€'li het aU1derz~jds; lliet billijk -tegelHwer hoogleeraren
en afgesrtudeerden van ,de Delftsche Scholen {de Polytechnische
School en de Techllische HoogescJl'Ool) , indieu niet ,i n hun madden
getuig,d wordt yan de beteeke11is dezer ingenieursopleiding en
vroegen daal'om aan mij om hell toe te spreken over het onderwerp:
,,100 J Aill,E N OIVIE'L -INIG ENIEUR".
Ik heb deze uitnoodig'ing gaarne aanvaard om op deze wijze
zij !let zeer bescheiden - aan Delf.t terug te betalen wat ihet voor
mij geweest ,i s, niet in de weinig opvallellde vier j'aren va:ll mUll
stuc1ie, waarvall ·dJrie jal'en _aan de Polytechnische SCllOOI en eell
jaar aan de Technische HOQgesohool, maar in de -DlltwikkeUng van
mijll carriere, welke VO()l~ eell Igoed deel een zeel' gelukkige was .
Overal in de wcreW, waar mijn lot ,n1\j bracht, wercl ik d-adelijk
als valnnaill aanvaard, want ik kwam immel'S uit HoUand en U
we'e t het : "een goed Ib egin is het halve werl,".
De studenten, die thans de Tedll1ische HoogesCillOol bevolkell,
zullell niet veel t~jd ,g ehad hebben onl de geschiedenis del' school te
bestudeeren; ik zal haar niet uitvoerigbeha,l ldelen en raad U
liever daartoe de uitgave van den Senaat yaJl 1930 over de Technische Hoogesch(lol van 1905-1000 in de Bibld.otheek te gaan lezen.
lk wil hier aIleen op1halen hoe de titel civiel-ing'e11ieur is ontstaan:
"Oivd.el (in 1841 srpTal( de '\vet van "hur.g erlijk") ingenieur" vormt
de tegenstelling tOot "nLiHtair ingenieur".
De eer,s te officieele leerstoel voor vestingbouw kreeg de in 157d:
(1001' Prins vVdIlem I op-gerichte Uniyersiteit yam Leiden in het
jaar 160'0 van Prins Maurits op 'a andl'ang van den Eersten Opzichter vall's Lands W'a terbollwkund1ge Werken -Simon S t evi.n.
Men bedoelde in die clagel1, als, men van ingeJlienrs sprak, de
krijgsbouwkuncligen. De ver-honding vVetensehap en Techniek " ras
toen eell Ig eheel anclere dan te-genwoorcllig. Evenwel - ook to en
reecls zag lllell de g'l'oote 'beteekenLs van de I{enni s del' wi sInmde
VOOl' den ingenieur . in, hetg-ee]l dadelijk tot uiting Invam an de
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instructie aan de "Curateurs van de Universiteit", welke door
Prof. Stevin was OlJg'esteld en o. a. zegt:
"Die meynilll.g-e is, dat mem den ToehoordeI's, zoo haa st als
"lllOJgelijk ~s, s'a l hrengen om metter Daa-rl h et Lande al s
"Ingenieurs te comen dienen, 'h iertoe sal men leeren de Arith"metique ofte het teUen ffil 'h et Landmetell, maar yan elk zoo"veel a ls tottet dadelijk g'emeene Ingenieursschap noodig is" .
. In c1ezelfde instructie werd bepaakl, c1at de lessen ill het Nederdui,t sch moesten wordell gegeven want - .zoo leest men daa r ' - "rle
geene die dac1elijck met Illgenieurs hU11del omgaen, lllet malcanc1er
geen lat~jn en s'p reeckell oft rimmers -seer seIdell , maar dat men in
eltk l ant ,d es Ianrlts spl'aecke gebl'u yckt".
Ik ontleen -c1eze en anclere gegeven s aan de Rede , welke de laatste
DiJ'ecteul' del' Polytechl1ische ·8chool en de eel'ste RectOt' Magnificus del' Tec'h nisehe Hoogesehool, Prof. J. Kraus, Ih eeft gehoudeu
bij gelegenheid van de opelling' del' Teelmis('he Hoogeschool op
10 Juli 1905. Zij is opgellomen in het orgaan van :h et Koni'llldijk
InstHuut van Illgenieul's en de Ve r eeniging van Delftsche Illgenieurs "De Ingenieur" van 1905, bIz. 4:54 e. v.
De ingenieursschool te Leide:n heeft mel1Lgen voortreffelUken
vestillgbouwl mdige afgeleverd. Ook IIlcannen a1s J ohan «Ie 'Vitt ' en
Christiaan Huygens hebben daar ,h un o}Jleiding genoten.
Maar den hoogleera l'en, die ·aall de opleirling mec1ewerkten, Yer·d root het om clit ;in de landstaal 't e -rloen. Misschiel1 lS hun weI
eens toeg'ev-oegd wat eell Hoogleeraar -omstreeks 1905 moet zijn
overkomen toe11 hij beweerrle -da'1 -k eJmis rlerhoogere wiskunrle voor
de praktijk niet -llOocLig is, n .1. da1: hem -doOT een wiskundeprofessor
werd verwe-ien, dat hij (lus maar eell "til1l1l1el'man met een hoogell
hoed" ~was. Yan Prof. Petrus van 8choote)] ken ik de reden ,n iet,
maar, narlat hij yerklaaTCl had, dat Zijl1 waardigheicl a1s geleer(lc
te kort s<ihoot als hU yoortging bij 'z ijn lessen "des landts spl'aecke
te gebruycken", verkreeg hij in 1669 van curatOl'en verlof om t e
breken met hot uitrlruklwlijke voorsch-rift Vall Prj,ns 1\Iaurits en
gaf :h~j voortaaJlz~jn colleges in de Latijnsche taal. Hiermede veraween feitelUk de opleiding del' -i n,genieurs vall onze hOOigescholen
ell lrielden deze 0]) kweekp1aatsen del' technische wetenschap te z\jn.
~ada.t particuliereopleicU,ngsscholen :g edurende yele jarell ill de
behoefte aml offiriel'cn voor ,he'1 leger hac1c1ell voorzien, werc1 eers t
in 17-89 yan regeel'lingswege t~t de 'o prichting van artillerieseholel1
beslotell. Aan die y-an Zutphen werd ook de opleiding van genieofficieren toeyertrouwc1. In 1:805 wenl deze s0hool 1laar Amersfoor r
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o Yel'geplaatst als "AIgemeelle theol'etische en pra ctisehe school
voor artillerie, genie en watel'staa·t", waarmecle voor het eerst cloor
de Re.g eerin.g ·de Ol)leicling' vall ~Tntel'staats'illgenieurs werrl tel' 11alHl
genomen,
Die , opleiclin.g heeft HOg vele vel'alJderingell doorgemaa k t tot
'f' inrl elijk ill 18J2 de Regeering' tot het inzicht kwnm, clat cle toeJlemellde uitbreiding yan de tedImische bedl'Uven eell g'eheel op
z.ich zelfstaande vorming "vall bekwame illgellieurs ell zaakkullClige
fn brikanten" eischte, ·h etgeen tot uiting kwam in het Koninkl~ik
J3esluit vall 8 J a~mari 18J2 betreffende de oprichtinlg vall de
" Ko.n inldUke Academic tel' opleidillg van bUl'ger1~jh ingenieurs"
1e Delft. Van ·d ien tijd af zijll VOO'1' het eerst, 011 afh allJ{elij It van
militair onderw~is, civiel-ing'ellieul's te Delft gevormcl
Ik stel mij ]1U VOQ'r met U na te gaa]l, welken ·rlnj.cl e l~jl, eJl Jnvloed
<op het wc.l'k van dell civiel-imgenieUl' de acadelllische opleiding
heef.t gehad. Ik zal dit {loen aan de hand van wat ik in lll~jn eigen
lngenieul'spractijk, we·l ke thans reeds he·t clel'de deel vall de bedlOuwde eeuw o·v el'lapt, wnal'nam, Daal'uit vo·l gt, dat .,ik U gee n
lmiversee·l o·v erzicht zal geven en dat ik ls ommilge 'z eer belangl'ijke
gebieden llieij; zal aanroerell, nietteg'ell staaucle de groDte ontwikkeling ook daarvan.
Het is zander cliepgaande studie yoor iemaml, wiell s' werk pl'al'tis('11 buiten de studeerkamer ligt, onmogelijk om vast te s·tellen
]lOe op 8 Januari 1842 de stand del' wetel1s'c hap en haal' tDepassilJg
QP ons yak was. De perioclen vall vergeIijkiIl g met het heden
worden daardoor willel{eul'ig vel'lengd ·O'f verkort, al naal'mate ik
Jlet probleem vroeger of later in de \g;eschiedenis tegenkwam.
RIVIEREN.
In mijn stuc1iejarell, dus een klein€! veertig jaren ge.Jede ll , was rl e
aan ele Rhieren geschonken 110g' geheel op het experi1l1ellt ill 11et .groO't g·eri6ht. Het is ook nog )liet zoo heel l ang geleden ,
1 1.1. in April 1771, dat tusschen Gelderland, Holland ell Pruisen
eell ovcreenkomst werd gesloten , w~lke er ·t oe moest leiden Olu de
bOYelWivier niet langer aall zich zelve over te latel1. Gelukkig bes chikte Holland Dver bekwume lUal1<llell als den Leidschen hoogleeraar J . Lulofs, den Inspecteur-Generaal van's Lands Rivicren,
Chri s·tia~l1l
Brunings (die stiel'f als Directeul'-Generaal van
' s Lamls Riviel'- e.n Zeewerken) en dien.s medewerker en slechts
1<orte]) tUel opvolgel' Frederik ~T illem Com·ad.
In die dwgen was een belangrijk vTaag'stuk: het vindell van de
g emidc1elc1e snelheid van stroomend Witter, en w~j zien c1adelijk den
jnvloed del' academische Dpleicling {te Heidelberg) van Bnmings,
~ n lIelu cht
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die _zich voor de oplossJng "an zUn llrohlemelJ vercliepte in wat de
eerste wlskundigen: Galilei, Ca stelli, Montanari, Cas-t ini, Gughiellli1Ji, Gra11(li , Zenddni, X imelles en meer anderen bij het proces:
tussdhen Bologna en Ferrara wegeJl s de overstroomingen yan den
Reno in Italie van 16221,t ot 1760 geelaan hadden 0111 de oorzaken del'
slJ elheden van de riviere n 01) ,j;e sl)oren , en te eloen zien ]lOe melt
deze behoorde te bepalen.
Brunings yond toen 'z ijn snelheidsmeter uH en kwam daarmecle
t ot de bepaling' 'Van een wenschelijke verhouding del' afyoeren
van ele RUl1'takken. H~j ,'onel, de onve.rdeelde r,i viel' op 100 stellenc1e.
b~j middelharen s,tand voor de Waal omtrent 68, voor den Keelerrijll 26, voor den IJssel 6. De bela11'gs tellial'g ,g old het _yoorkomen
Y'an overs-troomingen, de vaardiepte telcle toennog 1liet. Het eloel
del' onderzoekingen was den afvoer door de Lek te verl11i.]J(leren ..
De doorbraken langls de Lek benadeelden de provincien Holla nel en
U trecht. Men lteeft c1aarna de stroonwerdeeling geleidelijk l1;ewij-zigd tot ten slo-tte ,de bekelHle verhouding 6 : 2 : 1 is verkregel1_
Onze r,i yieren yerkeeren thans in uitmul1'tenden .s taat, zoowel.
voor den afv()er vau hoog opperwater als vall Us, maar yeranderingen hlUven nooclig, ·o mdat ,de verkeerseischen blijven :toel1emen .
Op de ri"ieren is toClh aHUd nog h.e t g-roots te verkeer:
hi 1930 op den Rijl} (bij Lobith)
Gp het Merweclekanaal (bij Utrecht)
0]1 het Kanaal van Zuj.d-Beveland
op de Zuid-WiUems\raart I(b~j sluis 19)
op het Juliaalakanaal in 193-7 -+op het Kanaal Groningen-Lemmer
(bij Gaarkeul<elJ)
ellz.

77.<080.001)
22.943.000
26.854.000
8.220.000
16.000.000

tOll (1)
tOll
tOll
ton
ton

2.256.000 ton

U ziet hieruit de gr·o ote en blijvende bet.eekenis onzer l'lneren
en begrijpt ook zonder verclel'e uitwekling de strekking' van veTbeteringswerken voor ,g rootel'·e n cliepgaolg en 'g l'ootere lellg·te del'
schepen; dus bij lagen afvoer: grooteL'e {liepte op de drempels en ,
naarma-te de versmalling toeneemt, flauwere bochten.
Zulke vraagstukken kUJl1len ]1Iiet meer opgelos,t worden door \'001' zichtige versmallhl,g' en verfl auwing del' bocMen {de rectifica ties
bleken yoor 40 .iaar al nit den booze) .T'h ans moet 'zulli: een naagstuk in zijn geheel -door knappe wiskundigen en hydraulici bezien
worden. De ople j.c1iIllg, welke De1f.t :hiervQor biecU door de nauwe
s3me u-werkialg met het W ia tel'bouwkullclig Lwboratorium, waar ook
aan den iInrloecl van het bodenl1uateriaal en aan de wijze, hoe afYoel'
{1) GeJadie n 60.348.000 ton, Jedig 16.732 .000 ton .
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,'an yaste stoffen kall worden bepaald, groote aalldacht WOl'(1<t besteed, geeft U in een oogopslag een imzieht in d e beteekel1is va n de'
100 j aa r hoogesehoolopleiding, waaryan in het bijzonder de laatste
tien 011S' de z,ichthare yrUehtel1 bl'engen. Ret is m~j bekend, d at
Jliet aUeell de yerhoudhlg b~i een hepaalde11 watel'stand in aeM
genOme]1 wordt, mam.' da t men {Ie geYOlge11 van elke w~jzi g in g in
een bovmlli1011Cl kari, Yoors'p ellen , en d'l1s door werl<ell kan reguleel'el1
(lell afvoer hij pl'aetiseh elken waters1:alid en dienoyel'eenkom stig
de verhoudilligen vall den afvoer voor veI'sClhillende waterhoogten
biJmen zekel'e ,g renzen met groote zekerheid kUll wijzJ.gen .Een amde.I' vOOTbeeld van, wat de grootere theol'etisCihe o,n twikkeling van delI Ulitv{Jerenden ingenieur (ms kan brengen, ziet lllen in
(Ie berekeningen van de wijzigingen van den watel'stand a l s gevolg
van groote werkell in den benedenloop del' rivieren. De l100dzake,I Ukheid om van ons kleine gl'onclgebied steeds meel' prof~j t te
trekken, verplieht OIl S voo-rtdurenc1 meer grond in te polc1eren, romplexen tegell overstroomiJl.g bij zeer hoogen wa ters1:a11(1 te be8cher111en, enz. Ik denk hrierb~j voorts aan de gevolgen van de
dooI'g'aande verdieping van den N.ieuwen " Taterweg na ar Rotter<lam, waardool' om zoo '1e ze,gg-en de stonnvloed Haal' binnen gezogen wordt ; daarnaast de steeds Yoor,t.ga.ande dalhl g van O'llzen
bodem, welke in de laa ts1:e eeu w tegen de 20 em moet bec1l'agen
11 ebben, den invloec1 vall de ve rleggiJl g va n d en l\faasmoud in het
IJegi:n van de 20ste eeuw , el1Z. De voec1selvoorziening eischt de afsluHing vall den mond va n de Donge, de watervrijmaking van
dell Bieshoseh, enz. " Telke zijn d e 'g'evoLgen voor dell w ater stand?
Het behQeft geen betoog, d at men lh ier aliet kan gaan experimenteel'en met op een bepaaId c1ijksdeel bijv. een vel~hoo,g iJl'g' van 0.50 m
<lan te brengel1 en a ls de practijl{ leert, dat dit a an den lagell
Im.ll't is, later nOlg weer een s, 0.'50 11l. EYenmhl ma g men het zekere
voor 11e t ouzekere nemen en er bijv. omloodig 1.50 o,f 2 m opleggen,
want die dijken ZUil1 ove1' ,g roote leJltg'tell bebouwd en van verkeerswegen voorzien. Er 1110(3t dus een berekening vall ,gem aakt worden.
De ingenieurs ell wislnmdigen, ,dde de berekeningen v{Jor onze
belledenrivierell uitvoer en en den moed hebben dit omvangrijke
werk 1:e verr.iclrten en yol te honden , 'z~jn cloor de Hoo:gescholell afgelevm'd.
Yoor zoover mij bekend, Z~j]l er twee rekellmethoclen opgezet,
welke.r uitkomsrtetll ll ng uiteenloopen. Ik vertrouw erop, dat de
beWe l'eke.JlJins'tanties, die h etzelf.rle doel voor oogen hebben, een
bl'uikbare met.hode zullen villc1en waarop de illgeJlieurs, die de
ver antwoordiulg voor d e uitvoering zullen moeten dra geu, hun be>;lissing kmmen baseel'cn.
I k yoel lhier met U een modlijkheirl rijzen VOOl' (Ie ondere inge-
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niem's. Gij allen, die de moc1eI'ne opleiding geniet, zijt OIlS, ouderen ,
op het gebiec1 van wis· en natuurkunde de baas. Velen van de
ouderen hebben naa st hun ing'enieurs·werk een zware administra·
tieve taak. Ret vaH ·daJl moeilijk de ontwik]{eling del' 31ieuwe
rekenwijzell bij te hon-den en toch moet dat, andel'S kmmen zij niet
meer Ibeoorc1eelen -of een berekening door de jon,g ere medewerkers
voorgelegd, ZOOdaJlig is, dat z\j tegellover hun meerderen ell (lus
It egenover on s volk in zijn Ig eheel, rle vera,n twoording -]m:nnen
draogeu.
Zoo kom ik reeds hie!' tot een opmerking, welke ik a anvaJll(elijk
tot het einde van mijn betoog had wiIlml bewaren: het verkrijgen
van een drrploma van civiel·iJlgel1ieur beteekent niet dat ge, weI
onc1erlegcl als gij zijt, ook voor Uw .g ehee]e ]even gereed zijt en uu
110g door ·d e lH'actijk veTCler h~jg'ewerkt zult lnumen WOrdell. I:n·
tegendeeI, evena]s de al"ts ell de juris,t, moet ook gij de ontwikkelil1g
del' wetellschap bl~jven vo]gen om Uw titel waal'd te blijven . Ik hebo
·b et in onze ingenieul'svereeniging weI eeU1S' zoo uit.ge(lrukt: Uw
diploma beteekent slechts, dat gij de beste voorbereic1ing hebt
gehad om Uw yak .te beoefenen. Een 1ngellieur klmt ge nu 1vonlen.
Gij heht d an .ook een zwaren last op U genomen, toen :g ij eell
academische opleiding' verkoost, want c1aal'mede verbondt ge U
zedelijk om, naast Uw wer!;: om den ,h roode, Uw yak hij ·te honel-en,
de llieuwste puhlicaties te volgen en med e -te werkell om het vak
op een hoog'er plan te brengen. Sommig'en declen clit 11iet en vielen
Jlie-tiemill volgen s het hekenrle verschijllsel toch h~j gebrek aaIl
zwaarte omhoog. Dat zal U ill het vervolg niet .g emakkelijk vallen.
De llieuwe t~jd zal yan U allen veel meer vragen clan van 011S, die
Teeds het eimle vaut hu:n werktijel zien n f\!elel~en. Uw ,toekomst is
dus zwaarder, maar de heloonillg ' zal ook zooveel ,groote!' zijn ,
misschien 11iet in stoffelijkeJl, maar zeker in zeclel~jken zin.
KANALEN EN ISLUIZEN.
Om; lanel zou zich nooH hehhen lnumell 011 hvikkelen 0]) de voor·
s poec1ige wijze als· het heeft gec1aan, als het niet naast en tel' vel'·
binding met rle riviel'en over eell zeer uitgehreic1 kanalen systeem
had heschik t. Aallvall](eIUk werc1endeze kanalen niet VOOl' de
scheepvaart aang'elegc1,. maar voor de afwatering. Op deze afwate·
l'j~l,gskanalen ontwikkelcle zich de scheepvaart, die geleidelijk hooger
eischel1 aan de kanalen ging stellen. Eerst in de 19de eeuw is mell
begonnen llieuwe l(analen VOOl' de scheepvaart aRn te leggen, lllaa r
vaak wa s in ons watelT~jke laud 'h et scheepYaartkanaal elml ook
weer elien sthaar voor de afwatel'ing, soms ook O'p eell ellJ{ele plnats
'1'001' hewa tering.
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III de eel'ste helft van de l!Jde eeu,," had 'het kanaal voor het
goec1el'ellverkeer een monopolie, maar ook lang, nada t de spool'weg:
aan het yerkeer was gaan deelnemen, bleef h Bt kanaal het leeuwen!1 andeel 10ev!111en: de spoQTweg kreeg' in het algemeen het s11eHe
s tukgoed"erkeer, de waterweg' het la11gzame massagoec1erenverkeer.
De Igroo-te verandering kwam, ioen ltet wegve1'keer cloor het Yel'scllUllen yan de auto -ghlg medetelleil en de spoonveg, daardool'
geprikl,eld, tot nieuwe methoden van yerzamelen en afleveren vall
ver"oer l",-am.
De vraag of er ~lOg- meer kanalen zouden moeten w01'den a!1 ng-elegd komtdaarcloor hI eel l lIieuw Hdht. Met namc moet de vraag,
of de aanleg yan lmnale·n weI noodig is in streken waar de SPOOl'weg- het verkeer - behalve op het gebied van tariev-en - voldoende
beflient, GlIder het oog wordell Ig·ezien. 1\1'aa1' ook zoulder de SPOOl'-_
weg- en later de autocollcurrentie is het noodig op . andere w~j7.r
dall yoorhcen 11a te 'g aa n of nieuwe aanlBg nnocli g -is .
Vl'oeger wer·den znnwel aanleg als cmclerhoud van water- ell
gelVone weg'ell nit de gewoll e uitgaven Vall 'fl e StaatsbegTnoiing
beta ald. Men had dus eell rem om niet aan elken wcn sch yan elke
lllaa t s tc "oldoen, ,,,mIt te gronte Yrijgeyigheicl zou daclelijk in den
YOI'm vaill belas'ihlgdl'uk gevoeld worden.
'roen 011S laml zich steeds slleHcr O1ltwikkelde, kon dit systeel\J
lliet meer bevrec1.igell ell lnen ging er toe oyer "001' Kapitaa lsuitga yen een afzondel'lijke beg-rooting op te maken en de gewone
heg:1'001ing sle.eMs te bela sten met nmte ell aflos-shlg -dezer
kapitalen. Daarnaast hehoorde -dam echter een andere rem te
w,orden aangeIegcl, als men wilde "oorkomen, da t al 1:e wild met
l1ithreiding van verkeel'swegen weroll yool'tgegaan.
Het wa s .ill 1!J22 Ilog cell 1Iovum, tocn ik eell rapport ops-icldc
o"er de Kanalisatie yan "Vestfl~iesla'll(l en naging well, vervoer
daarop te venvadhtell was om daa ruit af te leiden de afmeti ngc lI
V;1l1 het dwarspl'ofiel vall elk del' omlcrcleelell, alsmede van (le
lmll stwel'ken ell verdet de te YCl'wachten besparing up de kOS-tCll
yall vel'voel', ten ebl de va st 1e steUen of dc gemeenschap in haa)'
g-elheel van den, aanle-g' gediend zo-n zijll .
Rui-teu ons 1a)1(1 wa s eell dergelijk economi.seh oJl(lel'zoek reed s
lflll g ill geb nlik VOOl' dell aa nleg va11 spoor- en tl'amwegen , yoor
zoo"er deze lloor particul,i ere on(lernemin:gClI in oyerwBging werclcJI
gellome!\. Op water1bouwklUHlig gebied behooTfle zulk eeh ouderzoek
tot de zeldzaamheden; het wel'd, als het ,,'erd ingesteld, lliet algemeen gewa ardeercl. De 'g'l'oote "oor-stander van zulk eell olHlel'zoek
was Prof. Dr. J . Kraus, cUe eerst ,"om: Zuid-AmcTikaansche havell s,
l ater voor de Indische ih aYCllS de economie del' havens naast z~il1
1ec'lm isch e s tndies op den voorgrollHl steJ.de. Hij heeft in woord en
11

,geschl'if,t 9alIgemGedigd Gm ook voor warterwegen in ~ederla'Ild eell
economiscll vGoroncl'erzGek hI te stel;lell, zoo b~jv. of men tot de
kanalis'a:tIe van de Maas zou O'vergaan, dan weI eell massagGederen-spoGrweg zou aanleggenen aklus de Nederlandsche lwlen op de goedkoops,t e . wijze aan de zeehavens zou kunnen afleveren
en .oyer OlIS land zon distribneeren. vVaar ik het. voorrecht llad
,g ernimen tijd Gnder de leiding yan Prof. Kraus bij de Nedel'landsrhInclische SpoGrweg l\'Iaatschapp\j te mogen "'erkeJl, 7.al ;]let U dui(le'l~jk 7.~jn, dat lllijn paging' Gm zood-anig omlerzoek amI kanaal aallleg 't.e laten vOGrafgaan, 'I1Iiet nit mijn eigen brein is OIutsproten ,
maar eell -ge,rGlgI is va,ll. l11euig debat over {Lit vraagstuk lllet m\jll
hoogg'eschatten chef en leel'llleester.
Op dH voetspoO'l' is jarenila1lg, zonder dat daarvan veel to't. het
lJUbliek doordrong', d'OorgewerM dGor de Staatscollllllissie VGor het
Y Cl'voer, naar zijn VOO'l.'zit,ter de CDmmissie-Pa.tijn ge~]{)emd. In
deze commi's sie Zijl1 eenige jaren lang vele olltwerpen van ~$analen
op hun eCDnomiscl1e waarc1e ollderzocht; somm~g'e z~j 'n in bon w
genDmen DndanJ{LS de onzek.e re uitkomst, andere werdenafgewezen.
Bij zulke Dnderzoekin,gen bleken tal van llOodige gegevells te ontbreken. De 'toelwmsrt kall eerst 'a all de hand del' tot stand gekolllen
werlmn leeren of de theo'l'etiscihe opzet juist is geweest Cill Z{)O nie1:,
welke f.outen aan dezen opzet 1<,l eefden, Ret is, dunkt mij, een; taak
van de lwlllende genel'ait,i e van ingenieurs en eCOillOl11eJI ·op dirt
voets·poor voort te 'g a'all.
II. g'eloof, l11ijue Reere11 Stuc1enten, ·da:t U voorslands de techTliek van den ka~lalenbouw het naast aalll het hart ligt. Daarin ligt
dan ODk een belangrijk deel van Uw taak.
Vergelijken wij dell opzet van een kal1aal vaUl voor ruim een
eeu W en een van ·dezen tijd. De gemakke:l~jk,ste vergelijking
vinc1t gij ,i n de beide laterale kanalen ,"an de wlaas: de Zuid \Villemsvaar,t h11825, en het, Julianakalllaal :i111935 gereed gekomen,
T'oen de Zuicl-Willemsvaa'l't ~an Maastricht llaar .Den BGsch
werd: aal1'g elegd was het een reuzenwerk. Ret wel'd gebouwd VDO'r
sehepen va:n -+- 300 to.n, met enkelvoudige sluizell; het gronc1werk
mGe~t worden uitgevoerd zonder onze tegenw'O'orelige ,g'r aafwerktuigen. De aa,l,de were1 dO'oT ll1allllen geschept in kleine maudjes;
Yl'OllWeI!l droegen deze tot in de l1eVeJllig'gende kanaaldijkell, waar
<1e grond gestort weTd e'n i d'o'Or m,anllen in dunne la.gen llitgesp-reic1,
gestamllt en, aI,s de groold er geschild voar was, d{)Dl' paal',c1el1 gel'lIeed we·r d. Het. chva,rsprofiiel van het kaalaal was' gront g-enoeg
clat twee nmmaalschepen elkanc1e,r komlen 'I Jasseeren. Op snel heic1
behDefcle niet te WOl.'dC11 gerel{e.nd: de sellepen werden gejaagd met
langzamn stap'pemde paal'clen; l11echanisC:he VGo'l'tbeweging bestond
1
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n{)g' niet. Een d wars'lH'ofiel Vall ± ma al het groatspall't van het schip
wa;s voldoende. Niet mindel' dan 21 sluizeJl moesrten het venal
ove,t"will'llell.
De llloeilijl,heclen met dell sluizenbOllw waren g-root; wie daar·
Vfln meet" wil weten leze de verhandelhlg vall het jaar 1828, gesehl'even VOOl' de HoIl,mdsche ~f.a·a,tschappij deL' Wetenschappell rte
Haal'lem door den Ins'p ecteul'-Genel'aal van dell vVaterstaart A. F.
Goudriaall. Deze was belast met den 'aanleg van het kmlaal. H1i
bedacht, de sluishoof.den hI een dannvalll'dkuip op eell onder water
gestO'l' te betQukoek 1e houwen. Daard'o or " rerd op omheining en bemailing veel bespaanl en een nieuwe methode ingevoerd, weli{e de
verzuchting "an' den Franschen .'Varterbouwku11-dige Belielor, 'welke
tot Men tijdals axioma gold:
"Les Bft'tardeaux et epuisements causent quelque
f{)is auta:nrt de clepense& que la c4hosc l1leme",
1'001' l1e Nederlanelsche wel'ken lliet meer deecl geWell.
Gouelriaall en zijn llledewed;:ers hebben eell werk tnt stand ge·
bracht, dart (meele clank zij den zorgvuldigen aanl van het om1et"·
llOUd del' werken door elell Rijkswaterstaat) een eeuw laJlg als
de eenige waterweg in stancl bleef en llU nog' dienst doet. In bert. jaa r
del' ind:ienstste},U,llg van het J ulianakanaal ,vas op de Zuid·
V\~il:leIUs'V~tart nog een scheepsyerkeer (op· ell afYaal't samellgetelel)
van ruim 8 milHoen ton!
Ik

IV il

nu op eell drietal verschillell w1jZell :

1.

