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Dagboek Johan van Veen 1955-1959 

Transcriptie door Marian van Veen 

 

[blz 1] 

14 okt. Met Denen 4 d. op stap, zeer voldaan, vd Burgt zei: “de mensen geloven je niet als je zegt 

dat er gevaar is.” Oktrooiafd. maakte goede beurt. Heel leerzaam al die foto’s van fouten in 

constructie. 

Aan Denen gevraagd uitwisseling van ingenieurs. Zij hebben zowat 40, wij 200. Svendsen zag en 

zei dat Nederl. het hart van Europa werd en was.  

De Graaf en vd Kerk willen steeds direkt met A Volker praten. Zijn blijkbaar bang voor mij. ‘k 

Zal dus een keer met Volker meekomen. Jammer dat ik het te druk heb, Volker zal wel te 

vertrouwen zijn. 

Krayenhoff wil naar TNO. Hem gezegd dat ik niet voor een 3de macht voelde en hij zei dit te 

begrijpen. Ik zei dat hij er maar op aan moest sturen professor te worden en dat ik Berkhout 

daarover zou polsen. - Morgen 25j jubileum Meetk Dienst, overmorgen diners. 

Gister journalist Scheffers met v Heurk over haven.  

Een voor mij moeilijk geval. Moet Ringma opzoeken om hem te waarschuwen voor IJmuiden & 

waterkering.  

Wat spookt de Vries uit? Hij kan zoveel bederven, evenals de Graaf die vd Kerk in verkeerde 

richting opvoedt. Moet meer aandacht aan Woudenberg geven, lijkt prima. Soudijn zou 

‘Meesteres’ zijn, knappe alibi! Soudijn is dus voorstander van oktrooiafdeling, blijkt het. 

 

25 okt. Delft Meetk. Dienst 25j bestaan. Schermerhorn’s dag, genoemd naar de Vader van de M.D. 

Sch. zei voor de menigte dat men elke 25j een dienst moet uitmesten. Een man van gevleugelde 

woorden. M.D. zeer fleurig, nog altijd heerst er de vrije geest van Schermerhorn, vind ik.  

 

[blz 2] 

Voorbeeld voor Alg Dienst. Tracht nu op 24 dec as. ook een feest te organiseren. Cohen is de 

gangmaker daartoe.  

Stoorvogel (kadaster) bang voor vd Weele. Te grote geestelijke instellingsverschillen. 

Kadaster die nog voor 90% met Nap. kaarten zit en algeheel verouderd (en versuft?) was of is, 

wil niet in die ultramoderne omgeving zitten.”Iemand vlg Stoorvogel: “in een oude omgeving 

komen wij thuis’.Stoorvogel zelf niet zo antiek. Ik kan me St’s stap om alleen te willen blijven en 

niet met MD op stap te gaan wel indenken. 

Van Rüdinger eindelijk bereikt. Jörgensen mijn opponent. Die brengt wat leven in de Deense 

brouwerij gelukkig en geeft mij gelegenheid om er nog wat voor te doen, opdat ze daar wat meer 
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aan research en wetenschap gaan doen. 

Gister UGGI* vergadering. Warboel die UGGI. Waarom zo ijverig meedoen met die zielepoten, 

die zelfs geen geld hebben. Eerzucht tout court? 

Reiszucht op ‘s rijkskosten tout court? Naam v. Ned. waterstaat hooghouden? Heb voor zoiets 

toch geen tijd. Wil liever werkelijk werken zoals in Engeland, Denemarken, of hier. 

Jac. P Thijsse gesproken over diepzeehaven en beitemmij* zand v d onderwaterdelta. Ook 

(later) v Gorcum en .... van Nat Plan. Scheffen heeft wel een concept en een tekening laten zien 

maar tot nog toe niet laten drukken. Burgemeester v Walsem heeft in Antwerpen gesproken over 

noodzaak van samenwerking van zeehavens. Zeker als doekje voor het bloeden. Lab/Sch* heeft 

(vlg v Gorcum) opdracht tot onderzoek diepzeehaven van de Provincie Zdholland!! 

 

[blz 3] 

De Vries belast met dijken, zwakke plekken van Zuidholland. Heeft goede brief geschreven aan 

Maris waarin vVeen als bezig zijnde met oppertoezicht uit te breiden. De Vries wil dat ook wel. 

Jansen zetelt in nieuwe kamer achter schoon bureau, gesproken over brief van Verloren over 

veiligheid grootte Haringvliet.  

Krayenhoff ter sprake gebracht bij Maris. Professor over x jaren. Bij mij intussen chef 

studiedienst. Kr. nog hypervoorzichtig. Zit te denken aan hebben, hebben. Zeer zwaar op de hand, 

als alle Krayenhoffs. Zal morgen met Berkhout spreken. 

Documentatie vie financiële basis (Bouwwerken) gaat niet vlg Vegter. Dan maar alleen. 

Donkere kamer reeds gereed. Moet alleen clandestien gebeuren want Luyten tegen. Luyten ook 

tegen micro-films. Dit kost ‘t rijk schatten het niet te doen. Oude peilschaalbladen nemen nb. 5 

kamers in beslag. Verdeling ruimte verticaal maken. 

Volker moet veel meer armslag hebben. 

Kamps wil graag Gr.Fr.Dr wateren onderzoeken. Zullen met Hopmans spreken. Mazu met Jan 

57 weg. 

Deltarapport vordert traag. de Vos 100% ingeschakeld tot 1 Jan. Zal dan nooit klaar zijn. 

Giljan-Pazie* hier over Rotterdam. Tunnel. Zal spreken hierover met v Gorcum. 

v Eerde-Jelgersma over C-14. Duurt langer, maar gaat heel goed. Hl de Vries in Amerika 

geweest, zegt niet veel. Te veel physicus om te weten wat bodemdaling is. 

 

[blz 4] 

10 nov. Ringe Jörgensen’s stuk beantwoord en naar Rüdinger gezonden  voor Ingemören. Toms 

naar Lehnfelt. Bericht van Svend Geridz*. - Maris-vd Kerk afkerig van Alg D. oppertoezichtidee. 

Zij willen dat beslist niet Ik had het goed voorbereid: Jansen, Dibbits, de Vries, vd Burgt wilden 

meehelpen, maar Maris wil de buitenwaterstaatsdiensten ‘t laten doen (vele studiediensten). 
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Geen centrale leiding (behalve Schijf*). Provincies worden dus oppermachtig, of doen niets. Dat 

gaat dus principieel verkeerd met alle gevolgen van dien. Maris is geen dijkenman. Centr Directie 

nog minder. Centr Dir moet meer delegatie van bevoegdheden geven. Nu Alg D dus in critiek 

gedreven.  

‘t Zelfde met Waterhh. Centr Dir had nog niets gedaan. Zou nu eindelijk dan brieven schrijven 

over oprichting en samenwerking provincies met Alg D. Of ze ‘t kunnen of willen? Zeer de vraag. 

De Graaf nog steeds lid van Int. Rijn Cie. Gaat nu de werkgroep bijelkaar roepen, die ik moest 

voorzitten. De Graaf wil de 250 mg Cl toelaatbaar op Rijn maken. Volker en ik voelen er niet voor. 

Bespreken met Krul* zo gauw mogelijk. Heninger* vond het al goed. Biemond fel tegen. 

Lanb. ingr. advertentie in Landb Tijdsch. Opening ITC te Delft. Schermerhorn: “nu laat ik ze 

tenminste wat na”. - Pijpleiding niet naar Rotterdam, maar Wilhelmshaven. Eigen schuld, hadden 

ze eerder moeten luisteren. 

