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Een aantal Uwer zalinde loopvan de waterrijke periode die achter
onsligtwel eensaan derand van eengrotewatervlakte hebben gestaan
en er zich over hebben verbaasd dat een rustige beek of rivier in een
betrekkelijk korte tijd in zo'nbrede stroom kon veranderen en U zult
zich daarbij wellicht hebben afgevraagd waar dat water vandaan
komt. Dit iswel één van de oudste vragen waarmee de mensheid zich
steeds opnieuw ziet geconfronteerd, zowel in tijden van te veel water
alsinlange droogteperioden.
Veelvuldig hoort of leest men van schade en ongemak maar soms
ook komen er berichten binnen van overstromingen die dorpen en hele
landstreken verwoesten en daarbij hun tol aan mensenlevens opeisen.
Telkensopnieuwblijktdatdemens,diedenabijheidvanhet water zoekt
omdat hij zonder dat niet leven kan, door ditzelfde onberekenbare
element inzijn bestaanwordt bedreigd.
Wanneer ik hier spreek van een onberekenbaar element dan duid ik
met dit woord tevens de uitdaging aan, die de mens in deze situatie
ondergaat endat leidt mij dan tot devraag in hoeverre de mens erinis
geslaagd om het water te begrijpen, het berekenbaar te maken en het
vervolgens teleren beheersen.
Hoewel ook hier wetenschap en techniek nauw met elkaar zijn verweven, meen ik dat het niettemin zinvol isom hier onderscheid tussen
deze beide facetten te maken en wel om aan te geven dat de wetenschap, het begrip van de materie en de kennis van de wetmatigheden,
primair is en dat ook in de relatie van de mens tot het water de technische ontwikkeling zonder wetenschapsbeoefening zal verzanden. De
deur waartegen iknu trap staat gelukkig bij verreweg de meeste diensten alwagenwijd open.
Ik wil hier echter aan het technisch aspect, de waterbeheersing,
minder aandacht schenken en vooraldevraagmet U bespreken in hoeverre de mens er in geslaagd is om het onvoorspelbare en onberekenbare in het oerelement water in de loop der tijden terug te dringen en
hoemen daarmee ookthansonderwegis.
Daartoe zou ik eerst met U willen nagaan welke voorstellingen de
menszichindeoudheid van hetwater heeft gemaakt:
Wanneer men de Bijbel opslaat bij het scheppingsverhaal dan leest
men daar al direct aan het begin hoe de aarde werd geschapen temid-

den van dewateren:'En God maakte het uitspansel en Hij scheidde de
wateren die onder het uitspansel waren van de wateren die boven het
uitspansel waren; en het was alzo. En God noemde het uitspansel hemel'. Met deze woorden van Genesis 1wordt niet alleen de grootheid
van de Schepper bezongen maar er wordt tevens een hydrologische
conceptie mee aangegeven die lange tijd zijn stempel heeft gedrukt op
het wereldbeeld van demensheid oponsdeelvan deaarde:Een hemelgewelf dat de schepping als een tent beschutte en de aarde die als het
ware op de wateren dreef of erin stond op fundamenten die het den
mensnietgegevenwaste kennen.
Men vindt dit beeld op tal van plaatsen in de Bijbel; zo leest men
bijvoorbeeld hoe ten tijde van de zondvloed alle kolken der grote waterdiepten open braken en de sluizen deshemelswerden geopend. God
wijst de wateren weer terug maar toch blijft de angst dat de wateren
opnieuw zullen losbreken endeschepping zullen overspoelen.
De wateren onder de aarde worden veelvuldig genoemd en men kan
de aan hen toegedachte rol in de kringloop van het water bijvoorbeeld
afleiden uit de beschrijving van de Hofvan Eden. Hierontspringt een
rivier die de Hof bevochtigt en zich vervolgens splitst in de Pison
(Indus), de Gihon (Nijl), de Euphraat en de Tigris, de vier grote rivieren die tot het wereldbeeld van de oude Middellandse Zee-cultuur
behoorden. Men krijgt de indruk dat men hier te doen heeft met een
opening in de aardkorst waardoor de mysterieuze wateren der diepte
hun weg naar de oppervlakte vinden, doch nu gecontroleerd en tot
zegenvan de schepping.
Tracht men zich in te denken hoe de natuur er moet hebben uitgezien die bij de schrijvers der oudheid dit wereldbeeld heeft opgeroepen, dan zou men zich een karstlandschap kunnen voorstellen
waarin rivieren en beken inderdaad aan de rots 'ontspringen' en waar
wellicht in de bergen de fossielen van schelpen zijn te vinden die er op
duiden dat hier eens de bodem van de zee moet zijn geweest. Men kan
zich voorstellen dat in dit land de zon zich als de 'brandende toorn
des Heren' aan de mens kan voordoen die, zoals deBijbel het uitdrukt,
'vruchtbaar land in zoute grond' kan doen verkeren. Hier herkent men
inderdaad de regen als een gave die voortkomt uit God's 'schatkamers
boven de hemel', de regen die 'de voren doordrenkt' en 'de kluiten
doorvochtigt', die 'neerdaalt op het grasland' en 'de aarde besproeit'.
Wel wordt er ook melding gemaakt van 'wegspoelende regens' en
van sneeuw op de Libanon maar ik heb geen aanwijzingen gevonden
die er op duiden dat het tenslotte toch de neerslag isdie de bronnen en
rivieren voedt. Deze moesten blijkbaar op andere wijze van water
worden voorzien: 'Hij zendt de bronnen naar de beken, tussen de bergen vloeien zij daarheen' en 'Hij opende de rots en wateren vloeiden,
zij stroomden door de dorre streken alseen rivier'. Ook zegt Mozes van
Jozef: 'Zijn land zij door den Here gezegend met de kostelijkste gave
deshemels, met den dauw en met de watervloed diebeneden ligt'.