H e t 'a a ,n tal fl ere n h e t y e r ,'·a 1 v 0

0

r de s 1 u i z e II.

I'n ele Zuid·'V:illemsvaart was eell groot aantal sluizen geboden .
eell el'zijdso 'omc1a,t mell geen lWllaaMijken ill za~l-c1gl'onc1 durfc1e aaulegg'en, welke te hoog' hoven de aangrenzemle lande.rijen zonc1ell
lig'gen; maar a;uclel'zijds mnc1 at aI,s va·ste regel gold, dart eell
sluis geen ,g rooter verval mocht keeren dall 2.50 m, liefst niet
meer dan 2 m. T{)en de mo,gelijldleicT om -c1ijken met :hoogere perma])ellte waterkeering te bouwen wa s gebleken, bleef men ()}og l allge
jare,n als maximum keering yoor bhmenscheepvaartsluizen 2.50 m
s'te11e)·]. Iucliien 'gll'ootere verva11en warell te -o-Y'e nvi:nnen, werden ge·
lwppelde sluizen gebouwd. De . ouc1ste vall die:n aard vind't mell
aan delll monc1 yan het Apeld·o orrn-Dierensche Kallaal -te Dieren.
waa r c1rie slt~lzen a'aneell zijn gekoppeld. Van j-ongeren datulll
(-+- 1912) .Zijll de sluizen van ih et vVHhelminakallaal (2), waar een
(2) Zie "De In.g enieu'l''' 1916, p, 677 e. v.
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veryal VRn 5 III door twee aaneengekoppelde sluizen wor(H
gekeerd.
~ada.t bU den bouw de,I" sluis van Pan'h eel in he t kallaal 'Vessem~ederweel't (ill 19'28) {3) was bewezen, dat 1n den zalHli,gen bodem
lIa bij de j)faas een sluis met S.10 m verval zonder bezwaar in
explo itatie kon zijn, Lis' ,in het Julianakanaal de ,sluis te Born met
eell verva l van 11.35 m tot sta nd gekmnen. Deze sluisbouw stehle
Ollze wa'terstaatsingenieurs voor geheel uieuwe pl'oblemell,- want
'niet aIleen kreeg' deze sluis een gr ooter venal (l an die -te Panheel,
maar zij moest ook groo-t ere schepen doorlaten. Terwij'l die te
Panhee~ 7:50 J1l wijd was 'voor sclhepen van 600 -tOll, was d eze maat
te Bol'l1 14 m voor s'chepen yan 2000 to-II. Bij a ndere intussr hen
gebouwde sluizen w as mell reeds a fgestapt va n den kostbaren bOll\\'
van langsriolen met zU sprtLiten en volston{[ me]l met omloopniolen
ill de hoofden; bij die te Bom liet men ook deze omloopriolell \\'eg;
claar worM het wa-ter ingelaten doar een kapitale hefd eur te doen
r ijzen en het water clom een nauwkeurig bestudeerde stortkolk in
de schutkolk ,te laten stroomen zoodanig, dat de schepell in cleze
kolk l'ustigde rijzing', dus zonder gev-aa r 1'00'1' schade, ktmnen
medemaken. De leclriJging van de schutkolk is evenZO'o bereikt door
op eell bepa alde wijze de hefdeur te lichtell, zoodallig, clat de
schepen in d e kolk rus-iig' dalen en geeli Ihi'll'derlijl{e w aterbeweging
in de voorha ,"en va n, de sluis optreedt. Deze regeling werd teyoren
bes,tudeel'd in het Waterbouwkullclig Labora-t orium te Delft en is
een 1'oUwmell s'U cces g'ebleken voor ,d e ontwerpers del' sluis en de
Ieiders van ons nat ionale -l a bora tOl'ium .
Boven de sluis z\jn de dijken aangelegcl met een permanente
waoter}{eering vall 11m, Ig ebruikmakcnde yan -t och sterk doorlatencle
materiaal, dat het k anaa lbed ee.nige kilomete'l's verderop uit de
ingr aying lever de.
2. I-I e t v e l' s c hi 1 i 11 dew ij z e y a n u i t v 0 e l' Ii n g y a n
he t grolldwerk.

,

Hier lwm ik tot eell tweede verschil -tu sschen de meer dan
100 ja'ar oude Zuid'-Willel11'sYaart ell het model'lle JuIiallakanaa l.
III 1820 beschikte men nog nietoyer de g·raaf· en transportwel'ktuigel1 , waarvan de moderne ingeruieur gebruik kan makcu. Toen
was het eell eisch den tl'ansportafstand ,tot een minimum tenig' te
bl'engen. Bij den a'anleg van het Julianakanaal kon men een zoogenaamd massallivellemellt uitvoeren, d. w. z. het tracezoooanig
(3) Zie " De Ingenieur" 1928, p. B. 175 e. v.
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ldezell, dat de uit ingl'uviJlg vQQl'tkQmende bruikbare gl'Qnd werd
ve rvQerd naar het kana'algeeleelte, ela-t i n QphQQging lllQest worden
uitgevQerd, waarbij de 'gl'Qnd zQQdanig verdeeld werd, dat de grQQtst
bereikbare waterdichtheid met het aanwezige materia'al werd bel'eikt, terwijl het aantal sluizen tot een minimum werd beperkt.
3. De

[

0,

pIG S sin ,g vall 11 e t elrij f z a

11

dgeva a

1'.

Ben derc1e verscltil met den Quelen bQllw O'ntstQI1c1 dOQr de nQQdza kelijkheid de bel'uchte dl'ijfzalHle1l bij ElslQQ QP grQQte diepte te
clQQl's'nijc1eIl. Het wa s bekenel, dat IlOg Qmstreeks 1!Jt12 ,ill Belg'ie eell
k anaa laanleg dQGr drijf2and mislukt wa s. Er w ~r.d VQGr EIsIQQ zelfs
eell project -gemaakt QIll een 'grQQte gewapend-betQll kuip in de geYaa,rlijke 300 III te bQnwen. DQ0h ,de ZO'l'gvuldigc en geduldige leiding
van den HQGfdiugeJlieur VQlker .overWQn deze llloeilijkhedell. De
elrijfzandlaag \\'erd :na uirtv'Qerige bestucleerinlg' van zijn wezell .net
diepwelpQmpen in, diepe brGnnen, meter bij meter, in de diepte
drQQggeleg'd, daarala een draineeringskanaal aan de hQQge landzijde
aallgelegcl en aan dezede gelegell'IH~id gegevell, Gnder het toekQIllstige
kanaalprQfieldQQT, eell g'Qed geprQPQrtiQneerde dl'aineering's.Jaalg af
te wateren. Het kanaalprQf,iel werd met een waterdichte kleilaag,
waarQvel' een gewalst as'p halttdek, afgesloten van eTe erQnder Iig'
gencle cl,raineering en ZQQ werfi voorlwme1l, flat liCIt J{fmaal water ZQU
verliezen dQQr cleze , c1raineering.
Het gestelcle clQel is bereikt wnder Qphef. Ik betwijfel zelfs
Qf de ingenieurswereld heeft beseft, welk een grQQ-t S11cces hier
dQor eell Nederlandsch :imgenieur is verkregen op de hem eigen
Sltille, zor,g vuldig' GverwQg'en en nauwgezet ,g ecQntroleerde wijze.
'l'ensIQtte had er HQg' een verschil kuunen z~jn imliem niet de
uitlegg'hrg Vllin 'Qude tl'actaten bezwaren had QpgeIeverd. De -grQQte
vel'Yal:Jen en het YQ,k loende deb-iet van de Maas, zelfs bijde aneI'Jaagste watel's't anden, haddcll het llamelijk mogelijk gemaakt om
llaa s't de sluizen te BorIl, Roosteren en 'NIaasbTacht wa'terln'achtstatlon s te zetten, claal) de vervallell van 11.35 111, 4.80 m en 7.45 m
geleg'ell heid gevel1 Qm ee,n g,rQote h'Oeveelheid enel"gie op te wekkell.
Een grens aan deze Cllergie kan worden gestelcl dOQr de snelheicl,
waannede ilH~t wat er -erQQr het kanaal mQet strQQmen. :Maar 'Ook
(laal'voQl' zijn weer vet'schillende QP:lQssillgen mogelijk. Inmiddels -is
ltet Q,lld-er"'ij s aal1 de Techll ische HoogeschQol geheel QP deze p.rQ'
hlemeu ill'ges'teld cn ik'kan slech'ts' zeggen, clat het mij spij-t, cla:tik
II iet meer 'QP de cQl'le-gebanken kan zitten wanneer Uw PrQfess'Qr
Yan lUQurik BTQelunall dit interessante Qnclerwerp behanclelt.
Het geheele v'u k waterlnacht wa s hI mijn stuclelltentijd nog iets
'Oubekends \,0,0,1' (lell XeclerlaJl(]sehen ingenieul'. III In(liE is het hI
1
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opkomst g-elcDmen in dell vDrigen D(}I'log; in OThS lanel is het DOIc
sinds ·dien tijd bestudeerd, maar aHeen Dp zeer kleille sdtaal tDt
uitvoering g-ebl'acM .
. " Tanneer 'vij nu het werlc va,ll den I~lspecteur-Genel'aal GDudriaan
en den HODfdingenieul' VO'll{er naast elkaar zien, clan moeten wU
erkemHm dat beiden Dp de VDDI' Nederland meest bevrec1igeude wijze
getoond hebbe11, ,\'at zij met de kennis van hun tij(l kDnden bereiken,
Gaan wij van de hinne.n scheepvaart Dver naar de zeevaar·t, dan
biedt de .bDUW vande Noorde1ijke SCh~ltsluis te IJmuic1en, in
gebruik genomen in 193'0, de gelege,n heid om te zien in 'h oevel' Dp
dat gebied de techl1iel, is voortgeschrec1en.
Ik herillner mij uit mijn studentenjaren de beschrij\ring van den
bouw vall 't\Vee drDogc1okken in Den Helder, respectievelijk .in 182;:;
en 1862, waar grDDte bezwaren werden Dnc1eTvonden van Dpwellend
water, c1 at men niet vermoch1, te bedwi11gen. Dat was oms'treel( s
1895 nog ZDO, tDeu de l\Iiddensluis 1,e IJmuiden gebDuwd wel'd en
'h et Dpwellende water groote scliade toebracht aan de betonfulldeering dezel' sl uis.
De "weI" was ·h et schl'ikbeeld voor den uitvoerenc1ell 'i ngenienr.
In het begin van deze eeuw W[LS het droogleggeu van fundeerJng'spntten dODr bronbemaUn.g in -toepas·s ing gekDmel1, waal'lloDr het
mog'elijk we1'(l oDk gewapend beton op groDte diepte zonder ·g evaal'
"nor uitspoeling uit te VDeren.
'regen deze werkwij~e Tezen weer nienwe bezwaren. De verlaghlg
van den ,g rondwaterspieg'el streMe Zli0h 'tDt vel' ill den omtl'ek uit,
waar drinkwa:terv.o orzieningen in gevaar kwamen en vel'zalddngen
van bes'taande. ,g ebouwen soms veroorzaakt weTdell .
'l'oen 1lU de NDordersluis ·te IJmuiden moest wordengebouwd met
cen fundeeri'llgsonderkant Dp 20 a 22 m - N .A.P .,' ·a chtte men eell
uitvoering in den drDge techn.i sch weilllig aantreldmlijlr weg'e11S (le
gewelc1ige kosten -del' bemaliJlog, maar tevens -desastreus vDor de
omliglgencle wa'tervoorzieningen van me1lschen en .i mlustrieen. Men
o~·erwoog rtoen den bou,v van de sluis dDor haar in den natte te
laltell liinken, Ol) -de wijze als bij den bouw van een -dl'oogdok te
'Pead HaTbO'ur -op de Hawaii EHall'cle11 en van .cen choogdok ill
Toulon is toegepas't. _
Ik ben zelfgl'Dot .g ebracht bij de stelling, dart ill de waterbDuWknncle lliets olllll!Qgelijk is, als lllell het maar geLieft te betalen. Zoo
'w as het Dok met
u1tvoering in dell naltte; ';veUre l1logelijk is, maar
in IJinuiden tot exO'rbitante uitgayen geleicl, veel meer matedaal
,g e"ordel'll en llaal' ik "l'eescle yeel meer tijcl gevTaa.g{l zon heblJell.
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De belangen van ele Drinkwatervoorziellin,g maalden het nooelig
{lc liggill'g van de verschiHencle wa tervoerellCle lagen rte bes>tudeeren
ell den invloed van de belllaling van ee11ig punt op de omgevlng
nauwkenrig 'te bepa'l en, vVij hadelell gelukkig de bes'c hikkin g o'v er
een ,nauwkeurige hydrolOtg',i sclhe stu-die van het duingebieel yan den
Dil'ecteu1' van het R~jksbureau v'o or Drinkwa.tervoorziening, w~jlen
{len heel' J, van Oldenborgl!'. Voor de DTinkwatervoorziening had
de hydrologie een groote beteekenis gekregen en s't oml elus in he!
midden van de belangsltellhl.g . Ook dit "ak was aan ele studenten
van mijll t~jd volkomen onbekend, maar de HoogesdlO'ol heeft OalS
voldoende opgeleiel om ons ook daarin in te werken en het succes
is elall ook niet uitg'ebleven. Ret is merkwaardig, dat de uHvoerhlg
ten slo:1:'te een voortzetting .is g'eweeslt van de werkwijze, waa,rllleele
de Inspecrteur-Generaal Goudriaan in ,h et jaar 1828 zooveel succes
bereikte, n.1. het afsnijden van de watervoerende la gen met behulp
"an damwanelen en het afsluiten van el'e n bodem met een waterdieMe laag, waarvoor h~j onder water gestort beton gebTltikte.
Terwijl echter Goudriaan het kon s,tellen met houten d'amwal1Chm
van -+- 3 m, moes ten in IJllluiden planken worden gebruikt van een
lengte van ·ongeveer 40 111, om clan van een ldeilaag als 011c1erafs luitin g gebl'luik te lnmnen makeJl. De industrie 1\.011 echter deze
lange damplanken nog 11iet leveren. Het maximum del' le11g1te bedroeg' toen 26 111. Ikzal U 11iet Vel'lnoeiCll met ele moeilijkhec1en,
welke de uitvoering kos,t, wanneer zij voor de eerste maaJ voor de
venverking van zulke in clien tijd reusachtige weTlwnc1erdeelen
worM gesteld.
)fen is' er ill gesl aag'c1, in een: proefput van () bij 5 111 aan te
toonen, dat het mog'elijk was een voldoenc1e waterdichte afsluitillllgdel' omgeving te maken en zoodoende deze kuip op groo'te schaal
"00l' de llOof.c1en 'toe te passen, l1acla t laJ1 g,s hyc1rolog-ischen weg
bewezen was, dat eell; l aag' nlll volc1oende waterdichtheic1 aanwezig
moest zijn tel' plaa't se tot waar c1e ollderkant del' c1amwanden
reik,te. Deze laag Jag ,tussC'hen de 3~ en 40 111 - N. A. P. De :boven]wnt van den damwand kon dus 11iet veel hooger lig'gen clan 12 a
13 111 - N.A.P. Om den put ,dus zooyer uit ,t e gravell, clat het
lleiwerk voor den damwanc1 kon worden uitgevoerd, ,vas het noodigeell lieMe bronbemaling a'a n te leggen, waardoor voorkolllen werd ,
dat eell kleilaag op -+- 18 11l - N .A .P" welker c1oorbraal~ in 10895 de
toenmalige bouwers zoo .groote ZOl'g had gegeve11, nie:t ,t.ot opbar sting zou komen.
,Velnu, lla.t is g-elukt. Daarmec1e is bereikt, c1at van de ollgeveel'
7~2 millioe:n, welke in het ontwel'p wa,s uitgetrokken VOOT afheien
en c1l'oogmaken van d:e Shlisputtel1 , slechits -+'millioell behoefcle
Jte worc1en uiJtg-eg-even niet alleen, maar c1at c1e fUl1Cleel'illg ill
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ge lVapencl betOll, 'z'oIJlcler gevaal' vGO'r uitspoelin g', ill een yolmaakt
rus tlig tempo lw n wOl'den uHgeV'oerd. Ua a1' b~j deze bewerking
Invamen v'ele v1'aagstllkken aan den d a'g, welke h et onde1'wel'p zijn
"an vel'del'e s tudies en , l1aar ik hDOP, ook nag onde1'we1'p yan s,tuclie
zuUen bl~jven tot hier te }ande aIle vraagpunten zijn opgelo s t. Ik
bedoel met name den invloed Vall de vOGrtpl aol,t in g van de getijden
in ,de zee tot 11l (Ie 'lVatervoeren cle lagen Gnder de duin en , (len
invloed van den barometel'stand e ll den invloecl uitgeclt'ukt in
exacte geta Uen van Gmlig.gende be11la1ingen en wateron ttrekkingen.
Dat is noodig Olll met su cces een ramin:g vall kosten te kunnen
m aken ya n de llitvoering; die ra ming is w eer noocha kelijk om de
b este werkwij ze Ite Imnnen va s,tsteHen , Walmee1' men yoor de nitvoel'in;g yal1 een. ingenieurswcl'k staat.
I-Iet zal aliet velen gegeven zija.l voor eell zoo ,g-wot en zoo mooi
afgesloten opg'a ve te wDrden ,g estelcl als de illgenieul's, c1 ie in de
ja l'en 1921 tot 1930 bel ast z~jn geweest met den bouw yan de slni s
te I.Jmuiden. Ik h a d h et vool'l'ecltt daaria.l een belangrijk aamleel
te :h ebben. N u li k , zonv,e el jaren na{liell, amI clien tijd ten Lgc1enk
(voGr mij was dat va n 1921- 1£)27), is h et a l sGf in clien tijd - buiten
de tecltniek - i n dc we reId niet veel meel' bestond. ,Vij moesten
Ollze aanda clt t op zooyeel punten tegelijk Yesltigen, c1at er VGGr
lee-tuur, muziek en gezeIligffil Gmga n g' geel1 t ijd GVeT was. ' Xiet c1at
wij de gezelligheid yerwaarlGosclen, ma a r wij bleyen dan geheel
binnen den kring del' medewerker s, va n de alle,rhGO'gste tGt ·(le
aUerlaags'te. Ik ben eens te meer ,tGt de cGnclusie gekGmen, c1a,t
inten se sa ll1()llwerkil1g yal1 aUe medewel'k er s, ell da a rl1 aa st gl'Gote
zO'l'gvuldighehl ell nauwkeuriglteid, eer s te vereischte Zijll V GOO'
h et t 'ot stall1d l<'Gmell van een ll1Deilijk in g·enieurs werk.
Zoow,e l bij den bO'UW va n bil1lle ll- ais vall zeesluizell , h eeft ill de
l a atste j a r en d e s tu die van hydra uliS'ch e yersClhijnselen ill een
~r.aterbGuwknndi g La,b oratGTiull1 een gro'Gte 1'0'1 ges peeld . In
~eder l a:llc1 wa s de s tichting van een labO'ratGrium r eeel s in GYerw eging, tGen me t den Shlisbouw van I.Jrnuiclen nGg mO'est ,,-ordcn
b egGnnen. Men verbeeldde zich ech ter, c1at clit maar wee!' een
lIO'odeloGze la s t VO'Gr. h et budget van -deJn Staat ZGU zijn en a lleen
ZGU dienen Gm eenJi:ge ingellieurs aan een baantje te helpen . Een
GpvaHing, welke men iUl den luin g van het Departement van
Financiiln vaak aantrefi.
'l'Gen de homv van de Shlis {e I.Jmuic1en tel' hand mGest " 'O' rden
genGmell, bleek da't ele tij'c1, JlO'odi,g om h{}t hyd rGlogische vraagstnk
te bestudeere1l, Z'O'O' lang ZO'U zijn, dat men geelurende eenige jaren
]liet aan de ui:tvDering ha-c1 Inl11nen begilmen en elus deze j al'en
pra otisch VGGr {Ie uHvGerin g YerlO1'en zGuden zij,n.
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Ik bedarht toen, de sluis ill de fl1'ie hooMdeeleu nit te yoer en:
buitenhooffl, schu,tkolk en binll~nhoofd. Mel) zon de schu tkolk dan
reeds, kUllllell bOUWell, illClien de fundeering 11iet diepel' behoefrle te
liglgen dan 7* m - N.A.P. Dan s,loO't flit echter nit, het maken
van langs·r iolen met zij-s prnitell, zooals deze b~j de middenslni s te
IJmui-dell zijn witgeYoerd, hetgeen in l!) ZZ de 'hoo g~te wijshei(l op
het gebied van s'luizen bou w geacilllt wenl.
::\Iij was evenwel uit de literatnnr bekend, da t men bij fle llienw ste
slnizen te BrlUlsbiIttel en Hohenan (-!5 m wijcl) ook de l allgsriolen
acMerwege had .gela ten en 1'01staan 'had met omloo-prio-Ien aIleen
in de hoofdel]. Het bleek , dat mcn achteraf in het vV,arterbouwkulldig La bora.torium te Bedijl1 l)1"Oe"Cn had genomen of -deze riolen
een voldoell'cle rustige ligg1ing van de schepen zouden wa a rbo rgell.
Het kwam mij te gevaal'lijk voor z·o nder l1aderc bestuc1eering den
l'ioolaa nleg van HoHellan te iJlliitee1'en en ik Vl'oe,g daa rom aan de
Regeel'.!llg verg'ml~li~lg 'om, ill samcIT\\'e,rldng met den Directeur van
de Ver,s u ch s·anstaIt fill' ' Vasserbau, den bekell'dcll Dr. H. D . Kreij ,
het vl'aagsrt uk nader ,t e bestudeeren. Deze s,t udie is buitengewooll
I'l'nchtdragend en zeer leerzaam ge\\'eest. V a ll mijn zijde werd ik
c1aa,L',bij gesteund door Jr. J. P. Josephus Ji:tta, -clie l'egelmatig de
gege~rem; van de proeven met '011Ze DuHsche collcga's nitwel'kte.
Het r esnltaa t is verr'as,send geweest; de cons,h 'n cties, tot welke
wij zijll gekomell, \\-ijken belangrijk ya n die van het Noord-O ostzeekallaa,l af.
Ben van de bela:ngrijkste lessen, welke ik mij uit clien -tijd her,i nne1', was -die van Dr. Kl'eij, dat men lJlimmer mOClt 'afgaan nitslui,t end op de uit komSlt del' llloelelproeven , lllaar d eze moet tl'achten
'te \'e1'k1a1'en l ang'S ma·Vhematischen weg en d ns op die wij ze " as-tstellen, of gee11 toeva l:li;ge fonton van modelon:c1erzoek of onj ui s te
voo r onder stellingCl1 o-ns op den yC1'keerelen weg bl'engen.
Hiel' blijkll; weer eens opnieuw de 1l'00dzakelijkhe1c1 yan de
wislnuH1ige ol1'twilucel,illg' van in genieurs, voo r wie het onmogelijk
zou z,jn zulke v1'aagstukken te yologen en zelf iets amttigs te ber eiken, indienzij niClt claarvoor Zijl1 opgeleid.
De gelulddge u Hkom st vam .([e Berlijnsehe proeyen heeft nog een
ander groot gevolg geh ad . Het bleek n .1., dat de proeven op dell
bouw yan het ej.gC11lijke kunstwerk een besp aTan.g van ronCL 1% mil lioen gulden mogelijk m aaKlten. Daarmec1e wa s de weCl's'1ancl r all
Fi:nanciell gebrol{en, waut men zag' nn duielelijk an hoe, ,door' kleine
sommen uit te geven, groote SOH11ne n gespaarcl konelen worden,
indien l'esearch en studie vergemakkelijkt werden cloDr een goeel
uitgerust watel'bonwlnmdig laboI'atoriulll. Zoo gaf 'h et su cces va1l
IJmU'iclen den eigenlijken s-too't tot de oprichting van een nienw
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gebonw, (l·at. r allen ,b ekenc1 is ell sec1ert (le opriehting st eeds yol
bezet i s geweest.
Het is zeer yerleid el~jk op de verschillende problemen, welke zich
bij een zoo groot wel'l, v'o orrloell, verder ill te gaaJl, De tijc1 laa t (lit
lliet toe. Ik wil .g lee-hts in' het bijwnder wijzen op de sterkteber ekeJtill gen , welke ll:ooclJig' warCl]' I']], wat mel) Jl0emt, dell goec1ell oueleH
.t ijd , wer], te men met eenige Yllis tregels en vel'.gelijking met
andere werken om de hoofelafmetingen vall d e O'nderdeelen vau een
sluisgebouw ,",u;t te ,s-tellell, Dtit is ommogel~jk, zooc1ra men YOOl'
wer-ken 8taat, welke belangdjk van de pro>totypell afwijkell. DH
,,'as in het b~jz O'J}del' het geval te IJmuiden, w a aT de doonaartlVijdl1:e verdubbeld en de rliepteligghlg van den shlisdorpel met de
helft vergpout werc1. Daarbij lwmt, c1at de tnvoering yan gewapel1l1
beto'j]1ill den wa't erbouw aan zee het 1I00dig mU!akt, nauwkcm:i.g op
de hoogte te zijn' van de ven;chillenc1e kra chtell; welke in de lllUrell
weJ.'ken ,
:Jlen ziet ook; hier , dat su cres niet mogelijl, i,S' zoa~c1Cl' cen h oog'esehoolopleiding, die cle afges1tu:deerclen in s'taat s·t e-lt nieuwe problelllen .t e doo'l.1gronden,
Ik \Vel'{l in IJmuicden i,n het bijzollll'e r 'terzij-cle ges:taan door iI',
J 'osephus Ji,tta, oyer wien il, reeds eel'del' s'P;r ak en di e ten slootte
dool' jal'enlallge pra ct ~jk, venler voortgezet bij den bou,,' yall 11et
Kalwal va~l Amsterdam naar de]1 Hijll, een zoodanige h aJl(ligheic1
in het ontwerpen en c1etailleeren van sluizen heeft g'elU'egen, c1a t
ik mij s1:el'k maak, billnen 2<40 UUl" een project van eell! binuenvaHrtsluis vall hem te kl'ijgen, met ollgave vau de hoeveelh:eden ijzel'en
damwam1, bet,on' en 1\"apenijzel', welke bij volleelige en n auwkeurige
'det ailleerin,g n!i.et reel nm d'e wel'k el~jkheid zul:l en hlljkell af
tc wijkcll.
Dezelfele erv al'ing' eleelen w~j op bij de bcrekelling de l" sluisdem e ll.
Znolang nog sluiscleul'en in hout .g ebouwd werden, kon men de Olule
ontlYerpen ,vel volgel1. 'l.'oen ech't el' ijzel'ell deuren aan de O'rde
kwamen, moest men zich betel' 'l'ekenschap geven van de vel'deeIing
van kra ehten, T'Oen ik V'OO1" de eerste maal YOQ.r eell; der.ge l~ik \rerk
gesteld were1 en in el e olH1e litel"atuul' snuffe].de, voneL iIi: eell berekening van wijc1e zeeshtizen en van sluisdeuren van plaatUzer
uit het jaar 1863' Vall d e ham1 Vall den iulgenieul" yan den ",Vaterstaat , J. Stro'Otman, in de "Vel;handelingen van het Koninklijk
Ins<titullt YUill! Illlogenieul"s", 1863- l864 {Eerste aflevel"li ug), bIz,
14 e. v.
",Vanneer U deze berekening yerg1elijkt met die, welke U tItans
zelf maaM, zal het U lliet llloeilijk vallen de ,g roote beteekenis te
,c1oorzien vall de 'o ntwikkding, welke de ·to'eg'epaste mechanica op
{li·t gebied he eft be1"eil{,t,
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SPOORWlDGEN.
Toen de KO'ninlcl\jke Aea,demie ill 18,12 werd gest iCillt, was aHeeu
JlOg lll a ar l1e·t s.tukje spool'w eg Haarlem-Ams,terdam ill gebl'uik.
H et duurde tat t845 v66r 'DeIft 'b ereil{baar was van Am sterda m ell
(nt. 1847 v661' (le lijll tnt Rotte rclml1 .in exploita,tie werel genomen .
}\fen kall clus vas.t:,;tellen, dat de ontwikkel.i ng vall Ollze spoorwegen
geheel valt in hetzeIfde tijdperk a ls die del' Delf1sehe ingenieu rs·
opleidi.:ng. Da a ruit voIg t eehter .geel1 paT a llel tussell en spO'orwe.g en
ill g'enieurs'opleidIiJl g.
De ,s poorweg heeft in ·de eer s·te ~1a'lve eeuw al z\jn con eurrenten
verslagell : 11 M wegvel']{eel' verloor geheel ziju beteekenis, terwijl
het personenverkeer te water nn'g slee,h ts a·l s aanvnlling " an !let
spnorwegvel'keer van belanlg was. Van !let goederellve.rkeer wa s hier
te lande de mas-sa, w aa:rvoor snelheid ·g een vereiseh-te wa s, 110g op
het wa te·r gelaten; !le t ,s Hel ver-keel', v'oOl'all het s-tukgoeclerellYerkeer,
kwam aan den s·poorweg.
Bij die eers,te on;twikkelin g speelde de eiviel·i ngellieul', a an wien
de tracee'riJng wel' d op'gedrage~l, een !gToote 1'01. HU kw am dadelijk
VOOT gr.o ote problemen 'te staan: de overbl'uglg ing van ouze groate
rivieren. Ook de ,a anleg van, de ftarden baan, de 011twlluceling Yilll
dell bovenbouw ell in toenemellde m a te de beveilig,ing yan dell
spoorweg, werd'e n a a n z~jn zal'g toevertrauwd, ma ar de bruggel1,
die leverden het ·g roote en grootscihe werle Hoe de illgenieun; zelf
(l aarover c1acMen, blijkt uit h et Gec1enkbaek van het Koninklijk
Ill'stitUlllj:, "an IllgCllicurs, uitgegeven .tel' gelegenheid va n z~jn
vijft,igjarig bestaftlll in 18!)l7. I~l het hoafds1uk Spoorwegen wo r cH, na
beschouwingen o.ver de geschiedlmnc1ige ollitwikkelhlg del' spoar·
wegen, eel1 nominatieve sta,a t van a Ue in die perioc1e gebouwde
bruggel1 af'gedrukt ell zijn belangwekkenc1e nierledeelingen {laaroYel'
gedaan.
De eer ste brllg, die te " Testervoa1·t , wa s het werk vall een E ngelseh
oi ll gelliellr, het mltwerp dm' tweeele, die aver de :Uaa s b\j Maastricht, was vanOl1zen l al1Cl genoQ!t J , A. KO'o1. Nog een bntg, die
over den IJ ssel bij Zwolle, werd door een Frallsch in genienr ontwarpell ell daarna trad de Starut, krar;h·tens ·de Spo01'wegwet va n
1860, als bouwmeester op ell werden de bruggen daor ~cele r'lanc1 sc h e
i1llgenieul's antW'o1'pen.
Het h eeftop mij steeds een cliepen indruk gemaakt, -c131t men in
c1iffil -tijd reeds dadelijk graote overs·p anningen aandnrfc1e: de brng
te K nilenbnrg met een overs panu:iIng van r uim 154 111 oYer het
zomel'bec1 van de Lek {men vrees-de n.1., ,i11dien ,tn ss dlel1p~jl e r s werden gebouwd , ij sops't oppiJl.g tel' pla a.tse), ontwol'pen (1001' den in ge-
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ulieul' Vall dell ,Vaterstaat G. vau Diesen, is d,aal"VRn een ,·oorbeeld.
Zij werd gebouwd in de jal'eJ) 1863-1808.
Toen de nieuwe Teclmisc-he HoogeschoO'l de bevoeg'dheic1 had ge·
kl'egen eel'e·doetoraten 1e verleellen, heeft -de Senaat oneler de
eerstell, aan ~wiell cUt YO'or1'e<:11t wel'd Ig eschOllken, den toell reed s
gepell s iollneerrlen i1'. G. vall Diesen, -daarlll'ede geeewl. Uit de l'ecle
vau zijn PI'ol1wtor, ll1~jn leel'meester Prof. S. G. EYerts (welke g~i
·i u "De 1ngenieul'" van 1907 op hlz. 59' lennt ,"il1-den) ,ontleen ik
als een yan de h~izo]1(l el'hedell, flat er huHe'l1'gewone moeitijk~led ell
des,ujcls aall d e bel'ekenillg ,del' bl'ug vel'honrlen waren, O. a. omda t
er ,geell gegevens besionoCle n 0111tr811t het te vel'wachten eigen g·ew.icht
del' cOllstructie, dai per s,trekkeuclen meier -toch ong'e\'eer het dub·
bele heeft bed,ragen van de llutJtige belas't ing. III die Tede lees ik:
" . . . Van Diesen's \'e1'trouwe11 in -ziju weteJl schap wa s groot
,genoeg, c1at hij in z~jn uruggen de langs· en dwarsdragel's heeft
"geco~lS't.l'ueerrl yan hei des.tijds nieuwe, bij proefrnemillgell
,,rleugd'el~jk ,geblekell Bessemer·staal, rlat door z~jn groote "a st·
" heiclen hooge elfistriciteHslgTells 'a all'leiding zon geyen tot
"mindel' lllfliteriaalgebruik en flus tot een lichteTe cOllstrurtie
" dfln bij het gebl'uik yan welijzer."
Dr. Scln'oeder vall del' 1(colk, ill 1892 to't R,ijkshoofd~ng81lieur YO or
de S'poorweg'en henoemd, mm ,de z'e er moeilijke taflk om 11f1 te gfl'flll
of <[le anelere spoO'l'wegbruggeu noghetrouwhaar waren, schl'Uft in
het zooeyen gelloemele Geel81lkboek:
" elat rlestijd,s nog .geel1 toe te 'laten s'p al1ning Wfi S yoorge·
"schTeven. Gewoonlijk werd een zes-cle van h m vool'ges·chreyel1
"breefugewichlt Yall ~j-zer en staal, zijnde 36 en 60 kg/ 1111n 2 , aan·
"geumnen ats Itoe te laten s'P'3Jmring; het heette dan dat 'h et
,,11lateriaal een zesvoudige zekerheid booel. V'oor ijzer werd deze
"spanning- 1'001' ·d e Taudell vall groote brug,g en ;g ewoonlijk \'er·
" hOOig'd ,tot 7 kg en 1'00·1' de lang"s· 'e n dwarsdrageTs verlaagd
"tm 5 kg . . . " .
" Het g'eloof aall dezesyoucUge zekerhe.ic1 werel eloor de be"kenc1e proeven Vflll vV6hler en Bauschin,gel' 't e niet ,g edaa11" .
Hoezeerde teg-e.nwoordige inzichtell afw~jkeJl van de toenll1alige,
hehoef ik U niet uiteen te zettel1. Uw hoogleeraTen 'ZuBen clit zeker
heter verz.or'g en elan ik kan dOel1.
De tweede heUt vall de eeuw zag, geleidelijk aan, s'terke veralH.le·
rhllg en 1'001' ele spoonv·e.gen ·Ollts,taan. De spoorwegen 11a(1-<1e11 in
de eerste helft een yolstrekt monopolie voor cen g.l 'oot deel van het
. verkeer. Om de hezwaren c1aarvan te bestrijc1en meemle men, elat
C01ICnrl'enrtie yan 1\"ee groote lichamen - S. S. en H. 1J. S. M. V0'0 l' het la1lc1 het heste zon zijn . vVij he'b bell llloetell erya 1'en, da t
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de eind uHkomslt 011 S geen voordeel oplever·de. Toen eindelijk de
vorige OOl':!og er toe leickle de groote maatschappijoo. te fusion.Ileerell , bleef men met ~ll glr ooten schuldenl as1t 'Zitten, waarval1 IllU
weI zeker ;is, da t deze nooit za'l Imnnen wor,c1enafgelos't. Ik zal
hier niet ui1t71oeken, welke maatregelen had-Clen ll1'oeten zijn genomell om te voorkomen, dat {lie schuldenlast zoo gTOO't is geb-leven.
De gev.olgen drulcten en drukken I]Olg' op den Staat, die t hans i'll
feirte de eenige aail1!deelhouder van de N . V. :N ederlandsche SPOOl"
wegen is en die de ui'tbetalim g del' rel1ten op de uitgegeve1:t schuldlmievell g arancleel~t.
Dn t er geen glllllstige oplossliJllg 't e w.achten ,i s , is het gevolgi van
dell COnCUl'l'Emt, die is op.gekomen ill' het motorwegverkeeT, terwijl
lin de lucht het vliegtuig begint zijn schaduw vooruit te werpen.
Deze concurrentie heeft voor den spoorweg' echter 'oak veel goed8
gebra01rt. De spoorweg werd in sllel tempo ,gemoderniseerd cloor
lnvoerillg van C'lectrische tractie, (laarlI a cloor aanvulliJJg lllet de
Dieseltractie, verv·olgells weer cloor de uit,b reiding van het aantal
geelectrificeel'cle lijnen . Ret goederenverkeer werd herzien. 01'
·druld-:e lijnell met een stane clienstregeling is geen plaa't s meel'
VOOT z IV a re goeclerentreinen. Men gi11,g d us over tot het doe1l rij den
",' alll vaste goederelltrei11en in den )la cht. Groepage va)] stul{goeclerenvervoe,r en Jnvoering VaJI S'pool'wegauto,l a'arlldsten droeg er toe bij
}let goederenverkeer weer tel'u,g -ie wilmen.
Schijillbaar staat de civiel-ingenieur alsotecllllicu s daarbuiten, In
werkelijkheicl moet h~j zijn volle a amleel in den strijcl leveren.
Electri sche zoowel als DieseHTactie vragen groote snelhekl bU
groote asdrukken, De baan llloest worden ,g eschikt gemaalct voor
die groote a sdl'uldml1en snelheden tot t26 kID/ uur, me t behoud van
het hoofclprhlcipe vall den spoorlVeg'die11st: veiligheid van het
verkeel'.
IJl clit vel,balld raad ilc U, te lezen de l'e,de over de Toelwmst del'
I.Jzeren ",Vegell van Prof. ir. F, ",Ves'tendorp '(den 15clen October
10008) op de Algemeene Vergaelel'ing van het Bataafsch Geno()itschap
del' Proefondervinelelijke vVijsbegeerte ,te Rot,t erdam.
De bescho'llwing v,a n ele constructie van het roHend maoierieel
.eenerzijels en van cle veiligheiel ,ran den verkeel'ss,troo'lll anclerzijcl s,
leidcle clen hoogleera ar tot -ele ,"olgende gedachtenreeks:
- groote capaciteit kml slechrt,s worden bereild met groote
eeniheelen , waarondeT zijn te verstaan:
1'001' het personenvel'keer, eenhecleal met 200 tat 1000 zitplaatsen;
VOOl' het goederenverkeer, eenheden van 1000 tot JOOO tOll;
groote ee11heden zijn zwaar ;
zware Ia sten InUlulen 'aIleen snel en veilig vervoerd wOTc1en
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op ijzeren wegeu volgen s c1iensrtregelhl g, beveHri,g'd cloor een
electrisch si'g'llaalsysrteem.
M. a. w.: vV'l't ar capaciteit, sllelheid en veiligheic1 smnen 1l1 00ten
gaan, kent de techniek s lechts eell opl'o ss·ing: den Spoo'i'1.ceg.
Prof. vVes,t endorp merk't dall verder 'op, c1at, om c1it toekoms tige
spool'wegv.erkeel', gericht op omvang, snel'heid ell veHigheic1, mog el\ik te makcn, belangrijke bijc1ragen moeten worden g'eleverc1 doOl'
de consrtnwteurs van ·d en weg en van het rollernd ma terieel, die
(lit llieuwe gebiec1 met hun bOUWcolls,t r ucties moeten biunendringen e n -claartoe vele llieuwe hulpmiddelell -rI el' sll elgl'oeiemle
techmiek moeten toepassen.
Hoe zich ill de hondel'd jaar, welke wij hier overziell, de verschillende (1001' den civiel-ingenieul' behartigcle onelel'deelen ya~l
!len spoOl'baan ·ontwik],elcle,ll , blijkt uit het volge1lCle:

S poonc'ij clte.·

t

A msterdam-Haa1'lem
bU aanleg 2, m hart orp haTt rails, later
Utrecht-Arnhem
\ versmald;
andere lijllen da:delijk aangeIegd met eell w~j{1te van 1.±35 ill .
A a,nlenb (Lan .'

Aauvank'elijk had deaallleg van de aarcIe1lbaan s teeds plaa t
van in ,de bunr1 ui:t,g egraverll grond, ook in veenstrel{len. Alleell ,
waal' d:e onc1ergrond bijzoal'llel' rSlecM was', paste men rijzellbeelden
toe. In late,r e jaren, tOe1l luachUge werktuigcll in s taat s'telelen tot
groot grorndvel'zet, kon men banen in ,slappe terreinen aanIeggeIl ,
zoodanig, 'Clat geen g roolt e vel'zakkLngen daarna meer mogeli,ik
waren. ~!(et behulp van gl'ondmechaulica is het rt'hans mogelijk om (Ie
meest econoll1'isdhe werkwijze toe te passell.
Bovenboww.·

Op de 'ouc1srie lijijlen flanvallkelijk rails van het "bTugprofiel" op
lang-s:1igg-ers, waarouc1er dwal'slig,gers . In 1853 Iging Ille]l ol-er llfl fll'
directe onc1el'steuning -op clwarsrliggel's.
In de wijze van samelJlstelling vall het sponr is in 100 jaar pl'a ctisclh uliets' ver ,an-c1erd, weI in de onc1er-rleelen van het spoor. De
rlwal'sliggel's in h-oofrc1zaak vall llo,u,t, hoewel ook op groote lijngedeeHen ijzeren rdwarsliggers zijn 1:oegcpast. BetOlmell cl\Yfl,!'sli ggel'S' bevinclell zidh HOg an het stadium va n pl:oefneming. Hont bl~jft
aa.-Il de spit·s" 'Olnclat claal'mede meer elas'ti sch SpOOT Yerl<1'egen
, wOl~dt.
De Tails, amlvankelijl, vau ijzel', werden (laarlla van st aa l gemaakt. De z'W'((.wJ'te, amlVankelijk 20 klg/ m, is thalls b~j d e Ne(ler -
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landsche Spo-orwegeJl 46 }'g/ rn._:ThIen ,o verweeg't voor 11et hoofdspoo~.'
tot 65 kg/ m over te gaall, waarmee verwacht wO'l 'dt aanzienlijke
tecllllische en eeollornische v-o ordeelen It e bereiken.
Lengte, in 18B9 5 rn, is tha]1ls uitgeg'roeid tot 24 m, op eenige
baa,n vakken bij wijze v,a n lJl'oef It ot 30 111. }\t[et het oog op den
geringen zijdelingschen steun in gTim1ballast is JIlein voorz,ichtig met
gebruik van IU11gere Tails. vVaarnemingen en ,theol'etische anelerzoeldngen doen ver~vachten, dat een lengte Vall 50 it 60 111 lllogelijk
za'l Zijll. Deze le:ngte moet door -a aneenlasscheu worelen verkregen,
waartoe van de electrische stDlllplaschmachine wordt gebruik ,gemaalct. In Inclie geschiedt aaneenlasschillig' van rails tot 50 a 60 m
reeds op groote scihaal; men kan da aT eerder el' toe overgaan,
omdat de verschiUell tussche'n dag- en nachNemperatuur aMaar
geri11gel' zijll Cl..c'Ul in Europa. De dilatatievoegen zijn hierbij toch
bet.rekkelijk klein - 10 1nm - , 'wegens elie Igel'inge tempera tuurvers <.:llillen en wegens gedeeUelijke vernietighl!g van de normale uitzetting cloOI' de railbeveslUging, waardoor evel1\vel temperatuurspanningen optrecle:n; ele Im,ikzekerheh1 van het spoor is echter
overal volc1oende -be:vol1elen.
RwilbevesUging en lasscheJ/hebben vele veranderingen ondergaan. Vooral tn ele la-artste 2-5 jaar is aan bevestiging veel aall(lachlt geschollken. Beves,H ging met haakboutell of s-p oorspijkers is
pl'imitief; met .til'ef.oHcls beter, c1och nog 11iet f,r aai. Goeele constl'uctie werc1 gevonc1en in gesche-iden beve:stiging (Tails met Idem·
plaa:tjes Nl klemboutjes, bevestigd -a an sltoe:len en deze weer met
tiref'onc1s -aaill dwarslig,g ers) . Daarmede werc1 eell beyes,tiging Yerkregen , welke aan stevigheiel elastiClilt eit paart, en Iangeren lev,e nsdnur van de clwal'sbggel's bevor'Clert. De sioelspoor NS, sinds 1m2
in -gebruik, is een del' beste beves,t.igin.gen; de levensclunl' van
bereide gl'e'nenhouten c1warslig,g ers is hierbij gestegen tot 25 a.
30 jaar.
In ons lanel zijn bijna u.itsluilte:ncl zwevenc1e ,}assehen in ge}n'uik ;
onc1el'steum1e lassc:hen h ebben lliet yolr1aaJl.
Ballnstbr>.cl :
Langen tijc1 is" grofkonelig zanc1 in gebruik, aIleen op hoofdsporen grind. Een 'b etel' materiaal is steenslag·. De vonrdeelen daaryan ,vegen in ons land echter niet op tegell de zeer hooge kosten .
Eenige verbeterlllg werd verkregen dOQT, aUeen bij de la ssc:hen met
steellslag te onclerstoppel1.

1

}let is duidel1jk, dact mell om tnt een verbeterr1en 11ovenbouw te
](Ql1len een betel'. hl'zil:ht 1l10est 'h ebben inzake de spannil1lgen, welke
ill de rails .t1jdens het verIceer optreclen ell op welke wijze cleze
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SpaJ111ingen llerekelld Inl1lnen worden. Ik ma'g' :h ier eraan herinlleren, dat de Nec1erlanc1sche Spoorwegen a an deze op-c1J:acht voldaall
hebben door de s,tudie van den Ohef ya n den Die:Ils't yan Weg ell
WerlH~Il, ir. Cll. R. J. Dr,i essen, ~\Yelk e al~i. heeft bekend gema akt
in zijn yoordracllt yoor de Afdeelillig voor Verkeer en Verkeersiechniek van het KOlli'llldijk Illstituut y.an Ingenieurs op 11 October 19'36 (" D e Ingenieul''' 19'36 V . 75) onder den t itel "Nieuwe
inzichten b~j dB llerekenlng vam den boyenbou'\\' del' Spoorwegen" .
R et K()[linM~jk Instituut lwnde ill zijn l aaJtste vergadering aan
den heel' Driessen daaryoor de g'ouden C0l1l'ad-mec1aHle t oe,
Ik ein-dig mijn kOl'te lleschollwing oyer de spoorW'egell door aIweer met iIl stenulling aan te halen net besluit van de eel'del'
gen,oemde voordrach,t vaUl Prof. Westendorp: "De Techllische in,;richting vall het spoorwegbedrijf en het ,groote leger van spoor"wegbeambten, opgeyoed in eerbied 1'001' het levenen 1'001' dell
"eigenc1om, opgevoed ook in Jlet besef, ehlJt het begrip "Onvermijd"baal'ongeluk" ,in h et spoorW'egverkeer niet bestaart, VOl'mt in
"het 1ncu~tschapp e Ujk lev'en van elk v olk aI,s " eenheid" een knw ht ,
"tC'(LcW'va.n (le bet eekenis niet hoo.g geno eg lean w o'nlen (tct-ngesla.gen!' .

WiEGEN.
Toen ik iijl 1m\) met dell dien s-t in ee'll arron-dis's ement van den
,va s belast en toel1 - evena,l s in mijil1 geheelell
diensttijd - opc1ra cht we1'(l gegevell Olllj te bezuinig'en, leek het miJ
- en het werd yan hOGger ha,nc1 ,g oedgekeurd - een prachtige 'bezuiniog,1ng om oJ) een hoofdweg in Zeelall'd de vel'hal'{le b am] van
5 m eier een ih a lven meter te vel'SmaUe11 door eTen ollbrnikba r en
steen uit te is chieten en de nieuwe haal1 t e maken met den lli,t gekomen bruil{bal'en ouden steen.
Vel'gelijk c1'aal'mede eens -den a allleg vall de ,n ieuw ste R.ijksw€1gell:
z~j kuunel1 haa st lliet breed -genoeg' meer zijn, 2 b a,n en 'l os yan
elkaal', elk van!) meter, 80ms elaarmaast nog hl'eec1e r ijwielpade11,
aUe kruisingen lllet andere wegen ogeheel Vl'U,
De wegenbouwvraagstukken zijn daarmec1 e totaal V'erandel'd , Ik
heb nog niet gemerkt, dat mell , als men tot nieuwen wegenaallleg
overg'aat, eel's't uHzoekt of deze eC{)lnomisch verantwoord 1s. 1\1en
hef,t een zekere belasting e1l ui:t de ophrellgst daal'van houW't men
nieuwe wege11.
D e tBchniek \' an del] weg'enbonw is , met de hoogere eischen aan
den weg ges-teld, geheel yerandeTd. Aan de vel'harding W'orden
h-oogere eischen ges'telcl -cloor de 'z wam'dere la sten en 'groO'te-re sne1h ec1en, en op -cLit punt is het laatste woord nog lliet geslH'oken.
"ii\Tegens d e gewensrhte \rrije krnisillgen, woreH de weg veel lin op-