W. de Zwijgerprijs naar Don Cooke over mij. $2500. Kaart 1:10000 overgangskaart, moet 

definitief worden. Met Bramleger* besproken, in beginsel accoord. Saarloos hier over zuidpunt 

Hellevoet. Brief Dewijster over lagunen Nijldelta. v Staveren, Clason. 

Stuvel’s boek gekregen, niet slecht.  

 

[blz 5] 

25 nov. Gister prof Laerum uit Trondjem over Stordalselven en vliegveld. Naar Delft met hem. Te 

eenvoudig om zelf te doen. L. wilde liever wat in eigen tuintje werken als steeds maar meer geld 

voor de fiscus verdienen, 60% naar belasting. Ikzelf zou slechts 20% krijgen van mijn werk. 

Vroeg hem uitwisselaars maar de problemen van Noorw. en Ned. zijn zo verschillend. 

Naar Kleinjan en André + Hannes geweest met A. Volker. Belgisch water niet zeker. Mijn idee 

was dus eerst met B tot accoord komen. André’s: geen slapende honden wakker maken. Wat is ‘t 

beste? N Br wil 80 m3/zeewater voor landbouw. Kleinjans vindt HID schap minderwaardig. 

Delta eindrapport gaat langzaam. v. Kuffeler doet er veel aan en wel scherpe opmerkingen. 

“Raad eens hoe oud die jas is!”-51 jaar! Hij was 256 pond toen hij afstudeerde. Zijn rede ter ere 

van afscheid vd Wall was niet veel, net een knikje voor lager personeel. 

Thijsse wil IJmuiden op 5+ houden. Dat kan onmogelijk. Strijdt tegen mij omdat hij er zelf niet 

aan gedacht heeft en van derden hoorde dat dit het zwakste punt was (volgens mij dan). 

Smeding gepolst over biezen randmeren. Steigerde onmiddellijk zodra ‘t woord biezen viel. Gek 

is dat. ‘t Zat hem in de knollen der bieten, zei hij. Zit meer in de propaganda van Seidel, die 

averechts werkt. 

Vroeg Maris om afschrift van voornaamste brieven over waterhuishouding aan mij. Hij was 

accoord. Nu vd Kerk nog. 
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[blz 6] 

Wie wordt opvolger van Maris? vd Kerk? Niet In ‘t Veld. Alles wordt Waterhuishouding en 

veiligheid bij de RW. Net mijn twee vakken.  

De steen die door de bouwlieden verworpen was werd het hoofd der bodes, ondanks de 

waterstaat. 

Wil Bennema ageren tegen mijn bodemdalingsidee? Gevraagd aan v Doorn, die ‘t even zou 

nagaan. 

de Vos en Valken hoofdingenieur. Hoe gemakkelijk en hoe vroeg gaat zulks. De Vos wil alles 

van de Delta met Jansen bespreken. v Kuff, vd Wal en ik tegen. Jansen wil eind maken aan Δ. Aan 

Maris ½ jaar de Vos gevraagd. 

Edelman voor bodemwaterberekeningen. Krul en v Mierlo, Geuze geen bezwaar. Zij zullen hem 

zoveel mogelijk leiden. Hoe gaat het met beschrijving prov. Gron? Hoe met stromvloedverslag (de 

Graaf). 

De Graaf doet water in wijn wat betreft de Rijnvervuiling. Hopmans verhuist naar Voorburg. 

Krijgt nieuw lab. in Dordt voor Δ. Biemond gaf foute cijfers? Rijnafvoer zout zou laatste maanden 

al vermeerderd zijn? 

Brief uit Londen voor verandering overeenkomst waarom heb ik gevraagd aan Valentijn. 

Kraijenhoff jr. wil naar prof Hellinga gaan. Bang voor RW evenals pa. 

Laersum: De vraag is altijd: hoe behandelt een ingr zijn medemensen. Pas veel later kennis. 

Dankbare brief van Dewijster. Was 40 j in Egypte  

 

[blz 7] 

geweest. Ik gaf allerlei inlichtingen over Kellog formation (v Staveren) en Nedeco’s werk 

(rapport zoutmeren Nijldelta). 

Rüdinger bezig met antwoord aan bezwaar Per Bruren. 

Was bij A Volker’s voordracht grondwater Veluwe. Werd nogal aangevallen door Visser c.s. 

Over diepzeehaven geen spoor. Volker er achter die alles dood laat lopen? Rotterdam niet 

krachtig genoeg. Klein gaf opdracht aan Thijsse. Bijker wist niet waarom Klein en niet RW die 

opdracht gaf. 

Biezen randmeren zullen worden verdreven door riet. Wat met al dat riet? Nooteboom bij me 

as. Dinsdag over octrooiafdeling. Is mogelijk een opvolger voor Volker? 

Wat voor tekenaars en ingr zitten er bij de Hongaarse vluchtelingen? 

 

2 dec. 1956. Malloret, archeoloog uit Siam over delta. Veel geschreeuw in Denemarken over ons 

rapport. Bruren erg hatelijk en verwaand. Lezingen bezadigd en wetenschappelijk. Toch had hij 

mij geheel fout aangehaald en ik heb hem dat geschreven, afschriften aan Lehnfelt en Rüdinger. 
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Santema gaat kusthistorie kaarten verzamelen met 2 cartografen. Van Driel ingeschakeld. 

Studiedienst nu 200 man sterk. Ze hebben natuurlijk geen werk. Zwaar overdreven bezetting bij 

Δ dienst. 

Nooteboom bij Woudenberg. Gehoopt op samenwerking, maar N ziet W als een 

uitgerangeerde en wil zelf uitvinden en was ook reeds bezig documentatie van slecht asfalt, enz. 

te bed.ijven*. 

 

[blz 8] 

Uitvinder W zal dus wat meer contact met Δdienst moeten hebben. Jammer dat Δ dienst zoveel 

personeel heeft dat ze alles afsnoept. Wij sukkelen zo met personeel. 

Waterhuishouding gaat net zo. Valken haast Volker de baas. Is feitelijk mijn eigen schuld 

omdat ik al die jaren bij de Ben.Riv. steeds ‘t centrum vd Waterstaat wilde zijn, is blijkbaar op de 

jongeren overgedragen. Santema en Valken hebben mijn stijl overgenomen, ook wat historie, enz. 

betreft. Ik zal ze toch ook niet willen hinderen in hun streven iets van de RW te maken. Moet blij 

zijn dat ze hetzelfde straatje volgen en op mijn werk voortbouwen. Δ dienst wordt het centrum, 

niet de Alg Dienst. 

 RW wordt alles veiligheid en waterhuish.: wegen, bruggen en ‘t klein grut voor kanalen en 

concessies is bijzaak. Dus 2 centra Δ en Alg D + Waterhh. Later Δ en Whh alleen de centra. Veel 

hangt nog van mij af gedurende deze 2 jaar. Edelman wordt niets. Wemelf. blijft behoorlijk en 

beperkt. Whh kan wat goeds worden. Jammer van Krayenhoff. Zit nu met ‘t manko van de studie. 

Van Walther prachtige rapporten over Friesland. Frijlink uitgezongen (65). Stille notariszoon 

die ‘t niet ver gebracht heeft. Geb./feb Nieuw Leerzen*/leuzen/Nieuwslezer*. 

