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Mijne Heren Curatoren van de Tecbniscbe Hogescbool, 
Dames en Heren Hoogleraren, Lectoren, 
Leden van de Wetenscbappelijke Stai; Studenten 
en voorts Gij allen, die door Uw tegenwoordigbeid blijk geeft 
van Uw belangstelling. 

Zeer geacbte toeboorders, 

Bij de keuze van het onderwerp voor deze openbare les meen
de ik, dat het wellicht nuttig kan zijn, om dit voor de Techni
sche Hogeschool nieuwe vak in zijn wezen en betekenis voor de 
werktuigbouwkunde te belichten. Ik grijp deze gelegenheid met 
beide handen aan, om U <lit pas geboren, of moet ik zeggen 
herboren vak in enkele karaktertrekken te schetsen. 

Allereerst clan enige woorden over de benaming. 

Wat verstaat men onder ,,bydrauliscbe werktuigen"? 

In de ruime betekenis kan men onder hydraulische werktui
gen verstaan: alle werktuigen die nodig zijn voor het transpor
teren van een vloeistof. Hierbij kan men dan in het midden 
laten, wat het doel is van dit vloeistoftransport. Men kan im
mers enkel het transporteren van massa in vloeibare vorm be
ogen. Bijvoorbeeld voor het droogmalen van een polder of het 
leegpompen van een tankschip. 

In engere zin verstaat men echter onder hydraulische werk
tuigen die werktuigen, die nodig zijn voor het transporteren van 
energie met behulp van een vloeistofstroom. In de jaren na de 
laatste oorlog zijn de hydraulische werktuigen voor <lit doel her
nieuwd tot toepassing gekomen en wel in zulke mate, dat geen 
tak van de werktuigbouwkunde erdoor onaangeroerd blijft. In 
cleze engere zin van de betekenis wordt de benaming hydraulische 
werktuigen dan ook meestal gebruikt. De buitenlandse bena
mingen lopen slechts ten dele aan deze benaming evenwijdig, 
zoals: ,,les mecanismes hydrauliques". De Engelse benamingen 
leggen m.i. het juiste accent op het wezenlijke van <lit vak met: 
,,Hydraulic Power Transmission" en ,,Fluid Power". In de Duitse 
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techniek spelen hydraulische werktuigen reeds een zodanig be
langrijke rol, dat men daar een be grip meent te moeten hanteren: 
,,die Hydraulik". De Amerikanen getuigen van hun visie door 
de veelomvattende namen: ,,Applied Hydraulics" of ,,Industrial 
Hydraulics". 
Beschouwen we nu de taak van de hydraulische werktuigen in 
het geheel van de techniek. 

De inpassing van de taak van de hydraulische werktuigen in 
bet geheel van de techniek. 

Men kan de technische activiteiten van de mens omschrijven 
als het maken of vormen van materiele zaken, die dienen tot 
het transporteren of het transformeren van massa, energie of 
informatie. Deze omschrijving verdeelt de technische activiteiten 
van de mens in een aantal groepen van inspanningen, waartoe 
ook het transporteren van energie behoort. 

Bij de bestudering van de vooruitgang van de ontwikkeling 
in elk van deze groepen valt het ons op, dat deze ontwikkeling 
algemeen gekenmerkt wordt door een toenemende fluiditeit in 
de gehanteerde technische processen en werktuigen. Deze ont
wikkeling is gericht op het elimineren van het kortstondige in 
de handelingen, het voortdurende verdient de voorkeur. Ver
snellingen kosten energie en vertragingen veroorzaken slijtage, 
terwijl beide daarenboven tijd kosten. Een constante en maxi
male snelheid betekent maximale prestatie of maximale capaci
teit. De gebeurtenissen worden letterlijk of fi.guurlijk aan elkaar 
geregen tot een continui:teit. 

Vanaf het incidentele transport van massa op de rug van een 
drager tot de stroom van aardolie door een pijpleiding, doorliep 
de transporttechniek een eeuwenlange evolutie. Deze evolutie 
voltrok zich in de laatste decennia z6 snel, dat HrLTERMAN 
spreekt van een ,,transport revolutie" in zijn essay over de ge
volgen van de ontwikkeling van de transportmiddelen voor de 
menselijke samenleving. Over de opvallende verhoging van de 
transportsnelheden wil ik hier niet spreken. De toename van de 
flui:diteit in de transportmiddelen wil ik echter met enige voor
beelden toelichten. 

