§ i. BEPALING REDUCTIETABEL.

De veranderingen van het verticaal getij in de Hoofden zijn bekend door de registreerende getijmeters te Dover, Boulogne en Calais. Noemt men het normale (gemiddelde) getijverschil = loo, dan kunnen de uiterste spring- en doode tijen worden aangegeven door de getallen 140 en 6o. Met andere woorden: het verschil tusschen de giertijen en de doode tijen is hier zeer groot.
De veranderingen van het horizontaal getij zijn ter plaatse van het lichtschip
Varne bekend sinds 1926, dank zij de vrijwel doorloopende metingen, welke aldaar
geschieden onder leiding van Dr. J. N. CARRUTHERS. 1)
Teneinde het verband, dat tusschen deze stroomen en het verticaal getij moet
bestaan, op te sporen, werden voor het tijdperk 24 Juni 1926-8 Januari 1928 op de
grafiek van fig. 21 de getijrijzingen te Dover in verticale richting en de stroomen
(eb + vloed op 10 m - oppervlak) bij de Varne in horizontalen zin uitgezet. De op
de grafiek geteekende punten zijn meestal gemiddelden van 3 >< 25 uren.
Aldus ontstond een ,,wolk" van punten, waardoor een rechte lijn kon worden
getrokken, welke het gezochte verband zoo goed mogelijk benadert. Het bepalen van
deze lijn geschiedde met de correlatiemethode waarbij de volgende formules werden
gebruikt.
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Hierin zijn x, en x2 de afwijkingen van de waarden resp. voor het verticaal en
horizontaal getij ten opzichte van het gemiddelde, n het aantal waarnemingscijfers en
de gevraagde helling van de lijn.
Met behulp van de benaderende rechte lijn kan men tijdens giertij of doodtij
gemeten stroomen reduceeren tot een normaal (gemiddeld) getij.
Er volgt dus de onderstaande reductietabel uit:
Amplitude
in voeten
te Dover.

Amplitude
in %
t. o. v. gem.

Reductiefactor
voor de
stroomen.

7,6
8,4
931
9,9
io,6

50
55
6o
65
70
75
8o
85
90
95

35
42
48
54
61
68
74
8o
87
94

114
12,2
12,9
13,7
14,4

gem. 15,2

100

100

Amplitude
in voeten
te Dover.
gem. 15,2
16,o
16,7
17,5
18,2
1910
19,8
2035
2113
22,0
22,8

Amplitude
in 0/
t. o. v. gem.

Reductiefactor
voor de
stroomen.

100

100

105

io6
113
120
126
132
139
146
152
158
165

110
115
120
125
130
135
140
145
150

1) J. N. CARRUTHERS. The flow of water through the Straits of Dover as gauged by
continuous currentmeter observations at the Varne lightvessel. Fish. mv. Series, vol. XI, T en
XIV, 4 1928 en 1934 (zi).
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Fig. 21. Reductiegrafiek voor de stroomen bij het Varne Iichtschip.
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Heeft men bijvoorbeeld in een punt stroomen gemeten bij een amplitude te
Dover van 19 ft, dan moeten deze dus door de factor 1,32 worden gedeeld, om de
normaal voorkomende stroomsnelheden in het punt te benaderen.
De met behulp der correlatiemethode gevonden rechte lijn kan benaderd worden
door de formule:
V = 1,7 VA'
waarin v de gemiddelde snelheid bij de Varne tijdens eb of tijdens vloed in percenten
en A de amplitude van het verticaal getij te Dover in voeten. Indien men A gelijk
de gemiddelde getijrijzing = 15,2 ft. neemt, vindt men v = loo.
De stroomen blijken in het algemeen iets meer dan het verticaal getij gewijzigd
te worden. Dat sommige der punten op de grafiek vrij ver buiten de lijn vallen wordt
waarschijnlijk veroorzaakt door wind- en andere atmosferische invloeden.
In fig. 21 werd tevens het verband gegeven tusschen de afzonderlijke eb- en
vloedstroomen bij de Varne en het verticaal getij te Dover. De lijnen werden eveneens
met de correlatiemethode bepaald. Er blijkt uit, dat de hierboven gegeven reductietabel geldt voor vloed zoowel als voor eb.
Het verticaal getij te Dover werd voor de grafieken van fig. 21 bepaald uit de
voorspellingen der getijtafels, nadat gebleken was dat deze de werkelijkheid zeer
dicht, dat wil zeggen, op minder dan één dm benaderden. 1 )
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Reductiegrafiek voor de stroomen bij het Sandettie lichtschip.

De reden waarom de voorspellingen van het verticaal getij voor de Hoofden zoo goed
overeenstemmen met de werkelijkheid, moet gezocht worden in de betrekkelijke afwezigheid
van ondiepten. Een opwaaiing blijft in deze streken steeds beneden het bedrag van 1,20 m,
zoodat de kaden van nieuw aangewonnen land, als bij Sandwich, ook geen grootere hoogte bezitten.
Hoe anders is dit in ons land, waar de stormen den gemiddelden zeestand 3 â 5 m kunnen doen
verhoogen! De peilschaaikrommen in de buurt der Hoofden bezitten door dit verschil in opwaaiing ten opzichte van de onze een buitengewoon groote regelmatigheid.
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Een andere reeks metingen werd door CARRUTHERS verricht bij het lichtschip
Sandettie van i December 1935 tot 28 Februari 1936 (niet gepubliceerd, doch welwillend door Dr. CARRUTHERS aan schrijver dezes afgestaan). De daarbij verkregen
waarden voor de totale stroomen gedurende 2411 50' werden in fig. 22 grafisch voorgesteld ten opzichte van het verticaal getij te Dover. De voor deze ,,wolk" van punten
berekende lijn bezit weder dezelfde helling als de overeenkomstige voor de Varne.
Gerekend werd dus dat de reductietabel, welke hierboven werd gegeven en ook
de formule v == 1,7 VA3 voor het geheele gebied der Hoofden geldig is.
§ 14. DE TWAALF-UREN KAARTEN.
Voor de Hoofden zijn de zoogenaamde twaalf-urenkaarten geteekend in de
figuren 23 t/m 231. De gegevens hiervoor worden gevonden in den staat van § 5.
Slechts de normale getijen zijn geteekend. Indien men de stroomen bij afwijkende
getijen wil kennen moet de reductietabel worden gebruikt, welke in § 13 is opgenomen.
In tegensteffing met de stroomingen in onze zeegaten zijn die der Hoofden zeer
eenvoudig, zooals uit onderstaande beschrijving blijkt.
H. W. Dover. De vloed trekt overal krachtig naar het Noordoosten, d.w.z.
op de reede van Duins (123), in de geul tusschen Goodwin (Oud Ned.: de Goejing)
in
in de geul tusschen Falls en Sandettie (Oud Ned.: het Klif)
en Falls
in die tusschen Ruijtingen en Westdijk
die tusschen Sandettie en Ruijtingen
(89) en nabij de Fransche kust (ii. en 96).
De hierboven tusschen haakjes geplaatste cijfers stellen de tot normaal getij
gereduceerde stroomen voor in cm/sec. Zij zijn als gemiddelden over de geheele
verticaal berekend. In de fig. 23a-1 werden de cijfers voor de oppervlaktestroomen,
de gemiddelde stroomen der verticaal en de bodemstroomen op 0,15 m + bodem
achter elkaar geplaatst.
In de Hoofden zelf heerschen, ten tijde van H. W. te Dover, stroomen van
± 70 â 100 cm/sec (gemiddelden der verticaal). De krachtigste stroomen worden
op dit oogenblik gevonden onder de Fransche kust en op de reede van Duins; de
zwakste nabij de Falls, Sandettie en Ruijtingen. De stroom op de Varne kan zich
ten gevolge der groote wrijving en geringe diepte niet sterk ontwikkelen.
i maanuur na H. W. Dover. De vloedstroom heeft thans zijn maximum bijna
overal bereikt. Hij trekt in de hierboven genoemde geulen binnen met de volgende
gemiddelde snelheden (vvei.t.):
Reede van Duins ....................................... 121 cm/sec.
Tusschen Goodwin en Falls ........................ 90
Falls en Sandettie ......................... 92
Sandettie en Ruijtingen .................. 102
Ruijtingen en Westdijk .................. 97
Bij de Fransche kust .......................... ......... 112 en 90 cm/sec.
In de Hoofden zelf komen thans gemiddelde stroomen voor van + 100 â 120
cm/sec.
De stroomlijnen ter weerszijden van de Falls loopen een weinig meer noordelijk
dan een uur geleden.
2 maanuren na H. W. Afnemende vloedstroom in de Hoofden en in de geulen
bezuiden Sandettie. Toegenomen stroomen in de geulen ter weerszijden van de
Falls, die thans hun maxima hebben bereikt, met stroomlijnen welke nog meer naar
het Noorden loopen dan tevoren.
Overigens is er weinig verandering in de algemeene richting.
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3 maanuren na H. W. Vrijwel als voren, doch een algemeene stroomvermindering. De krachtigste stroomen komen evenals een uur geleden nog ter weerszijden
van de Fails voor.
Aan de Fransche kust is tusschen Gris Nez en Blanc Nez de kentering reeds
ingetreden.

4 maanuren na H. W. De kenteringslijn onder de Fransche kust heeft zich
een weinig verder van de kust verwijderd, zoodat onder Gris Nez reeds eb gaat.
Ook loopt er een weinig eb bij Zuid-Voorland. Het laatste gedeelte van den vloed
stroomt in noordelijke richting rond de Goodwinzanden.
5 maanuren na H. W. De kenteringslijn heeft zich verder in noordoostelijke
richting verplaatst en ligt nu over de Goodwin en Buiten-Ruijtingen. Ten zuidwesten
van deze lijn heerscht een eb, welke het krachtigst is bij Gris Nez en Zuid-Voorland.
Ten noorden van de kenteringszône trekt het laatste restje van den vloed verder
naar het noorden.
6 maanuren na H. W. (ongeveer laagwater). De vloedstroom is thans uit het
beschouwde gebied verdwenen. In plaats daarvan heerscht in de Hoofden een ebstroom, waarvan de stroomlijnen hoofdzakelijk uit de richting van de Vlaamsche
banken komen. Het noordelijkste deel van het water dezer banken trekt dwars over
Sandettie en Fails vestwaarts en splitst zich ongeveer bij de Goodwin. Slechts de
punten A, B en C der raai liggen in het gebied van het eb-water uit de Reede van
Duins.
7 maanuren na H. W. De toestrooming van het eb-water naar de Hoofden is
meer alzijdig geworden. In de Hoofden zelf heerschen gemiddelde stroomen van
± 8o i 130 cm/sec. (max. 145 cm/sec. bij Gris Nez als uitzonderingsgeval).
8 maanuren na H. W. De toestrooming geschiedt thans meer uit het Noorden.
In de Noordzeegeulen heerschen de volgende gemiddelde stroomen (vvert.):
Reede van Duins .......................................83 cm/sec.
Tusschen Goodwin en Fails ........................105
Fails en Sandettie ......................... 95
Sandettie en Ruijtingen ..................88
Ruijtingen en Westdijk ..................89
Nabij Fransche kust 124 (ebgeul) en 46 (vloedgeul) cm/sec.
9 maanuren na H. W. Ter weerszijden van de Fails zijn de stroornsnelheden
nog toegenomen, overigens nemen zij in het algemeen af.
10 maanuren naH. W. De kentering van eb op vloed is langs de kusten ingetreden,
terwijl het centrale deel nog volgens de eb stroomt.
i i maanuren na H. W. De kenteringszône is reeds nagenoeg van de kaart verdwenen. De nieuwe vloed uit de Hoofden splitst zich bij de zuidwestpunten van
Falis en Sandettie in een zwakke noordelijk gerichte en in een krachtiger oostelijk
gerichte stroom.
Opmerkingen.
Uit het voorgaande volgt:
10. De stroomsinusoïde in de Hoofden is globaal beschouwd - i uur later
dan de getijkromme der Hoofden (Dover).
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Fig. 23c en d. De twaaIf-urenkaartes van de normale stroomen in de Hoofden.
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De twaalf-urenkaartjes van de noma1e stroomen in dc Hoofden.

2°. De stroomsinusoïde voor de geulen ter weerszijden van de Falis is ten
opzichte van den stroom in de Hoofden weder ongeveer i uur ten achter.
De tijden der maximum vloed- en ebstroomen ten opzichte van de tijden van
H. W. en L. W. te Dover zijn op meer exacte wijze aangegeven in de figuren 24 en 25.
Ten tijde van H. W. Dover (zie tijdlijn o van fig. 24) heerscht reeds bij Gris
Nez en Blanc Nez de maximum vloedstroom. Halfweg Gris Nez-Dover worden
deze maxima 1½ uur later aangetroffen, terwijl bij het lichtschip Oost Goodwin
de maximum vloedstroom eerst I/4 uur na H. W. Dover optreedt. De stroommaxima
verplaatsen zich dus ongeveer
volgens de as van de diepe geul,
welke in de Hoofden van zuid
naar noord loopt.
Eenzelfde beeld vertoonen
-.- -.
de tijdlijnen der maximum ebstroomen (fig. 25). Ook deze
bereiken in het Zuiden der diepe
geul een vroeg maximum (bij
20
Boulogne ongeveer 1/2 uur na
L. W. Dover). Halfweg de zeee e sj _
_
ëngte + 1½ uur na L.W. Dover
en bij Oost Goodwin ± 2 uur
na L. W. Dover.
In de zeeëngte loopen de
.i.
...
LI JU CI I U CL I I I 4 AI I I I U I El V I U ÇLL
Fig. 24. Tijdlijnen der maximum vloedstroomen ten
stroomen uiteen van — 30 tot
opzichte van H. W. te Dover.
+ 90 minuten (ten opzichte van
het tijdschip van H. W. te Dover), die der maximum ebstroomen van — 14 tot ± 90
minuten (ten opzichte van het tijdstip van L. W. Dover). Hiervan kan de navigatie
een goed gebruik maken om de reis te bespoedigen.
3°. De kenteringstijdlijnen vertoonen ongeveer hetzelfde beeld als die dermaximum-stroornen (zie fig. 26 en 27).
Vooral de eerstgenoemde figuur
toont aan welke belangrijke tijdverschillen bij de kentering van
vloed op eb in de raai Gris
Nez-D over worden aangetroffen.
De kenteringslijn van vloed op
eb beweegt zich in 3 uur tijds
z±
van Gris Nez tot Oost Goodwin,
die van eb op vloed (fig. 27) in
ongeveer 11/2 uur. De eerstgenoemde kentering beweegt zich
bij Gris Nez uiterst langzaam
in noordelijke richting van 2'20'
tot 4 '' na H. W. Dover. Daarna
is de beweging sneller.
Fig. 25. Tijdlijnen der maximum ebstroomen ten
Figuur 28 geeft een saopzichte van L. W. te Dover.
menvatting van de figuren 24,
25, 26 en 27. Het geeft dus niet de details, doch meer de groote lijn van de voortplanting
van het horizontaal getij. D.w.z. de kromme, welke het horizontaal getij voorstelt, wordt
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sinusoïdaal gedacht, terwijl van een algemeen phaseverschil wordt gesproken tusschen
het horizontaal getij op verschillende plaatsen in de Hoofden en het verticaal getij te
Dover.
De tijdlijnen werden, evenals in de fig. 24 t/m 27, weder om de 20 minuten
getrokken.
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Het eerste deel van den vloed gaat voornamelijk in de richting van de
Vlaamsche banken, terwijl het middendeel recht de Noordzee in gaat en het laatste
gedeelte meeinaar deEngelsche
zij de van de Noordzee trekt.
JJL
Het eerste deel der eb komt
weder voornamelijk uit de rich---- ting van de Vlaamsche banken,
/
het middendeel der eb komt al'
zij dig toegestroomd en het laatste deel hoofdzakelijk uit het
Noorden (zie fig. 28).