  Zal overgaan tot stafvergaderingen om allerlei wrijvingen te voorkomen. Gister Wem. en 

Edelm. weer herrie over een tekenaar timmerman 

 

[blz 9] 

16 dec. Santema gaat historie Waterstaat beoefenen, een heel goed teken. Heeft mensen ervoor 

aangeschaft. Gaat dus mijn voetstappen volgen. Bischoff zei dat de Studiedienst helemaal 

doorging in mijn geest. Er was eerst wel wat onwennigheid geweest, maar Ferguson was nu wel 

overwonnen of bekeerd. Ook Valken gaat in mijn opvatting door nl. dat men niet veel van buiten 

de studiedienst moet verwachten. Hij pikt dus het hele land in, ook de waterhuishouding en A 

Volker zal er nog een dobber aan hebben hem te evenaren. Op mijn oude studiedienst (Valken, 

Santema, de Vos, Morra, Stroband) rust een heel belangrijk deel van de Waterstaat. Heeft men 

gelukkig niet kapot kunnen maken. Zelfs Harmsen niet, zelfs de Vries niet. Zelfs Ferguson niet. 

Maris wil nu Whh. groep onder zich houden. Ik dus geen voorzitter. Ziet dus duidelijk in dat 

Whh. ‘beleid’ betekent. Lijkt een goede oplossing, want anders zat ik er alleen voor om Centr 
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Directie te bekeren en op te jutten. Nu helpen Krul en Herweger mij. Hopmans (RIZA) op mijn 

verzoek er ook bij. Zo komt er dus een goede schot in die zaak. 

Nu nog de veiligheid! RW heeft dat voorlopig verknoeid. Een stuk of drie gesprekken met Maj. de 

Geus, de documentatie van het leger. Hij zal Maris aanschieten om meer docum. dijken en 

binnendijken. Ik ken de Geus’ macht nog niet, lijkt me een nationale man, wiens aandacht altijd 

op ‘t hele land is gevestigd. Hoop veel aan hem te hebben. 

Vergadering bij Stoorvogel over kaartmaken. Een groot vak apart. Edelman daarin gebracht. 

Herrie in Denemarken over SV van 5,2 m. Misquotations van Egedal, van Bruren, van 

Lindgren, van de Minister zelf. 

 

[blz 10] 

Sneilendr*. Folketing* over SV die eens in 10000 j voorkomt. Heb brieven geschreven aan 

Rüdinger en Lehnfelt. Ook aan Nielsen. Doel is toch kloof te dichten tussen T.H en VBV. Heeft men 

daar geen economen. Weer nieuwe commissie in aantocht. Rüdinger daarin? Men moet dit op de 

lange baan en nationaal bezien zoals Nielsen dat steeds doet. Hij kan me misschien helpen om de 

Deense VBV wat op poten te zetten. Ben erg blij dat verleden week mijn artikel gedrukt is in 

Ingenioren. Nu hebben ze wat om over na te denken. Benieuwd om reacties te zien. 

Krantenuitknipsels galore. - Volle dagen, alles op z’n tijd. Niets overhaasten. Veel nadenken en 

waakzaam zijn dat niets wat op ‘t vuur staat aanbrandt. “Uw dienaar ‘t aller stond” bv. als 

Lehnfelt. - Bezuinigingsacties komen naar voren in Denemarken en Nederl. Studie gaat altijd 

door. 

 

19 Jan 1957. Was in Kopenhagen met Kerst. Rüdinger, Nielsen de voornaamste mensen die ik 

sprak. Radiogesprek daarna hier gehoord op taperecorder. Lehnfelt, Rüdinger, Lindgren en nog 

een paar. Het geval dooft nu uit. Thijsse zal wel opdracht krijgen voor Thyborón, maar ‘t gaat 

meer om de economie dan om de technische kant. Een schandelijk stuk van Poor Broon*, geen 

antwoord waard.’k Geloof niet dat ik nog veel moet doen op ‘t ogenblik. Iedereen is Th. moe en 

Denemarken wil geen geld spenderen nu. Th. to be or not to be, voorlopig maar weer 

terugtrekken op achterwaartse stellingen. “Fear, fear, fear”, zegt Bruren. Laat Th. verdwijnen, 

zegt hij. 

Gesprek met Warners (KNMI). Hij stuurde mij zijn stuk aan de Minister over HvHoll 6 à 6½+ 

i.p.v. 5+. Hij zegt dat M Centr ook daar nog aan vast houdt. 

 

[blz 11] 

Zal v Dantzig daarover spreken. Misschien ga ik alleen ook nog hoger dan 5+ speciaal coor 

Centraal Holland 
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Bezoek gebracht aan Stelling (met A Volker). ‘t Blijkt wel dat van veiligheid niet al te veel 

terecht komt. Mulder (RW) wil Delfzijl met wat beton verdedigen. Stelling gaat sluis veel lager 

bouwen dan dijk en knabbelt overal wat van af. Ik moet 6 febr een voordracht in Delfzijl houden 

over veiligheid en ontwikkelingsmogelijkheden van Groningen. Zal wel wat voorzichtig moeten 

zijn. Stelling verbetert Gron. wel. 

Bestudeerde de Duitse lit. over de Eems. Zijn de Eemsdijken bij Hebrum* hoog genoeg? Nog 

altijd normalisatie en baggeridee op Eems. Geen grote afdammingsidee daar. Is ook vrij moeilijk 

vanwege opslibbing buitendams. 

Zout haast overal in Groningen, ook anhydriet. Delfzijl wordt nu grote plaats, investering 100 

mln. Had men beter bij Tjariet kunnen doen? 

De Vries trekt dijken langs om te inspecteren. Zal wel iets vinden, maar hij is te zuinig en te 

weinig fantasie. Nog niet ‘t idee dat alle doorbraken nu voorbij moeten zijn. Er zal dus nog wel 

wat rampen verwacht moeten worden. ‘t Noorden is sinds 1825 verschoond gebleven van hoge 

standen. ‘t Midden staat op nominatie vernield te worden. Wat heeft de Geus sinds dec. gedaan? 

‘Oorlog’ is zo’n raar stel zegt Warners. 

Thijsse schreef: “Een stand van 5+ of hoger zal IJmuiden geen kwaad doen. 

Rotterdam c.s. in 1955: 43 mln. T. Groot verlangen naar diepzeehaven. 

 

[blz 12] 

Toch krijgt Thijsse zijn opdracht niet, waar hij op zit te wachten. Ook niet van prov. ZdHoll. zoals 

Klein beloofde. Volkers houdt dit blijkbaar tegen. 

Endrapport Δ C. vordert slecht doordat Blockl v Kuff. zoveel vijven zessen heeft. Almaar over ‘t 

ZW. Wanneer eens over ‘t midden? Ondertussen verloopt het getij van ‘t enthousiasme en good 

will. ‘t Wordt hier ook een zuinige boel. ‘t Zuiderdeel van Δ plan kan zo gemakkelijk worden 

afgesplitst. Mesu wilde propaganda maken voor Moerdijkkanaal. Burgemeester van Fijndraat 

Heemstra bij me geweest. Afzuigende kracht van R’dam daar nu al heel groot. 

Bestek H’vliet gegund aan Boltje c.s. Waarom zo lang gewacht. Toch duidelijk dat men 2 

groepen moest entameren vanwege de concurrentie. 

Zie Maris zelden meer. Ik zit blijkbaar toch te ver buiten ‘t centrum vd Waterstaat op ‘t 

ogenblik. ‘t Zwaartepunt is zeker de Δ dienst geworden. 

Looman (Elsevier) schreef over geboorte Δ-plan. Ook over ‘t midden v Nederl. en IJmuiden. Wat 

zou er van zijn plan terechtkomen om een jeugdboek over Nederl. ontw. te schrijven met heel 

veel tekeningen? 

