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100 Jaar civielmingenieur
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 besfaat algemeen bela1ng,stelling voo,r beschouwi,ngen
van historischen aard. In een tijcl waaTin een volk de onzekerheid
van de toekomst zwaarder voelt dan anders probeert men de lijn
der historie, in het verti·ouwen op een zeker continuïteit in de
gesc<hiedenis, in achforwaartsche richt,in,g na te speuren om uit de
aldus gevonden richting 1rnar voren te kunnen extrapoleeren.
"Wetenschappelijk is van deze methode m. i. veel kwaads te zeggen.
Doch van het menschelijk gevoel uit beoordeeld, is zij begrijpelijk.
Een a,rnlere gedachte, die tot een middag als deze leidt, is, dat
het in intellectueele kringen en ook lAi ingenieurs duiclelijkel' wv.rüt
<!an vroeger, dat ons werk el'gens toe rli-rnt, 1gee11 zin in zich zelf
heeft eu in verband staat tot diepere achter,gronden van mis be·
;;taan. Zeker, technische bekwaamheid blijft belangrijk, maar w\j
weten beter dan ooit, dat dit geen dieper inzidht, geen leYens·
wijsheid garandeert. Zonder milde wijsheid is i,ntellect een middel
tot al hetgeen in het drifteuleven va:n den mensch hoogtij vieren
kan. "\Vij allen zoeken daarom levensw\js11eid boven de enge val,:,
kennis uit.
Aan de T. H. is dat al jaren lang· gewild en telkem; is er op een
of andere wijze aan voldaan, vooral door de studentenwereld zelf,
soms ook door de T. H. Toen vóór de Kerstvacantie e,nkele studenten va11 het Gezelschap Practische Studie mij spraken oyei• het
honderd-jarig bestaan van het technisch hooger onderwijs in
Nederland, dat door de nationale rampen, die ons volksbes,taan
hebben getroffen, niet feestelijk kon worden herdacht, knoopten zij,
geheel in het verlengde va:n de be1de ontwikkelde gedachten, er het
voorste:! aan vast, de studenten in een groote voordTacht in aanraking te brengen met de ontwikkeling Yan '1rnn vak in wijder
verbancl door :te doen spreken over: 100 jaar e,iviel-ingenreur.
Ook in de Afdeeling der Weg- en vVaterbouwkm1de vond dit
voorstel levendigen bijval. Het sprak wel vanzelf dat wij ons voor
overleg' om een spreker wendden tot dien civiel-ingenieur, ,tot wien
tha1is zoo velen zich om raad wenden: Dr. ir. ,T. A. Ringers, zij
het met slechts matige hoop, dat deze zelf bereid zou Z\jn. l\Iaar
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ziedaar, ook hier werd weei· bewaarheid, dat wie gewend is veel te
doen, gauwer een leeg plekje vindt dan menigeen, rlie met moeitr
zijn tijdschema vuH.
}iet enthousiasme voor het mooie ondm-werr, heeft Dr. Ringers
een beclenlrt,jcl gevraagd om de studie te kunnen overwegen en wU
verheugen ons zeer, dat het tot een posiUef resuitaa,t heeft geleid.
En nu g·eeft de groote belan,gsteHing op dezen midclà1g·, waarvan ik
U cle voorgeschiedenis vertelcle, ons een bijzondere voldoening.
Ik heet ,naast Dr. Ringe1·s in het bijzonder ook mev1,01nv Rin,ge1·s
welkom en ik bied haar onze ver01its·chukliging aan voor :het feit,
dat wij nog besfag legden op een deel van clen ·toch al zoo krap
toegemefon eigen t,id van haai· man, op den ,tijd van het gezinsleven, clie óók kostbaar is, juist m1. Verder is het ons een voorl'echt Prof. Krans·, clen eers ten Rec.tm· Magnificus onzer T. H., in
ons mic1den ,te l'lien. Ik kan m\j voorstellen, dat naast de pen;oonltike v,rienclsdiap voor c1'en spreker, ook het onderwerp op U, I'rof.
Krans•, voor wie een •groot stuk geschiedenis actieve levenswerke1,jkheid is geweest, ,groote aantrekkingskracht uitoefende.
Verder heet ik ook den wnd. Rector l\fag-nificus en de leden van
den Senaat, ·die aan onze uitnoocliging gevolg gaven, nn1 harte
welkom. 1Ymrneer w~j in de gesc!hieclenis van de Nedel'landsche
tcdmiek teru,ggaa.11 dan komen wij den eiviel-ingenieur op rele
arbeidsterreinen tegen. Wie over "100 jaar civiel-fo1geHieur"
spreekt komt bovendien vraagstukken eii ontwikkelingen tegen,
die niet specifiek civiel zijn. Gij zult op vele punten een parallel
kunnen trekken met Uw eigen vak.
E:n tenslotte heet ik U, civiele en ook andere stucleiiten der T. H.
welkom. G~j heLt het voorrecht heüemniüdag· een man te mogeu
hooren, (!ie civiel-ingenieur is met zij11 heele hart, <lie wetenschap,
ted1niek en org·auisatievennogen fa1 z-ich vereenigt, die ill (1ez-en
zwaren tijcl geen vennitwoon1iug schuwt en op zijn plaats staat
als een levend mensch.
'
Gij daaTe11tegen staat aa.n het begin en velen tle1· jo11ge1·en
zullen misschien .nog Heemd staan tegenover allerlei technische
begrippen. Doch bedenk clan, clat meer dan de technische kennü;
is het leven van den geest; dat boven clen ingenieur uitgaat rle
mensch, die ook in de yerschijnselen in dezen tijcl het 1even der
eeuwig·heicl hoort rnisehen. Ik hoop, jonge mensc!hen, clat gij zóo
zult kunnen luis1eren naar de stem der gesehiedeniR, rlie ook door
allerlei feHen en vormen spreekt, ,die D1·. Ringen; ons vaumirlc1ag
zal meec1eelen il1 zijn rede, getiteld:
1

,,100 jaar civiel,-1ingenieur".
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REDE Dr. fr. R,ingers .
.:liU,nheer de waarnemend Rector :Magnificus, mijne Heereu
Professoren, Dames en Heeren Studenten, Geachte 'foehoorders.
Namens de sturlenten is mij medegedeeld, dat z~j geen vrt'de
Cl'mede hebben, dat de lO0ste ve1·jaardag van de ingenieursopleiding· binnen Delft lrnnnerzijds geheel onopgemerk t zou voorbijgaan.
JeJler gaat ermede accoord, dat de tijdsoms,tandigheden 1üet 1.oeu;îèn dezen gedenkdag (8 Januari j.l.) feestelij1, te herrlenken,
maar zij acMitmi het anderzijds> niet billijk '1:ege11over hoogleeraren
en af.ges,tucleerclen van de Delftsche Scholen {de Polytechnische
School en de Technische Hoogeschool), indien niet in hun midden
getuigd wordt van de beteeke1üs dezer ingenieursopleiding· en
vroegen daarom aan mij om hen toe te spreken ov·er het onderwerp:
1

1

,,100 J .A:R,E:N" OIVIEfL-INIQ,ENIEUR,".
Ik heb deze uitnoodig·ing· gaan1e aanvaard om op deze wijze
zij het zeer bescheiden - aan Delf.t terug· te betalen wat het voor
mii geweest ,is, niet in de weinig opvallende v1er jareu va11 mijn
studie, waarvan clirie jaren_ aan de Polytechnische School en één
jaar aan de Technische Hooigeschool, maar in de ontwikkeling van
mij:n carrière, welke voor een ,goecl deel een zeer gelukkige was.
Overal in de wereld, waar mijn lot mij bracht, wercl ik dadel~jk
als vakman aanvaard, want ik kwam immers uit Holla1Hl en U
weet het: ,,een goed 1begtn is het halve werk".
De studenten, die thans de Teclrnisclrn Hoogescihool bevolken,
zullen 11iet veel t~jd ,gehad hebben om de geschiedenis der school te
bestucleeren; ik zal haar niet uitvoerig behaa1delen en raad F
liever daartoe de uitgave van den Senaat va,n 1930 ove1' de Tedl11ische Hoogeschool van 1905-1930 in de Bib1iotheek te gaan lezen.
Ik wil hier alleen ophalen hoe de titel civiel-inge11ieur is ontstaan:
"C1,~iel (in 1841 s>prak de wet van ,,burgerlijk") irngenieur'' vormt
rle teg·enstelling tot "militair ingenieur".
De eer,ste officieele leerstoel voor vestingbouw kreeg de in 1574
door Prins vV,illem I opgerichte Universiteit va:n Leiden in het
jaar 1600 van Prins Maurits op aandrang van den Eersten Opzichter van 's Lands vVaterbouwlrnnd.Lge vV:erken Simon HteYin.
Men berlodde in die dagen, als men van ingenieurs sprak, de
krijgsbouwkuncligen. De verhouding Wetmischap en Techniek ,,,as
toen een 1gêheel andei·e clan tegenwoorcl,ig. Evenwel - ook toen
1·eeds zag men de g,roote beteeke:nts van de kennis der wh,kunde
voor den ingenieur in, hetgeen dadelijk tot uiting kwam ,in rle
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instructie aan de "Curateurs van cle Universiteit", welke door
Prof. Stevin was opgesteld en o. a. zegt:
"Die meyniinge is, dat men den Toelworders, zoo haast als
"mo,gelijk ,is, s·al ibrengen om metter Daad het Lande als
,,Ingenieurs te comen clienen, 'hiertoe .sal men leeren cle Arith,,metique ofte het tellen en het Landmeten, maar nm elk zoo,,veel als tottet dadelijk gemeene Ingenieurssehap noocUg is".
In dezelfrle instructie werd bepaa1d, dat cle lessen in het Nederduitsch moesten wor,de11 gegeven want - zoo leest men daar - ,,de
geene die dadel~jck met Ingenieurs handel omgaen, met makander
geen latijn en s,preecken oft immers seer selclen, maar dat men in
ekk lant des landts spraeeke gebruyckt".
1

Ik ontleen deze en andere gegevens aan de Rede, ,velke de laatste
Dil'ecteur der Polytech1lische School en de eerste Rector J\Iagnificus -cler Technische Hoogeschool, Prof. J. Kraus, 1heeft gehouden
bij gelegenheid van de opening der Teclmische HoogeRehool op
10 .Juli 1905. Z~j is opgenomen in het mgaan van het KcmimklUk
I rn,tit1mt van Ing·enieurs en <le Vereeniging vau Delft,;che Ingenieun, ,,De Ingenieur'' van 1905, blz. 454 e. v.
De ingenieursschool te Leicle:n heeft menigen voortreffclijke1t
vestingbouwkunclige afgeleYercl Ook mannen al,s ,I ohan de iVitt en
Christiaan Huygens hebben <laar ·hun opleiding· genote11.
Maar de11 hoogleeraren, die aan de opleiding medewerkten, verdroot het om rlit :in rle lm1dstaal ,te rloen. Mis~ehiien is hun w<'l
eens toegevoegrl wat een Hoogleeraar 0111;:;treelrn l!l05 moet z\jn
overkomen toen h\i beweerde -clat kemüs rler 110ogere wiskunde voor
cle praktijk niet 1woclig is, n.l. clat hem ·clor,r een wislrnncleprofessor
werd verweten, dat hij rlns maar een "timmerman met een l10oge11
hoed'' was. Van Prof. Petrus van Schooten ken ik cle reden ,niet,
maar, nadat h1i verklaanl hac1, dat Z\jn waarcligheicl als geleerde
te kmt s(1hoot als h\i voortging b\i 'Zijn lessen "cles lanclts spraecke
te gebruycken", verkreeg hij in 1669 van curatoren verlof om te
breken met het uitdrukkelijke voorschrift van Prins Maurits en
gaf hij voortaan zijn colleges in rle La tijnsehe taal. Hiermede verdween feitelijk cle opleiding der in,genieurs va11 onze ho01gescholen
en hielden deze op kweekplaatsen der technische wetenschap te zij11.
Nadat particuliere opleicli,ngsscholen ,gedurende vele jaren in de
behoefte aa:n officieren voor ,het leger harl<len voorzien, werd eerst
in 1789 van regeeriingswege -t<~t de oprichting· van artilleriescholen
besloten. Aan clie van Zutphen werrl ook de opleiding van g·enîeofficieren toeyertrouwcl. In 1805 -werd deze s0hool 'naar Amersfoort
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overg·eplaa tst als "Algemeene theoretische en practische school
voor artillerie, genie en waterstaat", -waarmede yoor het eerst door
<1e Re,geedng de opleiding Yan ,Vaterstaatsingenienrs wer<l ter harnl
genomen.
Die - opleicling heeft nog· vele verandel'ingen doorgemaakt tot
>eindelijk in 1842 de Regeei·ing tot het inzicht kwam, dat de toenemende uitbreiding van de tedlrnische bedrijYen een gel1eel op
:zich zelfstaande vorming· ,,Yan bekwame h1genieurs en zaakkundige
fabrikanten" eischte, -hetgeen tot uiting kwam in het Koninkl~jk
'Besluit van 8 .JaiJrnari 1842 betreffende de opricMin1g· van de
,,Ko,ninkl~jlrn Aca<lemie ter opleiding van burgerlijke ingenieurs"
ie Delft. Van dien tijd af zijn voor het eerst, onafhankelijk Yan
militair ornlerwUs, civiel-ingenieurs te Delft gevormd.
Ik stel mij nu voor met U na te gaan, welken -fhüdelWrnn ,invloed
op het wed{ van -den civfol-imge1üeur <le aca<lemische opleiding
Jieef-t gehad. Ik zal ,dit doen aan de hand van wat ik in. rn~jn eigen
ingenieun,practijk, welke thans reeds het derde deel vm1 de bese-houwde eeuw overlapt, waarnam. Daaruit volgt, dat ,ik U geen
1rniverseel overzicht zal geven en dat ik ,somm~ge zeer belangrWrn
gebieden nie,t zal aanroeren, niettegenstaande de groote 011t1Yikkelinir ook daarvan.
Het is zonder diepgaande studie vo01· iema,n<l, wie11s· werk pnu·tisch buiten de studeerkamer ligt, onmogelijk om vast te s,tellen
]me op 8 .Januari 1842 de stand der wete11schap en haar ·toepairning
-0p om; vak wa-s. De perioden vm1 vergelijking met het heden
wol'(leu daar!loor willekeurig verlengd .of verkort, al naarmate ik
liet probleem vroeger of la-ter in cle 1geschierlenis tegenkwam.
RIVIE-REN.
In mijn studiejaren, dus een kleine veertig· jare1~ geleden, was de
nandacht aa:n de Rivieren gesclw11ken 110g· ,geheel op het experiment h1 het groot gericiht. Het is ook nog niet zoo heel lang geleclell,
11.l. in April 1771, dat tusschen Gelderland, Holland en Pruisen
een overeenkomst werd geslo,ten, welke er ,toe moest leiden om cle
bovenr,ivier niet langer aan zich zelve over te late11. Gelukkig· beschikte Holland over bekwame mannen als den Leidsche11 hoo,g1eeraar .J. Lulofs, den Inspecteur-Generaal van 's Lands Rivieren,
Christiaan Brunings (die stierf als Directeur-Generaal Yan
's Lamls Rivier- en Zeewerken) en diens medewerker en slechts
korten t~jd opvolger Frederik Willem Conrad.
In die da-g·en was een belangrijk vraagstuk: het vinden vm1 cle
gemiddelde s11elheid van sti-oomeind wa-te-r, en w,i zien dadelijk rleu
lnvloerl der aeaclemisehe opleiding -(te Heidel-berg) van Rnming,,,

7

die zich voor de oploss-ing van Z\jn problemen verdiepte in wat de
eel'ste wiskundigen: Galilei, Gastelli, l\fo·ntanari, Gastini, Gughielnini, Grandi, Zen-cldni, Ximenes en meer anderen bij het proces
tnsscfüen Bologna en Ferrara wegens de overstroomingen van den
Re~10 in Italië van 16221 ,tot 1760 gedaan hadden om de oorzaken der
snelheden van -de rivieren op ,te sporen, en te doen zien hoe men
deze behoorde te bepalen.
Brunings vond toen zijn snelheidsmeter uit en kwam daarmede
tot de bepaling van een wenschelijke verhouding der a froeren
van de Rijnitakken. H\j vond, cle onverdeelde r,ivier op 100 stellende,
Lij middelbaren sfaml voor cle Waal omtrent 68, voor den KederTijn 26, voor den IJssel 6. De belangstelli:,nig ,gold het voorkomen
van overs-troomingen, de vaardiepte telde toen nog niet. Het doel
der onderzoekingen was den afvoer ·door de Lek ie venni.nc1eren ..
De doorbraken langis de Lek benadeelden de provinciën Holland en
Utrecht. l\Ien heeft daarna de stroomverdeeling geleidelijk gewijzigd tot ten slotte ,de bekende verhouding 6 : 2 : 1 is verkregen.
Onze r,ivieren verkeeren thans in uHmuntenden staat, zoowel
voor den afYoer va11 hoog opperwater als van ijs, maar ,·erancle1•h1;gen hl\jven noodig, omdwt •de verkeerseischen blijven ,toenemen.
Op de riY:ieren is toc'ih altijd nog het ,grooh:te verkeei·;
iu 1930 op den R\j11 (bij Lobith)
op het l\ferweclekanaal (bij Utrecht)
op ~iet Kanaal van Zuid-Beveland
op de Zuicl-Wi:Uemsvaart i(,b\j sluis Hl)
op het ,Tulim1akanaal in 1937 ±
op het Kanaal GT-oningen-Lemmer
(bij Gaarkeuken)
enz.

77.080.00ll
22.943.000
26.854.000
8.220.000
16.000.000

ton (1)
ton
ton
ton
ton

2.256.000 ton

U ziet hieruit de groote en blijvende beteekenis onzer rrneren
en begrijpt ook zonder verdere uitweiding de strekking van verbetering·swerken v,oor .grooteren diepgM1g en ,grootere lengte rle1·
schepen; dus bij lagen afvoer: grootern diepte op •de drempels en,
naarma'te de vers1nalling toeneemt, flauwere bochten.
Zulke vraagstukken kunnen rniet meer opgelos,t worden door yoorzichtige versmallfa1,g en verflauwing der bochten '(de rectificatie;;,
bleken voor 40 jaar al uit den booze). T·hans moet ·zulk een n-aagstuk in zijn ,geheel door knappe wiskundigen en hydraulici bezien
worden. De opleid1ng, ·welke Delf.t hiervoor biedt door de nauwe
samenwerkia1g met het W ate1'bouwkundig Laboratorium, waar ook
aan den invloed van het boc1ennnateriaal en aan rle wijze, hoe afyoer
1

{1) Gela,d,en 60.348.000 ton, ledig 16.732.000 ton.
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van vaste ;,:toffen kan worden bepaald, g-roorte aandacht wordt be,;tee{l, geeft U in een oogopslag een i:nzicht in de beteekenis van de
100 jaar hoogeschoolopleiding·, waarvan in het bijzonder de laatste
iien ons, de z,ichtbare vruchten brengen, Het is mi,j bekend, dat
niet aHeen de verhoudfa1,g bU één bepaalden waterstand in acht
genomen 'W-Orclt, maar dat men de gevolge11 van elke wi,jziging in
een bovennHmcl kan voors,pellen, en dus door werken kan Teguleeren
den afvoer bi,j practisch elken waterstaml en dienovereenkomstig
<le verhoudin1gen van den afvoer voor vers0hiHende waterhoogten
bürnen zekere grenzen met groote zekerheid kan wijzti.gen.
Ren amde,r voorbeeld van wat cle grootere theoretiscfüe ontwikkeling van dern rnHvoerenden ingenieur 011s kan breng·eu, ziet men in
!le berekeningen van de wijzigingen van ,den waterstand als gevolg
van groote werken in den benedenloop der rivieren. De 11oodzake,li,jkheid om van ons kleine gronclgebied steeds meer profijt te
trekken, verplicht ons voortdure,nd meer grond in te polderen, coml)lexen tegen overstrooming bij zeer l10ogen waterstand te beschermen, enz. Ik denk hiierb\j voorts aan de gevolgen van de
doorgaande verdieping van den Nieuwen ,Vaterweg naar Rotterdam, waardoor om zoo te ze,ggen fle stormvloed naar binnen gezogen wordt; daarnaat:lt de ,:;teeds voor,tgaande dalh1g van unzell
bodem, welke in de laatste eeuw tegen cle 20 cm moet bedragen
hebben, den invloed van de verlegging van den :l\'Iaasmond in het
hegi:n van de 2,0ste eeuw, e11z. De voedselvoorziening eischt de af,;lurting van den mond van de Donge, de watervrijmaking van
den Biesibosch, enz. ,Velke z\jn de ,gevoLgen voor den water,s{and?
Het behoeft geen betoog, dat men 111iiel' aüet kan gaan experimenteere11 met op een bepaal<l 1lijksdeel b\jv. een vel'l100.ging van 0.50 111
aan te brengen en als de pract\jk leert, dat dit aan den lagen
kant is, later 110,g weer eens 0.'50 m. Eyenmin mag men het zekere
voor het onr,ekere 11emen en er bijv. om1ooclig 1.50 of 2: m opleggen,
want die dijken z\ju over ,gToote lenig-ten bebouwd en van verkeel'swegen voorzien. Er moe,t dus een berekening· van gemaakt worden.
De ingenieurs en wiskundigen, -diie de berekeningen voor onze
henedenriYieren uihoeren en rlen moed hebben dit omvangr\jke
werk te verrkhten en yol te houden, ,z\jn cloor de HoQgesrholen afgeleverd.
Voor zoover m~j bekend, zi,jn er twee rekenmethoden opgezet,
welker uitkomsten nog uiteenloopen. Ik vertrouw erop, c1at de
heide reke111insfa:nties, die hetzelfrle doel voor oogen hebben, een
11ruikhare methode zullen vinden waarop de inge11ieurs, die de
verantwoordin1g voor de uitvoering zullen moeten dragen, hun be:-lis:-ing lnnmen baseeren.
Ik voel !hier met U een moeil~jkheicl r\jzen voor de oudere inig·e9

nieurs. Gij allen, die de moderne opleiding geniet, zijt ons, ouderen,
op het gebied van wis- en natuurkunde de baas. Velen van de
ouderen hebben naast hun ingenieurswerk een zware a,rlministra1:,ieve taak. Het vaH clan moeil~jk de ontwikkeling der ~üenwe
rekenwijzen bij te houden en toch moet dat, anders kunnen zij niet
meer 1beoorcleelen of een berekening door de j011,gere medewerkers
voorg·eleg·d, zoodanig is, dat zij tegenover hun meerderen en dus
1tegenover ons volk in zijn 1geheel, de vera,ntwoording 1nmnen
dra,gen.
Zoo kom ik reeds hier tot een opmerking, welke ik aanvankelijk
tot het einde vm1 m~jn betoog had willen bewaren: het verkrijgen
van een dd.ploma van civiel-ingenieur be1:eekent niet dat ge, wel
onc1erlegfl als gij zijt, ook voor Uw geheele leven gereed zijt en nu
nog door de practtik verder b~jg·ewerfot zult kunnen worden. I:ntegendeel, evenals de ar,ts en de jurist, moet ook gij de ontwikkeling
der wete11schap blijven vo,l,gen om Uw titel waard te blijven. Ik heh
het in onze ingenieursvereeniging wel eearn zoo uitgedrukt: Uw
diploma beteekent slechts, <lat g·ij de bes·te voorbereiding hebt
gehad om Uw vak 1:e beoefenen. Een 1ngenieur lnmt ge nu worden.
Gij hebt ·clan ook een zwaren last op U genomen, toen gij ee11
academü,ehe opleiding- verkoost, want daarmec1e verhonrlt ge F
zer1elijk om, naast Fw werk om ,den broocle, Uw vak b~j ·te houden,
de nieuwste publicaties te volgen en mede ,te werken om het vak
op een hooger plan te brengen. Sommigen deden dit ·niet en vielen
11iettemin volgens het bekenrle verschijnsel toch bij gebrek aan
zwaarte omhoog. Da-t zal U in het vervolg 1Liet ,gemakkelijk vallen.
De nieuwe t~jd zal van U allen veel meer vragen clan van on;;, f1ip
Teeds het einde nlill lnrn werktijd zien naderen. Uw toekomsl i,;
dus zwaarder, maar de beloonh1g zal ook zooveel ,grooter zijn.
misschien niet in stoffel~jken, maar zeker in zedel~jken zin.
1