Men krijgt hieruit inderdaad de indruk dat men nog geen helder
inzicht had in de relatie tussen de neerslag en de aanwezigheid van het
grondwater enhet uittreden van bronwater.
De aangehaalde teksten duiden weliswaar op een ondergrondse retourstroom van oceaanwater naar de rivierbronnen, evenwel kan men
deze conceptie er niet met zekerheid uit afleiden. De latijnse Bijbelvertaling van Hieronymus (340-420 n.C.) doet op dit punt echter een
duidelijke uitspraak in het boek Prediker. Men leest daar: 'Alle beken
stromen naar de zee nochtans wordt de zee niet vol. Naar de plaats
waar vandaan de rivieren komen daarheen keren zij gedurig terug'.
Recente bijbelonderzoekers gaan hier echter veelal niet mee
akkoord, volgens hen moet de vertaling van de laatste zin luiden:
'Naar de plaats waarheen de beken stromen daarheen stromen zij altijd weer'. Het gaat blijkbaar om de uitdrukkingen 'waarheen' en
'waar vandaan' en men krijgt de indruk dat de discussie nog niet gesloten is. De opvatting van Hieronymus sluit volkomen aan bij het
beeld van een oceaan die de aarde, ook aan de onderkant, omsluit, zij
is dan ook gedurende lange tijd de officiële opvatting van de kerk
geweest enafwijkende meningenwerden alsketterij bestreden.
Toch kan men in de Bijbel wel degelijk enkele teksten aanwijzen die
in de richting van een bovenaards damptransport lijken te gaan. Op
twee plaatsen kan men lezen dat God 'dampen doet opstijgen aan het
einde der aarde'. Men kan zich voorstellen dat hiermee de wolkenbanken worden bedoeld die aan de horizon verschijnen. Verder vindt
men in het boekJob: 'Want Hij trekt de waterdruppels omhoog welke
de nevels verdichten tot regen dien de wolken doen nederstromen en
druppelen op vele mensen'. Deze regels wekken inderdaad het vermoeden dat deschrijver aan dit procesvan verdamping en condensatie
eenplaats in dekringloopvan het water heeft toegekend. Althans blijkt
hier inzicht in de oorzaak van de neerslag, maar er blijkt niet uit dat
men ook heeft begrepen dat deze niet alleen de aarde bevochtigt maar
tenslotte ookallerivieren enbronnen voedt.
Ik wil er hier op wijzen dat dit verband ook geenszins voor de hand
kan hebben gelegen, want in de overwegend droge en deels woestijnachtige landstreken van het Midden-Oosten en Egypte dringt de
spaarzame neerslag inderdaad zelden verder door dan tot in de bovenste bodemlagen. Ook dient men hierbij te denken aan de indruk die de
rivier de Nijl op alle volken van deze landen moet hebben gemaakt.
Deze wonderlijke rivier vindt over vele honderden kilometers zijn weg
door barre woestijnen, zonder door zijrivieren te worden gevoed en
dan vertoont hij in de heetste zomermaanden nog eenenormewas,die
de kilometers brede oeverlanden overstroomt en daar zijn slib op de
vruchtbare akkers afzet. Hier was er zelfs geen enkele aanleiding om
aan een samenhang tussen neerslag en afvoer te denken en het lag inderdaad voor de hand om de Egyptische opvattingen aan te hangen
dieeenrechtstreeksevoedinguit dewereldoceaan veronderstelden.

Ik wil straks graag nog even op deze interessante rivier terugkomen
maar ik moet eerst de draad van mijn betoog weer opnemen. De ook
door de Christelijke kerk aanvaarde opvatting over de oorsprong van
bronnen en rivieren was dus dat al dit water uit de oceanen door een
onderaards systeem van kanalen en wateraderen werd aangevoerd.
Dezeofficiële misvattingheeft het zichbaanbreken vanbetereinzichten
gedurende lange tijd kunnen tegenhouden zelfs al waren deze reeds
lang in de Griekse denkwereld voorhanden. In dit verband wil ik u
in het kort nog de ontwikkeling in de Griekse denkwereld schetsen.
In de Ilias spreekt Achilles over de diepe en krachtige rivier Oceanos, de bron van alle rivieren, van elke zee en van alle sprengen en
diepewaterputten. Dit beeld komt dusgeheel overeen met de hydrologische conceptie welke aan de Bijbel isontleend en die ook in het oude
Egypte bestond.
In merkwaardige tegenstelling hiermee isechter de uitdrukking van
Menelaos diein de Odyssee spreekt over 'de door toedoen van Zeusgevallen wateren van de Nijl'. Het ligtvoor de hand om hier een aanduidingvan eenregenrivier in te zien.
De wijsgeer Thaies, die omstreeks 600 v.C. leefde,meende dat het
zeewater door de kracht van de wind in de aarde werd gedreven om
vervolgens door het gewicht van de bergen omhoog teworden geperst.
Hoewel dit beeld hydraulisch zowel als hydrologisch verre van gezond
iskan men het toch waarderen alseenvroegepoging om het mechanismevan dekringloop te verklaren.
Plato schreef omstreeks 4 eeuwen voor Christus de voeding van rivieren en bronnen toe aan een soort getijbeweging in de onderaardse
wateren die, als door een pompbeweging steeds weer opnieuw holle
ruimten in de aarde vulde. Uit deze holle ruimten werden dan weer
via ondergrondse kanalen de zeeën, meren, rivieren en bronnen gevoed. Men kan hier een zekere overeenstemming opmerken met het
beeld van de draaikolk Charybdis die door Odysseus moest worden
omzeildendiedriemaalper daghetzeewateropzoogenweer uitbraakte.
Het was Aristoteles die ongeveer een halve eeuw later opmerkte dat
een onderaards reservoir onmogelijk voldoende capaciteit kon hebben
om degehele watervoorziening van beken en rivieren teverzorgen. Hij
steldedaarentegendatdevelerivieren, dienabij bergen ontstaan, water
ontvangen uit grotten waarin een lage temperatuur heerst die de lucht
tot water doet condenseren. Voorts meende hij dat de zonnestralen
water in lucht doen veranderen, die door afkoeling in de bergen weer
in water verkeert. Dit water dringt in de grond en treedt aan de voet
van de bergen weer, als uit een verzadigde spons, te voorschijn om
zichdaar tot deoorsprongvan eenrivier te verzamelen.
Het beeld van de onderaardse condensatie kan door iedere bezoeker
van de grotten van Han worden bevestigd. Van grotere betekenis is
echter dat men hier een duidelijke signalering van een belangrijk at-