Hoogtekaart 1:10.000. Iedereen acc. CROL ook. Dus wat geld vragen er voor. Niet de 1 mln. 

kant uit. Wetensc. Atlas 1 mln. Slecht tijdstip gekozen nu alles zuinig aan moet. Toch zien door te 

gaan. Edelman dwars, als altijd. Hoe staat het met kaart binnenscheepvaart? Obstructie. Geen 
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jonge ingrs te krijgen. vd Burgh bij Volker is goed. Studie Whh. slecht. Kraijenhoff ...it*. 

Jammer! Veel te doen, toch gaat alles traag. 

[blz 13] 

Nielsen zei dat verhouding ingrs en wetenschapsmensen 1:4 was, russen* 4 tegen wij 1. 

...arry* over Nrd Friesland goed dat TAG. Vier onderwerpen v Gron schrijvers: kustvaarders 

en walvisvaart. Ook nog de veenkolonie-turfgraving, dijken. Waarom geen dissertaties daarover. 

 

26 Jan ‘57. Edelman warhoofd. Hoe er iets van te maken? Hij vertelde mij hoe Harmsen hem 

bepraat had van ‘t Bruggenbureau naar Alg D. te gaan, omdat hij maar een studiehoofd had. Hinkt 

op 2 gedachten: òf monnik in studied òf leider wezen en opklimmen door zichzelf te geven aan 

ondergeschikten. Ziet dit niet. Prof Geuze: “E. is bij mij en collega’s geweest en gezegd dat hij nu 

wel professor wilde worden”. E. naar de Geus geweest en gezegd dat ik niets van de toestand der 

dijken begreep! Rijdt me dus geducht in de wielen. de Geus zou naar DG gaan om te zeggen dat hij 

dijksgegevens nodig had. 

Buys zit aan E vast. Stadhouder ook. Stadh. goed idee voor strokenkaart. Hij wil graag vooruit. 

Er is dus veel beweging in zaak Ed. As woensdag wil E naar Maris. 

de Vos zegt dat de oude metingen in Volkerak niet deugen. Wat is het toch erg als een opvolger 

niets van zijn voorganger overneemt of inziet. Er wordt overleg gepleegd tussen Volker en R’dam 

over buitenhaven, hoor ik. 

Alg D eenheid, Whh kan niet afgesplitst worden zoals Maris meent. Wemelf. afd. en Waterst. 

bet* zitten zeer nauw aan Whh vast. Kan natuurlijk wel afsplitsen, maar toch zeer goed dat het 

nog niet gebeurt. 

 

[blz 14] 

Kaarten van de watervoorziening beginnen te maken. Veel meer kaarttekenaars. Edelm’s afd. 

onconservatief. 

Stelling en Weber’s lachen onder het eten (Groninger) als St zegt dat ik ‘t wel altijd heel ver 

terug in de geschiedenis zoek. Dit is inderdaad ‘t grote verschil van mij met de anderen. 

Schuchard in wereldomroep van de week over Dr-Dr-Rech: “vV succeeds in conveying a poetic 

sense of history”. 

Trondhjem’s proffen willen van mij timmermans wetenschappen voor mijn voordracht 

hebben. Geen grote richtlijnen. Had dit in 1953 al gemerkt. Wat doet Thierry eigenlijk met zijn 

historische kennis waarover iedereen hem uitlacht? Moet hem eens vragen. 

Ook v Bergen vragen over Edelman. 

Ringers wordt steeds pessimistischer over Rijkswat. en Landbouw. Ouderdom, en hij had bij RW 

moeten blijven. ΔC is niet goed voor mijn gezondheid. v Kuff werkt met vol animo, maar nooit de 
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grote lijn van  

‘t land? Ars longa, uta brevis. Scientocratie is ‘t enige. “Doch dijn work & lit de lijne tabje”.* Veel 

nakauwers tegenwoordig. Aannemers zullen het toch moeten doen. 

Bestekkenschrijvers zijn niet belangrijk, wel de ontwerpers der grote lijnen en ook de 

aannemers. Wie wordt mijn opvolger? Engelen ? Ringma? Liefst een die iets van studie afweet. 

 

3 febr. ‘57. Gister bij Maris. ‘Economie’ liep wat scheef door Soudijn. Koopmans was ineens naar 

2de Kamer en Maris kan niet chef zijn, dus liep Diddens naar Soudijn. Voorgesteld dat vd Kerk 

chef wordt. Diddens had al ontslag gevraagd. 

 

[blz 15] 

Maris ziet wel dat de economie niet gemist kan worden. Ik zei: “kijk maar naar Thyborón, men 

vraagt techn. advies en bedoelt techn.+economisch advies. 

Edelman was bij M geweest, wil hfdingr A worden. Zal een voorstel op papier zetten. M. vond zelf 

ook dat stafbesprekingen nodig waren. Hij had het over een 5-jarenplan en betere samenwerking 

met Hofstra (min v Fin). vd Kley bij Alg D houden? Stuk van Ed. geven? Voorzichtig wezen met 

publ. frequentielijnen voordat wij ze bij Δ gepubliceerd hebben. 

Lang gesproken met Te Marvelde en Preger over de veiligheid v Nederl. Preger belde er zelfs 

later over op. M. toch niet tegen behoud Spaarndammerdijk. Was sceptisch over mogelijkheid 

fietspad langs Hoge Rijndijk. Kende brief v. Harmsen over dijkdocumentatie niet, maar ik toonde 

hem die. Vond het wat te ver gaan, maar gaf toch geen rem. 

Lab. te Delft heeft opdracht voor Maasvlakte. Ook voor Thyborón. - Spetzen plotseling 

overleden door te veel werken (muziek!). Jammer, want hij doorzag de noodzaak van meer 

centralisatie en meer contact tussen Minister en Waterstaat dan via DG alleen. Kan dus voortaan 

niet maar zo meer naar Binnenhof gaan. Herinner me nog onze gesprekken in Scheveningen over 

opvolger Harmsen. Heeft toen mijn raad opgevolgd en Maris gekozen als DG. Goede keuze! 

Sir Archer Whitacker loopt raar van stapel. Papt aan met Doran Newhouse en gaat buiten 

Ringers en mij om. Wil uitstellen tot ‘t allerlaatste. Wat zegt Valentijn? Whitacker doet alles 

zonder ons, vraagt ons ook niet. The Dutch herrings ↓↓  

[blz 16] 

Nieuw centrum Rotterdam. Trek cirkel met 150 mijl als straal. 1½ uur per auto. 30 mln. ‘stad’: 

“Verwacht geen leider geboortig in Londen, Parijs of Berlijn. Wij zijn geen grote leiders, meer 2de 

man. Leider uit USA dan maar. Spaak te frans voor leider?” We are so small” moet verdwijnen. 

Geweest in Haarlem. Ringma was niet wakker voor gevaar te IJmuiden. Nu wel? Richter had 

hele Spaarndammerdijk buiten beschouwing gelaten. Toch toevallig op 2.60+. Kan dus kruin op 

3+ krijgen met wat zandzakken bij Velsen-Santpoort. Ringma zei wel dat ‘t idioot was 
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toestemming te hebben gegeven aan Hoogovens om tot 5+ af te graven. 

Hoe heeft men grote sluis op 15 - gebouwd als zee vóór de haven slechts 13 - is? Hier kan geen 

sleuf van 5km lengte gebaggerd worden. 

Zeer geheim met hoeveelh. baggerwerk uit Waterweg. Nieuwe proeven? 

Warners wil 6 à 6½ te Hoek v Holland van Dantzig idem? Hem dit telef. gevraagd. Zal 

bedenken. 

 

23 febr. Naar Oslo en Trondheim geweest. Sneeuw. Veel diners, enz. Jhr v. Karnebeek*& mevr. 