R~jkswaterstaai
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hQQgin g aa ngelegd en Inijgt. dus de bQdem, na as,t heot gewich t yan
!let verkeel', .oQle het 'gewicht vam d e hooge aarden baan te ch'agen..
Terwijl in d en Quelen t ijd verzakldngen in den ondeTgl"Qnc1 .geeil
Qverwegencl bezwa'ar waren , Qmdat men rtoch zo.o 'a f en tQe de
str aat mQesl\; oph ale1l , beteekellt een yerzakldng bij het hQu\\"ell
va'll geslOoten w egclekken veelal de r UlJle vall een gecleel!te Vall het
baa'llv ak. Men wil c1us d eze ver7iakkingen vQQrkomen en heeft
meet' bel angstellhl g dan vQQrheen YQor -den QndeTgTQl1{l van de
wegell. Daar is JlU QP r uime sClh aa l het- L ab QTat'Qriul1l vQQr de
GrQlldmechanica te hulp gekomen weil{e Q11 S weer hrengt b~i
een Qntw ikkelin g, " 'elke typisc:h i" YQOI' den 11ieuwen tijcl. Ik zal
hier ni et ingaan QP de :belangrijkheid van ll et LabOTatQrium. Ah;
r ,s tl'ak s afgesltllcl eerc1 is, weet U rlaal'van m eer d an ik. Maar weI
heb ik de gebQQl"te yan dit Labo ratQ~: iul1l meegemaa kt en weet, {la t
het ll iet tQt ·s·tand ZQU zijn gelmmeJl , iuc1iell niet de prQl1lotQ ren
PrQf. B ui s'lllan en PrQf. V an MQUTik BrQekman waren uJitgegaali
Yall ,le wenscheqjkheid Qm dell gI'o.nd (leI' ,eliug~n, QQk QP di,t ,g ebie(l ,
lUI te s peurell en wetell s cl1appel~jk te verklaren.
'rQt cle groQte verbeteringell, welke op diot 'gebied zijn geleveI'd,
behoort de ui,tvindblg v'a n Prof. Buisman Qm ongerQercle .grQnd- mQn sters van ·elke dli epte boven te brenge'll, welke dan op sa men h ang, c1QQI'la a tb aaI'h ej,<1, samench'lllddng, enz . 'QP ing'enieuze IY\j ze
Inll1nen wQwlen O1lc1erzQchrt.
"VerdeI' de mQg·elUkheid Qm met het ·zlgn. BaI'enc1s·e-a pparaat den
gI'Qml QP elke {liepte 'te sOll'deercn en alclus clQOT vergelijkingswaal'rl en QP kQrteil termij'n eell betI"QnwbaaI' imzicfht fe verk r Ugell
vall den Qnd,e r grQnd.
Ai s Qnclerdeel van dell wegenbQuw pas t Qn s' Qak te hcrdell ken
dell bQnw van de 'bntg-gen Qver ·d e 'g'-roO'te rivieren, welke g-rQ'Qtelldeels ;tQt stan:cl g'ekQm€ll i s . Uit eell techll1Jisch oQglmnrt in het a1gemeen , is cle7ie bQUW ali'e,t ZO.O bijzQllder interessan t; 1'0.01' N ederl ancl
in het b\jzQ1l(lel' weI. Daarb~i kregen onze ingenienrs de gelegenheicl pl'actijk QP te eloen QP dit gehied en wenl een kern yau
nit·;; tekende ij ZerCQml t'r uctenrs ge"Q,r md. J\fen nLag Yerklaren, (1 act ,
",at a fgeleverd is" uitmuut,e ncl werk bl~jld te Z\j1l, ruim vall ·QPzet.
p.rima YftJl afwerkbl g en gebollW'c1 YQQl' eell lastenschema, elat \'0.0.1'
cell velTe toekQms,t voldQenele l{all Zijll . Anclerzijds bQoel de bQll\\,
dezel' grQote ·h nlggen d e gelegelllieid het ill d'e crisis; oncZergaan
yan Ollze gQed uHlgeI'nste cOllstructiewel'kplaatsen te v,oOl'komen.
De QPcl l'acMell werd en OInder ele uitnemencle leiding van he1: Bruggenbul'ea n van den Rijkswaters'taa<t ll'l'et zijll7ieel' desku]1.cUgen
leirler, den HQofdiulgenieul'-Direc1:eul' -iT. 'VV. J. H. Harmse1l, c1Qelma tig verdeelll, IlOQclanig, -clai Qok deantvam-gs,t van een reclel\ik
eleel del' a1gemeene kQS,tel1 verzekercl wa s.
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, LUOHTVAAR·T.
N Dg' was de luillglDDp in het verkeer, geme'ten naar de lwteeke nis
yan het per sDnealverkeer, niet geheel geslDten -ik bedoel daot , Dver
{len wa:teTweg, .over den weg, Dver den SpDGrweg ell dan weer Dyer
(len weg - of een nieuwe cmlCUlTent meldcle zich aan: het v')jegtni'g.
De 'D ntwikkeling del' luclltvaart ,iseen snelle en zeer reCell-te. I ecler
del' hier aanwezigen heef-t haal' va'll meet af a'an meegemaak,t.
Aal1vanlmlijk keek de civiel-hlgellieu r aIleen maar gelnteresseerfl
tDe. VIiegen was gDed VODr piDniers en waa,ghal'zen en ik herimler
mij nGg gDed een ,beZDek Vall het Kontblld~jk Instituut van Ing;enieurs aa n Sch·i p1hol, l'uim 101 jaren 'geleden, waarbij Dn s gelegenheid
weTCI gebDden 0'111 eello Idein v'l iegtDchtje bDven Amsterdam mede te
malum. vVij ,"Dnden het wat gevaal,lijk en h et was mel'kwaardig,
dat eenige van rnijn jaargenDDten ,tot {]ezelfdc cDnclu sie lnvarnell:
a ls het niet nDDc1ig is, vIiegell we lliet. Eerst als :het VDDr D11ze
zaken nDDclig is, znllen wij het elDen. BIUkbaar w:as dat binnen
twee jaar YGDT mij'zelf het geval, en ·al S'P Decli g' vDnd ik vliegen
eenvoudiger, sneller en geriefelijker dan eenig ander nrYDermiclc].el. Dan Dl1:tstaat c1e bel alllgstel1i~l.g VDDr het civiele gedeeIte
van de Iuchtvaart: de aanleg del' vlieg-veldell, de eOllst.ructoie en
ligging' del' starItbanen, de bDUW del' hangars m et groDte DVel'SpallJlnillgen , minimum steunpuutell en deuTDpeni1lgen, welke (Ie
gl'oots't e v,};iegtlligen dDDrlaten. nan kDll1t, VDOT men h et weet, (Ie
sall1ell1hal1g Ite vDors'chijn met het wegen- en spDDrwegnet, de aa llsluiting' amI havencol11plexe11 , de aalls1ui.t,il1g van ,"liegvelc1en aan
Yliegtuigfahrieken, ,a:ltll-ans aan de mmli1:a gehallen , enz.
In 193'4 wa.s ik :1;Dt cleDvertuiging gekDmen, ,c1at een gDede vliegtuigfah11iek nver een' e:iJgen vHegveld en een el-gen vlieghaven be110Drt te beschiliken, Olnc1at het invliegen niet behDDr,t te .g esehieden
Dp v.Jl€jgvelden, waar elk ,o Dgenhlik l~jnvliegtuigell aankDmen en
vertl'ekkcn. Een gDed Dpgezette fa briek mDet DDk een yJ,iegbDDthaven hehben en 'Dver een! g'Dede wa1:ervlakte besehikken 'Dm i~l aIle
riehti11,g en ,te kUlmel1 Dpvliegen en landell. Ui,t eraard kaoll zulk een
cDmbinatie niet vll(~k bij een ,gr.DD<i:e s't a,d Uggen, want c1a t geeft
mDe,n~jkheden bij hat a amr:Iiegen. Anderzijcls mDet zij :ruiet te vel'
"an een g.roDlte 's,tac1 lig1gen Dm o,v er een ruime keuze van al'beiders
.te kUl1l1'ell beschikken, die, in ruime buitenwijken wDnenc1e, t'Dr11
gaal'ne 1'0000,1' hnn il1'kDDpen en vertier de geneug.ten van cle fl"i s's ehe
HDHandsche sta c1 wenschen , Ret is clns nDDc1ig over' gDec1e wegTerbillc1ingen te besdhild,en, waar grDDte 'b ussen, h etzij naal' de sta{l ,
hetzij naar een n abul':iJg' spDnrs't a,tiD11 leiden. Gnk mDelt en de narht wagens met materialen en lllD1:OTschepen met gDec1eren nit rle
Iha yens· aan de fa briek klll1'l1en aanlegg'elL Een Dn1:we'l'p '"DOl' ee n
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dviel-ingenieur om van te watertanclen. vV~j waren toen nog ni et
l'ijp 1'001' -clit ontwerp, lletgcen m~j bijzonder speet, omc1at het een
IJrachtige werkYerruiming h ac1geleverd in den tij-c1 toen {luiz~nrlel1
arbeic1eTs om ,,"erk zuchtten.
Een anc1~r groat vraagstnk wa s -c1at yan het zoogenaamde centrale vliegvel'Cl. Nec1erl:a1lc1 is te klein om bij e:l ke 'g rootere s't arl
~ell bl1rgel'yliegvelrl te hebbell. Het ,i s zelfs de vraag, of Rotterc1am
ell Amsterdam beide eell gr·oo't e vlieghaven moeten hebben. V·alldam' dat cen centraal vliegvel:cl in onclel'zoek wCIl'd gellOme11. Dit
i s zeker, c1at het ·(lan in 011S po,lclerland moet liggen, dus mei zijn
bekenc1Cll weinig draagk,r a chhgClll bodem ell nog weI een bodem
vanop korten afstanc1 wisselenc1e ges,t eId:heid. Dit Ievert moeil~jke
problemel1, omda-t ·de banen lli~' t magen zakl{en 'oncler het zware
gewicht Vall de !gToote afs,t and-machines. Een nanwkeurig' bodemondel'zoel{ moet ui>tmakeJl , welke groote boc1emverbeteriJlgen 1100dig
zullell zijll ·e n ·0J) well{e :" ,ijze eell v-olma:a l~te draillage uHgevoerd
kall worden.
Zoo leYel't rlit nieuIVe verkeersmidclel, naaT Unit -c1eze wehlige
v·o orbeelden kUllt zien, ook 1'001' rlen civiel-ingC1lieur een aantal
problerncn,rl,ie sleeilIOtR opgelos,t kUJ1llen worde~1 metzijn niemy
yerworven kennis op h et gebied del' grondmel'hall1c'a ell mateda aIvcrwerking:_
HAVENS.
'Vat havenbouw betreft heef.t Nec1er·l and in de laatste eeuw een
belangdjke ontwikkcling c1oorg·ema.aM .
I~l ·c1,e n aallvang vam de eeuw, welke wij heden overzien, harl
A 'II'I·stenht.'!n haaT toegang -cloor de haven van Den HeLder en het
ill rle jaren 1820-1825 g-ebonwde Groot NOoTClhol1alulsc11 Kanaal
v·oo-r sellepen met eell -cliepg-ang yan 5· m . De hayeli van Den Helder
is alsoorLo-gsha ven to't stand gehra c!ht. Ha'a r beteekel1is werd
groote!' toen zU tevens t'o egailg gaf na'ar Amsterdam. N a de opening Va1l het NooT'C1zeekanaal in 1S76 verloOl.' zij haarbeteekenis
yoor den hand·el, maar hleef belaTLgrijk voor onze Marille.
Als ingenieurswerk i·s· de hayen yollwmen .geslaagc1; door c1en
aanleg van den grooten v·a ng'c1a.m ten Ons,t en van den laal-gen havendam wordt b\j elk ,g etijde een sterke stroom in de havengeui verweld, in staat om ,tot nu toe v-oldo~nde diepte langs I1a:tllUl'l~jken
weg te behouden. Ret binnen- en uitvaren bij sterken str·o om was
altijc1 een moeilijk punt 1'001' ·on-ze zeeliec1eJ1. Maar ik behoef niets
over hen te zeg'g'en, :gij weet wrut de onzen waard zijn.
De toegaI1g rtot RottenZ'ct'ln leic1de voor 100 jaaroveT Hellevoet ~
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sluis ell door Ihet ill ,de jarell' 1827-1829 gebouwde Kana a l door
Voorne Vaal' schepen met een diep'g,a llg v'an ruim 5 111. Rotterdam
zan lJiet gewOrdell z~jn wat h et 1'001' 10 Mei 19400 was, indie n hier
lliet was ingegrepen clOOl' rle -c1oo'r gra viug van rlen Hoek yan
Holland.
Hwrl'im,gen, reeds voor 1472 de toegmlig YOOl" de Noord elij ke p r ov,i nciell , bood in 10827 diepte np den drempel del' ]{eerslu is \'all
40.40 III onder volzee.
De h aven van V liss'i ll g'en had Vaal' ·den handel Wei')Lig b eteekenis,
maar wa s meer VOOT de marine van bel'a ng.
Alvnrens lllen to t den aanleg van h et. K'oo'l'flhollalHl sch Kallaa l
over ging, had m en reed,s la,n g over ·d en lwrteren weg naa1' zee
gedacllt len behoeve del' afwatermg·. Toen K-oJling Willem I y06r
den !honw V-all he t No·or.rlhollanclsc;h Kanaa'! het ·dellkbeeld yan een
scheepvaaTtkanaal d001' H 'olland ap zijn smals,t aa n g af, '\'errl dit
ollnitv-oeTba'ar Igenoemd.
D e techniek moest z,i ch eers't verc1er ontwikkelell en in anrlere
,l anden, w aar havell'aanleg veelvn].(Iiger vool'Invam , 1Il0es ten \'0 01' beelclen gevnnden worden, alvorens men h et llloeilijke w erk , dell
aaalleg yan een haven op zallflige kust, aanchll'fde.
De bouw van de h aven 1:e IJ lI1uiden is dan oak lliet \'oIg-en" eeu
)reclel'la,ndsch pla n uitgevoercl. De verhou'Clinrg .8t,a a,t to t Ope'nbare
,Verke n wa s in die d'agen oak een geheel andere -cl an tegell\yoordig.
De aall'le.g yan h et Noordzeekauaal zon gesehieden door eell particnliere maatsch ap pij: "De Amste}'(~(lm s c h e J((lJna(Lhna(~t 8 C li({ppU)J·
Het bleek niet lllOigel~jk am het kapita al Vaal' deze ma a tsch a pp~j
-geh eel im ~TIe(lel'.Jall'(11e pla'a tsen . De geIeg·e nheid tot ill scihrijving 0])
de Amsterclamsche BenTS h:a d2loo!n slecht r esultaat, dat \'a u het
kapitaal van f 18.000.000 s-lecM s yoor een bedrag va ll f 7.758.300
werd iugeschre yell. 'l'wee dagen la,ter (2 Apri'l 1863) maak te de
Burgemeestel' van Am sterdam bekend, tlat Z. )I. de Ko nin g be::;lo-ten had, Hoogsrtcleszelfs bezoek aan Am srteNlam nit te stellen ,
"to'Mat meerelere bI~jk en va n eleelneming zuHell gegeven zijn in rle
Xatioalale omlerneming tot dool'.g'l'aving " a ll HoHanel". T egelijkel·tijd
wercl echtel' nameJls Z. 1\I. ll1edegedeelc1, (l a:t deze zijn eig'en illse hrijving' vel'd u b behle.
H e t mislukken del' leening maakte llatuurlijk eeJl uirtel's·t OJ1}UIJl,genamell inclruk, en f elle verwijwll wer rlen ,gel'icht aan het -ac1res.
vall "Amstels dwaze Gekl·ari.srtocraten" {.!) :
(4) Dr. M. G. d e Boer, De Hav·e n van Amsterdam en haar verhinclillg
m et de ~e, hJz. 97 .
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Eerst clan, -wen de oproel'v'aan -(]O'O1' 't volli wordt opgestoken,
En ',t fier zich 0)) uw laagiheid wreekt,
Ell 't U, d-o or U gesa rcl , in woede losgebr{)ken ,
Een dolk ,in 't vr-ekkig harte steekt,
Eel-s,t (lan, waJlJleel' -de wraak des yolks uw Imp zal treffen,
vVOl"rlt -gij genezeu van uw waan ;
Ell zult ge, 0' va-c1sig Yolk, afsc:hoO'll ·t e laat beseffeu
De c1waa sheid van uw slecht bestam].
0, worde spoedig 't staal -<leT wraak (zoO' scher}) -ges:Jepen,
Op ver01ltwa·ar.c1iging-gewet)
1'Dt IDon van uw zoo dWH'ze -a ls slechrte Ju<1asgl'cpen,
U, vrekken, op de keel gezet.
De mammon is -de God, 0 la ge en t ragezielell ,
V{)Dl' wien gij in u IV ij(Hell waan
Ell in geheel uw sleclrt- en dwaa.s heid steeds blijft Imielell.
Dien Mammon bid.t gij VUTi!g- amI.
're 11eerschen, woeln'ell , zie, -dat is ',t onedel :handwerk, vVaarbij -ge m,' laag1h-e id YOel't ten top_
Ik v~}oek uw snoDel bestaan enclruk u t11-an8 als b1'anclmerk,
't ~T·oord Landverr·ader VOOl' den lrap .
~iet mindel' scllerp was d e brochure: "Een IWllinldijke Oorveeg
aan -de Ams'ter-damsc11e Gelc1mannen door P1'o.fess>()l' AsmDdee".
~Taar{liger was -de to'on van een ongenoemde ill zijn "Aan Amsterdam'S Patriciers", ,vaarin dezel1 als voorbeeld het werken en
strij-clen van hun v{)orDucleTs werd voorgehan-den:
Uw vaa-dren bleef de strij-d, - vO'or U, zoO' 't sc:hijllt, doe ruste
Op ·.t dousbed van 't weleeT in -d'Olnmlende apathie;
E ll, of -de laatste gloeel ·der vaadren in U bluschte,
VerstijVe11de of verS'tijfd in ,starre ol'thoclo·x ie,
Gij kiest de rust, den sla a p . . . . "Vat toc:Men om U gieren,
~T,at kl'ac11t er alom -scheppe, ook op Uw eigell Im s,t,
Hoe diep die kennis peil. - Gij I{{)opt sleciMs staatspa pierell,
Gij sc11ranclrell wce t het wel: EffecteIl geven rus·t.

De oorzaak van c1eze moeilijkheid was wellie-ht hc,t feit, dat de
Hollamlsche aannemel'S geon lust toonclen lJet risicD del'
olHlerllemi'ng- ·op 7iich te llemen _ Dit was weI het geval met een
Engelsche firma Henry Lee & BOllS, die hereid was -h et werle
,,;'t fDrfait" aan te nemel1 met de Ib epaling, <1at ·de aalmemingss-o m
nlll 27 miUioen 'z on wDrden betaalcl met f 7:000.000 ill geld, en
10 millioel1 in preferente -0bl<iga't iel1, voor welker rente enaflossing
de opbreugs't del' c1roog 'ie leggell lall'den zon wor(len verbon-den.
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De nog- resoteerende tien millioen z'ou(len worden yoldaan ill aan deelen in de Amstenl amsche Kamlfllm aa1schappij .
Men g-eloof.de echter in O11:S l-and nietaan ,het welslag-en. De heel'
Van Foreest, af,gevaarcHigde V-oOL' Alkmaar, was bij de behandelingvan de Wet t-ot wijzilg illg del' concessie, welke ·de onclerneming met
vreemel kapitaal moes,t ,g oedvinden, de ,,-oordvoereler del' opposiltie_
Hij acht,t e 'aIleen eml radicaole v,eTbeteriJlg van het N001'dltollalldsch Kanaal aannemelijk. Hij zeirle:
"De 11aven zal verzanden; zij zal door eell "Deur van lianrl"
"al s het ware ·toegeg-reJldeld worden"_
"Het IJ zal afges,l oten Zijll tot g'l'oot 11adeel van Ams-terdam,
"de duinJceten lia,l dool'g'eg-l'a ven zijn tot g ro'ot ,g evaar vall het
,,lmld, l11a'ar de h avenzal er niet komen"_
:iVIa ar g-elukkig- heeft men cloorgezet !
De tec:lmische direcbie was toevertrouwd aan dell Engelsohell
iJlg-enieur Sir J 'ohn Hawkshaw, den 'olltwerper van de haven van
Dovel', die zich tel' plaa1:se liet assisteeren door vier Nederlandsche
ingenieurs; aalmel1ler was .rle E~],gelsche firma Henry Lee & SOllS,
bijg-estaan dOOT vier Ellgels·che ,i llgenieurs.
De vorm v'an de haven was weI, maar de bouw uit tecllllisch
oogl)Unt .geen succes; de h av·e nclammen waren ontworpell vol,ge11s
he't in verscUlillemle havens 10egepas1te ((). a. 1:e Dovel' clO'OT dezelfde
aannemeTS uitgev{)ercle) s1:elsel en zouden bestaan uit een massievenl muur va~l beton, in {len bodem .ingekas,t. zonder verzekeriJlgtegen uitscUmrin.g langs ·dell voet. De Mnmemer, die weI had waargenomen, dat de brandli ng-op de HoHandsehe kust veel hevig-er is
clan op de Engelsche, dacht buiien de branding te beg'ilmeH ell "an
daa'}' z'oowel zeewaal"ts 'als landwaarts voor,t 1:e ,g aan. Een hulpstellin g yan honten ·palen met ijzeren lnmt, welke 1.50 III in dell
boc1·e m waren -geschroefc1, was tot buiten de branc1ing- g-ebouwd, Eell
gec1ee!N:e van het ho'Ofr1 kwam op deze wijze tot stand. De S't{)J'1ll
van 2 Decembe,r 1867 s'l{)eg echtel' den hulpsteiger V-oOT eell groot
{lee1 weg. De eene moeilijkheic1 lla de a,ndere volgde, tm men einc1el~jk besl'oot ·011der JlCt hoof.d eerslt eell stoTtlaa.g- va n basaltstnkken
te mak~n om den zallrlboc1em vas't te leggeell en om de blo],ken vall
l'uim 6 ton, waal'lut de massieye muur zon 'worc1en opgebonwrl,
"a,ll de laJ1ldzij {l~ YOOl'uit ete bonwen met em1 kraan met langell
.arm (mCill v011d toen 12 111 zeel' lang).
Deze V'OO1' het eerst te IJ mui-den toegepaSite "Titan" heef\t zijn
na,am gegeven a:an de vele in lateren tijc1 bij dell bonw Vall 'h avenhoof-den gebruikte krallell,
Nog was men lli-et, waa,r men zijn moest. In 1869' onits1tond weer
zware schade aan de bijala vol,t{)oide hoofden. Een commissie yall
NederIanclsche ingenieur,s kwam tot het Ibeshbit 'Clat de uitge,'oel'de
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bes'tOl'rting te smal en de muur te licht wa s. Men besloort toen tot
een best-orting -op den zeebodem van min s1:e]lS 35 m breedrte, zooclat
geen geulen m1-micldellijk langs de hoofclen zouden worclen geYonntl ;
voorts aan dezeezijrle eell bestol'ting' vall betonblokken yan 10 rton
per stuk onder laagwa tel'l en yall 20 tOll 'Claarbovell. De kosten yan
deze verzwaring arl rond f 3.500.000 " erclen door rlen Staart gedragen .
Ret geheele kallaahYerk was in1:ussehen yeel kostbaa rder gebleken dan de maatsClhappij .h ad verwacht.
1'661' aUe kanaalwerken gereeel ,,-aren (lh etgeen eerst in 188:3 he t
geyal was) was een minnelijke schilddllg met den Staa t ,in 1881
tot stanel .gekomell, waarb~j het Kanaa l met ane reclden en Yerl)licMingen a311 d en Sta a t oyerginlg.
Yragen wij OllS nn af, hoe wij met onze eenw opleirling ,-an .
ciyiel-ingellieurs than s over elit werk o01'(leelen, elan is onze ('ritiek
op wat OJlze Vadel'ell verrichtten , zeer mild. Zij besehikten niet
oyer de hulpmicl-delen, uoeh over de voorbereid,i ng en de eTY::tl'ing
van hun voorgan-gers en eollega 's oyer de geheele werel-L1, z-ooals
w~j thans dOell.
Het ,is vanclaag Jl0g ge ,-aarl~jk ·om op ueemde kusten zOnder
kennis van ·b oclem , wind en stl'oomen een waterbouwklUldig werk
te begillnen. I n -overzees'clh e gewes1ten s't eIt men 'o ns soms nog YO 01'
soortgelijke opgaven, ma'ar het verschil met de jaren 1860--1880,
waarin de geb-oorte van he1 Noorclzeekanaal yah, ligt hierin dat
er uu menschen z~jn, getraind om s-ystematisch aUe waarnemi'l lgen
te vel'l'i ch'ten, weil(e noodig zij n ·o m een onrtwerp te lnumen opzet.ten, da t wij - li n h'et bijz'ol1'cler wij N eclerla.ll(lers - ·o ver een
instrumentarium beschild:en, hetwe'lk in de laartste 10 j aaI' bep.roefcl
en yerbeterd is en dat wij l angz'amerhan-cl ook weten wnt wij
mome]] 'l aten opnemell, niet te weinig, maar 'o ok niet te v·eel.
Er is natuur:lijk eellig o-l'erwicht nooc1ig om Uw oveTZeeschen
opc1ra clh-tgeveI' tot kalmte en afwacMen over te halen. Wa.n t niteraard komt hij pas tort U, llaclat hij eer st zelf geprobeer-d heeH, of weI
aan een a,ncler opelrachten -gegeyen heeft 'c1ie, omc1at hij ook al over
on volcl0 enele gegevell s ,besch-ikt, niet ld aar kwam, of zU n opc1rachrtgever Ivij s maakrte d:at de aannemer weI 'z·o n ui-tmaken waar hij den
bouwsteen kall villc1Con, hoe hij clen s'teen n aar de haven moet
l1l'engen, ",aaJ.' de arbeic1ers vandaan moeten komen, welke, SOllS
gevaa:l"lijke wetten in -clat lanel bes taan, enz. E 'n Ornze coUega uit
een ancler land is dan ges1tranel op -de te Ul'Ooge inschrijvin.g vau
dien aamnemer, die aUes maar rac1en moeslt of -op een aannemer,
(lie aUes 0]1-c1erS0haHe ·e n eenvouc1ig niet opgang kwam en ten
sla tte het werk liet liggel]'
WorcH .g ij in zulke gevallen erbij gehaalc1, dan is er n atuurlijk
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groo'te haa st bij het werle Gij moet clan precies weten, wat gij
. wilt en Dw opdrachtgeyer kunnen overtuigell, dat 'hij gedulcl moet
hebben en onder de hancl aan het werle trekken, ,c1aal'bij wetencle,
daf gij door ollvoldoenc1e werk te leVel'enlliet a'lleen Dw eigen naam
schaadt, lllaar ook die yan Dw lalld en Dw collega's,
Waarom lean mell ]1U weI ell vroeger niet zoo handelen? Omc1at
men '11n betel' dan "aoeger 'o ver ,e en uitgebl'eide IHeratulfr in boeken
en tijdschriften ell con gresvel'slagen beschikt. Met ]lallle op ihet
gebied van den 1tavenbouw hebben wij Ollze ervaring zeer verrijkt
cloor de ver,s lagell van cle Inte l' nationnle Pe'l'lnanente Ve1'eeniginq
VOO?· Scheel)Vacwtcong'l'essen; o'p ha ar con gl'eSSell worden v'oOl'af
door haar bestuur zorgvuldig yoorbereide vragell door collega's nit
a:llel' heeren landen beantwoord en dan samell besproken. Daardoor
is een zekere ,openhar,t igheid 011t8 ta3)1, die niet schroomt eigen
fouten tOlt anderer leerillg mede te deelell. Bijzonder IlCeft mij persOOJllijk steeels getroffell, hoe opellihar.tig' de A.: merikaalen ons daarin
yoorgaaJl; er zijn weI l anden, die niet kUllnen verdragen, da't men
zou k1l'llllen verollders't ellen, dat !hun l anclsliede'll ook weI eellS
fouten maken.
'l.'en aanzien van het prol}leem del' alavenhoofc1en heeft men zich
in 1905 (eOllg.res lVIilaan) beziggehouden m et de- Haag, hoe groot
de kl'achten del' ,g'olve'n zij!l1, waal'aan de havenhoofden weerstand
moe-ten lCUllllen bieden; in 19'08 stond te St. Petersburg de bOllW
va n havens op zanclige kustenop h et programma; te PJliladelphia
Yl'oeg men LUll 1m2 een overzieht van de jongst uitgevoel'lle werken
in zeehavens, in het bijzonder ten aWl1zien van de h oofden; voorts
over de toepassing van gewapend beton b~j zeewerken en inzake
de miclc1elell om de diehtheicl 'e n h et yoortbestaan eryan t'e verzekeren. Een ,"olgend congTes rte CaIro, in 192() ste1de de Ih oofden .in
zeeCll zoncler g~tijd ell aan de orde; Velletie in/ 19B1 hielc1 zich weer
met gewapenc1 betollwerken in zeewa1:er bezig. Ret eongres te
Bl'ussel in 1935 werkte 'op hetzelf.c1e SpOOl' verdeI' met het onclel'werp: ;,H et bo'Wwen vc~n hc~vencla1nlnen met ve'l'tic(l,l'e wanclen in
zee. Invloec~ eTer golven. lFij<le V((;n bWI'e7.;e ning en wijze v an uU·
voe·rinrJ. Uit de opgecla,ne e'l'vwri/l/g te trekken leering". Dit onclerwerp werd -door achi landen behandelcl, rte weten: Algerie en
Frankrijk, Chili, Spanje, de Vereenigc1e State'n , ItaLie, Nedel'la'llc1,
Zweclen en de D , S. S. R.
Uit de besprekin,gen del' conclusies op cUt punt zal m en zien,
dat men het Vl'a'alg stuk ll0g Jliet heeft opgelost, maar weI de vplossillg weer een stap nader is gekomell.
Naast de bestudeBring del' ervarring a an de werken, beschikt men
thans 'o ok ·over waal'nemil1gen aan moc1el1len op verkleincle schaal,
welke OllS ]llzicht vel'l'uimen, en over waal'nemingen van den g'olf1
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druk met nienwe instnullenten, ge13laatst op eenige Fran sclte
have11'dammen. Onze Fran sche collega's hebben dOO1' hun studies
ell 'Cloor hun waarllemingen , gepubliceerc1 i11 hun "i1 '1V1wles des
Ponts et Chatlssees" van 1!)28 en 1!)38, ons inzich:t velTuimd.
Oalze a. s. coHega's, (He lWg 1'0'01' hun prolJaerleuti sch examcn
zwoegen en zic1h soms afvragen, waartoe zij onder de m assa hoogel'e
wisknnde bedo1ven dre1gen l1:e ,\'o1'(len, 1'aad ik aan bijv. de s1:udie
van den j,ngenieur Sainflou 1n -de Anna'l es <les Ponts et Chaussees
1928-lV in handen te llemen. Zij zuNen dan al biac1erenc1 een visJ.e
krij,gen -o p wa1er ~lOodig is, als zij willel1 medewerke11 om SOO1'tgelijke matel'ie onder de l\llie te krijgell.
Maar ge1llldcig heeH ook N cderland 'lliet sUI gezetell. lk herillll e1' U daartoe aan de rede 'Cloolr Prof. ir. J. Th. Thijsse bij de
a-3 Jlvaanling van zijn amb1 im 1!)38 gchollden. Wij, Nedel'lantlers,
moes.ten in verbanc1 met de dijksverdecl:igilllg, ill het b~jzonder voor
de hoogtebepali~1 lg del' ZllidCl'zeedijkell, een betel' inzicht krijgoo hI
de gO'lfwerking. Prof. 'fhijsse wees erop, (1a,t men weI reeds be,s childe over eell mathematisch sluitellde the01'ie ' "001' zee1' diep
wal1:er (de 'troc:h'o~del1:heorie van Gers1Iue'r ). Voo'!.' kleine r,eecw:eptell,
zo·oa'ls 1'001' de -c1ijken en de meeste havens worcH aangetroffen,
is -d1e 1:heorie niet meer in s:taat de bewegin.g' eenigszin s l1auwkeu'l'lg aan te geYCll. Prof. Thijsse heeft seder1:dien Olet vraa gstuk
verdeI' ol1'twikkeld door waarncmingel1 ,i n de rlaar,toe verrgro-ot e
windgoot van Z~jll la boratol'i1Ull.
Ook inzake de werkelijke hoof.clafmetingCll van Igolven 10013e11 de
waarllemil1gen lliteell. Die moet mcn kennen, wiI men de opges-telcle
forlllules klUlnen toepassen. Ik hel'iJ1ller mij uit eigen practijk hoe,
bij een zee.r hloo,tges-telcle ha yen aan eell At1a!:n tische kllSt, de schatting ",a'll de max imum amplitude del' ,g olven luteenliep van GO 10t
200 m. Komt clan -c1aar,b ij, 'cla t die :Jengte eell groote 1"01 speell1: bij
de vasltslt elling del' amlsprakelijkheicl, 1'001' wiens rekening' de cloor
deze golven aan een in aanbo'llw zijncl werk aangericMe schade
moet wordell gebracht, clan sprinl,gt ook de praetische nooclzaak,
terzake m eer 'te weten, op den V'oorgTonc1 .
,Ook hier sltaat Neder'l and vool'aan. Niet olllclat er ee11 proces
mede ,t e winnen was, maar omdat ,hij (le wetenscha}) wilWe -clienen,
kwam Prof. Ven1ng lUeinesz bij ztjn beroemdc zwaal'tekrachtmetiJ1gen in eell Xedel'la11(lsche onclerzeeboot ertoe cle golfhoogten te
mete11. Vasts1:aat, -c1a,t de -c1uikboort op afdoende wijze ook op dirt
gebiecl ,eell vl'ecleslt aak kan vervullen.
De toegang rtot Rotterdam is van geheel al1H1e1'en aard cl:an die
tot Amsrter-clam. Deze ligt acMer s'l uizen ell is-'oolc met het achter1a11(1 slecht-s {100l' shlizen Ite bereiken; gene is vrij nit zee 'toe-
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gallkel~jk en met h et achterlalld door een bl'eccle eu diepe, goed
<>DtlerhoudElll l'lvicl' YCl'bondell. Bci(le stelsels 'h ebben vool'Cleelell en
na"llcele1l, waal'over ik hiel' ]lieU zal spI·eken . Persoonlijk Yim1 ik d e
0plg aye mn Robtcrcl alll ccn 'toellemencle ·c1ieptc ;in haaT {oega n g te
gevell een moeilijkel' en c1aal'lloor' intcressallter Yl'aagsltuk {lall dcze
1''001' A m s,terdalll was. Intu ss (11l-en heb ile h et yols-te Yel't.rouwell in
Ol1 Zell vV'ater,s taat, dH't h\j crill zal sl agcn ·o m dcze opg'aye, na al'm ate lIc b eho etite ' "l'aagt, telkens wecl' goed op t'e 10sse:l1 . Htj is 'Ook
vcel ,b etel' uH gel'lI s l (lan in de jal'CIl van 1866, 'toen \le clool'gl'avill g
van d en Hoek yan Holland tot stand kwam. Ollze kC111lis vall de
hydl'aullca is op een 'h oogel' peil gekorn ell, wti hebbcn een betel'
dllzicht in (Ie bewegJill g (ler va s'te stoffen ill h et rivlel',,"atel', de
s: tuc1i(~dieJ1 s't clel' Belleclcnl'i vie'l'en heef,t, een groot aalltal " . a a 1'nellli1l lgcll over soil'oomingell eJl lleel's'l ag:cn YaIl vaste s toffcn VC1'riCillt ell deze gea nalyscerc1; men kent ,de N ooroChee zel '"e met al
de c1 aal'op regeer enclc im'lloec1en dom: deze s{uc1ies betel' (5). Eillclelijk beschikt men thall's 00], 'O'veT eell m'Oderu geequip eercl Cll wete11. schapp eUjk goerl gel eid Wa·tcl'bouwlnm(U,g Labol'atorium. Dat cUt
labOTa·tor i ulll olllllic1c1ellijk aan het IIoofclgebouw 1'001' \Veg- en
\Vatel'hOll'wlnUlde grenst en dc Direct-cur tevellS i s U "r Hoogleel'aal'
voor t1e Hy(haulica , acht ile een de l' gelllkkigs:te comblnaties YOOl'
Uwc opvoec1Jin g tot cell .g oed dyiel-xlllgelJieUl'. Daa1'bij spI'cel;: iIi:
mijll vl'eugcle Uilt, cla t 'c1e II'Oogleenw l', die U i111elcl t in Glet yak
ila venbou IV, zelf zijn ,8p01'Cn op -dat geliiecl h eeft yc1'c1ienc1. Uw
kansen 'om IVat goeds ,t c worden, zijn -clus ill clc laats,t e jarcn toegcnomen.