mosferisch damptransport aantreft en dat voor het eerst een duidelijk
verband tussenneerslag en afvoer isgelegd.
Wanneer allengs het Griekse denken in het RomeinseRijk wordt
voortgezet ziet men hoe men zichookdaar met destudievan het water
gaat bezighouden. De methode van de rustige meditatie in het bad,
die aan Archimedes de verklaringvande opwaartse druk had geopenbaard, bracht even voor het begin van onzejaartelling ook inspiratie
aan Vitruvius. De onaangename koude druppels, die van het plafond
op zijn hoofd vielen, deden hembeseffen dat,evenals zijn warme badwater,ookdedoor dezon verwarmde watervlakten en moerassen dampen doen opstijgen die door de wind naar de bergen worden gevoerd
en daar neerslaan zoalsde damp tegen hetplafond van zijn badkamer.
Hij stelt dat de winden uit Zuidelijke richtingen op hun weg naar het
Noorden veel damp in zich opnemen en hij verklaart aldus het ontstaanvan degroterivieren waaronder deRijn ende Rhône.
U ziet dat een in hoofdzakenjuist inzicht in de hydrologische cyclus
reeds aan het beginvan onzejaartelling aanwezigwas.Het heeft echter
nog lang geduurd voordat dit inzicht in de wetenschapswereld werd
aanvaard. Ik wil hier een tweetal factoren signaleren die, zoals zij elke
wetenschappelijke ontwikkelingvertragen, ookbetere opvattingen over
de kringloopvan hetwater in deweghebben gestaan.
Zo is er in de eerste plaats het toekennen van een algemene geldigheid aan de interpretatie van observaties van locale en beperkte aard
zonder dat defysische grondslagen van dewaargenomen verschijnselen
bekend zijn: Aan het begin van onze jaartelling bestreed Seneca de
opvatting dat het regenwater dieper dan eenzekere afstand in de grond
kon doordringen. Hij meende dit met stelligheid te mogen beweren
aangezien hij eenijverig graver inzijnwijngaard was.
Een tweede en nog belangrijker factor is het gebrek aan bereidheid
om ideeën teonderzoeken welke instrijd zijn met reedslang aanvaarde
opvattingen. De tot dogma verheven opvatting over de voeding van
bronnen en rivieren door ondergrondse aanvoer uit de oceaan heeft
het gevolg gehad, dat voor zover mij bekend is, eerst Leonardo da
Vinci weer heeft kunnen aansluiten op de gedachten die Aristoteles en
Vitruvius alruim 1500jaren vroeger hadden ontwikkeld.
Hoe hardnekkig de opvattingvan deondergrondse aanvoer welwas,
blijkt,wanneermen ziet welke fantastische theorieën door grote geleerdenals Descartesen Kepler werdengeponeerd met het doel om de ondergrondse aanvoer van zeewater, de pntzilting daarvan en de opstijging naar de oppervlakte aannemelijk te maken; Kepler veronderstelt
zelfs een spijsvertering van de aarde die zeewater zou opnemen en vervolgenszoetwater door bronnen zou afscheiden.
Ook was er een theorie volgens welke capillaire krachten voor de
opstijging van het water verantwoordelijk zouden zijn. De Duitse
geograaf Varenius meldt in de 17de eeuw hoe het zeewater onderin de
aarde het zout in de grondporiën achterlaat en dan capillair opstijgt.
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Varenius verklaart nog onlangs koffie in een suikerklontje te hebben
zien opstijgen waarbij de koffie aan de bovenkant naar buiten kwam.
Hier was natuurlijk de wens de vader van de gedachte want hij zag
weliswaar de bovenkant van het klontje vochtig worden maar de koffie
konuiteraard niet uittreden.
Tenslotte hebben, eveneensin de 17deeeuw, de Franse onderzoekers
Perrault en Mariotte een meer realistische suggestie van Kepler gevolgd, namelijk het „meten is kennen" en daarmee een einde gemaakt aan de vermelde wilde speculaties. Zijverrichtten systematische
metingen in het stroomgebied van de Seine, bepaalden gedurende 3
jaren de neerslag en maten de afvoeren in de rivier. Hun conclusie
was dat de neerslaghoeveelheid op het stroomgebied vele malen groter
was dan de totale opgetreden afvoer zodat de neerslag meer dan voldoende moest zijn omallebronnen vanwater tevoorzien. Hiermee was
een begin gemaakt aan de reeks van kwantitatieve onderzoekingen
die in de volgende eeuwen het inzicht in de kringloop van het water
verder zou verdiepen.
Een belangrijke bijdrage leverde ook de sterrekundige Halley. Toen
deze veelzijdige onderzoeker zich op het eiland St. Helena bevond om
daar astronomische waarnemingen te verrichten, viel het hem op dat
op eenheldere dag zijn kijker metvocht bedekt raakte enzijn papieren
zo nat werden dat hij er niet meer op kon schrijven. Dit bracht hem in
1693ertoe om experimenten met verdamping van zeewater te verrichten. Met behulp van de verkregen gegevens berekende hij globaal de
waterhoeveelheden die door verdamping aan de Middellandse Zee
werden onttrokken en hij vond dat deze ruimschoots voldoende zouden zijn om de daarin uitstromende rivieren en bronnen van water te
voorzien.
Het is interessant dat de resultaten van een nauwkeurig experiment
Perrault toch nog op een dwaalspoor schijnen te hebben gebracht. Hij
zou een aarden pot op enige meters diepte hebben ingegraven en deze
door een loden pijp met een kelder hebben verbonden. Zijn hypothese
was dat een optredende zakwaterstroom ook in de pot terecht moest
komen en dan via de buis naar de kelder zouafvloeien. Toen hij geen
druppel ving was zijn conclusie dat er blijkbaar geen zakwater tot op
deze diepte doordrong. Wij weten nu dat deze conclusie onjuist was
omdat water in een homogene grond zich boven de grondwaterspiegel
altijd onder een druk bevindt die lager isdan de atmosferische- en dat
het zakwater daarom niet onder atmosferische druk kan uittreden. Het
zakwater kan dus om depot van Perrault zijn heengevloeid zonder dat
er een druppel in de loden buis terecht kwam. De hypothese van Perrault was dus onjuist omdat hij de fysische achtergronden van het door
hem bestudeerde verschijnsel onvoldoende kende. Dit is een gevaar
waaraan iederebedrijver vande experimentelehydrologie voortdurend
bloot staat omdat nogvan tal van onderdelen van de kringloop onvoldoende detailsbekend zijn.