Robert Major. Christophersen (bioloog). Aula vd universiteit in Oslo. In Trondheim niet veel 

nieuws. Beikeland* (consul zou zorgen voor mijn geld dat ik daar had verdiend. Niet vergeten! 

Brief naar Valentijn over Wash. ‘t Zal nu wel gauw duidelijker worden. Ringers weer op stap. Zijn 

vrouw wou ook mee, maar R. moet naar mangrovebossen en daar slapen. R. is aangereden, 

vrouw deswegen verontrust. R. is te nerveus. vd Poel hier de tegenkanter van Δ. Vermoedelijk 

met oestergeld? Luctor = vd Ende te Rijswijk. - Fransen ob.* bouwbedrijf opgebeld voor het laten 

komen van een Noors bouwer om  

 

[blz 17] 

ons te leren in de winter te bouwen. Groot huis te Oslo kost f 8000 extra als ‘s winters gebouwd. 

Of wil men ‘t hier niet leren? Even afwachten! 

Is 435 m3 zoetwater alleen voor landbouw? Eindrapport ΔC. 435 m3/sec meer dan thans? 

Hoeveel thans bij zoute sluizen? 

Drie verzamelrapporten. Morra werkt veel voor Ringers. Schönfeld nieuwe schets* analogon, 

is toch weer verouderd als ‘t klaar is over 2 jaar. Svendrup over westkust India - naar Clason 

gestuurd. Brief van Powell beantwoorden. Wil lezing houden over Nederland. Stuurde $ 5 voor 

kleurenfoto. Brief naar DG over v. Doorn’s documentatie. Kan nooit wat worden. Zal art. schrijven 

voor Oslo. Twee panden naast kantoor nu leeg. Weerstand van vd Wal betr. IJmuiden. 

 

3 mrt. Voorjaar, geen winter gehad, crocussen bloeien al heel lang. Eindrapport ΔC, ik wil niet dat 

Centr Holland berekend wordt van 5+ HvH maar hoger. Ook lijkt mij de tekening van Valken 

over Waterhuish. verbetering niet juist. Hij vergat de afvoer bij de zoute sluizen. 

Met prof v Dantzig op stap langs dijken. Hij wil econ. hoger nl 6 à 6½. Evenals Warners. vd Wal 

zegt dat ik misschien bereiken kan “iets meer dan 5+ te HvH”. 

Edelman op verzoek van Maris een nota geschreven over hij als chef van Grondwerk. Zal wel op 

niets uitdraaien. Dan twee grote masten of drie: Geuze, v Mierlo, Edelman. 

Meetk D. (Riemstra) drie zaken te beginnen: 
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[blz 18] 

dijkshoogten en profielen, hoogtekaart, zeespiegel vastlegging aan waterpassingen. Buiten 

Wemelsfelder om is beter. Ieder zijn eigen functie geeft minste kans op fouten. 

Heel veel ingrs naar Toronto. Bezuinigingen? Is niet meer dan een uitje. Neemt steeds toe. Kost 

schatten. Edelman is enige die geen hfdingr A is. Wil nu wel naar Centr. Studiedienst. Was hij daar 

maar, want ‘t is op AD niets voor hem (documentatie en waterst.krt). V.Doorn documentaties. 

Benieuwd wat Maris zal zeggen van dijksdocumentatie. 

Moet dat maar naar vd Weele? Nog even de bom van Maris afwachten. 

Wemelsf. probeert telkens de Directeur te spelen nu hij van Steinz een nieuwe schrijfmachine 

gekregen heeft, maar wordt toch ook niet boos als ik dat onderschep en zelf teken. 

De stukjesschrijverij kost me te veel tijd. Brief naar Valentijn over de Wash. Noors bouwen 

uitgesteld tot herfst, zegt Dura (Fransen). Heb Vrijhoef wat ingelicht over Buitenland, opvolger 

van Schneiders. 

 

24 mrt. Naar Basel geweest. Beck, de voorzitter voldaan. Goed stuk in Nat. Zeitung door een 

barbarossa. Voorjaar, kersebomen, koeien met belletjes bij kasteeltje Dornach. Valken naar 

Trondhjem geweest, zeer enthousiast met Laersem gesproken; 10 blikjes haring gekregen. Gaat 

over Vaernes Airfield. Vriendschap en betrouwbaarheid wil men en verantwoordelijkheid delen. 

Laersem vol lof over Valken. Gesprek het Riemstra en Waalewijn over waterpassen van dijken. Ik 

durf niet recht omdat ik waterstaten van Rijk en Prov tegen heb. Nu dan maar weer klandestien. 

Toonde hen mijn verzameling. Ook Ee..ing’s* 1634 vloed. 

 

[blz 19] 

Waalewijn zal nader over een en ander nadenken. Hoor nog steeds over grote satelietsteden van 

Haag en Rotterdam. Moet v. Gorcum nodig spreken. Delfzijlster voordracht gaat niet door nu er 

een bespreking aan de gang is op hoog niveau over de Eems. Delfzijlsters zeer teleurgesteld. 

Allicht, want wie kan er van de Ned Waterstaat nu behoorlijk onderhandelen? Hoe jammer dat de 

RW ten onder gaat in onbenulligheden over wegen en voorschriften. A. Volker zal iets moeten 

doen in zijn leven op internationaal gebied. Kent de talen zeer goed, heeft de houding mee. 

Eerste stafbespreking gehad. Over bibl. Alles naar Edelman, maar er komt niets uit zijn handen. 

v.d. Kley met Culsen (Amst) op stap gestuurd. 

Wanneer komt nieuwe film? 

Wanneer SV rapport uit de Graaf’s vingers? 

Hoe met dijkdocumentatiebrief? 

 

25 mrt. Maris: “wie een studiedienst leidt moet de hogeschoolrijdersdiploma van takt in zijn zak 
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hebben”. Hoera! Wemelsf. geen opvolger van vVeen. 

Edelman uitvoerig behandeld. Een zeer zwaar geval. Geen monnik, geen leider. Kan eigenlijk 

niets en verbeeld zich zo veel. A. Volker prima. F. Volker’s opvolger? Ik zal Maris een dossier van 

één uitvinding toesturen. 

Maris zei dat IJmuiden een diepzeehaven kon krijgen. Rotterdam moeilijk en duurder. Hier komt 

Volkers om de hoek kijken, die nog steeds IJmuiden als ‘t centrum ziet en van de Waterweg geen 

verstand heeft. Bang voor het niet-status-quo.   

 

[blz 20] 

Met Claas v Gorcum in Dierentuin. In heel lang niet gesproken. Waarom geen vordering met 

diepzeehaven op Beer? Waterstaat staat er niet achter, doet niets. Prov. Waterst (Klein) wil 

Lange steunen: “Maar dat kan toch niet?” Nee, maar wij (Nat Pl) hebben geen civ. ingr. “Dus de 

fout zit natuurlijk weer in Delftse opleiding”. - Zit hier een mogelijkheid voor mij om adviseur te 

worden van Nat Plan? 

Iemand moet toch Rijksw. op de vingers kunnen tikken? Zo jammer dat men slechts één kort 

leven heeft. Nu ik bij de Benedenriv. weg ben staat alles stop, behalve deltaplan goddank. 

Eemsplan ook status-quo. Wordt een onhoudbare toestand voor Emden en Delfzijl. 

Landaanwinning (landbouw) moet het weer doen, anders zal ‘t niet lukken. 

NATO Trondhjem, Vaernes vliegveld. Hoe breed wordt daar alles behandeld en bekeken. Toch 

maar een klein geval. Moeilijkheid is het houtbedrijf. Achterdeur openlaten voor Thijsse als met 

Thyborón. - Jac. P. Thijsse van Nat. Plan zou met mij een goed team vormen? Zit nu in Curaçao. 