5°. De tijden gedurende
welke de eb en de vloed in de
raai stroomen, zijn, indien deze
over de volle breedte als één
geheel worden beschouwd, nagenoeg even lang (6 uur 12 min.).
Fig. 26. Tijdlijnen der kenteringen van vloed op eb ten
De kenteringstijden der
opzichte van H. W. te Dover.
stroomen kunnen natuurlijk tengevolge van weersomstandigheden wel eens sterk verschillen met de hierboven
voorgestelde normale.
Ter bepaling van het verloop van het verticaal getij in de Hoofden werden een
tweetal ,,De Vries-meters" (zie § 39) gelegd nabij het meetpunt 0 op de Varne
(fig. , juiste plaats IO2I,2 0. L.
T
en 59059, 0' N. B.). De meting
had zonder onderbreking plaats
tusschen 13 Juni en 29 Juni en
tusschen 17 Juli en 3 Augustus
/
1934. De twee registreerende
meters dienden voor onderlinge
/
contrôle.
Eenzelfde stel werd gelegd
van 13 Juni-2 Juli, van 2 Juli16 Juli en van 20 Juli-4 Augustus 1934 nabij Kaap Gris Nez
(juiste plaats I035,2 0. L. en
50°52,7' N. B.).
Er bleek uit de verkregen
waarnemingen, dat de tijdlijnen
Fig. 27. Tijdlijnen der kentering van eb op vloed ten
van het verticaal getij met hun
opzichte van H. W. te Dover.
top naar het zuidwesten gericht
zijn en dat dus de door het Tidal Institute te Liverpool vermoede vormen dezer
lijnen (zie bv. 50, 1932) beter zijn dan die der Deutsche Seewarte. Deze laatste in-
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Fig. 28. Algemeen phaseverschil tusschen het horizontale getij
en het verticale getij te Dover. Het horizontale getij ijit na.
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Fig. 29. Tijdlijnen en amplituden van het M2
getij in de periode van waarneming.
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stelling teekent namelijk den top der tijdlijnen in de richting der voortplanting, dus
met den top naar het noordoosten.
Hieronder worden in staatvorm de M2 en S2 getijen voor Boulogne, Calais, Dover,
Varne en Gris Nez weergegeven, zooals die uit onze waarnemingen konden worden
berekend. De registreerende peilschalen der drie eerstgenoemde plaatsen werden
gedurende de genoemde meetperioden ook nauwkeurig waargenomen.
M2-9etij
Amplitude
Boulogne ........
Dover . . . . . . . . .
Gris Nez ........
Varnebank ........
Calais ..........

284 cm
219 ,,
259 ,,
277 ,,
242 ,,

S2-getij

Tij dverschil

-

6 min.
o

+ 6
+ 17

,,
,,

Amplitude
95 cm
70
8o
76

71 ,,

Tij dverschil

-

2 min.

o
+ 4

+ 18

55
35
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In de figuren 29 en 30 worden deze gegevens overzichtelijk voorgesteld. opmerkelijk is de groote amplitude op de Varne, welke nagenoeg even groot is als die
te Boulogne en belangrijk grooter dan die van het nabijgelegen Dover.
§ i. SNELHEDEN EN AFVOEREN IN DE BAAI DER HOOFDEN.

Fig. 31 geeft van maanuur tot maanuur de loodrecht op de raai staande componenten der snelheden in het profiel van Gris Nez tot Zuid Voorland, zooals zij aan
boord van de ,,Oceaan" werden opgenomen en daarna met behulp van de in § 13
te vinden tabel werden gereduceerd.
Het zijn de gemiddelde snelheden, gerekend van den bodem tot aan de oppervlakte.
De snelheidsverdeeling in de raai is volgens fig. 31 dus in normale gevallen
als volgt:
Ten tijde van H. W. te Dover: De vloedstroom heerscht over de volle breedte.
De gemiddelde snelheid bedraagt in het midden ± o,8o m/sec., aan de kanten
± 1,00 m/sec.
i maanuur na H. W.: De vloedstroom bereikt een maximum, welke over de
geheele breedte vrijwel constant is en ongeveer i m/sec. bedraagt. Aan de oevers
neemt de stroom reeds af.

2 maanuren na H. W.: De vloedstroom is vooral onder de kust van Gris Nez
sterk afgenomen en is daar zelfs reeds ongeveer gekenterd.
3 maanuren na H. W.: Bij Gris Nez heerscht thans ebstroom, bij Zuid Voorland
kentering. Het voornaamste deel der raai bezit nog een gemiddelde vloedstroom
van ruim o,6o m/sec.

4 maanuren na H. W.: Langs de oevers stroomt de eb naar het Zuidwesten,
terwijl de vloed in het middengedeelte nog een weinig doortrekt.
5 maanuren na H. W.: Thans heerscht op alle plaatsen eb; aan de kanten
0,40 â 0,50 m/sec., in het midden ± 0,20 m/sec.
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6 maanuren na H. W.: Versterking van het ebgetij.
7 maanuren na H. W.: Idem. De snelheden bereiken, op ongeveer 7 km uit
de Fransche kust, maxima van ongeveer 1,20 m/sec. Die onder de Engelsche kust
blijven iets zwakker, namelijk j i m/sec.
8 maanuren na H. W.: Vrijwel als voren, doch de stroomen onder de Fransche
kust nemen reeds een weinig af, terwijl die van het midden der zeeëngte nog toenemen.
9 maanuren na H. W.: Afname van den ebstroom over de geheele breedte,
vooral echter onder Gris Nez.

10 maanuren na H. W.: Verdere afname. Kentering bij Zuid Voorland, reeds
vloedstroom bij Gris Nez.
ii maanuren na H. W.: De vloed trekt thans overal in, het hardst onder Gris
Nez.
Men ziet hieruit dus weder:
Voor het middengedeelte is de waterbeweging vrij regelmatig. De kenteringen geschieden er vrijwel gelijktijdig, terwijl de maxima ook ongeveer gelijktijdig
optreden en grootten van 1,00 â 1,20 m/sec. bereiken.
2°. De stroomen langs de oevers kenteren eerder dan de centrale watermassa
en bereiken ook eerder hun maxima. Voor de kustwateren bij Gris Nez is dit phaseverschil grooter dan voor die bij Zuid Voorland.
(Dergelijke phaseverschillen zijn langs kusten steeds waar te nemen. Zij ontstaan
door de verschillen in hoeveelheid van beweging der watermassa's, die aan de oevers
eerder zijn uitgeput dan in zee).
3°. De vloedstroom schijnt niet veel krachtiger te zijn dan de eb, althans op
sommige plaatsen. Dit wordt hieronder nader behandeld.
0•

Fig. 32 geeft de afvoerkromme van de Hoofden. Door de gevonden gemiddelde
snelheden, welke in fig. 31 door punten werden voorgesteld, werden vloeiende
kromme lijnen getrokken, welke als de meest waarschijnlijke snelheden op een
bepaald uur werden aangehouden. Het profiel werd verdeeld in vakken van
constante snelheid over de geheele breedte van een vak en deze snelheid werd
vermenigvuldigd met de bijbehoorende oppervlakte van het vak. De wisselende
waterstanden en snelheden werden dus van uur tot uur in acht genomen.
Als vakbreedte werd i kilometer genomen. Door optelling der vakafvoeren
verkreeg men de totale afvoeren door de raai als functie van den tijd. Deze werden
grafisch voorgesteld in fig. 32, terwijl hierin tevens de gemiddelde getijlijnen van Dover
en Gris Nez werden aangegeven.
Er blijkt uit, dat in de Hoofden per gemiddeld getij een hoeveelheid van 19,146
milliard m3 met de vloed naar het noordoosten trekt en dat met de eb 16,907 milliard m3
naar het zuidwesten wordt gevoerd.
Dit geeft een normaal vloedoverschot van 2,239 milliard m3 per getij.
Het totaal vermogen (eb + vloed) van de Hoofden bedraagt normaal 36,054
milliard m3 per getij.
Ter vergelijking kunnen hier de vermogens van het Viie, de Schelde en den
Rotterdamschen Waterweg worden genoemd. Dat van het Viie bedraagt in het nauwste
gedeelte in normale gevallen 1,6 milliard, dat van de Schelde bij Vlissingen 2,2
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milliard en dat van den Waterweg bij den Hoek o,16 milliard m3 per getij. (Waterstaatsmetingen 1931-1935).
Het totale bedrag dat de Boven Rijn per dag aanvoert is normaal 0,1 milliard
per getij, dat is dus het 1/ 22ste deel van den normalen aanvoer uit de Hoofden.
Uit fig. 32 blijkt voorts, dat het totale horizontaal getij der Hoofden ongeveer
i maanuur in phase ten achter staat bij het plaatselijk verticaal getij. De algemeene
kentering van eb op vloed vindt plaats bij een stand van ongeveer 1,65 m + middenstand, die van vloed op eb bij een stand van ongeveer 1,10 m - middenstand.
De vloedstroom vindt gemiddeld een ruimer profiel dan de eb. Vooral is dit
het geval bij giertijen. Bij normale getijen is de gemiddelde waterstand tijdens vloed1,98 + 1,56
1,77 m boven den middenstand en die tijdens ebstroom
stroom
2
1,77 m beneden den middenstand.
§ 16. STROOMROZEN.

In fig. 33 werden de stroomrozen geteekend voor de tot normaal getij gereduceerde
stroomen, welke in de meetpunten werden bepaald (gemiddelden der verticaal).
Er blijkt uit, dat de rozen tamelijk plat van vorm zijn, m.a.w. dat er een uitgesproken vloed- en een uitgesproken ebrichting bestaat, hetgeen trouwens in verband met
de nabijheid der kusten en den haisvorm der zeestraat geen verwondering wekt.
Tijdens de kenteringen kan de richting in belangrijke mate afwijken van de normale.
De groep bij Zuid Voorland A, B, en C vertoont een draaiingsrichting tegen de
zon in; de middengroep D1, D2, D3, E1, E21 F en G een draaiing met de zon mee.
Nabij Griz Nez bezitten de stroomen van groep H, 1, L, M1, M2, M3 en N weder een
draaiingsrichting tegen de zon in.
Het middendeel van de raai vertoonde dus stroomen met een positieve, die langs
de oevers stroomen met een negatieve draaiing. In de verder noordoostwaarts gelegen
punten overheerschte daarentegen in het midden een draaiing in negatieven zin (T,
U, V, W, X, IJ) en aan de kanten een positieve (R, 1J21 Z).
De stroomroos van punt Q vertoonde een abnormalen vorm. Dit is toe te schrijven
aan het buitengewoon dood getijde en aan de weinig stabiele windverhoudingen tijdens
de meting in dat punt. In normale omstandigheden moet de stroomroos van Q met die
van punt L overeenkomen.
Aan te nemen is, dat de stroomrozen in sterke mate van wind en luchtdruk afhankelijk zijn, zoodat men omtrent de waargenomen draaiingsrichtingen niet te vergaande conclusies zal moeten trekken. Hoogstens kan men er een vermoeden uit putten,
dat de draairichting ten oosten der zeestraat anders is dan ten westen ervan. De scheidingslijn loopt dan ongeveer in het diepwaterkanaal van noord naar zuid.
PLOCQ (135, 1863, blz. 124) kent een verstrekkende uitwerking aan de draaiende
stroomen in dit gebied toe. Hij neemt aan (zonder bewijs overigens), dat door deze
draaistroomen een vervoer van zand van de banken naar het strand en omgekeerd
plaats vindt en hij meent daardoor de aanwezigheid der Vlaamsche banken te kunnen
verklaren (,,les courants giratoires du littoral français entretiennent d'une manière
continue la formation des bancs aux dépens des plages et l'ensablement des plages
aux dépens des bancs". ,,On peut penser que les bancs du large sont la conséquence
des courants orbitaires, qui sont eux mêmes la conséquence des courants transversaux sur les plages basses" (blz. 126)).
Een en ander berust op een sterk overdreven voorstelling van wat het begrip
,,draaistroom" voor dat gebied eigenlijk inhoudt. De dwarse kenteringsstroompjes
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De door PLOCQ en DE MEY, (127, 1885) genoemde theorie, dat de zeeëngte van
Dover in drie deden zou zijn te splitsen; een noordelijke bij de Engelsche kust met
negatieve draairichting; een zuidelijke bij de Fransche kust met positieve draairichting
en een middendeel zonder draaiing, moet als niet geheel juist worden opgevat.
Haast nergens vindt men in zee eb- en vloedstroomen, die volkomen in elkaars
verlengde blijven gedurende een geheel getij. Langs kusten zonder riviermonden en
in zeestraten vindt men de meest afgeplatte stroomrozen, omdat de stroomen daar
leiding hebben.
§ i. STERKSTE STROOMEN TIJDENS EEN NORMAAL GETIJ.

Zoowel de maxima der oppervlaktestroomen als die der gemiddelde en der bodemstroomen werden in de figuren 7 en 8 aangegeven. Allen werden gereduceerd tot het
normaal getij.
De krachtigste bodemstroomen (o,i m + bodem) wisselen van ongeveer 35 tot
6o cm/sec. Dit zijn betrekkelijk geringe snelheden, welke bij een zandbodem eenig
zand kunnen opwervelen. Tijdens uiterste giertijen zouden deze stroomen tot 50 â
90 cm/sec. kunnen vermeerderen (50% meer) en alsdan eenig zand met een gemiddelde
korreigrootte van ongeveer 1/2 nmi middellijn kunnen vervoeren. Stormen zouden deze
uiterste snelheid zelfs nog hooger kunnen opvoeren, zooals CARRUTHERS' metingen
bij de Varne bewijzen. Zie hiervoor § 19 en § 28.
De maximum snelheden der verticaalgemiddelden wisselen bij normale getijden
van ongeveer 90 tot 120 cm/sec., terwijl de oppervlaktesnelheden in normale gevallen
maximaal een bedrag van ongeveer 100 â 150 cm/sec. bereiken.
In het algemeen loopen de stroommaxima voor de verschillende meetpunten
betrekkelijk weinig uiteen.
Het gemiddelde van alle maximum vloedgemiddelden (vvert) in de raai is
io8 cm/sec., dat van alle maximum ebgemiddelden (vyez.t) 110 cm/sec.
Het gemiddelde van alle maximum vloedbodemstroomen in de raai is 51 cm/sec.,
dat van alle maximum ebbodemstroomen 53 cm/sec. Het gemiddelde van alle maximum
vloedoppervlaktestroomen in de raai is 132 cm/sec. en van alle maximum eboppervlaktestroomen 134 cm/sec. Al deze cijfers zijn gemiddelden van tot normaal getij
gereduceerde stroomen.
De maximum ebsnelheden zijn dus iets overheerschend, doch dit mag geen naam
hebben. De totale hoeveelheden zijn bij vloed echter grooter dan bij eb, omdat het
oppervlak van het doorstroomingsprofiel grooter is tijdens vloed dan tijdens eb
(zie § 15).
§ 18. VERGELIJKING VAN ONZE STROOMMETINGEN IN DE HOOFDEN MET DE
BUITENLANDSCHE.