KANALEN EN rSLUIZEN.
Om; lancl zou zich nooit hebben kunnen ontwikkelen op de voorspoedige wijze als, het heeft gedaan, als het niet na ast en ter verbinding met de riviere11 over een zeer uitgebreid kanalensysteem
Jrnd beschikt. Aanvankelijk werden deze kanalen niet voor de
scheepvaart aan,gelegd,_ maar voor de afwatering. Op deze afwate·
1·.im,gskanalen ontwikkelde zich de scheepvaart, die geleidel\jk l10oger
eischen aan cle kanalen g,1ng·. s1:ellen. Eerst in de l!lde eeuw is men
begonnen nieuwe kanalen voor de scheepvaart aan te leggen, maar
vaak was in ons waterrijke land 'het scheepvaartkanaal rlfm ook
weer dienstbaar voor de afwatering, soms ook op een enkele pLrnts
yoor bewatering·.
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In de eerste helft van de 19cle eeuw had het kanaal voor het
goederenverkeer een monopolie, maar ook la11g', nadat de s•poonveg
aan het verkeer was gaan deelnemen, bleef het kanaal het leeuwenaandeel 1oevallen: de spoorweg kreeg in het algemeen het snelle
stukgoedverkeer, de waterweg het la11gzame massagoederenverkeer.
De 1groote verandering kwam, 1:oen het wegverkeer cloor het verschijnen vai1 de auto gh1g medetelleü en de spoorweg, daardoor
geprikkeld, tot nieuwe methoden van verzamelen en afleveren van
vervoer kwam.
De vraag of er 1nog meer kanalen zouden moeten worden aangele,gd komt daardoor h1 een nieuw Hciht. :M:et name moet de vraag,
of de aanleg van kanalen wel noodig· is in streken waar de spoorweg het verkeer - behalYe op het gebied van tarieven - voldoende
her1ient, onder het oog worden 1gezien. MaaT ook zm1der de SJ)OOrweg- en later de autoconcurrentie is het noodig op andere w~jze
dan voorheen 1m te ,gaan of 1iieuwe aanleg nooclig ,is.
Vroeger werden zoowel aanleg als O'llclerhoucl van water- en
gewone wegen uit de gewone uitgaven vm1 de Staatsbegrooting
betaald. Men had dus een rem om niet aan elken wensch van elke
plaa l,; le voldoen, want le ,groote vrijgeYigheid zou claclelijk in den
Ym'rn Yan lwlasth1grlruk gevoelr1 worden,
Toen o·ns larnl zich steerls sneller ontwikkelc1e, kon c1H systeem
niet meer bevrecUgen en men ging er toe over voor Kap.itaalsuitga ven een afzonderlijke be,grooting op te maken en de gewone
l,egrooting slechts te belasten met rente e11 aflos·sih1g rlezer
kapitalen. Daarnaast behoorde ·fürn echter een anclere rem te
w_onlen aangelegr1, alf, men wilde voorkomen, dat al te wilr1 met
n it 1Jl'ei<1ing' vau vel'keerswegen we rel voortgegaan.
Het was .in l!J22 nog een novum, toen ik een rapport opstelde
over de Kanalifrntie van 'ïVes-tfoieslarnl en naghig welk ven'oer
daarop te verwachten waR om daaruit af te leiden cle afmetingen
nm het rlwarsprofiel van elk fler onclerc1eelen, alsmede van rle
kunstwerken en Yer,cler rle te Ye1·wachte11 besparing op de kosten
nrn vervoei', ten einde vast te s,tellen of cle gemeenschap in haar
geheel van den aanleg gediend zou zijn.
Buiten 01rn land was een <lergelijk economisch onderzoek reecls
lang- in g-ebruik voor den aanleg va:11 spoor- en tramwegen, yoo1·
zoover deze <loor particuLiere ondernemingen in overweging werden
genomen. Op wateribouwkunrlig· ,gebied behoonle zulk eei1 onderzoek
tot cle zeldzaamheden; het werd, ah; het werd ingesteld, 1iiet algemeen gewaardeerd. De ,groote voorstander van zulk een onrlerzoek
was Pr·of. Dr. J. Krans, cHe eerst. , 0oor Zuicl-Amerikaansche havens,
later voor de Indische ,havens cle economie der havens naast zUn
teëlrnisehe studies op den voorgrond stelde. Hij heeft in woord en
11

,geschrif<t aangemoedigd om ook voor waterwegen in )îederlaa,d een
economisch vooronderzoek h1 te stel:le11, zoo bijv. of men toi de
kanalisa!tie van de Maas zou overgaan, dan wel een m,assagoederen-spoorweg zou aanleggen en aldus de Nederlanclsche koien op de goedkoopsfo. wijze aan de zeehavens zou kunnen afleveren
<'11 over ons lancl zou clistribueeren. ,vaar ik het voorrecht had
.geruimern tijd Ofäler de leiding van Pr.of. Krans bij ,de NederlandschIndische Spoorweg Maatschappij te mogen werken, zal 11et U duidelijk zijn, dat mijn poging om zooclanig onderzoek aan kanaalaanleg ,te laten voorafgaan, 'UJiet uit mijn ei:gen brein is -ontsproten,
maar een gevolg, is vaa1 menig debat -over -c1it vraag1s1tuk met mijn
hooggescha-tten chef en leermeester.
Op •diit voetspoor is jarernlang, zonder dat daarvan veel tot het
publiek doo-rdrong, cloorgewerfot door de Staatscommissie vom het
Yervoer, naar zijn Yoocrûbter de Commissie-P.atijn ge110e111d. In
deze connnissie zijn eenige jaren lang vele ontwerpen van l}analen
op 1nm economische waarcle 011derzocht; s-ommi:ge zijn in bouw
genomen ondank,s de onzek.ere uitkomst, andere werden afgewezen.
Bij zulke onderzoekingen bleken tal van 110odige gegevens te ontbreken. De toekomst kan: eerst aa.n de hand der tot sitand gekomen
werken leeren of de. theoretische opzet juist is geweest eai zoo niet,
welke fouten aa11 dezen opzet kleefden. H-et is, dunkt mij, een; taak
van de koonende generait1ie van ingenieurs en economen ,op cliit
Yoetspoor voort te gaa11.
Ik geloof, mijne Heere11 Studenten, cla-t U voors·hands cle techlliek van den ka11alenbouw het naast aan het hart ligt. Daarin ligt
dan ook een belangrijk deel van Uw taak.
1

Vergelijken wij den opzet vm1 een kanaal vaui voor ruim een
eeuw en ee11 van dezen t\jd. De gemakke:lijfoste vergelijking
vindt gij ;in ·de beide laterale kmrnl-en , 0 a11 de Maas: de Zuid\Yillemsvaart h11825, en het, ,Julianakaaiaal ,in 1935 gereed gekomen.
T-oen de Zuid-vVillemsvaaTt van Maastricht naar Den Bosch
werd aan,geleg1d was het een reuzenwerk. Het werd gebouwd voor
sehepen vam -+- 300 t011, met enkelvoudige sluize11; het grondwerk
moes,t wm'Clen uitgevoerd zonder onze tege:nwoorclige g,raáfwerktuigen. De aa,rde werd dom mannen geschept in kleine mandjes;
vrouwm1 clroege11 deze fot in de 1Tevea1lig1gende kanaaldijken, waar
cle grond gesitort werd eni c1'oor mannen in dunne lagen uitgespreid,
geRtamJJt en, ais de ,grond er geschikt voor was, cloor paawlen gekneed werd. Hert dwarnprofüel van het lrnrriaal was groot genoeg
clat twee normaalschepen elkancle,r konden •passeeren. Op snel1heid
lwhoefde niet te wonle11 gerekend: de schepen werden gejaagd met
lafägzamn s>tappeinde paanlen; mechanisd1e voortbeweging bestond
12

110g niet. Een dwarsprofiel van ± maal het grootspant van het schip
wa,s voldoende. Niet minder dan 21 sluizen moes>ten het vena l
ove,nvinnen.
De moeil\jkheden met clt~11 sluizenbonw waren g'l'oot; wie daarvan meer wil weten leze de verhandelh1g van het jaar 1828, gesehreven vo01, cle Hollamlsche lVLaafachappij der ,vetenschappen te
Haadem cloor den I1rnpecteur-Generaal van ,cle11 ,vaterstaat A. F.
Goudriaan. Deze was belast met den aanleg van het kanaal. Hij
bedacht, de sluishoofden h1 een clamwa;nclkuip op een onder water
gesfo1,te betonkoek ,te bouwen. Daarcl'Oor ,vercl op omheining en bema:Ling veel be:,;paard en een nieuwe methode ingevoerd, welke de
verzuchting van den Franschen ,,vaterbouwkundige Bélidor, welke
tot rlien t~jcl als axioma golrl:
,,Les Bátardeaux et épuisements causent quelque
fois auta:J11t de dépenses, que la cll1ose même",
voor de N ederlandsche werken 11iet meer deed gelden.
Goudriaan en zijn medewerkers hebben een werk tot stand gebracht, da•t (mede dank zij den z01·gvulclige11 aard van het omle1·l1oucl •der werken door de11 Rijkswater,staat) een eeuw lang· al,;
de eenige waterweg in staml bleef en nu nog dienst ,doet. 111 hert, jaar
der iml:ienststeHing van het ,Julia1iakanaal was op de Zuirl,v:H:lernsvaart nog een scheepsverkeer (op- en afvaart sameu1getelc1J
van ruim 8 milHoen ton!
Ik wil nu op een ckietal verschillen W\jzen:

L Het a an t a 1 der e 11 het ver v ,a 1 voor de s 1 ui ze 11.
In de Zuid-,Villemsvaart was een groot aantal sluizen geboden,
eenerzijlfa omdat men geen kanaaldijken in zafälgronc1 durfde aanleg:g·en, welke te hoog boven -cle aarngrenzencle la:ncle,rijen zouclell
liggen; maar a,nrlerzijds omclat al,s va,:,;•te regel gold, da;t ee,H
sluis geen ,gl'Ooter verval mocht keerm1 c1a11 2,.50 111, Liefst 11iet
mee1· <1an 2 m. Toen de mo,gelijkheicl' om dijken met :lwogere permanente wa.te,rkeering te bouwen was g·e,bleken, bleef 1nen nog la11ge
jaren als maximum keering voor bhmenscheepvaartsluizen Z.50 m
s'tellen. Indien g1rootere vervallen waren te üYerwinnen, wercle11 gekoppelde sluizen gebouwd. De . ouc1,ste Ya11 dien aard vindt men
aan clea.1 moncl van het Apekloom1-Diere11sche Kanaal te Diere11,
waar rlrie sluizen aaneen zijn gekoppeld. Van jongeren da turn
(-+- 19'12) zijn de sluizen van het vVHhelminakanaa1 (2), waar een
(2) Zie, ,,De Ingenieur" 1916, p. 677 e. v.
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verval van 5 m door twee aaneengekoppelde sluizen ,vordt
gekeerd.
Nadat bij den bouw der sluis van Pa11il1eel in het kanaal ,vessemNederweert (in 1928) (3) was bewezen, dat 1n den zamligen bodem
nabti de :i\faas een sluis met 8.10 m verval zomler bezwaa1· in
exploitatie kon zijn, ;is, .in het Julianakanaal de ,sluis te Born met
een verval van 11.35 m tot stand gekomen. Deze sluisbouw stelde
onze waforstaatsfa1genieurs voor geheel nieuwe 1n'ohlemen, want
niet alleen kreeg deze sluis een grooter verval clan die •te Panheel,
maar zij moest ook grootere schepen doorlaten. Terwijl die te
Panhee~ 7.50 m wijd was voor scihepen van 600 ·ton, was ·deze maat
te Born 14 m voor schepen va:n 2000 ton. Bij andere intusschen
gebouwde shlizen was men reeds afg·estapt van den kostbaren bomv
van lm1gsriolen met zijspruHen en volstond men met omfoopr1iolen
in de hoofcle11; bij die te Bnr11 liet men ook deze omloopriolen weg;
daar worrlt het wafor ingelaten door één kapitale hefdeur te doen
rijzen en het water door een nauwkeurig bestudeerde stortkolk in
de schutkolk te laten stroomen zoodan1g, dat de schepen in deze
kolk Tustig de rijzing, dus zonder gevaar voor schade, kunnen
medemake11. De ledi1ging van {le schutkolk is evenzoo bereikt dom·
op een bepaakle wijze de hefdeur te lichten, zooclanig·, dat cfo
schepen 1n de kolk rustig dalen en geen hinderlijke waterbeweging·
in •de voorhaven van de sluis optreedt. Deze regeling werd tevoren
bes,tudeerd in het Waterbouwkundig Laboraforium te Delft en is
een volkomen succes gebleken voor de ontwerpers der sluis en de
leiders van ons na'1:ionale laboratorium.
Boven de sluis z\jn {le -d\jken aangelegd met een permanente
waforkeering van 11 m, ,gehnükmalrnnde van .toch sterk doorlatem1e
materiaal, dat het kanaalbed eenige kilometers verderop uit de
ingraving leverde.
2.

II e t v e r s c h i 1 i n d e w ij z e v a n u i t v o e r ,i n g
het grondwerk.

Y

an

Hier kom ik tot ee.n tweede verselül ü1sschen de meer dan
100 jaar oude Zuid-vVillemsvaart en het moderne Julianakanaàl.
In 1820 beschikte men nog 1liet over de graaf- en transportwerktuigen, waarvan de moderne ingeniieur gebruik kan maken. Toen
was het een eisch den transportafstand ,tot een minimum terüg· te
brengen. Bij den aanleg van 'het Julianakanaal ko:il men een zoogenaamd massanivellement uitvoeren, d. w. z. het -tracé zoodanig
(3) Zie "De Ingenieur" 1928, p. B. 175 e. v.
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kiezen, dat de uit ingraving voortkomende bruikbare grond werd
vervoerd naar het kanaalgedeelte, dat h1 ophooging moest wo·rclen
uitgevoerd, waarbij de ,grond zoodanig verdeeld werd, dat de grootst
bereikbare waterclichtheid met het aanwezige materia·aJ werd bereikt, terwiJl het aa11tal sluizen tot een minimum werd beperkt.
3.

D e o p 1 o s s i n ,g v a 11 h e t cl r ~j f z a n cl g e v a a r.

Een r1erc1e versehil met de11 01H1en bouw ontstond door de noodzakelijkheid de beruchte drijfzanden bU Elsloo op groote diepte te
doorsnijden. Het was bekend., dat nog omstreeks 1H12 -in België een
kanaalaanleg door drUfzand mislukt -was. Er w~rd voor Elsloo zelfs
een project gemaakt om een groote gewapend-beton lrnîp i,n de gevaa,rlijke 300 m -te bouwen. Do0h de zOTgvuldigc en geduldige lei•<l.ing
nm den Hoofdingenieur Volker overwon deze moeilijkheden. De
drijfzandlaag werd :na ui1tvoerige bestucleering va11 zijn wezen .net
cliepwelpompen in diepe bronnen, meter bij meter, in de diepte
drooggelegd, daarna een draineeringskanaal aan de hooge landzijde
aangelegd en aan deze de gelegenheid gegeven, onder het toekomsitige
kanaalprofiel door, een g·oed g·eproportioneerr1e draineeringslaa1g af
te wateren. Het kanaalprofäeI -werd met een waterdichte kleilaag,
waarover een gewalst as,phalihlek, afgesloten van de eronder liggencle c1raineering en zoo werd voorkomen, <lat het k::maal water zon
verliezen door cleze_ draineering.
Het gestelde doel is bereikt z.onder ophef. Ik betwijfel zelfs
of de ing·enieurswereld heeft beseft, welk een groo-t succes hier
door een Nederlandsch :Ingenieur is verkregen op de hem eigen
sitille, zorgvuldig· overwogen en nauwgezet gecontroleerde wijze.
'l'enslotte had er nog een verschil kunnen zijn indien niet de
uitlegging van oude tractaten bezwaren ·had opgeleverd. De groote
verval:len en het voldoende debiet van de Maas, zelfs bij de allerlaagste waters-tanden, hadcleli het namelijk 111:ogelijk ,gemaakt om
J1aas't de sluizen te Born, Rooste,ren en lVlaasbrach:t wa,te1·kracht,;tations te zetten, c1aar1 de vervallen van 11.35 m, 4.80 m en 7.45 m
geleg·eniheicl geven om e~n g,roote hoeveelheid ener,gie op te wekken.
Een grens aan deze ene,r-g·ie kan wowlen gesteld door de snelheid,
waarmede het water door het kanaal moet sfroomen. Maar ook
daarvoor zijn weer verschillende op:lossingen mogelijk. Inmiddels is
het o.nclenYijs aa11 de Technische Hoogeschool geheel op deze problemen inges,teld en ik kan slechts zeggen, dat het mij spij,t, da:t He
niet meer -op de col:le,gebanken ka11 zitten wannee1· Uw Professor
Yan JUourik Broeluna11 dit interessante onderwerp behandelt.
Het geheele vak waterkracht was h1 mijn studententijd nog iets
onbekends voor den Xeclel'larn1schen ingeniem·. In Indië is het in
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opkomst gekomen in den vorigen oorlog; in ons land is het ook
sinds dien tijd bestudeerd, maar aHeen op zeer kleine schaal tot
uitvoering gebracM.
vYanneer 1vij 1m het werk van den I'Ilspecteur-Generaal Goudriaan
en den Hoofdingenieur Volleer naast elkaar zien, dan moeten W\Î
erkennen dat beiden op de voor Nederland meest bevredigende wijze
getoond hebben, wat zij met de kennis van hun tijcl konden bereiken.
Gaan wij van de biinne:nscheepvaart over naar de zeevaart, dan
biedt de ,bouw van de Noordelijke sclrntsluis te IJmuiden, in
,gebruik genomen in 193'0, de gelege11heid om te zien in hoever op
dat gebied de techniek is voortg·eschreden.
Ik herinner mij uit mijn studentenjaren de beschrijving van den
bouw van twee droogdokken in Den Helder, respectievelijk .:im 1823
en 1862, waar groote bezwaTen werden ondervonden van opwellend
wa,ter, da·t men niet vermocht te bedwingen. Dat was orns,treeks
1895 nog zoo, toen de l\1iddensluis te IJmuiden gebouwd werd en
het opwellende water groote schade toebracht aan de betonfunclccring dezer sluis.
De "wel" wnR hf':t Rchrikbeelc1 voor c1en uitvoerenc1em ü1genieur.
In het beg'in van deze eeuw wa-s het droogleggen van fundeer.ingsputten door bronbemaling in ·toepassiI1,g gekomen, waardoor het
mogelijk weNl ook gewapend beton op groote diepte zonder gevnat·
voor uitspoeling uit te voeren.
Tegen deze werkwijze Tezen weer nieuwe bezwaren. De verlagi:ng
van clen grondwaterspiegel strekte z,icih ,tot ver in den omtrek uit,
waar drinkwaforvoorzieningen in gevaar kwamen en verzakkingen
van bes,taancle, ,gebouwen soms veroorzaakt weTden.
Toen nu de Noorclersluis -te IJnuüden moest worden gebouwd met
een fundeeringsonclerkancf:, op 20 à 22 m - N.A.P.,. -achtte n1en. een
uitvoering tn -den droge technisch weirnig aantrekkelijk wegens c1e
geweldige kosten der bemaling, maar tevens des·astreus v-oor de
omligigende wa·tervoorzieniugen van _rne11schen en ü1dustrieën. Men
o~'erwoog ,toen üen bou,v van -de sluis door haar in den natte te
laiten ûnken, op de wijze als bij den bouw van een droogdok te
Pearl Harbour op de Hawaii EHanden en van een droogdok in
Tou1on is toegepas,t.
Ik ben zelf groot .gebracht bij de stell1ng, dat in de waterb•1rn'·
kunde niets onn1,Qgelijk is, als men het maar geLie.ftte be1ale11. Zoo
1vas het ook met de u1tvoering in den naitte, wellrn mogelijk is, maar
in IJinuiclen tot exorbitante uitgaYen geleid, veel meer materiaal
,gevorderd en naar ik vreesde veel meer tijd g·evraa,gd zou hebbe11.
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De belangen van cle Drinkwatervoorziening maalden het noodig
de ligging van de ver,schillemle watervoerende lagen ,te bes,tudeeren
,en den invloed van de bemaling van eenig punt op de omgeving
nauwkeurig te bepalen. Wij hadden gelukkig de besdükking over
een nauwkeurige hyrlrolo,giscilie studie van het duingebied van den
Directeur van het Rijksbureau voor Drinkwatervoorziening, wijlen
llen heer J. van Oldenborgh. Voor de Drinkwatervoorzienh1g had
de hyclrologie een groote beteekenis gekregen en stond dus in het
midden van de belangs,telling. Ook dit vak was aan de studenten
van mijn t~jcl volkomen onbekend, maar de Hoogeschool heeft o:ns
voldoende opgeleid om ons ook daarin in te werken e11 het succes
is clan ook niet uitgebleven. Het is merkwaardig, dat de uitvoeri'.llg
ten slotte, een voortzetting fa geweesit van cle werkwijze, waa:rmede
de Inspecteur-Generaal Goudriaan in het jaar 1828 zooveel succes
bereikte, n.l. het afsnijden van de watervoerende lagen met behulp
van damwanden en het afsluiten van den bodem met een waterdichte laag, waarvoor hij onder water gestort beton gebnlikte.
Terwijl ech,ter Goudriaan het km1 stellen met houten damwanden
van-+- 3 m, moes,ten in IJmuiden planken worden gebruikt van een
lengte van üngeveer 40 m, om -dan va,n een kleilaag als 011derafslulti11g gebrUJik te kunnen makClJ. De imhu;ll'ie kou ecl1tei· deze
lange damplanken nog niet leveren. Het maximum der leng,te bedroeg toen 2,6 m. Ik zal U niet vermoeien met de moeilijkliecleu,
welke cle uitvoering kosit, wanneer zij voor cle eerste maa,l voor fle
verwerking va11 zulke in dien tijd reusachtige werlrn:nc1erdeele11
wordt gesteld .
.Jieu is er in geslaagd, in €811 proefput van 3 bij 3 m aan te
toonen, dat het mogelijk was een voldoende wa,terdichte afsluiti:n,g
der omgeving te maken en zoocloencle deze kuip op grooite schaal
voor tle hoofdm1 toe te passen, nadat lang,s hydrologischen weg
bewezen was, dat em1; laag yan volcloencle waterdichthérl aanwer,ig
moest zijn ter plaafae tot waar de onderkant der damwanden
reikrte. Deze laag lag tusschen de 3tî en 40 111 - N.A. P. De bovenlrnnt van den damwand kon dus 1üet veel hooger lig1gen dan 12 à
13 m - N.A.P. Om clen put dus zoover uit ,te graven, •dat het
heiwerk voor den damwand kon w01,clen uitgevoerd, was het nooclig
een lichte bronbeinaling aa11 te leggen, waarüoor voorkomen werd,
da,t een kleilaag op -+- 18 m - N.A.P., welker clomhraal~ in 1'895 de
toenmalige bouwers zoo groofo zorg had gegeven, niet fot opbarsting zou komen.
vVelnu, dat is gelukt. Daarmede is bereikt, dat van de ongeveer
7¼ millioe:i1, welke in het ontwerp wa,s uitgetrokken voor afheien
en droogmaken van cle shlisputten, slechts + 1¼ millioen behoefde
rte worden niitgegeven niet alleen, maar dat cle fundeering in
1
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gewapend be-ton, zo1ncler gevaar voor uitspoeHng, in een yolmaakt
rustrig tempo kon woNlen uitgevoercl. Maar bij deze bewerking·
kwamen vele vraagstukken aan den dag, welke het onderwerp zijn
ya,11 verdere studies en, naar ik hoop, ook myg onderwerp van s,tmlie
zullen blijven tot hier te lande alle vraagpunte.n zijn op,gelost. Ik
bedoel met name den invfoecl van de voort1}lam.ting v.an de getijden
in de zee tot in de watervoerende la.gen onder de duinen, rlen
invloed val!l ,rlen barometel'stand en den invloed uitgedrukt in
exac,te getallen van omliggende bema1ingen en wateronttl'ekkingeu.
Da.t is nooclig om me·t succes een raming van kos,ten te kunnen
maken van de üitvoering; die raming is weer nood-zakelijk om rle
bes-te werkwijze ,te kunnen vas,tsteHen, wanneer men voor de uitvoerillig van een ingenieurswerk staat.
Het zal ~liet velen gegeven zij1n voor ecu zoo gt·oot en zoo mooi
afgesloten opgave te worden gesteld als de ingenieurs, rlie in de
jarnn 1921 tot 1930 belast zijn geweest met den bouw rnn rle sluis
te IJmuiden. Ik had het voorrecht daari1n een belangrijk aandeel
te :hebben. Nu 1ik, zooveel jaren 1mclien, aan rlien tijcl tenugclemk
(voor mij waR rlat van 1921-1927), is het alsof in dien tijrl - buiten
rle techniek - in rle wereld niet veel meer bestond. °TT7 ij moesten
onze aandacht op zoo,·eel punten tegelijk Yes:tigen, l1al er voor
leotuur, muziek en gezelligen orn1gang geen t\jd over was. Niet rlat
wij de gezelligheid verwaarloosden, maal' wij bleven clan geheel
binnen den kl'ing tler medewerkers, van de alle-rhoogste tot <le
a'llerlaagste. Ik ben eens te meer ,tot rle conclusie gekomen, dat
intense samenwe,i·king vm1 alle medewerkers, en daarnaast g:1·oo•te
zorgvuldighei<l en nanwkeurig·heicl, eerste vereischte zijn voo.r
het tot sta,nd foomen van een moeilijk ing·enieurswerk.
Zoowel bij den bouw van binnen- als van zeesluizen, heeft in (1e
laatste jaren cle studie van hyclranlisdie verschijnsele.11 in een
-w·•aterbouwlmndig La,boratOTium een groote rol gespeeld. In
Nederland was de stid1üng van een laboratorium reeds in overweging-, toen met cle-n shüsbouw van IJmuiden nog moest \Yorden
bego1rnen. î\Ien verbeeldde zich echter, dat dit maar weer een
uoodelooze last voor. het budget van den Staat zou zijn en alleen
zou dienen om eernige ingenieurs aan een baantje -te helpen. Een
opvaHing, welke men fo1 den kring van het Departement van
Financiën vaak aanti-eH.
Toen de bouw van de sluis <te IJmuiden ter hand moest worr1en
genomen, bleek cla·t de tijd, ,noocli,g om het hydrologische vraagstuk
te bestucleere,n, zoo lang- zou zijn, ·dat men gedurende eenige jaren
niet aan cle uitvoering had kunnen beginnen en dus deze jaren
pl'aotisch voor cle uitvoering verloren zouden zij.n,
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Ik bedacht toen, de sluis in de drie hoofddeelen uit te yoereu:
lmitenhoofd, schu,tkolk en biirnenhoofd. Me11 zou de schutkolk clan
reeds, kmnrnn bouwen, indien de fundeering 1iiet füeper behoefde te
lig1gen dan 7½ 111 - N.A.P. Dan s-loO't dit echter uit, het maken
van langsriolen met zijspruiten, zooals deze b1j de middensluis te
IJmuiden zijn UJi,f;gevoerd, hetgeen in UJ22 !le hoogste wijsheid op
het gebied van s'luizenbouw geaciht werd.
)lij was evenwel uit de literatuur bekend, dat me11 bij de nieuwste
sluizen te Brunsbüttel en HoHenau (45 m wijd) ook de la11gsr.iolen
achterwege had gelaten en volstaan 'had met omloopriolen alleen
in de l10ofde11. IIet bleek, üa,t men achteraf in het ,va:terbouwkundig Laboratorium te Bedij11 1:iroeven had genomen of deze riolen
een voldoemle rustige ligg1ing Yan de schepen zouden waarborgen.
Het kwam mij te gevaarlijk voor zonder 11adere bestudeering den
l'ioolaanle.g van HoHenau te imiteeTen en ik vroe,g· daarom aan de
Regeerh1g vergummirng ·Óm, in samenwe,l'lüng met den Directeur van
de Versuchsm1stalt für ,vasserbau, clei1 belrn11:den Dr. H. D. KreU,
het vraags tuk nader ,te bestudeeren. Deze s,tudie is buitengewoon
vruchtdragend en zeer leerzaam ge,veest. Van m~jn z1jde werd ik
<laa.r,bij ges-teund door !Îr. ,J. P. ,Josephus JHta, die regelmatig t1e
gegevens vau ,rle p1·oeveu nrnt onze Dui,tsclte collega's uitwerkte.
Het resultaat is verras,send geweest; de cons,trul'ties, tot welke
wij zijn gekomen, wijken belangrijk yan die van het Noorc1-0ostzeekanaa1 af.
Een van de be'laa1grijkste lessen, welke ik mij uit dien tijd herrinner, was die va11 Dr. Kreij, da,t men alimmer moe,t afgaan uitsluitend op de uitkonrnt der modelproeven, maar rleze moet trachten
te yerklaren langs matlhematisclrnn weg en dus op die wijze Yaststellen, of geen toeval:li!ge fouten van modelonderzoek of onjuiste
vooronderstellingen ons op den verkeerden weg bren.gen.
Hier blijfot weer eens opnieuw de noodzalrnlijkheicl van de
wiskundige o,ntwikkeLing van ingenieur:s, voor wie het onmogelijk
zou zijn zulke vraagstuklrnn te volgen en zelf iets nuttigs te bereiken, indien zij niet daarvoor zijn opgeleid.
De ,gelukkige uitkomst vaa1 de Bel'lijnsche proeven heeft nog een
ander groo t gevolg gehad. Het bleek n.l., dat de proeven op den
bouw van het ei,genlijke kunstwerk een bespaTiing van rond 1¼ millioen ,gulden mogelijk maakten. Daarmede was de weel'Sfa11:cl nlll
Ffa1aa1ciën gebroken, want men zag nu duidelijk :in hoe, door· kleine
sommen uit te geven, groote sommen gespaarcl konden wo·nlen,
indien research en studie vergemakkelijkt werden door een goed
uitgerust waterbouwkundig laboratorium. Zoo gaf he,t succes van
IJmuiden den eigenlijken stoo•t tot de oprichting van een nieuw
1