Zadra de omstandigheden het veroorloven, komen transport
banden en roltrappen tot toepassing. lmposant is de transport-
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capaciteit van een pijpleiding met water in projecten, waarbij 
grote hoeveelheden grond moeten worden verplaatst. Dit is een 
middel om de transportcapaciteit van lange mijnschachten te 
vergroten, als de ondergrondse produktie de capaciteit van de 
schacht gaat overtreffen. Het lossen en laden van schepen wordt, 
door de discontinui:teit daarvan, nog als een relatief primitieve 
wijze van transport gekenmerkt. De mogelijkheden van het 
pneumatisch lossen en laden van fijnkorrelige rnaterialen werden 
reeds vroeg onderkend. De meest geuite wens van gebruikers 
van trein-, tram- en busverbindingen komt neer op een wens 
naar opvoering van de frequentie van vertrek van het betrokken 
voertuig. 

De fabrieken kan men beschouwen als de plaatsen waar de 
massa wordt getransformeerd naar vorm of naar samenstelling. 
Kenmerkend voor het moderne produktieve bedrijf is het stro
mende karakter van de verplaatsing van het produkt in dat be
drijf. De transfer-machinestraat in de motorenfabriek, de lopen
de band in automobielfabrieken en de staalwalserijen zijn hier
van voorbeelden. In de chemische industrie maakt het continu 
verlopende proces de economische fabricage van produkten van 
gelijke chemische samenstelling mogelijk. Het kunstmatig op
voeren van dag- en nachtfrequentie, door middel van kunst
licht, bleek zelfs bij de pluimveefokkers tot produktieverhoging 
te leiden. 

Bij de ontwikkeling van de werktuigen, welke dienen voor het 
transformeren van energie, valt het ons op, dat de turbine de 
zuigermachine steeds meer verdringt. Ook hier voert een ver
groting van de continui:teit van de beweging der onderdelen in 
een machine tot nieuwe methoden voor de transformatie van 
energ1e. 

Ook in een antler opzicht is een belangrijke verbetering in de 
continui:teit van de energie-transformerende werktuigen waar te 
nemen. Was de mens in dit opzicht door zijn aangeboren ge
paste en ongepaste luiheid een gebrekkig werktuig, de wind- en 
watermolens vormden, mits in het juiste klimaat gebruikt, reeds 
een aanzienlijke verbetering. De stoomkracht en de elektriciteit 
maakten de continui:teit van de produktie-processen onafhan
kelijk van de mens en het klirnaat. Welke continuiteit verwach
ten we tenslotte niet van de atoomenergie? 

De toenemende fluiditeit van de informatie dreigt door de 
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technische ontwikkeling een schrikbarend karakter aan te ne
men. In enkele tientallen jaren ontwikkelde men uit de starre 
fotografie het beweeglijke televisiebeeld. De boodschapper te 
paard werd vervangen door ratelende telex-apparaten. Een per
fecte journalistieke organisatie zorgt ervoor, dat het nieuws over
al tegelijk is. De stroom van gedrukte technische informatie kan 
alleen met een goed werkende documentatiedienst enigszins war
den benut. De rneetapparatuur krijgt een continu-werkend ka
rakter en het is mogelijk een proces voortdurend in zijn verloop 
te contr6leren en te bestuderen. De informatie-leer houdt zich 
bezig met het onderkennen van de orde in de toenemende wan
orde van de ter beschikking komende informatie. De regeltech
niek tracht deze orde boven de wanorde te handhaven. 