Men zou de resultaten van Perrault, Mariotte en Halley als volgt
kunnen samenvatten:Allebronnen enrivieren worden inderdaad door
de oceaan gevoed (althans in hoofdzaak) maar het water volgt de weg
naar debrongebieden in dampvorm door de atmosfeer enniet door een
stelselvan ondergrondse kanalen en aderen.
Dankzij het kwantitatieve onderzoek in de hydrologie dat door Perrault isingezet ishet thans algemeen bekend dat de kringloop van het
water door de zonne-energie wordt aangedreven: In het proces van
verdamping, opstijgingencondensatiewordtaanhetwatereenhoeveelheid energie in de vorm van arbeidsvermogen van plaats toegevoegd.
Deze energie wordt op de terugweg naar zee door wrijving en turbulentie in warmte omgezet en gaat aldus weer voor de kringloop verloren.Dat hetwater daarbij niet alleen over het aardoppervlak maar ook
door debovenste aardlagen zijn wegvindt iseenfeit,maar de beweging
is uiteindelijk steeds zeewaarts gericht en tegengesteld aan de onderaardse retourstroom welkeuit deoceaan-theorie werd afgeleid.
Toch blijkt ook in onze tijd de mysterieuze waterader nog een rol
te spelen: De term wordt veel gebruikt door wichelroedelopers die er
vermoedelijk plaatselijke concentraties van de grondwaterbeweging
mee aanduiden. De suggestie die echter nog steeds van dit woord uitgaat werd duidelijk aangegeven door een heibaars die de opzichter
trachtte te misleiden door 'waterâar' te roepen wanneer plotseling
het boveneinde van de houten paal versneld de diepte inging. De ware
oorzaak was echter niet de gesuggereerde holte maar wel de breuk van
de paal.
StaatU mijtoe dat ik nu nog de ontwikkeling van de hydrologische
kennisillustreer aan de handvan eenvoorbeeld.Ik wilU daartoe gaarneietsvertellen over deNijl, die raadselachtige rivier diede levensader
was van een vroege beschaving maar die toch zijn herkomst zo lang
verborgen heeft kunnen houden.
Ook de oude Egyptenaren meenden dat de wereld temidden van de
chaotische oerwateren was geschapen. Deze wateren omgaven niet alleen de schepping maar drongen bovendien vanuit de onderwereld
tot het aardoppervlak door in de gestalte van de Nijl die, naar men geloofde, ergens ten Zuiden van het rijk der pharao's uit een diepe grot
tevoorschijn kwam.
De Griekse onderzoeker Herodotus kwam omstreeks 460 v.C. naar
Egypte met het doelom het raadselvan deNijl op telossen.De mening
van sommige van zijn landgenoten dat de Nijl door deOceanos zou
worden gevoed voldeed hem niet en hij ondernam een ontdekkingstocht in stroomopwaartse richting. Hoewel Alexandrie toen nog niet
bestond was de Griekse invloed in Egypte blijkbaar al zo groot dat hij
er in slaagde om tot aan Assoean door te dringen. Hij ontmoette op
zijn tocht slechtséénmandiebeweerdedeoorsprongvan deNijl te kennen en dat was een schriftgeleerde. Deze verklaarde dat de Nijl verder
naar het Zuiden ontsprong tussen de heuvels Crophi en Mophi alwaar
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het water met grote kracht uit een onpeilbaar diepe bron te voorschijn
zou komen. Het blijkt dat Herodotus hier met de reeds gesignaleerde
geloofsopvatting werd geconfronteerd. Hij vermeldde ditverhaal maar
achtte het niet geloofwaardig en ging dus door met reizigers uit zuidelijke streken uit tevragen. Hij slaagde erin om uit deberichten van deze reizigers een beschrijving van de middenloop op te stellen die later
in grote lijnen met de werkelijkheid zou blijken overeen te stemmen.
Zijn reconstructie eindigt ongeveer bij desamenvloeiingvan deBahr el
Ghazal en de Bahr elJebel. Naar hij heeft vernomen was daar de hitte
zo ondragelijk dat er geen mensen meer woonden. Het isechter waarschijnlijk dat zijn informaties niet verder reikten vanwege de aldaar
beginnende uitgestrekte Sudd-moerassen waarachter de bovenloop
van deWitteNijl langetijd verborgen isgebleven.
Na de stichting van de universiteitsstad Alexandrie stelt reeds omstreeks 200jaar v.C. de Griekse geograaf Eratosthenes dat de Nijl en
zijnbelangrijke zijrivieren uitmerenafkomstigzijnendoor zomerregens
worden gevoed. Hij vermeldt hierbij dat dus de aannamen van Aristoteles zijn bevestigd. Op grond van latere gegevens neemt men aan dat
deze geleerde zich dit verrassend juiste inzicht moet hebben gevormd
uit de verhalen van Griekse olifantjagers die blijkbaar met hun expedities ondanks de barrières van woestijnen en moerassen tot diep in
Afrika doordrongen.
Merkwaardig is dat dit nieuwe inzicht toch weer door de oude geloofsopvattingen dreigt te worden verdrongen, wanneer, zoals Seneca
meldt, Nero een tweetal centurions uitzendt om de bronnen van de
Nijl te ontdekken. Zij meldden bij hun terugkomst dat zij op onafzienbare moerassen waren gestuit, zo groot dat men zelfs niet kon hopen
ooit de grenzen daarvan te kennen. Vermoedelijk zijn dit weer de
Sudd-moerassen geweest waar ook de reconstructie van Herodotus
eindigde. De beide mannen wilden kennelijk toch niet met lege handen terugkeren en meldden verder dat zij met eigen ogen hadden gezien dat een enorme waterhoeveelheid tussen twee rotsen omhoog
kwam. Seneca gaat op dit verhaal in en meent dat dit water dan wel
uit eengroot onderaards meer afkomstig moet zijn.
Ik maak nu een sprong van ruim 18 eeuwen om U te vertellen dat
de Engelsman Speke in 1858het Victoriameer vanuit Oost Afrika bereikte;hij vond de uitlaat aan de Noordzijde van het meer en concludeerde dat hij hier vermoedelijk met de oorsprong van de Nijl te maken had. Zijn landgenoot Baker stelde in 1864 vast dat het Victoriameer inderdaad, via het Albertmeer, de Witte Nijl voedt. De 'bronnen
van de Nijl' waren dus gevonden en ikvraag me op dit punt afof men
eigenlijk niet even ver was als de Griekse olifantjagers van 2000 jaar
voordien.
Na nog enige aanvullende onderzoekingen was in 1877 het gehele
verloop van de rivier bekend: In het Albertmeer begint de Witte Nijl,
noordelijk daarvan doorstroomt hij de Sudd-moerassen en voert daar
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tijdelijk denaam Bahr elJebel (rivier derbergen).BijKhartoum vloeit
hij samen met de Blauwe Nijl waarna de Nijl nog slechts de Atbara
aan zijn rechteroever opneemt omvervolgens zijn lange reis door honderden mijlen woestijn te maken en tenslotte de Middellandse Zeete
bereiken.
Weliswaar wasdeloopvanderivier nugeheelbekend doch daarmee
was het geheim van zijn merkwaardig regime nog maar gedeeltelijk
opgelost. Datdie 'door toedoen van Zeus gevallen wateren,' waarvan
Menelaos sprak, inderdaad de door Eratosthenes genoemde zomerregens waren, stond eveneens vast, maar voordat menzouweten hoede
aanvoer vanhetNijlwater naar tijd enherkomst wasverdeeld moester
nog eenuitvoerige hydrologische studie worden uitgevoerd. Allereerst
moest mennagaan waar de enorme watermassa's vandaan komen die
elke zomer een maanden durende hoogwaterperiode veroorzaken zodat degemiddelde hoogste afvoer inbeginseptember ongeveer hetvijftienvoudvandegemiddelde laagste afvoer inmei bedraagt.
In 1891meende men nog dat de Witte- en de Blauwe Nijl en de
Atbara ongeveer gelijke aandelen indezewatermassa leverden.Naeen
hydrologischonderzoekvan hetgehelestroomgebiedkonechter worden
vastgesteld datbijdehoogste Nijlafvoer 70%vanhetwater afkomstig
was van de Blauwe Nijl, 20%van de Atbara en slechts 10%vande
veellangere Witte Nijl.
Deoorzakenvandeze merkwaardige verdeling zijn interessant enzij
zijn tevens van doorslaggevende betekenis bij de beoordeling van de
mogelijkheden omdoor reguleringtoteenmeer gelijkmatige wateraanvoer naar delandbouwgebieden vanEgypte ende Sudan te komen.
Het ishier niet degelegenheid omonsindedetailsvandit hydrologisch onderzoek teverdiepen enikmoet daarom volstaan metde korte
vermeldingdathetdeBlauweNijl endeAtbara zijn diedezomerregens
in Ethiopië opvangen en dat deze beide rivieren na dieenorme golf,
in de wintermaanden slechts een gering debiet leveren; de Atbara
kan zelfs geheel opdrogen. Hoewel de totalejaarlijkse neerslag ophet
gebied vandeequatoriale meren ongeveer even groot is,isdeze gelijkmatiger over hetjaar verdeeld terwijl voorts de meren en de Suddmoerassen alle binnen komende onregelmatigheden gladstrijken. Van
grote betekenis zijn ook de enorme verdampingsverliezen in de sterk
begroeide Sudd-moerassen. Tenslotte blijkt dat Ethiopië gemiddeld
84%vandetotaleNijlafvoer levertenhetmerengebied slechtsderesterende 16%voor haar rekening neemt, maar deze afvoer vande Witte
Nijl onderhoudtdan ookdeNijlafvoer indeperiodevanjanuaritotjuni.
Dit alles kon worden geconcludeerd uit een enorm aantal metingen
van afvoeren, neerslag en verdamping die in de loop van tientallen
jarenwerden verricht.
Door depolitieke strijd dierondom ditproject heeft gewoedweet U
allen van de bouw vande nieuwe Assoeandam, dienu met Russische
hulp tot stand wordt gebracht. Menwil met deze dam een reservoir