1
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gebouw, <lat r allen ,bekend is en sedert de oprichting steeds yol
bezet is geweest.
Het is zee1· verleidelijk op de vel'schillencle }JrOblemen, welke zich
b\j een zoo groot wel'k vool'rloen, verder in te gaa,n. De tijd laat clit
niet toe. Ik wil slee,hts in' het bijzonder wijzen op de sforktebereke11ingen, welke noorliig wal'en. 1'11, wat men 11oeint, den goeden ouden
üjd, wel'kte men met eenige nlistregels en v,ei'gelijking met
andel'e werken om de hoofdafmetingen van de anrlerdeelen van een
sluisgebouw vast te ,s,te:lle.n. Dit is om11og·elijk, zoodra men voor
wel'ken staat, welke belangl'ijk van de pratotypen afwijken. Dit
was in het b\jzonclel' het geval te LJmuicle11, waar de doonaal'twijdite verdubbeld en cle !liepteliggi11g van den shlisdorpel met cle
helft vergroot werd. Daal'bij komt, dat de .invoering van ge,vapenrl
betnn' in den waforbouw aan zee het nnorlig ma,akt, nauwkeurig op
de hoogte te zijn· van lle vel'schillende luachte11; welke in de muren
werken.
-:\Ien ziet ooki hier, dat succes niet mogelijk 1s zo:nde,r een hoogesd1oolopleic1ing, clie rle afgesihuleerden in sfaat s,telt nieuwe pl'O·
blemen ,te doOT1g1·onde11.
Ik wenl in IJmuiden 1n het bijzonüer ,terzijüe ge;;:iaau üoo1· il'.
,Jm,e1Jlrn:s ,Ji.tta, oYer wicn ik reeds eerder sp1·ak en die te11 ,;lnttp
dom· ja1·enlange pract\jk, vei·cle1· voortgezet bij c1en bomv nm het
I(anaal van Amster!lam naar de11 R\jn, een zoofümige handigheid
in het ontwerpen en detailleeren van sluizen heeft geluegen, rla t
ik mij stel'k m<U1k, binnen :2,J 11111' een project van een binnenvaartsluis van hem :te kl'ijgen, met opgave va'n de hoeveelheden ijzere.11
damwancl, bel011 en ,vapenijzer, welke bij volledige en nnuwkeul'ige
•<letailleeri111g miet veel rnll rle werkcl\jld1eil1 znHen hlijke11 n r
te wijken.
Dezelfde ervaring deden wij op bij de berekening üer sluisüeureu.
Zoola111g· 110g sluisdeuren in hout gebouwd werden, kon men cle oude
ontwerpen wel volgen. Toen el'hter ijzeren deuren aan de orde
kwamen, moest men zieh beter 1·eken:sehap geven van de verdeeling
va,n krac:lrten. Toen ik voor de eerste maal vom' eei~ 'Clergel\ik werk
gesteld wercl en in de ou<le literatuur s,imffelcle, VO'nÜ ik em1 berekening van wijde zeeshüzen en van s1uisdeuren van plaatijzer
uit het jaar 1863 van de hand va11 clen ~ngenieu:l' van clen 1Vaterstaat, J. Strootman, in de ,,Ve11handeli11gen van het Koninklijk
I1is1tituut ya,i~ J;ngeniem·s
186:3-t864 {Eernte aflever'riug), blz.
14 e. v.
1Vanneer U cleze berekening vergelijkt met die, welke U tllans
zelf maakt, zal het U niet moeilijk vallen de ,grocite beteekenis te
,cloorzien van de ·ontwikkeHng, welke de toegepaste mechanica op
,di,t gehiecl heeft bereil~t.
1
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SPOORWEGEN.
'l'oen f1e Ko'll,inkilijke Academie iu 1842 werd gesticht, was aHeen
nog maar het stul,je spoorweg Haarlem-Anrnterdam in gebruik.
Het duurde ,to,t 1845 vÓÓl' 'De-lf:t bere.iklrnar was van Amsrterclam en
tot 1847 vóór cle lijn tot Rot.terdmn in exploita.tie werd genomen.
ï\Ien kan <lus vasfa,tellen, r1at de ontwikkeHng van onze spoorwegen
geheel valt in hetzelfde tijdperk als die der Delfüsche ingenieursopleidh1g·. Daaruit válgt echter ,geen parallel tusschen spoorweg en
ingenieursüpleMiing.
De ,spoorweg heeft in de ecrsrte 'halve eeuw al ztjn concurrenten
vers.Jagen: het wegverkeer verloor geheel zijn beteeke1üs, terw~jl
het peTsone1werkeer te water nog slec'hts a•ls aanvulling Yan het
spoorwegverkeer van bela111g was. Van heit goederenverkeer was hier
te lande cle massa, waarvüor snelheid ,geen vereischte was, nog op
het water gelate11; het ,snelve,rkeer, voora:1 het s>tl1kgoerlere1werkeer,
kwam aan den s•poorweg.
Bij die cersrte ontwikkeling speelde de civiel-ingenieur, aan \Yien
de traceertng we1,d opgedrag·em, een groote rol. Hij kwam dadelijk
voor groote problemen ,te staan: de overbrug1ging van onze groote
riYicren. Ook de aanleg Ym1. de aal'Clen baan, l1e ontw,ikkcling Y,lll
den bovenbouw en in toenemende mate de beveilig,ing Yai1 den
spoorweg, werden aan zijn zorg toeverfrouwd, maar de bruggen,
die leverden het grüote en groots01ie werk. Hoe de ingenieur:-; zelf
<1aarover dacMen, blijkt uit het Gedenkboek van het Koninkl\ik
Ius,ti:tuu'i: van Ingenieurs, uitgegeven .ter gelegenheicl van zijn
Yijft:igjarig bestaam in 18!)7. In het hoofcls1:uk Spoorwegen \YOl'c1t, na
11eschouwingen over c1e gesclüecllrnmlig·e orntwikkeling der :,;pool'wegen, een 11onünatieve staat van alle in die pel'iocle gebouwde
bruggen af,gedrukt en zijn belangwekkende mef1edeelinge11 daarover
geflaan.
De eerste brug, die te vYestervoort, was het werk nm een Engelsch
,ingenieur, het mitwerp der tweede, c1ie over de Maas b~j Maastricht, was van onzen landgenoo:t J. A. Kool. Nog· één brug, die
over clen IJssel bij Zwolle, werd door een F1·ansch ingenieur ontworpen en claarn1a trad de Staa,t, krac:htens de Spoonvegwet van
1860, als bouwmeester op e11 wer,c1en cle bruggen door Necler'lanclsche
ingenieurs ontworpen.
Het heeft OIJ mij steeds een diepen indntl, gemaaM, clait men in
dien tijd reeds dadelijk ,groote overs•pmmingen aandurfde: de brug
te Kuilen,burg met een overspan11irr1g van ruim 154 m over het
zomerued van cle Lek (men vreesde n.l., ,inclien ,tusschenpijler;; werden gebouwd, ijsopsfopping ter plaatse), ontwoqien 11001· den iuge1
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~üeur van den Wakrstaat G. van Diesen, i:- ckrn1·van een voorbeehl.
Zij wenl gehouwc1 in de jaren 186:3-1808.
Toen de nieuwe Technische Hoogeschoo'l de bevoeg·{1heic1 had gekregen eere-üoctoraten te verleen,en, heeft cle Senaat omler de
eersten, aan ,vien cUt YOOlTecht wer-cl 1gesch011ken, den toen reeds
gepensio1rneen1en ir. G. vm1 Diesen, daarmede geëewl. Uit cle recfe
van zijn pl'Olllofor, mijn leermeester Prof. S. G. Everts (welke g~j
in "De Ing·enieur" van 1907 op blz. 5!Y kunt y,rnden), ontleen ik
als een van de hijzomlerheden, dat er buitengewone moeitijld1eden
desüjcls aan ,rle bereke1ü11g ,der brug· verbonrlen ware11, o. a. omdat
er ,geen gegeve,ns bestonden omtrmü het te verwachten eigen g·ewieht
,der constructie, dat per i;;:trekkenclen meter toch ongeveer het dubbele l1eeft bedragen van rle ml1Jtige belast,ing. In ,die rede -lees ik:
,, . . . Van Diesen's vertrouwe11 in z~j11 wetenschap was groot
,genoe,g, dat h~j in zijn bruggen de langs- en dwarsdragers heeft
"gecmrntrueerd va11 het desüjrls nieuwe, b~j proefnemü1ge11
,,r1eu,gdel~jk ,gebleken Bessemer-Sltaal, rla't door zijn groote vast"heid en hooge elast1icite1ts1gTens aanleiding zou geven tot
"minder maiteriaalgebruik en ,rlus tot een lichtere c011structie
,,r1an hij het g·ehruik van welijzer."
Dr. Srhroeder van der Ifolk, in 18!)2 fot Rijkshoofclingenieur voor
de Spoorw~ge,n benoemd, met ,de zeel' moeilijke taak om na te ga,an
of de andere spoorwegbrugge~1 nog; betrouwbaar waren, schrU ft in
het zooeven genoe1ncle Gedenk hoek:
,,<lat destijds nog gee11 toe te 'laten s,panning was voor,ge"schreven. Gewoonlijk werd een zesde van het voorgeschreve11
,,breefogewirhlt va11 ~jzer e11 srtaal, zijnde 36 en 60 kg/1111112, aan"genomen ah; ,toe te late11 spanrning; het heette ,rla~1 ,lat ,J1et
,,materiaal een zesvoudige zekerheid boocl. Voor ijzer werd deze
,,spanning· voor de ranclen va11 groote hrug,g,en ,gewoonl\jk ver,,hoogcl ,tot 7 kg· en voor de lang·s- en ,clwarsdragers verlaagrl
,,tot 5 kg . . . ''.
,,Het geloof aan de zesvoucUge zekerheid werd door de lw,,kencle proeven vm1 îVöhler ,ei1 Ba1wwhinger ,te niet ,gedaan".
Hoezeer de tegenwoor,clige inzicl1ten afw~jken van de toenmalige,
behoef ,ik U niet uiteen te zetten. Uw hoogleeraren ,zullen flit zeker
beter verzor,gen clan ik kan doen.
De tweede helft van de eeuw zag, geleidelijk aan, sterke veramleri~1,gen voor de spoorwegen onts,taan. De spoorwege11 hadden in
de eerste helft een volstrekt monopolie voor een groot deel yan het
verkeer. Om de bezwaren daarvan te hestrijclen m,eende men, dat
concurrentie van t\vee groote lichamen - S. S. en H. LJ. S. l\I. voor het land het beste zou zijn. W~j hebben moeten er-varen, dat
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de einduitkoms,t ons g·een voordeel opleverde. Toen eindel\jk de
vorige 001<log er toe leickle de groote maatschappijen te fusionneeren, bleef men met ee:11 g,roo:ten s·chuklenlas,t ·zitten, waarvan .nu
wel zeker 5.s, clat deze nooit za·l kunnen worden -afgelos•t. Ik zal
hier niet uiitzoeken, welke maatregelen lrndclen moeten zijn ge11omen om te voorkomen, dat die schuldenlast zoo groO't is gebleven.
De ,gevolgen drukten en drukken no1g· op cle11 Staat, die ,thans i11
fei:te de eeniig·e aa.ncleelhouder van de N. V. Nederlandsche Spoorwegen i~ en die de ui'tbetaliing der re1lte:n op de uitgegeven sdrnlclbrä.even gai·andeer,t.
Dat e1· geen gunstige oplossiirng ·te wacMen is, is het gevolgi van
den concurrernt, die is op.gekomen in het motorwegverkee:r, terwijl
.iin de luc'1lt het vliegtuig begint zijn schaduw voonüt te werpen.
Deze concurrentie heeft voor rlen spoorweg echter -ook veel goeds
gebracht. De spoorweg werd in snel tempo gemoderniseerd door
invoering· van electrische tractie, ,daarna door aanvulling met de
Dieseltractie, verv·olge11s weer door de uitbreiding van het aantal
geëlectrificeerde lijnen. Het goederenverkeer werd herzien. Op
ûruklrn l\jnen met een starre dienstreg·eling is geen plaa-ts meer
voor zware goedere11treine11. }\fen gh1,g dus over tot het doen rijden
l'ain vaste goedere.ntre:i:nen in den nacht. Groepage van stukgoederenvei·voe,i en invoering va,11 spoorwegautolaaclkisten droeg er toe bij
liet goederenverkeer weer teru,g· te winnen.
Schij,nbaar staat de civiel-ingenieur als technicus claarbui-tfm. In
werkelijkheid n10et h\j zijn volle aamleel in •den strijd lEwere11.
Electrische zoowel als DieseHractie vrngen groote snelheid b~j
groote asdrukken. De baan moest worchm .geschikt gemaakt voor
die groote asch-ukkeu en :-melheclen to;t 12,5 km/uur, nrnt behouc1 van
het hoofdpl'incipe van clen spoorwegc1ienst: veiligheid van het
verkeer.
I:n dit verband raad ik U, te lezen de re,c1e over cle Toekomst c1er
LJzeren ,Vege,n van Prof. ir. F. Wt1stenc1orp '(den 15c1en Ootober
19i38) op de Algemeene Vergadering vm1 het Bataafsch Geno()ltschap
der Proefomlervindelijke vVijsbe1geerte ,te RO'i:lterc1arn.
De beschouwing v,an de cmrntruct,ie van het roHencl maiterieel
-eenerzijc1s en van de veilig"heic1 van den verkeeTSs•troom anclerz~jds,
leidde clen hoogleeraar tot de y,o1,gem1e gedachtenreeks:
- grooite capaciteit kan slecht,s worden bereikt met groote
ee1füe:c1en, waaronder zijn te verstaan:
voor het personenverkeer, eenheden met 200 fot 1000 zitp1aa tsen;
voor het goederenverkeer, ee11hec1en van 1000 tot 4000 t011;
groote ee11heden zijn zwaar;
zwa1·e lasten kmmen alleen snel en veilig· vervoerd WO'rclen
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op ijzeren wegen volgens diensitregeling, beveLLigd door een
electrisch sig"naalsysrteem.
M. a. w.: vVaar capaciteit, s11elheid en veiligheid smnen mo0ten
gaan, lrnnt cle techniek •slechts één oplossing: den spoonceg.
Prof. vYesrtendorp merkt dan verder 'Op, dat, om dit toekomstige
spoorwegverkeer, gericht op omvang, snelheid en vei1igheid, 1110:gelijk te maken, belangrijke bij,c1rage11 moeten worden gelevercl rlo01·
cle cmrntnwteurs van den weg en van het rollend materieel, rlie
<lit nieuwe gebied me,t hun bouwconstructies moeten bimiendringen en ·daartoe vele 11ieuwe hulpnücldelen der snelgroeiemle
techniek moete11 toepassen.
Hoe zich in cle honderd jaar, we'lke wij hier overzien, cle verschillemle door clen civiel-ingenieur behartigde onderdeelen YMl
<len spoorbaan ontwikkelde.n, blijkt uit het volgende:

Spooncijclte:
Amsterüam-Haar:lem è b~j aanleg 2, 111 hart o,p hart rails, latei·
Utrecht-Arnhem
\ versmald;
andere lijnen dadelijk aangelegd met een wijdte van 1.J:35 m.

Aanlenbaan:
Aanvankelijk had de aanleg van de aardenbaan steecl,; plaats
van in de buurt ui-tigegravern grond, ook in veenstreken. Alleen,
waar de ondergrond bijzonder ,slecht was, paste men l'ijzenbedllen
toe. I11 latere jaren, toen krachtige werktuigen in staat s-telrlen tot
groot grondverzet, kon men banen in slappe terreinen aanleggen,.
zoodanig, •cla,t geen ,grooite ve1·zalddngen tlaania meer mogelijk
·waren. Met behulp van gl'onclmechmüca is het -thans mogeltik om de
mees•t economiscihe werkwijze toe te passen.

Bovenboitw:
Op cle ·ouds,te lijinen aaiwankel~jk rails va11 het ,,brngprofiel'' op
langs:Liggers, waaronder dwarslig-gers. In 1853 1ging rn:e11 owr 11aa1·
-fürecte onclersteunh1g op dwarsliggers.
In de wijze, vm1 samen,s,telling van het spoor is in 100 jaar practisclh niets veranderd, wel in de onderdeelen van het spoor. De
dwarsliggers in 1mofdza·ak va11 hoitt, hoewel ook op groote lijngedeelten ~jzeren •dwarsliggers zijn :toegepast. Betornnen dwa,rsliggers bevinden zich nog ,in het starlium van proefneming. Hout lilijft
aan de Sl)it-s, om·dat daarmede meer elasrtisch ;;poor yerluegen
. WOl'dt,

De rails, a-anvankelijk van ijzer, werclfä1 daarna van staal gemaakt. De z·wacwte, aa11vankelijk 20 kig/m, i8 thans bij de Neüer-
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la,ndsche Spoorwege11 46 kg/m .. ïHen overweegt voor liet hoofdspoor
tot 65 kg/m over ,te ,gaa11, waarmee verwacht wo,rdt aanzienlijke
technisc1ie en economische voordeelen ,te bereiken.
Lengte, in 1839 5 m, is thans uitgeg,roeid tot 24 m, op eenige
baanvakken bij wijze v,an 1woef itot 30 m. Met lrnt oog op den
geringen zijdelh1gschen steun in grimlballast is men voo,rzichtig met
gebruik van langere Tails. vVaarnemingen en theoretische 0i11derzoelüngen doen verwachten, dat een lengte va11 50 à 60 m mogelijk
z.i1 zijn. Deze lengte moet door aaneenlasschen worden verkregen,
waartoe van de electrische stomplaselnnachine wordt 1gebruik ,gemaakt. In Iml:ië' geschiellt aaneenlasschirng van rails tot 50 à 60 m .
reeds op groote schaal; men kan daaT eerder er,toe overgaan,
omdat dé verschillen tusschen dag- en nachtitemperatmn- aldaar
geringer ztjn d,:rn in Europa. De dilatatievoegen zijn hierbij toch
hetrekkelijk klein - 10 mm - , ·wegens die ,geringe tempera tuurversehillen en wegens gedeeltelijke vernietigh1g van de nonnale uitzetting· door de railbevesüging, waardoor eve1nvel temperatuurspann:ing·en optreden; de knikzekerhei,rl van het spoor is echter
overal voldoe'ncle bev011clen.
Rwilbevestigimg en lasschen hebben vele veranderingen ondergaan. Vooral rn cle laatste 2,5 jaar is aan bevesüging veel aan(1acM gesehonken. Bevestiging met haakbouten of S'}JOorsp\jkers is
primitief; nrnt tirefoncls beter, c1oc11 nog 1üet fraai. Goede constructie werd gevonden in gesche'iclen bevestiging (rails met klemplaa:tjes en klem-boutjes, bevestig1d aan s1toelen en deze weer met
tirefoncls aaa1 ,dwarsliggers), Daarmede wercl een beves-tiging verkregen, welke aan sfovigheicl elastidteit paart, en langeren levensdmn- van cle dwarsbggen, bevordert. De stoelspoor ]\S, sinds 1912
in gebruik, is een der beste bevesügingen; de levensduur Yan
bereic1e grenenhouten rlwarslig,gers is hierb~j gestegen tot 25 à
30 jaar.
Tn ons fand zijn bijna uitshüite,nd zwevernle fasi'îrhen in gehrnik;
ondersteurn1e lasschen hebben niet Yolc1am1.
1

Ballastbed:
Larr1ge11 tijd is- grofkonelig zand in ,gebruik, alleen op hoofdsporen grind. Een beter materiaal is steensla1g·. De voorcleelen daarYan wegen in ons lancl echter niet op tegen de zeer hooge kosten.
Eenige verbeteri-ug werd verkregen cloOT, alleen bij c1e lasschen met
sleeusla,g te onderstoppen.
1

Het is cluidelijk, dat men om tot een verbeterden bovenbouw te
komen een beter inzieht moeRt hebben inzake de spanningen, welke
in de rails tijdens het Yerkeer optreden en op welke wijze cleze
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sparnüngen berekend ku:nnen worden. Ik ma,g -hier eraan herinneren, dat -de Ner1erlanc1sche Spoorwegen aan deze opdracht voldaan
hebben dom· de s,tudie van c1en Ohef van den Die1rnt van Weg en
·werken, ir. Ch. H. J. Dr,ies-sen, welke !hij heef-t bekend g·emaakt
in zijn voordracht voor de Afdeelin1g voor YerkeeT en Yerkeersrteclrniek van het Krnrhiklijk Instituut van Ingenieurs op 11 October 19'36 '(,,De IngenieuT" 1936 Y. 75) onder den titel "Nieuwe
inzichten bij -de bereke11ing van den bovenbouw cl-er Spoorwegen".
Het Koulin.k:Ujk Ins-tituut kende in zijn laatste vergadering aan
den heeT Driessen daarvoor de gouden C01uad-mec1ai-lle t-oe.
Ik eincli-g mijn korte beschouwing over de spoorwegen dooT alweer met instemming aan te halen het besluit van de eerder
genoe1nde voordrach•t van Prof. Westencforp: ,,De Technische in,;richtin.g van het spoorwegbech'ijf en het ,g-roorte leger van spoor"wegbeambten, opgevoed in eerbied voor het leven e11 voor den
,,eigendom, opgevoed -ook in het besef, cl-a,t het begrip "Onvermijd,,baar ongeluk" ,in liet spOOlrwegverkeer niet bestaat, vormt in
,,het mcuäschappel,Uk leven van ellc volle al-s "eenhe,id" een kracht,
,,1rarwva.n cle be,teelcenis niet hoog genoeg lccin worclen aa.ngeslagen".