Ook is tenslotte een toename van de flu!diteit in het energie
transport te constateren. De oudste rechten heeft in deze de 
hydro-statistische aandrijving. In het midden der 19e eeuw ging 
men er reeds toe over om in verschillende steden, voor de ener
gie-voorziening, een centraal hogedruk watersysteem aan te leg
gen. Deze ontwikkeling werd achterhaald door de elektrotech
niek en de stoomturbine, die hun intrede deden op het eind van 
de 19e eeuw. Thans komt de hydraulische aandrijving hernieuwd 
tot toepassing, omdat bij deze aandrijving de energie letterlijk 
stroomt. De hydraulische aandrijving past als zodanig uitste
kend in de reeds geschilderde ontwikkelingstendens van de tech
niek en heeft om deze reden een plaats gevonden naast de elek
trische. Zij zullen elkaar na een aanvankelijk zoeken naar de 
juiste ligging van de accenten, harmonisch blijven aanvullen. 

Verdiepen wij ons nu in de wijze, waarop energie door middel 
van een vloeistofstroom kan worden getransporteerd. 

Het transporteren van energie door middel van een vloeistof
stroom. 

V oor het transporteren van energie leent een vloeistof zich 
op verschillende wijzen. Bij de bydro-kinetiscbe aandrijvingen 
wordt gebruik gemaakt van het arbeidsvermogen van beweging 
van een stromende vloeistof. Het toepassen van vloeistoffen met 
een grote dichtheid voert hier tot kleine afmetingen van de on
derdelen. Kenmerkend voor deze aandrijving is, dat een impuls
pomp aan een vloeistof snelheid geeft, terwijl deze snelheid in 
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een turbine weer in een draairnornent wordt orngezet. Bij deze 
hydro-kinetische aandrijvingen wordt dan ook de energie steeds 
in de vorrn van een draairnoment af gevoerd. Het verwezenlijken 
van een kracht, waarvan bet aangrijpingspunt zich anders clan 
langs een cirkelvorrnige baan verplaatst, is met de bydro-kine
tische aandrijving niet zonder rneer rnogelijk. 

De hydro-statiscbe aandrijving rnaakt voor het transporteren 
van energie gebruik van de in een vloeistofstroom heersende 
druk. Vergroting van de drukverschillen in de onderdelen van 
de aandrijving voert tot een verkleining van de afrnetingen der 
aandrijving. Bij de bydrostatiscbe aandrijving berust de werking 
van de pomp en de motor op het principe van de verdringing 
van een vloeistof door een materieel lichaam of omgekeerd. Het 
opwekken van krachten, waarvan het aangrijpingspunt zich 
langs een willekeurige baan verplaatst, is met de hydro-statische 
aandrijving zeer goed mogelijk. Translerende en roterende mo
toren worden clan ook veelvuldig toegepast. Zowel voor het re
gelen van snelheden, als voor het regelen van krachten, is de 
hydro-statiscbe aandrijving beter geschikt clan de hydro-kine
tische. De afrnetingen van de onderdelen van een hydro-stati
sche aandrijving zijn, bij een gegeven grootte van bet op te wek
ken draairnoment, kleiner clan die van een hydro-kinetische aan
drijving. Onder andere door deze redenen ondervindt de hydro
statische aandrijving op dit ogenblik een grotere belangstelling 
clan de hydro-kinetische. 

Bij de gemengde bydrauliscbe aandrijvingen maakt men ge
bruik van een verdringerpomp in combinatie met een impuls
motor, of omgekeerd. Deze aandrijving wordt ecbter nog op 
zeer beperkte schaal toegepast. 

De aard van de in hydraulische aandrijvingen toegepaste 
vloeistoffen kan sterk verschillen, al naar gelang het toepassings
gebied. Water heeft als hydraulische vloeistof nog altijd een 
grote betekenis. Minerale oliesoorten worden echter het meest 
toegepast. Ook de synthetische vloeistoffen komen meer en 
meer tot toepassing, hoewel dit moeilijkheden met de afdicht
elementen veroorzaakt. Onder extreme waarden van de omge
vingstemperatuur kwarnen zelfs vloeibare metalen tot toepassing. 

De bij hydro-statische aandrijvingen toegepaste vloeistof
drukken vertonen, naar gelang het toepassingsgebied, een va
riatie van 30 tot 600 kgf/cm2 • De grootte van de toegepaste 
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drukverschillen hangt uiteraard samen met de huidige stand van 
de materialenkennis. Het is daarom waarschijnlijk, dat er in de 
toekomst met een vergroting van de toegepaste drukverschillen 
rekening gehouden moet warden. 