Hiervoor wordt o.a. verwezen naar de stroomatlas van de Deutsche Seewarte; 1)
aan welker samensteffing een reeks stroomwaarnemingen ten grondslag hebben gelegen.
In het geheel worden hier 360 stations genoemd, waarvan de volgende drie in het
oostelijk deel van het Kanaal voor ons van belang zijn.
Station 115 bij Kaap Gris Nez: Tijdens een springtij werd hier een maximum
vloedstroom van 3,2 zeemiji (1,65 m/sec.) en een maximum ebstroom van 1,54 m/sec.
gemeten.
1)

Atlas der Gezeiten und Gezeitenströme für das Gebiet der Nordsee, des Kanals und
der britischen Gewsser (HAMBURG, EcKHARDT und MESSTORFF, 1925, blz. 5, 6, 7).
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Station 117 bij het Varne vuurschip: Tijdens een normaal getij een maximum
vloedstroom van 0,82 m/sec. en een maximum ebstroom van 0,92 m/sec.
Station 122 bij Dover: Tijdens een springtij een maximum vloedstroom van
1,39 m/sec. en een maximum ebstroom van 1,29 m/sec.
Voorts kwamen tijdens springvloed bij Dungeness maxima voor van 0,77 m/sec.
en aan de zuidzijde van de Ridge 0,92 â 1,03 m/sec. Vergelijkt men deze oppervlaktestroomen met de door ons gemetene, dan blijken zij ongeveer overeen te stemmen.
Het is jammer, dat de juiste grootten van de verticale getijden te Dover niet
zijn aangegeven, daar anders een reductie der stroomen tot het normale getij en dus
een nauwkeurige vergelijking met onze waarnemingen mogelijk zou zijn geweest.
Dergelijke stroomatlassen zijn overigens vrij betrouwbaar.
In de uitgave der Britsche Marine: ,,Tides and Tidal streams of the British
Islands" (1909) worden op blz. 36 maximum oppervlaktestroomen genoemd van
1,50 m/sec. (Varne), i,6o m/sec. (Gris Nez), 1,40 m/sec. (bij Dover), 1,50 m/sec.
(Zuid Goodwin), 2,00 m/sec. (Oost Goodwin) en op blz. 72: 1,30 â 1,50 m/sec. (Sandciiie). Deze stroomen zijn de maxima tijdens giertijden. Zij komen goed met de
onze overeen.
Deze uitgave der Britsche Marine zal binnenkort in herdruk verschijnen en zeker
zullen daarbij eenige details herzien zijn. Vooral de richtingen en de juiste vorm der
stroomrozen zullen wel eenige wijziging ondergaan.
A. PLOCQ (15, 1863 blz. 116) noemt als maxima (oppervlakte-springtijsnelheden):
ebstroom
vloedstroom
1,50 m/sec.
i,8o m/sec.
op Bassure de Baas . . . . . . . . . .
,,
1,50
i,8o
Ridens . . . . . . . . . . . . . . .
,,
1,85
2,00
Colbart (Ridge) . . . . . . . . . . .
,,
1,45
Sandettie . . . . . . . . . . . . . .
1,50
,,
1,65
1,70
Falis................
,,
1,35
voor Boulogne . . . . . . . . . . . . .
1,50
,,
2,00
Gris Nez . . . . . . . . . . . . .
2,05
,,
2,05
Calais . . . . . . . . . . . . . .
2,15
1,30
â
1,50
â
i,8o
Duinkerken . . . . . . . . . . . 1,50
Deze zijn ook als tamelijk juist te beschouwen. Wat de ebduur betreft,
zegt PLOCQ, dat deze gemiddeld 11/2 â 2 uren langer duurt dan de vloed (blz. 120).
Dit is, zooals wij zagen, onjuist. In de raai Gris Nez-Zuid Voorland is gemiddeld de
ebduur even lang als de vloedduur (Zie figuur 30). Het verschil tusschen de cijfers
voor vloed- en ebstroom schijnt voorts overdreven.
De overwegende vloedstroom in de Hoofden (gain du flot), die in de literatuur steeds
als vaststaande wordt aangenomen - en ook inderdaad bestaat - blijkt niet duidelijk
uit de in de stroomatlas van de Deutsche Seewarte gepubliceerde gegevens. Immers
slechts bij Gris Nez en Dover is het maximum tijdens den vloed iets grooter dan tijdens
de eb, terwijl bij Dungeness geen verschil werd opgemerkt en aan de Zuidwestpunt
der Ridge en bij het Varne-vuurschip zelfs een omgekeerde verhouding werd waargenomen.
In ,,Tides and Tidal streams" (1909) wordt dit vloedoverschot der maxima (oppervlaktestroom bij giertijen) aangenomen op: 5 mijlen ten oosten van Dungeness
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0,10 m/sec., bij de ZW.punt van de Ridge 0,10 m/sec., bij de Varne 0,40 m/sec.
bij Dover o,io m/sec., bij Gris Nez 0,10 m/sec., bij Zuid Goodwin 0,40 m/sec., bij
Oost Goodwin o, bij Ruytingen 0. Deze cijfers kunnen als verouderd worden
beschouwd.
Van veel belang zijn de reeds tevoren genoemde metingen van CARRUTHERS
van de Britsche Visscherijonderzoekingsdienst bij het Varne-vuurschip (zi, 1928
en 1934).
Het door hem uitgevonden toestel bestaat uit een door den stroom bewogen
molen, welke na een bepaald aantal omwentelingen een kogeltje uit een reservoir doet
vallen in een bakje, dat in verschillende sectoren is verdeeld. Boven dit bakje is aan een
draaibaar gootje een magneet bevestigd, zoodat de kogels in verschillende afdeelingen
van het bakje terecht komen indien de stroomrichting verandert, en deze dus meteen
eenigszins bepaald kan worden uit het aantal kogeltjes in elk der afdeelingen. Werkt
het instrument nu gedurende een volledig getij, dan vindt men bv. loo kogels in NO.
en 120 in ZW.-richting. Er wordt dan uit afgeleid, dat een stroomoverschot overeenkomende met 20 kogels aanwezig geweest is in ZW.-richting.
Details van de stroomsterkten en -richtingen, zoomede de uitersten ervan geeft
het instrument niet, doch wel de totale vloed- en ebhoeveelheden. Voor het geval een
draaiende getijstroom aanwezig is, wordt de stroomellips eenigszins aangegeven door
de verhouding van het aantal kogels in de sectoren van het bakje.
Het voordeel dezer methode is, dat een lange serie gegevens wordt verzameld
onder alle omstandigheden van wind en getij; het nadeel, dat deze waarneming slechts
op één enkel punt geschiedt en dat geen details worden verkregen. In § 19 zal nader
op de metingen bij het Varne-vuurschip worden ingegegaan. 1)
Een tweede reeks waarnemingen, welke voor de kennis van de stroombeweging in
de Hoofden van belang is, is die van HELDT bij het vuurschip Sandettie (83, 1923).
De waarnemingen geschiedden met een log van i October 1920 tot i October
1921. Er werden dus uitsluitend oppervlaktestroomen gemeten.
De gemiddelde maximum oppervlaktesnelheden bedroegen voor vloed 1,03 m/sec.,
voor eb 1,28 m/sec. De eb is hier dus schijnbaar overheerschend, doch daar de vloedstroom volgens HELDT langer duurt dan de eb (53/4 h tegen 41/4 h) is de totale vloedweg
een weinig meer dan de totale ebweg. De verhouding van vloed- en ebweg vindt HELDT
ongeveer als 4,5 : 4,3. Het vloedtransport moet echter meer overheerschen dan deze
verhouding aangeeft, daar tijdens vloed grootere profielen aanwezig zijn dan bij eb.
De richtingen van vloed- en ebstroom werden in elkaars verlengde geteekend, doch
daar de stroomroos niet werd bepaald, is dit als niet meer dan globaal aan te nemen.
Fig. 34 geeft eenige grafieken, welke uit HELDT'S publicatie werden overgenomen. De stroomkrommen werden door hem niet vloeiend geteekend, daar
zeer lange kenteringstijden werden waargenomen. Waarschijnlijk is dit een gevolg
van de lange ankerketting van het vuurschip, waardoor het rondzwaaien lang duurde.
Tijdens dit rondzwaaien heeft het water natuurlijk geen snelheid ten opzichte van
het schip.
Men mag gerust aannemen, dat in werkelijkheid het verloop der snelheden
steeds volgens vloeiende lijnen en min of meer sinusoïdaal geschiedt, daar de hoeveel1)

Onlangs werd door ons een Carruthers-driftmeter aangeschaft. Bij nadere kennismaking
viel dit toestel, zooals Carruthers zelf trouwens had waargenomen, niet mee. Het hoofdbezwaar
is, dat er geen rechtlijnig verband bestaat tusschen de stroomsnelheid en de ronddraaiing der
wieken. (Zie Naschrift).
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heden van beweging van de betrokken watermassa's groot zijn. Het gaan door de
nullijn van de stroomkromme is geen reden tot het aannemen van knikken.
In de grafieken van fig. 34 worden de normale giertij stroomkrommen
voor het Sandettie lichtschiD
aangegeven en de afwijkingen
welke daarin volgens HELDT
ôl
bij harde zuidweste- of noordac
ooste winden kunnen optreden.
Deze normale giertijen worden
in Frankrijk met het cijfer loo
aangegeven. Dit is dus in afwijking met hetgeen door ons
11
e#
als gewoonte werd aangenomen,
namelijk dat het gemiddeld
getij met 100 wordt aangeduid.
Tijdens Z.W.stormen zou
de ebstroom iets vervroegd
en in tijdsduur verkort worden,
: iiiii/ t ii
doch overigens hetzelfde maxi'
:_
mum behouden als in normale
J7
T
ir
gevallen; de vloedstroom zou
in duur en grootte toenemen.
Het maximum zou kunnen
worden i,8o m/sec.
/ i/ ZI V w in d
— len
Tijdens N.O.stormen zou
nor m
-- - Ch t , s
de vloedstroom afnemen in
duur en grootte (maximum
0,78 m/sec.), de ebstroom toenemen (maximum grootte i,6o
m/sec.).
Dit zijn, zooals gezegd,
allen gemiddelde oppervlakte_______/7__
snelheden tijdens de normale
giertijen waarop het cijfer loo
der Franschen betrekking heeft.
In het laatst van 1935
5/ pm . , ne/ 4e/ 4/ j 't er '
)
O/ 79W/ dd
is CARRUTHERS begonnen de
W
stroomen bij het Fransche
.—
ncntscnip .anueiiie ie uicien
Fig. 34. Stroommetingen bij het Sandettie lichtschip
met zijn zoogenaamde vertivolgens HELDT. (1923)
cale log. Een nagenoeg loodrecht hangende staaf wordt hierbij met behulp van radiaal daarop bevestigde schoepen
door den stroom rondgedraaid, terwijl het aantal omwentelingen bij elke kentering
op een toerenteller bij het ophangpunt wordt afgelezen. Er worden daarbij waarden
gevonden welke blijkbaar niet veel van die van HELDT afwijken. Men zie hiervoor
ook de figuren 22 en 36.
Een en ander met onze waarnemingscijfers vergelijkende, is de overeenstemming
wel bevredigend, hoewel men niet geheel tot een volledige vergelijking kan komen,
omdat door ons op andere plaatsen werd gemeten dan door de hierboven genoemde
waarnemers.
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Een tamelijk groote uitzondering maken de metingen van CARRUTHERS bij de Varne,
waar door hem gemiddelde snelheden van slechts 42 cm/sec. worden gevonden, terwijl
wij op dezelfde diepte in deze buurt gemiddelde stroomen van ruim 70 cm/sec. waarnamen. Het is mogelijk dat het door CARRUTHERS gebruikte toestel te zwaar en dus niet
goed liep, of anders moet hier een gebied van plaatselijke zwakke stroomen worden
aangenomen, hetgeen met het oog op de groote regelmatigheid dezer stroomen niet
zeer waarschijnlijk lijkt. (Zie ,,Naschrift").
Vergelijkt men de snelheden in de Hoofden met die, welke in onze rivieren
voorkomen, dan blijken zij ongeveer dezelfde grootte te hebben. De gewone maximum
oppervlaktesnelheden zijn in onze benedenrivieren op ongeveer Im/sec. te stellen,
terwijl in den Rotterdamschen Waterweg en op andere plaatsen in de zeegaten oppervlaktestroomen van 1,50 â 2,00 m/sec. tot de normale behooren.
Men is dikwijls geneigd aan plaatsen met groote verticale getijrijzingen ook zeer
sterke stroomingen toe te kennen, doch dit is onverantwoord. In den mond van den
Rotterdamschen Waterweg komen bij een normaal tijverschil van slechts i 1/ m
grootere stroomen voor dan in de Hoofden, waar het tijverschil gemiddeld 7 i 8 m
bedraagt, terwijl dit voorbeeld één is uit vele.
§ i. DE DRIFT DOOR DE HOOFDEN.

In de eerste publicatie ,,Varne 1" blz. 83 (1926-28) komt Dr. CARRUTHERS tot een
gemiddelde reststroom van 1,47 mijl per getij (2,7 km); in de tweede ,,Varne II"
(1928-1935) iets hooger, ni. 1,65 mijl per getij (3 km) of 6,8 cm/sec. Het eerste bedrag
is het gemiddelde van de volgende cijfers:
zomer 1926: 2,07 mijl per 2 getijden of 4,3 cm/sec.
herfst 1926 3,66 ,, ,, 2
7,5
winter 1926 2,98 ,,
2
6,2
voorjaar 1927 2,36 ,,
2
439
zomer 1927 2,86 ,,
2
5,9
,
herfst 1927 3,30 ,, ,, 2
,,
,, 6,8
winter 1927 3,40 ,, ,, 2
7,0
Bijzonder groot is de gevonden drift niet. J. P. VAN DER STOK (174, 1905 II,
blz. 58) berekende uit langdurige waarnemingen van de oppervlaktestroomen bij de
lichtschepen voor onze kust de volgende vloeddriften:
Noordhinder
2,24 cm/sec., richting. . N 20° E
Schouwenbank
4,92
,, , ,,
. . N 330 E
Maas
6,20
, ,,
. . N 110 E
Haaks
7,00
, ,
. . N 2° E
Terschellingerbank 5,84
,, , ,,
. . N 54° E
De uiterste gevallen werden door CARRUTHERS waargenomen in Januari 1930 en
in December 1927 als volgt:
Het grootste vloedoverschot was in Januari 1930 tijdens Zuidwesterstormen 21 mijl
per 2 getijden (19,5 km per getij) of 43,6 cm/sec. Het grootste eboverschot werd gevonden
in December 1927 namelijk - 11,9 mijl in 2 getijden (- ii,i km per getij) of— 24,8
cm/sec.
Fig. 35 geeft een inzicht in de schommelingen dezer drift, welke hoofdzakelijk
door meteorologische en mogelijk ook door andere, meer periodiek werkende oorzaken
worden teweeggebracht. Voor deze teekening werd uitgegaan van de oorspronkelijke
meetgegevens, die Dr. CARRUTHERS zoo welwillend was te verstrekken.
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De bovenste grafiek van fig. 35 geeft de amplitude van het verticaal getij te Dover
(gemiddeld 4,64 m in het beschouwde tijdvak van Juni 1926 tot Januri 1928). De tweede
geeft de som van de vloed- en ebwegen van het horizontaal getij bij het Varne-vuurschip
op io m beneden de oppervlakte (gemiddeld 18,7 krn/getij of 42 cm/sec.). De derde
stelt de eb- en vloedwegen afzonderlijk voor (ebweg gemiddeld 7,68 km/getij of 34,5
cm/sec.; vloedweg 11,02 km/getij of 49,5 cm/sec.). De vierde geeft het verschil tusschen
vloedweg en ebweg m.a.w. de drift. Deze blijkt meestal positief d.w.z. noordoostgaand te zijn (gemiddeld 3,34 km/getij of 7,5 cm/sec.).
Dit laatste is een weinig hooger dan CARRUTHERS aangeeft doordat de richtingsreductie door ons niet kon worden bepaald. Van veel beteekenis is het verschil intusschen niet.
Verdere gevolgtrekkingen waartoe Dr. CARRUTHERS thans (Varne II, 1935) komt,
zijn de volgende:
1°. De toevoeren van Atlantisch water door de Hoofden verhouden zich in voorjaar, zomer, herfst en winter als:
77,8 : 83,3 : 100 : 88,9.
20.
In de maand November is de toevoer het grootst, in Februari het geringst.
3°. De totale hoeveelheid, welke gemiddeld per getij door de Hoofden stroomt
bedraagt ongeveer 3,8 milliard m3.
Dit laatste is een extrapolatie uitgaande van de veronderstelling dat de drift in
één enkel punt van een 41 km breed profiel geldt voor de geheele breedte en diepte
van dat profiel. Het genoemde cijfer kan dus niet anders dan globaal zijn.
Reeds in 1907 werd deze hoeveelheid berekend door GEHRKE ('), met een methode
die uitging van zoutgehaltegegevens en den jaarlijkschen neerslag in het bekken der
Noordzee en in de gebieden der daarop loozende rivieren (KNUDSEN'S theorema).
Hij kwam daarbij tot een bedrag dat niet zeer veel van dat van CARRUTHERS verschilde,
namelijk 2,9 milliard m3 per getij.
Het door ons gevonden bedrag was (zie § i)
2,24 milliard m3 per getij.
Aannemende dat de omstandigheden waaronder werd gemeten normaal waren
voor den zomer en uitgaande van de hierboven sub 1°. genoemde verhouding van
CARRUTHERS voor de vier jaargetijden, kan men ons bedrag vermenigvuldigen met
77,8 + 83,3 + 100 + 88,9
..
en vindt dan als waarschijnlijk normaal jaarlijks vloed4 x 83,3
overschot:
2,4 milliard m3 per getij.
De orde van grootte verschilt weinig met het getal van GEHRKE en met dat van
CARRUTHERS. Over de vraag, welke der drie de meest juiste is, zou kunnen worden
getwist. Dezerzijds wordt gemeend, dat ons cijfer voor de periode van waarneming een
hooge graad van nauwkeurigheid bezit, niet alleen omdat de meettoestellen elken dag
werden gecontroleerd en de metingen onder voortdurend scherp toezicht stonden,
doch ook omdat op meerdere punten der breedte steeds van de oppervlakte tot
aan den bodem werd gemeten, terwijl bovendien, dank zij de waarnemingen van
CARRUTHERS bij de Varne en bij Sandettie, alle metingen konden worden gereduceerd
tot normaal getij. Dat de weersomstandigheden tijdens de 18 dagen, waarop in de
raai werd gemeten, abnormaal zouden zijn geweest kan niet worden aangenomen
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(zie fig. 5), doch hierbij kunnen in het algemeen natuurlijk wel belangrijke
afwijkingen ten opzichte van het normale bedrag ontstaan.
Het door ons genomen profiel bezit een groote nauwkeurigheid, omdat dit
werd bepaald door middel van een echotoestel en daarbij zuiver in de raai werd gevaren.
GERHKE nam een oppervlak van 1,004 km2 aan, terwijl wij vonden 1,37 km2 (beneden
het middenstandsvlak). CARRUTHERS gebruikte evenals GEHRKE de marinekaarten,
welke weliswaar voor navigatiedoeleinden zeer bruikbaar zijn, doch in de grootere
diepten toch nogal eenige onnauwkeurigheid kunnen vertoonen. Hij nam zijn profiel
niet in de raai Gris Nez-Zuid Voorland, doch zuidoostelijker, namelijk door het
lichtschip Varne. Tenslotte mag niet hetzelfde profiel genomen worden voor eb
en vloed.
Bij het berekenen van de totale doorstroomingshoeveelheid, uitgaande van een
vloedoverschot in één enkel punt, moet eigenlijk den volgenden weg worden bewandeld.
In de eerste plaats moeten de gemiddelde stroomen met de formule v = a 1Y h
worden bepaald. Daar op 10 m beneden de oppervlakte werd gemeten en de gemiddelde
stroomen op 0,4 h boven den bodem voorkomen, moet men voor vloed en eb correcties
aan brengen. Vervolgens moeten deze van elkaar worden afgetrokken, om de grootte
van de plaatselijke drift te bepalen. Hierbij moet verschil gemaakt worden tusschen
het getal verkregen door de eb- en vloedsnelheden van elkaar af te trekken en de
eigenlijke drift. Bij deze laatste moeten de totale waterhoeveelheden van elkaar worden
afgetrokken en dus rekening gehouden worden met de profleisverschillen tijdens
eb en vloed.
Indien de drift door den wind wordt veroorzaakt is deze aan de oppervlakte grooter
dan in de diepte. Hieromtrent zijn nog geen meetcijfers beschikbaar. Is het dus reeds
gevaarlijk conclusies te trekken omtrent de drift-verhoudingen in verticalen zin, in horizontalen zin is dit nog bedenkelijker, omdat men de factoren die daarbij werken niet
kent en ook de stroom tijdens eb of tijdens vloed stroomopwaarts plaatselijk belemmerd
kan worden. Zou een meetpunt bijvoorbeeld tijdens een gedeelte der eb in de luwte
liggen der Varnebank, dan moet men daar tot een te groot vloedoverschot komen.
Intusschen is de onderlinge overeenkomst in de cijfers voor de drift door de
Hoofden zeer bevredigend.
CARRUTHERS ging nog de verhouding na der stroomsnelheden op 10 m en op 22,8 m
beneden de oppervlakte bij het Varne-vuurschip en kwam daarbij tot de verhouding
Dit verschilt slechts weinig met het cijfer, dat gevonden zou zijn met behulp
van de parabool v = a 1111'/2, namelijk
87,3
Van de reeks metingen, die CARRUTHERS onlangs bij het lichtschip Sandettie liet
verrichten met zijn verticale log geeft fig. 36 een overzicht. De metingen geschiedden
weder op io m diepte en de reststroom werd hier voor het tijdvak December 1935
en Januari, Februari 1936 gevonden te zijn 5 cm/sec., dus in dezelfde orde van grootte
als bij de Varne of bij de Nederlandsche lichtschepen.
Als oorzaken van de drift kunnen de volgende worden genoemd:
10.