 

14 april. Waterhuish. Vergadering A. Volker heeft knap werk geleverd met aantal kg Cl te 

beperken en tevens mg Cl/l. Hopmans zegt dat Duitsers de lijn naar beneden willen buigen op de 

Rijn, maar vlg Volker zouden we tevree moeten zijn met kom*-lijn. We moeten niet minder ver 

gaan dan de Duitsers, anders verliezen die hun basis. Wie zouden de Duitse leden zijn? 

Schaank hier om te polsen over voordracht zandhuish. Of ik mee wilde doen? Nee, Zandhuish 

veel te veel verwaarloosd sinds 30 j.  

 

[blz 21] 

Toen ik in Dordt kwam stuurde Krayenhoff me er al op uit dat er geen zand meer was. In 

Duitsland is een kuil t.g.v. mijnzakking. Zodoende komt er eigenlijk geen zand meer uit Duitsland. 

Schaank laat nu nog 180.000 m3 baggeren, maar 100.000 m3 is al te veel. Vandaar uitschuring 

van de ‘bult’ bij Arnhem. Waterstand zakt nog steeds. Bodem echter vastgelegd voor defensie, 

veel te hoog. Ik heb Schaank aangepord zandhuish. ter hand te nemen na mijn pensioenering. 

Daar voelde hij veel voor, merkte ik wel. Zoiets kan moeilijk in ‘t openbaar ge..bette.d* worden. 
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Volkers werkt tegen met diepzeehaven. Rijkswaterstaat werkt altijd wat nieuws tegen, nog 

nooit anders geweest. Zal dus nodig naar Koomans moeten. 

F. Volker bezoekt Nooteboom nadat ik Maris de stukken der octrooiafd. gegeven had. Ik moet 

zorgen voor opvolger van Flip V., die langzamerhand ouder wordt, maar ‘t nog heel goed doet. 

Wat zegt Nooteboom? Ik had Maris voorgesteld hem voor opvolger te bestemmen. 

Stafvergaderingen bevallen nog goed. De dwaze excessen van Edelman en Wemelsf. gaan 

daarbij wat afslijten. Steinz, Volker, vd Weele zijn praktisch.  

Edelman blijft zorgenkind. Heb Maris gevraagd daar nog aandacht aan te besteden. vd Klei 

moet ook eens vooruitkomen. 

Bezuinigingswoede m.b.t. nieuwe panden. Doorbraken er door gekregen, bezig/bang* 

financiën veto uitspreekt. 

Kamerverslagen interessant. Mijn naam er een paar keer in ontdekt. Hein Vos niet voorzichtig 

geweest, zodat Minister en Maris van hem begrijpen moeten dat ik er achter zit. Maar ja, de bom 

moet toch gauw barsten. 

 

[blz 22] 

v. Dantzig gaf een goede grafiek. Ook Warners helpt flink mee. Ik wil graag dat RW eindelijk 

eens wakker wordt wat betreft IJmuiden en Katwijk. 

Loos alarm met Katwijkse zandwinning. In kranten kwam een artikel dat iemand vergunning 

had zand te winnen op strand tussen Katwijk en Helder. Nee zegt de Gruyter, alles larie. 

Van Nooten stuurde brief over Bat. Gen. Waarom geen taak, waarom geen sukses meer? Zal 

met Ringers spreken vóór hem te antwoorden. ‘Fout’ zit in ‘t feit dat ‘t Rijk research doet. Toch 

niet te veranderen. Hoe Bat.Gen. toch nog actief houden? 

Leens en Belg. collega tot accoord over Moerdijkkanaal? Wat gevolgen heeft dat voor 

Volkerakdam? En voor ons eindrapport? 

Vergadering studieingenieurs onder voorz. Schijf. Zowat 40. Maar ‘t gehalte was zeer matig. 

Voorts zeer veel vraag om naar Amerika en Canada te gaan voor congressen. Wemelsfelder’s 

particuliere Duitsers mogen hier niet komen, keine Gena..igung*. 

Stukjes klaar voor Norsk Ubeblad en voor Toronto. Kosten me veel tijd, maar ik kan het 

moeilijk niet doen. 

Stelling geen bezwaar dat Waalewijn in dijken tegels legt of een ijzeren boor draait. 

Waterpassen van dijken niet genoemd. Wèl, dat ik graag dijkskruindalingen wil weten. 

In hoeverre verg. v HID’s inschakelen bij grondmechanica, VOW? Hoe gaat het met scheepv. 

binnen wegwijzer? 

 

[blz 23] 
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19 april. Goede Vrijdag in Strandstoel. Vanmiddag naar Amsterdam. In Middelburg geweest bij 

Snip en Rutgers. Perslucht tegen ijs en zout. Oud idee van mij, maar getorpedeerd door jong ingr 

in IJmuiden omdat het niet economisch zou zijn. Geschreven naar Zweden om meer inlicht. 

Lemmer ijsdam. Amsterdam perslucht, Δ meer perslucht. 

Goodwill verlies van Hofstra vanwege telefoon, die voortaan door ons betaald zou moeten 

worden. Verg. uitgaan bij mooi weer van vroeger. 

Hydrografie geen taak in toekomst. Dit aan Maris meegedeeld die er notitie van maakte. 

Bat. Genootschap brief klaar. Boven 65 kunnen iets presteren met behulp van B.Gen. Doel toch 

eigenlijk om regering steeds weer ‘t vuur aan de schenen te leggen als ze niet wat doen wat nodig 

is. 

Kortsluiting met Friedrichs in Koblenz met Volker besproken. Ik wil niet eeuwig achter de 

Graaf en Hopmans zitten. Spoedig maar eens naar Koblenz. Volker zal brief schrijven om afspraak 

te maken. 

Enorm gebrek aan intellect vergeleken met Rusland en Amerika. Publiceren en publ. lezen 

komt ‘t eerst in de knel. Zo verliest men de koude oorlog. Welk een grandioze verspilling van 

intellect omstreeks 1925-1935! Welk een enorme kortzichtigheid ons niet met research aan de 

gang te zetten terwijl Lorentz en Canter Cremers toch al aan de gang waren. Opkomst van Thijsse 

in die jaren. Men had mij er ook voor gevraagd, maar ik wilde toen zelf ook niet in die 

researchrichting. Ook te kortzichtig! 

Stafvergaderingen gaan goed. ‘t Houdt mekaar wat in evenwicht en men leert elkaar veel beter 

kennen. 

Maris pessimistisch tav. Belgisch accoord. Zeer stroef zijn de belgen. Geen ander middel dan 

durven? 

 

[blz 24] 

23 april. Op Min. Hofstra: “Wien de Goden willen vernietigen geven ze eerst domme leiders” 

tegen het (steeds verder) kweken van onwil onder de hoofden van dienst moet ik ernstig 

waarschuwen. Het steeds verder uithollen van het vertrouwen der hoofden van dienst en de 

regeringswijsheid kan verreikende gevolgen hebben. 

 

26 april. Vanmiddag naar Leiden, de Gruyter en langs Oude Rijn. Op adres van 6 watersch. om 

binnenkeringen te verbeteren was geen goed antwoord gekomen van de 3 Direct. Hoofdingrs 

Klein, Krijn, Enschede, noch van de Ged.Staten (brief 16 sept 1956) van de 3 prov. Zd H, NH en 

Utrecht. Blijkbaar is alles stokdoof en stekeblind. De  Gruyter was moedeloos: wilde de 

landscheiding op 1 m + NAP brengen met buitentalud 1:2, binnentalud 1:1 en kruin van 2 m. 