Welke voOTdelen biedt nu de toepassing van hydraulische aan
drijvingen? 

De voor- en nadelen van bydrauliscbe aandrijvingen. 

De geschetste inpassing van de hydraulische aandrijving in 
de ontwikkeling van de techniek pretendeert niet meer te zijn 
dan een constatering, na een beschouwing vanuit een bepaald 
standpunt. De redenen van de toepassing van hydraulische aan
drijvingen kunnen alleen hun oorsprong vinden in technische 
en economische voordelen. Trachten we nu enkele van deze 
voordelen te formuleren. 

De meest algemene machine kunnen we in abstractie voor
stellen als een ruimtelijk geordende hoeveelheid materie, waar
bij we krachten en momenten toe- en afvoeren. De aangrijpings
punten van deze kracht- en momentvectoren zijn in het alge
meen niet plaatsgebonden, terwijl de verplaatsingssnelheden van 
de aangrijpingspunten der krachtvectoren onderling en met de 
tijd veranderen. Dit geldt analoog voor de momentvectoren. 
Ik ben mij ervan bewust, dat het construeren van deze meest 
algemene machine de constructeur voor veel problemen zal stel
len. Het realiseren van een energiestroom tussen de toe- en af
gevoerde vectoren is nu de taak van de hydraulische aandrijving. 
Bij het uitvoeren van deze taak biedt de hydraulische aandrijving 
voordelen tegenover de mechanische of de elektrische. 

1. Bij het omzetten van een kleine kracht in een grote kracht 
is de hydraulische aandrijving de meerdere van de mechani

sche hefboom. De elektrische aandrijving beschikt evenmin over 
een beter hulpmiddel. De hydraulische pers heeft hieraan haar 
ontstaan te danken. 
2. De omzetting van een kracht in een moment. of omgekeerd 

kan op mechanische wijze met een kruk-drijfstangmechanis
me of met een schroefspil warden gerealiseerd. Het nadeel van 
het krukdrijfstang-mechanisme is de oneenparigheid van een 
der beide grondbewegingen, hetzij de rotatie, hetzij de translatie. 
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De schroefspil vertoont in haar gebruikelijke uitvoering een laag 
rendement en in een ongebruikelijke uitvoering, met kogels, 
een hoge prijs. Een combinatie van een vloeistofverdringerpomp 
en een cilinder heeft deze nadelen niet. Ook is de hydraulische 
aandrijving de meest geschikte oplossing voor het omzetten van 
een draaimoment in vele verschillende krachten. 
3. De omzetting van een klein moment in een groot moment 

(of omgekeerd) kan mechanisch uitstekend met een tandwiel
aandrijving gebeuren. De elektrische aandrijving maakt voor <lit 
doel overwegend gebruik van mechanische hulpmiddelen. Bij 
toenemende transmissieverhouding treedt de hydraulische aan
drijving als goedkoper op de voorgrond. Een van de eerste 
succesvolle toepassingen van de hydraulische aandrijving was 
dan ook de scheepsstuurmachine. 
4. Als het aangrijpingspunt van een kracht, of de rotatie-as van 

een moment, tijdens het bedrijf van de machine verplaatst 
wordt, clan is de mechanische aandrijving in het nadeel t.o.v. de 
elektrische en de hydraulische. Deze laatste kunnen dan ge
bruik maken van de buigbare elektrische bedrading of van hy
draulische slangen. 
5. Zowel bij de elektrische als bij de hydraulische aandrijving 

stroomt de benodigde energie naar het punt in de machine, 
waar men over deze energie beschikken wil. De mechanische 
aandrijving kan <lit alleen realiseren met stootstangen, nokken, 
kettingen, kabels en wielen. Al deze onderdelen zijn aan slijtage 
onderhevig en moeten dus veelvuldig worden nagekeken en 
gesmeerd. Hierdoor is de hydraulische aandrijving goedkoper 
in het onderhoud. 
6. Als de energie is aangekomen bij het punt waar zij in mecha-

nisch arbeidsvermogen wordt omgezet, is het voordelig dat 
het daarvoor benodigde omzettingswerktuig minimale afmetin
gen heeft. Op <lit punt is de hydraulische aandrijving t.o.v. de 
elektrische steeds in het voordeel. 
7. De grootte van de afgegeven krachten en momenten kan 

hydraulisch continu worden geregeld, aangezien deze beide 
grootheden recht evenredig met de toegevoerde vloeistofdruk 
zijn en het regelen van de vloeistofdruk geen probleem biedt. 