12
vormen met zo'n grote capaciteit dat het gehele zomerhoogwater van
deNijl erinkanworden geborgen. Hierdoor zal meninde toekomst de
totale Nijl-afvoer kunnen gebruiken voor irrigatie, de opwekking van
energie en de overige watervoorziening van de bevolking. Een volgend
groot internationaal project is een omleidingskanaal langs de Suddmoerassenomdealdaar optredendeverdamping op te heffen.
Waar iknu Uw speciale aandacht voor wil vragen is de omstandigheid dat bouw en exploitatie van deze indrukwekkende reguleringswerken alleen mogelijk zijn geworden dankzij een langdurige,
intensieve en systematische studie van de hydrologie van de Nijl. De
man die hiervoor in belangrijke mate verantwoordelijk was is Dr.
Hurst, de Engelsman aanwiens boek 'The Nile' ik hier veel heb ontleend. Dr. Hurst heeft meer dan 40jaar gegevens over de Nijl verzameld en bestudeerd en hij heeft daarbij vele malen het gehele stroomgebied bereisd, overal gemeten en een intensief netwerk van waarnemings-stations opgebouwd. Uiteraard deed hij dit werk niet alleen
maar hij werkte in zijn goed toegeruste dienst samen met meteorologen, geologen en vele andere deskundigen zodat zij tenslotte de grote
lijnen konden aangeven voor de werken die nu in uitvoering zijn. Ik
wil dit relaas over de Nijl beëindigen met de vermelding dat men voor
het hoogste Nijldebiet bij Assoean ruim 13000 m3per seconde opgeeft
en voor de laagste afvoer slechts enige honderden m3 per seconde.
Naarikhoop vraagt Uzich nu af waar U deze getallen eerder hebt
gehoord enmisschienkomt U degeschilderde situatie van Egypte ook
bekend voor, namelijk die van een land aan het benedenstroomse eindevan eengroterivier dietevenszijn levensaderis.
Laat ik deniet ingewijden onder U mogen zeggen dat de zo juist
genoemde getallen bij benadering ook van toepassing zijn op de Rijn
bij Lobith. Ook Nederland bouwt aan een systeem van reservoirs,
sluizen en dammen om de afvoer van de rivier de Rijn nuttig te kunnen gebruiken. Alleen vraag ik mij af of wij onze Rijn wel even goed
kennen als Dr. Hurst zijn Nijl. Hebben wij het stroomgebied van de
Rijn alvoldoende bestudeerd om te weten hoe daarin de verdeling van
neerslag enverdamping de Rijnafvoer bepaalt? Kennen wij het karakter van de deelstroomgebieden en de wijze waarop zij tot de afvoer
bijdragen? Weten wijwat degevolgen zijnvan de aanleg en exploitatie
van de stuwmeren in de zijrivieren die in toenemend aantal het regime
van de Rijn zullen beïnvloeden? Hoe kunnen wij onze voorspellingsmethoden verbeteren om met behulp daarvan ons eigen gecompliceerde waterbeheersingssysteem zo goed mogelijk te beheren en welke
meteorologische en hydrologische waarnemingen zullen wij daarvoor
inde midden- enbovenloop vandeRijn nodig hebben?
Dit zijn ongetwijfeld vragen die bij onze waterbeheerders en ook in
de verschillende studiediensten leven, maar moet men met hen de
mogelijkheid niet onder ogen zien dat de oplossingvan devele binnenlandse vraagstukken zoveel aandacht enwerkkracht zal blijven vragen
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dat er onvoldoende gelegenheid over blijft voor een diepgaande bestudering van onze vitale waterbelangen die buiten onze grenzen liggen?
Schenken wij Nederlanders welvoldoende aandacht aan de problemen
die zich achter onze rug ontwikkelen terwijl wij met gepaste bewondering kennis nemen van de gedegen manier waarop de vraagstukken in
het Westen enNoordenvan het landworden opgelost?
Bij een vorige gelegenheid heb ik op deze zelfde plaats mogen opmerken dat men rekening diende te houden met de mogelijkheid van
wijzigingen in de afvoerkarakteristieken niet alleen van beken maar
ookvan groterivieren, waardoor langjarige reeksenvan afvoergegevens
geen betrouwbare basis meer zouden zijn voor waterloopkundige studies. Ik wil hier graag nogeensdeaandacht op dit punt vestigen want
in beginsel mag men de Rijn bovenstrooms van Lobith niet beschouwen als een rivier die, onder ook overigens gelijke omstandigheden,
hetzelfde neerslagpatroon steeds tot hetzelfde afvoerpatroon zal transformeren. Aan deze eis moet namelijk worden voldaan wanneer men
aan het verleden ontleende frequenties van hoge en lage afvoeren ook
als kansen voor de toekomst wil beschouwen. Maar de reden waarom
men in Duitsland stuwmeren aanlegt isjuist dat men in de zijrivieren
aldaar veranderingen in de afvoerfrequenties wenst aan te brengen.
Ook andere rivierwerken, zoalsdekanalisatievan zijrivieren, brengen
in principe veranderingen in het afvoermechanisme van het stroomgebied te weeg. De vraag naar de mate waarin deze veranderingen het
frequentiebeeld beïnvloeden kan slechts na een analyse van het afvoerproces worden beantwoordwaarbijmenzaltrachtenomdeinvloed
van de verschillende componenten afzonderlijk vast te stellen om vervolgenshet effect vanplaatselijke veranderingen te benaderen.
De noodzaak van een analyse van het afvoerproces in het gehele
stroomgebied kan ook nog op een andere wijze worden aangetoond.
Uit een oogpunt van waterbeheer ishet ideale bufferreservoir zo groot
dat men er de rivierafvoer te allen tijde in op kan vangen zodat men
deze totale rivierafvoer in de loop van hetjaar naar behoefte kan laten
afvloeien. Dit ideaalwordt doordenieuweAssoeandam benaderd. Wij
in Nederland echter beschikken in verhouding daarmee met ons IJsselmeer en Deltagebied, over kleine reservoirs maar wij kunnen ook beschikken over eenstelselvan sluizenenstuwen waarmee deinhoud van
deze reservoirs naar behoefte kan worden geregeld en voorts het water
daarheen wordt gedirigeerd waar wij er de minste last en het grootste
profijt van hebben. De bergingselementen in dit regelingsmechanisme
hebben een zekere reactietijd, d.w.z. men kan niet van vandaag op
morgen het IJsselmeeropeenlaagpeilbrengen omdat erbij Lobith een
hoge afvoer wordt geconstateerd en het is niet mogelijk om het IJsselmeer eerstvol telaten lopenwanneer de afvoer bij Lobith telaag dreigt
te worden. Men moet dus vooruit zien en men houdt daartoe in het
oog hoe deveranderingen zich boven Lobith tot in de bovenloop aftekenenen maakt op grond daarvan voorspellingen. Het zalU duidelijk
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zijn dat bij een eenvoudige voorspellingstechniek de nauwkeurigheid
van devoorspellingen slechtsgroot isbij eenkorte voorspellingsperiode
terwijl hetjuist de langere voorspellingsperioden zijn diede beheerders
van de betrekkelijk logge reservoirs het meest interesseren. Er bestaat
daarom eenzekererelatie tussen dereactietijd van een regelingssysteem
en deperiode waarover men betrouwbare voorspellingen moet kunnen
doen over de toevoer naar het systeem. Het gaat er dus om deze voorspellingsperiode zo lang mogelijk te maken. Uiteraard verkrijgt men
de langste voorspellingsperiode wanneer men over het gehele stroomgebied de transformatie zou kennen van neerslag, ook in de vorm van
sneeuw en ijs,tot afvoer. Ookdit ideaal isslechtstebenaderen door het
stroomgebied te analyseren en vast te stellen hoe de deelgebieden bijdragen inhet afvoerverloop te Lobith.
Wanneer men een dergelijke studie gaat opzetten betekent dit dat
men om te beginnen een groot aantal veldgegevens van goede kwaliteit zal moeten verzamelen uiteraard in samenwerking met de buitenlandse collega's.Daarbij zijnwij degenendiehet grootstebelangbij deze gegevens hebben, hetgeen dan ook wel tot uitdrukking zal moeten
komen inonsaandeel inde werkzaamheden.