Toen ik i-n 191'5 met den diens-t in ee11 arrondissement van den
Rijkswaterstaat ·was belast en toen - evena·ls in mijn c2,'eheele11
die11sttij·d - ·optlracht wel'C1 gegeve11 on1i te bezuinigen, leek het mii
- en het werd van lwoger hand goedgekeurd - een prachtige bezuini,gih1•g om ü}) een hoofdweg· in Zeeland de verharde baa11 van
5 11rnter een :halv-en meter te versma:llen door den 011bruiklxnen
steen uit te ,schieten en de nieuwe baan te maken met den uit.gekomen bruikbare11 ouden steen.
Vergelijk daarmede eens- clen aanleg van c1e -nieuwsite Rijkswe,gen:
Z\i lnnmen h,rns·t niet lll'eec1 genoeg meer zijn, 2 banen tos nm
elkaar, elk van n meter, s•oms claar,naas1:. nog ,hreec1e rijwielpaden.
a-Ue kruisingen me-t a11cliere wegen ,geheel v1•,i.
De wegenbonwvraagstukke11 zijn daarmede totaal veranderd. Ik
heb nog 1üet gemerkt, dat men, als men tot Ttieuwen wegenaanleg
overgaat, eers,t uitzoekt of deze ecm1omisch verantw-oo-rc1 is. J'\Ien
hef,t een zekere belasting e11 uit cle opbrengs,t daarvan houw·t meu
nieuwe wege11.
De techniek van den wegenbouw is, met cle hoogere eischen aan
den weg gestekl, geheel vei·arn1er-c1. Aan de verharding wordell
hoogere eischen ges-teld door de zwam.·c1ere lasten en ,grootere snelheden, en op dit punt is het laatste woord nog· aüet gesproken.
17\Tegens cle gewenschte vrije kruisingen, worcTt cle weg veel d.n op-
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ll'Oog;iug aangelegd en krijg,t dus de bodem, naas,t he't gewicht van
het verkeer, ook het gewicht van de hooge aa,rden baan te dragelh
Terwijl in clen ouden tijd verzakkingen in den ondergrond geen
overwegend bezwa,ar waren, omdat men rtoch zoo ,af e11 ,toe de
straat moest ophalen, beteeke11t een verzakking bij het bouwen
vm1 geslO<ten wegdekken veela1 ,rle ruïne va11 een gedeeHe van het
baanvak. Men wil dus deze verzakkingen voorlmmen en heeft
meer bclangstellh1g dan voorheen voor den onrlergrond van rle
wegen. Daar is .nu op ruime scihaal het- Labor-atorium voor <le
Gronrlmec-haniea te hulp gekomen wellce ons wee,r brengt b~i
een ontwikkeling, welke typisc:h is voor den nieuwen tijd. Ik zal
hier niet fa1gaan op de ,belangrijkheid van het Laboratorium. Ah,
straks afges tucleenl is, weet U daarvan meer dan ik. Maar wel
heb ik de geboorte van dit LaboratOTium meegemaakt en weet, dat
het niet tot ·sfand zou zijn gekomen, indim1 niet de pronmtoren
Prof. Buisman en Prof. Van niourik Broekman waren uitgegaan
Yan <1e wenschel~jkheid om den gro.nd der ,cHnge,n, ook op cUt gebierl,
1rn te speure11 en ,vetensehappel~jk te verklaren.
Tot rle g-roote verbeteringen, welke op di<t ,gebied zijn geleverd,
behoort cle uitvinding ,,an Prof. Buisma11 om ongeroerde ,gTondnronsters van elke d,iepte boven te brenge11, welke dan op samenhang, doorlaatbaarheid, samendrukking, enz. üp ingenieuze \\-~jze
kunnen wor-den onderzocht.
Verder de mogel~jkheid om met het z1gn. Baremfae-apparaat den
grorn1 op elke diepte ,te sondeeren en aldus door vergelijkingswa arden op korten termijn een betrmnvbaar fotziclM te verkl·\jgen
van den ondergrond.
A.ls onderdeel Yan de,n wegenbouw past 01rn ook te henlenkeu
den bouw van de ,bruggen over de ,groote Tivieren, welke grootendeels :tot stand gekomen is. Uit ee11 ,teehnisd1 oog1mrnt in het a1'gemeen, is deze houw miet zoo bijzonder interessant; vool' N eclerland
in het b~jzml'cler wèl. Daarbij kregen onze ingenieurs de ~eleg·enhei<l 1wacf\jk op te rloen op üit gebied en werd een kern yau
ni:tstekernle \jzel'com;tn1ete11l's gevonnd. 1\'Ien niag· verklaren, dat,
wat afgeleverd is, uitnrnrnteml werk bl\jkt te zij11, ruim van opzet.
prima ,,111 afwerking en ,gebouwd YOül' een lastenschema, dat voor
een vene toekonrnt voldoende kan zijn. Anderzijds bood de bouw
<lezer grnote brug,gen ,cle gelegenheid het in cl:e crisis ondergaan
nm onze goecl ui:t:genrnte construcüewerkplaatsen te v,oorkomen.
De opclraehten werden om1er cle ui:tnememle leiding van lteit Bruggenbureau van den Rijkswaters tawt met zij11 zeer deslnuicligen
leirlel', clen HooMfa,genieur-Direc1:eur ir. V\T. J. H. Harmsen, doelmatig verdeeld, zoodanig, dat ook de ontva:ngs,t van een re<lel\jk
rleel der algemeene koste11 verzekerrl was.
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, LUCHTVAART.
Xog' was de kringloop in het verkeer, genrnten naar c1e beteekenis
van het personenverkeer, niet geil1eel gesloten - ·ik bedoel clat, ovei'
den waterweg, over clen weg, ove1· rlen spoorweg en clan weer over
rlen weg - of een n,iemve concurrent meMcle zich aän: het v'liegtuig.
De ontwikkeling der luchtvaart is een snelle en zeer recente. Iec1er
der hier aanwezigen heeft haar van meet af a-an meegemaakt.
Aanvankelijk keek cle civiel-h1geniem· alleen maar geïnteresseerd
toe. Vliegen was goed voor pioniers en waa1gha1'zen en ik herhrner
mij nog goed een 1bezoek va11 het Kon,h1kl1jk InstHuut van Ingenie11rs aan Schiphol, ruim 10: jaren ,gelecfon, waarbij ons gelegenheid
wercl gebocfon mn een k:lein vliegtocMje boven Amsterdam mede te
maken. W1j vonden het wat gevaa1,lijk en het ,vas merkwaarrlig,
dat eenige van mijn jaargenooten fot dezelfde conclusie kwamen:
als het niet nooclig is, vtiegen we lliet. Eersrt als :het voor onze
zaken nooclig is, zulle11 wij het cloerr1. Blijkbaar ·was dat binnen
twee jaar voor mijzelf het geval, en al spoedig voncl ik vliegen
eenvoudiger, sneller en geriefelijker cla11 eenig amleT vervoermirlclel. Da11 ontstaat r1e bela111gstei:Ung voor het dviele gedeelte
van de luchtvaart: de aanleg cler vliegvelcle11, de construct,ie en
ligging' der stal'itbanen, de bouw der hangars met groote overspa'Iimi11gen, minimum I, teunpun:ten en rleuropeiüngen, welke de
groots,te vl:iegtuig,en ,doorlaten. Dan komt, voor men het weet, c1e
samenhang :te voorsd11jn met het wegen- en spoorwegnet, de aansluiting am1 havencomplexen, de aa1rnluiHng van vEegvelden aan
vliegtuigfahr,ieke11, .aJthans aan de mmitag·ehallen, enz.
In 1934 was ik tot de overtuiging· gekomen, dat Pen goede vliPgtuigfab1iiek over een· e1gen vlfogvelcl en een eigen vlieghaven behoort te beschikken, omdat het invliegen nie:t behoort te geschieden
op vlieig·ve,lden, waar elk oogernblik l~jnvlieg1uige11 aankomen en
Yerrti·eklmn. Een goed opgezette fabriek moet ook een vl,iegboothaven hebben en 'Over eenl goede wa tervlakte beschikke11 mn in alle
richtingen .te k111rnen opvliegen en lande11. Ui1teraarcl ka~1 zulk een
combinatie niet vl!ak b1j een ,gr,oofo s taü Hggen, want dat geeft
moe,ilijkheden b1i lrnt aanv:Iiegen. Am1erzij,cls moe,t zij ~ûet te ver
van een g-rooite ·s,tad lig1g·en om mrer een ruime keuze van arbeiüers
te kunnen bescl1ikken, ,die, in ruime buitenwijken wonende, toeh
gaarne voo,r hun inlrnopen en vertier de ,geneugten van de frisse-he
HoHandsche stad wenschen. Het is üus nooclig over goede wegYerbimlingen te beschikken, waar groote bus,sen, hetz~j naar ,de stad,
hetzij naar een nabur1g1 spoors1taüon leiden. Ook moefon de v.rachtwagens met materialen en motorschepen met goederen: uit cle
Urnvens aan de fabriek kmrnen aanleg1gen. Een ontwerp yoor een
1
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eiviel-i11genieu1· om van te watertanden. Wij waren toen nog 1üet
rijp voor dit ontwerp, hetgeen mij bijzonder speet, omclat het een
prachtige werln-erruiming had .geleverd in den tijd toen duizenden
arbeiders om werk zuchtte:n,
Een ander groot vraagstuk was cla·t v-an het zoogenaamcle ('euüale vliegvehl. Neclerlaml is te klein om bij e:Ike ,grootere s,tar1
een lmrgervliegvelcl te hebben. Het fa zelfs de vraag, of Rotterdam
en Amsterdam beide een groote vlieghaven moeten hebben. V,andaar !lat een centraal vliegveld in onderzoek werd genomen, Dit
is zeker, dat het !lan in ons po,lderland moet liggen, dus me:t zUn
1)ekenden weinig draagk,rac'hüge111 bodem e,n nog wel een bodem
van op korten afstand wisselende ges>teld:heicl. Dit levert 1noeilijke
problemen, omda·t ·de banen 1üet nmgen zakken •oncler het zware
gewicht van de !groote afs.tand-machines. Een nauwkeurig bodemornlerzoek moet uitmakei1, welke groote boc1enwerbe-terh1gen nooc1ig
zullen zijn en op welke ~v~jze een volmaakte c1rahrnge 1ütgevoerrl
kan worden.
Zoo levei t dit uieuwe verkee,rsmiclde'l, uaar U uit •deze weinige
voorbeelden kunt zie11, ook voor clen civiel-ingenieur een aall'tal
probleme11, •<"Lie slecfüts opgelrn,,L kunnen wonlen met zijn nieuw
verworven kenni,; op het gehie(1 !kl' g1·om1rnrchai1ica en nrnte1·iaa1Ycrwerking-.
0

HAYENS.
,Vat havenbouw betreft heeft Kededanrl in de laatste eeuw een
belaugdjke ontwikkeling !loor1gemaakit.
In den aa11Ya11g vm1 cle eeuw, welke w~j heden overzieu, lrncl
Ainstenlam haal' toegang t1oor de haven van Den Helder en het
in !1e jaren 1820-1825 gebouwde Groot NooTClhollarn1sc11 Kanaal
voor sehepe11 met ep,11 !1iepgang va11 5 m. De l1ave11 vm1 Den Helder
is als oorlogshaven tut stand gebraclht. Haar beteelrnnis werd
grooter rtoe11 zij tevens 1:oegan.g gaf naar Amsterdam. Na cle opening van h•et Noordzeekanaal in 1876 verloor zij haar beteekenis
voor den hanr1el, maar bleef bela11grijk voor 011ze }Harine.
Als ingenieurswerk is de haven volkomen geslaagd; door den
aanleg van de11 groo-ten vang1clam -ten Oos-ten van den la~1gen Irn vendam wordt bij elk ,getijde een sterke stroom in cle havengeul verwekt, in staat om tort nu toe voldoende diepte langs 11atuurl\jken
weg te behouden. Het binnen- en uitvaren bij s,terken stroom was
altijd een moeilijk punt voor onze zeelieden. l\'Iaar ik behoef niets
over hen te zeg,gen, :gij weet wait r1e onzen waard zij11.
De toega11g· itot Rottercl'am leidde vom· 100 jaar over He1levoet-
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sluis en door ihet in de jaren· 1827-1829 gebouwde Kanaal door
Voorne vo-or schepen met een diepig,ang van ruim 5 m. Rotterdam
zo-u 11ie,~ gewo-rden z\jn wat het vóór 10 Mei 1940 was, indien hie1·
niet was ingeg,repen lloor cle doo·rgraving van den Hoek Yan
Holland.
HwrUngen, reeds vóór N72 de toegang voor cle Noü'rdel~jke prov,inciën, boo-cl in 1827 diepte op den drempel der keersluis Yall
4.40 m onder volzee.
De haven van Vl'i:3s'Ïnyen had voo-r ·den hande:l we1n,ig beteekeuis,
maar was meer vool' de marine vau belang.
Alvorens• men tot den aanleg van het Noonlhollandseh Kanaal
overging, hacl men reeclis la,ng over den lrnrteren weg 11aar zee
gedacht ten behoeve der afwated11g. Toen Koning vVillem I YÓ(ff
den ibouw v.an lrnt Noordhollanclsch Kanaa'l het -denkbeeld Yan een
scheepvaartkanaal door Holland op z~jn smals,t aangaf, ·wenl dit
onuitvoeTba·ar 1genoemd.
De techniek moest ·z.ich eerst verder ontwikkelen en in anrlere
la111clen, waar havenaanleg· veelvuldiger voorkwam, moesten ,·oorbeelüen gevonden worden, alvorens men het moeilijke werk, rlen
aaalleg· van een haven op zandige kust, aandurfde.
De bouw van cle haven te IJmuiden is clan ook niet Yolgeu" een
Nederla,nclsch plan uitgevoerd. De verhouding ,Staa,t tot Ope·nbare
'\Verken was in clie dage11 ook een geheel anrlere ·clan tegenwoonlig.
De aanleg van het Noonlzeekanaal zou geschieden üoor een pal'tieulieTe maatschappij: ,,De Amsterc~amsche Kanaalmaatst·lrnppij".
Het bleek niet mQgelijk om het kapitaal voor deze maat~diapp~j
geheel im Nederland rte plaatse11. De gelegenheid rt:O't insc[nijving op
de Ams-terdamsche Beurs had 2'!0o1n slecht resultaat, dat van het
kapitaal van f 18.000.000 slechts voOl' een bedrag van f 7.75S.300
werd ingescl1reven. Twee dagen later (2 April 1863) maakte r1e
Burgemeester van Ams'ierdam bekend, dat Z. :.'il. rle Koning beslote11 had, Hongs•tdeszelfs bezoek aan Anrnterdarn uit te stellen,
,,totdat meerdere bl~jken van deelneming zu:t:len gegeven zijn in rle
Nartiorriale omlernerning tO't doorgraving va.n Holland". Tegelijkertijd
werd echter namens Z. M. medegedeeld, dat deze zijn eigen inschrijving verdubbelde.
Het mislukken der leening maakte natuurlijk een uirterf::-t onaan,genamen indruk, en felle verwijten \\'errlen ,gerkht aan het afü·e&
van "Amstels dwaze Gehl-al'is,tocTaten'' {4) :
(4) Dr. M. G. de Boe,r, De Haven van AnlS'terdam en haa.r ver-binding;

met
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Eerst dan, wen de oproervaa11 tloor 't volk wordt opgestoken,
En ',t fier zich op uw laagiheid wreekt,
E11 't U, cloor U gesard, in woede losgebroken,
Een dolk ü1 't vrekkig harte steekt,
Eers•t dan, wanneer de wraak des volks uw kop zal treffen,
YVorüt ·gij genezen van uw waan;
En zult ge, o vadsig volk, afschoon ,te laat beseffen
De dwaasheid van uw slecht bestaan.
0, wor•<le spoedig 't staal der wraak (zoo scherp •geslepen,
Op verontwaardiging gewet)
'l'ot loon van uw zoo dwaze als slechrt:e J mlasgrepen,
U, vrekken, op de keel geze,t.
De mammon is de God, o lage en trage zielen,
Voor wie11 gij in uw ijcHen waan
En in geheel uw slecM- en dwaa,shekl steeds blijft knielen.
Die11 :M:anunon hielt g~j vur~g aan.
Te heerschen, woeluen, zie, dat is ',t onedel :handwerk,·
Waarbij ge
laa·gfüehl voe1•t ten top.
Tk v11-oek uw snoocl bestaa11 en druk u thans als brandmerk,
't ,voord Landverr·ader voor den kop.

m,,

:;-;riet minder scherp was -cle brochure: ,,Een koninklijke Oorveeg
aan de Anrnterdamsche Geldmannen door Professor Asmoclée".
,vaardiger was de toon van een ongenoemde in zijn ,,Aan Amsterd:ams Patriciers", waarin dezen als voorbeeld het werken en
str~j-clen van hun v•oorouclers wer,d vom·,gehouden:
Uw vaadren bleef de strijd, - voor U, zoo 't sch~jnt, de ruste
Op ',t dons bed van 't weleer in dmnmlende apathie;
En, of de laatste gloed ,der vaadren in U bluscMe,
Verstijve:nde of vernqjfd rn ,starre OTthodoxie,
G~j kiest rle Tnst, den slaap . . . . \Vat toeh>ten om U gieren,
IY•at kracht er alom scheppe, ook op Uw eigen lnrnt,
Hoe diep die kennis peil. - Gij koopt slechts staatspapieren,
G~j schrandren weet het we'!: Effecten geven rust.

De oorzaak van cleze moeil~jkheicl wa•s wellicht het feit, clat cle
Hollandsche aannemers geen lust toonden het risico der
onclernenüng op ûch ie nemen. Dit was wel het geval met een
Engelsche firma Henry Lee & S011S, die bereid was het werk
,,;'t forfait" aan -te nemen met de 1bepali~1•g, dat de amrnemingssom
rnn 2-7 millioen ·z-0u worüen betaalcl me.t f 7.000.000 in geld, en
10 millioen in preferente obl>iga,tiën, voor welker rente en aflossing
de opbrengs,t der droog ·te legg·e.11 landen zou worden verbonden.
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De nog· res,teerencle tien miHioen zolHlen worden voldaan in aandeelen in cle AmsterclamsC'he Kanaalmaa,tschapp~iMen geloofde echter in O11s land 1üet aan ihet welslagen. De heer
Ya11 Foreest, af,gevaard~g·cle voor Alkmaar, was b~j ,cle behancleling·
van cle vVet tot wijzi,ging der roncessfo, welke de onderneming met
vreemd kapitaal nl'oes,t ,goec1vinclen, cle woorclvoercler rler 01Jpos1tie.
Hij achtte alleen een raclica•le verbetering van het Noo1,c1hollandsch Kanaal aanne1nelijk. H~j zeide:
,,De haven zal verzanden; z~j zal door een ,,Deur van 2ianr1"
,,als het ware toegegre11deld worden".
,,Het IJ zal afgesfo.ten zijn tot groot 1rncleel van Amsterdam,
,,cle rluh1keten za•l doorgegraven zijn tot 1groot ,gevaar van het
,,land, maar de haven zal er niet komen".
Nfaa1· gelukkig heeft men door,gezet !
De tec:fonische clirect,ie was toever'Ü'ouwd aan den Engelsohen
ingenieur 8ir J,ohn Hawkshaw, den ·ontwerper van 'Cle haven van
Dover, die zich ter plaafae liet assis<teeren door vier N'eclerla11dsche
ingenieurs; ammemer was ,de Err1.gelsche firma Henry Lee & Sous,
bijgestaan cloor vier E11gelsche -ingenieurs.
De vorm van -rle haven was wèl, maar de bouw uit technisch
oogpunt .geen succes; de ha venclammen waren ontworpen vol,g·e11s
liet in versc0üllende havcms foegepas,te ( o. a. ,te Dover clour c1eze1Me
aannemers uit,gevoer-rle) stelsel en zouden bestaan uit een massieve,n muur vm1 beton, in den bodem .ingekast zonder verzekel'i11g:
tegen uüsc:I1nring· langs -rlen voet. De aannemer, die ,vel had waargenomen, -rlat de brm1clü1g· op rle HoHanrl'Sche kust veel hevigel' is
(lan op cle Eng·elsche, dacht buiten cle branding te beg'11men en Ya11
daar z,oowel zeewaarts als lanclwaar,ts voor•t te .gaan. Een hulpstelling Yan houten pa1en met ijzeren punt, welke 1.50 m in clen
bodem waren geschroefd, was tot buitei1 de branding gebouwd. Ee11
igedeelite van het hoofd kwam op deze wijze tot stand. De sitorm
van 2 December 1867 s'loeg echter den lrnlpsteig·er v,oor een groot
dee1 we1g. De eene moeilijkheid na de a,n-dere volg1fle, tot men einrlelijk bes}oot omler het hoofd eerst ee11 stortlaa.g· van basaltstuldrnn
te maken om den zandbodem vas,t ,te leggen en om -cle blokken van
ruim G ton, waaruit ·de massieve muur zou worden opgebouwd,
van de landzijde vooruit 1e bouwen met een kraa11 met la11ge11
al'm (me111 vond toen 12 m zee1, lang).
Deze voor het eerst te IJmuiden toegepasite "T:ütan" heeft zijn
namn gegeven aan cle vele in lateren ·tijd bij den bo-uw van havenhoofden g·ebruikte krmien.
Nog was men niet, waa,r men zijn moest. In 1869 O111tsrtoncl weer
zware schade aan de b~jna volitooide hoofden. Een commissie Yau
Nederlanrlsche ingenieur-s kwam tot het 1beshtit dat cle uitgevoerde
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besforüng te smal en rle muur te licht was. Men beslout toen tot
een bestorting ,op den zeebodem van minstens 35 m bree(lrte, zoodat
geen geuleli onmiddellijk langs de hoofden zouden worden gevormd;
voorts aan de zeezijde een bes1torting van betonblokken van 10 ton
1Jer stuk onder laagwater, en van 20 ton 'llmuboven. De kos,ten van
cleze verzwaring acl rornl f 3.500.000 werclen cloor rlen Sfaa,t geclra1gen.
Ifot geheele kanaalwerk was intusschen veel kostbaarder gebleken clan cle maatsc1happU ,had verwad1t.
Vóór alle kmrnalwerken gereed waren (ihetgeen eerst in 188:=i het
geval was) was een minnelUke schikking met den Staat ,in 1881
tot stand .gekomen, waarbij het Kanaal met alle rechten en Yer}Jliclitingen aan den Staat overgi111g.
Vragen wij ons 1m af, hoe wij met onze eeuw ,opleiding van
civiel-ingenieurs thans over dit werk oorrleelen, llan is onze critiek
op wat onze vaderen verrichtten, zeer mikl. Zij beschikten niet
over cle hulpmic1c1elen, noch over cle voorbereifüng en de en-aring
vai1 hun voorgangers en collega's over de geheele werehl, zooals
wU thans doen.
Het fa vandaa.g .11og geyaarlijk om op yreemcle ku::,len zom1er
kennis van borlem, wind en stroomen cei1 watcrbomYkurnlig wel'lc
te beginnen. In ,overzeesohe gewes1ten stelt men ·ons soms nog Yoor
soortgelijke opgayen, maar het verschil met de jaren lSG0-1880,
waarin de 1gehoorte van het Noorrlzeekanaal YaH, ligt hiel'in clat
er 1n1 menschen z~jn, ge:traill(l om systematisch alle waarnemingen
te verric1rten, welke 11oot1ig zijn om een ontwerp te kunnen opzet.ten, dat w~j - in het bijZ'Oncler wij Neclcrlanders - ove1· een
instnunentarium beschikken, het1ve'lk in r1e laatste 10 jam· bep.niefd
en yerbetercl is en dat w~j langzamerhand ook weten wnt wij
moeten ·laten opnemen, niet te weinig, maar ook 1üet te Yecl.
Er is natuurUjk eenig overwicht 110oc1ig om Uw overzeeschen
,opcln1eh.tgever tot kalmte en afwacMen OYer te halen. ·want uiteraaN1 komt hij pas tot U, nadat hij eerst zelf ,geprobeerd heeft, of 1vel
aan een ander opdrachten gegeven heeft die, omdat hij ook al over
onvolcloencle gegeve11s ,beschikt, niet klaar kwam, of zijn opdrachtgever wijs maakte dat de aannemer wel zou uitmaken waar hij den
bouwsteen kan vinden, hoe hU den s1teen naar de haven moet
brengen, waa,r de arbeiders vandaan moeten komen, welke, soms·
gevaarlijke 1vetten in ,dat land bestaan, enz. E,11 onze collega uit
een ander land is clan ges:traml op de ,te ilmoge inschrijving van
dien aamnemer, die alles maar raden moes,t of op een aannemer,
clie alles ondel'Sc,haHe en eenvoudig aliet op ga111g kwam en ten
slotte het werk liet liggen.
vVorr1t gij in zulke gevallen erbij gehaald, dan is er natuurlijk
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groute haast b~j het wed,, Gij moet clan precies weten, wat gij
wüt eu Uw opdrachtgever kumien overtuigen, dat hij gec1nlt1 nmet
1iebben en ont1er fle hanc1 aan het wel'l, trekken, ·daarbij wetende,
dat gij door onvoldoende werk te leveren niet alleen Uw eigen naam
schaadt, maar ook die van Uw land en Uw colleiga's,
Waarom kan me11 1m wel en vroegei' niet zoo harn1elen? Omdat
men nu beter clan vroeger ,over een uitgebreide literatuur in boeken
en ,tijdschriften en congresverslagen beschild. lYiet mnne op aiet
gebied vm1 den !Jrnvenbouw hebben wij onze ervaring zeer verrijkt
door de verslagen van cle Internatfona.le Permcinente Verecniyinr;
1,oor Schecpvaa1·tcongressen; op haar congressen worden vüoraf
cloor haar bestuur zorgvukltg voorbereide vraige11 door collega's uit
aUer heeren landen beantwoord en dan samen besproken, Daardoor
is een zekere üpenhartigheid ontsitaan, die niet schroomt eigen
fouten ,toit a,nclerer leering mede te ,deelen. Bijzonder heeft mij pel'so01llijk steeds getroffen, hoe opernharüg de Amerilrninen mm daarin
vonrgaa,n; er zijn wel landen, die nieit kunnen verdragen, c1a<t men
zou kunnen veronderstellen, dat iln111 lanclslieden ook wel eens
fourten maken.
Ten am1zicn van het probfoem der havenhoofden heeft me11 ziel1
in 1D05 (congres lYiilaan) bezig gehouden met cle vnrng, hoe grnot
de krachten ,der ,golven z\jn, waaraan de havenhoofden weerstand
m:oeten kunnen bieden; in 1DO8 stond te St. Petersbm·g cle bouw
van havens op zandige kusten op het programma; te P,hiladelphia
vToeg men ,Î'n 1912 een overziclrt van de jong st uitgevoerde werken
in zeehavens,, in lrnt bijzonder ,ten ,am1Zie11 van cle hoofc1e11; Yoorts
over cle toepassing van gewapend bet011 bij zeewerken eu inzake
de miclr1P.le,n om rle clichtlrnic1 en het YOortbestaan ervan te yerzekeren. Een yolgencl congres ,te Caïro in 192:(i stelde ,cle hoofden ,in
zeeën zonc1er getijden aan de orde; Venetië in1 1931 hield zich weer
met gewapend betonwerken in zeewater bezig·. Het congres te
Brussel in HJH5 werkte op hetzelfde spoOl' verder met het omlei·-wcrp: ,,Het bouwen van havenclammcn met vc,rti.carc 1canrlrn in
zee. Invloeci cler golven. TV'fj:oc van be'l'ekening en wij.ze van 1dtvoe'l'-in,q. Uit cle opgeclane e,rva1·ing te trekken lee1"ing". Dit oinclerwerp werd door acllt landen behanclelcl, te weten: Algerië en
Frankrijk, Chili, Spanje, de Veree1ügcle State11, Ita1ië, N ec1erlam1,
Zweden en cle U. S, S. R.
Uit de besprekingen der conclusies op clit punt zal men zien,
clat men he,t vraa,gstul, 1mg niet heeft opgelost, maar wel cle oplossh1g weer een stap nader is gekomen.
Naast de bestuclee,ring der ervar,ing aan de werken, beschikt men
thans ,ook over waarneiningen aan mocleNen op verkleinde schaal,
welke ons iJnzicht verruimen, en over waarnemingen van den golf1
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druk met nieuwe instrumenten, geplaatst op eenige Fransche
hayenr1amme11. Onze Fransche collega's hebben door hun studies
en door hun waarnemingell, gepnblicecn1 in hun "lin'llales cles
Pants r;t Ohaussées" van 192'8 en 1938, ons inzicht verruimd.
Onze a.s. collega's, cHe nog VO'Ol' hun propaedentisch examen
zwoegen en zicih soms afvraigen, waartoe zij onder c1e massa 11oogere
wislnmc1e bedolYen dreigen ,te won1en, raad ik aan bijv. c1e studie
van clen 1ngenieur Sainflou 1n de Anua'les des Pants et Chaussées
1928-IV in handen te nemen. Zij zul:Ien dan al bladerend een vis,ie
krij,g'm1 op wat er 11omUg· is, als zij willen medewerken om soortgelijke matel'ie onder de knie te krijgen.
Maar gelukkig heef,t ook Nederland 'niet stil gezeten. Ik heTinner U daartoe aan de rede doo,r Prof. ir. J. T,h. Thijsse bij de
aauvaan1ing van zijn ambt im 1938 gehouden. Wij, Nec1erlanc1ers,
moesten in verband met de dijlrnverdec1,ig1ng, in het bijzonder voor
de hoogtebepali1111g der Zuic1erzeec1ijken, een beter inzicht krijgen ü1
de goHwerlcing. Prof. Tlüjsse wees erop, ebt men wel reeds be,schilde over een mathematisch sluitende theorie vüor zeer diep
waiter (de rtrodl'Oïde:theol'ie van Gerst,ner). Voor kleine zeectiepten,
zooa'ls voor de dijken e11 lle meei,;,te havens wordt aangetroffen,
is clie tlrnoriA 11ir•t. meer j,n staat de l.rnweging ecuigszins llamvkeul'ig aan ,te geven. Prof. Thijsse heeft sedertdien CT1et. vraagstuk
verder ontwikkeld dom· waar11cminge11 ü1 de flaar,toe ver,grnute
winclgont van z~jn laboratol'ium.
Ook inzalrn de werkelijke hoofclafmetingen van 1golven Ioope11 rle
waan1emi11gen uiteen. Die moet men ke1111en, wil men ,(Ie opges,telc1e
formules kunnen toepassen. Ik herinner mij uH
practijk hoe,
bij een zee,r hloolges tclc1e haven aan een Atlm1tische kust, de schattfog van c1e maxinnnn amplitude der ,golven uiteenliep van 60 fot
200 m. Komt clan daar,bi.i, dat die :lengte een gr,oote rol spcelit bij
de vas,ts telling der aansprakel~jkheid, voor wiens rekenin1,1; de door
deze golve11 aan een fo1 am1bouw zijnd werk aangerichte schade
moet worden gebracht, dan spring t ook de prac"tische noodzaak,
terzake meer ,te weten, op ·den voorgrond.
Ook hier s1taat Nec1erfancl vooraan. Niet omdat er ee11 proces
mede .te winnen was,, maar mnclat hij cle we:tenscha}J wi!lc1e >dienen,
kwam Prof. Ve,ning 1\foinesz bij zijn beroemde zwaar,tekrachtmeüngen in een :XeclerlallClische onderieeboot ei-toe de golfhoogten te
meten. Vastsfaat, clat de duikboot op af,c1oem1e wijze ook op dit
gebied een vredes,taak kan vervullen.
1