Het profiel is tijdens vloed (normaal getij) gemiddeld 1,41 km2, tijdens eb
1,29 km2. De weerstand is tijdens vloed dus minder dan tijdens eb.
2°. Westelijke winden geven een van het getij onafhankelijken stroom (gelijkstroom gesuperponeerd op een wisseistroom), welke aan de oppervlakte ongeveer
80

70 cm/sec schijnt te kunnen bedragen (Sandettie), op 10 m diepte ongeveer 7 Cm/'SeC
(Varne) en gemiddeld mogelijk ± 2 â 4 cm/sec (zeer ruwe cijfers, doch noodig om
de gedachte eenigszins te bepalen). Het is de vraag of de bodemstroomen hierdoor
worden beïnvloed.
30
Luchtdrukverschillen kunnen water uit het Kanaal naar de Noordzee persen
en omgekeerd. De hierdoor ontstaande ,,gelijkstroom" moet ongeveer den normalen
paraboolvorm bezitten, welke gesuperponeerd op de getijstroomparabolen geen merkbare verandering in den vorm der stroomverticalen zal teweegbrengen.
Bij de onder 2°. genoemde winddrift zou de verandering in den paraboolvorm wel
te meten moeten zijn, doch tijdens onze metingen bleek dit nimmer het geval. Zelfs
niet bij de krachtigste winden. Voorloopig wordt daarom gemeend, dat de eerste en
derde oorzaak de voornaamsten zijn, doch de mogelijkheid wordt opengelaten,
dat met behulp van registreerende, ook tijdens stormen doorwerkende meters de
2°. oorzaak zal kunnen worden aangetoond.
4°. Van het getij afhankelijke, dus periodieke veranderingen in de grootte der
drift zijn mogelijk: a. door grooter profielverschil tijdens giertij dan tijdens doodtij;
b. doordat de getijen uit het Kanaal en die rond Schotland een bij hoog- of laagwater
verschillende vertraging of versnelling ondervinden als gevolg van de verschillende
omstandigheden afhankelijk van de kracht van het getij. (Zie Naschrift).

5°. Verschillen in soortelijk gewicht kouden oorzaak kunnen zijn voor het op-

treden van driften.
Het zou te ver voeren hierop uitvoerig in te gaan. Slechts uitgebreide reeksen
metingen zouden deze zaken mogelijk kunnen scheiden en oplossen.

01

HOOFDSTUK IV.
VERDIEPING VAN DE HOOFDEN.
§ 20. PROFIELVERGELIJKING 1870-1934.

Van de Britsche hydrografie werd de teekening verkregen, welke als fig. 37 wordt
bijgevoegd. Het betreft een opneming door J. RICHARDS in 1870 ten behoeve der tunnelplannen onder het Kanaal. In 3 raaien, 825 m van elkaar verwijderd, werden op
afstanden van 100 â 200 m loodingen tusschen Gris Nez en Zuid Voorland verricht,
terwijl tevens de bodemgeaardheid eenigszins werd vastgelegd. In geringer aantal
komen deze loodingscijfers op de hedendaagsche hydrografische kaarten, die feitelijk
uit 1848 stammen, nog voor.
Op 17 Juli 1934 werd door ons een echolooding verricht met de ,,Oceaan" in
de raai tusschen de vuurtorens van Zuid Voorland en Gris Nez. Deze raai valt niet
precies samen met een der raaien van RIcHtins, doch hieraan scheelt betrekkelijk
weinig. Er zouden zich te groote moeilijkheden hebben voorgedaan een der oude
raaien te herlooden. Ook is niet bekend hoe RICHARDS zijn raaien indertijd heeft
uitgezet. Raaipalen kan men op afstanden van ± 30 km natuurlijk niet meer zien,
tenzij men zeer groote stellages heeft gebouwd, en de twijfel is daarom gerechtvaardigd of de loodingen inderdaad precies in de raaien werden genomen, of dat
dit slechts bij benadering geschiedde.
De door de ,,Oceaan" gevaren lijn wijkt niet meer dan 20 m ter weerszijden af
van de raai vuurtoren Gris Nez tot vuurtoren Zuid Voorland. Zooals reeds in § 5 werd
beschreven kon de ,,Oceaan" binnen deze grenzen worden gehouden door het geven
van lichtseinen vanaf Kaap Gris Nez. De afwijkingen uit de raai werden genoteerd,
bv. ten tijde 10h20' zuidelijke afwijking io m, om ,0h30' juist in de raai, enz. Het schijnt
niet noodig deze geringe afwijkingen afzonderlijk te noemen, temeer omdat elke
twee minuten hoeken werden geschoten en de baan van de ,,Oceaan" dus volkomen
vastlag.
Het echotoestel geeft ongeveer 7 loodingen per seconde en daar de ,,Oceaan"
tijdens de opneming van het profiel 8 km/uur vaart liep, bedroeg de loodingsafstand
slechts + 0,30 m. Te voren was het instrument zoo goed mogelijk nog gecontroleerd
met een gewoon handlood in stil water met vlakken bodem.
Het in teekening brengen van het nieuwe profiel vorderde een bestudeering
der peilschaaikrommen van 17 Juli 1934 voor Dover, Boulogne, Calais en Gris Nez.
Zij werden geteekend rechts-onder in fig. 38. Te Gris Nez bevond zich tijdens het
grootste deel onzer metingen een registreerende dieptemeter, systeem De Vries,
welke ook voor 17 Juli een getijkromme leverde. Deze laatste werd mede in de figuur
aangegeven. De looding der raai had plaats van 8 uur tot 12 uur (Greenwich tijd).
Als algemeen peil werd de middenstand der zee aangenomen. Ieder der havens
Boulogne, Calais en Dover bezit weliswaar afzonderlijke nulstanden, welke als peil
worden gebruikt, doch het is ingewikkeld hiermede te werken, zoodat deze plaatselijke
peilen zooveel mogelijk werden vermeden.
Ter bepaling van de verschillen tusschen de gemiddelde zeestanden en de nulstanden van Dover, Boulogne en Calais, werden voor de perioden 14 Juni t/m
10 Augustus 1934 (Dover), van 14 Juni t/m 7 Augustus 1934 (Calais) en van 14 Juni
t/m 29 Juli 1934 (Boulogne) deze gemiddelde zeestanden bepaald.
Het bleek daarbij, dat:
het nulpunt der peilschaal te Dover 2,68 m —middenstand ligt;
82

ELI C.H T Z U I D V OOLAN f )

--/0

-

-

-

-

-

- .

2û

S

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - -

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

. -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

—1 —

-

-

-

____20

- - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 1-

-

EE

-

/

3_

5

7

8
-

- .

-

. . -

/0

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

--

-

--

-

.

_

-J ---

-

-

-

-

-

i u 9 r p ; N G: 5 - 1 E•z

-

pe

T

41~

7027

71
29

hI
1

/

,,1 k 'oo./ ." ,d

* 0051

/ ICh t

ej n

Za',d- i4 '.$ t / 'n d.

,-t53'

/

TOLI C

tlTI 1G

1

II

.- & f1 i$ '5 '

/ û od

ze/tre9/i/pe//ScJ1d/e/?

0,0 / 7

e ûover - ( d/ o" ,'J- oe/ / ogoe oi'er 0°

/ ''

5 !TU iTI
hd

DWdr$,OP0f,e/

1
/

49101, 3

1

Fig. 38. Looding van het profici Gris-Nez

_

.,-

,;

•

1-7
-

Zuid Voorland. Opname 1934.

82b

2

NS

t"

J74, / 1

ûm - &t1 W

-,

e ,'is- / Yez

2 do2 - JMW-

het nulpunt der peilschaal te Calais 3,91 m - middenstand ligt;
het nulpunt der peilschaal te Boulogne 4,92 m - middenstand ligt.
Aannemend, dat de middenstand der zee voor de drie genoemde perioden bij
de drie verschillende plaatsen in werkelijkheid niet verschilde, hetgeen binnen zeer
enge grenzen het geval moet zijn geweest, waren hiermede de drie peilen dus aan
elkaar gekoppeld en konden de getijlijnen van 17 Juli 1934 ten opzichte van elkaar
in fig. 38 worden geteekend.
De tegenwoordige Frans che zeekaartpeilen: ,,plus basses mers = zéro des cartes
maritimes" liggen voor Boulogne 4,84 m, voor Calais 3,92 m en voor Duinkerken
3,24 m beneden het middenviak. Men zie hiervoor fig. 39, welke geldt voor Boulogne.

Fig. 39. Getijgegevens van Boulogne.

In fig. 40 worden verschillende maten gegeven, welke op de waterstanden bij
Dover betrekking hebben. Het middenviak wordt daar op 2,54 m boven het kaartennulpunt aangehouden, doch ligt in werkelijkheid volgens de metingen van de
Ordnance Survey een weinig hooger. De gegevens werden verstrekt door den Havenmeester te Dover.
De volgende moeilijkheid, die zich voordeed, was het in teekening brengen
van het profiel van 1870. Het was namelijk niet meer na te gaan, welk peil RICHARDS
had gebruikt. Aangenomen werd, dat dit het M. L. W. S. (mean low water spring)
was, waarmede bij de Britsche marine steeds wordt gewerkt, zoodat het middenstandsvlak bij Dover 27 dm, bij Calais 39 dm en bij Boulogne 49 dm hooger gelegen werd
gedacht. Mogelijk is dit niet juist indien RICHARDS slechts met het peil van Dover
gewerkt heeft. Dit zou dan vooral aan den Franschen kant nogal eenig verschil maken,
doch hier werden door hem Fransche loodingscijfers gebruikt.
Op de plaatsen waar de peilcijfers van RICHARDS niet in onze raai vielen werd
geïnterpoleerd. Aldus ontstond het met een dunne lijn aangegeven profiel van fig. 38.
Vergelijkt men de beide profielen van 1870 en 1934 met elkaar dan valt in de eerste
plaats op, dat onze detailleering zeer veel grooter is tengevolge van het gebruik maken
van de nieuwe echomethode. De vaak hoekige bodem kon in 1870 met het gewone
handlood natuurlijk omnogelijk zoo zuiver in beeld worden gebracht, als thans kon
geschieden.
In de tweede plaats valt op, dat onze diepten in het algemeen, vooral in het
middengedeelte, vrij belangrijk geringer zijn dan bij de peiling van RICHARDS. Hiervoor
een verklaring trachtend te vinden, denkt men aan het verschil in de loodingsmethoden en aan de mogelijkheid van een verkeerd aangenomen reductievlak. Het
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moet voor RICHARDS ondoenlijk zijn geweest om uitsluitend gedurende de kenteringen
te meten, omdat het zicht in deze gebieden zoo slecht is. Men moet hier van elk
helder oogenblik gebruik maken en de kenteringen zijn er bovendien slechts kort.
Daarom zal de lijn van het handlood in het algemeen door den stroom boogvormig
hebben gestaan en zullen vooral in de diepere gedeelten te groote diepten zijn gemeten.
Door het geaccidenteerd karakter van den bodem moet de overeenstemming
nog verminderen, temeer omdat de punten van RICHARDS wel buiten zijn raaien
kunnen liggen en deze laatste ook niet precies met de onze samenvallen. Een interpolatie der peilcijfers heeft niet steeds waarde, daar wij wel eens diepteverschillen
vonden van 15 m over 30 m horizontalen afstand.
Niettemin blijkt uit de teekening, dat in het groot beschouwd, betrekkelijk weinig
verschil is op te merken.
Tot het conciudeeren eener uitschuring zal men zeker niet mogen komen. Eerder
tot een aanzanding, doch het spreekt vanzelf; dat een dergelijke conclusie evenmin juist
zou zijn. Immers is er hier geen zandbodem. Het meest waarschijnlijke is dat er sinds
1870 geen diepteverandering is opgetreden.
Aan de door RICHARDS op de kaart van fig. 37 aangegeven bodemsoorten kan
ten slotte geen groote mate van juistheid worden toegekend, omdat hij een met vet
ingesmeerd handlood zal hebben gebezigd en daardoor te veel ,,zand" zal hebben
moeten vinden.
Het totale profiel van de raai der vuurtorens bedraagt thans 1 366 400 m2 onder
den middenstand. Het is onwaarschijnlijk, dat dit profiel in de naaste toekomst zal
uitschuren. Slechts de werking der boormosselen zou eenige uiterst geringe verdieping kunnen veroorzaken (zie ook 55 8, 9, 12, 17).
blz. 35) op sommige plaatsen gevonden
De door HALLEZ en DANGEARD
grootere diepten dan op de hydrografische kaarten staan aangegeven, kunnen natuurlijk
worden toegeschreven aan den oneffen bodem. Hiervoor aan huidige uitkolkingsverschijnselen te denken, zooals deze schrijvers doen, is onverdedigbaar. Op een
klein bestek kan men nog veel grootere diepteverschillen vinden dan de 5 â 7 m
welke door HALLEZ en DANGEARD worden genoemd. Het echotoestel wijst onfeilbaar
uit, dat de bodem vooral in het diepste gedeelte zeer hakkelig is. (Zie fig. 75).
§ 21. LOODING VAN DE VARNEBANK.