Wie officiële hydrologische gegevens wel eens aan de bron heeft gecontroleerd weet dat de schijn van nauwkeurigheid die van nette gedrukte cijferstaten uitgaat in sommige gevallen buitengewoon bedriegelijk kan zijn. Het zal dan ook nodig zijn dat men zich van de nauwkeurigheid van bestaande gegevens overtuigt wanneer men deze voor
een analysewil gebruiken.
Hetplanvolgenshetwelkdegegevenszullenwordenverzameld,hangt
samen met de methoden welke bij de analyse zullen worden toegepast
enookopditpuntzijnindelaatstedecenniagrotevorderingengemaakt;
men denke aan hetwerkvande TennesseeValleyAuthority, de Donau
Commissie met haar technisch centrum te Budapest en het Centraal
Instituut voor Afvoervoorspellingen te Moscou, om slechts enkele te
noemen. Aan deze instellingen zijn hydrologen van wereldnaam verbonden die hun levenstaak in het hydrologisch onderzoek hebben gevonden en die deel hebben aan de snelle ontwikkelingen van de laatste
tijd. Het feit dat deze mensen hun specialiteit kunnen blijven uitoefenen endezeindeverdereontwikkelingvan hun ambtelijke carrière niet
na langere of kortere tijd hoeven te verlaten, heeft het hun mogelijk
gemaakt om de nieuwste methoden en technieken toe te passen en in
de ontwikkeling daarvan bij te dragen. De schat van waarnemingen,
die draadloos of via telefoon, telegraaf of telex hun kantoren binnenkomt, steltjuist hen in het bijzonder in staat om de zo onmisbare uitwisseling tussen theorie en praktijk te onderhouden en het behoeft
nauwelijks te worden gezegd dat zij dit doen op grond van hun gedegentheoretische kennis.
Een van de redenen waarom ik hier een geïntensiveerd onderzoek
van de Rijn bepleit is dat ik daarmee steun hoop te geven aan het
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streven van enige vakgenoten die een onderzoek van het stroomgebied
van de Rijn in internationale samenwerking hebben voorgesteld als
speciaal project in het Hydrologisch Decennium van de UNESCO. De
gelukkige omstandigheid dat devoorzitter van de Internationale Associatie voor Wetenschappelijke Hydrologie een Nederlander is die zeer
vertrouwd is met de problematiek die aan de Rijnafvoeren is verbonden, geeft ons de garantie dat het genoemde voorstel de aandacht zal
verkrijgen die het verdient en dat het op de juiste wijze zal worden
beoordeeld.
Wanneer, zoals ik hoop, dit plan inderdaad de steun van UNESCO
zal verkrijgen, zal Nederland gereed moeten staan om een rol bij de
uitvoering op zich te nemen die men van een initiatiefnemer mag verwachten en die bovendien in overeenstemming is met de grote belangen die Nederland bij dit onderzoek heeft.
Geachte toehoorders, in deloopvan dezevoordracht hebik getracht
omU weerte geven hoe zich ons inzicht in de kringloop van het water
in de loop van de geschiedenis heeft ontwikkeld. Vervolgenshebik U
de practische betekenisvan deze inzichten willen schetsen aan de hand
van deonderzoekingen naar de herkomst vanhetNijlwater omU daarna een parallel te tonen met de Rijn, een andere grote rivier, waarmee
ons eigen bestaan zonauw verweven is.Laatstelijk heb ikdeze parallel
doen uitlopen in een pleidooi voor een onderzoek van het gehele
stroomgebied waarmee de gemeenschappelijke belangen van de oeverlanden zullen zijn gediend endat onsin staat zal moeten stellen om het
kostbare regelsysteem dat wij voor de verdeling van het Rijnwater
hebben gecreëerd zonuttig mogelijk te gebruiken.
Ik heb in de loop van dit betoog herhaaldelijk de gelegenheid gevonden om tewijzen op de noodzaak van een analytische aanpak. Als
afsluiting van mijn betoog wil ik nog een enkel woord over deze analytische aanpak zeggen. Zoals het woord aangeeft tracht men het
afvoerproces te leren kennen door het in de samenstellende deelprocessen te ontleden. Deze deelprocessen worden afzonderlijk bestudeerd
en men ontwerpt mathematische modellen die de kwantitatieve relatie
tussen neerslag en afvoer binnen elk van deze deelprocessen zo goed
mogelijk weergeven.
Men zal er over het algemeen naar streven om het fysisch gebeuren
zo nauwkeurig mogelijk met deze mathematische modellen te beschrijven. De resultaten van de berekeningen dragen dan bij tot een
beter begrip van het proces en men heeft de mogelijkheid om de invloed van veranderingen in de processen na te gaan; ik denk hierbij
bijvoorbeeld aan de aanlegvan een stuwmeer. Dikwijls zijn de betrokkenfysische processen echter zogecompliceerd dat zijzichniet metvoldoende benadering door een mathematisch model laten beschrijven.
In die gevallen kan men zijn toevlucht nemen tot de methoden van de
systeem-analyse, waarbij men het transformatieproces van neerslag tot
afvoer als een 'black box' beschouwt. Men ziet dan af van pogingen
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om de inhoud van deze 'black box' telerenkennenmaar men ontwerpt
een'whitebox'diekwantitatief dezelfderesultaten oplevertbijdeomzettingvanneerslagintensiteitenin afvoerintensiteiten. In principehoeft de
samenstellingvandeze'whitebox'nietsmetheteigenlijkeafvoerproces te
maken tehebben enmen zaluitdezesamenstellingdanookgeen conclusiesover de aard van het afvoerproces kunnen trekken. Het feit dat een
dergelijk rekenmodel een opgetreden relatie tussen neerslag en afvoer
goedweergeeft wilnoggeenszinszeggendat deonderdelenvanditmodel
eenfysischebetekenishebbentenaanzienvandeweergegevenrelatie.De
systeem-analyseisdaarom eenhulpmiddelofmisschienmagik wel spreken van een belangrijk en onmisbaar lapmiddel, dat onshelpt de gatentedichteninonzemathematische beschrijving van het afvoerproces.
Soms gaat een fysisch gefundeerd mathematisch model over in een
'white box' namelijk wanneer dit model wordt gebruikt om de kwantitatieve neerslag-afvoer relatie weer te geven van een proces dat afwijkt
van het fysisch proces waarvoor het model is opgesteld. Men zal deze
overgang tijdig moeten herkennen enzich dan moeten afvragen ofmen
niet beter consequent de methoden van de systeem-analyse kan toepassen. Waarschijnlijk zal men dan de kwantitatieve relatie tussen
neerslag en afvoer beter benaderen en men isop zijn hoedevoor onverantwoorde fysische interpretaties.
Een samengesteld afvoermodel als dat van een grote rivier kan dus
zowel componenten uit de systeem-analyse als beschrijvende componenten bevatten. Tot de eerstgenoemde groep behoort bijvoorbeeld
de 'unit hydrograph' met al zijn moderne verfijningen en tot de beschrijvende componenten kan men de 'flood routing' methoden rekenen.
Op de vraag in welke richting de analyse van het afvoerproces zich
verder zal ontwikkelen zou men kunnen antwoorden dat enerzijds
onze kennis van de deelprocessen toeneemt en daarmee ons vermogen
om betrouwbare mathematische bouwstenen te leveren, terwijl anderzijds de digitale en analoge rekenmachines steeds grotere mogelijkheden bieden om deze bouwstenen te combineren tot een beschrijvend
afvoermodel waarmee inderdaad nogkanworden gerekend.
Dames en heren, ik besef dat ik eenaantal Uwer nietmet het laatste
deelvan mijn voordracht heb kunnen bereiken maar ikhoopdat U mij
dit zult willen vergeven omdat men nu eenmaal bij een gelegenheid
als deze ook enige vaktaal verwacht. Laat ik U verzekeren datik mij
ook daarbij onverminderd heb beziggehouden met de vraag: 'Waar
komt dat water vandaan'? Het iseenvraag die aan de hydroloog wordt
gesteld endiein hoofdzaak ligt ophet gebiedvan de hydraulica.
Zeergeachte toehoorders,