1

1
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De toegang ,to,t Rottèrclam is van geheel atll'Cleren aard clan clie

tut. AmRiterdam. Deze ligt acMer shüzen en is uok met het acllte1·laml slecht,s door sluizen te bereiken; gene is vrij uit zee ,toe-
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gm1kel\jk en met het achterlaml ,c1oor een brnec1e en c1iepe, ,goccl
m1clerhouclen riviel' verhornle11. Beic1e stelsels hebben voo1·cleelen en
nat1eelen, waarover ik hier niet zal sp1·eken. Persoonl~jk vind ik ,clr
op1gave mn Rottenlam een toenemenüe c1iel)'te ,in haar ,toegang te
g·even cei1 rno0ilijker en üaanlool'' intei·essanter vraags,tuk ,clan üeze
voor Anrnten1am was. Intusscihen heb il{ het volste vel't1'011wen in
onzen 'vVaterntaat, dat h\i erin zal slag·en om deze opgave, naarmafo c1e behoef:te vraagt, telkens weer goecl op te losse11. H~j is ook
veel ,beter uHgenrnl clan in de jaren van 18GG, ,toen ,le doorgraving
van üen Hoek vau Hollancl tot s tancl kwam. Onze kennis van ,de
hyclnntlica is op een lwoger peil ,gekomen, wij hebben ee11 beter
inzicht in c1e bewcg,i11g !ler Vfü,te stoffen in het riYierwater, c1e
stucliec1ienst der Benec1enrivieren heeft een groot aantal waarnemin1ge11 over s,troomingen e11 nee1·slag.en van va,scte stoffen verriciht en deze geanalyseen1; 1nen kent ,de Noordzee zehe met. al
de daarop regeerencle invloeden do-or cleze stuüieR beter (G). Eindelijk beschikt men thans ook ,ovei· een moc1el'n g·e(iqu,ipcerü en wetenschappel~jk goeü gele1c1 vVa,terbouwkuncliig Labonüol'ium. Dat cUt
labOTatorium onmiclc1ellijk aan het Hoofdgebouw voor vVeg- en
ÎVaterhouwlrn11cle gl'enst en de Düedeur teye11S is Uw Hooglt>Prf!ar
vool' <1e Hytlnrnlica, achl ik reu rlPT gehi kkigst P comllirnit ie;; YOOl'
Uwe opvoefüng tot een g-oec1 civiel-ilJ1genieul'. Daarhti spreek ik
mi.in Vl'eugc1e uiit, c1at ,cle I-foogleeraa1·, ,füe U inleidt in ;het nik
llavenbouw, zelf ûjn ,,;p01'e11 op clait gebiec1 heeft yen1iem1. Uw
kansen om wat g'OC',1s 'lP wonlcn, z~ju rlus i'n de laats,te jaren toege:11omei1.
1

De haven van Harlingen wenl onrnih'eeks HllO verbclen1, waa1'door ,c\e bnite11have11 eindelijk l'usti,g water kreeg· cm bl'nikbaar
werd. Thans zal deze haven ook de ,toegang ·bo:t het nieuwe kanaal
Groninge11-Hal'lingen wonlen em wederom 1gewUzigc1 worden. Alv,01·ens men rle ontworpen wijziging uitvoert, onderzoekt me11 in
1wt ÎVatel'lrnuwkurn1ig Laboratorium, of de opzet 110g yere,as~Üllgen
biedt.
Het aaaital ,g'l'oote havenwerken ,in Neclerlarnl is ,gering en wij
zom1en 1üet tot eenige reputatie ü1 den nieuweren tijcl gekomen
zUn, als nliet eenige mannen cla,arburten onzen naam gevestigd hadden. Ik 'Zal U daarvan een kmte ,schets geven. De tticl -ontbreekt
mij om vollec1ig tè z1j11, ik beperk mij dus fot het 110enum van die
werken, ui-tgev-oerc1 door aan mij {en veelal ook aan U) bekende
(5)
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ingenieurs en aannemingsmaa tschapp~jen. Orn1er110uclswerken en
zniver haggerwerken zonder ik daarbij uit, onH1at ik <1an zeker
01wolledig wu zijn, al weet ik, dat de Ner1er1anclsche baggel'finna's
vandaag illüg een goer1en klank üaarbuiten :hebben en onze Nec1e,rlam1sdie bag,gervlout overal op t1e aarc1e gaarne aa 11 het werk
würüt gezien.
In het laatste decennium r1er vorige en in het be.gin van deze
eeuw trok Chili zeer c1e aandacht dom· heit werk van t1en toen nog
zeer jeugdigen, in 1800 fot Hoogleeram· aan de Univerniteit van
Santiago benoeinden Prof. J. Krans, clie r1e Ghileensdie Regeering
te hulp kwam bii cle voHooiïng van het c1roog<1ok van Talcalrnano.
Daarna werd aan Prof. Krans opgedragen het maken van een plan
voo:r de commei·cieele- en l1e oorlogshave11S van Talcahuano, tenvtjl
hU verder plannen maakte voor de havens nm Iquique en andere.
Hier krUgt 1iij .gelegenhehl Nederlam1sche aannemers ,te intrm1uceeren eu zoo is lllenig Neder:Iandsch inge1üeur in het vYesten van
Zuid-Amerika ,te werk gesteld. Weer eenige jaren latel' heeft P1·of.
Krans liet phm op:gemaakt voor cle haven van Valparalso in Chili.
Omstreeks mm werd hem gevl'aagrl rle plannen op te maken vo01'
de ha ve,1rn van Callaü, niollendo en Oamaná in Pel'u.
Et>n arnlere belawi;rijke fi,gnnr in rlezelf<le omgeving· i:-; Uw Hnogleeraar in ·<le 'l'Vaterbouwkmule Prof. Dr. G. H. vau :i\Imu,ik B1·oekman. Laat ik over ûiem slecMs am1ha:Jen wa,t zijn promotor, mijn
vl'iern1 Prof. K. BoHengier, bij z~jn eerepromotie te Geut op 12 October 193G over hem zei-de:
,,Gevormrl i11 he,t land cler Waterbouwknm1e bij nitnemcrn1,,hei<1, werd U op 2•i:i-jarigen leeftijd profesRor in cle YVa•terbonw,,lrnnrle en fat de Hydraulica te Santiago en door Yelc groot,,scheepsche en ge11,iaal-s toutmoe<1ige ondernemingen aan rle
"kust, in de sie<len en iu <1e Oortlilleras, op Uw ,gc,biec1 een
"weltloener van Chili. Later heeft U prachtige studies over
,,wa,teduathteu uitgewerkt; ook waai-t g~j wei·kzaarn, in smne11"werkii1g rneit m1r1eren, aan turbi:neRi uwt grnoite ra pariteit met
,,ger,ing en sterk wis,selencl verval".
1
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Xe,clerianclsch-Indië bad reeds eer·<ler cloor den aanleg van de
haven van Tanrljong Priok bewezen, clat de Delftsche ingenieur in
Indië een oceaanhaven tot staml wis t ,te brengen. Dat gescihicclcle
omstreeks 1880. De groote ·oplwnrnt vau Indië 1m rnoo maakte het
nootlig om op dit ,gebied nieuwe banen in te slaan. K01·t voor en
tijdens cle.n vor,igen wereldoorlog kwamen de plannen voor 1üeuwe
havens •te Soerabaja en JVf.aka,sser, vervolgens •te Bela wan-Deli m1
g1·oote uitbreiclingen van Tam1Jong Priok tot stand, nadat bekernle lrnve111bouwers uiit Neclel'larnl: Prof. Kraus e11 de ,c1üectenr
1
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van (1e Rotten1amsd1e haven, G. J. ,tle .Jongh, üe richtl~jmm YOOl'
die uitbreiding 1rnfü1en aangegeven. Een va11 c1e moeilijkl1eüe11,
welke -deze arlvisenrs lrnc1c1en -Ü\ ove1·wd,nnen was r1e gewoonte in
Inr1W om alle groote wel'ken in eigen beheer uit te voeren; ec11
;gewoonte, welke •tot zoovenc teredit lnugeneclrt i11a:c1 gekrege11,
aangezie11 de uitgebrei<1e bevloeiïngswerken en c1e i,ntercssante
spoonv0gwerke11 harlde11 beweze11, dat de Indische ingenieur 1Jiet
alleen bekwaam was in het berekenen en ontwc1'J)C11 vm1 zeer ingcwikke:lde watenverken, mam· ook in s,taat om clcze uit te voeren
met de liepel'kte mic1-c1elen, waarover men toen 110g h1 011s schoone
Indië be::H.füikte. Nieuwe lrnvenbouw vereischte echter groofo werktuigen, nieuwe constructienrnthoc1e11 met g·cbruilmrnking van nieuwe
bouwmaiterialm1, gewapefül b0toncaisson;s, gmn1vencl betonpalen en
dan1wa n 11en, enz.
I,nclW is over 11c moei1iikher1en v.an den oYergang· yan eigell beheer
n:1ar arl'nnemh1g· van g-roote ·werken heen <gekomen. Het is tllrnns
voorzien vnn moclcr11c 1}rnvens te Soel'abaja, :iYiakassar e-n Relawa:11. De havcn8 Yl\11 Ralrnng cu ,r1e E1111naJtaye11 zijn vm1 11atiuc
,gevo.rnul, maal' werden
cycnals Tjihitjap
van stei,g,en;, Yuur tûiepgawnde zeeschepen en Yrl'!lc1·c haycnou ti1lagc
vooriiPll, terwijl .,;,nrln•];:;J, rfo lrnvrm Îll 'r:rnc1j011g Priok belangTi,ik
,Yenl yc1·g1·oot e11 <1P niünsting met hangar::, en knnwn wenl
,gemoclei·n iReerc1. B,i al rleze luwcns werden ontzagl~jk groote ter,
reiJ1en opgeRpotrn {'11 rlnnl'!loor gesa11ccnl. De slechte rqmlatic
,veg·ens de 1iecrnc1iern1r malaria 111 rleie ,11lnvütle .gel>ierle11 we1·r1
gcln·oken. ll'foder11e hygi/inü;t•lw kampcm·vs bier1e11 1rnisvestil1g ,·oor
fü, L1 h ijke lrn YPll kne1iPR Pn lmn uit;fchl'Pic1e familie,;, Zoo 1Jonw:lP
J'•~ edel'la tul Hiel alleen pntch I ige nieuwe en (1cgelijkc pool'lrn 1ot
lwt ,gPhiPcl, ,ta,t hrt eeuwenlang beheerschte en in c1e laait;,tc! dece11nia met riteecl:ci gTooter vaa1·t opvoefülc tut zelfbestmu, maar lwt
gaf in lle ongezomlsite streken het bew~js, •c1a t ee11Y01Hligc X er1ei·larn1sche bonwrne-tlloden lnnrne•n mec1ewe1·ke11 om ee11 flinke bevolking et,ll
fo!}mis, fa bez01·gen.
In Ou:,;·(-Azië z1j11 wU reecls vroeg geroepen om meL onze wafol'bouwkurn1ige lcennis te helpen aan c1en opbouw clier gewesten. Ik
breng in herinnering de namcu: van ,Joh. c1e Rijke fül G. Il. Escher,
die om;,freelrn 1870 in het lmu1 ,,an •clcn l\iikar1o als ac1Yiseurs der
il'c,geering· optraden. De HUke stak later OYcr naar het va;,telarn1
e11 werkte jarenlang: als adviseur in China. Y-oortc1ul'ern1 hebl,e11
1-;erlerlaudsehe ingenieur-s onze11 naam daar hoog 1gchoudcn. Ui t
{len j011gsfo11 tUcl noem ik clen ingc1üeur Bourürez, c1ie helaas op
een Ym1 zijn moeil~jke ve1·kenningstocl1ten in 19-:39 zijn lc,·en heeft
,gelasten,, ir. ,J. P. J\L AJnrn, c1ie Ï11 Xa,nking eeuige jaren een tecltnische miss-ie vervulde en ir. X. A. yan üen HeuYel, c1ie kort vo01·
1
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het uitbreken vm1 den oorlog in 011s land Yom· rlc tweede maal
1naar China trok en hen, llie hem kennen, tijdens zijn verlof vaak
heeft verkwikt cloor z1jn belangwekkende verhalen, hoe hij ·cl aar
werkte en: rloor zijn eenvouc1, gepaarcl met groote kemüs (hij stichtte
o. a. het eers>te waterbouwlrnndi•ge labora,tol'ium in China) cm biizonr1erc ham1vaa,rdigheic1 en aanpassingsvermoge,n Z•ic•h claar een
positie en ,groot vertrouwen wis't te veroye1·en.
Het werken van Nec1erlanclsche arlviseurs bracht ook üm1 Xecler1anc1schen aannemer naar China en leidde tot cle oprichting Yan
de Nec1erlamlsche lVIaatschapp1j van Havemverken. Onder clc groote
,verken, welke z~j daar ,-olge11s eigen plmmen uitvoerde, noem ik
in volgorde van Noord ·naar Zuid, cle havens van Hulutao (th:rns
in nlants,ioekwo), Chefoo, Laü Ya·o, Amay, Hong·lrnng, Canton en
l\Iacao. Daar c1e politieke situaitie im China het werken steeds
moeilijker maakte, werd een ander veld van werkzaam[ieüen gezocht en gevonden. Zoo b1·acht zij havm1s te Punchal op l\iac1e-ira,
te Las ralmas op de Canarische Eilanden, te Leixoes in POTtngal
en ,te Xow Chai· in Perzrn tot sta,rnl. Havenprojeüten, welke nog 11iet
to:t uifroering kwamen, werden opgemaakt voor l\fom'ovia (Liberia),
TO'n1g-Ka-1Ya11 (i11 China) en Gölcfü: (in Tmkije).
In Spanje verwien-en -rle Xec1erlarn1sche ingenieur;,; Van Li<Hb <le
J eucle en K.öhlel' bij de beantw-ool'c1ing ya11 een pr~jsvraag vom· üe
vrij ha YC'll Ya'll Bal'celona h1 19:W den tweeden prijs Yall ::;s.ooo
pesetas. Anrlerc Neclerlm1rlsrhe aa,m1emers legden havens te Yalen·
cia en lrn ven- en sluiswerken te Sm-illa aan.
In }cushalië cll'Ong <le laatste jal'en cle Ncc1erlanclsc:he ingenimn
door, evenals in Tasmanrn (havens Yan l\felbourne e11 Devonpo1·t).
In Znill-~"\frika wcrcl de haven aan (Ie vValvischbaai fot stand
geLrnc:l1t, terwijl thmrn Nec1el'lanc1sche aannemers en i11ge11ienrs
bezig zlin met c1e uitbreiding Yan cle haven van Kaapstad.
In Zuiü-Amer,ika is thans üe haven van Laguay1·a volgens een
Jî:'11gebc:l1 plan met Xeclerlanclsche varianten in uit-roering, ,lendil
de toe,gang tot lrnt Meer van J\iaracaföo, het g-roo:Je olier:e1ürnm nm
YP11eznrla, Yolgern; plarnien van Ner1er1anc1srhe en Amerikaa11sc:he
ingell'ieurs wer,cl verbete,rc1, terwijl ,bij het uitbreken y,an ,den omlag
een onderzoek onder Nec1erlanc1sche leirling plaats haü naar een
geschikte plaats vool' een ol,iehaven (een pipe Hne termhrnl) 'OP de
kust <1er Tiepubliek Oolumbia.
Het spreekt vanzelf, dat ook de havens van C11raçao en }L1·uba
herhaalde mafon een onderwerp yan studie van Nederlandsche
ingcnienl'S nitmaakt011 en met succes wer<len verbeterd.
1