De h aven Yall Hm'lingen werd omslt.recks 1910 ve1'beterc1, waardoor d e buitenhaven einclelij k l'ust1g water la:ceg en bruikbaar
w-c1'd . TluUls zal deze ha\Ten oak de toegal1g 'tOlt h et nieuwe kanaal
Grona.llgBll-Harling·ell worden ·e n wederom Igewijzigd wordell. AI'l'm'ens mell c1e oJlltlVOl'pen wijzigillg ultvoert, onc1el'?:oekt mell in
hct IVaterLouw1cunrlig Labol'atorinll1, of de opzet nog vernl ssiugen
biedt.
Het aaulta'l "gl'oote havemvel'kell Ju Nederla.nd is gel'ing en wij
zouden nielt ,tot eeni:ge reputatie -in den nienwel'en tijc1 gekomen
zij,n , a ls l1Iiet eenige mannen daal'buiten onzell llaam gevestigd ]l a,cl"
dell. Ik 'Zal U -c1aanran een korte ,s chets geven. De .tUd 'Ol1'threekt
mij om volledig te· zijll , ik bepe1'k mij dus ,tot h et noemen van die
Werkel), ui'tgevoercl ·door aa]) mU {en \reelal ook aa'll U) bekende
(5) Dr. J'o,h. V1an Veen -
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illgenienrs en artllllemingsl11a a ltschappi,icJl. Ollc1erhonelswcl'kcn en
zluivel' haggerwerken zO'Jl(lel' ik rlaarb~i nit, Olll;tlat ik clall zeker
onvolledig zou zijn, al weelt ik, chit de NederlallClscbe 'b agg'erfirma's
ynnc1ang OlOg eell goeden Idanl{ 'Claarbuiten Ib ebben en ·o nze Nedell.'lanrlsche ba g'gervloot avera l op dc aarelc gaal'ne a all b et werk
,,"or(l.t gezieu.
III h et laatste c1 eCellJ1iulll rler vorigc en in he-t beg ill van cleze
eeuw tl'ok Chili zcer lle aandacht 'Cloor belt wcrI< van dell tOCH :nog'
zeer jeug'cligcll, in 1890 to't Hoogleel"aar aan ,d e U uh'er sHeit van
Santiago b enoemden Prof. J . Kraus, die de Chileellscne Regeel'ing
tc hulp kwam b~j cle yoHooill1<g' vall het clroogrlok van TaIen hua.no.
Daal'lla wel'd aall Pl'oJ. Kra n s ·o pgedrageu h ct m aken van cell pIau
VOOII.' rle commel'cieele- 'e n de 00.l"logs.lJ,avel1s van Ta lcalmano, (C'l'Ivijl
h\i verdcr plHllJ'len JIlaak,t e yoo·!' de bavcn s VaJl Iquique en allflel'e.
H ier kl'ijgt h~i geleg'cnhe1c1 Ned erl a11Clsche afll11lel1lerS Ite ill'(l'oduceeren en zoo i s mC11li g' Nedel'l andscb iugellienr in h et vVcsten van
Zuic1-AlIl.1C'rika te werI< gestelcl. vVeer eenige jarell latcr :heeft Prof.
Kraus h et plan opgemaak,t VOOl' de havcn van Va lpara iso in C hili.
Om s·trecks 1913 werrl h em gevl'aagrl de plml1l1cn op te maken 1'001'
de lia \,e'll S van Calla·o, l\'Iolleuclo CII. Camall{t in Peru.
Een anclere belan gl'ijke figuur in -clczelfcle ·o mgeving is Uw Hoogleeraar in de " ratCl'bOllwlnmcle P r.of. Dr. G. H. vall nIolwik Broeleman. Laat ik ovcr iliem -sleclrts aaulha:l cn wM zijn pl'omotor, mijn
vTiencl Prof. K. BoHcllgicT, bij 'Zij ll ·e crcpromot le te Gent op 12 October 1936 over helllzeide:
"Gevormel ill h et lanel dcr 'Vaterbouwkunele bij uitn ememl"h eid, \I'eI'd U op 25-jal'igenlceftij-c1 l)1'ofessoT ill (l e 'Ya{erbouw"kunc1e en in d e Hychanlica 'i.e S}lJl tiago en cloor vele groot"sch ecpschc en geJl,i aal-sl(·outmoeclige onclel'Jl emingen aan clc
"kns't, in cle s tecleu ml ill rle Oor(lillel'as, op Uw rgelb iecl cen
"welcloe.n er van Chili. Latcr :l teeft U pl'arhtige simli ei'; over
" w3ltm'krachtcn nitgewerkt; ook waal't gij wel'kzaam, ill sa men" werking lllet amlcr·e n, aan tnrbi:nesl lIlet grOOlte raparitcH met
"gel'lill g ell sterk wissele1Hl verval" .
:Nedel':Iauclsch-Inc1ie had reeds eel'der cloor den aanleg van de
havell van Tanfljong Priok beWCZeJl , (ht rle Delftsche il1'geniClll' in
IlHlie ecn oceaanhaven tot s'tancl wislt Ite hrcn gell. Dat gescOlicdcle
oms'treeks 1880. De groote -opko'll1s.t Yall Indie 11'a l!JOO TIlU ak te h et
nooc1ig om op (lit Ig ebiecl llienwe bUl lcn in te slaan. KOl't voor en
tijclens ·den vor..igen wereldoorlo.g ]{\vamen d e pimnlen voor 'n ieuwe
haven s -te Boerabaja -en J\fa]{ a,s ser, vel'Volgell s 1:e Bel awan-Deli en
groote uitbreidillgell V<lU 'L'ancljOJl g Priok tot stancl , nac1at bekencle h avenbouwcTR ui1: NecleTlaml: Prof. Kraus en cle -rlil'ecteur
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van de RoHerdmllsche ltaVell , G. J. de JDngh, de richtlijm,u vDDr
dle uitbreicling hadden aangegevcll. Een vall de mD e ilijkh ecle~l,
welke ,deze aclviseurs hadden te D\'erWWllnen was de gewDDnte in
IncU<.; Dm aUe "gl'Dnte wel'kcn hl elgen beheeT uit 'te YDel'en; cen
,gewaon te, welke 'tDt ZDDverre tel'ecltt burgeTrech t hacl gekregell,
aangezlcll de uitgebreide bevlDeiingswcl'ken en de irntel'cssante
spDDnvegwerkcll hnclc1ell bewczen, dat (le IlH1 ische ingen ieuT lliet
aUeen bekwaam was in h et bel'eken elli eJl 'Olrtwerp en Y,ll1 zeer in gc1\'lkke;lr1e watcrwerkCll, manT DDk in s,tant om dcze nit te YDCl'en
met (le bcperkte micl'Clelcn, waarDVCl' men tDCH llng ill OJ) S schDDne
ludiC bcs0hilde. Nieuwc hnycnbDUW Yel'cischtc echter gTDDtc werktuigen, nicnwe 'c ollstrllcLicmcthDdell met gcbruikmalcing vall llIieuwe
bDu\\'lll alterinlen , gewa pcml betDncaisso ns, gcwnpelll1 bet011pa1en en
dam\\':llI(lcn, {'HZ.
IOlclW is oyer flc lUocilijkhec1en v.an dell DYCrgaTl:g vaneigen beheer
llnaT na'lm cmillg \"nll 'gl'Date werke11 heen Igckal11en. Ret is tOUlllS
YOOl':den van 111a(ler11c hnvells tc 80e1'aba:ia, lVfakassa1' en Bel aWall. De haven s 1';\11 Sahallg ell ,(le E nunahnven zjjn Vn]l ]lnture
,gevo,rmd, maar we1'(le11
eV(\l1a l s Tjilatjap
vnll steigel's' YOO1' {ulepgaa~Hlc zeeschepell el l Yc1'(le1'e haYena1l't.i1ln lle
vaO<rzien, It.cl'\V~j1 elnc101ijl< de haven in Tnnc1jOllg PriDk belan grijk
I\'erd vergl'aat ell de uitl"llstin g lUet han gal's ell krmlen ,,-erd
ogemodernis'eeTCl. Bij al deze ha yens WCl'-Clell antzaglijk grDate terr einen apgespa-ten en clannlaar gesaneel'd, De slcc-hte l"Clmtatie
wegcns c1e heel'schende mn1nria in deze n11uvli ale ,gebiec1ell ,,-ercl
gebrokcu" l\'Ia c1crne hyg"Wniseh e lcaJl1pO~l g's biellen ~lllis\'csting 1'00'1'
-de tall'ijke hnyellkael ics en hun uitgebl'e ic1e :families. ZDa bauW'cle
N ec1el'lnIHl JI ie't <llleell pJ'achtige nien we el l c1egelijlm paartel1 tat
het ,gehiec1, dnri: h et eenwenlang beheel'sc1ttecl1 in cle laartste (lece]]nia met s"tecfls gTaotCl' vnal't apvaeclcle tat zelfbestunl', mnal' h et
gaf in de ongcz.amlslte siTeken lwt. bew~j s, flat Ce]lVDlHlige ~ec1er
laml sehe bDU\ymethaclen InulJ1en lJ]'C c1ewerken am ecn fliuke bcyalking cen gezDncl Ite~ l1lis, -te bezargml,
In Oast-AziC ziju wij reeds vrocg ge1'aepen Dm met Dnze wa terbauwlwJl(li ge ke111lis te he1pen aa n den apbamv cUe l' ge\\'esten " Ik
breug li n hCl'illJ1ering -de lJalllen vnn Joh. de Rijke 011 G. B. Escher,
clie am s1rceks 1870 ill het lallCl Wll1 flell Milcac1a al s aclviseurs del'
iJ.'egeering aptI'a,den. De R~jke sta k later DVC1' nanr h et ya stelanc1
en weJ'kte jal'el1Iang als ac1vlsem' in China . V'O 0'1' tlhll'eJHl hcbbell
N ec1edaJHlsche iJlgcniellJ'.S Dnze11 ]J;wm cla a1' haag ,g ehall'llell. U it
den jongstell ti.id ]laem ik den lngenieul' Ba111'(lrez,(1ie ltelan s 'Op
eell yau zij'll mDeilijke l'erkemlingstD chtell in 1!}38 zijn leven h eeft
'gelntell, ir. J. F, U . Alma , die i n :Xllil1ldllg cen ige jal"en een techJlisch e missole vel'vulde cn lr . N , A , van dell Renvel, clie kart. 1'0'0'1'
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het u i1,b rcken yan c1en ool'log in 011S land yoor de tweede maal
maar Chhla trok en 'h en, clie hem kennell, tijden s zijn verlof vnak
heeft Yel'kwiloc door zijn beIangwekkenc1e verhalen , hoe hij 'c1aar
werkte en (1001' zijn eenYouc1 , gepa arcl m et gl'oote kennis (hij sticMte
o. a. het eer s1e w ateI'bouwkuncUge l aboratoriulll in China) ell bij·
zo.nclerc hnnchaa,rc1igheic1 en aa npassingsvenllogen zich daar een
positi e en .groot vertl'ouwen wis,t t e veroYeren.
He t wel'ken Vall N ec1erlal1:clsche ad viseurs bl'acht ook den N ederlanc1 sch en aanll cmer llaar Chin a en leidde tot c1e opricll'tin g yan
de N ec1erlandsche Maa t schapp~j van Havenwerken. Onder de groote
werken, 1yelke zij daar YOlgel1s eigell plannen uitvoerde, Hoem ill
in \"olgorele yan Noord naar Zuid, de h a ycns yan Hulutao (thallS
in iUants,ioekwo), Ch efoo, Laco Ta·o, A111o.)', Hongkollg, Canton en
IIfaca o, Daa r c1e politieke situa,t ie iln China het werken steeds
moeilijkel' maakte, werd eell ander yelc1 van werkzaamOleclen gezoch t ell geYOnc1ell. Zoo bl'a cht zij haven s te FUllchal op niac1e-ira,
t e Las Palma s op de Canarische Eilanc1en, te Leixoes in POTtugal
en rte X ow Char in Perzi.e tot sta,ncl. Ha Yenproje0ten, welke n og niet
tort uityoer.i ng 1;:wamell, 1yerc1cnopgemaakt voor Monroyia (Liberia),
Tonlf!,'-Ka-"Wan (in China) en Golciili (in Turldje) ,
In Spmlj e yerwierven -de Neclerlanels0he ingenieurs Van LicHh c1e
J eude ell Ko hler bij c1e beantwool'c1illg yan een pr~j sy raa g YOOl' de
VT~jha yen Ya'll Banelona in 1929 c1en tweec1en lJr~j s van 25.000
peset,as. Andere Nec1erlmlClsche aanllemers legc1en h aven s te Valencia en hayen- en sluiswel'ken t e Sevilla aaJl.
In An s'tralie c1rOl] g ele laa1s-te jaren ele Nec1el"lanc1sdhe i'l1.genieur
door, e,-enals in Tasmanie (havcn s van nielbourne en Devo:nport).
III Zuic1 -Afrika werc1 de h aven aan de Walvischbaai tot stanel
gebra c::ht, tel'wij l Ithans X-ec1erlancl sche aaHnemers en in genieurs
bezig zijn met c1e uitbreicling van d e haven van Kaapstac1.
I~J Zuic1-Amel'tika is thans (le h aven van Laguayra volgens een
BJ1'g el sch plan met Nec1erlal1'clsche varianten, ill uitvoering, 'terwijl
de 1:o~gallg tot hei Meer van l\Iaracaj,bo, het groote oliecentrulU van
Venezuela , yolgens plannen van Nederlanc1sche en Amerikaansclh e
ingen1eur s 1yerd verbete,rc1, terw~jl ,bij het uitbrekell v·an den om-log
een onc1erzoek onder Nec1erl andsche leic1ing plaa,t s had naar eell
geschikte plaats voor eell oEehaven (eell pipe '11n e terminal) ·op de
kust -del' 'R epubliek Oolumbia..
IIet spl'eekt vanzelf, c1at ook ele h aven s van CrLJ.'ac;ao en Aruba
he1'ha aIde malen 'eell onc1erwerp van stuc1ie vall N ec1erlanc1sche
ingellieul's uitmaalden en met su cces werden yerbe1ercl.
El' i s c1us nog pl aat s en 1\'erk 1'001' -den Nec1erla'nc1schen ingenieur
claarbuiten, ::Ua-ar ik w aa r schuw, dart aIle begin lUoeilij k ·is en lUen
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niet moet meellen c1ac1el~jk een vasle positie ie kUllllen krijge'll met
promotie om c1e zoovee:l j aar; integelldeel; ill den vreemde moet lllen
zich h allc1ha yen of vallen. Het levell is h arc1er c1an ~let lder wa s,
m aa!' Illooier voor w,i ell ,durf en illitiat ief heeft. E n dan : velen zij n
geroepcll, lllaa!' weinigen uitverkoren!
DR OOGLEGGIXG EN AFWATBEING.
In ons land, da t immel's YO 01' 38 p et. behoefte heeft aan besclJ e1'l1ling door dijken en c1uinen, wa s cl e afwaterin g altijc1 een belallgrijk punt. B uiten ,d a1t gedeelte, in de zoogenaamc1e hooge grollden, liet me'll zich yoor 100 jaren min del' aan de a fwa1eriJlg gelegen
liggen .
1'001' 100 ja ar s'tl'ekte de afwatering in de diepgelegen gebieden
vootal tot h et boven wa tel' houden van h e<t gTa s- en hooilamd en
het bouwl and, VOOl' zool ang de oogst clie drooghouding vOl'Clerde.
Dat een deel del' l anden gedurende een deel van Ih et j aar onder
water stond, wa s lIU eelllnaal aHijd zoo geweeS't; d at op de opdrogende l an den de maladamuskiet een goeclen ontwikkeIingsbodelll
Yond, wis t men nog' lliet. :iUoera skoorts wa s nu eemnaal ,iets, c1at
lJij het level] ,i n de la ge lanc1en scheen t e behoorcn. Al s m enzol.'gde
voor cl e afwatering, clan wa s clit in cl e eerste plaats VOOl' d e opbl'engst va n het lallCl ; vom' d en m en sch wenlniet gezor gd.
Het heeft. een groot deel van de verloopen eeuw gec1uurcl voor
me'll wist. ~\'elke de 'oorzakell van de koo1'ts zijn en cl a't een van de
eerste mic1(lelen om het volk omen tegen t e ga ml i s het yoortdnrenel
drooghouclen del' l anc1erijen door een sterke bemaJing. Dat kon
eerst met su cces geschicc1ell , toen de mechanische bema:ling werc1
ingevoerc1. De eel'Ste stoombemaling in OD S l allc1 w as de in l77G
in werkillig gest elde Yuurmachille aa n ele Oostpoort te RoHer lam
in de lla,b ijheid van den molm] ,op hei Oostpl ein. Dit eerst e gemaal
i f; al venl weneJl, ma ar de molen s,taat er n og, ih eeft zeUs cle ramp
van l± l'IIei 19-10 ovel'leefd. Dit eer ste gema al c1iencle om waier nit
Rottenlams st a dsgrachtenop ie malen in Schiel ands boezem. I-Iet
eer ste gemaal yOOJ' droog'leggiing van een polder w ~i s he t StOOlllgema al yan iUeijc1recht, {lat van 1793-1808 heef.t od,i en s't gedaan.
De eer ste g roote slt oombemaling m et een opvoel'hoogte van 5 III wa s
die van de I-Iaal'lelllll1ermeer, waan'all een c1er odrie gellla len nog
voor ~O jaar, zij 'h et als reserve, dien st -deec1. Dat wa s ,.c1e Cl'uquis".
Het gema al werel, sedert c1e ver sierkillg en moc1erniseering van de
bema ling va n de Haarlelllll1el'meer, door het Konillldijk I n s tituut
van Illgenieurs tot P old e rmu ~ enm inger,i cht, met behouc1 van de
origineele stoolllma chine a'l s IlOofc1merkwa ardig·heic1 .
TeT\vijl mell v66r 30 jaar nog genoegen Ilalll met een bem aling