Bij de hydro-statische aandrijving kan de drukregeling onaf
hankelijk van de snelheidsregeling plaats vinden. Ook kan op 
deze wijze de maximale belasting van het aangedreven en van 
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het drijvende werktuig eenduidig en nauwkeurig warden be
grensd. Door het niet constant zijn der wrijvingscoefficient en 
vertoont de mechanische slipkoppeling steeds enige spreiding 
in de slipwaarde. Breekpennen vereisen een stilzetten van de 
machine voor montage van nieuwe pennen. 
8. Snelheidsregeling voor translerende en roterende bewegingen 

kan hydraulisch continu-variabel geschieden. Bij de hydro
statische aandrijving kan deze snelheidsregeling onafhankelijk 
van de belasting der aandrijving geschieden. V oar gereedschap
werktuigen zijn hydro-motoren ontwikkeld, die hun maximaal 
koppel afgeven bij een constante kruipsnelheid van de uitgaande 
as van 1 omw/min. De hydraulische aandrijving kan voor deze 
toepassing technisch wedijveren met een Ward-Leonard aan
drijving of met een draaistroom-commutator-motor. 
9. De richting van krachten en momenten kunnen bij hydro-

statische aandrijvingen op eenvoudige wijze soepel en snel 
warden veranderd. De mechanische aandrijving vraagt daar
voor een keerkoppeling. De elektrische aandrijving heeft dan te 
kampen met een groat traagheidsmoment van de elektromotor. 
De te verwezenlijken hoekversnellingen zijn bij roterende hy
dromotoren zeer veel grater dan bij elektromotoren of mecha
nische energiebronnen. De hydro-motor paart immers een maxi
maal moment aan minimale afmetingen. 
10. Solenoi:de-kleppen en elektro-hydraulische-schuiven bieden 

een uitstekende gelegenheid voor het invoeren van stuur
impulsen of regel-informatie in de hydraulische aandrijving. Er 
bestaat een tendens om steeds minder regelinformatie langs hy
draulische weg te transporteren. De ontwikkeling schijnt te voe
ren naar de toestand, waarbij het zenuwstelsel van een machine 
gevormd wordt door een elektrisch systeem en het spierenstelsel 
door een hydraulische aandrijving. De kracht van een hydrauli
sche aandrijving ligt primair in het transporteren van energie. 

Deze voordelen warden natuurlijk niet geboden, zonder dat 
er enige nadelen tegenover staan. De voornaamste van deze na
delen zijn: 
1. In het algemeen gaat het toepassen van een hydraulische 

aandrijving gepaard met een grater vermogensverlies, hoe
wel het gei:nstalleerde vermogen beter kan warden benut. De 
hieruit voortvloeiende warmteontwikkeling in de hydraulische 
vloeistof kan moeilijkheden veroorzaken en zelfs een koeler 
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noodzakelijk maken. Overigens zou ik willen opmerken, dat het 
in het algemeen ontbreekt aan vergelijkende metingen van 
de rendementen van mechanische, elektrische en hydraulische 
aandrijvingen over hun hele regelhereik. 
2. Zonder kunstgrepen zijn de hydraulische aandrijvingen door 

inwendige vloeistoflekkage kinematisch niet volledig be
paald in de beweging van hun onderdelen. 
3. Hydro-statische aandrijvingen zijn gevoelig voor vuil en 

lucht in de vloeistof. De toenemende ervaring maakt dit na
deel echter steeds minder doorslaggevend. 
4. Hydraulische aandrijvingen zijn duur in aanschaffing. Hier 

wordt echter veelal de fout gemaakt, dat men de aan te drij
ven machine nog niet geheel op deze aandrijving afstemt en al
dus te <lure machines ontwerpt. Helaas komen de lagere exploi
tatiekosten van goede hydraulisch-aangedreven machines niet in 
de offerte-prijs als zodanig tot uiting. 

Ben blik in de toekomst. 