El' is !lus uog plaats en werk voo1· den Nec1erla,nc1schen ingenieur
c1aarbuiten 1 }Iaar ik ,Yaarsclmw, ·tlait alle begin moeilijk ,is en men
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niet moet meenen dac1el~jk een -vaste positie <te kunnen krijgen met
promotie om de zooveel jaar; iutegem1eel, in den vreemde moet men
zich hanc11rnven of vallen. Het leven is harder dan 'het hier was,
maar mooier voor wien chuf en initiatief heeft. En dan: vel011 zijn
ge1·oepen, maar -\Yernigen uitverkoren l
DROOGLEGGING EN AF'iYATJDRING.
In ons land, dat immers voor 38 pc,t. behoefte heeft aan bescherming door dijken en r1uinen, was de afwa,tering alt~jü een belangrijk punt. Buiten da:t .gedeelte, in de zoogenamncle hooge gronden, liet men zich voor 100 jaren minder aan r1e afwa tering gelegen
liggen.
Yoor 100 jaar s-trekte de afwatering in de diepgelegen gebieden
vool'al tot het boyen water houden van het gras- en hooila,nd en
het bouwland, voor zoolang de oogst üie droog,houding vorc1e,TC1e.
Dat een deel der landen gedurende een deel van ,het jaar onr1er
water stond, was nu eenmaal aHijd zoo gewees,t; dat op de opdrogende landen de malariamuskiet een goeden ontwikkelingsbodem
vond, wist men nog niet J\foeraskoorts was nu eenmaal fots, dat
lJij het lcyen in dei lage lanr1en scheen te behoore-n. Als rneu zoegde
voor de afwatering, dan -was dit. in de eerste plaats voor de opbrengst van het land; vom ,clen mem,ch -\Yerd niet gezorgd.
Het. 11eeft een groot deel van cle verloopen eeuw geduurd voor
men ,vist welke üe oorzaken vai1 cle koorts zijn en dat een van tle
eerste middelen om het volkomen tegen te gaan is het voortdnrefül
droogholll1en der larn1erijen r1oor een sterke berna1ing. Dat k011
eerst met succes gesclüet1en, toen cle mechanische bema'ling wenl
ingeYoen1. De eers,te stoombemaling in ons la,nd was cle in 1776
in werkillig gestelc1e -vuurmachine aan c1e Oostpoor,t te Rntterc1am
in de na b1jheid van den molen ,op het Oostplein. Dit eerste gemaal
is al Yerc1we11e11, maar cle molen s,taat er nog, ,heeft zelfs cle ramp
van 1-l :Mei 19-!0 ovel'leeM. Dit eers,te gemaal c1iern1e om water 1iit
Rotterdams stadsgrachten op te malen in Sclüelands boezem. Het
eerste gemaal yoor drooglegg,ing van een polder wàs het stnomgemaal van J\:Ieijdreeht, -dat van 1793-1808 heeft diens·t geclaan.
De eers te groote sfoombemaling met een opvoerhoogte van 5 m was
clie va,n de Haarlellllllermeer, waarvan een cler drie gemalen nog
vom' 20 jaar, z\j het al,s reserve, dienst cleecl. Dat was ,,cle Oruquis".
Het gemaal werd, sedert de versterking en moderniseering van ,de
bemaling van cle Haarlemmermeer, door het Konrnklijk Instituut
van Ingenieurs tot Poldermuseum ingericht, met behoud van cle
origii1eele stoommachil1e a'ls 110ofdrnerkwaarc1igheit1.
Terwijl men vóór 30 jaar nog genoegen nam met een bemaling
1
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vokloende om de hoeveel'heid water, welke in <lcrtig dagen kon
vallen, in dezelfde periode weg te malen, waarbU men bovern1ien
cle kwel en. het. schutwater, indien c1at den po1der bezwaren kan,
vermindenl met de ver-dampte hoeveelheid in die pel'iolle ü1 reke[lh1g bracht. De 1üeuwe eischen voor landbouw en ,hygiëne ve1·minclerde cleze periode t·o:t steeds kleiner aantal dagen, zulks afha-11kelijk van de waterberging van rlen pol•der en den aar-cl der
bebouwing.
De s·toommaclüne zomvel als de pompen werde.n verbetenl en
daarmede eei1 gmrntiger effect verkregen. Een groote vooruitgang
wercl verkregen toen de centrifugaalpomp wenl toe1gepast, terwijl
in cle jongste periorle ,de schroefpomp h1 gebruik werd genomen.
Tegelijker,tijcl kwam cle oliemotor meer in gebruik, niet alleen om
·]1et zuinige,r brandstofverbruik, maar ook wegens üe besparing op
de gebouwen, daar de stoommachine met ketelhuis veel meer plaats
vraagt clan cle motor. J\faar vóór de oliemotor ,heit veld va.11 werkzaamheid geheel voor zich alleen km1 innemen, kwam ,üe elec-tromotor mederlingen, toen de electrificatie van ons land 1groote vorclcringe.11 maakte. De modrrnnstc gemalen zijn thans oliemotor- ·of
electr,ü,che gemalen. De moclerm,,te voor,bce'h1en treN men aan in
de nieuwe Zuiüerzcepolclers en ook :hiei· vindt men, <lat zoo<lni ,10
gelegenhehl er maar is, de ingenieur steefü; lmter p1·0<1uct gaat
leveren. De interessmlte gemalen te Den Oever '(Dieselgemaal) en
te Medemblik {electr.isch gemaal) en vcrvolge11s de elccüische gemalen bij Lemmer en de Y•oorst bij Yollenhoven geven daarnm ltet
bewijs.
Het materiaal der pompen en toe- en afroerlm,izen is ook gemoc1erniseen1. Terwijl men aa:nva11kelijk de slakkenhuizell rler
pompen nog va11 gegoten ijzer maakte, ,ging men over tot gegoten
staal en ten s'1o•tte tot gewapend betm1. Tevens werd mee1· aall(lacht
geschonken aan den vorm der zuig- en persbuizen door deze zeer
geleülel~jk naar ihet einde te verwijdeu.L M:en heeft rfoor eeu 11a n wkeurige vormgeving ,1er schoepen È'n van rle zui1g- en persbuis het
nuttig effect der pompen tot ee11, wat Yroeger fantastisch schee11,
hoog ·nuttig effect opgedreven.
De electrische ,gemalen stellen veela'l een hoogeren eisch aan cle
toevoerkanalen naar het gemaal en aan de waterberging in den
polder, daal' de s:ti·oomprijspolitiek ertoe leidt gecluremle c1e zoog-einaamcle speruren, wanneer andere afnemers een groote belasting
op heit net brenge11, de bemaling stop te zetten.
De civiel-ingeaüeur ontwerpt uiteraard noch motor noch pomp,
maar ,is in de eers•te plaats• verantwoordelijk YO'Or de berekening
van het water,bezwaar, voor <le bepaling· van <le profielen en het
verhang in de toevoerkanale11 e,n voor cle ver<leeling en profielen van
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de torh:ten en kaYelsiooite,n. In de verkaveling, we,lke tegenwoordig
mee1· c1e taak van den cultuurtechnischen ingenieur is geworden,
moet. hij torh een woord meespreken, in ver1rnrn1 met de bepaling
va11 c1c ·waterberging ÜJ clen polder en het Yermog·en c1er bemaling.
Hij heeft verder te zorgen vom~ c1e schee1waartkanalen, c1e lanr1·wegen, de bruggen en los\\·allen, · en in verba11c1 daarmede 111oet hij
ook bij r1e plaatsbepaling der bewoningseentra, waarvoor i'n ,groO'te
complexen de mec1ewcrl~ing van c1cn socioloog, c1en stec1ebnnwkunfüge en clen lam1scha11sarclütect nooc1ig is, een invloed van
bet.eekenis behouden. H~j moet b~i de oplossing van al deze vraag'stukken c1e kosten Yan het toekomstiige orn1erhouc1, zoowel als r1en
druli:, welke alle seeum1ail'e werken op c1e kapitaalsrekening· door
rernte en aflossing uitoefonen, in het oog houden. Want deze lrnste11
komen 1:en slCJ1tte, evenals in het oude land, uiteirn1el~jk ten la site van
den ingelam1 en mogen niet zwaarder -rlrukken dan het land kan
dragen.
Het einc1 yai1 het werk moet leiden to,t een waiterschap, clat z~jn
eigen lasten kan dragen met een bes,tuursvorm, welke zoo diep
gcwo.rtelcl ,is ,in he:t wezen yan ons Yolk.
Iu <le laatste (lecennia ziet men iu hel ouc1e land
va11 cle 1iieu,Ye Zui<lerzeepolden,, welke w~j gaanie het 11ieu-we lanc1
noeme.11) een groote concentratie Yan beheer. Oude eerwaardige
waiten:rhappeu zUn opgrheYcn en tot niemye grootere eenhec1e11
Yereenigc1. Er zijn vele rec1enen .-oor zulke r:011centra bie, welke 111
liet beheer tot verec11YmH1igh1,g leidt. Ik wil echte1· 1liet nalnte11 ook
op '11et 1rnc1ed Yan c1rzc Clmcentrnties ie w~jzen en er c11u: Yocw
waan;clrn1n•Jl, ook iu cleze rekening zekere mnvceghare üiugeu 11iel
uit lrnt oog te Yerliczen.
Ik be,1oel rle :n·oote oprnec1enc1e krac-ht, welke altijd is uitgegaan
varu het zrHhrstm·r11 v11n kleine g·emeenschappen, waar.toe c1e strUd
tegen het water leidde. Maakten c1ie besüuen ee11 fout, dan werd
deze c1en i11gdantlen tot schade. \Yaar cle groote beûttei· de meeste
,sclrnc1e zou om1en·im1en, moest deze wel bereicl zljn ook zijn ,groote
aandeel in c1e lasten te dragen, soms ver uitgaande boven het evenredig c1eel van zijn oppervlakte grond in de gemee11scha1J. Doch
ook de kleinste landeigenaar moes,t kunnen meepraten, want ook
voor hem stond alles op het spel. llij moest clus mee kunnen kiezen
en gekozen kunnen worcleu.
Hetzelfde spel zag men zich ontwikkelen in cle vereenigingen,
welke cle we1c1ac1igheic1 verzorigc1en. Niet alleen ,c1e groote bezitter,
ook de kleine werkte mede. En evenzoo in zijn kerkgemem1schap;
wij zij.n wel eens bespot om ons g,roote amltal kerkgenootschappen
1
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en ke1·kelijke kriugeu. :.'\I-aal' welk een opniec1ende waarde ging er
uit van het besturen <1oor <1en, ,Yat -ivij noe1rn1en, kle,inen man.
Het diepst Yan alles trof lll\i echter rle ze1fstam1igheü1 der watersclrnpsbesturen. E,n wat ee1Î aardige gewoonten waren daarbij in
zwm1g. Vaca'1.iegelc1 of eenige anc1ei·e yergoec1ing kreeg ee11 polc1erbeslum·<le1· niet. I\Ia,11· eens lH,r jaar ,Yas e1· <le jaa1•yergaclering·,
als de rekening·en ,Yen1en goetl·gekeur-11 en de onrnlag· ,Yenl vastgesteld. Da.n werc1 er ook gegeten e11 in c1e groote waterschappen
een goerl glas 1Yij11 ger1ronken. Ik lrnd lrnt yoonecht in mijn jongen
<t,1jc1 zulke,jaa.r<linen: als gast mec1e te maken. Het moment was dan,
als r1e c1\jfograaf het woord 1mm, het jaar o,·el'zag en c1e hcemra11en,
die goec1 werk ,1rnclc1en verricht, een pluim op c1en hoed stak. Dan
viel het dezen gemakkel~jk een heel jaaT Yoor niets te \\'e1·lrnn, want
die eer was in ztin omgevirng ,bekmH1 en c1es Zondags voelde h1i c1e
beworn1erenr1e 11likken nm z\jn c10l'psgm10oten op zich geYestigc1.
Die goe11c gewoonte nu1 zelfbestuur heeft een grooten 1nvloec1
op ons vnlk gehac1. Ik sclnijf het me<le t1aaraan toe, dat het ons
111ogelijk was met ons klei11e z.iell'utal a1!ij11 weer hestmudcrs te
lereren voor ons in vergel1jking -fot ons :lancl •0J11tzagl~jk groote
Koloniale R\ik. Daar lag in alle bgen Yan ons yolk een rijplieirl
-om te l1cst11re11, c1ie i:~in OO1·s1n·m1g· Yornl i11 r10 npyo,:,1li11g, wclk0
hun Yaclcrs llac1c1011 gchar1 in het ]Jeshucn (lPr fü1hell(le11 kkinp gJ\meen:c;ehappe•n, niet in het miirnt Yan clc ,Ya terschappen Yan mrn
kleine, maar ge11urenc1e Yele eeuwen \Tije larnl.
1-:lo11clc1·ü jaar geleden \Yas er 110g 11iet Yecl belangr;tc.lling YOOl'
ya11 rle nfw,dcl'ing dei· hoogc •gTonclen, :\fo11 "'""·"·'•'" in
rlien l ~j(l wel over oye1·s!1·oominge11 c11 maakte onhYel'pcn, maar
eerst omstl'eeks 1870 kwam S·tieltjes tnt een gezoll(le11 grondslag
voor 1le verbe'lcl'ing c1er kleine Tiv-ieren. B~i gebrek aa,11 gegeYem:
s•trlrle hij c1en nrnximmn afroer •op 0,2 m" per :oeconcle en per 1000 lrn.
Deze aanname is la ter te klein gebleken en lelkens wee1· verbeterd.
Naarmate cle ,toestarnl beter werd, stegen ook de eisclrnn in Yerbarn1
met c1en lanc1bomv, zooclat men thans in het iügemeen rekent met
een afroe1· van 0.9 m 3 per seconde en per 1000 ha, terwijl ook dit
cijfer voor sommige ,gebierlen te laag is •gebleke.11.
De groote en definitieve verbeterh1g lrn•am echter eerst toeu r1c
werknrruiming in de Ycrbderi:ng een gesdiikt object giug zien.
Deze wm·ke11 ziju immers . zeer arbeitlsiHte.irnief en leeneu zich
bUzonder voor geleiclel\jke uitvoering·. · Daarmede is een cnltmutcchnisch werk ui:tgcyoen1 van groote maatsclrnppel\jke be teekenis,
welke groote gebieden Yan ,Yeiiüg \\'aaTtk, welis,vaa1· liggende hi11i11e11 onze gre11zen, in feite aan o·ns territoir heeft -toegeyoeg11.
1
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LAXDsL.\XîYIXXIXG.
L:rnclaanw-inning ,cloor rlrooglegging en indijking zit ·den Hollander in :het bloed. lT behoeft slechts de kaal't n111 omstreeks 1300
te leggen naast füe ,·an :heclen om te zie11 dat c1eze bewering geen
gemeenplaats is.
Het treft om;, als wij de gesdiietlenis cler lamlaanwinning nagaan, <lat, welke tegem;lag ons yolk ook trof, cle gcstaclige arbeicl
aan <leze n·ee<lzame wtjze Yan gebieclsni-tlJreirling voortging. Het
is r lJekencl, clat een groot cleel 011zer choogmakerijen tot sfancl
lrn·,1111 in !len 80-jarigen oorlog. }Iaar toen ik mij yoorbereülde
om oYer tlit omlen1·c1·p te spreken, lrnn ik niet nalaten even na te
gaan wat wij, in clien ellemligcn t~jcl tle1· Fransehe beze:tting van
lî!l5-181:3, op dit gebied tot stancl braehten. Het bleek toen, clat wij
in clie l!) jaar :26.Sîî ha clrooglegclen, cl. i. gemilltlelcl l!l-J. ha per
jaar. Yergclijken ,Yij tlH gemiclclelcle met rle periocle van 18J:2~19Jl
met 1:1n.3S!l ha totaal, of gemi<ltlelcl 1'1~H5 ha per jaa1·, clau wint
tle eerste 1wr-iocle het 1mg, tenzij men een <leel Yaill clen :N.O.-polcler,
dat einrle 1941 reerls clrooglag, meerekent, want clan will't 011ze
eeuw het.
lh-oogmaking en im1~jking was altti<1 een riskant \\'erk, financieel
en ,technisch. Zie eens naar de eeuwenlang geringe opbrengst Yan
droogmakerijen als Ileerhugowaan1 e11 Pnl'mer in onze gouden
eeuw Ye1•0,yerrl, en zien w~j t1an weer nam· tlen tegensla,g hij <le in<1~jking Yan clen Hoge,nrnnlpolrle1·, waan-au cle t1tik :JO September 1911
<1oor1H·ak, een paar r1agen y(>(,r c1e ütik opgele,·ei-tl luH1 rnoele11 :,-:\j1t.
Toch ,Yerclen t1e polders in Xoon1-Hoillarnl dl·ooggc:J1om1en en in het
begin Yan tlPze eeuw, toen m1twatc1·ii111: e.n l1eterr. cultuurmethotlen
,:.el([ ,younen, tot groo,ten bloei gebracht. üe Hogewam·,clpolcler
kwam in he·t Yolgenc1 jaar, in Hll:2, in cultmu· en stond in mm
geel Yall clen eersten koolzaac1oogst.
Het uehoeft ons du:.; niet te .-en\·cmcleren, t1a t hoewel ook weer
Yrle 1wssimisten cle afRluitil1g en clrooglegging· Ya,n de Zuiderzee
een onmogelijkheid a('htten, ook r1it werk, r1at reeds ticutalle·n
jaren lang ons bezighield, werd aangepakt en dat met succes het
moeiltikste deel, cle afsluitdijk, wercl voltooicl en 1·eer1s 70.000 ha
werden i ngcclijkt, ,tenYUl c1e :20.000 ha groote îY,ieringennecr in
('Ultnnr wen1 gehrad1+ en tha11s onze lJes-te en rijkste poll1er is.
Uaan wU nu ,na, welke tedmisehe vooruitgang in üen üijlrnlJouw
is te boeken, dan stel ik U yoor de afsluiting van het, •Sloe in 11.;ïl
en die van cle Zuic1e1·zee in t1e jarm1 Hl:2ï-lfl,:'l3 in het kort te
OYerzieu.
De Sioeclam was lang lUUO m, wa,uvan echter sleth-ts 363 m
gelegen was tusschen rle laagwa terlij11e11 van het Yoo1·malig vaa1·-
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water; üe Afsluitilijk rloor ile Zuhlerzee nrn 'IYieringen naar :Friesland heeft een lengte Yall b~jna 30 km.
De Sloeclam werrl ,gebomnl in een t~jc1, toen er nog geen kranen
en z·m1dperswerkhüge11 in ,gebruik waren. Het sluitgat wercl ge{1icht door een 1)jzernlam tot ongevem' 1 m bonm L.'IY. op een
basis van zh1lrntukken. Het plaatsen der zinlrnü1kken moest nog·
geschieden met zeilschepen. De stukken werden be:1nvaarcl met steen
-en met kleikloetelingen. Steen wer-cl rloor zeilschepen -van JS tot
163 tm1 h1 vleNen aange-voenl, de kleikloetelingen met sehom,·e11.
De s'iuklrnn werden bezwaard met 30 S.T. stortsteen en 5 m 3 ,sch-orklei per 100 rn 2 • De vletten maten :3.3 tot !) 111 3 • ::'\fen besloot eerst
het diepe gat tot eYen btj L.Vir. te sluite11 en daarna van beide
oevers uit tot H.V\'. rlen clijk af te maken. Daal'lrn \Yerd cle clijk
met ,gebaggenlen en gestarten grond en met door locomotie,•en aangernerclen grond versteü:t, waar,na .geleidelijk cle -verrlediging iler
glooiingen werd am1gebnwht.
T,oen cle dijk tot 1 111 onder halftij ,rns opgewerkt, sfortte de
stroom Ziich met groote kracht over üe11 dam, soms met een vern11
van 1 m.
Men besthikte nie;t over sleepbootei1. Het mechanische materieel
bcsto,ncl uit lwec iu LLÜk gc1Jomnlc baggcnnolem; met machines van
26 P.K. en emmers Yan :200 1 inhoucl. De zes ornlerlos:sers (klepschouwe11 11oemcle men ze toen) lrncl-<len elk een inhoud Ya11 30 m'J.
Er we1·den drie :-,,toomlocomotienm gebnükt, twee ya,n lî ton en
één van 2G ton met \Yagpn,; Ynn J m'l inhonr1. Voor o,nze begrippen
een matig ma·terieel clus. Maar het cloel wenl be1·cikt, zeyen maancle11 i-óór dm1 n1or_ge:st'1n
fü1 turn Ya11 oplerel'ing en zom1e1·
sc hokkcrnle te.genslage11.
Door de rg:roote afmetingen moest het Zuk1erzeewerk geheel a1H1ers
worden aangepakt.
Men besloot daarvoor, 1m sch~ttcrern1e Yoorstuc1ic rnn de Directie
der Zuir1e1'Zee,verken, om van den oorspronkeli,iken opzet af te
w~jken cloor n.l. de diepe geulen zoolang mogelijk ,apen te la,ten en
op de claartusscl1e11 Uggencle omliepten de dijken c1acle1Uk tot Tolle
hoo,g-te af te werken. Inmic1clels zouüen cle geulen, wefäe als sluitgat tO't. het laats,te ,toe ,open zouden blijven, cloor een beteugelingsclam, nie:t cle kruin op 4 m onder halftij, tegel\ Yerliezen besrhenfül
wurrlcm.
::'lie,11 beg,reep dadelijk, dat men het oude aanbestedingss_ys•teem,
dat nog bij cle afsluiiting van het Anrnteldiep was toe,gepas,t, door
het werk in perceelen uit te geven, aüet kon toepassen. Er zou ee11
groote vloot vin1 werktuigen, waarunder Yele nieuwe typen, moe,ten
wowlen gebouwd. Men kun niet verwacirten, clat een aannemer clat
1
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zou doen, als hij het voo.ruitzicM. zou lrnbben bij een volgende aanbesteding z\jn nieuwe, speciaal voor üit werk gebouwd ma.terieel
·weer ,te moeten opleggen, zoodra een anrlere opt-imis•t zijn kmrn ging
wagm1. Er wercl claarom besloten tot opdraclrt 011cl:ershanüs van
de g·eheele afäluiting aan een combinatie Ym1 ·der gToote am1nemersfhma's, die te zamen cle M. U. Z. vormcle,n. Deze zou in
overleg met de Directie een werkplan opmaken; zij beloofde om
den dijk bhmen acht jaar op te leveren.
De uitvoering van het werk heef t geleenl, dat de Regeering in
clezein ,goecl gezien heeH en een uiitvoering heeft g·ekregen, waarvan
thans Twg cle heele tech~üsche wereld met belang,s-telling kennis
11eemt en •dat in zes jaren voltooid werd.
De sluitgaten zijn !grooter clan die iin 1he t Sloe. De vervallen bij
cle slnit-ing van den Afsluitdijk zouden klebier zijn geweest, ware
-de afsluiting niet om technische ,reclenen te Yeel naar het najaar
verschoven geworden.
Ik zal U niet bezig houden met te veel vergelijkingsgertallei1,
maar U staat mij toe, dat ik no.g eenige punten na-ast elkaar ,stel:
1
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8loe
3G5 m
10m
14 Juni 1871

Jliidü'clqrnnclen

·wijd
groo,tste cliepte
af ges-loten

-

l3GO m
13 m-N.A.P.
22, :November 1931.

De Jiiifülelgromleu waren dus èn in lengte èu in wr.,•1.,t, 1 11 zeei
veel bezwaarlijker. îYait -dit beteekende spreekt het best uit het
wmwgenomen verval tegenover het berekende. Het berekende
maximum bedroeg (zonder wincl) 0.74 m; üaar alle berekeningen
ten aa·nzie11 van i,,torm en ge'1:ijclen tijdens cle uitvcoering uitkwamen,
iÎs er geen enkele reden om deze berekening in twijfel te trekke11.
Het werkelijke maximum bedroeg tijdens cle sluiiting 1.15 m, waarbij
de stromnsnelheicl op 1·uim 4.25 m per secuncle kan worden gesteld.
KOl't na de sluiting liep het verval zelfs op tot 1.35 m. Bij het Sloe
werd in den z·omer, clus tijdens cle slnit,ing, een verval vm1 1 m
waargenomen.
Stellen wij nu :het materieel tegenover elkander, dan herkent
men dadelijk de g-roo.tei veranüering, welke in de periiocle van zesüg
jare11 op ,clit ,gebied is volitrokken. Alle materieel is van ::-;reclerla,nclsch fabrikaat en mac:htig ,in pr,oduetie.
Tijdens de sluiting van de JHid·cleligromlen wa1·en, ,toe,n het kritieke stadium der shüting 11aclerde, bijee11gebracht:
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11 ba•ggermolens,
6 grondzuigers,
7 per-szuigers
2 hop1lers,
2 transp01·teurs,
4 gewone keileemkranen,
2 lange-arm kranen,

.,,

oYerige kranen,
s,teenhansp01·teurs,
.,,:,/ onrlel'los,;ers,
GO eleyatorbakken,
'I,..,
.~)t) zolcleTbakken,
60 sleep booten.
,:,

c>

Met cUt materiieel wercl een groots·te procluetie pe.r week bereikt
van 330.000 m 3 zm1e1 en van 92-.000 m 8 keileem, waartegei110ver de
hoeveelheclen aan den geheelen Sloedam ve1·werkt in het ,niet vallen
met zijn 155.000 m 3 geba,ggenl zand, 44.000 111 8 gevlet zand, 49.800 m 3
klei, 155.000 m3 gesclrnier,d zand en 2J9.000 m 3 gespoord zarnl. Aan
de 1\'Iicldelgronden werd dagelijks (te11 slotte ook de8 Zomlaigs)
gewerkt van 5-23 uur, behalve ,in het sluitgat en aan hert vooruitbrengen der koppen, waaraan na het inva'Hen der duisternis 1üet
kon worden gewerk:t.
Het nachtelijk werk was mogeltik dom de sterke vei-Lichti11g der
werktuigen. Het geheel maalde een ,romantisehen im1ruk. Gelukkig
is die rorna,ntiek zonder ongeluklrnn af.geloopen; een ingenienrswerk
behoeft in het al,gemeen geen spamünge11 op te leveren als men
vrij is" z~jn tijc"Us:tip te kiezen. Dit was men wel bij het bepalen
van het dichten van het laaü,te sluitgat aan cle V'lieter op 28 ':\1ei
1932. Toen was men zelfs zoo zeker van zijn zaak, dat me,11 op het
allerlaat,t de <lidrüng nog even Temde, omrla·t anders de autoriteiten, die toespraken zouden houden bij cli,t geclenkwaarclig ,gebeluen, het belangwekkende monrnnt niet hadden knm1e11 meebeleven.
Gaf ik U in deze korte schets eenig inzicht in wat onze uitvoerem1e ingenieurs op lhet ,gebier1 van materieel tot s<tarn1 hebben
,gebracht, zoo past het ook 110g te gel1enken de gewelcHge sitnclies,
welke dit werk voorafgingen en .tei· controle nooclig waren. Van
deze spr.ingt het meest in het ooig die cler Sta:itscomm-iRsie, inzake
hooge watersitam1e11 in verballC1 met cle afsluiting van cle Zuiderzee. Deze commissie, welke van 191'8 tot 1926 onder de. vom·treffelijke leü1ing van Prof. Dr. II. A. Lorentz arbeidcle, heeft een
rekenmethode ontwildrnlc1, welke van de grootsrte beteekenis ,vas
voor de voo,rspelling van waterhoogte in 011s land. De clijlrnhoogte
werd b~langrijk ge,vijzigd et11 de kruin veel hooger gelegd dan in
het vaorontwerp. Maar de rekenwijze ,gaf tevens ,gelegenheid om
gerlur~nc1e het werk den invloed van de afsluiting in de versclhillende phasen van het Wel'k vooraf rte bepalen en, te,rwijl de leelrnn
doorgingen met hun crHiek, kon de vakman, toen h~j zag, dat in
elke phase de werkelijke gevolgen van de afsluiting overeenkwamen
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met de vooraf ,berekende veramleringen, er genrnt op zijn, da:t zijn
werk zou beanh,·oor(len aan de vooraf berekende aan1rnme.
Zoo kon dit ,groote werk van den jo:ngs•ten tijd een succes worden
en als een goed inge,nieurswerk aan het land worden af geleverd.
JHaa1· de ingenie111· was nog niet geheel tevreden. Er waren
tijdens cle uitvoering hier en -claar verzalddngen opgetrecle,n, afschuivingen, welker ·oorzaak men niet volcloencle kende en welks
ontstaan men niet geheel 1iac1 voorzien. Geluklág, clat inmülclels
het la,bora,torium voor grondmechanica tot sta11d is ,gekomen, wamt
,daar kan men nu verder zoeken naar deze oorzaken en een wetenschappelijke verklaring van c1e g,ronclbewe,gingen geven. Dit is
nooc1ig, zooclra men hier of elders "Terken üp nog •groo,ter ,schaa'1
wit gaan uitvoeren en dan zou moeten extrapoleerel! ten opzichte
van cle in ons eigen laml opgetlane ervairing ,op kleinere schaal.
Het wonlt toch ook hoog tijd, clat w~j van ,te ,noren kunnen bepalen welke d~jken in Zeelat11d - 01n zoo te zeg'ge11 - zijn voorbeschikt om een oeverafschuiving ,te gaan ver·to011en. Zoorlra men dit
weet en de reden kent, heeft men ook de remedie ,in de ha,ncl en
kan men voorkomen, dat oeverafschuiving plaa,ts heeft. Ik weet
niet, l10evei· de s,tuclies in het Laboratorium op dit punL gevorderc1
zijn. Ik 1Yee t Trnl, tlnt de prnc:tijk in rle,n laaü:ten tijc1 ge:hP.e1 ;111rfore
opg,wen aan zijn arbeid heeft voorgelegd. Maar ik hoop tocfü, dat
de leiders van het La bora:t,ol'imn het betreffende speurwed, niet
uit het oog zullen behoeven te Yel'liezen en deze en andere vraagc
s·tukken met behulp va11 de jonge ingenieurs, ·clie gaarne na het voltooien van hun stllf1ie in het Labora1tol'ium wille,11 werken, .tot een
oplossü1g zullen wetet1 te brengen. Eerst clan zullen wij terecht
,tegenovel' vl'eemclelingeu tl'otscl1 mogen zijn o·p onze repnta tie, omda,t rleze niet mee,r alleen voortkomt uit de oveThweringen onzer
vmleren, maar ook berust op het l'ijpere inzicht en cle ervarrLngen
vm1 111111 nakroost.
1

1

LANDMETEN EN GEODE'i::JIE.
Ik herinner eraan, dat de •door Simon Stevin mitworpen ürntructie
aan c1e Cu1·atoren cle1· Universiteit te Leiden als een der voorname
vakken, welke clac1el~jk voor c1e ingenieurswetenschap noodig· is,
het Lan:c1nleten noemde. Het pas·t ons ·chrn na :te ,gaan, welke vermn1el'ingen de afgeloope,n eeuw ook op dit gebierl heeft gebracht.
Zij zijn vele en zeer bela,n,grijk (6).

1. Theoretische [Jl'Ondslayen.
In deze eeuw valt rle ontwikkelirng van cle vereffeningstheo,riie,
(6) Ik dank d,eze ,bijdrage aan Prof. Sch,e,rmerh0,rn.