40

•

voldoealde om de hoeveel'h eid water, welke ill c1ertig c1agen kon
vallen, in dezelfde periode weg te malen, waarbij men bovendien
de kwel en h et schu:twater, indien c1a't den po,l der bezwaren k81l,
vermindercl met de verdampte hoeyeelheid ill ,die pel'iode ,i n rekelIling bracht. De nieuwe eisch e11 voor landbouw ell .h ygien e Yermilldercle deze perioc1e 10t steed s Ideiner aantal dagen, zulks afhankelijk van de wate1'berging van den polder en den aard cler
bebouwing.
De stoOIillliachine zoowel ais ele pompen werden verbetenl cn
d:aarmede een gunstiger effect ~'erkregell. Een groote y.oorllit ga ng
werd verkreg·e n toen de centrifu gaalpomp werd toelgepas-t, terwijl
in de jongste periode de schroefpomp i'll g'ebruik werd genomen.
TegelijkeI"tijd kwam de nliemotnr meer hI gebl'uih:, niet alleen om
:het zuiniger brandsto>ivel'bruik, maaT ook wegem~ lle bcspm:.ing op
c1e gebo uwen, daar de s toomnlaC'hine met ket01huis veel meeT plaats
vraagt dan de mO'tor. l'Ifaar v66r de oliemotor ,h et veld VaJ1 ,,-e1'kzaamheic1 geh eel YonI' zich aIleen kQ1l1 innemen, kwam -d e el ectromotor mededingen, toen de eleetrifica tie van 'OllS lan'll Ig roote '1'01'deringen maakte. De mOdeTJlste gemal en zijn thans oliemotoI'- 'of
electl,j.sche ,g emalen. De mnclerm"tc Yoor,bee'lclen treH men aan in
de nieuwe Zuiderzeepolders en ook :h ier V111Clt men, dat 7100dra de
gelegenhekl er maar is, de ingeniel1r steeds betel' product gaat
leveren. De interess'ante gemalen te Den Oever (Dieselgemaal) en
te Medemblik (electr,i sch gemaa l) ell Y{~rYOlgel1s de elec,tris che gemaien b~j Lemmer en de V'OO1' st bij Vo11e11hoven geven ([aanan het
bewijs.
Ret llLateriaal del' pompen en toe- en afvoerbuJizen is ook .g emoderniseerd. Terwijl m el1 aanva1lkelijk de sl akkcnlmizen del'
pompCill nog van gego,t en ijzer maakte, ,g ing men oveT tot gegoten
staal en ten s'l otte tO't gewapencl bet'OJ1 , TeVe11S wel'clmeer aanda cht
geschOllken aan den vonn del' zuig- ell persbuizen ·donr c1cze zeer
geleidelUk naal' ih et eiude 'ie vel'wijd0n . Me11 heeft -cloor cen nanwkeurige vormgeving del" schoepen en van de z u~g- en peTsbui s het
Huttig effect del' pOmpeI] t nt een , wat yroeger fantastis ch s cheell,
hoog 'lmt1ig effect opgedl'eve.n,
De eleotrische 'gemaleITl stell en veelal een hoogeren eis ch aan de
toevoel'kana.J.en naal' het gemaal en aaJl de watcrberging in den
polder, ,daaT de s:troompl'ij spolHieh: el'toe lei'Clt gedul'e.Jl(le de zoog-enaamcle SpeTllr en , wanneer andere afnemers een groote beJasting
op he:t net brenge'll, de bema ling stop te zetten.
De civie.l-ingenie.ur ontwerpt uitel'aard uoch motor .J1och pomp,
111a'ar ,i s in de eers1te plaats verantwoordelijk voor de berekel1ing
valllhet watCl,bezwaar, v,o or rle be}Jaling van de profiele'Ll en het
verhang in de toeyoerkanalell e~I voor de verdeeling en profielen \" an
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de ,t oeMNl en kavels'loorte.ll, In de verkavelhlg, 'w elke tegenwoorc1ig
meer de taak van den cultuurtechnischen ingenieu'l' is geworden ,
llloet hij toch een ,,-oonl meespreken, in ,erband met de bepaling
van {l e wa terbcrging ·i n den polder en het vermogen rler bemaling,
Hij heeft ,erd er te wrgen YOOl~ de scheepnlartkana'lell , rle lanrlwegen , d e bruggcn en 10s"a11en, en in verbmlCl c1aarmec1e moet Ih~j
ook bij de plaa tsbepaling del' bewoningscentra, waar\,oor in groorte
complexell de medc\\'erking van de.n sociolO'og, den stedebouwklUl'dige en rlen l::mc1schapsarchitect 1l00c1ig i s, een invloec1 vall
beteekcJlis behouc1en, Hij l1loet bi,i c1e oploss ing VRn al deze naag'stukken rlc ko ;:; ten n\ll 11e1: otoekomstige oIJoderhoud, zoO\yel al s c1en
druk , welke aIle sc('unc1aire werken op c1e kapitaalsrekcning c100r
rente en aflossillg uHocfe.nell , in 11et oog 1101tc1en, Want deze kosten
komen ten sloHe, e l-ella'l s ill hct O1lCle l and, uiteinc1elijk tell la s1te van
den ingeland e·n lllogen niet zwaarc1er {lrukken c1an het la11(l lean
dra gcn,
Het einct "all hert ,,'er];: mo et leic1en to't een wa1terschap, c1at zijn
eigc'll la s [en kan c1ragen lllet een bes't uur sYorm, welke zoo (liep
gewottelc1 ,i ;:; .i n he-t wezell nlll Oll'S yolk.
III ,de la a tste c1ecennia ziet m en in het ouc1e lanrl (,tegens'tellin,g
yan ,de nieUlye Znirlerzccpolders, welke wij ga ar:lle het llieuwe lanc1
noemcu) een groote concentratie ,an ,b eheer, Ouc1e eerwaarc1ige
wate'r schappell z1jll opgeheyen ell tot nieuwe grooi:e'l'e eenhec1C'll
1'ereenigc1, Er zijn " ele rec1ellell 1'001' zulke concentl'art,i e, welke iu
he1t beJteer tot yereenyouc1igbl'g leiclt, IIc wil echter lliei: na laten ·ook
op Ih et nadeel Vall c1eze eOll ce3Jtraties te wijzell en er elus voor
waarschml' ell, ook in ,deze l'Ckelling' zekere ,011weegbare dingell niet
nit het ~Og' te Yerliezen,
lk bedoel de groote opyoedencle kracht, welke altijd is nitgegaall
van het zelflJesturell yan kleine gemee11schappell , waar.toe c1e strijc1
i:egen 11et water leic1de, l\Iaakten c1ie besturen een fout, dan werc1
cl eze den ingelaarden tot sch a de, ,Vaal' de gToote bezHtel' de meeste
schade zon olld er\'illdeJl, moes·t c1eze weI berei(l zijn Dok zijn groote
aanc1eel in de lasten te dragell , soms vel' uitgaallc1e boyen het evenredig decI yaJl zijn opperylakte gronc1 in de gemeenschap, Doch
ook de kleills te landeigenaul' moesrt; kUllnen meepraten, want ook
yoor hem st onc1 aIles op het spe1. Hij moest rlus mee kunnen kiezen
en gekozen kUllnen ,,'orden ,
Hetzelfcle spel zag lllen zich ontwikk ele'u in c1e vereenigingen,
"w elke de welc1ac1igheic1 verzOl',gc1ell. Niet aIleen ,de gr·oote b e~itter,
ook de kleine wel'kte mede, En e,enzoo in zijn kerkgemee.nschap ;
wij zijn "w eI eellS bespot om ons g,l'oote aalltal kerkgel100tschappen
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€n kel'kelijke ]uillgell, :lIaal' wel];: eell opYlledenc1e waanle ging er
uit yan het besturen door fle]l, ,\'at ivij noemden, klein en man,
Ret dlepst yan aUes trof illij echtel' de zelfstandigheid del' water·
schapsbesturen, Rn wat eell aarcllge gewoonten waren claarbij in
zwang, Vaca1:iegelcl of eenige alldere vcrgoeding kl'eeg eell polder·
oes'1uurc1el' nie-t , l\Iaar eens pel' jaar was er de jaal'Yerga.clering,
als de rel{eniJllgell ,\"e1'(len ~oell'gekeul"(1 en [le omslag ,yerc1 vast·
ges'telc1. Da,n wen1 el' ook gegeten en in cle groote waterschappen
een goecl ,g las ,,"ijll gedronk en, Ik hacl het yoorrecht in mijn j-ongell
<tijcl zulke 'jnn,l'(linel'S ab gast mede 1:e maken, Ret moment was clan,
als de cltjJ"graaf het wooed 11am, lwt jaar o\"erzag' en de heel11l'aden,
die goecl werl, Ihaclden Ye1'1'icht, eell pluim op den hoed stHk Dan
viel h et dezen gemakkelijk eell heel jaal' yoor niets te \I'erk en, want
die eel' \I"as in zijn omgering ,bek011d en des Z011C1ags voe](1c hij cle
oewolld el'ellrle blikken yall zlju {lol'psgenooten oJ) zieh ,g eYestigcl,
Die goe(le 'g ewoollte vaal zeJfbestuur heeft een groo(en i,nyloecl
op OIl S yolk gehad, Iii: sclll'ijf h d merle claaraanloe, dat h et OllS
mogelijk was met ons 1\le1'ne r"ielentalaHijl1 ,yeer beSIUUl'llers te
leveren 1'001' OIl S ill yergelijking to't o:ns :Janel 'oll'tznglijk groote
K'olo1lia l e R~ik. Daar lag' in aUe ,Ja,gen ,an OllS yolle cell rijpheid
om te ' besturen, die Z~ill oOl'sprong yonel in de opl'oeelillg, welke
hun yaders hadden gehael in het besturen del' duizellClen kleine gemeenschappen, niet in 11et min st, yan de \I'ntersl'hnppell nlll OllS
ldeinc, maar gedlll'ende I'ele eeuwen Y]:ije lanel.
Ronclerd jnar gel edcn wa s er l10g lliet yeel belangsteJling \'001'
regeJillg I'all de af\\"atel'ing del' hooge 'gTOlHlen, Men klaagde in
cliell 1:ijcl weI over o\'erstroomiTIlgen en llIaakte ontwel'pell, maar
eel'st olllstreeks 1870 kwam S-tieltjes tot eell gezonclen groml slag
1'001' (le verbeterillg [leI' Ide111e riv.ierell, Bij gebrek alVn gege\'ell s
stelcle hij den maximum afyoer 'o p 0,2 m 3 per seromle en per 1000 hn ,
Deze aa1ll1ame is later te klein geblekell ell telkens \\'eer verbetercl,
Naarmaie de rtoestand b etel' wercl, stegen ook de ,eische11 in veTbmlfl
met dell l amlbom\', zoocla t mell thans in het algemeell rekeJl't met
een af\'Oel' van 0,9 m 3 pel' seconde en per 1000 ha, 'tel'\vijl ook clit
cijfer 1'001' sOlllJUige gebieden te 'laa g is 'g ebleke,n,
De groote en [lefinltieve yerbeterill g kwam ecliter eerst t oell de
werkl'erruilllil1g in de yerbeterrllg een geschikt object gin!,'.' ziell,
Deze \\'01'ke11 zijn immel's , zeer arbeielsinte,ll sief en leenen zieh
bijzondel' YOOl' geleidelijke uitv·o cring, ' Daarmede is eell cnltuur·
teclllliseh werk u LtgeYoel'f1 yan g roote ma'atsc11appeJijke be'teekenis,
welke groote gebieclell yall \\'cini'g ,,"aanIe, \\·e].iswaar liggenrl e bin·
Olell onze greJlzcul, ill feite aan O'llS territoir he eft toege\'oegll.
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La11claanw,illnill g ,dool' dl'oogleggin g en imlijking zit d en HollalllC1e1' in iJJ.et blo ed, U b choeft slech ts de kaal't ya n olllstreeks 1300
te leggcn naa st die yan :h eclcll Olll te zicn dat cleze be lVel'in g geen
gemeellplaats is,
Het h 'cft OlI S, aIs wij (l e geschieclcni s del' lancl aa J1ll"illning na gMlll, (lat, welke tegem;ln g: Oil S yolk ook h of, de gcsta lligc al'11eicl
ann deze Yl'eell zam c wij zc yall gebiecl slli tbl'eiclin g voortglll'g. Het
i s r bck c1ll1, cln t ccn groot. deel O1lZel' C
1l'Ooglll<Jl;:el'ij e n tot s'ta m1
k\\'am in :len ~ O'.i:H'ig cn oOl'log, :\1aar toe n ik mij yoo-rbcr eidde
om oyer clit oncl el'\\' cl'p t e spl'cken , lwn il;: nie t 11ala ten CVCIl na te
,g aa,n ,Yat w ij , ill clien ellencligen tijc1 dCl' Fran srh e beze;tting' yall
1 T~3-is13 , op dit geld ed t ot sta ncllJl'achtcn. Het uleek toell, .flat wij
in die 1() jnal' :2G.STT hn drooglegden , c1. i. gemid(l eJ.c1 1J1J lIa pel'
jaar. Yergelijken wij (lit gemiclcle'lde lllet de p erioll e \'all 18J:2-1()±1
m et 139.5S() lIn totanI, of gcmicl (1e lc1 1::l!J(j ha p el' ja ill', (lan will t
de eer ste p er,l orle lI et no g, tem:ij men een cleel Ya,ll dell N ,O,'polder,
cl a t elu de 1()J1 reeds drooglag, llleerckent, WHllt dall wiut Oll ze
eenw het,
Dl'oogmakin g cn illcl ijkin g wa s altijll eell l,j sknDt wel:];: , financieel
en -teelllli scll. Zie eell S Daar dc eeuwellian g ge l'in ge opbl'en gs.t VaJl
droog:makel'ij en :tIs Heel'hugow aal'tl en P lll'111er ill Oll ze gOllden
eeml- YerD-I'erel , en ziell ' I'ij l1 a n 'I'eel' na ~ll' llell tege nsh \lg bij de incl\i king yan den HogewnHn1polcle1', wan nan de dijk :30 Septc111bc,1' 1Dl1
dOOl'urak j een pan 1' dn gen y061' de c1ijk op geleycnl had l1l0ete:y. z ~j n.
Toc,h lYeHl en de poWel's Ln Xoord-HoHallc1 ch'o ogge,11ouclen en in 11et
beg'in Ya n ' deze eell 11'. tacH o'lltwn te1'1n g Cill uete l'e cultuul'llleth oclen
Y.elC] wonn ell , tot g r oolt e n lJloei gebl' acht, ll e Hogewaar,l1poIcler
b ,-am ill lte't ,"oIg-cnd .i nar, in 191:2, ill cnltuul' ell s tond ill 1m3
geel yall den eer sten l,oolz aadoogs t,
Het beh oeft Oil S dus llie t te ve1'woncleren, clnt 11'oewel ook w eer
vel e pe ssimist cn de afsluitill g en ehooglegging yaill de Znic1erzee
een oll111ogelijldl eicl achttell , ook tIlt werk , clat reeds ttielltallell
jm'cll lang Oll S b ezighielcl , 'I"Crcl aa ll ge p nkt en clat m et su cces het
lJloeilijk ste deel , de afslnit<l ijl" Il'erd voltooicl ell reecl s 70,000 h a
We1'(1e11 Ingeclijld, ,te1' ll'ijl (Ie :20,000 ha groote ",Viel',i1l gel'Dleel' in
(: UltUUl' ,,'eHl gebl'<l ch t en t haJl S onze bes-te en l' ~jl( ste pold el' i s.
(+a all wij nu .n n , ,,'elke tec1misch e voo1'uitgan g ill den -Llijk s'b ouw
is te bo-ek e-H, (la n s te] ik "'G 1'001' de afsluitin g yall het, Slo e ill 1811
ell die Yall de Zuid cl'zce ill de jal'e~l EJ:27- UI:3:2 in h et kor,t t e
oVel'Ziell.
D e Sloedam was lall g 1000 lll , waarV<1n ccM er slechts 363 ill
gel egell wa s t U8s che11 (le laag ll' ate1'lijn ell vnn he t Yoormalig vaal"
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water; de Afsluit (lijk rloot· ll e Zuic1el'zee yan I'I-ieringen naal' Friesland h eeft eell lengte yan b~jn a 30 1'111.
De Sloeclam ITerrl gebo u\\'d in eell tijd, toen er nog' geen kranen
en zandperswerktuigell in 'gebruik waren. Ret sluirt.g a t wercl ge·
dicht cloor een l'ijzemlam tot ongeyeeT 1 TIl boyen L.I'I'.op een
basis van ziliks·tukl"en. Het plaatsen del' zinksrtukken llloest nog
geschiel1en met zeilsc:hepen. De stukk.e n werden be;o;waal'd llle t s teen
en met kleildoe.telill gell. S teen wel'C1 cloor zeilsch epell yan J8 tot
163 non in vleNen aangeyoerd, ·de kleikloetelingen lllCt S('·hoU1,ell.
Dc 's'tuJclmn w erden bez\I'aa l'd lllet 30 S.T. stortsteen en ;) m 3 's chor]dei per 100 m 2 • De d cttcn ma tell 3.5 tot !) m ~ . }ien bcsloot ccrst
hert. -c1iepe gat tot eyen bij L.",Y. te sluHcn en claal'lla YfIJl behle
()e\'ers uit tot R.","'. rlcn dijk af te makCll. Daul'llu \\'erd (l e dijk
meb 'gebaggerden en gestol'tcn grond e.n lIlet -door locomotic':en aangeyocl'Clen grond Yer stel'l( t. ,yn a 1'>11 a geleidelijk de yel'lledigin g del'
glooiingcn wcrd aa'ngebra e,ht.
'l',o cn de -r1ijk to t 1 III onrlcr halftij\\,RS o'pge\\'erkt, s{ol'ttede
s troolll 7Jich m et gToote kra cht o,'er dell dam, som s met een yeryal
van 1 m.
Men beschilcte nie,t Oye1' :;leepboote'n. R et mechallische materieel
bes'tOtl1d uit twee in Luik gebomn1e baggermolens mct machines yan
26 P.R. en emmcl'S \'all :2UO 1 inhoud. De zes oncle1'lossers (kleps chouwe11 noemde men ze toeH) had-den clk eell inhoucl yml 30 m 3 •
Er werden c!Q'ie s'toomlocomotieYen gebu1ild, twce ya,]l 17 ton en
een van 20 t on met wa gells yan J 1113 inhoud. Voor OtllZe begrippen
een matig ma:terieel dus . Mafll' het (loel \\'crd bereikt, zeyen lllflanden 1'661' deul yoorgcsdll'even c1atum \'an opleyel'ing en zO'lldcl'
s0hokkenc1e te.gensla g'en.
Door ode og1roote afmetingen moe5t het Zuhlerzeewerk geheel anclers
worc1en fI angepakt.
MCill besloot ,c1<1'arvoo1', na schiHerende Y'oorstuc1ic yan ode Directie
del' Zuic1erzeewerken, om van den oo:rspronkelijken opzet a f te
wijken door n.l. -de ,diepc genle11 zoolflng mogelijk 'o pen te la1ten en
()p ode daartusschen Hggende o,n diepten c1e {lijken c1ac1eltjk tot \'oUe
hoogt.e af rte werken. Ill1uiddels zouden de geulen, weIke a ls sluitgat tot hert. laats te ~oe 'open zouclen bl~j\'en , door eell beteugelill gsdam, met de kruin op J m onder halftij ,· tegcn, \'erliezen besrhel'llHl
wowlen.
Men begreep 'l1a,clelijk, cla t lllen hetoude aallbestedingssys-teelll,
dat nog bij de afslu1ting Vall het Amstel c1iep wa s toegepas't , cloor
het werk in p erceelen nit te geven, niet kon toepassell. Er zou eell
groote V'loot van werktuig·en, waaronoder vele nieuwe type11, moetcn
wOT<C1en gebouwd. Men 1<-011 nict YerW'aehten, dai ee·n aauncmer clat
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zon dOeJ1, als hij het yoo,ruitzich't zon he,b ben bij een vo:Igellcle aanbes,tedin g zijn lllieuwe, speciaal ~rOQil' clit wel'k gebouwcl ll1a,t erieel
1yeer ,te 1l10eien ,o'p leggell, zoodra een anclel'e opHmis,t zijn kans g'illg
wag'en. Er werd daarom beslo'tell tOot opclrach't ondershancls van
cle 'geh eele afslniting aan een combina'tie yan yier groote aann emersfhll1 a's, clie te zamen de M. U . Z. vormdeLll. Deze zou in
over leg met de Directie een werkpl'an opmakel1; zij beloofde om
den clijk bi<lmen acht jaa r op rte leveren.
De nitYoering van het werk heef,t geleerd, da t de Regeering in
deze.n ,g oed gezien heeH en een nirj;yoering h eeft gekregen, 1\' aarvall
t luUl s 110g de heele tech~li sch e wereld met belangs't elling kennis
neemt en {lat in zes jaren voltooid wenl.
De sl uitgaien zijn grooter dan die iL!l Ih ert Sloe. De vena llen bij
de sluit.ing van den Afsluitclijk zouclen kleiner zijn geweest, ware
de afsluiting niet om technische redenen te yeel naar het najaar
verschoven geworden.
lk zal U niet bezig houc1en met te veel vergelijkingsgertallell,
maar U staat mij toe, c1at ik nog eellige punteul n aast elkaar ,s tel :
J1Uddelgronden

S loe

365 ill
10 ill
14 Juni 1871

wijd
gToOotste diepte
afgesrotell

-

1560 m
13 m -N.A.P.
22 ~ oyember 1~31.

D e Micldelgronden wal'en dus en in len gte en in werktijd zeer
yeel bezwaarlijker. 'Wart dit beteekende s preekt h et best nit het
waargeuroll1en vel' val tegenovel' h et berekencle. Het berekencle
ll1aximunl bedroeg (zonder wind) 0.74 lll ; daar alle bereke11ingen
ten aa'l lzien van s,torm en gertijden t tjc1ens de uJt voerin.g uitkwamen,
;is er geeul enkele reclen om cleze bereke1ling in twijfel t e trckl(en.
Het wel'kelijlee maximlwl bedroeg tijdens cle sluirting 1.15 m, waarbij
de stroomslielheicl op rnim 4.25 ill pel' secnncle lean worden gesteld.
Kort ala de sluiting liep het venal zelfs op tot 1.35 1l1. Bij het Sloe
werd in clen z'omer, dus tijden s cle sluit,i ng, een yerva l yau 1 m
waargeulomen.
Btellen wij uu Ih et llla terieel t egenover elkandel', dan herkent
lllen dadelijk de groOote! vel'anderiJlg, welke in de peniocle van zestig
jaren op dit gebiecl is volrtrokkel1. An e ll1aterieel is van Neder ·
laol<'l sch fahrikaat en maohtig ~n productie.
Tijdens de slu-iting van de l\1iddel'gronc1eu waren, t oe,n het kri·
tieke stacliulll d el' stuiting 11ade1'{le, bijeeng'ebra cht:
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l
11
6
7
2
2
4
2

ba'g germolell s,
grondzuigers,
per,s zuiger s
hoppers,
'h 'ansporteurs,
gewone keileemlu anen,
lan ge-arm krallen, '

2' oyerige kl'anen,
3 &teenhallspor t eurs,
37 {)ndel'lo ssel's,
60 elenltorbakl:en,
35 zolc1erbakkell,
60 sleepbootcll.

Met dirt rnatel'lieC'l were1 een groot ste proc1uctie pel' week bereild
van 330.000 rn 3 zane1 en van !J2.000 m 3 keileem, w'aal'tegeill'over de
hoeveelhec1ell aan den geheelen Sl oedam yerwerl~ t in het illiet vallen
lll et zijn155.000 m 3 geba,g gel'c1 zand, -!J.OOO m 3 gevlet zanc1, -!!J .800 rn 3
Idei, 1'55.000 nP geschuier cl zanc1 'Ctll 2-!9.000 m 3 gespoorc1 zane1. Aan
de Miclc1elgronc1en were1 dagelijks (ten slotte ook des Zombgs)
gewerkt van 5--23 Ulll' , bebalve ,i n lIet sluitga-t en aan hert vooruitbrengen del' koppell, waaraan na h et invaHen del' cluisterllis· lliet
kon worden gewerkrt:.
Het na chtelijk werk was mogelijk doo,r cle sterk e vel'iLichm.l1g del'
werktuigen. Het -g'Clheel ma aMe een J.'omalltischen inc1ruk. Geluldug
is die l'oma,n tiek zonder 'o ngeluld,e11 afgeloopen; cen i ngenieUl'sw erk
behoeft ill h m al'g erneen geen spal1'lJingen op te l everen al s men
vrij i s' , zijn tijc'\.srtip te Idezen. D i-t wa s men weI bij het bepalen
van het 'd icht€il1 van het larutste sluitgat aan de , TtJ.ieter op 28 :Jiei
1932. Toen was men zelfs zoo zekel' van zijn zaak, clat m en op het
alledaa ht de dichitJ.n g nog , even remde, omdart anclers de autOl'iteiten, die toespraken zouc1ell ,hom1en bij d1t. geclellkw a anlig .gebeu ren, het bel angwekkencle momemt niet hac1c1en kUllnC11 meebelevell.
Gaf ill U 111 deze korte schets eellig inzicht in wat o,n ze uitvoerellde in genieurs op lhet 'gebiec1 van materieel to't s'ta )1(l hebben
,g ebracht, zoo p ast het ,oak ]lOg te gedenken de gewelcHge studies,
welke cUt werk v'ool'afgill'gen en tel' cont role noocUg waren. Van
-deze spr.i))'gt het meest ' ill het oog die c1el' Staatscom111issie, inz·ake
hooge waters,tanc1en in verbam1 met cle afsluiting ya n de Zuiderzee. Deze commJ.ssie, w'elke van 1!J18 tot 1!JZ6 onder de yoor-treffelijl,e leiding van P r'of. Dr. H. A. Lorentz arbeiclde, heeft een
rekenmethocle on twikkeld, welke van de groo,tsote beteekenis was
1'00'1' de voolJ.'speUill'g va n waterhoogte in 011S land. De d~jkS'hoo'gte
werd belangrijk gewijzigc1 en c1e kruin veel lwoger gelegd clan in
het vO'orontwel'p. Maar de r ekenwijze 'gaf te\'en s ,gelegenheic1 om
,ge clu1'{~ncle het werk den i'llvloed van de afsluiting in d e vel'sclhill€il1de phasen van h et ,ve-rk vooraf rtC' bepaIen en, terwijl c1e 'l eeken
cloorging'en mm hun critiek, kon cle vakman, t oen hij zag, dat ill
elke phase de werkelijke gevolgen van de afslui-ting overeenkwamffil
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met de yooraf ,bel'ekenc1e Yel'anc1eringen, er gel'llsit Dp zijn, dart zijn
wel'k zou be<lutwoorl1en aall ·de vooraf bere.kell'de aanname.
Zoo I,on ,(lit groote wel'k van dell jOlllgsrten tijd een succes worden
en als een goed ingenieul'swel'k aan het land worc1en af:gelevercl.
lUaar de ingeniem' was 1l0g niet geheel teYl'eden. El' waren
tijc1en s de uHvoering hieT en daar verzalddngen opgetreclen, afschuivingell, '" elker ,o ol'zaak men niet volcloende kenc1e ell welks
on t sta all me.n niet geheel 'h ad voorzien. Gelukl"ig,dat il1middels
h etl la.borartOl'iuJU VOOl" gl'ondmechanica tot stmld is gekomen, want
,([aar kan men' nu ve!l'Clel' zoeken llaal' deze oOl'zaken en ee.n wetenschappelijke vel'klaring van de g,ronl1beweg ingen geven. Dit is
nooclig, zondra mel} hier of eld er s we1'ken 'op nog 'grooter 'i:ichaa:l
wit gaa n uit voel'en en c1a:n zon moeten extl'apOleeTe:q ten opzichte
vall de in OI1 S e1gen land opgedanc cl'YalriIDg ·op kleinere schaal.
lIet ,,,onlt ,t'oc:h ook hong tijc1, c1a t wij van Ite VOTen lnumen bepalen welke -dijkell ill Zeeland - OlH zoo te zeggen - zijn voorbeschild om een oevel'afschuivi-lI g 'te gaan vel'tooncn. Zoodra men clit
wee t ell de l'cden kent, heeH men ook ·c1e remeclie in de han·d en
kan m en v'oorkomen, dat oevel'afsc1lllliving plaa.t s' heeft. Ik wcet
illiet, h oevel' c1e s,tllllies in het Labol'atoriul1l op dit punt g'eyorc1cl'd
zijn. Dc weet weI, dat de In'ac:tijk in den laatsten tiJd gelheel ancleTc
opgayen aau z~j 'll al'beid heeft Yool'gelegd. Maar ik hoop t00h, dat
de leidel's yall hct La bora:t·ol'ltlm h et betreffende speurwCl'k nliet
uit het oog zullen beh:oev·e n te verliezen en c1eze en andel'e vraagr
s1:ukken met behulp "all de j.onge i1lgenieul's, die gaarne na het voltooien yan hun studie ill het Labol'altoTium 'w illen werken, tDt een
01)'l'ossling zullen weten te bl'engen. EerS't dan zuUell wij terecht
rtcgellover vreemc1elingell trotsch mogCll zijn 0'1) OJl'ZC reputatie, amdart deze niet mee.l' aUeen YooTtkomt uit de oYel'leverillgen 0112e1'
v.a deren, maar ook bel'llst ap het l'~jp ere iJ1zichrt en de erval~1ngell
'vall hun nakr,oost.
L}u~Dl\'IETEN

EN GE 0 D:E)S IE.

Ik heri-l1ner craan, dat de dOOT Simon Stcvin ontworpen il1s tl'llCtie
aan de CUl'atorell del' Univel'sHeit te Leiden als een del' voorl1ame
vakken, welke c1a{lelijk voor de ingeniellrs.w etel1schap llooclig is,
het Lallchneten noemdc. lI'e t past ons dus na Ite gaan, welke veTaln del'ingen de afgeloopell eenw ook op cli t get-ied heeft gebrach t.
Zij zijn vele en zeeT belatlvgl'ijk (6) .
1.

Theo'J'et'ische

g}'onclsl(~gen.

In ·(leze eeuw yaH de on:twilikelil]g' vaal de vereffenings-them',ie,
(6) lk dank deze bijd·rage aan PJ'of.
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Sch€Jrmerho.rn.

I

van de methode del' klehlste kwadraten, die een rwtioilleele behandeling- TIm waarnemingen mog-elijle maakt. Aanva'lJl{elijk a'lleen
toeg-epast voo.r astrouomische meting-en en primaire triang-ularties,
i s deze ,theorie 'oole va11 gTOO't Ib elang yoor de moderne la11dmeetkuude en beg;int als waarneming-srekening algemeene rtoepassill1glin de iec;hniek rte vinden. In OllS lailld zijn aan de ontwild{elingervan de namen van SChoOls en Tienstra· verboncl'en.