Het toepassen van hydraulische aandrijving in alle takken van 
de werktuigbouw, heeft in enkele jaren tijds een zeer grote om
vang aangenomen. Deze stormachtige ontwikkeling is dermate 
snel op gang gekomen, dat betrouwbare verkoopscijfers niet ter 
beschikking staan. V oor Europa waag ik mij in deze niet aan 
speculaties, terwijl de cijfers voor de Amerikaanse markt een as
tronomisch karakter vertonen, b.v. voor de jaaromzet van 1957: 
$ 750.000.000,-. 

Deze ontwikkeling heeft plaats gehad ondanks een gebrek aan 
fundamentele informatie bij de constructeurs over de karakte
ristieken en de eenvoudige orienterende berekeningswijzen van 
deze aandrijvingen. Het vergroten van het aantal technici, dat 
wel over deze kennis beschikt, zal een toename in de toepassing 
van hydraulische aandrijvingen ten gevolge hebben. Een ander 
gevolg zal zijn, dat de nieuw ontworpen machines beter aan de 
hydraulische aandrijving zullen worden aangepast. De construc
teur en de hydraulische specialist zullen dan tot een betere samen
werking komen, omdat zij een gemeenschappelijke technische 
taal spreken. 

Het construeren, produceren en toepassen van hydraulische 
aandrijvingen is een vak, waarin ervaring van grote betekenis 
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is. De empirische ontwikkeling voert nog steeds tot betrouwbare 
bouwelementen voor deze aandrijvingen. Hierdoor kan men ver
wachten, dat de historische ontwikkeling zal leiden tot een bun
deling van ervaring en van produktie-middelen in de handen van 
enkele potentiele producenten, zoals dit ook bij de elektrische 
aandrijvingen gebeurd is. 

De technische ontwikkeling van hydraulische werktuigen zal 
steeds meer gaan steunen op een aantal vakken der technische 
wetenschap, zoals: stromingsleer, sterkteleer, materialenkennis 
en regeltechniek. Geen van deze vakken blijkt voor een domi
nerende rol in aanmerking te komen. De grootste geestverwant
schap bestaat met het vak van de pompenbouwer. Ook in dat 
vak zoekt de constructeur voortdurend naar compromissen tus
sen de verschillende soorten van verliezen in zijn constructie, 
om te komen tot een optimale prestatie van het eindprodukt. 
Het succes van een hydraulische aandrijving steunt praktisch 
geheel op de levensduur van pompen, motoren, cilinders en af
dichtingen in het algemeen. 

De bedrijfslaboratoria in de hydraulische industrie zijn meestal 
overbelast met ,,product research" aan eigen produkten, met on
derzoekingen waarop de empirie, met zijn rechten van de oudste 
en van de sterkste, in zijn volle zwaarte steunt. De belangstel
ling voor en de behoefte aan resultaten van fundamenteel onder
zoekingswerk op technisch-wetenschappelijke grondslagen 
neemt echter sterk toe. Reeds nu kan men vaststellen, dat een 
gebrek aan onderzoekers met een academische opleiding de ex
pansie van het fundamentele onderzoek in ons vak sterk remt. 

Zeer geacbte toeboorders, 

Bij de aanvaarding van mijn ambt, zij het mij vergund, Hare 
Majesteit de Koningin mijn eerbiedigedank te betuigen, dat Zij mij 
heeft willen benoemen tot Lector aan de Technische Hogeschool. 

Mijne Heren Curatoren, 

Ik ben u ten zeerste erkentelijk voor het vertrouwen, dat U 
in mij gesteld hebt door mij voor deze benoeming te willen voor
dragen en ik verzeker U, dat ik mijn beste krachten zal geven 
aan de vervulling van de mij toevertrouwde taak. 
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Mijne Heren Hoogleraren en Lectoren van de Afdeling Werk
tuigbouwkunde, 

Met dankbaarheid mag ik constateren, dat ik nimmer een 
vergeefs beroep hoefde te doen op Uw rijke kennis en ervaring 
in de afgelopen jaren. Ook in de toekomst hoop ik op Uw aller 
hulp en steun te kunnen rekenen bij het oplossen van de voor 
ons weggelegde problemen. 