48

van de methode der kleinste kwaclrarten, die eei1 rwtirnneele behan•deli111g van waarnemingen mogelijk maakt. Aanvankelijk a'lleen
toegepast voor astronomische metingen en primaire triangulaties,
is deze ,theorie ook van groot ,belang voor de moderne la:11dmeetkunde en begünt als waarnemingsrekenirng al,gemeene itoepassimg
ii.n de techniek te vinden. In ons laml zijn aan de ontwikkeling
ervan de namen van Sch-ols en Tienstra verbonden.
2.

P1"i",nad,re fria,ng'lllatfo.

I11 de laatste halve eeuw is de ka1•tügrafie zoowel van Nederland als van Nederlandsch-Indië op een mathematisch juiste basis
gebracht ,doOT de uitvoerirng van prima,ire en secundaire triangula,ties, een ·werk da·t in Io_üLië nog altijd in ga11g is e11 in Necle.rla:nd
nog slechts bijhouc1ing vergt. Ten gevolge van deze ch'iehoelmmetingen zijn alle verdere karteeringen op een geheel ::111deren
g1'01ndsilag !gekomen dan voor dien tijd. De meetkundige constructie
der üUde waterschapskaarten was een zeer moeizame arbeid met
gebrekkige resu'1taten, juist wegens het gemis· van dezen algemee11en grondslag.
De voor ons l:and zoo belangrijke vraag van de hoogteligging werd
evemeem; Vüor het eere;,t van 1875 tot 1885 op voor dien tijd glansrijke wijze opgelost door de nrtvoer,i11'g del' primaire waterpassing
van Ooilren-Stuart. Ook de meilhode va,n waterpassen wercl ten
opzicl1ite van de oude werkwijze fundamenteel verbetenl.
3.

Kwrteeringsmethoclen.

In 011s land zijn, noch voor de topografische opnamen, noch v,oor
de gewone lanclmeetkunclige wei·kzaamheden de methoden in beginsel veel veranc1eNl. Wel oefenden verbeteriivg va11 cle tnstrumenieele uitrusting en verbetering der vereffeningsmethoclen sterken 1nvloec1 11it. Dii wa,s clan echter a!ltijd meer verfijning dan
prirncipieele wijziging. De gewone opmeting met meetbancl en
hoekspiegel heeft zich in beginsel in deze eeuw gehandhaafd. De
lin geaccidenrteercle landen met succes toegepaste nieuwe tacihymetrische methode kwam 111 ons vlakke 'land, waar ,de noodzakelijkheid voor deze werkwijze ~ooveel minder spreekt, zeer wehüg tm
011 twikkeling.
4.

Fotogrammetrie.

De ee1rige ,revolutionnaire wijz,i:gi11'g in de methode der landmeetlnm,cle is v,an •cl·e laatste 20 jaar en in Neclerlancl, zoowel als .in
I1rdië ,in, het bijzo111cler, Yail de laartste 10 jaaT. De toepassüig van
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c1e luchtfotogl'afie in den VOl'lll der z.g. luC'htlrnrteerh1g bracht
ing1·ijpernle w~jzigingen. De verva•nging van de meting in het
terrein door meüng in het fotografisch beelcl beteekent natuurl~jk
,geen verhooging van (1e nauwkeurigheid, tenminste niet in (1e
meeste gevallen, echte1· wel voordeelen van tijdsduur mi kosten.
Het grootsite voon1eel bezit •Üeze metl1oc1e echter in de onontgonnen
gebieden, waar op den •gronü sleelits onnauwkeurige meth1gen
WOl'(le.11 uitgevoerü, zoofürt de fotognnmnetl'ie niet alleen s neller
en goedkooper werkt, doch bovenfüen ook Yele malen be.ter.
De toepassing del' fotogrammetrie bracht het bedrijf •der luehtkarteering ook in zeer nauwe aanraking met beoefenai-en van
anüere teelmische wetenschappen, die de luchtfoto,graf.ie als zoodanig voor hun mHlerzoek kunnen gebruiken: geologen, l10utvesters enz. De lam1meetlnrnc1e heeft niet alleen ee.11 nieuwe teclrniek
tot haai· beschikking gekregen, doch lrnn door de propaganda voor
deze methode ook b\j uitstek sümuleerem1 werken op het gebruik
van c1H moc1el"ne hulpmic1r1el voor andere wetenschappelijke en
economische üoeleinden.
Naast he-t gebruik der fotogrammetrie voor exploraties wint
deze methode al meer veM voor karteel'ing van gecultiveerüe gebieden. Reed:s sec1er•t 1!}:33 geschieclt, 1rnas,t de bijwerking van omle
uitgaven van de topografische kaart va,n het oostelijk üeel vall
Nederland, de herziening van deze kaart 1 : 23.000 van het westen
van ons land uHshüte11d langs fotog,rannne:trisehe11 weg. De
riv,ierkaa rt wordt met behulp c1er luchtfotogrannnetrie same,ngesteltl sedert 1D3O. Verder zijn G00 strekkende km op srlrnal 1 : 1000
•gekarteerd b.v. yoor den aanleg vm1 rijkswegen, terwijl een aanva11g
i,; gemaakt met rle toepassing vm1 deze methode voor cultuudechni,;che werken, als nülverkavelingen en ook voor hermetingen van
kadastrale kaarten. Zoowel techniek als toepassh1gsmogelijkheill
der fotogramnrntrie zijn echter nog in een zoo sterke •ontwfälrnling,
dat een overûcht hierover op c1i:t oogenblik ,nog vrijwel omnogelijk
is. Vast s·taa•t echter wel, ebt (1e verandering üie deze techniek in
de lamlmee>tlnmde brengt, in een 'luttel aantal jaren ingrijpender
iis dm1 zich vóó,r ,dien tijd i,n 100 jaren voordeed.
1

1

5.

Lanclmcctknnclige diensten.

In 1842 was de kadasfrale 1rnrteer1ng een tiental jaren klaar.
In het eerste gedee1te van de daarop volgem1e eeuw is deze echter
eerder achteruit gegaan dan verbeterd. De indclenteele hennetingen
zijn in cl'e tweede helft van de afgeloopen eeuw begorrrnen, doch de
lmiüige s,tanü is nog· hoogs·t onbev1·ecU.gencl De kadastrale kaart,
üie ,i•n wezen belastingdoeleinden dient, heeft ecMer wel geleidelijk
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meel' toepassing geyonrleu voor alledei ieclmische (loeldnden. Toch
kan <li<t lrnartwe1·k met het oog op zijn bepel'kte eigen doelstelling
Yoor ieclmische lrnrtceriug slenhts ecu gel'aamic yo1·men.
Een sterke s,timulans voor Yerbcte1·ü1g van het Ka·clastei· is ,gele,gen in (le zeer uiigebrcide meüngen, die in de 'laatste 20 ja.ren
zijn nitgevoel'Cl voor allerlei technische rloelcirnlen, zoowel door
gemeentelijke als do'Or H~jksd.iensiten. De zich in ontwikkeling
beYirnlenc1e .gemec,utelijke lantlmeetlrnucl,ige diensten en clle van den
Il\jks,nrterstaa•t eu ,ook van rle Provi.ndes stinrnleeren in sterke
mate rle 1"erbeterü1g van tle kadastrale lrnrteering. Deze verlrnteringen worden daarb~j bijna altijd in samenwerking tnsschen het
Kadaster en deze ,technische <liensten ·t·o1 stancl · gebracht. Aan het
naast ellrnndm- werken is , ooral in de laatste 10 jaren in sterke
mate vaal en perk ges•telcl. De sys1·ema-Hsrh uitgevoerde metingen
voor wegen eu kanalen z\j,n bezig een kaa1·•twel'k van alle belangrijke rijkstel'l'einen •te v•ormen, clie bij het beheer daaTvan door alle
daarbij betrokken ürntaTities va11 1be:lang zijn.
Vau de topogrnfische kaartei1 hebben wij in de beschouwde
100 jaar de volfooáing van de stafkaart 1 : 50.000, cle opzet e11
Yülitooiing vm1 clc 1 : 25.000 en van cle 1 : 200.000 van o·ns land
gezien, Ook iu Ne<lerlanrlsd1-Inclii\ valt cle grocYtc activiteit up het
gebied cle1· ,to1mgntfische karteer1ng geheel in deze 100 jaar.
In het bijzonder in Neclerlamlscrh-Imlië heeft men z.ich tlom· een
vrij ,groote verschei<lenheid van kaarten sterk aan '([e behoeften
aangepast. In Nederland s taat men voor de naag, h1 hoeyerl'e tle
kaart 1 : 215.000 aangevuld moet wonle11 (loo,1· een kmu1werk op
gl'oote1·e schaal, bijv. 1 : 10.000, waarnaar hoe langc1· hoe meer
vraag onts,taa t.
Men ziet op landmeetlmnclig gebied eeneTzijrls een ontwikke1-L11g
van ·de lafülmeeikuncle in -iec1er v<1,n de tech1üsc1he diensten, die het
landmeten als' lrnlpv,ak gebruikt, e11 aan ,den anderen kant een zeer
noodzakelijke en gelukkige samenwerking tusschen de verschiHenclc
takken van dienst. Deze werkwijze vool'lrnmt een vel',staniug en
bevordert cle tecilmische ontwikkel:Lrng van het vak.
De lamlmeetkunc1'e heeft zkh in Nederland vooral binnen het
raam van cle overhei-clscliiens-ten •onrtwfäkelcl. Het particuliere bedrijf
is daa,r,bij nooit van andere clan inciclenteele beteekenis geweest.
De luchtkarteering biec1t in cwt opzicht echter nieuwe mogelijkhetle,n, zoowel binnen de groote maat-scha,ppijen (B. P. l\i.), als als
1ievenbedrijf van de lucM.vam,tnmatschappijen. Het is niet uHgesloten, dat. een goede particulie1·e organisatie, in samenwe,rki,ng
met de overheid na den oorlog, .in het bijzomler op het gebied van
ile luchtkartee.ring te zamen met. bui.tenlarnlsehe groepen gunstige
resulta;ten zal kunne~1 bereiken.
0
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IlOU-VV:M.ATEilUALEN.

Ook op het ,gebied_ vm1 'lle bouwmaterialen heeft de afgefoopen
eeuw voor c1eu civiel-ingenieur een complete 'Ülnwenteling ,gebntcht.
Ik behoef slechts ,te wijzm1 op de invoeT1ng' van ijzer en staal en
van Portlandcemcn1t, zoowel als van cle verbindingen van deze
bouwstoffen tot gewapend beton. JUaar zelfs· op het ge,1.Jiecl van
hout - vroeg-er rriaa.s1t baksteen een de,r voornaamste bouw,stoffen is er een g,roote veranclering opgetreden door de invoering van
allerlei exoüsche !houtsoorten; cle toepassi,n,g' vooral van Snrinaamsche houtsoorten is, mogelijk clom het systematische m1c1er,zoek van Dr. ir. J. Ph. Pfeiffer.
In de laatste decennia is het ,onderzoek vooral gericht geweest
op besparing' van hout a:ls constn1ctiemateriaal, o. a. clom:
1. verlijmi111g, waarbij nuassieve balken door holle, of I balken,
besitaande uit een aarrrta,l aan elkaar g·elijmde planken, worden vervangen. Vrij,cl:raigemfo gelijmde kapconstructies worden in cle laatsite
jaren ,gebruikt voor markthallen, kerken, gymnastiekzalen, enz.;
2. trip'lex en multiplex, waarbij van speciale lmnstharslijmen
wm,clt gebruik -gemaakt.
Een bijzonder so01,t 1m~lüplex i::; het ,gelangrlP hout 1schichfäolz)
c1at bestaat uit een :gToot aantal zeer dmrne laag·jes, op ellrnar ,ge1\jmcl met kunsthars en da t vooT vliegtuig·scihroeven, geweerlrniven,
enz. toepas,sing viindt.
Op lwt gebied üer conserveering zlin 1taas t de bekende methoden
(kyaiüseenm, creosüteeren) thans behancl:elinge,n met waterige oplossing van bekende zouten in opkomst. De 'ConserYeerencle waarde
wordt bepaald 111:et een ges'l,anclaa,nlitieenle schimmelproef; daar~taas,t worc\Jt ,de ui'fi.oogbnarheid met water m1derzocht.
De baksteen is ,in de waterbouwkunc\ie practisch verclwenen en
door beton en 1g·ewapend beto11 vervangen.
De houten fm1deerimg'lmlen ·zijn door de ,gewapend betonpalen
vervangen. Terwijl men v,roeger 10 ton als maximum last amntam
voor een fundeerim1gpaal, behoort 65 tm1 per paal thans 1niet meer
rt,ot cle uitwnderingen en wordt v,oor bijzrn1,dere constructies een
maximum 11ast van 100 ton toegelaten.
Het l1:0ut va·n cle damwanclen is vervangen door S'taal ,of gewaIJencl beton. Gewapend beton ,is aantrekkelijk, omclat he,t de gelegenheid bieclt ,t1ot een iil11nige verbfa1'ding met alle c01rntructiedeelen van
een bouwwerk. Deze ülllilltekeer ,in het gebruik van bouwmaterialen,
in het bij21onder in de warterbouwlmnde, is voornamel~jk te danken
aan de Yerbeterirng van de techmiek 1ten aanzien van de proclu0tie
der bomvmateria-len en ,,a1, de conueöle op deze matel'liale11.
Vièanneer fä: cement noem, herinmer ik mij dat iin mijn s1tudenten1
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t\jll de noo nrnzenzeef r1e ,grem, gaf van liet •onderzoek üp fijnheid.
Xu geeft de -HJUO mazenzeef l1e ftinste aan. Men twis1tte im die
<1ngen nog over üroge en natte beton. Thans heeft men ,füt vraagstlû( mw1er de knie l1oor nauwkeurige bepaUng van ·de waterhoevcclheicl en 1rnmvkeur,ige grada,tie cler samenstel'lencle deelen. Men
maakt nu een zeer hoogwaardig be,ton met een minimum hoeveelheid wa<ter.
Tril- en slingerbeton ,behooren tot c1e nieuwste uitvinc1in-gen,
terwijl ook tloor de wijze van i11hrenge11 van ·<le specie, zooals door
cle betonpomp en der,gelUke, cle kwaliteit ved10ogcl wordt. De beto111warenifülusü-fo kan thrms, producten leveren, waarbij een c1nû,vasthei(l van 1000 kg/cm 2 wordt gegarandeerd.
Onl1er de onderzoekingen op het gehiecl der metalen, welke de
b\jzorn1ere belangstelling' ya,n den civiel-ingenieur ,geniet, noem ik t1ie
a. naar het gedrag bij wiisselbelasr1:fa1g;
b. naar cle verbetering van de mechanische eigenschappen dom·
le,geeri,ng of warmtebelrnndeling of combinatie van beiden;
r:. het röntgenondei-zoek bij bepaling va,11 de st-nrntuur van
metalen en alliages;
cl. het röulgeuom1erzuek van werkstukken en lascluiaüeu, in
Yn]J:rn11 1nct 1lr 11itlirdrli11g y:in rl0 ln,ichtrdrn,ick
Hiermecle h ouc1t gelijken pn ~ de vel'lietcring van het wa peu.ingij zpr.
Ik liaü reeds liet genoegen U eeu en am1er :te ver.tellen over l1e
c1amwnnc1c11, welke gebnükt werden bij het bouwPn van de Nool'Cler-slnis te I.J11rnit1c11; ik vertelcle l: ,toen, rlat het i11: El25 een 11icuwighcid was om clamwarnlen van 2G rn lengte ·te gebnüken; dat kon
t<wn YOOl' 11f! ce1·stP rn:ial, 01rn1:it 111e11 shrn-1 l;o,n afleYPJ'm1 rnct
t'(éH vaslhl'ill nrn G:2 lu·( GO
pe1· tt1-111". 'ro•l kort üaai·voot· wenleu
da11nn1,11rlen 110g ~lPrhts gemaakt Yan matNiaal van :=n ·to,t
±± kg/nuu".
Dezelfrle veranileriirg ziet men ook in 1le11 boYPnhouw der brng-·
g<"n, waarin stee<ls lwter en hoogwaardiger staal wordt gellnükt,
üa·t üe gelegeulteit1 bielH urn gi·ootere ove1·spa1rni11geH md -g,rno(ei·
bnauln-eeüle 1·an L1e 1J1·uigge11 -toe -te laten. In zo,over is het een
geluk, fü1t wij niet noege1· besloten hebben tot overbruggb1g vai1
onze groote riYieren Yoor gewoon verkeer, omüat wij 1laar(i,om· nu
in 'lle gelegen:lteiü zij11 geweest om lmte1· en mooier bruggen <te
bouwen 1la11 Yooi-heen mogel~jk wa::;, Ook in tlen natten watcd1011w,
bij ,het maken van s•tmven en gro-ote sl11isrle1uP11, speelt fle verbete1·hvg· Yan liet materiaal een g.r-oote rol.
Het 1n·eserveen'n Yan \jzer en sh1al heefit door rle studie <1er
ingenienl's een groo1:en yoo1·uitgang gemaakt.
ABfaltbitumen ye1·toont Yele Ycrbcterh1gc11 als bcsche.rmings,
materiaal. De zooge1rnamr1e corrosiec-ommlssies gaven vo01·;.;tl1i-iften
1
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in :rnrnen\Yerkiug met het Centraal 1'nsitit1111t Ya11 ='.Iate1·iaalouc1e1·zock, welke ,goecl yolcloen.
De ont\Yiklrnling Yan cle verf gaat in cle laatste ,c\e\'enuia in c1e
richüng Yan de tocpaRsing; van kunstlrnrsen. Na 1D18 beg'cm men
auto's, -wagons, etc. te 8Jmiten 11rnt oplos-singeu van 1ütrocellnlosc)lak, waardoor c1e tijd van beliam1eling to:t 1 à 2 dagen kon worden
terug,ge1H'arht, 'tPgen vroege1· 2 à. ~ weken bij gebruik van olieYerYm1.
In c1e lan tste ,iiuen kmnen syntlrntisl']1e lakken op c1e marld,
waarbij in het birnlmh1clel van de verf cle olie gerleeltelUk is vervangen tloor IJhtalaatluus.
Ook anc1ere kuus,t,harsen vinden toepassing, o. a. chloon·nbber en
vdnJlliarsen.
Rti c1e besclterming van staal werrl ,groote ve1·betering yerkregeu
door c1e toe1rnssing van behamlelinge11, waarbij de walshnic1 Yoor
het ve1•ye11 gcheel wonlt verwUc1erc1. Dit kan geschierlen c1oor:
zarnlstralen;
heit;c:011 met phosphorzmu;
beitsen met zwavelznu1·, ,gevolg·ü üoor s1rnele11 met water en ten
s'1otte ee1~ 1m behandeling met ven1 um1 phosphorzmu.
Deze met'lwc1en vinclen ook in Nederla:nrl h\i 'groote tom;•lnLl'lie:-;
(,;C'he.ep~'lwidplu l!'.11, ,ga8lt0nrle1·s, euz.) moer en meer· •u1;:,,,H,c,.
Het is een vool'nitgang rlat, door c1e samemverking van de Centrale Ül'gani:satie voor 'focgepast Natuurwefonschappel\jk Onr1erzoek nwt hrt Centraal lm:'t:i:tuut voor 1VIaterinalm1rlerzoek na11 rlen
Kleiw·cg te Delft, een nkuw tijdperk wm·rlt geopcnü, waarin ook
011ze Iloogcsel1ool een 1·01 zal lnnmen spelen op het ,gelliec1 ya11
ma teriaJen- en spa,nnirng1,'1ee1·, want ook hier ,vacih:t r1cn ei rielingmüeur een gTo-ot veld op 0111t-,gü1nü;g.
D1D STUDEN'r.

Nu ik in yo,gelYlucht verschillende gebieden 1'a11 r1e werkzaamheic1 van den civfol-ingenieur met U heb overzie11, meen ik niet te
mogen e:inrligen zonder ook een woorcl aan de .groncl·stof voor den
toekomsügen iugenieul', aa,u cle11 sturlent, te hebben gewij,cl
Allm'eern·t ,iets over het aantal. 'foen ,de Koninklijke Academie
·was, opgericht, begon z\i met 48 stur1e11'ten; in het stucliejaar
1941-l\J42, is 1]rn11 aanfal tot omsitreelrn 3000 1gegroeicl. Deze toe-neming oYertreft verre die der bevolking, welke m1geveer va11 drie
to-t ne,gen miHio011 in deze eeuw is ges,tegen.
Ten 'lleele is de gr'Ootere belangst,eUing voor üe h1ge,nienrsstuc1ie
eeu gevolg van de industrialisatie van ons land, waardoor de
behoefte aan scheikundige, werktuiglnn1c1ige, scheepsbouwkn:rnlige,
eleotroteclrnische en uatuurkuncl,i,ge ingenieurs toenam, welker op-
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leic1i1J1g wat de vier laatste g.roeprn betreft in 18J2 nog niet mogelijk
was.
De groote venwclei-ing is evemvel toe te schrijyen aan r1e geheele onhvikkeling van ons volk, {1at jarenlang in vrede aan <1ie
ontwikkeling kon \\'erken, als kleine na tie fo1 c1e geheele \\·erelt1
toegelaten ,,-as, en boyenc1ien door zijn oyerzeesche gewesfrn een
afzetgebieü bezat, dat andere volken missen. Die Ollt\dkkeling
kwam in tle eerste ,plaats tot uHing in een be.ter lager omle1·\\-~js,
o. m. gevol,gd door i1woering van den leerplirht en daarna ·door een
g1·ootsd1ee11sc he verruiming yan het mh1rlelbaar orn1erwijs, hetwelk
door la,ge schoolgelden yom· alle lagen der bevolking werd open
g·esteld.
·
Daan1001· kwamen Yeel meer da,n YOorheen jonge K ec1el'lanc1ers
i11 de gelegenheh1 om hun geschiktlrnid om met succes honger onderw~js te volgen, te bewijzen.
Hoewel 'lang niet allen vo01· de eel'Stc maal ingeschreyenen het
fot i11ge11ieur ,brengen, nam ook het aa,ntal afges•tuc1eert1en toe met
het gevolg clat r1e sü~jd om het bestaan voor den jongen ingenieur,
1111 er mee1· afgeleverd we1•,l1en, grouter wel'l1 dan voor11een, hoe,yel
de gelegeühei<l tut plaatsLng- toemuu.
Xu is tlc sü~jü om hel bestaan ieü; geheel 11alnurlijk, en ff\j
weten, r1at in t1e natmu· t1e best toegeruste het wint. De \Taag is
1111, of alleen de in Delft verzameMe kennis mede'telt bij t1e bepaling
wie lwt best toegcnrnt is. Het antwom·d is ontkennend: daar komen
110g aller:Iei factoren bij, r1e eerste e11 allerbel::rngrijks,te .is het
karakter. Daarom was ook de v1·oe,gere organisatie van de studentem,-e1Tlrl in ,clc tlngen, clnt zij nog een eenheid yo1·11Hlr, zoo
,-oortl'cffol~jk, omrlat z~j het lrn1·akter der jonge mannen sUrnltle eu
fouten uit de opvoer11ng corrigeerde.
Er gaan r1ikwijls stemmen op ,dat plaatsing en promotie ook in
rle i111genieurswerelc1 zeer beïnvloer1 zouc1en wor,c1en door afkomst en
,velstafü1. Da,t is positief 1liet waar. In 011s land in het algemeen
eu in onze ingenieurswereld in he,t b~jzornfor zijn altticl bekwaamheir1 en karakter de eenige invloeden geweest om de besten te
brengen op c1e plaats, waar zij behooren. Dit is niet een uitkmrn,,t
van den n,ieuwere11 t~jc1. Ik ,noemde U <bij, het begin Yan mijn overziefrt den naam van F. W. Cmuac1, den medewerker van Christiaan
Il'nuüngs. Uit het le,1e1isbe,richt over Clmrad, las ik, c1a,t hij
R December 17föl' te Delft ,gebore11 uit ouders van den onbemic1c1elden burgerstand, zijn ouders op zijn tienden jaar verloor en i,n
het burgerweeshuis van zijn stad wercl opgenomen om twee jaar
later in de Fundatie cler Vrouwe van Rm1swmule over ,te gaan. HU
was een bescheiden jon,ge man, clie hoopte als onderwijzer zijn
brood te verdienen. Ilfaar de bestuurders der Fundatie zagen meer
1
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in hem, hij gaf blijk van "groot'e en steeds grooi:ere bekwaamheden
in de wiskundige vakken en clerze:lver toepassing''. Op zijn 3Sste
jaar was c1eze Conrad Inspecteur-Generaal van c1e11 vYaterstaa'1:.
van het Koni11krijk Holland.
H0tzelfcle beeld zien wij in 1808 toen te Delft z,ic11 een jonge
ma11 aamneldde van eenvomUgen huize, die, omdat hij niet over
middelen bescihikte, eers:t een 1mar jaar liet onc1erwijzer.sambt had
uitgeoefäll'Cl. Vier jaar later was hij civiel-ingenieur, ,drie jaar later
mocht ik van hem de lessen van een m~jner l10ofc1Yakken volgen
en s•ierde hem spoedig ,den hoogleeraarstitel. Zoo is het met hem
doorgegaan en nog werkt deze h1genienr op alle ge.biec1e:n van het
maatschappelijke leven als een hooge'lijk gewaardeerd leWsman
voor velen en in velerlei zaken.
,Terw~jl voor 40 à 50 jaar de studiec1uur n1j normaal vier jaar
bedroeg, beloopt cleze nu reeds, hoewel officieel v~jf jam·, gemiüclelcl
zes en een kwa,rt jaar. Niettegenstaancle het aantal hoo,gleeraren
be'lang1)jk is uitgebreid, is clit 1üe,t meer voldoende om ihet contact,
dat zoo belangrijk ,is voor dei studie in alle Yakken, tns'Sd1en hoogleeraar en studenten in starnl te houden. ,Vel is het aantal hoogleenu·e1~ !ha,m, gestegen to,t 69, maar dat is ,gemifü1clc11 per 11 st11lle11te11, trrwijl in 181:'l (ler,r w.r11onrlü1g S op JS of 1 op G was! Dit
Cüintact is i11 de lartere jaren, als de vakstnrlle heghit, heter fürn in
de eerste jaren, juist wanneer üe pas van de Mic1'c1elbare ,Sd1ool
losgefa,ten student ,in lwt vrije leven komt.
îVij weten uit cle mechmüca (7) dat ;,C'herpe over.gangen in op
vo1gendc <loorsnede,n gevaarl~jke spanningen b~j belastiug· kunnen
vei·oorzaken. Tn lwt leven van c1cn stncle11t laten wij <leze Rc11erpe
ove1·ga11ge11 toe, r,omler Pl' v<•el aan te doen.
'l'oen c1e Rtnc1entenwe1·elc1 nog klein en maa tschappeliik meel'
[homogeen 1vas, vonél de student in zijn eigen wereld de gelegenhei<l
om deze spanningen te overwinnen. Ik geloof, zonder op de sociale
oorzaken van -die heteroge1üteit in ,te gaan, dat de s:tuclenitenwe1·ehl
meL een amle1·e Ol'ganis,atie bela11gr1jk zou zijn te yerîJeteren, Later
in lie:t leven bl~jken de tegenstelli,ngen orn1er jonge studenten in <le
werelrl, zooals deze Z'ich heeft ontvdkkelcl, niet houdbaar en Yer:dwijne11 zij geheel. Het wordt hoog tijc1, dat z1i ook reeds in het
studentenleven verdwijnen, want c1aal'f1oor zal het nuttig effect
del' 8{m1ie worden verhoogd. De wereld na den oorlog zal behoefte
hebben awn de best toe,gernsten. Het is noodzakelijk, c1at de stmlie
daarop geheel won1,t i11gericht en dat ook c1e S!tfü1enten daartoe bij0