De Varnebank is voor het eerst nauwkeurig in 1848 door Captain F. BULLOCK
opgenomen. Daarna is dit herhaald in 1875 door Captain F. J. EVANS, terwijl zij
thans door ons nogmaals is vastgelegd met behulp van echo-loodingen.
De bedoeling van onze loodingen was uit te maken, of deze bank al of niet was
verplaatst sinds 1848.
Indien men de op dit terrein bekende visschers spreekt, dan is het algemeene
oordeel, dat de banken Varne, Ridge, Baas, Ruitingen, enz. niet veranderen. Ook
de Fransche en Engelsche hydrografen beweren, dat slechts de details en niet de
algemeene vormen der banken veranderen.
Daartegenover staat, dat de oppervlakken dezer banken bestaan uit los zand,
dat tot duinen en zandruggen is opgewerveld en waarvan met zekerheid kan worden
aangetoond, dat dit beweegt. Voorts verkrijgt men den indruk, dat de genoemde
banken slechts zandhoopen zijn, welke niet in de luwte van rotsverheffingen zijn
ontstaan, doch zonder meer op een vlakken, steenachtigen onderlaag rusten. Immers
zoodra de helling van de zijkanten der bank overgaat in het horizontale vlak ontmoet
men een steenachtigen bodem, tenminste in het gebied der Hoofden, en dikwijls
is die bodem ter weerszijden der bank ongeveer even hoog.
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Fig. 41. Looding van de Varne in 1935, vergeleken met die van 1848 en '875.
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De Varnebank werd door ons 2 malen gelood met gebruikmaking van meetpunten op de Engelsche kust, welke voor beide loodingen gedeeltelijk verschilden
(zie fig. 41). De coördinaten daarvan werden verkregen van de Britsche hydrografie.
Daar onze beide loodingen volkomen overeen kwamen, kan dit als een bewijs dienen
voor de juistheid onzer opname.
Vergelijkt men deze met de opname van 1848 (rood), waarvan ons het minuutblad
eveneens welwillend werd verstrekt door de Britsche hydrografie, dan blijkt inderdaad
practisch geen verschil. De details mogen zijn gewijzigd, niet de algemeene vorm.
Vergelijkt men echter onze looding met die van 1875 (groen), dan bestaat er wel
eenig verschil, doordat de laatstgenoemde met de zuidwestpunt ongeveer i km westelijker ligt. Waarschijnlijk moet men hier niet denken aan een heen en weer schommeling
van de zandbank, maar meer aan een niet geheel juiste opname in 1875 of aan een
wijziging der aangenomen coördinaten van vaste punten op den wal.
Een verplaatsing van de Varne sinds 1848 zou dus niet hebben plaats gehad. Ook het
totale volume dezer bank schijnt niet veel veranderd te zijn. De indruk wordt verkregen,
dat in de 87 jaren, welke sinds 1848 verliepen, slechts de oppervlakte-vormen dezer bank
veranderden.
Zonder twijfel is dit merkwaardig in verband met de geconstateerde zandverplaatsingen op den rug der bank en met de bekende overheerschende vloeden in de
Hoofden. In § 28 zal getracht worden een verklaring te geven voor dit eigenaardige
natuurverschijnsel. (Zie ook ,,Naschrift").

HOOFDSTUK V.
VERBREEDING DER HOOFDEN.
22. GEBREK AAN NAUWKEURIGE GEGEVENS.

Nauwgezette strandmetingen met behulp van reeksen strandpalen, gelijk wij deze
ten onzent sinds vele tientallen jaren kennen, worden noch in Frankrijk, noch in
Engeland verricht. Het zou anders weinig moeite kosten de scherp afgesneden Kanaalkusten precies vast te leggen, doch tot nog toe is men daar niet toe gekomen.
In Frankrijk gaf PLoIx ( 136, 1876) een negental afstanden met betrekking
tot de kust benoorden en bezuiden Boulogne, doch voor het ons belang inboezemend
gebied nabij Gris Nez en Blanc Nez geeft hij geen cijfers. Naar de hydrograaf VILAIN
mij in 1934 mededeelde, zou het echter de bedoeling zijn de Fransche kust thans
fotografisch uit de lucht vast te leggen.
In Engeland is de Coast Erosion Commission 1), welke in 1906 werd geïnstalleerd,
bezig geweest het vraagstuk der kustafslag te onderzoeken, doch men is daarbij
niet gekomen tot de exacte kustmetingen.
Over de kusten in het algemeen of in het bijzonder bestaat een overvloed van
literatuur. Zooals meestal het geval is, staat ook hier de hoeveelheid literatuur in
omgekeerde verhouding tot de hoeveelheid exacte gegevens. Veelal gaan de honderden
schrijvers over kusten af op hun fantasie, of op hetgeen zij ergens hebben gelezen,
nemen zich niet de moeite om het terrein zelve te gaan verkennen en doen op deze
wij ze uitspraken, wier echo nog tientallen van jaren nagaimt. Het is noodig tegen deze
weinig wetenschappelijke methoden te waarschuwen.
Zooals naderhand zal worden aangetoond, zijn er vele redenen om aan te nemen,
dat de Hoofden niet, of slechts bijzonder weinig, afslaan. In de niet-Engelsche en
niet-Fransche literatuur wordt echter deze afslag meestal als aanzienlijk voorgesteld,
terwijl dit ook bij sommige Engelsche of Fransche schrijvers het geval is.
Zonder twijfel maken de opmerkelijke witte kliffen bij oppervlakkige beschouwing
den indruk, dat zij voortdurend sterk ondermijnd worden en afkalven.
Zoo komt de bekendste autoriteit op het gebied van kusten, de Amerikaansche
Professor D. W. JOHNSON in zijn standaardwerk: ,,Shore processes and shoreline
development" ( 1918) ertoe onder een foto van de ,,Albion" kust bij Zuid Voorland
te plaatsen: ,,Hanging vaileys on the chalk coasts of south-eastern England, where
waves cut back the shore faster than the streams can deepen their valleys". (fig. 42) .
Bezoekt men deze plaats, dan vindt men noch de stroomen, noch de hangende
valleien. De laatste blijken slechts kuilen te zijn van geringe horizontale afmetingen
en de stroomen er in ontbreken geheel.
Een golvend terrein heeft natuurlijk een golvend profiel en Johnson had hier
watervallen of tenminste sterke stroomversneffingen moeten aantoonen. Deze zijn
1) Royal Commission on Coast Erosion and afforestation, vol. 1, II, III. Deze Commissie
werd opgericht: to require and report: a. as to the encroachment of the sea 011 various parts of
the coast of the United Kingdom and the damage which has been, or is likely to be caused
thereby; and what measures are desirable for the prevention of such damage; b. whether any
further powers should be conferred upon local authorities and owners of property with a view
to the adoption of effective and systematic schemes for the protection of the coast and the banks
of tidal rivers; c. whether any alternation of the law is desirable as regards the management and
control of the foreshore; d. whether further fadilities should be given for the reclamation of tidal
lands.

Fig. 42. De kliffen bij Zuid Voorland (JoHNsoN).
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1!ig. 43. Romeinschc vuurtoren met oud Romeinsch kerkje te Dover.

Fi. 44. Oude spieet in de kliffen hij Dover.
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echter aan de zuidoostkust van Engeland nergens te vinden. De werkelijk aan deze
kust mondende riviertjes als de Dour (spr. Dower) bij Dover en het riviertje bij
Folkestone hebben gewone, laagliggende dalen en geen stroomversnellingen of watervallen, zoodat Johnsons's op het eerste gezicht indruk makende verklaring, bij beschouwing van het terrein zelf, niet meer dan een fantasie blijkt te zijn.
,,Cliffs are a proof of recession" zegt E. M. WARD ( 198, 1922). In het algemeen
mag dit misschien juist zijn, doch het is duidelijk, dat men daarbij kan twisten over
het tempo van afslag of over den tijd waarin deze afslag plaats vond. Niemand zal
betwisten dat bijvoorbeeld de kallddiffen langs de Donau boven Sigmaringen niet
ontstaan zijn door oeveraantasting van enorme hoeveelheden diluviaal water, doch
evenmin zal men willen beweren, dat deze aantasting der kliffen thans nog plaats vindt.
Op soortgelijke wijze kan de zeeëngte van Dover ontstaan zijn door de watermassa's
der ijstijden, toen de Noordzee onder poolijs bedekt was en de stroom in zuidelijke
richting zijn uitweg moest zoeken. Kliffen als bij Dover zijn zeker geen bewijs voor
huidigen afslag, daar sommige hooge kliffen hier sinds vele eeuwen niet meer aan zee
liggen.
Prof. MONTAGU Buiuows beweert in ,,The cinque Ports", dat ,,the space over
which the tides travel (in de zeeëngte van Dover) must be at least 2 miles wider than it
was some 2000 years ago". Deze volkomen onbewezen bewering wordt terecht
door Dr. RIcE HOLMES 1), (8, 1907), die een zeer grondige studie maakte van Caesar's
landingen in Engeland, als ,,based upon pure imagination" beschouwd (blz. 528).
DOWKER 2) ,,assumes", dat de zeeëngte nu één mijl wijder is dan in Caesar's tijd.
Ook hier geenerlei bewijs.
VIvIEN DE ST. MARTIN 3) zegt, dat Kaap Gris Nez per jaar 0,25 m afneemt.
Waarschijnlijk heeft hij dit van LÉ0N LEJEAL, die schrijft: ,,Certains hydrographes
affirment qu'au Gris Nez la falaise s'entame de 0,25 m par an". Dit zou in 2000 jaar
dus het bedrag van 500 m leveren, doch ook dit kan onmogelijk zooveel zijn.
De hierboven reeds aangehaalde E. M. WARD zegt nog in zijn ,,Coastal Evolution"
(1922), dat de top der beroemde ,,Shakespeare Cliff", onmiddellijk bewesten Dover,
elk jaar afneemt. Deze top wordt sinds menschenheugenis gebruikt voor het fraaie
uitzicht en vraagt men de plaatselijk goed bekende personen of hier wel eens een
afbrokkeling of verandering heeft plaats gehad, dan krijgt men een negatief antwoord.
Voor ieder, die deze plek bezoekt is het duidelijk, dat de genoemde verlaging als een
,,losse" opmerking moet worden beschouwd.
Opmerkelijk is dat WARD, die veelal de kusterosie sterk overdreven voorstelt,
van de hooge, harde kliffen bij Zuid Voorland (en deze interesseeren ons het meest)
getuigt als ,,scarcely yielding appreciably to erosion and not retreating on the average
more than 4 inch a year". Dit zou 1,25 m per eeuw zijn en is bepaald nog te veel.
Ward geeft niet te kennen vanwaar dit bedrag werd gehaald. Waarschijnlijk heeft
hij dit van Capt. Mc. DiuIN's 5) onderzoekingen nabij Dover, waarbij werd gevonden,
dat ,,the everage erosion of 4 years was unexpectedly small, only amounting to 1/2 inch
a year". Het spreekt vanzelf, dat 4 jaren te kort is om een betrouwbaar cijfer op te
baseeren.
RIcE HOLMES, Ancient Britain and the invasions of Julius Ceasar. 1907, blz. 528.
DOWKER, 23rd report of the East Kent Nat. list. 1881.
VIvIEN DE ST. MARTIN, Nouveau Dict. de Géogr. univ. 1884.
LÉON LEJEAL, Boulogne sur Mer et la région boulonnaise.

Mc. DAKIN. Coast Erosion - Dover Cliffs, 1899.

§ 23. AFSLAG DER ENGELSCHE KLIFFEN.

Het persoonlijk onderzoek hieromtrent was tweeledig. In de 10. plaats werd de
kust van Kent geheel afgewandeld, terwijl met een 50-tal kustbewoners (havenmeesters, visschers, vuurtorenwachters, ouden van dagen) werd gesproken over afslag
of aangroeiing en andere kustproblemen; in de 2°. plaats werd getracht eenige gegevens
te verkrijgen nabij oude bouwwerken.
De Kanaalkusten zijn in tegenstelling met de onze zeer ongelijkmatig van aard.
Kliffen en duinen, rolsteen- en zandstranden, afslag en aangroei wisselen elkaar hier
op beperkt gebied af. Op sommige plaatsen heeft de mensch ingegrepen om afslag
te beteugelen met kribben (groins) of hebben havenhoofden een verandering in het
plaatselijk regime gebracht. Een studie dezer kust is dus in hooge mate belangwekkend. Het logisch verband tusschen zeeaanval, verweering, stranddrift en kustvorm
treedt hier duidelijk aan het licht.
De kusten boezemen de bewoners nagenoeg steeds belang in en de oorzaken
van afslag of aangroeiing worden met graagte besproken. Men weet bijvoorbeeld te
vertellen, dat in Noord Kent een bepaalde boom 50 jaren geleden op den uitersten
rand van een kleildif heeft gestaan en dat deze thans door een afschuiving lager en
verder zeewaarts staat, dat ergens anders sinds menschenheugenis geen oeverstorting
is voorgekomen, dat een oud huis ,,altijd" op den rand der kliffen heeft gestaan, enz.
Deze wetenschap, die niet veel verder teruggaat dan ,,menschenheugenis" kan men
uitbreiden door op te merken, dat oude kustgebouwen bijvoorbeeld Romeinsche of
middeleeuwsche, thans gedeeltelijk zijn weggespoeld, dan wel door kustaangroeiing
in het binnenland zijn komen te liggen, of dat oude wegen plotseling door een klifrand
worden afgesneden. Op deze wijze vindt men verschillende verklaarbare feiten, die
hoewel dikwijls niet in den vorm van exacte meetcijfers, toch onwederlegbaar zijn
en een benadering geven van de grootte der gezochte afslag of aangroeiing.
Zoodra men te Dover een bewoner uithoort over afslag der kusten beoosten
en bewesten de haven, verneemt men, dat dit practisch niet het geval is, doch dat
in de laatste jaren nabij Deal wel eenige brokken krijt naar beneden zijn gekomen.
Dit laatste wordt geweten aan den aanleg van de groote haven van Dover, die de
oostwaarts gerichte ,,shingle drift" onderschepte, zoodat het strand beoosten Dover,
met name nabij Deal te mager werd.
Informeert men verder naar Romeinsche en Middeleeuwsche oudheden, dan
verwijst men naar de beroemde Romeinsche ,,pharos" (vuurtoren) welke op de
,,Eastciff" van Dover staat en naar het Saksisch kasteel, dat op geringen afstand
daarvan eenige eeuwen later verrees (zie fig. 43). Miss MOTHERSOLE geeft in
,,The Saxon Shore" (1929) de kaart van het oude Romeinsche Dubris (Dover)
zooals dit volgens de opgravingen moet zijn geweest. De Romeinsche haven lag,
waar thans het oostelijk gedeelte der bebouwing van Dover is gelegen, m.a.w. landwaarts van de tegenwoordige kustlijn.
Een kustafsiag van 1 â 2 mijlen sinds den Romeinschen tijd, gelijk prof. BuRRows
of DOWKER ons willen doen gelooven, moet men dus niet in de buurt van Dover
zoeken. Er is hier zelfs aangroeiing geweest en dit is bij de meeste andere oude havens
van Kent eveneens het geval. Zij liggen vrijwel alle thans in het binnenland.
Ten westen van Dover verheft zich de ,,Shakespeare duif", de ,,horrible steep"
van King Lear. Het pad er heen voert langs den uitersten rand der kliffen, een bewijs,
dat men geen afbrokkeling vreest. Een hek moet voorkomen, dat men er afvalt.
Ten oosten van Dover vindt men soortgelijke kliffen van ± loo m hoogte en
wandelende op den rand daarvan in de richting van Zuid Voorland ziet men reeds

Fig. 4. Kleine vuurtoren te Zuid Voorland.