2. P1"im,(£i're tricllng'ltla.Ne,

I

I
I

III de laatsie halve eeuw is de kal'tog-rafie 'zoowel van NederJand als vcun Nederlandsch-Indie op een mathematisch juiste basis
gebracht d{)O'l' de uitvoering- van prima.il'e en secundaiTe triang-ulalt ies, een werle dat in ImdHl nog- altijd in g-m1g- is e11 in NederlM1d
nog- slechts bijhDuctin g- ver·g-t. Ten gmnolg-e van deze driehoek'smeting-en ziJn aIle verdere kar1eer11lgen op een geheel a11deren
g'l'0il1ds'l ag gekDmen dan 1'0.01' dien tijd. De meetk1Ulcl:ige cDnstructie
del' {)ude watel'schapskaarten was e:e n zeer moeizame arbeid me1
gebrekkige resuJl1a-ten, juisrt wegens 'h et gem is, van dezen algemee11en groOndslag.
De 1'0.0.1' Dns land zoo belangrijke vraag van de hoog-telig'ging- werd
eveneens 1"001' het eers,t van 187'5 tot 1885 {)1> V{)Dr dien -tijd glansl'ijlee wij zeDpgel{)st dDnr de ui,tvaer,i,llg- del' primaire wa:tel'passing
van Oohen-Stuart. ODk ·de metlhode va'll waterpassen werd -ten
opz-ichte van -ele oude werkwijze funclamenteel vel'beterd.

3. ]((JJrteeri1hgS11'wthoden.
In 011S' land zijn, nD ch v{)o'r de topografische {)pnamell, noch V{)'Ol'
de -gewDne landmeetkundige werkzaamheden -de methoden in begiIlsel veel veralldel' d. WeI oefenden verbe1eriI1!g' van de iillstrullle11teele nitrusting en verbetel'ing del' vereffeningsllleth{)den sterken l11vlDed uit. Dit was dan echtel' attijd meer verfijning dan
principieele wijziging-. De gewDne {)pmetillg met meetband en
hDekspiegel heeft ~ich 1n beg-insel in deze eenw g-ehandlhaafd. De
rin 'g'eaccidenteerde lallden met succes toegepaste nieuwe tac;hymetrische methDde kwam lin {)llS vl akke 'land, waar de nDodzakelijkheid 1'0.00' deze wel'kwijze pooveel mindel' spreelct, zeer weinig tot
ontwikkeling-.

4. Fo-tognwwtetr'ie.
De eenige ,1'eV'Ollltionllaire wijzlig-i1l!g in de methode del' landmeetlmncle is ",an de ,l'a atste 20 jaar en in Nederland, zDDwel a'ls ,i n
I~]odie hl; het bijWll1cler, van de lawtste 10 jaar. De toepa-ss'i ng van
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de luch tfotografie in den YOl'm del' z.g. luc h tkarteeriTIg bracht
ing'l'ijpenele wijzigingen. De ven a·n ging van de metin g in het
terrein door merting in 'h et. fotogr afi sch beeld beteeke1l't ]1ai uUl'lijk
geen ve1'1100gin g yan de nauwkeurigheid, tenminste 11iet in ele
mees le geYn llen, eehter weI voonl eelen vall tijc1s ehull' en kosten.
I-Tet groot s'te yoorc1eel bezit odeze mebholl e echtel' in de onontgonn en
gebic(lell , IV aa r op den 'grond slech ts onnauwkeul'lge m e tingcn
wOTel cn uitgeY'oerc1, zoodat -de fotogl'alUJlletrie niet aHeen s·n eller
cn goeelkooper werkt, do cll bovenclien ook yele malen betel'.
De toepa ssing del' fotogl'al1lll1etrie brn cht llet bedrijf odeI' luchtl<arteerill g ook ill zeer namV'e aal1l'akiJlg met beoefenarell van
andere tech.nische wetell sch ap pCll , elie de luchtfotograf,i e als 200elanig 1'001' ~1UlJ ollc1erzo ek Imnllen gebruiken: geologell , 'h outvestel'S en z. D e l anelmeetlmmle heeft niet alleell een Tueuwe 'techniek ,
tot h a ar besohikkin g gckrcgen, do eh kan door ele propagamla voor
deze methoele ook bij uitstck stimuleerend werken op 11et gebruik
van dit moderne Imlpmidd eI 1'001' andere wetens ch appel~jk e en
ecollomische doeIeimlen.
N aast lwt. gebl'uik del' fotogrammetrie 1'001' explora ties wint
deze merthoelc al mcer veld "'001' karteering van gecultiveenle gebieden. Reeds sederlt 190303 gesC'hiec1t,. 11aasrt de bijwerking van mule
uitgaven yall de topogrnfische kaart v:om het oostelijk deel van
Ne derland, ele llerzielJ ing 'Van deze kaart 1 : 25.000 van het westen
va n ons land uitshlitencl langs fotog,ranll1Hltrisehen weg. De
ri",ierkaal't worcH met behulp del' -luehtfotogrammetrie samell'ges teld sedert 19030. Verc1er zijn 600 s'irekkenc1e km op schaal 1 : 1000
'g ekal·'teercl b.Y. yoor den aanJeg v·an rijkswegell, terwijl een a anVaJlg
is gemaakt met de 'ioepa ssing van c1eze meth'ode VOOl' eultuurtechllisehe we1'ke)] , aIs ruilverka velingen en 'Ook VOOl' hel'meting'en van
kadas,trale kaarten . Zoowel techniek aI s t oepass blg'smogelijkheid
del' fotogranunet.rie zijn echter nog ill een zoo sterke 'ontwJkkeling,
dat een overz-icht hierover 0)) clit ·o ogenblik ,n og vrijwel ollmogelijk
is. Vast staa,t ecMe1' weI, elat de verandering die deze teelmiek in
de lamlmeertkunde . brengt, in een Iuttel aall'tal jaren ingrijpendel'
Js c1a.n zie'h v66,1' dien tijd ioll 100 ja1'en voorcleed.
1

5.

LandQlwetku.'I1cl-ige di.ensten.

In 1842 was de kada s,traIe karteeriJn.g een tiental jaren klaal'.
III ,h et eerste gedeel,t e van ·de daarop volg'emle eeuw is deze echter
eercIer a clltel'uit gegaaJl dan verbe'terc1. De illciclmlteele h ernnetingen
zijn in eve tweede he1£t vall de afgeloopen eeuw begoil lnen, do ell de
huidige sltanll is nog 1100gst onbevl'eeliogend. De ka-c1astra le kaart,
·die ,i n wezen bel'as tingcloeleillden client, heeft eeMer- weI geleic1elijk
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meer taep ass hll g- geyandell vaal' aHel'lei technisch e claeleimlell . Tach
lWll {lirt ka al't wcrk lllet h et aag ap z~jn .b epe.rId e eigen c1ael sleIling
Yaal' terhnische kal'teeTing sIe0hts een g'8l'aamte vanuen.
Ee ll siel'ke srtimulan s vaal' Yel'b etering van h c t Kadastel' i s geb gell ill ll e zeel' nitgebreide metingell, cHe Dl dc la a tste 20 .ia.rell
zijn uitgeYaercl voar aHerlei technische c1aeleimlcn, zoowel door
gemee ntelijke als clnOT HijksdJens,tell. De zich ill an twikkeling
bcyincl ende gemee,ntcl.ijke lanclmcetlmncl<igc <C1i<cnsten en clie va n (l en
Hi,iks\\rai"el's,t aa't cn ·ao.k van de P ,r av1ncics stillluleel'CIl ill s tel'ke
ma te lle vcrbeterillg van de kada s trale kartcering. Deze verbeleringell wal'·(len daarb~j bijna altijd in samenwerking :tusschen h ct
Kaclaster en deze rtecImische clien sten tot s tand ' gebracht. Aa n ih et
naa st elkanclcl' wel'lmn i s ,"oaral in de lants te l() jaren in s terke
mate paal ell perk ges'teld. De sys'l-cmatisrh uitgevoenle m etingen
vaal' wegen en kanalen zijlll bezig' 'een kaal'twerk vnn aIle belangl'ijlce l'ijksterTeinen te ",onuell, ,d ie b~j lLet beheer c1aarvan daor aIle
daal'bij bet-ralille]1 'll1S'tmrties vall ,b elan.g zijn.
Vaul de topografische kaartenhebben wij in d'e beschauwde
100 jaar de Y'altaa,ung van clc stafkaal't 1 : 50.000, de opzet en
v'Olitaailng ' van de 1: 25.000 en van de 1 : 200.000 van O']) S land
g ezien. Oak in Neclerlancl scih-Illclie valt de groo'te activ:i:teit ap het
gebiell {leT 1apografische karteel',ling gehecl in deze 100 jam' .
In h et b~jzanc1er in Neclerlaml scih-Inclie IlCeft men zich clam een
vl'ij 'graat e vel'scheidenhckl van k aal'l'en sterk aan de behaeften
aangepast. In Nedel'lancl sltaat men vaal' de vraag, in hac,'erre de
kaart 1: 215.000 aangevulcl maet wmden daor een kaartwel'k ap
graatel'e schaal, bijv. 1: 10.000, wa-arnaar hoe langeI' hae meer
vraag ants,taat.
:ThIen ziet 'op l amlmeertkundig gebiecl een eTzijds een antwikkeliJ11g
van <de lallllmeetkunde ill d.cller v~n -de tcchnisGhe diensten, die het
lanclmeten alsolLulpv,ak gebruikt, en aan den anc1eren kant een zeer
naoc1zakelijke en gelu.k kige samenwe.rking tussche,n de verschiHellde
ta kkcn van dien st. Deze w~rkwijze vaarkamJt eell ver,s tarring en
bevonlel"t de teClhnische .antwikkel.ling van het vak.
De lamdllleetlmncle heeft zich .in Nellerlalld vaaral billll en het
ra-am van ·de a,"erlleidslliensten on'twikl,eld. R et p arti~uliere bedrijf
is daal,bij naait vam andere -dan incidenteele beteekellis geweest.
De luclttkar.teering bied.t hI dJt apzicltt ecllter llieuwe lllagelijkl1ec1cn, zaawel binl1en c1e groate maatscl).a'p pijen (B. r. M.), als als
lleven bedrijf van de luchtvaal' tmaatschappijen. Ret is niet uHgesloten, dat · een gaec1e particuliere arganisa.tie, i.n samemve.l·ldn g
me t de averhcid 11a den aarlog, .in het b~jzonder ap het gebiec1 van
de luchtkal'tee.l'ing· te zamen met buitenlanc1sche gTaepen gunsrtige
resulta·t en zal kunnein bereiken.
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Ook {)p het 'gebiecl VH!n de bouwmatel'ialen heeft de afgel{)open
eeuw voor den civiel-ingenieur eell complete mllwenteling ,g ebracht.
I k behoef stechts te wiJz;en op de imr.oeT1ug van ijzer en st aal en
'Yan P ortlancl cen1'elJlt, zoowel als va n de verbindingen yan cleze
bOllwsnoffen tot gewape'llc1 betoll. Maar zelfs' op h et gebied yan
ho'ltt - vl'oeger Dlaas't baksteell eell de,L' Y·OO'l'lIaaHtste bou wis toffen is er cell g.r oote ver a ncle l'in g {)pgetreden door de invoel'ing van
a Herlei eXQt1sche !houtsool'ten; cle toepass·1ng yooral van Suri11aamsche houtS'o ol'ten is, lllog'elijk clom het systematische 'onc1el''Z oek van Dr. iT. J. Ph. Pfeiffer.
In d e laatste decennia i s het 'Dllderzoek voora:l gel'icht ge" 'eest
{)p b eslmrillg' yan hOll'tails CO'llstl'1lCtiematel'iaal, o. a. clom:
1. vel'lijmilllg, waarb~j massieve balke11 door holle, of I ba lkell,
besltaande uH een aaul'ta,l aan elkaar gelijmcle pl anken, wordell verva'llgen. Vrijdralge~lcloe gelijmde kapconstructies , vo r·den i l l de laatslt e
j aren gebruikt "001' mal'kthallen, kerken , gymna s tiekzalen , ellZ .;
2. triplex en mult iplex, waal'bij van speciale InN1·stharslijmen
\V01'CU gebruik gemaakt.
Een b~jzondel' 'S{)O'l' t lllulJ.:tiplex is het gelaagde hoM (schich tholz),
{lai 'b estaat uit eelt :g'rnot aantal zeer dU'llll e laa gjes, op ellmar .geUjmd met kll'n stlla r s en dat voO'r vliegtuigsclhroevel1 , geweerl{(yIYell ,
enz. ·toepas·sing v1nclt.
Op het .gebioecl del' conserYeering zijll l1:aa S't de bekende methoden
(kyanlseeren, cr eos·o teeren) thans behanc1relill'geill m et w aterige oplossing van bekende zouten in. OpkOlllSt. De ·con s·erveerende waaTCle
wOTdt bepaald m et een ,g es'tandaa.r diseerc1e schimmelpro ef ; daal'Ulaas't wOl'dJt ·de ui·tl-O'ogbaal'heid met wa'ter ornderzoehlt.
De haksteen is lin de waterbomvkunde practisch verc1wenen en
door beton en Ig ewapend betO'n vervangen.
D e houten fUlldeel'iJllgpalen 'z ijn door d e !gewapenc1 betonp alen
yeTvangen. 'rel'wijl m en Viroegel' 10 1:on als m aximum -la st aa'llllam
"001' een func1eel'1ngpaal, behoort 65 ton per p aal thans ~liet m eer
[bot de uit~011derhl'gen ell worat voOor bijz.Otlldere constru0ties een
maximum Il ast van 100 ton toegelaten.
R et houL va'l l de dmuwanllen is vervangen door staal oOf gewapend beron. Gewapend betml: .is' aantl'ekkelijk, omc1at het de gelegellheic1 biedt 'bot eell iilll1ige verbindillg met ane cOllslttuctietleelen van
een houwwel'k. Deze vmmekeer in het {!;ebl'uik yan bOlHvmaterialen,
in he't bijz.O'ndel' in de wa1Jerbouwlmllde, is Yool'namelijk te dank en
aan de verlJeterillig ,'an de :tecMliek Itell aanzien yan de pl'oc1uotie
del' bouwmaterialen en ,"aI, de cOlrilrole op deze ma.tel'rialen .
"Tallneer rik cemellit lwem, herin!l1er ik mij dat in mijn s ltuc1enten-
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tijc1 de !lOO mazcllzeef (le 'gl'cn s gaf van het 'onderzoek 'Op f\jnheid.
Xu geePt de ,1900 mazenzeef (le fijnste aan. ]\lIen ,twisrtte irrl die
dagell nog- over dro ge en natte beton. Thans heeft men {lit vraagstnk onder de Imie door 1,auwkeurige bepaIing ya n f1e waterhoevee1heicl en JlauwkeUlr,ige g-rada,t ie del' samenst eHende c1ee1en. 1\'[en
ma akt 1111 eCill zeer hoogwa arcu,g beton met cen ,nllnimum hoevee1heid water .
Tril- en s'lingel'lleton ,behoo1'en tot de nieuwste llitvill!dlngen,
te rlVijl ook door de wi.i ze va'll inbrel1gen van d Ci specie, 7;oo als door
d e betonpomp en cl er'ge1,jke, de kwalHeit yerlhoogc1 worcH. De be'tolllwal'ellinc1us<trie k an th mls' IJl'O'(lu cten leveren, waaJ'bij eell dl'ukYasth ei(l yan 1000 kg/ cm 2 wordt 'g egarancl eel"c1.
Gncler de o,ncl erzoeJd ll genop h et gehied [l eI' meta le~l, 'welke cle
bijzoJlclere belaugs telling va'll cle] ~ civiel·,ill gen ienr Igerriet, noem il( (lie
(( . n am' h et geclr ag bij wli sselbela srtim,g ;
b. naar de verbeterill g van de mcchauische eigen schappen clQor
1egeeri'llg of warmtebehancle1ill g' of C'omhinatie van beiden;
c, h et rOlltgenonc1cl'Zoek bij bepa1ing vam de structuul' van
mefalen en alliages;
rl. he't Tontgenon(lerzoek yall werkstukken ell 1aschll aden, in
yerbanc1 met de uithrelcling van de In schrtec1miek.
Hiel'lnede h oucH gelijken pns de yerbetel'ing vall het wapeningijzer.
D;: h ad reeds h et gello egeu U een en ander ,te vel',teUcn over de
damwanden, welke gebruild werden bij 11et bouwcn vml -de Noorclersluis t e IJnmlde,ll ; ik vel',j-elere U ,toell, dnrt Jl et in: 1925 cell nieuwigheid was 'om c1amwanden va n 26 m lCllgtC te gebntil,ell; clat JWll
toen 1'00'1' de eel'ste maal , ,0mc1at llle11 s laa,l kOal aflevenm met
een vasth eic1 yan 5:2, tnt GO ~{tg. pell' lllilll2 • Tot kort daal'Yoor we1'(len
da mwa.nc1en ]lOg slecht s gemaakt n m materiaal van 37 t0't
JJ kg/ 1llll12 .
Dezelfc1c YCl'anderllTg :'liet men ook in den bovenbouw (leI' _brug~
gen, wan1'in s teeds betel' cn hoogwaarclig'el' staa l wonlt gcbnlikt,
c1a,t d e gelegenheW hlecl,t 'om gl'ootere oyerspanningen met 'g'J.'ootCl'
baanbreecHe YUll de bruggell toe tc l atcn. In Z0'over is het een
ge1nk, dn t wij 11 iet vroeger bes:lotell h ebbell tot oV€l'brugging yan
o'llze groote rider en 1'001' gewo0'n "e,l'kee!', -muerat wij danrcloOl' nu
in d e gelege]~hc i(l zijn geweest Olll bCJter en lllooier bruggen rte
bouwen dan YOOl'heel1 mogeli,ik WflS. Ook ill -dell natten water bollW,
b ij th et maken yall 8,t11wen en groote slnisc1eul'en, speelt de ye1'beterin g van het lllateriaal een gToote 1;01.
Ret presel'yeer en vall ijzer en s'taa1 lled t ,cl oor de stuclie del'
ingen ieuJ's eell gl'Ootell vooruHgang gemaakt. ·
Asfaltbitulllen ver,t'oont "ele verbeter1Jlgell als besclle.l'luill g'sllla te1'iaa1. De zoogella alllcl e corrosiecomm iss ies ga yen yoorsclll'lflcn
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in sa mcJ lwcrJ<ing mel ll et Cm1haa l J.nS'!-ituut yall :\Iatel'innlonderzock, welk e g'ocd voll1oen.
De ontwlJdcelilJlp: "a n de ve rf gaat in de l aats,te ,dec(,nnia ill de
l'ichtin g- Y<In (l e toepa ssing' van 1cunstlmrscll , Na EllS b cg-on mel1
auto'::;,lI"ag'on s, eit". te spui!en Tnet oplos'sin g(']1 nlll llilroc('lllllo se·
hlk , wflnl'(loor (Ic tijll Vall behamIcling tot 1 a, 2 'd a gen kOll wordcll
t e l'u!!,'geb l'fl rlrt, 'lCgell vroeg-er 2 it 3 ,,"pken bi,i -gebnlik vall ollevelTen.
III (Ie l ants te jaren JC'OlllE'll synth etisclle lakken oJ) de m arM,
waal'bi,i in h el bindmiclc1el Ylln de vcd lle olie gecleeHelijl< is vel"
y angen <1001' p!h tala nthnrs.
Ook a ]](Ie l"c ]cun s:j1hnl'sen vinde11 toepassing, 0, a , chlool'l'llb b el' en
v,i 11 )'lll n r ,SCll.
B~ i de b eseh el'millg van staal wenl 'g l'oo-te vCl'betcrin g \"el'kregell
clool" de tocpa ssin g Vall belwJ1delillgell, waarbij de walslmicl Yoor
he1 verYe]1 geh eel W-Ol"Clt verw ijdcrcl. Dit le all gesehierl ell (loor:
za l\(ls:t.r a len ;
be-it s(',n m cl phospJlOumlll';
beHsell met zwavelznur, ,g evolg'<1 i/{)-Ql' s poelen m et wal eI' en ten
::;'!oHe eell ]la beh anc1eling" met ve1'CIu1l(1 phosphOl'zuur,
Deze meNwden vinc1c ll ook in Nederla01(1 bij 'g roote eOll s tl'llrt-ies
(scll eep s'h uiclpl ateJl, ,g aslvonc1el's, enz.) meer en m eeT ,i n gan g ,
Ret i s een VOo'l'uit ga ng da t , ,cloor de s amenwerlcing van de Cen tra le Organis'atie 1'001' T'0egepa st N atunrweteJlseltappeUjk OllClerzoek Jllet h et Centl'fl a1 J n s'btuut YOOT l\'[atel'.iaalOllderzoel, aau deu
Kl ei\l~eg -te D elft, eeu nieuw tijdpe d c wonlt geo.pel1lI, waal' in ook
Ollze lioog-esehool ee ll 11'01 zal leunneu sp elen 'o p h et -gebiec1 vau
matel'iaJell- ell spaal,uiJIIgs'l eer, wallt '~ ok hie r ,Yacht den ci del·
jJ1 genieur een groot veM o'P 01Jlbg,iJJJlin g ,
DE S'l'UDEK'l' ,