Zeer hoekige loop. Ik vroeg hem over Hoge Rijndijk. Was niet afkerig om hier verhoogd fietspad 
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te maken bekleed met asfalt. Vlg. hem was het goed mogelijk en zelfs gemakkelijk om hier 

keringen naar het zuiden te maken. Verder is ‘t voordeel dat er geen golven van betekenis 

kunnen komen omdat de Rijnoevers zo hoog zijn in verhouding tot de diepe kuilen tussen Rijn en 

Rotterdam. Zijn ‘dijk’ is natuurlijk niets waard uit angst voor ‘geldverspillen’. - Waarom  wil ZH 

toch geen 100 mln gld hebben en Groningen of Friesland wel? 

Over Katwijk en IJmuiden werd in brief van de Ged.St. der 3 prov. niet gesproken, noch in die van 

de 3 HDI’s. Hoofdzaak was opperwater! De zeevloed telde eigenlijk niet voor zover ik begreep. 

Rijnland bevolkt door slechts 700.000 inw. die alle meebetalen. Schieland en Delfland veel meer 

meebetalende inwoners. 

 

[blz 25] 

Van 2de kering langs Waterwegkant ook niets. De Gruyter zei dat Klein toch wel serieus was. 

Hierop liet ik niets blijken, waarna hij vertelde dat hij met de ramp in Perzië zat en dat hij Klein 

op een lezing had horen zeggen hoe de ramp had plaats gehad. Allicht zal Klein serieus gedaan 

hebben voor ‘t publiek. Ik weet zo goed dat hij op de tocht ΔC tegen me zei dat de 2de kering toch 

uiterst sterk zou moeten worden langs de Waterweg en dat ik toen ook niets terug zei, omdat ik 

begreep dat hij me een loer wilde draaien met zijn mooipraten. De Gruyter kwam op ongeveer 20 

mln. voor de reparatie van de dijken. 

De Spaarndammerdijk ‘is vastgesteld’ op 2m+ NAP, hij had 2.60+ voorgesteld omdat dit het 

zowat was. Heyblom had wegdoorgang voor tunnel nu ook op 2+ verhoogd, zeker een gevolg van 

mijn bezoek aan Ringma. 

Nu maar afwachten op reactie van mijn brief aan ΔC. Zal ik Algera op de hoogte brengen? Nog 

zeker niet. Wel naar Ureisma* en Salorna. 

De nota van NHolland over vollopen IJpolder is niets - alleen als deur in sluis kapot is en geen 

storm. De Gruyter moest erg lachen toen ik hem over IJmuiden’s gevaar sprak, maar later bond 

hij in. Idem wat betreft Katwijk. - Waarom willen jullie geen 100 mln hebben en anderen wel? 

“Zijn jullie van minder betekenis, minder diep onder water? “Wat kan ik er aan doen!” Ik zei: 

“schreeuwen!” “Schreeuwen!” 

 

[blz 26] 

1 mei. Prof Gumbel: “engineers, who a lifetime ago were educated by a professor who was also a 

lifetime behind. Shaw: Ik ben niet zo groot als Shakespeare maar ik sta op zijn schouders. Hieraan 

mankeert iets. Shaw bedoelde dat hij misschien wel iets van Shakespeare geleend zal hebben. 

Gumbel leende iets van Gauss, v Dantzig van Gumbel, maar vD zegt thans veel verder te zijn. Zo 

gaat het in de wetenschap meer op dan in de literatuur. 

Bespr. met T. Bokkel Heinink*, Edelman, vd Drift. Men voelt niet voor iets aan ons iets 



 
 16 

overlaten op gebied van de reproductie. Edelman zal kwade dobber hebben met TB Heinink*. 

Bespr. met Cl v Gorcum. Diepzeehaven geen propagandist. Waarom met NatPl het vaemen* 

niet op? Satelietstad in laagland op een kern van ondergrondse bunker.  

Te veel bouwvakarbeiders in Duitsland en België. Het gaat om vele tienduizenden die uit Ned. 

wegtrekken omdat ze in D en B veel meer verdienen. 

Wemelsf. meent dat kuil bij Ruhe* door wegbaggeren niet door mijnverzakking komt. Wil een 

nota over daling waterstanden schrijven. 

 

2 mei. Met v Dantzig op stap naar Zuiden + Noorden IJdijken en IJmuiden. Bij Hoogovens Van 

Someren gesproken, die na mijn bezoek in zomer 1954 direct de afgrazing had stopgezet, zodat 

de weg overeenkomstig mijn verzoek op 8+ was gebleven en geasfalteerd. Toch fijn dat men zo 

iets gewoon kan krijgen met een gewoon gesprekje. Dezelfde dag ook succes geboekt te Katwijk 

met Slagter van Rijnland. Katwijkse haven noordkant - ziet er nog even verwaarloosd uit als in 

1954 toen men bezig was de haven te baggeren, een teken dat men dat plan weer wil opnemen 

zodra ik weg ben.  

 

[blz 27] 

In buitenmond Katwijk lag als gewoonlijk ‘t kleine zuigertje, 

dus geen stellage totnogtoe. De Gruyter zei dat hier van concessies geen sprake was. Toch even 

opletten! 

Nog een ander succes was de overgang van tunnelweg bij Santpoort over Zuiderdijk. Wordt 2+. 

Noorderdijk zo erg verwaarloosd en krom. De boeren hadden concessie om 3 of 4 doorgangen te 

graven voor wegen. Kan makkelijk verholpen worden. Kan makkelijk tot 2+NAP kerend gemaakt 

met fietspad er bovenop, tevens asfaltweg, die trouwens voor verreweg ‘t grootste deel bestaat. 

Zowel Zuider- als Noorderdijk dus houden en intact laten. 

Bij Katwijk een sluis onder de brug naar Noordwijk maken, tevens langs kanaal noordzij 

ophogen tot zee. Zo zou bij doorbraak te Katwijk de Noorderkom (Haarl.meer, enz.) niet 

vollopen. 

Investering Hoogovens ruim 1 miljard, dus zoiets als BPM te Pernis. Gevraagd over de Duitse 

hoogovens. Aan noordkant geen ruimte meer, aan zuidkant weinig. ‘t Zat ook iets anders zei v. 

Someren. ‘t Ging uit van de Ned. reders. Of hij dus op de hoogte was van de Ruhrverlangens 

betwijfel ik. 

Defensie wil de dijk door Haarl.meer behouden, maar ‘t zuidereind zweeft in de lucht en voor 

waterkering is hij te laag. Ze zijn bezig met iets te bouwen in binnentalud. 

Zuiderzeedijk thans gemaakt voor vloeden met gebw. 1/25. Toekomst 1:3000 (over 50j 

waddeninpoldering gerekend). Ik stel ΔC dus voor  
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100 x 3000 = 1/300000 voor centr. Nederland. 

 

[blz 28] 

Of ook 10 x 10.000 = 1/100000 voor Centr.Ned. uitgaande van deltagebiedveiligheid. Benieuwd 

naar zaterdag pleno. Moet Nholland nog beter met van Riel bespreken. Zuidkant Westfriese 

zeedijk is erg laag. Zuider- en Noorderdijken beide op 2+, dwz. met asfalt bekleden tot 

overloopdijken. Excursie voorbereiden voor ΔC. Kaarten en profielen rondsturen van 

Centr.Nederl. Hoe lang, 4 jaar, heb ik moeten wachten op deze Zaterdag! Op de tocht met Min. 

Algera vlak na ramp zei ik hem eens dat ‘t Zuidwater geen probleem was, dat zou nu zeker in 

orde komen. Maar ‘t midden! Ik heb nu de kans, nu vaststaat dat ZZee en Δ veilig zullen worden 

met 2 dijkensystemen. Maar juich niet te vroeg. Ongunstig ziet het er niet uit. 