Fig. 46. Gezicht op dc kliffen van Zuid Voorland.

spoedig een scheur van ± 1/4 â 1/2 m wijdte, welke een stuk van driehoekigen vorm
heeft gevormd. De lengten der beenen van dezen driehoek bedragen elk ± 67 m,
de diepte van den top tot den rand ongeveer 30 m (fig. 44).
Deze scheur werd aanvankelijk door mij als betrekkelijk jong beschouwd en
ik vermoedde dat het losse brok spoedig in zee zou kunnen storten. Zij bestond echter
reeds sinds menschenheugenis en men kon er gerust over stappen. Het was gewoonte
niet de moeite te nemen er om heen te loopen.
Nog verder naar het oosten wandelende bereikt men Zuid Voorland, met de
twee vuurtorens; een groote, welke thans nog in gebruik is en een kleine, welke als
een particuliere woning is ingericht. Men bevindt zich hier bij het nauwste gedeelte
van de Straat van Dover en het is dus van belang op deze plaats eenige bijzondere aandacht te wijden aan de kwestie van den afslag. De groote vuurtoren werd in 1793 gebouwd
op een afstand uit de kust, welke het College der ,,Trinity Brethern" niet vermocht
op te geven, doch door de ,,Ordnance Survey" door meting op een oude kaart (1801)
op ongeveer 143 meter werd bepaald. Deze afstand werd thans (1935) door mij
bepaald op ± 132 m. Hieruit mag men niet tot een afslag besluiten, omdat de kaart
van 18oi op te kleine schaal is om nauwkeurige metingen op te verrichten en het
lang niet zeker is, dat de kustlijn goed werd geteekend.
De kleine vuurtoren, eveneens dateerend van 1793 werd op geringen afstand
van den rand van het klif gebouwd, terwijl deze afstand thans nog 6 m is. In 1921
is hier namelijk plaatselijk een afkalving geweest van den
vorm als in figuur 45 is aangegeven. De resten ervan
liggen beneden aan de kust. Of deze afkalving toevallig
juist hier voorkwam, of dat trilling van den toren door den
wind of een andere oorzaak dezen val tengevolge heeft
gehad, zij hier in het midden gelaten, een feit is, dat de
eigenaar, Sir WILLIAM BEARDSALL, volledig gerust in zijn
woning verblijf houdt en niet gelooft, dat er in de eerste
honderd jaren gevaar dreigt. Sir William toonde mij nog
een schilderij van ± 1850, waarop de kust van Zuid
Voorland was afgebeeld. Eenige oneffenheden van den
rotswand welke op deze schilderij waren geteekend, waren
Fig. 45. Situatieschets van de
kleine vuurtoren (niet meer geook thans nog aanwezig.
bruikt als zoodanig) te Zuid
Fig. 46 geeft het aanzicht van de kliffen bij Zuid VoorVoorland.
land, gezien uit de meetraai. Geheel rechts is nog juist de
kleine vuurtoren te zien met daaronder de helft van den in 1921 gevormden puinkegel. Bij den grooten vuurtoren en ook iets links daarvan ziet men op de foto nog
de resten van twee afkalvingen, die echter van zeer geringen omvang waren.
De kust van Zuid Voorland tusschen Dover en St. Margaret, lang ongeveer
5 km, vertoont in het geheel vijf van dergelijke puinkegelresten. De kegel van 1921
bij den kleinen vuurtoren, die een landverlies heeft veroorzaakt van ± 20 m2, was
grooter dan de overigen, wier resten thans grootendeels zijn verdwenen. Het is niet
bekend wanneer de vier kleine afkalvingen, die naar schatting een gezamenlijk landverlies van -1-- 30 m2 hebben teweeggebracht, geschiedden. Stel dat dit in de laatste
ioo jaren heeft plaats gehad, dan komt men tot een totaal landverlies van 20 + 30 m2
5000 m

i cm per
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jaren. Rekent men het afgescheurde deel bij Dover mee, dan is in

het geheel ± i800 m2 verdwenen en dit zou duiden op een afslag van

5000

0,36 m per 100 jaren. Dit laatste is bepaald veel te veel, omdat de scheur waarschijnlijk
9'

langer dan 100 jaren bestaat en het mogelijk nog vele eeuwen duurt eer dat het brok
in zee valt. Een bedrag van 0,20 m per ioo jaren of, indien extrapolatie geoorloofd
is, 4 m per 2000 jaren schijnt aan den hoogen kant.
Daarbij komt dan nog een verweering der klifwanden, welke als volgt kan worden
geschat.
In vele klifwanden vindt men letters en jaartallen gekrast, welke oorspronkelijk
-1- 4 mm diep geweest moeten zijn. Uit de vervaging dezer jaartallen blijkt, dat per
jaar ongeveer 2 mm afslijt. In 1935 waren bv. de jaartallen 1933 of 1932 nog nauwelijks
meer te lezen. In 2000 jaren wordt dit weder ± 4 meter. Waarschijnlijk is dit iets
te gering, daar behalve de afslijting ook een geringe afbrokkeling plaats heeft; de
vuursteenen laten los, stukjes krijt vallen wel eens naar beneden, enz.
Dat deze afbrokkeling echter van weinig beteekenis is bewijst de kunstmatige
wand van een hellenden weg ten oosten van Dover, die omstreeks 1910 in de kliffen
is uitgehouwen, doch niet wordt gebruikt. Er liggen eenige stukjes krijt op, welke van
den kunstmatigen wand naar beneden zijn gevallen, doch hun aantal is zeer gering.
In het geheel komt men dus op een terugwijking der ,,muratos mirificis molibus"
(Cicero) van ± 8 â 10 m in 2000 jaar.
Een en ander is natuurlijk een vrij ruwe schatting, doch de orde van grootte is
wel als juist aan te nemen.
Dat de verweering inderdaad van betrekkelijk grooten invloed kan zijn, blijkt uit de
niet meer aan zee gelegen kliffen, als die bij Walmer Castle, waar een voeting van
puin is ontstaan (fig. 47). Uit de grootte dezer voeting, gedeeld door het aantal jaren,
dat sinds de verlegging der kust is verloopen, kan men de jaarlijksche verweering
ten ruwste berekenen. Voor zoover dit kan worden nagegaan moet dit in de orde
van grootte van 0,20 â 0,30 m in + 200 jaren (Walmer Castle is door Hendrik VIII
waarschijnlijk onmiddellijk aan de zeekust gebouwd) zijn geweest.
Onzen tocht naar het Oosten langs de kliffen vervolgend, vindt men van St. Margaret's Bay tot Walmer een kust, welke iets meer afslaat (afkaift, dat afkalven geschiedt
voornamelijk na regens). In de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 28 December
1934 kwam het bericht voor, dat een brok van 45 bij 12 m (± 400 m2) op deze plaats
naar beneden was gestort. Naar ik vernam zijn in de laatste 30 jaren hier in het geheel
drie van dergelijke afkalvingen geweest, de laatste was de grootste. Rekent men de
kustlengte tusschen St. Margaret en Walmer Castle weder op 5 km, dan is per 10 jaar
400
dus ongeveer
m = 8 cm afkalving te boeken. Per 2000 jaren dus ± 16 meter.
5000
Ook deze afkalvingen zijn natuurlijk van den zeekant duidelijk te onderkennen
aan de kegelvormige puinhoopen, die in een langzaam tempo door de zee worden
weggeknaagd. De puinkegel van 1934 werd van boven gefotografeerd weergegeven
in fig. 48. Te rekenen naar oudere puinkegels zal het naar schatting meer dan 100
jaren duren eer deze kegel is opgeruimd.
Bij Walmer Castle ligt de oude kust landwaarts van de nieuwe en nemen tevens
de kliffen belangrijk in hoogte af. Deal ligt reeds in de vlakte (fig. 49). Deze bestaat
hier grootendeels uit ,,shingles" (grind) van de kustdrift uit het westen, welke sinds
+ 70 jaren door de havenpieren van Dover en Folkestone wordt onderschept. Dit
grind bestaat gedeeltelijk uit de vuursteenen, afkomstig uit de krijtkliffen.
Van de drie kasteelen, welke Hendrik VIII nabij Deal liet bouwen t.w. Walmer
Castle, Deal Castle en Sandhurst Castle ligt de 10 ruim 200 m in het land, de 2° slechts
enkele tientallen meters en de 30 is gedeeltelijk weggeslagen en daarna tot aan de fundamenten afgebroken. De beide laatsten staan in het alluviaal grindgebied, de eerste aan
den uitlooper der kliffen alwaar volgens de deskundigen CAESAR moet zijn geland (fig. 49).
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Fig. 47. Doode kliffen bij \Valrnar Casdc.
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]7ig. 48. Puinkegel van een afkalving bij Deal in 1934.
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Fig. 49. Gezicht op Deal.

Benoorden Deal bevindt zich de jonge poldervlakte, waar vroeger de Wantsum
doorstroomde. Deze is thans tot een open tijriviertje genaamd de Stour, versmald.
Vroeger was het de vaarweg tusschen Kent en het eiland Thanet.
§ 24. AFSLAG DER FRANSCHE KUST.

Hierbij komt het vooral aan op de bepaling van de grootte van den afslag bij
Gris Nez (Zwartenes) 1) en bij Blanc Nez (Kales klif). De eerste is een kaap, waarvan
het profiel in fig. 50 is geschetst, de tweede is een krijtklif met loodrechte wanden
van meer dan 100 meter hoogte, veel overeenkomst vertoonend met de kliffen van
Zuid Voorland. Het materiaal van Gris Nez is belangrijk harder dan van Blanc Nez,
vandaar dat de eerste de eigenlijke Kaap vormt, waar de algemeene kustrichting
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Fig. 50. Aanzicht van Kaap Gris Nez (Zwartenes) volgens PRUVOST.

verandert. De zeebodem bij Gris Nez is diep en de erosiestoep smal (fig. 50);
de oever, zoowel als de steenlagen van Gris Nez duiken steil in zee. Bij Blanc Nez
is een erosiestoep aanwezig tot zelfs 31/2 km in zee (Quenocs). Dit duidt er ook
op dat Gris Nez zeer weinig is afgeslagen in vergelijking met Blanc Nez.
Tusschen beide hoofden bevindt zich de kustboog van Wissant, die plaatselijk
thans iets wordt uitgehold. Op het profiel der zeeëngte heeft dit natuurlijk
geenerlei invloed. Het materiaal is hier nagenoeg uitsluitend zand dat blijkens de
jongste onderzoekingen van BMK (, 1936) behoort tot de zoogenaamde H groep,
waartoe ook het Vlaamsch-Hollandsch-Friesche duin- en strandzand behoort. Het
zand der bovenste lagen van Gris Nez behoort volgens dezen onderzoeker tot een
geheel andere soort.
Door toedoen van M. OUTREY, hoofdingenieur van de Fransche ,,Ponts et
Chaussées" te Boulogne sur Mer, mocht ik de teekening van 1838 ontvangen, welke
is afgebeeld in fig. 52 en waarop de toenmalige situatie van de gebouwen op Kaap
Gris Nez is afgebeeld. Daar deze gebouwen thans nog aanwezig zijn kan een eenvoudige meting uitmaken hoeveel afslag in de laatste 100 jaren heeft plaats gehad,
althans indien de teekening betrouwbaar is.
De afstanden AB en CD van de ,,mur d'enceinte" tot den bovenkant der kaap
bedroegen volgens de teekening in 1838 respectievelijk 27 en 20 m. Thans bleken
1)

HAIGNÉRÉ geeft als oude namen hiervoor: SWARTENES, BLACQUENAY, BLACQUENEST.
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zij bij meting te bedragen 24 en 21,50 m. Men zou dus hieruit de conclusie kunnen
trekken, dat de afslag vrijwel nihil geweest moet zijn, ware het niet, dat de ,,ancienne
batterie", welke op de kaart nabij C staat aangegeven, thans niet meer in haar geheel
aanwezig is. Bij goed zoeken vindt men den noordelijken uitlooper ervan echter terug
in den vorm van een onopmerkelijke aarden verhevenheid van + 30 cm hoogte en
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Fig. 52. Situatie van de vuurtoren van Gris Nez in

1838.

ongeveer 5 m lengte. Waarschijnlijk is het dus, dat de kaart, wat de kust en de
,,batterij" betreft, onjuist geteekend is (trouwens ook de richtingen naar Dover en
Kaap Alprecht zijn verkeerd aangegeven) en dat de kust hier plaatselijk ± 4 m van
den bovenkant heeft verloren sinds 1838. Deze bovenkant bestaat uit zanderige klei
en vertoont een afronding, zoodat een geringe afkalving bij vochtigen bodem zeer
wel mogelijk geacht moet worden. Onwaarschijnlijk is, dat de eigenlijke kaapwand,
die uit rots bestaat, over 4 meter teruggeweken zou zijn. De kalkzandsteen is hier
van een harde substantie (Grès de la Crèche); indien wij onze dijken ermede zouden kunnen beleggen, zouden wij voor vele eeuwen geholpen zijn. Zooals de klippen
thans voor de kaap liggen vormen zij een uitstekende kustverdediging. Het talud van
de ,,oeververdediging" tusschen H. W. en L. W. is vlak, ongeveer 1 10 â 1 20
en de betrekkelijk zwakke Kanaalgolven botsen dus niet tegen een rotswand, doch
spoelen sterk geremd en gebroken over en door de rotsbiokken. (Fig. 51).
Deze geleidelijke wijze van energiedemping, welke ten onzent kunstmatig wordt
toegepast, werkt er toe mede, dat de Kaap in den loop der eeuwen slechts buitengewoon weinig teruggedreven zal kunnen zijn. Een bedrag van 25 cm per jaar, zooals
LÉ0N LEJEAL aannam (,,Certains hydrographes affirment qu'au Gris Nez, la falaise
s'entame de 0,25 m par an") is absurd.
De eigenaardige afgeronde vormen, welke een der steenlagen vertoont (Grès
mamelonné), komen reeds voor in den oorspronkelijken bodem en zijn dus geen
gevolg van het afslijpend vermogen van golven, of van weer en wind. (Fig. 51).
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Fig. 51. Beschermende stccnlaag (Grcs rnarnelonnc) hij Gris Ncz of
,,Swartcnes, een vuylen uythock, daerncffens lcgghen veel klippen en
rudsen langhs dc wal" (De vurige Colom, 1632).