N u ik in yogelYlucll.t vel'schillencle gebiec1en van de werkzaamheid YaJI ,den civ,i el -ingenie ur met U h eb ovel'zien , meen il( niet t e
mogen eindigen zonder ook cen wooTcl aall de ,gronITstof YOOl' den
l.oekom s>tigen in genieul', arun -den s tud'e ni, t e lLebben gewijd.
Alle;l'eel's-t ,jets over het aantal. Toen ,de Koninlclijke Aeademie
was opgerich t , b egOJI zij met 48 si u dell'ten; ill lLe!' s tucliejaar
1941- 1!),*2 is 'h un aMI>ta;1 tot oms'tree1cs' 3000 Ig egl'oeic1. Deze toe·
n eming' oV'Cl·tref,t v'e rre -die del' bevollcing, welke ongeveer vall r1rie
tat neg-en miHioel1 in -cl eze eeu\\' is ges'tegen.
Ten deele ts de gT'o otere belangsteHillg vODr de hlgellieltl'Sstudie
eell gevolg van de -illc1us.trialis-atie van 'o ns land, waa l'door de
b ehoeft e a an selleilnJ1l cUge, werktuiglmndige, scheepsbouw kunc1ige,
elec.tl'O'teehlli::;ch e 'e n ua tuudnmc1.ige ingenieurs tomla m, welkeI' op·
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leieling wat ele yier laatste g.l'oepen betreft in 18J 2 nog uiet mogelijk
was.
De gr oote veTa inc1ering is evem\'el t'0e te schrijyen aan de ge·
lteele o']lhvild-;:eling vall OJ1 S rolk, -dat jarenlang in 'Teele aan (lie
ojlt wil;:keling kon \\'e1'ke11 , al s kleine natie i,ll ele geheele \\'e1'el(1
toege-laten was, ell bovcnelien (lOOT zijn oYel"Zees rh c gcwestell eell
afzc.tgehi ed bezat, c1at an·elere yolken missell. D ie onhdkkeling
kwam ill <1e cer ,s te .plaats tot ni'ting ,i n een be,ter la ger oJl(lenYijs,
o. m. gevollgel door inYoel'in g van elen leeTplicht en daarlla ,el oor een
groots(,lh eepsC'llc verruiming ran h e t mi:cl(lel ba a l' onel el'\v~j s , he twelk
c100T la.ge schoolgelc1en roor aUe lagen (leI' b ero lking wenl o]1en
gestelc1 .
•
Daanlool' bvamen reel meer clan voorheen jonge X ec1 erlan(lers
hl de gel cgcnheid om hun geschiktlwic1 O'm m et su cces hooger -oneler·
\rij s t e volgell , te bewijzen .
Hoewel 'l ang niet allen voor ele eerste maal ingeschrevellen !let
tot in ge])ieur Ih rellgen, l]am ook het a a,n tal afgesot1l:eleerelen toe 'met
h et ger -o:Ig c1at (le strij(l om het bestaan YOO1' den jongen ingm]ieur,
nu er meer afgelevenl \Ver-ele-n , grouter IYerc1 clan roor'h eell, h oe\\'el
(le gelegeuheic1 tot plaatsi,ng 'toenam.
Nu is de sotrijd 'Om het bes taan iets geh-e el naiuurl\jks en wij
wetcll, dat in de llat uU.r de best toegeruste h et Wil1t. De 'Taa g is
1lU, 'O f alleen (1e in Delft verzanl'elc1c 1;:e11nis medetelt bij de b epali])g
wie het best toegerusot is. Ret all'twoorc1 i s ontkennenc1: -claar kom·en
nog allel'1ei . factoreli bij , c1e eerste en allerbela1lgI'ijks,t e ,is h et
karalder. Daarom was ook de vroegere organisatie van -de stu c1elltenwerehl in -de c1age]), (lat zij nog een ee11heic1 ,"ormele, zoo
vOCYl'treffelijk, omc1at zij llC't 1;:arakter del' jonge manl1'en s taakle en
fOUiten uit c1e O'Pvoe(Ung cOl'l'igee,l'(le.
Er gaan c1ikwijls stemmen op ,c1at plaat sing en promotie ook in
de iJllgeniellrswereld zeeT bei:llVl'0e(l zouden worden door afkolllst en
welsta!ll(1. Daot is, positief niet waar. In OTIS l a nc1 in het alg-emeen
en in onze ingenieurswel'eld in het bijzollde,r zijll alt~jc1 bekwaamlleid en karalderde eellige invloeden geweest 0111 de besten te
brellgen op c1e plaa-ts, waar zij behoo.rell. Dit i s lliet een uitkOJl1 S1t
van dell ]loieuweren tij-d. Ik illoemc1e U Ibij' h et begin Val] mijn oyer·
ziclrt ,den n aa111 van F. ",V. CO'llTad, dell medewerker van Christiaan
Bl'u:nings. Uit het le,rlel1sbericht over CDlllra('L la s il" da-t hij
3 December 17G9' te Delft 'g eboren uit ouc1ers van dell O'llbemi(1del-dell burgerstanc1, Zijn O'uders op zijn tienden jaar verloor en iill
het burgerwees-h uis van zijn ,s tad werd opgenomen om twee jaar
la't er ill de FUllc1atie del' Vrouwe van R.ellsW'oude over 'te gaan. Hij
,va s een besclleic1en jO))lge man, die hoopte als onc1erwijzer z\jn
brood t e verc1 iellen. :Maar c1e bestuurders del' Fundatie zagen llleer
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in hem, hij gaf blijk van "groo;te en steeds gTootere bekwaamhede.ll
in de wiskunclige vakken en elel'ze'IV€l' toepassing''', Op zij 11 38ste
jaar wa,s deze COllJ,'ad Inspecteul'-Generanl van den 'Vaters,taaot
valll h et Koninkrijk RoHalld,
Hetzelfde beelel zien wij in 1898 toen te Delft z,i ch eel1 jonge
man aa1llneldde ,ran eenvoudige11 huize, die, omc1a t hij niet oyer
miclrlelen bescJhikte, eerst een paar jaar het onc1erw~jzeI' s ambt had
uirtgeoefenel. Vier jaar later wa s hij civiel-ingenieur , drie jaar later
mocht ik van h em de lessen vall een mijner hoofc1v ukkell volgell
en s·i enle hem spoec1ig dell hoogleeraarstitel. Zoo is het met hem
c100rgegaan en nog werk't deze i11geniellr op aIle gebieden yan 'h et
maatschappelijke leven al s een hooge'lijk gewaarc1ecrd l eidsmun
1'001' velen en in velerlei zaken.
Terwijl 1'001' 40 a 50 jaar ele stllc1iedllllr Yl'~j normaal vier jaar
beCLl'Oeg, beloopt c1eze 1lU reeds, hoewel officieel yijf jaal', 'gemiddelcl
zes en een kwa,rt jaar. :l'\iettege.nstaanc1e het aa,utal hoogleeral'en
belan gr~jk is uitgebreid, is clit 11ie,t meer yoldoende o01n ihe.t contact,
cla t zoo belungrijk cis Y'o or del stlldie in uHe Yakkell , tuss c:Jlcn hoogleel'aar en stncl ell'ten ill stal1d te houden. 'Vel is het aantal hoogl eeraren, thaus gestegen tot 69, maar da t i" 'gemidclekl1 per 44 studel1ten , terwijl in 18-13 -c1eze yerhonding 8 op -l8 of 1 op 6 was ! Dit
corrl!tact is in de l artere juren, als ele yakstudie begint, betel' clan in
de eerste jaren, juist wanDeer de pas van de Micldelbare School
10sg'C'l arten student i l l het Yrije leyen komt.
'Yij weten uit de mechal1ica (7) c1ai scherpe oYer,g angcn in opvo}lgenc1e tloorsnec1eJl gevaarlijke spanningen bij bela sting kUllll en
veroOTzaken, In het leyen van ,den student laten w~j deze schel'pe
oyergangen toe, zonder er veel aan te doe]}.
Toen de stlldentenwereld nog Idein en lllaatschappelijk meel'
(homogeen was, Yond de studeni in zijn eigen wereld c1e gelegellheicl
om deze SlJaJmingell te OVe1'Willnen , Ik geloof, zo,n der op el e sociale
oOTzaken van die heterogeniteit in 1:e gaan, dai de stuc1en>i:euwereld
met een amlereorganisatie belangrijk zon zijn te verbete-ren , Later
in het leven bljjken ele tegellstelli,n gen omler jonge studentell in de
wereld, zooa ls c1eze zich heeft ontwikkelc1, niet houdbaar en Yer<C1wijnell zij geheel. Ret worc1t hoog tijc1, clat zijook reeels in het
stuc1elltenleven verclwijnen, want c1aanloor za l het nuttig effect
del', s'tmlie wOIl'den verhoog(l De wereld na clen oorlog zal behoefte
hebben aaa. ele best toe'gernsten, Het is nooc1zakelijk, {fat ele studie
daal'op geheel wo1'dt iJlgeri cht en dat ook de 9itude,l lten daartoe bij(7) 11', J , IUopper, Leerboek
Derc1e druk , bIz, 29.
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dra,gen en weI ·door illvoering van meer geboncl enheid in ·de eerste
stuc1ie.j aren.
Het lWJllt U misschien vreemd voor, dat 'i k, die zooevell nog de
groote 'o ntwlkkelillg van ouS' lancl als te clanken aan zijn eeuwen lange vrij'heicl schetste, hie.r meen te llloeten vra,g en 'o m vrijheicl sbebeperking. D e vroeger e lec1ell van de Centrale Commiss,ie 1'001'
StucHebelang'en wetell , dat cleze vraag niet in deze cla gen is opgelwmen (8), maar da teert uit de jare.n toen de Ver eenigillg ya·n Delf1tsdhe Illge]lienrs 1'001' de zooveel s te maul in h aaT bestaa·n -zich beZJig
hield met het v,r aagstuk (ler stuclie Han de 'l'eclmisch e Hoogeschoot
Het bestuur trachtte toen te sn ggcreeren, dat eenige gcbomlellheic1
in de eerste studiej aren - dat Zijll ChIS' ·cl e . jareJl 1'001' 11et propaedeutisch e examen - tengevolge z-ou hehbe.l1, -cl·a t de studietijd zon-der
ovenvegende bepeddn g yan de stof tot een la ger gelliddelde zou
ziju rtel'ug te brell gell. Tegelijkel·tijc1 oyerlegde het bestuur oif'icieus
met eell groep Ihoogleerarell, ill welke. l'ichting beperkill.g van stof
zonder schade yoor de ei.ncluitkom st 1l1 0gel~jk wa s. Dit o\'erleg
was op we.g om vrucht t e dragen.
"Valt el'at bestuur yoora l yoor oogen stcmd, wa s een meer inten·
sieve bestudeerill g del' wislmndevakkcn in die eers,t e jal'en. Tot
yoor korten tijc1 werden ele eer ste maanden vanele stnrlie cllliwijls
onpra etisch gebil'uikt met 11et 'gevolg, dat ook belnnllne stm1(mten
de toevlu cht namen tot examenstuclie, ill plaa:ts yall de yakkell
geheel in zich ·o p t e nemell. Nu ,is h et essentieele van den in genieul',
dat zij'n kellUlis i s geba seerd op de behoorlijke kennis van de vakken,
'welke h em in de eerste j aren worden geleerd. Komt de student in
de hoogere sltuc1liejaren , dan beghlt h et vak zijnel' keuze 1'001' hem
te Ieven en dan zal de a.s. echte 1ngenieur nic-t m eer werken yoor
een examen , m aar voor het vak -dat hij steeds m eer liefheeft. I k ben
overtuigc1 dat, wie zijn ,s illd'i e goec1 beginlt en vool'tzet, zeker is va[l
zijn 'sn cces en zal bijdragen om lliellwe bbc1zijc1en te vuUe[l yan
wat -de Ne,derlal1c1sche Ingenienr mag llelpell ,t ot stanc1 te brengen.
Ret is uu t ijc1 om te besluiten. l\I~jll gec1ach ten gaan weer tel'ug
naa,}' den gl'ooten c1a g ,i n 1905 toen de Teehnis'che Hoogesch ool wel'd
geopencl in het bijzijn van de H60gste in c1en Lande. De gesclliec1e·
[lis herh aalt ziell niet altijc1. Ik k a,l l niet llet slot van de l'ede van
Prof. K l'ans herha:lell, maar meen, c1ai er a Ue l'ecl:en is, on-clanks
de ontzettencle strijc1 welke in de geheele werelc1 ' woeM, te ge·
~ooven in de o;ve,} 'winuing' van -den opbouw op de verwoes1thlg, en
daarom Slllit ik met een aa[lh a:JiJlg vall den Franschen Illgellieul'
(8) Zie ,0Qk: mijn to esp raa k lOver " Doelma.t ige stllclie" in d,e Leergang
Ingeniellr-Stuclie·Pra,ktijk te Delft, ge hQud en 7 Februari 1940 .
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en 8 Umtsm an A l'<l go, ,r elke P rof. Kraus aan het begill "all zijn
re c1e als motto plaa j's te:
COlJljJ t ous S'/I 1' 1' (( 'I)('uil'. U ll lp'l11 .ps 'I)·ien(/I'a 0/.1 In sC'i ence de Zn
(/ ('s tl'lwfiol1 s' illr/in cl'(l dC'I:(111i les al'ts iI(' 1(( 1)(1ix; 011, Ie gen:ie
qui mnl:tip li p IIO S fOl'ce s, 'l ui cl'ee de IIO ,/£,/)('(('/(,X p'I'Od1(,its, qu,i
fait descelld'l' e I' ais(lll cp ((II mili plI des 'u w sses, o('c ll pc'l'a dan s
I'ps tilll (, qell en t/ p dcs 1I 0 /1 I1I/ ('s la p l(( cp '1/(,1' I'a 'I 'ai son , q1f,C l e
bOil- 8"" S I II;, (( ssig ll en t des ((lIjo'III'(/' lI 'ui (9),
's -G-I'(((' (' l/lI ((qc, 13 .J:mu ari UltJ2.

-SI,OTllr,OORD yan Prof. ir. VV. Schermel'hol'J1.
Dr. Ringer s, in ll11jn inlei-c1i.l1g va ll Uw peTs·oOTI bij de s turlenrten
heb ik Uw hllidige zeel' bel angrijke f ml cties nie·t -genoemd; op d e
aalllwncliglng ill cl e gebomr e~l yols-tond il, m et de toevoegillg: "Ee.rcdoctor del' Tec-Jmis('he Hoo.geschool". Ik -deed dat l a atste niet om
U te eeren ; ilc c1eec1 he,t sleclrts om niMrnlddn g te geve:lnan het
geyoc1 vall t r ot · del' Afdeelin g ' -001' IV. en IV., op ,vier yoorclTacht
dat Eel'e-rloctoraat U in 1930 werc1 yerleenc1, Toen waa.r t gij c1e
bouwmeester yan de groO'te sluis in IJmuiden en behahre c1at, Y'OOl'
velen a Ileen m aar e~Ql 100ap ciyiel-ill'ge:nieur.
Veel hebrt gij na dien ·t i.id beleefc1 en tot staml gebrach t. DOCijl veel
oak is in U opgebl-oeic1, da t uitsrteekt boven nu-ttigheid en in't ellect.
'rlla.n s li s geen omsclll'ijving vall Uw fU[lcties meer noocHg. Heel
technisch Nec1erl a11c1 en ,"elml 'b uiten c1e techlliek zien in U c1en man,
c1ie in ·de zwaa l's·te omsrtanulLgheden bcr eic1 is 1:e dragen ell te d,iellen
en dlen r echten weg te gaan, clien een besef Va11 vac1erlanc1sliefc1e en
verantwoO'rc1el~jkheic1 eem-erzij ds, -eel' en gewet en anc1erzij'c1 s, 011 S {){]lvel' hic1del~jk wij zen.
Dr. Ringer s, ik wil hiel'aa-n niets meer -toevoegen en U aIleen
namens de stud eer ende jonge generatie van iechl1ici c1ezer Hoogeschoo:l ha rienjk c1aul;: zeggen ' "001' hetlgeen U o.]1 s vanc1aag gaf en
Udell Hoogsten Zegen toewellschen op Uw arbeic1 v'o or ons Nec1-erlanc1s·che V oUe
(9) L ate'll we op d,e toekoms-t l'.e kenen. E:r za;l .e·en tijd kom en waarin
de w-etenscl1ap yall de v-erwoe,s ting zic.ll buigen zal v-oo,r d·e we·te,n sellapp en -des ~"ed e-s, waarin h et geni.e, -dat on :ae kraollten ver\'eelvul-di'g t, dlat
ni euwa pl'odueten sellept, da;t welstand Ol·e,n·g t temidd en va'll de mas's a,
in -d·e ·wlg,e meene sehatting' van -d'e m enschen, d'e plaats :awl i,nn·e-m.en , -eli·e
d e r ed,e ·e n llet g·ezond verstand llet reeds tlla'lllS aanwijzen .
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Onbekende Adressen
(met aamullin g yan Februari 19-12 af)

D l'ingend vHzoek aan a llen , die omtl'ent te.genwoordig adres
en / of betl'ekkhJ g van onclel'staancle ir's inlichtingen kunnen vel"
schaffen e. e. a. ten behoeve van het in 19J2 uit te geven A dresboek.
Bdefkaarten hieroyel' Inmnen desyerkiezend ongefrallkeerd aan
ons worden toegezonden.
A. A . Adle~l' 1929 '1'.
Asharsoetedj 0 1\Ioenanc1a l'
1937 E.I.
C. W. Bais 19JO :JI.I.
G. S. Bakker 1912 W.I. en S.I.
E. F. Bouman 1929 1\1.1.
I. Bravmann 1922 T.
H. W. O. de Bl'UYll .Jr. l!l::ji ··W.I.
J. J. W. Bijvoet 1895 S.I.
1896 W.I.
J. H . A . Coster 1D26 T.
J. H . va n Dalen 1938 '1'.'
B. Danilov 1930 S.I.
J. K. van Deventer 1920 E.I.
A . F. Dinger 1926 C.I .
J. J. lVI. Dorbeck 1925 C.I.
P. J. H. Ph. Duj ardin 1912 T.
H. van Duuren 1938 T.
F. J. B. P. Ferdinandus
1930 E .I.
B. G. Gelderblom 1932 T.
P. K. van Gent 1D29 T.
A. N. Glazener 1917 T.
Go N jo Hok 1!}21 'Y.r.
C. J. J. van Hal 1918 lVI.I.
G. H. lVI. Harillg 19H) C.I.
B. Ph. van HalTeveld 1921 lVI.I.
P. M. van del' Horst 1923 C.I.
F. 1\1:. Kole 1911 W.I.
S. A. Korporaa l 193·5 E.I.
A . W. A. Koster 1DOJ W .I.
G. 1\1. J. A . I{louwenhovell
Hl20 'iV.I.

F. 1\1. A. Kunert 1906 1\I.I.
F. J. Kunkels 1931 C.I.
P. K J. Leendertz 1919 E.I.
C. Ch. Leger 1D35 E.I.
D. yri·n del' Linden 1930 T.
E . Luchsinger 1922 S.I.
A. lVIeyer 1925 S.I .
Dr. 'iV. l\feyeringh 1910 T.
1D11 Dr.T.W.
J. H. l\1unthlga 1D35 'iV.I.
W. L. Nugteren 1917 C.r.
A. yan OYerstraten Kr uysse
1922 M.I.
J . J. A. Patiwael 1919 C.I.
Men' . ir. C. W. Bai.s·Polis
1937 T.
C. J. L . Pijcke 1923 W .I.
H. M. H . Reufel 1908 vV.I.
'iY. M. Reultl 1D39 'iV.I.
A. W. H. C. F. Reijgel's
1921 W.I.
E . J . Riemens 1920 C.I.
A. G. de Rooy 1924 E.I.
R. yan del' S0hilden 1'92± ~I.r.
G . L. Schouten 1911 E.I.
E . W. F. Schut 1918 W.I.
H . J. Slot 1938 W.I.
J ..J . 1\'L Sluijs 1926 W.r.
W. M . E. Stieltjes 1910 C.I.
J. Tal;: Jr. 1903 W .I.
U. L. Teeuwen 1936 E.I.
Dr. A. J. Tulleners 1929 T.
'
1933 Dr.T.W.
S9

Dr. A. L. VV. E. van dei, Veen
K W csterbaan 1936 W.I.
1908 lVLI.
W. A. C. J. Wiebenga
1911 Dr.T.W.
1936 M.l.
C. Versteeg 1938 C.I.
M. Th. lYiessner 1928 W.I.
H. A. Versteegh 1925 W.I.
G. J . Wolbers 1907 W .I.
",V. H. J. V'e thake 191"10 T.
Verzoeke onjuistheden en on volledig'heden, alsmede overlijdensberichten, adreswijzig'ingen, aanstellin gen, bevorderingen
en andere wijzigingen in betrekking of beroep van ingenieurs
met Delftsch diploma steeds zoo spoedig 1JLogeZijk mede te deelen
aan het Secretar iaal del' Vereeniging van Delftsche Ingenieurs.
Dit kan desverkiezend ongefrankeel'd geschieden.

MUT A TIES sedert het verschijnenvan
Mededeeling no. 3.
II'. J. L. Fli pse is met iOlgmlg nm :2 ::Uaal't 1942 bcnoemd t ot
a spiran t-refercml aris del' Nec1el'hmd sche SpOQ.l'11-egen.
II'. C. Dugrhart i s met in gaJlg van 2- :Jla:u t 1!l42 ben oemd tot
in genienr op het Chem. Teclm. Aclviesbul'eau Dr. J. TI illSC en
\iV. Dorst 'te Haarlem .
11'. J. E . de V1'i es, YOOrheeJl leeraal' aan de :i\I. T . S. te Ha al'lem,
is ~;han s als zooc1an1g benocmd aan de :JI. T. S. t e D orc1recM .
II'. J. G. HW, eTer Z ee, voorheen dir ccteur-boekhouc1el' del' Gem eente Ga sfabr. t e A ppin geclam (Gr.) , is sec1ert kort belloelli'd tot
Techn. Hoofc1ambtenaar d el' Lichtbec1rijven 1:e Almel-o.
Ir s. B. A . 'V al! IIeijn,illgcn, P . H1d so ergen H enning, L. r1. J.
ilIontc ell II . F . 1Vese l1h({g en zijn allen S'edert kor ,t wel'kza am al s
ingeIlJieul' ,bij <1e X. Y. P hilip s' Gloei1lampenfa b r iek en te Einc1hoyen.
1,1'. G. G. B 'iezeno is secl el't kort w erkz a alll als ingell'ieul' b ij de
:i\Iachinefabri ek en ,s cheeps l\-erf vau P. Smit .Jr. N . Y. te Uo tterdam .
II'. L. L. v ((.n B-rclI,k clen, voorheen a ssls,tent a an c1e T. H ., is sec1ert
l' ol' t werkza am als i,n gellieur bij het TIijksbureau , 001' de Ker amische indus,tl'le ete Den Ha ag.
II'. E . 1T' . tel' Horst is sec1el't 1 :i\Iaa rt 19.12 werkz aa m als ingenieur bij de ~ . V . l\Iach.fa briek Gebl's . S tork &, Co. t e IIen gelo (0.) .
II' . J. I . de Jongh, yoorlleen directeur del' N. V. I ngeJlieursbul'eau
"F 'l'iesland", i s sec1ert kort werkzaam als Hoofc1 van het B uteau
Goeclkeuring \Verken Zeeland t'e l\'[,i ddelburg.
II'. H. S (~l1g s t C I' i s sedel't kort werkza am al s secl'C'tal'is ya11 (l e
~ijve.l'liei(l s ol'gani s atie T. N. O. te Den Haa g.
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11'. J. Gnn H ellelllond, ingellieur bij de B ataafs0he P eh ' oleum
l\iaatsch ap pij, is met in g-ang van 1'5 Maart 19J2 benoemc1 tot inge·
!I1ieul' bij de "DIVViERO" te R>o1iterdam.
1,1'. A. Bta'r ink is lllet h lgaillg van 1 Februari 19'42 aanges'telc1 a ls
hlgeJ1:eUl' b~j het laboratoriuDl yoor g~ronclmechan i ca te Delft.
h . W. li:pemevn, yoorheen ingenieul' bij de Ned. Seintoestelleu·
fabriek 1e Hilver sum, iSI met ingaDig van 1 A pril 1942 benoemc1 tot
dugeuieur bij de N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken Ite EincllioY(m.
Me.f. i r. G. Plooyer is scc1ert kort w'e rkzaam al s assistente aan
het l aboratorium v'oor gronc1mech anica te Delft.
AaGl ii". 1\,. J[. van E'r ven, Dorens werd op zijn verzoek ee,r vol
Olltsbg verleend al s direClteur del' N. V. Simplex Machine· en Rij·
wielfab rielmn te A:Jl:l<>tel'dam. Hij blijflt al s adviseur aan de Vennoots'ch ap vel'bonc1en. Tot direcieur w erd benoemd ii". E. C. van
E1'ven D01'ens.
Aan Prof. D1·. i1·. C. J. vnn N iewwenbtwg i s seClert kOl'top zijn
verwek eervol onts,l ag verleend als recior-Malg;:nificus d el' Tedhllisdhe HoogeschooI.
b '. J. Blinkers i s sedert 1 Januari 1942 b enoemd tot aspirantreferendaris bij ,de N. V . Nederlandsche Spo-ol'wegen te Utr echt.
(Herpl aatsing wegeus llllis'stelling.)
11' . H. J. E'. Peenwr is sedert l(ol't werb'aam al s ingenieur bij de
Alg·em. K nnstzij-de Unie te Al'llhem .
b'. J . JlI an1'sdhalh, yooThee11 bedrijfsillgenieur bij de Machinefaibriek Gebrs. Stork te HeDigelo (0,), ,i s sedert 1 April 1942 werlezaam bij Bec1aux N . V. te Amsterdam.
Mej. ii", J. G. vVarftemi1(,S is sec1ert kort werkzaam als scheikunclig ing'ooiem' bij -de iechnisch e lafdeelmg T. N . O.
b'. C. T-17. JineXrc ele la Porte, yooTl1een werkzaam bij h et advies'bureau v om' beclr ijfsorgalllsatie yan ir. B. ·W . Berenschot, is
seclert 1 Febrnari 1£)-!2 aan gesWld al s Chef plank anle'r bij de N. V.
Machill efahl'iek Gebrs. Stork &Co. te Hengel0 (0.).
1'1'. P. Bte'lltpels, voorheen iIllgenieur in diien s't del' N. V . Neclerla ndsche Aall11eD1imlg lVIij , v/ h fa. H. F . Boersma te Den Haag, i s met
iugaug yan J! J aillnari 19Lb2 ill c1iens't getr eclen als beclTUfsiulg-enienr
del' AanGleming :M:aat scha ppij "De K onclor" N. V. 'te Amsterdam.
h. P. G. Provoost, yooTheen ling-enienr bij de Ned. Spoorwegen te
U t re0hi , is met in gang van 1 APTil 1942 aamges'telcl a1s ingel1ieur
in h ei hoogsparunin'g'slaboratorinm del' N. V. Kema te Arllltem.
11'. T . R , J[oite'l' i,s met il1g-aug' van 17 Maari 1'9'J2 aang-estek~ als
secretaras bij -de firma's Betouw, Mijnssen e.n Jung-, Gebrs . van
Buren , asslll' 3!denl's en a ,rerij -a,g~nten te R obterc1am.
Jr. A. G. J, van eVe'r Blwijs is s'e dert 1. Febnral~i 19-'1!2 we rkzaam
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aIs ingellieul' ill de "\Yeleusc:happelijke affleelil1 g del' ~. V . Nec1erIallcl sch e YHeg-tuig-eHfn lJl'iek Fokkel' X. V.
II'. H. Gci!;td'or/cr is sedert kOl"t wel'kzaam HIs ingenieu!' bij
h. ",Yo S. vall de Ene (kailltoor hel'bouw Stokyis) te Rotterdam.
II'. C. _-1. llIeijCi', YOOl"heen asp.-adj.-iDgenieur bij de Neel. Spoorwegell, i s sede11t :JIaal't 19-!3 wel'kzaam al s illgenieul' bij de ",Veteuschappelijke afeleelil1g del' :Xed. Yliegtnigenfa briek F ·okker N. V. te
Amstel'Clam .
II'. P. wn T iel, YOOl"heell Teclmisch Hoofc1ambtenaar van den
Rijkswaterstaat te U trecht, heeft zich sedel't 1 Septemb er 1!J-!1 aldaar ge,"es'!igd al s Raadge l'enc1 ingenienr.
II'. G. S cho lt en is se c1nt kort lVerkz'n am als ingenienl' bij de
N . Y . Hrnnc1- en Kabelfabl-iek t e Ams'tel'clam.
II'. J. P. J1. CO IilIi/(/II17 l' lIr i s ·s'e del't kod werkznHm al s illigonienr
,bij de X V. }\I a chill efa briek O. 11. Frans f:jmulders' tte Utrecht.
II'. A. . ·C. 1f'ijllberg is seclel't kOl"t werkzaam als ingeniem' bij de
Staatsm~jnell in LimbUl·g C. B. te Heerlen .
II'. J. M. Pfanth is sedert lwrt. werkzaam als ingenieur bij het
Ceurtraal Ins,t itu1l't VOOl' }\I,ateriaal Ondel'zoek .te Den Haag .
II' . F. F . Vellsir(l, is sedert kort wel·l,zaam als bedrij fsIeider del'
Grasclrogerij Firma G. Koll eJ)h o,'en C. V. te Apellloorn.
II'. G. Potho?;e'll is sedert kort werkzaam aIs assistent voor de
ATChitectuul' aan de TecllJ)ische Hoogeschool.
II'. 1(. H. 'L"lls ellili S is sellert kort lVerl<zaam a,I s ingenienr bij
"Bureau voor den 8taaIbouw" te Den Haag .
. 8ec1ert de verschijlling' van OIlS VOl'ig 11Umlllel' zijll , voor zooye1'
bekend , de voIge~)de ir's overleden :
datum van overlijden
1884 C.L
26 Februa,l 'i 19t!2
K. Pr ill ~l e
B. Freitag
19'19 W.L
10' Maart
1942
-+- 15 Maal't
A. va~l Veen
1942
1886 S.L
1887 W.I.
J. van "'Veering
1923 W.I.
31 1IIaart
19ti2
A.W. G. Sitig-ter
1903 C.I.
6 ApTil
19'-!2
A. K. 111. Mal"tJis
1897
C.r.
6 April
19'*2
OJ)S

Afdeeling Bouwkundig Ingenieurs.
De ieekeningen in h et lustrum a l"tikel del' Afel. BoulVkunc1ig
Ingenieul's w aren va11 de hancl van ir. K. I. Ruige B.L
De Afdeeling- zal Zaterda'g 25 April a.s. een leelenver gac1el'ing'
houden te Ut'l 'echt in de llieuwe 8rtadsschouwbul'g, aanvang ha:l f elf.
In aa n sluitiing op deze ledffiwerga'eleroing WOT-Clt een Stedebouwlnm-
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dige Dag Igeor ganiseerd waal' ir. P. K. van :JIeurs to IIaal'lem en
Jr. d. J. 1\I. Yegter t e L eeuwarden Yraags tuk}<en op stedebouwkundig gebied zu11en inloiden.
De koffiemaalt ijc1 zal lnu1l1 e>ll worden gehl'uik t in liet bij den
schouwburg behoorenc1 r-es taurant Esplanade.
Het voorloopige progl'aillllla ,i s aldus va s tges teld:
10* J aarvel"gac1erin g.
Rede ir. P. K: van Mem's.
12
KOffiemaaltijc1.
B-lJ Bezichtigimg va'll den schouwblil'g onder Ieidhl g van Mr.
J. de Blieck, Dil'ecteur vall den schouwburg.
214 Rede ir. J. J. M. Veg'ter.
3
Gedachtenwisseling.
Samenva1Jting en slortwoon1.
4
Leden van ·de Vereeniging van DeU.tsche Ingenieurs, die zich 1'001'
dezeul Stedebouwkulldige Dag intel'esseeren, ImrUlen y.OOl' de bijwoning kosteloos kaal'ten VI'agen bij den SeC'r etari s cler Afdeeling
ir. H. van Vreeswijk B.I. te Zei st, O~'anje Nassaulaan 5'5, telefoon
40£)4.

11*

In Medec1eeling 3 werd op bIz. 15 ve,r meld, dart ,de l eden del' Oenri:rale Gommissie een studiel'eis maakten TIaar de Vereenigcle Btaten
van N oord-Amerika. Een vel'sla'g van deze reis ,is i,ll 1941 1'0'1'schenell bij de uJtgevel'ij 'W altman te Delft onder ,den titel: " Indl'llkkell ovo,r de Ingenieursopleiclillg ],n A mel'ika".

V raag en Aan bod.
Bij Il1s-teHing VOOl' schJ'iftelijk o11'derwij s kan voor organisart'Or1s'che- en adminis traUeve wel'kzaamltedell gepl aatst wordeal
een jong nnt1£1£1'k'U!JteV'ig- of elect r o.t echn isch ingewie1w,
met bij vool'keur goede kennis van scheikuncle.
Bl'ie \ren te richten tot 'o ns Secr eta ria·at.
De Ve1'eenJgiug overweegt bij h ar e aa n staande j aa1l'vergwderin g,
welke Ig ehoucl en zal worden op 4 September 19J2· te Sch evenrillgen,
eenof meer technisch e films te ve1'toonen.
Becll'ij ven, lich amell 'o f p erso:nen, clie ·o ver c1er-gelijke films (n01'ma,al forma at) besdhlld{en en deze rter beschikking will'en 8Ite11en,
:lIOD nooc1ig togen vel'goccling', geIieven clit op te gev011 a~111 den
-Secl'etar,i,s .
De Secl'etwris,

H. J. F.

ECKElN lJUIJSEN Sl\III'l'.
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