Aan v Dantzig beloofd de econoom de Wolf te zullen spreken over de nieuwe aspecten. 

Lees v Dantzig in Statistica 1949 of 1950 over de studies van William Petty (1672) en John 

Grant (1667), handelend over economie van Holland en over statistika v Holland. 

 

15.5.57. Herhaling voorkomen. De vijand is razend slim en steeds vermomd. Ik ken  hem nu een 

jaar of 20; eerst trok hij steeds de borstspieren samen, zodat ik telkens gedurende een of drie 

dagen nauwelijks ademen en geen vin kon verroeren, toen de hoofdvaten (wurgen) en nu de 

longvaten (bronchitis idee). Verraderlijk tot in de grond, maar een monster van eigen maaksel. Ik 

leer de sluipwegen van dat monster steeds beter kennen, maar hoewel ik goed oplette was het nu 

weer de kou die hij gebruikte en die toegangsweg kende ik nog niet.  

Zo wordt men telkens wijzer -  

 

[blz 29] 

het wordt tijd dat de goddelijke Stem dit ge.zeren* “get thee behind me Satan” toeroept “Wie is er 

nu machtiger, ‘t monster of Hij?” En mag ik werken voor ‘t heil van Nederland of niet? Het is toch 

te gek dat ik doorlopend op mijn hoede moet zijn voor een gewiekste sluipmoordenaar die sinds 

20 jaar alle moeite doet me te pakken te krijgen? - Een typisch trekje van ‘t monster is dat het op 

de traanklieren werkt. Naast de ijzeren klauw die je bij de keel of de borst grijpt de belachelijke 

ontroeringen die zo verachtelijk zijn en waarvoor men zich schaamt. Het monster heeft geen 

macht van zichzelf en het is zo gek dat ikzelf zo ingewikkeld ben dat ik hem die macht geef. Ik 

wilde nu wel niet tevree zijn met “in rust en vertrouwen zal Uwe sterkte zijn”, maar ik wou graag 

een stapje verder gaan naar “get thee behind me Satan” en verdwijn”. 

 

Bij Heiblom in Haarlem net voor ziekte. Zal de kostenlijn van IJmuiden laten berekenen. Wil ook 

meewerken geloof ik met Noorder-, Zuider IJdijken en dichten van de 2 gaten van Hondsbosse-
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Westfriese Zeedijk. ‘k Moest zulke besprekingen meer doen. Geen mens die er bij hem de 

aandacht had gevestigd. Hij had het over zijn zee van nietigheden, zodat hij nooit eens aan de 

grote zaken toekwam. 

Diddens gaat RW verlaten. Helaas, nu zitten ze weer met de gebakken peren. Hij stuurde me 

nog gauw vermogen van Nederl. Zowat 95 mld in 1952, nu dus meer. 

 

[blz 30] 

Voor onderlopen Zdholland 5 mld is dus belachelijk. Alles zal rekom. Vandaag brief van Korteweg 

over toekomst Ooltgensplaat. Hem verwezen naar Jac.P. Thijsse en hem gezegd gebruik te maken 

van veel hogere veiligheid der Centrale Eilanden dan die van Randstad Holland. Wat opium 

drinken de Regeerders in Zdholland in? 

Tinbergen komt gauw terug. Ik doe niet langer mee met Δ opvattingen betr. Zdholland en Ndholl. 

Geen job too big for de waarheid Zelf. 

 

20 mei. Naar aanl. v. Volker’s franse nota. ‘t Is duidelijk dat we twee reserves hebben: 

kustsluiting, schutkolkbemaling en 2de IJsselkanalisatie. Fransen en Duitsers kunnen na 

IJsselkanalisatie de meeste dagen veel zout op de Rijn brengen want Rijn spoelt makkelijk door. 

Heb dus de vergadering voorgesteld da nota van Volker sterk te bekorten en slechts 2 eisen te 

stellen: 250 mg/liter en 200 kg/sec zout. Niet het achterste van de tong laten zien. Er zijn twee 

internationale wegen: òf alle kaarten en alle studies op tafel, òf eerst zelf maar eens uitvinden hoe 

de kaarten liggen. Wij weten niets van de Fr. en D. plannen en mogelijkheden om hun zout naar 

elders te lozen. Wij zouden millioenenwerken moeten uitvoeren voor IJssel, Rijnland, 

waterleidingen, enz. en wensen toch voorlopig reserves te houden. Uiteindelijk zal er te 

Straatsburg(?) een centraal Rijnbeheer (Rijnwaterbeheer) moeten komen, die de noden van allen 

kent en beslist welke dagen zoutloos zullen zijn. Eerst veel meer studie over doorspoelen Rijn, en 

ook IJsselmeer, Deltameer, boezems. Gaat plankton door dat sterk wisselend zoutgehalte ook 

dood? Zelfreinigend vermogen? Vissen zijn toch weg. 

 

[blz 31] 

2okt 1959. Thijsse in aanw. v Rüdinger op lab. Ik vraag Th of hij ook een proef gaat doen voor 

E..ohavendam* naar Voorne. Antw.:”Ben je mal, ik ga Voorne niet vernielen.” Dus wordt het niet 

Niemandsland buiten de kust, maar gaat Rozenburg, het hele eiland, er geheel aan. 

A. Volker vraagt me uitnodiging van Belg.Reg. aan te nemen inzake dagvaarding Belg Staat 

door Belg. Fabriek ‘De Staat’ is verantwoordelijk voor de veiligheid tegen overstroming en moet  

dus dijken goed hebben”. Ik schreef hierover naar Siemens, maar weigerde Volker’s verzoek. 
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[blz 32] 

[kranteknipsel 1:] 

De Boekenweek 

Een goed hoofd leest nooit zonder voordeel. Overal vindt hij gedachten die vertrouwelijk voor 

hem alleen bestemd schijnen.  

                                              Emerson 

 

[kranteknipsel 2:] 

“Ike” pleit hartstochtelijk tegen besnoeiing der defensiebegroting. 

 

‘Geen inspanning is te groot om een vernietigend gevaar te keren.’ 

                                              Chamfort 

 

[kladje] 

1. Comm. 1. opmerkingen 

2. (adreslijst, kaartsyst. 

        alg droog, nat, M.Dienst 

        alle ingenieurs? 

3. woordenlijst, iedereen inschakelen. Brief rondzenden 

4. reserve 100 ex. 

5. Min. v.V.Δ W?             (meenemen) 

6. v.d. Schaaf & Vetterli afzonderlijk 

7. Wemelsf. Freq.kr. + kans op stormvloeden. 

8. Kamps vertalen 

9. Westenberg afslagkaarten 

            ja, zegt Fockema Andreae 

10. F. Andreae schrijft over polders 

11. Geol. Stichting rapport C-14 

     Edelman’s  bronnen          

12. Kamps in serie NOP? 

         Hoofdzaken 

              1. alle ingrs. 

              2. delta bijdrage 
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Briefkaarten aan Johan en Marie Dijkstra: 

 

B.M. 

Brief ontvangen. Zal spoedig schrijven. Ben voor 1 dag in Basel. ‘t Weer is hier schitterend 

helemaal voorjaar. Kon nog veel wandelen ook, want vanavond een voordracht. 27 mrt slaap ik in 

hotel in stad. 

 

Zagreb 7 Juni ‘59 

We zijn hier met de auto om de mogelijkheden te bestuderen hier afwateringswerken te 

maken. Veel interessante menschen. Zal er later wel meer van vertellen 

           Vele gr.      Johan 

 

 