Fig. 53. Schiidwachthuisjc op den noordclijkcn hoek van het fort
te Gris Ncz.
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In den omringingsmuur van de gebouwen van den vuurtoren is een Steen gemetseld met het navolgende opschrift:
,,Au mois de Septembre 1757, le Prince de Croy a trouvé que de la maison du
guetteur du Grinet au chateau de Douvre il y a 17861 toises (34,8 km), que de cette
maison au haut de la falaise qui forme la pointe de ce cap il y a 130 toises (253,5 m),
et comme il y a â peu pres 100 toises (195 m) de la plus grosse tour du chateau de
Douvres au bout de la falaise il y a 17631 toises (4,4 km) d'une falaise â l'autre,
ce qui forme le détroit. Cette maison est l'endroit de France qui approche le plus
près de l'Angleterre puisqu'elle est 563 toises (iioo m) plus près du chateau de
Douvres que celle du guetteur du Blanc Nez." (i toise = 1,94904 m).
In 1835 werden nieuwe triangulaties uitgevoerd, waarbij tevens punten van
de Varne en van de Ridge werden vastgelegd (triangulatie van ingenieur Bégat).
Nog later werden in 1862 deze metingen herhaald en door LAROUSSE vergeleken met
die van 1835. In 1862 werd weinig verschil gevonden voor de afstanden, welke de
Engelsche en Fransche waarnemers hadden berekend, terwijl ook het verschil met
de gegevens van 1835 zeer gering was. Bijvoorbeeld werd voor den afstand ,,Signal
Fairlight" (Hastings)—,,Signal Mount Couple" (St. Inglevert in Frankrijk) gevonden,
'110, 1875, blz. 3):
in 1836: 76.376.00 m (39196.6 toises).
in 1862: 76.374.55 ,, (uitgaande van meridiaan v. Duinkerken).
76.373.92 ,, (uitgaande van Engelsche triangulatie).
76.373.85 ,, (Engelsche berekening).
De cijfers van den Prince du Croy voor den afstand van de ,,Maison du guetteur
du Grinet" tot aan den rand der kliffen werden door ons niet gecontroleerd, omdat niet
bekend was van welken hoek van het gebouw gemeten werd en de gebouwen der
Marine, welke naderhand dichter bij de kust werden gebouwd, deze meting bemoeilijkten. De genoemde afstand van 130 toises (253.5 m) komt wel ongeveer uit,
doch de lijn, waarlangs gemeten zou moeten worden snijdt de kust scheef, zoodat
men geen zuiveren afstand zou kunnen meten. Het gaat hier om enkele meters.
Het beste bewijs voor den geringen afslag van Gris Nez kan worden gevonden
in het volgende.
Iets ten oosten van den vuurtoren bevinden zich de aarden wallen van een oud
fort, dat in 1544 door de Engelschen werd opgeworpen tegen Hendrik II van
Frankrijk 1). De oorspronkelijke aanleg, die nagenoeg vierkant is, is geheel intact
en ook de noordelijke hoek ontbreekt niet (BRIQUET beweert op blz. 243 van Zijn
,,Littoral" abusievelijk van wel). Van denzelfden tijd dateeren waarschijnlijk ook
de steenen schildwachthuisjes, welke op den uitersten rand der Kaap gezet moeten
zijn, omdat men alleen vandaar een goed overzicht over de zee en het strand heeft
(zie fig. 53). Men verkrijgt aanvankelijk bij de beschouwing der situatie van dit fort
en van deze schildwachthuisjes dus niet den indruk dat er in de 400 jaren, welke
1) Uit hetzelfde jaar dateert een door een zekeren Jan Tolhuysen te Utrecht gegoten
kanon van 7,30 m. lengte, dat te Dover nabij het Kasteel staat en het volgende opschrift
draagt:
,,Breeck scuret al muer ende wal
Bin ic geheten
Doer bergh en dal boert minen bal
Van mi gesmeten."
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sinds den bouw verliepen, iets aan den kustvorm gewijzigd is, doch bij nauwkeurige
beschouwing vindt men ook hier weder de ,,anciennes batteries".
Fig. 54 geeft een schetsmatige voorstelling hiervan. Het kost eenige inspanning
de lage walletjes te vinden en als oude batterijen te herkennen, doch eenmaal gevonden blijkt duidelijk, dat er sinds den tijd van aanleg eenige afkalving heeft plaats
gehad. Bij het steenen schildwachthuisje schijnt dit niet het geval geweest te zijn,

P5c, 7fl/ ; 'J

Vcv / f 4 ' '

Fig. 54. Schets van de ligging der aarden wallen (50 cm hoog) op Kaap Gris Nez.

doch verder zuidelijk wel iets. Intusschen zegt deze afkalving niet veel, daar de
bovenste laag der Kaap uit zandige klei bestaat, die veelal plastisch is en gemakkelijk
afschuifL
Blijkens de nauwkeurige onderzoekingen van EDM. PLoIx (136, 1876, blz. 51)
vindt men bezuiden Gris Nez op sommige plaatsen wel eenigen afslag, bijvoorbeeld
ten noordoosten van Boulogne. Hier vormden de kleiachtige heuvels aan den rechteroever der Liane een vooruitspringende kaap, waarop anno 39 n. Chr. door Caligula een
vuurtoren (pharos) werd geplaatst; ,,als getuigenis zijner overwinning liet hij op een
vooruitstekende kusthoogte een toren bouwen, waar men des nachts het vuur liet
branden om de schepen den weg te wijzen" (Suétonius). Deze toren, ,,de Oudeman"
genaamd of ,,Tour d'Odre", komt nog voor op de kaart van Wagenaer (1584), doch
hij stortte op 29 Juli 1644 in. De middellijn er van was 64 voet, de hoogte 200 voet, hij
was achtkantig en bezat 12 verdiepingen. Het instorten geschiedde door ondermijning.
Er wordt beweerd, dat de resten nog heden aanwezig zijn op de flanken der falaises,
doch dit berust mogelijk op een vergissing. Een en ander geeft een indruk omtrent
het tempo, waarmede hier de vooruitspringende hoogte werd afgeslagen. Thans is
van afslag geen sprake meer, omdat het havenhoofd van Boulogne deze kust sinds
lang beschermt. 1)
De afslag van Blanc Nez (fig. ) is ongeveer te vergelijken met die van Zuid
Voorland. Bij het monument is het krijt hard en vindt men geen kalfkegels, hetgeen
een teeken is van geringe aantasting. Verder oostwaarts wordt het materiaal veel zachter
en komen de genoemde kegels hoe langer hoe meer voor. Bij Sangatte is de afslag
duidelijk waarneembaar (fig. 56). De kust ten noorden van Dover is hier dus vrijwel
identiek aan die der overzijde: de harde krijtiagen bij Zuid Voorland correspondeeren
met die van het ,,Monument" 2) op Blanc Nez, terwijl de zachtere krijtiagen bij Deal
overeenkomen met de lagen bewesten Sangatte. Slechts de laatsten slaan in beteekenende
mate af.
De afstand van het hart van het monument op Blanc Nez tot den bovenkant der
kliffen bedroeg in 1935, gemeten langs de oppervlakte van het terrein, 166 meter. De
Zie ook de fig. 96 en 97 van BRIQUET'S ,,Littoral" (16).
Als verbroederingsteekens werden op Blanc Nez en Zuid Voorland twee gelijke gedenknaalden gebouwd omstreeks 1925- (Zie fig. 55).
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afstand van den genoemden bovenkant van het klif tot een daarmede evenwijdig
loopende ondiepe terreinsinsnijding van 1/2 m diepte bedroeg 19,30 M.
Ook ten westen van Blanc Nez zijn de lagen der zich daar bevindende lage
kustheuvels weder kleiachtig en grijs (Vallon d'Escalles) en zoodoende kon de zee de
kustboog van Wissant uithollen. Men zie hiervoor de uitvoerige beschrijving van
BRIQUET. (Blz. 272).
Dat de ,,Quenocs" en de ,,Rouge-Riden", zoowel als de ,,Gardes" de uitbreiding
der vroegere kliffen aangeven is wel waarschijnlijk, o.a. omdat de twee banken (spits)
waarop Calais werd gebouwd, gericht zijn naar de ,,Rouge-riden". Deze banken zijn
echter reeds zeer oud.
§ 25. GESCHIEDENIS DER KANAALKUSTEN.

De geschiedenis der zeestraat is belangwekkend. Reeds de Grieken (Pytheas) en
Romeinen (Caesar) bevoeren deze wateren, terwijl er blijkens hunne geschriften van
ouds een druk verkeer tusschen de inwoners van Gallië en Brittannië bestond.
Pytheas zeilde van Marseille (Grieksche kolonie) naar den mond der Loire, voer
vervolgens langs het Bretonsch schiereiland en Uxisama (Ushant, Heizand) om vandaar
het Kanaal over te steken en 24 uren later Lands End (Belerium) te bereiken, dat sinds
vele eeuwen het belangrijke tingebied vormde. De tocht geschiedde in 325 v. Chr.
Het tin werd hier verhandeld op een eiland Ictis, dat bij laagwater via een soort
wadformatie te bereiken was, ging vervolgens per schip naar Cadiz of naar den mond
der Loire (Corbilo) en verder over land naar Marseille. De eerste was de Carthaagsche,
de laatste de Grieksche handeisweg. (Zie ook § 26).
Na het tinland bezocht te hebben voer Pytheas oostwaarts door de Hoofden en
vervolgens naar de Friesche kusten en daarna noordwaarts rondom Engeland en Schotland en zag daarbij o.a. Noord Voorland. Helaas is zijn dagboek ,,Over den Oceaan"
verloren gegaan, doch brokstukken bleven bewaard, omdat Timaeus en Diodorus
Siculus daaruit putten. Zoodoende is bekend, dat hij van een viertal plaatsen op de
Engelsche kust de hoogste standen van zon en maan mat, waardoor het den grooten
astronoom Hypparchus mogelijk was voor deze plaatsen de lengte en breedte vrij
nauwkeurig te berekenen. (H0LMEs, 85, 1907 en JESSUP, 93, 1930.)
Voor het eiland Ictis of Mictis wordt veelal het eilandje St. Michaels Mount
aangenomen, dat in het Centrum van het oude tingebied is gelegen in de ,,Mounts
Bay" en dat thans nog geheel aan de beschrijving voldoet. (Zie fig. 57). Hier te lande
heeft men wel gemeend, dat men in dien ouden tijd het Kanaal bij Landsend niet
durfde oversteken en dat men daarom eerst liever over land naar Wight of Thanet zou
zijn gegaan, doch in de eerste plaats voldoen of voldeden deze eilanden niet aan de
beschrijving van het tineiland en in de tweede plaats is het uitgesloten te achten, dat
men in die tijden een zoo langen en gevaarlijken landweg (Landsend—Thanet—Boulogne—Loiremond—Marseille) zou verkiezen boven den directen zeeweg van Cornwall
naar de Loire. De weg van den Loiremond naar Marseille duurde alleen reeds 30 dagen.
Evenmin als de Carthagers, Grieken of Phoeniciërs bevreesd waren op den Atlantischen Oceaan te verkeeren, waren dit de kustbewoners zelf. Pytheas vernam in het
noorden van Schotland, dat Thule (Ijsland) nog 6 dagreizen ver verwijderd lag aan
den rand van den poolcirkel (waar de zon soms niet onderging) en Caesar beschrijft
de bewoners bij den Loiremond, Veneti genaamd, als koene zeevaarders. 1) De
1) JuLIus CAESAR, De beilo Gaffico: ,,Zij hebben de meeste schepen, waarmede zij regelmatig naar Brittannië varen, en zijn alle anderen op het gebied van het zeewezen de baas".
Verder: ,,de schepen der Veneti zijn op de volgende wijze toegerust: hun kielen zijn beteekenend
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Romeinsche schepen konden volgens Caesar, wat afmetingen en sterkte betreft, lang
niet tegen die der Veneti aan.
Pytheas zou in het Noorden booten, gemaakt van latten waarover huiden, hebben
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Fig. . Situatie van St. Michaels Mount bij Lands End.

Vervolg van de noot op bladz. 97.

vlakker dan de onze om gemakkelijker de ondiepten tijdens eb te kunnen passeeren; voor- en
achterdek zijn zeer hoog voor het geweld der stormen; de schepen bestaan geheel en al uit
kernhout en zijn daardoor zeer sterk; de dwarsbalken zijn een voet dik en gespijkerd met ijzeren
nagels; de ankers hangen niet aan touwen, maar aan ijzeren kettingen; in plaats van linnen zeilen
worden huiden gebruikt, waarschijnlijk omdat linnen zeilen de geweldige stormen der Oceaan
niet zouden kunnen trotseeren en zulke scheepskolossen niet zouden kunnen doen gehoorzamen".
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Fig. s8. Romcinsch fort te Reculver, aan de afsiaande kleikliffen-kust
van Noordkent.
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Fig. 59. Rorneinsch fort te Richhorough (Sandsvich

gezien, dus dezelfde soort, welke ook thans nog aan de westkust van Ierland voor de
vischvangst worden gebruikt.
Ceasar's overtocht geschiedde voor de eerste maal op 25 Augustus van het jaar
55 v. Chr. Slechts 2 legioenen namen hieraan deel en op 2 September keerde men reeds
weder terug. Het was dus een verkenningstocht. Aanvankelijk (bij Dover?) durfde hij
niet landen, omdat de oever daar teveel was ingesloten door steilten, van welker top men
het strand onveilig maakte (,,alle hoogten waren met vijanden bezet"). Hierom werd
7 mijlen oostwaarts gevaren, alwaar aan een vlakke en open kust (bij Walmer Castie?)
na eenige schermutselingen met de inwoners, geland werd. Het jaar daarop vertrok
hij in Juli bij zonsondergang uit Portus Itius en kwam tegen den morgen weder op de
plaats aan, waar ook tevoren werd geland. Ruim 800 schepen, waarop 5 legioenen en
2000 paarden, namen aan deze expeditie deel.
De haven waarvan Caesar vertrok, Portus Itius, wordt door hem aangegeven als
te liggen in ,,het land der Morini, vanwaar men den kortsten overtocht naar Brittannië
heeft". De best ingelichte schrijvers nemen hiervoor Boulogne aan. Morinië is het
tegenwoordige ,,Boulonnais" of ,,Pas de Calais".
De overtocht duurde de eerste maal van de ,,derde nachtwake" tot de ,,vierde
ure" (± 8 uren), de tweede maal van zonsondergang tot den middag van den volgenden
dag (wegens windstilte + 15 uren). Deze tijden zouden ook thans met betrekkelijk
kleine zeilschepen worden gemaakt en zij duiden er niet op dat in Caesar's tijd de engte
veel smaller was dan nu.
Voor den afstand van Portus Itius (Boulogne) tot de Britsche kust noemt Caesar
30 mijlen. Anderen meenen, dat hij oorspronkelijk 40 mijlen zou hebben geschreven.
Strabo neemt namelijk 320 stadiën en dit zou met de 40 Rom. mijlen of 40 X 1481,50
± 6o km overeenkomen. De werkelijke afstand tusschen Dover en Boulogne is
+ 50 km, terwijl het nauwste gedeelte 33 km of ruim 22 Rom. mijlen breed is.
Plinius noemt weder 30 Rom.mijlen als de kortste afstand tusschen Gallië en Brittannië
en voegt daaraan toe, dat de kortste afstand tusschen Brittannië en Ierland ongeveer
even groot is. Dio (Hist. Rom. XXXIX : o) zegt: ,,Brittannië is 6o mijl (450 stadiën)
verwijderd van het land der Belgen, waar de Morini wonen".
Men kan natuurlijk geen absoluut nauwkeurige cijfers uit de oudheid verwachten
en de maten zooals die door Caesar, Strabo en Plinius worden opgegeven, namelijk
30 en 40 mijl zijn betrekkelijk weinig mis. Wegens de getijstroomen zal men den
afstand iets te groot hebben geschat. Er blijkt in elk geval uit, dat de zeeëngte in Romeinschen tijd niet slechts enkele kilometers breed was, zooals sommigen wel gemeend
hebben te mogen beweren, doch dat zij ongeveer de breedte had, die zij thans nog bezit.
Men kan, het werk van Caesar en de andere ouden lezend, niet aan den indruk
ontkomen, dat hier sinds meer dan 2000 jaar slechts uiterst weinig is veranderd. Uitlatingen als Cicero's ,,muratos mirificis molibus" (,,de Britsche expeditie - van Caesar is een bron van angst, want het eiland bezit wonderbaarlijk hooge en steile kliffen",
Juni 54 v. Chr.) en vele andere citaten bevestigen dit. Voorts niet alleen deze citaten,
maar ook de nog bestaande Romeinsche bouwwerken.
Caesar's verovering had weinig direkt gevolg. Eerst na de landing van Claudius,
97 jaren later, begon de eigenlijke Romeinsche overheersching van Brittannië, die tot
in het begin van de 5e eeuw duurde.
De Romeinen bezaten toen 5 havens aan de zuidoostkust van Engeland, te weten:
Regulbium (Reculver) (zie fig. 58).
Rutupiae (Richborough) (zie fig. 59).
Dubris (Dover).
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Portus Lemanis (Hythe of anders Lympne).
Anderide (Pevensey).
De eerste twee waren gelegen aan het water, dat Thanet scheidde van het vasteland van Engeland, genaamd Wantsum. Alle vijf havens zijn thans verzand.
De vier eerstgenoemde waren door wegen verbonden met het centraal gelegen
Duroverno (Canterbury), vanwaar via Londen de ,,Watling street "naar Holyhead
leidde. Aan de overzijde was in Morinië een dergelijk wegennet aangelegd, met als
knooppunt Kassel (zie fig. 6o).
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Fig. 6o. Situade der Romeinsche wegen.