Bij het aanvaarden van mijn ambt betuig ik mijn eerbiedige dank
aan Hare Majesteit de Koningin voor mijn benoeming tot hoogleraar
aan de Landbouwhogeschool.
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Mijne Heren, LedenvanhetBestuur vande Landbouwhogeschool,

De verheffing van het lectoraat inde hydraulica en grondmechanica
tot een leerstoel met dezelfde leeropdracht was voor mij een verheugend blijk van het belang dat door U aan hetonderwijs enhet onderzoek in deze vakken wordt gehecht. Dat U mijvoor de vervulling van
deze leerstoel hebt voorgedragen iseen blijk van vertrouwen waarvoor
ikuzeer dankbaar ben.
De stroming van water langs natuurlijke en kunstmatige wegen behoort tot het studiegebied van de hydraulica en inde cultuurtechniek,
waaronder begrepen ook de irrigatie en de waterzuivering, zijn deze
wegen buitengewoon gevarieerd. Deze variatie komt ook tot uitdrukking in de aard van de onderzoekingen en ookin de inrichting van het
hydraulica laboratorium, waartoe U ons in deafgelopen jaren in staat
hebt gesteld. Dat U daarbij ook eenplaats aandetechniekvanhet electrisch analogon hebt willen toekennen is een bewijs van Uw brede
opvattingen over hydraulisch onderzoek. Ook hiervoor wilikU gaarne
mijn dank betuigen. Van mijn kant wil ik toch ook gaarne begrip tonen voor de grenzen van Uw mogelijkheden, door U,hoewelde doelmatigheid daarvan door Archimedes en Vitruvius is aangetoond,
toch geen voorstel te doen om in het laboratorium kuipbaden aan te
brengen ter verhoging van de creativiteit van de wetenschappelijke
werkers.
Dames en Heren Hoogleraren, Lectoren, Docenten en Wetenschappelijke Medewerkers,