Hooggeachte Professor Boon, 

Vanaf deze plaats en op dit ogenblik zij het mij vergund een 
woord van dank tot Ute richten. 

Ons eerste contact dateert uit de tijd, dat het vak hydraulische 
werktuigen, in de voren geschetste zin, in Nederland nog wei
nig erkenning ondervond. Dit eerste contact is reeds lang ge
leden. In de tussenliggende jaren heeft het mij telkens weer ge
troffen hoe juist Uw inzichten waren in de fundamentele pro
blemen en in de ontwikkelingstendensen van de hydraulische 
aandrijvingen. 

Mijn jaren van werkzaamheid in de industrie boden mij de ge
legenheid om de behoefte aan fundamentele kennis in ons vak 
te peilen. Uw aanbod om voor U aan de Technische Hogeschool 
te komen werken en om iets aan de voorziening in deze behoef
te te doen, kwam voor mij in 1956 daarom niet alleen op het 
j uiste moment, maar ook van de juiste persoon. 

De drie jongste jaren van mijn leven waren in technisch op
zicht alles, wat ik ervan verwachten kon. Het door U gescha
pen klimaat voor technisch-wetenschappelijke werkzaamheden 
was ideaal. Ik heb dan ook gemeend deze jaren tot het uiterste 
te moeten benutten. Veel heb ik in die tijd van U mogen leren. 
Hiervoor zeg ik U dank. 

Dames en Heren, werkzaam bij de Afdeling Werktuigbouw
kunde, 

Van velen van U mocht ik reeds enige jaren alle hulp onder
vinden. Mijn naaste medewerkers onder U ben ik zelfs bijzon
dere dank verscbuldigd, niet alleen voor bet gepresteerde, <loch 
ook voor bet enthousiasme waarmee het werk werd verricht. 
Er rest ons nog veel te doen ! 
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Mijne Heren, die werkzaam zijt in de praktijk, 

Aangezien ik uit Uw gelederen ben voortgekomen, heb ik nu 
nog veel contact met U. Dit contact is voor de onderzoeker 
noodzakelijk om de koers van het onderzoek te bepalen in de 
doolhof van de vele nog op te helderen problemen. Daarom kan 
ik U verzekeren: U w kritiek is voor mij van grote waarde en 
Uw erkenning een onmisbare steun. 

M1}'ne Heren werktuigbouwkundige Studenten, 

Gaarna aanvaard ik het voorrecht te mogen medewerken aan 
Uw vorming. De ervaringen, die ik reeds met sommigen van 
U in dit opzicht mocht hebben, vervullen mij met goede hoop 
voor mijn toekomstige taak. Niet alleen viel mij tijdens gesprek
ken telkens weer Uw grote belangstelling op voor technische 
onderwerpen, <loch ook de warmte van de idealen, die Gij met 
U mede draagt. Degenen onder U, die door dit vak geboeid 
worden zullen ontdekken dat dit slechts schijnbaar een specia
lisatie inhoudt. Men moet zich steeds opnieuw verdiepen in het 
hoe en waarom van de machines, waarin een hydraulische aan
drijving tot toepassing komt. Dit betekent voedsel voor de han
ger naar technisch weten. De te overwinnen moeilijkheden zul
len een beroep doen op Uw idealisme. Dit laatste acht ik van 
het grootste belang. De reeds eerder door mij genoemde stort
vloed aan informatie, moet ongetwijfeld een erosieve werking 
hebben op het karakter van de mens van onze tijd. Doch per
soonlijkheden blijven behouden door het vasthouden aan idea
len. Daarom besluit ik met enkele citaten uit een toespraak van 
Generaal Mac Arthur tot de kadetten van West Point. 
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,,Niemand wordt oud door een aantal jaren te 
leven; oud wordt men door zijn idealen in de steek 
te laten. Met de jaren rimpelt de huid, met het ver
zaken aan een ideaal rimpelt de ziel. 
Als ooit op een dag alle draden doorgeknipt zijn en 
Uw hart koud is van de sneeuw van het pessimisme 
of het ijs van het cynisme; dan zijt Gij oud ge
worden en moge God U dan genadig zijn." 

Ik heb gezegd. 