(7) Ir. J. Klopper, Leerboek der Toegepa.ste, Mechanica, Twee.cle deel,
Dercle druk, blz. 29.
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dragen en wel door invoering van meer gebonclenlteicl in de eerste
s'tucliej are11.
Het komt U misschien vreemd voor, dat He, die zooeven nog de
1groote 011twilckeltng van ons' land als te <1anken aan zijn eeuwenlange vri}heicl schetste, hier meen te moe,ten vra,gei1 ,om vrijheirlsbebeperking. De vroegere leden vm1 de Centr,ale Cornmiss,ie Yom·
Studiebelangen weten, c1at cleze vraag niet in cleze dagen is opgekomen (8), maar dateert uit ,de jaren toei1 de Yereeniging va·n Delftsc'he Ingenieurs voor de zooveelste maal in haar bes taan zich bezig
'hielc1 me.t het v,raagstuk rler stmlie aan cle 'J'eclmische Hoogeschool.
He,t bestuur 1:rachtte toen te su,ggereercn, cla,t eeuige ge1Jm1dei1heicl
in de eerste s,tucliejaren - dat zijn dus, de jaren yoor het propaedeutische examen - tengevolge zou hehbei1, rJ.at cle studietijd zonder
overwegenrle beperking vm1 cle sfof tot een lager gemiclclelcle zou
zijn <terug te brengen. Tegel~jkertijcl overlegde het bestuur officieus
met een groep hoogleeraren, in welke richting beperking van stof
zonder schade voor ,cle eincluitlrnmst mogel~jk was. Dit overleg
was op weg om vrucht ,te dragen.
i'\èa:t clat bestuur vooral voor oogen stornl, was een mee1· intcn,;ieve bestucleering· cler wislrnnclevaklrnn in die eerS'te jaren. 'l'ot
1'001· korlcn tijd ,ycn1cn clc ccn;-tc. maarn1e11 van cle 0tm1ic c1ik1YUls
011practisch gebruikt met het ,gevolg, clat ook beln,·arne stnr1euten
cle toevlucht namen tot examenstu<lie, in plaa:ts vm1 de vakken
geheel in zich .op te nemen. :Nu is lret essenüeele van den ingenieur,
llat zijn ke111nis is gebaseer<l op cle llehoorlijke lrnnnis van cle vakkrn,
welke hem in c1e eerste jaren won1en geleerd. Komt c1e stu<1ent in
de hoogere s,t1LHl'icim•e11, rlnn
het Ynk zjjrn,1· kenze nJ01· hem
te leYcn en clan zal clc a.s. edit€ i,ngcnieur niet rnee1· ,ye,rke11 >'oor
een examei1, maar yoor het vak c1at h~j s'teer1s meer liefheeft. Ik lJcn
overtuigcl dat, wie Z\Îll ::;tuclie goed beg1nt en YOOl'tzet, zeker i:s y.a,i1
zijn ,sucres en zal bijdragen om nieuwe blac1zijclen te vullen Yan
wat de Nec1erlam1schc Ingenieur mag helpen ,tot staucl te bre11ge1J.
1

1

Het is nu t~jcl om te besluiten. nI\in gedachten gaan ,yeer ten1g
naa,r c1en grooten c1ag in Hl05 toen de Tec lrnische IIoogeschool wercl
geopend, in het bijz\jn van de Höogste in cle11 Lande. De gesclüedelllis herhaalt zicih niet altijd. Ik lmn nieit het slot Yan de rede van
Prof. Krans herhaien, maar meen, dat er alle reden is, onr1anks
cle ontzettcnc1e strijd welke in c1e gcheele ,ycrelc1 woecl1, Le ge1ooven in de ovm-winning Yan clen opbouw op de venvoes1th1g. en
daarom sluH ik met een aanha:li'ng yau c1en Frauscheu Ingenieur
1

(8) Zie ook: mijn toespraak over "Doelma.tige studie" in de Leergang
Ingenieur-Studie-Pra.ktijk te D€lft, gehouden 7 Februari 1940.
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en Stml'lsman Al'ago, 1Yelke Prof. Krans aan het begin Yan zUn
re(1e als, motto plaatste:
Co111zdo11s S'IW l'cu:enir. U11 temps vienclra ofr la scieuce cle ln
rlcstr11ctio11 s'i11cli11e1·a rleurnt lrs arts clc la J)({ix; oû Ie génie
qui, mul'.ti plif' 11 os f orcrs, qui eréc rle 11011,1;,:a,nx prodnits, qiii
fait dcsceurrre l'a-isn11ce au milir11 ûcs nursses, occu,pera tlans
l'csiime [/Óllé'!'ale des hommrs la place rtne l'a nrison, rt1rn le
bon sens lui assi,r;ncnt dès anjourdlhui (0).

's-Grarc11hage, 13 ,Januari 19J2.

SLOT11°OORD nm I'rof. ir. vV. Schermerhorn.
Dr. Ringers, in m\jn inleicling van Uw pernoon b~j c1e studenten
heb il{ Uw 1rnifüge zeer belangrijke fm1cties niet genoeinfl; op 'fle
aankoncliI\·ing in c1e gebomye11 volstom1 ik met cle toevoeging: ,,Ee,redoctor dei· Technische Hoo:gescl10ol". Ik r1eec1 dat laatste niet om
U te ceren; ik r1eec1 lrnt slechts om uict,drukking te geye:1 aan het
gevoel van üols del' Aïüeeling vo01· 11T. en 11r., op wiet· voon1racht
füü BNe-(1octonrnt TT ili 1!lBO wrrr1 verl0rnr1. To011 waart gij clr
bouwmeester yan rl-e grooite sluis in IJmuir1en en behahe fü1t, v-oor
velen aJleen maar ee,n knap civie1-ingenieur.
Veel liebt g\i na ,r1ie11 ·t~j,c1 he1eefd en tot starnl gebracllt. Docih veel
ook is in U opg,ebloeicl, dat uitsteekt boven nuttigheid en intellect.
'l'lrnns Js geen omsclnijving van Uw flmcties meer noocüg. Heel
tec1misc-h Xeilel'lm1c1 en velen •1miten r1e forlmiek zien in U rlen man,
üie iu -de zwaan;,te orns:tan1c1igl1ec1e11 lie.reid i;; te ,c1ragen en ie dienen
e11 ·dien rechten weg te gaan, c1ie11 een besef va11 var1er1anc1sHefr1e en
verantwoordelijkheid eene1•z~jcls, eer en geweten anc1erz\jds, ons 0111verbiclclelijk wijzen.
Dr. Rin.gers, ik wil hieraa·n niets meer ,toevoegen en U alleen
namens c1e stnüeerende jonge gmrnratie van itechnici dezer IIoogesehoo,l •hal'tel~jk üa.11.k zeggen v<001· het,geen U ons vandaag gaf en
U den lloogsten Zegen foewe11Sehen op Uw arbeid v,oor ons Neclerlanc1s,che Volle
(9) Laten w,e op •d•e toekomst r,elrnnen. E'l' zal een tijd komen waa.rin
d•e wetenscha.p va11 de v,erwoe,sting zic,h buigen zal vom· d·B wet,e•nschappen •des v-r,e.des, waarin het ge1üe, da;t onl'le kraohten v.erve,elvuldi,gt, d,ait
nieuwe producten schept, dat welsta,n,d brengt temidden va•n de mass•a,
in d,e rnlg,emeene scha.tting van de mensclrnn, cle plaaits zia,l i,11'11'emen, ,d,i,e
,de red-e en het ,g,ezornd ver.stand het reeds tha,n,s aanwijzen.
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Onbekende Adressen
(met am1nüling van Februari 1!1±2 af)
Drinyencl verzoek aan alleJ1, die omtrent te.gemvoonlig adres
en/of betrekking van onderstaande ir's inlichtingen lnnmen verschaffen e.e.a. ten behoeve nm het in 19±2 uit te geven Adresboek.
Bl'iefkaarten hieroyer kunnen clesyerkiezencl ongefrankeerd aan
ons wonlen toegez011den.

A. A. Adler 192H T.
Asharsoet.ecljo JUoenandar
l!l3ï E.I.
C. iV. Bais l!lJO M.I.
G. S. Bakker 1912 W.I. en S.I.
E. F. Bouman 1929 M.I.
I. Bravrnann 1922 T.
H. iV. 0. <le Bru,rn .Jr. l!l:2G iY.I.
J. J. W. Bijvoet 1895 S.I.
189G W.I.
J. H. A. Coster HJ2G T.
J. H. van Dalen Hl38 T.
B. Danilov 1!)30 S.I.
J. K. van Deventer 1D20 E.I.
A. F. Dinger 1926 C.I.
J. J. lVI. Dorbeck 1925 C.I.
P. J. H. Ph. Dujardin 1!112 T.
H. van Duuren 1938 T.
F. J. B. P. Ferdinamlm.;
1930 E.I.
B. G. Gelclerblom 1932 T.
P. K. van Gent l!l29 T.
A. N. Glazener 1917 T.
Go Njo Hok 1921 W.I.
C. J. J. van Hal 1918 M.I.
G. H. :i\I. Harh1g 1919 C.I.
B. Ph. van HaHeveld 1921 M.I.
P. M. van cler Horst 1923 C.I.
F. M. Kok 1911 W.I.
S. A. Korporaal 193·5 E.I.
A. W. A. Koster 190± ·w.I.
G. 1\f . .T, A. Komve11hove11
1!125 W.I.

F. III. A. Iümert 1DOG l\I.I.
F. J. Kunkels 1931 C.I.
P. K. J. Leendert.z 1919 E.I.
C. Ch. Leger 1935 E.I.
D. van der Linden 1!)30 T.
E. Luchsinger Hl22 S.I.
A. Meyer 1925 S.I.
Dr. \V. l\ie?eringh Hll0 T.
1911 Dr.T.W.
J. H. :i\Iuuü11ga 1935 W.I.
W. L. «,-;,c1n1 1017 C.I.
A. van Overstraten Kru~·sse
1922 M.l.
J. J. A. Patiwael mm C.I.
J\Ien. ir. C. W. Bais-Polis
1937 'l'.
C. ,J. L. Pijdrn Ul23 W.I.
IL M. H. Renfel 1008 iY.I.
W . .:U. Heuhl Hl3!l W.I.
A. W. H. C. F. Reijgen;
1921 W.I.
E. J. Ricmem; 1920 C.I.
A. G. de Rooy 1924 E.I.
B. rnn c1er Schilden 1-924 1'\f.I.
G. L. Schouten 1911 E.I.
E. W. F. Schut 1918 W.I.
H. J. Slot 1938 W.I.
J . •J. JH. Sluijs 1926 W.I.
W. l\L E. Stieltjes 1910 O.I.
J. Tak Jr. 1903 W.I.
C. L. Teeuwen 1936 E.I.
Dr. A. J. Tulleners 1929 T.

1933

Dr.T.W.
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Dr. A. L. 1V. E. van dei, Veen
IC vVcsterbaan 1936 W.I.
1908 M.I.
·w. A. C. J. Wiebenga
1911 Dr.T.W.
1936 l\:LL
C. Versteeg 1938 C.I.
11. Th. YFiessner 1928 vV.I.
H. A. Versteegh 1925 W.I.
G. J. Wolbers 1907 W.I.
yç_ H. J. V·ethake 1914 T.

Verzoeke onjuistheden en on volledigheden, alsmede overlijdensberichten, adreswijzigingen, aanstellio gen, bevorderingen
en andere wijzigingen in betrekking of beroep van ingenieurs
met Delftsch diploma steeds zoo spoeclig mogelijk mede te deelen
aan het Secretariaat der Vereeniging van Delftsche Ingenieurs.
Dit kan desverkiezend ongefrankeerd g·eschieden.

MUTATIES sedert het verschijnen van
Mededeeling no. 3.
Ir. J. L. F'lipse is met i1ngm1g Yan 2 :Haart 19J2 benoemrl tot.
;, spi 1·m1 l·-refernrn1al'i8 del' N crlerlarnlsd1e Spoo1·,regen.
Ir. C. Ifngihart is met inga;ng Ym1 21 "\larnt 1!}12 benoemd tot
inge11ieur op het Chem. Techn. Achieslnnenn Dr. ,î. l\inse en
\V. Dor:-:t te Haarlem.
I·r . .J. FJ. clc Vri.es, voorheen leeraar aan de JU. T. S. te Haarlem,
is ,(hans als zoorlnni,g benüe1ncl aan de }I. 'l'. S. te Donh·ecl1L
Ir. ,I. G. n1·n der Zee, voorheen r1irecteur-bockhonl1er Ller Gemeente Gasfabr. te Appingcrlarn (Hr.), is ;.;prlert kort benoemll •lot
Teclrn. IIoofdambtenaa1· •de,1· LiclrtbeclrijYen te Almelo.
Irs. B. A.. i:a1t Ileijniuge11, I'. IInlsbcrgcn He11ni11y, L. Ll. J,
Monté en H. F. TVescnha 11en zijn allen s ec1e1·t kort wel'lrnaam als
ingeniem ,li~j üe X. V. I'lülips' Gloetlampcmfabrieken te Ei11élhovc11.
fr. G. G, B·ie:2:eno is scr1Prt km-t wel'kzaam als i11genieur bij <le
ï\Iachi11cfab1·iek en scheepswerf van P. Smit .Jr. N. V. te HoHerrlam.
Ir. L. L. van Brc11.lcclen, voorheen a:-misfont aan cle rr. U., is sedert
kort werkzaam als ingenieur bij het Hijksbureau yoor üe Keramische industrie te Den Haag.
Ir. E. W. ter Horst is sec1eTt 1 ï\Iaart 1~±2 werkzaam als ingenieur b~j üc N. V. ï\fach.fa briek Gebrs. Stork & Co. te Hengelo (0.).
Ir. J. I. de Jongh, , oorheen dfreeteur der N.V. Ingeniem·sbnreau
"FTieslanc1", is sedert kort werkzaam a-ls Hoofd van het Bureau
Goeclkeuring "\Verkeill Zeeland ,te Mü1c1elbnrg.
Ir. II. Sangster i,; seüert kor.t. werkzaam als secretal'is Yan cle
Xijve.rheifü:or,ganisatie rr. N. 0. te Den Haag.
0

0
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Ir . .J. can Hcllc1noncl, ingenieur bij c1e Bataafsche Petroleum
Maatschappij, is met ingang van 1'5 Maart 1942 benoemrl fot ingenieur bti c1e "DHVERO'' te Rotrter,clam.
Ir. A. Starink is met inga,11g van 1 Februari 19 42 aangesitelcl als
îngen:eur b~j het laboratorium voor g;romlmechanica te Delft.
Ir. TV. K reman, voorheen ingenieur bij cle Ned. Seintoestellenfabriek te Hilversum, is met ingang vm1 1 AprH 1942 benoemd tot
Jngenieur Ni de N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken te Einc1hove11.
illef. ir. G. Plooyer is seclert kort werkzaam als assistente am1
het laboratorium voor gron,1mechm1ica te Delft.
Aa111 fr. TF. K. vmn En>en Dorens werd op zijn Yerzoek eervol
ontslaig verleend als cliTec:teur der N. V. Simplex l\faehine- en R~jwielfabrieke11 te A1ooterdam. Hij blijfü als adviseur aan de Vennoofa.chap verbomlen. To t directeur werd benoemd fr. E. 0. van
Erven Dorens.
Aan Prof. Dr. ir. 0. J. van Nietiivenbtwg is sedert kort op zijn
verzoek eervol ontsfag verleend als rector-1\fa,g,nificus der Tec!hniso!he Hoogeschool.
Ir. J. Slinkers is sedert 1 Januari 19'42 benoemd tot aspiirarntreferenclaris bti de N. V. N ederlanclsche SpooTwegen te UrtrecM.
(Herpla a tsiug w egem, mü,;, telling.)
Ir. H. J. E. Peerner is sedert kort werkzaam als h1geirieur bij de
Algem. Kunstzijde Unie te Arnhem.
11·. J. M cwrsc'halk, voorheen bedrijfsingenieur bij de lVIachinefabr,iek Geb1·s. Sfork ,te Hengelo (0.), is sedert 1 April 19±2 werkzaam bij Beclaux N. V. te .Ams,terdam.
Mef. fr. J. G. TVar.f.fcmins is sedert kort werkzaam als scheikundig inge,nieur bij cle technische afcleelü1g 'l.'. N. 0.
Ir. G. TF. Anclré <le ln Pol'te, voorheen werkzaam bij het advies'bureau voo,r beclr:ijfsorganisatie van ir. B. W. Berenschot, is
sedert 1 Febrnarii 1942 aangeste:kl als Chef plan:kamer bij de N. V.
l\fachinefabriek Gebrs. Stmk &Co. te Hengelo {O.).
Ir. P. Steinvels, voorheen imgenieur in cliienst der N.V. Neclerlanclsche Aannem:irrlg lVIij. v/h fa. H. F. Hoersma te Den Haag, is met
ingang· van 1' Januari 19Llc2 in diens't getreden als beclrijfsfa1genieur
der Aanmeming Maatschappij "De Konclor" N. V. <te Amsforclam.
b·. P. G. Provoost, vooTheen ,ingenieur bij de Ned. Spoorwegen ,te
Utrecart, is me,t ing'ang van 1 April 19'42 aa:ngesitelcl als inge1üeur
in het hoogsparn11ingsl:aborart01·ium d,er N. V. Kema te A:r11hem.
Ir. T. R. J(oite,i- :1s met i11,gm1g van 17 Maart 19±2 aangesteld a:ls
secretanis bij de firma's Bet01rw, 1\1:ijns,sen en Jung, Gebrs. van
Buren, assura,cleurs en averij-ag.enten te RoUerclam.
Ir. A. G. J. vcun cler Sluijs is s eclert 1 Februart 1942 werkzaam
1
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als ingeuieul' in cle ,Yctensdiappelijke afrleeling der N. V. Neclerlarnlsche Ylieg ( nige1tfo lll'iek Fokkc1· :X. Y.
Ir. IJ. G-cist1lorfrr is ,,;ede1·t kort werkzaam als ingenieul' bij
ir. ,Y. S. -ran cle Ene 1kaL1itom herbouw StokYis) te Ilottenlarn.
Il'. C. A.. Meijer, Yool'11ee11 a~p.-aclj.-ingenieur hij cle Neil Spoor-wegen, is secler•t ::\luar,t: HIJ::: werkzaam als ingenieur bij clc ,Yetensehappelijke afdeeling cler :Xerl. Yliegtuigenfabriek P.okkcr N. Y. te
Amstcnlam.
Ir. P. w.,n Tirl, -roorhcen Techniseh Hoofrlambtenaar van den
Hijkswaterstaat te Uüceht, heeft zich ~ec1ert 1 September l!l-±1 ::iJclaar gevesitigcl als Raadgevend ingenieur.
Ir. G. Scholtcn is sedert kmt werkzaam als ingenieur b~j cle
K. V. Draacl- en K::illelfalll'iek te Amsterdam.
Ir. J. P. M. Commaiuleur is ,s•eclert kül't werkzaam als i111genieur
,bij c1e X. V. J\-Iachinefalll'iek o. cl. Frans Snrnlüers• :te UtrecM.
Ir. A_, C. 1Fijnberg is sedert kort werkzaam als ingenieur bij cle
Staatsmijnen in Limburg C. B. te Heerlen.
Ir. J. Jl. Pfanth is sedert kmt werkzaam als ingenieur llij het
Centraal Instituut vo01· :l\'Lateriaal Onderzoek te Den Haag.
Ir. F. P. Ycllstra .is sedert· kort werkzaam al;c: hechijfRle,frler ,rleT
f:rns·rlrogerij Finna G. Kollelll10Yr11 C. V. te A.pelrlomn.
Ir. G. Potlwi;eu is sedert ko1-t we1·kzaam als assistent voor cle
A1·chitectmu aan de Technisdie Hoogeschool.
Ir. K. II. Tusen ius î:,; seüer,t kort werkzamn als ingenieur bij
,,Bureau YOOT ·den Staalbouw'' te Den Haa,g.
Serlert cle Yerschi,ining Yan om; vo1·1g 1mn11ne1· zijn, voor zoover
ons lJekeml, de volge'1Hle ir's overlerlen:
clatum van overlijden
188-± C.I.
2G Febrna,Ti 19'J2
K. Pring'le
10 Maart
1942
B. Freifag
1919 W.I.
1886 S.I.
1042
A. Yan Veen
± 15 l\iaart
1887 ·w.I.
31 l\faart
19-12
1923 W.I.
J. van VVeering
A. T\T. G. S•ti,g·ter
G April
1942
1903 C.I.
1897 C.I.
G April
l!J-±2
A. K. l\i. l\fartris

Afdeeling Bouwkundig Ingenieurs.
De teekerningen in het lustrumarükel der Afd. Bouwlrnncliog
Ingenieurs waren van de hand van ir. K. I. Ruige B.I.
De Affleeling zal Zaterda,g 25 April a.s. een leclenverga•clel'ing
houden te Utrecht in de nieuwe S,tadsschouwllm·g, aanvang ha:U elf.
ln aansluiting op deze leclfölYergaderüng woTclt een 8tec1ebouwlnrn-
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c1ige Dag ,georga11isee1·ü waar ir. P. K. Yan ::\Ieurs te Haarlem en
fr. ,J. ,J. JU:. Vegter te Leeuwarden Yl'aag·stukken op stcrlebmrn·kundig gebicrl zullen inleiden.
De koffiemaaltijd zal kunnen worden gehnükt in liet bij üen
schouwburg behoorern1 restaurant Esplmrncle.
Het voOl'loopige programma ,is aldus yastgestelcl:
10½ Jaarvergadering.
11¾ Rede ir. P. K. van :M:eurs.
12,
Koffiemaaltijd.
1½ Bezidrtiging van den sch·ouwlnirg onder leidi11g van Mr.
J. de Blieck, Düecteur Yan den schomvbur,g.
2¾ Rede ir. ,J. J. l\I. Veg>ter.
3
Gedachtenwis-seliug.
4
Samenvatiting en slotwool'd.
Leden van -de V·ereeniging van De'lf.tsche Ingenieurs, die zich yom·
dezen Stec1ebouwkundige Dag interesseeren, kunnen voor de bijwoning kosteloos kaarten vragen bij den SecretaTis der Afc1ee1ing
ir. H. van Vreeswijk B.I. te Zeist, Oranje Xassaulaan 55, telefoon
4094.
In l\Ieclecleeling 3 wercl op blz. 15 vermeld, r1at ·de leden der Cenü·ak Commissie ee.n stuc1ierei:,; maakten 11aar de Vereenigde t--;,taten
van Noonl-Amerika. Een verslag· van deze reis ,is in 1941 verschenen bti de uitgeverij Wa1tma11 te Delft onder den titel: ,,Indrukken ove,r de Ingenieurs-opleiding in Amerika''.

Vraag en Aan bod.
Bij Iirntel·lhl'g voor schrif-tel ijk onderwijs kan voor organisa,t·or.ische- en adminisfratieve werkzaamheden geplaatst worcle.11
een jong ncdiiiwk·nndlig- of electrotechn·isch ü1.gen·iem·,
meet bij voorkeur goede kennis van sd1eikum1e.
Brieven te richten tot ,ons Secn~tal'iaat.
De Vereeniging o-verweegt bij hare aanstaande jaa,1·vergadel'ing,
welke 1gehouclen zal wol'clen op 4 September 19•42, te Scheverningen,
één of meer technis'Cl1e films te vertoonen.
Bec1rijven, lichamen •of personen, t1ie over dergelijke films (nm·ma,al formaat) bescihikken en deze rter beschfäking willen s tellen,
zoo noodig· ·tegen vergoeding, ge-lieven dit op te geve.11 -aan den
Sem·eitar.1s.
De Secretwri.s,
H. J. F. EcrrIDNHUIJSEIN SMIT'.
1
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