Bij mijn intrede als lector heb ik een sfeer van vriendschap en hulpbetoon in uw werkgemeenschap aangetroffen. Ik zal mij daar ook als
hoogleraar graag in blijven verheugen en er naar vermogen toe bijdragen.
HooggeachteEijsvoogel,

U hebt mij in vrijheid doen gedijen en mij de volle gelegenheid gegeven om eigen ideeën te realiseren enU hebt mij daarbij steeds met
goede raad en practische steungeholpen. De zelfstandigheid dieU mij
hebt gegund geeft mij nu het gevoel dat ik ben voorbereid op de eervolle taak die mij ten deelisgevallen. Ik benU voordit alleszeer dankbaar.
HooggeachteHellinga,

Toen ik mij negen jaar geleden als aankomend hydroloog bij de
poort van de Landbouwhogeschool meldde was U reeds degene die
overal in Nederland de studie van de kringloop van het water stimuleerde en daarin zelf metUwafdeling een leidend aandeel had. Sindsdien hebben wij beide de stormachtige ontwikkeling in de hydrologie
kunnen gadeslaan. Onlangs schreef Ven te Chow in zijn voorwoord
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bij het 'Handbook of Applied Hydrology': 'Because handbook size is
limited, careful selection of topics is necessary'. Desondanks telt het
boek 1418 bladzijden, ruim 2800 verwijzingen naar de literatuur en
het isgeschreven door 45auteurs.
De hier geïllustreerde overstelpende hoeveelheid studiemateriaal
dwingt tot afsplitsing van gebiedenvan onderzoek en tevens tot samenwerking. Hierbij heeft de Nederlandse hydrologie Uw stimulerende
leiding nog meer nodig dan voorheen. Ook de Landbouwhogeschool
ziet zich gesteld voor een verzwaarde taak wanneer zij de ontwikkelingen wil bijhouden en een bijdrage wil leveren in het 'Hydrologisch
Decennium'. Ook ik zal graag meewerken aan de noodzakelijke verbreding en verdieping van het onderwijs in de hydrologie. Vanuit
de waterbeweging, zal mijn bijdrage in de eerste plaats de kennis van
het afvoerpoces betreffen.
Wat de kwaliteit van onze samenwerking,betreft kan ik alleen maar
wensendat dieniet zal veranderen.
Medewerkers vanhetHydraulica Laboratorium,

Mijn leermeester, professor Thijsse, demonstreerde eens het model
van een kantelbak. Toen alles volgens de bedoelingen was verlopen
laadde hij het bakje nog eensvol,want,zeihij 'het gaatzoleuk'. Toen,
en later steeds duidelijker, hebikbeseft dat in het modelonderzoek deze speelse voldoening een onmisbaar element is dat vindingrijkheid
en toegewijde studie hoort te vergezellen. Ik wensU enmijzelf toe dat
wijsteedsweerzullen ervaren hoe leukhet gaat.
Beste Vader,

Ik ben erg blij datje hier bent.Je hebt nu eenmaal het een en ander
opje zoon overgedragen dat er mede toe heeft geleid dat ikhier nu sta.
Alskind heb ikmeegemaakt hoe het waterjou als waterstaatsingenieur
in beslag nam en hoeje er soms ook mee vocht. De rivier heeft daardoor voor mij ietsgekregen van een levend wezen met een eigen karakter en een merkwaardige aantrekkingskracht. Later ben ikje vakgenoot geworden zodat we konden overleggen en eikaars mening vragen.
Daarbij heb ikgeleerd vanje scherp doorzicht dat in een betoog de zin
of onzin wist te onderscheiden ook wanneer dezeonderformules verborgen lag.Ik kenje onverflauwde belangstelling enikhoop regelmatig
metje teblijven overleggen.
Dames enHerenStudenten,

In de geschiedenis der mensheid is het oversteken van water steeds
het beeld van de levensreis geweest. Ik wensU toedatU evenalsOdysseus liefelijke eilanden zult bezoeken maar Uwdoel niet uit het oog
zult verliezen, dat Umet moed, scherpzinnigheid, zelfbeheersing en
volharding de gevaren zult doorstaan, de klippen zult omzeilen en de
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verleidingen het hoofd zal weten te bieden om tenslotte Uwdoel te
bereiken. Sommigen van U zullen op hun reis ook de Scylla van de
hydraulica en de Charybdis van de grondmechanica ontmoeten.
Odysseus wist beide hindernissen te nemen maar alleen nadat hij zich
terdege overbeidehad laten voorlichten.
Ik heb gezegd.

ERRATUM
Enkele regels tekst op blz. 18, 13e regel e.V. van boven, dient men als
volgt te lezen:
Vanuit de hydraulica, de leer van de waterbeweging, zal mijn bijdrage in de'eerste plaats de kennis van het afvoerproces betreffen.
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