De Romeinsche vloot, ,,Classis Brittannica", patrouilleerde in de zeeëngte vanuit
Dover, Lyrnpne en Boulogne.
Er is langen tijd strijd geweest of de door CAESAR gebruikte ,,Portus Itius" met
Boulogne (Buenen) dan wel met Wissant (Witzand), tusschen Gris Nez en Blanc Nez
moest worden vereenzelvigd. Nog meer plaatsen werden genoemd, doch deze vielen
langzamerhand af.
Dank zij het grondig onderzoek van HAIGNRÉ en anderen moet men Boulogne
zeker de voorkeur geven. Ook BRIQUET (1931) twijfelt niet meer om Portus Itius
met het oude ,,hable d'Isque", d.i. de mond der Liane bij Boulogne, te vereenzelvigen
en er bestaat daarvoor ook alle reden. Reeds in 39 n. Chr., dus v66r CLAUDIUS' overtocht, bouwden de Romeinen hier hun vuurtoren en zelfs van 27 v. Chr. af is het
oude Gesoriacum, later Bononia gedoopt, voortdurend de hoofdplaats (pagus) dezer
streek (HAIGNÉRÉ, 80, 1882). In Boulogne kwamen volgens de Peutinger kaart niet
minder dan drie Romeinsche wegen uit en de zoogenaamde ,,haute ville" schijnt
oorspronkelijk een Romeinsch fort te zijn geweest, althans wat vorm en grootte betreft, gelijkt zij sprekend op de forten van Richborough en Reculver. KAREL DE
GROOTE verbeterde in 810 de haven en herstelde de ,,Oudeman" (tour d'Odre) van
CALIGULA.
PTOLEMAEUS (2e eeuw) noemt hier ,,Kaap Itius" en geeft daarvan de lengte en
breedte op als te liggen bewesten Portus Itius. HAIGNÉRÉ neemt daarom aan, dat hiermede Kaap Alprecht bedoeld is. Anderen ( 1 6 o, 1934) beweren op grond van de geographische gesteldheid dezer kust, dat Gris Nez bedoeld moet zijn. Dat PTOLEMAEUS
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niet zeer betrouwbaar is, spreekt wel vanzelf. De kust tusschen Kaap Itius en den
Maasmond wordt bij voorbeeld door hem als oost-west gericht aangenomen.
Aan het einde der 3e eeuw begonnen de Saksische stammen reeds de Britsche
kusten te bestoken. Hiertegen bouwden de Romeinen tusschen de Wash en Wight
9 â 10 vestingen, waarvan resten thans nog aanwezig zijn (Richborough, Reculver, enz.).
De laatste Romeinsche munt, welke in Richborough Castle werd gevonden was van
423 n. Chr. Daarna kwamen de goedgevormde Saksische munten met duidelijke
opschriften. Het jaartal 441 (volgens Prosper Tiro van Aquitanië) of 449 (volgens
de kroniek van Bede) waarop verondersteld wordt, dat de eerste groote invallen
der Angelen en Saksen onder leiding van HENGIST en HORSA het land binnenvielen,
stemt dus tamelijk goed met de archeologische vondsten overeen.
De zoogenaamde Peutingerkaart, waarop ,,de wereld" staat afgebeeld, stamt
weliswaar uit den Romeinschen tijd, doch de teekening, die wij kennen, vertoont
volgens DERVAUX (42, 1931) zes bijwerkingen tusschen 27 v. Chr. en 1265 n. Chr.
Feitelijk is het geen kaart, doch een schema van afstanden (fig. 61). De richtingen zijn
vrijwel alle oost-west en sterk verteekend, het formaat is namelijk 0,34 X 6,28 m,
en vele grove fouten kunnen worden aangetoond. Het blad Brittannië ontbreekt,
doch ,,Gesoriacum quod nunc Bononia" staat er nog op. Dat de weg hier tegen de
zeekust en niet bij Boulogne eindigt, zegt niets, omdat de verhoudingen zoek zijn.
Uit het feit, dat de teekenaar Boulogne niet onmiddellijk aan zee teekende, mag men
niet de gevolgtrekking maken, dat dit ook werkelijk het geval was. (Zie ook: WARTENA,
200, 1927).
Ook in de Middeleeuwen en daarna bleven Dover en Boulogne de voornaamste
plaatsen voor den overtocht. WILLEM DE VEROVERAAR vertrok weder van de laatste
plaats en hetzelfde plan bezat NAPOLEON vele eeuwen later .Wissant (Witzand) verkreeg
eerst in de Middeleeuwen een zekere belangrijkheid, terwijl Calais (Kales) in de 12
eeuw pas opkwam. In de 16e eeuw bouwde HENDRIK VIII zijn forten aan de Engelsche
kust, welke thans nog goede verkenmerken geven, terwijl in 1582 LUCAS JANSZ. WAGENAER van Enkhuizen de eerste fraaie zeekaarten van dit gebied maakte.
Voor de zeevaarders onzer lage landen beteekende de zeeëngte de poort naar
het Zuiden. De steile witte kusten werkten in op hunne verbeelding gelijk bijvoorbeeld
uit de sage der Friezen betreffende het groote schip ,,Mannigfiiald" of ,,Mannigfuar"
(Groningsch: ,,het schip van Ternuuten, geheeten de Almacht") blijkt. Dit schip
voer met de ,,eerste Friezen" uit den Atlantischen Oceaan het Kanaal in en raakte
wegens zijn enorme grootte - als men als jongeling in het want klom, kon men eerst
als grijsaard beneden komen; de kapitein reed te paard het dek op en neer - beklemd
in de Hoofden. Door het insmeren der boordeii met witte zeep, wist men het schip er
door te krijgen, doch de Hoofden zijn sindsdien Wit gebleven. Hoe oud deze sage is
kan natuurlijk niet worden geschat. Men mag er niet uit afleiden, dat de zeeëngte
vroeger nauwer was dan thans, doch wel dat de Hoofden reeds van ouds op de verbeelding onzer voorzaten hebben gewerkt.
§ 26.

EEN VERONDERSTELDE WADFORMATIE IN HET NAUW.

In 1930 kwam Dr. HOLWERDA (86) uit Leiden met de opzienbarende verklaring, dat
in Romeinschen tijd de zeestraat van Dover gedeeltelijk vol zand zou hebben gezeten
en dat een breede wadzoom langs de oostkanten sindsdien verdwenen zou zijn. Ook
het tineiland Ictis werd door hem geheel anders gelocaliseerd dan tot nog toe geschiedde.
Hij plaatste dit namelijk in de zeeëngte zelf! ,,In der Meeresenge von Calais ist diese
alte Insel zu lokalisieren".
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Op gezag van Dr. HOLWERDA werd dit denkbeeld algemeen overgenomen en
sprak men van ,,waddenzoomen langs de kusten van het Nauw van Calais met
eenige daarin gelegen hoogere eilanden" (181, 1935) of van ,,zandmassa's, welke
in den Romeinschen tijd de opening van het Nauw van Calais nog opvulden"
(163, 1933, blz. 117).
Deze uitspraken komen mij in hooge mate verwonderlijk voor. Niet alleen dat
in de oude Romeinsche literatuur nimmer over een wadformatie in deze streek wordt
gesproken, noch ook van een eiland, dat CAESAR of zijn opvolgers toch gezien en beschreven zouden moeten hebben, doch sinds de vele eeuwen waarin deze Romeinsche
geschriften bestudeerd worden heeft, naar ik meen, nooit iemand deze stelling verkondigd. Hebben alle vroegere en nog levende geleerden, die zich met deze zaak
zoo grondig hebben bezig gehouden, deze belangrijke feiten over het hoofd gezien?
Het is noodig hiernaar een onderzoek in te stellen, temeer daar er een zekere onrust
door werd verwekt. Indien in slechts 2000 jaren zulke aanzienlijke veranderingen
in de Hoofden waren te constateeren, welke zouden dan nog in de naaste toekomst
verborgen liggen?
Een der meest geldige redenen, waarom HOLWERDA denkt dat de kust bij Boulogne
sterk is afgeslagen, is de streep op de Peutinger kaart, die van deze plaats naar de zeekust loopt. Zooals reeds in de vorige § werd medegedeeld moet men de kusten dezer
kaart niet ,,au serieux" nemen. Alles is er ten zeerste op verteekend (fig. 61): ,,Het doel
dezer kaart was niet een geographisch juist beeld van de bewoonde wereld te geven,
maar zij zocht door nauwkeurige mededeeling van de afstanden tusschen de grenzen
der op de kaart geteekende gebieden een indruk te geven voornamelijk van den omvang
van het Romeinsche Rijk. AGRIPPA streefde geen wetenschappelijk doel na, dus niet
zooals de Grieksche geographen, astronomische gegevens" zegt WARTENA in zijn
proefschrift (200, 1927) terecht.
Er moet daarbij worden opgemerkt, dat de afstanden wel op de kaart zijn aangegeven (bijvoorbeeld die tusschen Gesogiaco quod nunc (thans geheeten) Bononia
en Castello XXIIII mijl), en dat er geen afstandscijfer geschreven staat tusschen
Boulogne en de zee. De kustlijn werd op eenigszins rythmische wijze zoodanig getrokken, dat er ruimte was voor letters. Meerdere wegen werden hier tot de kust
doorgetrokken. Mogelijk zijn deze strepen niet als weg bedoeld, doch alleen een
aanduiding, dat men van hier naar Brittannië kon komen of dat de weg hier tegen
de kust doodliep.
De vuurtoren van Caligula, geheeten ,,Oudeman", is wel het beste bewijs, dat
de afslag sinds den Romeinschen tijd bij Boulogne slechts op zijn hoogst ongeveer
100 â 200 m zal hebben kunnen bedragen.
Bezien wij de overige redenen, die HOLWERDA hebben geleid tot zijn conclusie,
nader, dan blijkt, dat hij gedeeltelijk geput heeft uit HOLMES, Ancient Britain. HOLMES
vertelt op blz. 572, dat de naam van het eiland Ictis (of Mictis) mogelijk verband
zal houden met de Middeleeuwsche lersche benaming voor het Kanaal: ,,Muir 'n
Icht" (muir beteekent zee, zoodat de benaming vertaald luidt: zee van Icht). Ook
,,Kaap Itius" (waarschijnlijk Gris Nez) en ,,Portus Itius" (Boulogne) zullen daarmede
mogelijk verband houden volgens HOLMES. Hiertegen bestaat natuurlijk geen bezwaar. Het Kanaal is 550 km lang en wil men het tineiland Ictis in verband brengen
met ,,Muir 'n Icht" dan behoeft dit niet op tegenstrijdigheden te stuiten, omdat
Cornwall het tinland was en dit aan het Kanaal gelegen is. Het tingebied was vroeger
hoofdzakelijk gelegen op 12 mijlen ter weerszijden van het eilandje St. Michaels
Mount bij Penzance (zie fig. 57 en 62 en HOLMES. Ancient Britain, blz. 499), dat thans
nog evenals in Pytheas' tijd door een bij laagwater begaanbaren weg met het vasteland
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Fig. 62. St. Michacis Mount.
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Fig. 63. Oude kustboog hij \Vissant.

van Cornwall verbonden is 1) en waar ook bronzen voorwerpen werden gevonden.
De naam der plaats, Marazion, Marghas-ion zou ,,markt" beteekenen (Market Jew).
De geheele baai heet naar het eilandje ,,Mounts bay" en de beschutting tegen storm
moet er voor de vroegere kleine schepen zeer goed geweest zijn. Vrijwel algemeen
neemt men daarom aan dat St. Michaels Mount het oude Ictis is. Twijfel hieraan
schijnt weinig gegrond. (Zie ook Taylor, 178, 1932) .
HOLMES is bijzonder uitvoerig in zijn betoogingen en noemt ook opvattingen,
die vroeger wel eens naar voren gebracht zijn door schijnbaar minder goed ingelichte
schrijvers. In het algemeen is zijn betoog: Er zijn weliswaar personen geweest, die het
eiland Wight en zelfs het vroegere eiland Thanet (oostpunt van Engeland) als het
tineiland Ictis hebben willen beschouwen, doch dat is weinig waarschijnlijk. Waarom
zou men, indien men van Landsend naar de Loire moest, eerst de lange reis naar
het oosten hebben ondernomen om dan toch de zee over te steken en vervolgens
de reis over land naar den Loiremond (Corbilo) te maken?
HOLWERDA draait HOLMES' betoog om en zegt: ,,Man hat gemeint, es konnte
vielleicht Thanet gewesen sein, das wirklich einmal ein Insel war, andere behaupten
Wight sei gemeint, ja auch Lands-End, ganz im S. W. von England, wird in Betracht
gezogen " ......,, Es scheint mir aber nicht zweifelhaft, in welcher Gegend wir
diese Insel Ictis zu suchen haben". ,,Eine Insel Ictis musz doch wohi in dem Wasser
gelegen haben, das selbst noch bis im Mittelalter diesen selben Namen geführt hat
(Muir n'Icht). In der Meeresenge von Calais ist also diese alte Insel zu lokalisieren."
Dit analyseerend, komt men tot de conclusie, dat HOLWERDA op de naamsovereenkomst tusschen Icht en Ictis is afgegaan en voorts de zeeëngte van Calais verward
heeft met het Kanaal. ,,Icht ist noch sehr lange der alte Irische Name fur die Meeresenge
bei Calais gewesen" beweert HOLWERDA op blz. 413 van HOLMES te hebben gelezen.
Dit is echter niet goed gelezen, daar HOLMES op deze blz. zegt dat Icht de oude lersche
benaming voor het Engelsche Kanaal is.
Behalve HOLMES haalt HOLWERDA ook MÜLLENHOF aan (Deutsche Altertümskunde
blz. 471) . Wel verre van HOLWERDA'S meening te steunen zegt deze daar echter, dat
,,Ictis gezocht moet worden bij het voorgebergte Belerium (Lands End) en dat het
ongetwijfeld een der kleine eilanden is bij Lands End".
Indien de bewoners in het bronzen tijdperk zeer slechte zeevaarders zouden
zijn geweest, zou men aan HOLWERDA'S meening, dat men het allernauwste ge-.
deelte van het Kanaal op had gezocht en aan een 1000 â 1200 km langen landweg
de voorkeur zou hebben gegeven boven een dagreis te water, mogelijk eenige waarde
kunnen toeschrijven, doch de bewoners waren volgens Caesar, die hier slechts eenige
honderden jaren na Pytheas kwam, goede zeevaarders, die niet tegen groote afstanden opzagen. Pytheas zelf vond de bewoners van Cornwall bijzonder beschaafd
vanwege hun contact met de volken der Middellandsche Zee.
Kan men dus de door Dr. HOLWERDA veronderstelde ligging van het eiland
Ictis in de Hoofden niet als juist aannemen, hetzelfde is het geval met den Waddenzoom. Om uit de simpele mededeeling van Diodorus aangaande een zich bij Landsend
1) De officieele ,,Channel Pilot", part 1, geeft de volgende beschrijving van St. Michaels
Mount: It is of conical shape 263 feet ( 80 m) high and bears a striking resembiance to the mount
of the same name in Normandy, though much smaller. The castellated building with a
conspicuous tower situated on the summit was originally a monastry and afterwards a castie or
fortress. The mount is connected to the shore at Marazion, 3 cables distant, by a ledge, on
which a causeway covered by half flood.
St. Michaels' Mount harbour, on the northern side of the mount, is a tidal harbour formed
by two piers with spurs at their extremes, between which is the entrance 70 feet wide, with a
depth of 15 feet at mean high water springs.
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bevindende begaanbare weg bij laagwater af te leiden, dat breede waddenzoomen in
de Hoofden aanwezig geweest moeten zijn, is natuurlijk niet toelaatbaar. Noch mag
ook de volgende bewijsvoering worden toegepast voor het bestaan hebben van wadden
bij Boulogne.
Het is algemeen bekend, dat Gesoriacum de oude naam voor Bononia (Bologna
of Boulogne) is. Het heet, dat een der gouverneurs in Constantijn's tijd de oorspronkelijke naam veranderde en daarvoor die zijner geboorteplaats Bologna in de plaats
stelde. Niettegenstaande het vaststaat, dat met Gesoriacum en Bononia een en dezelfde
stad wordt bedoeld (de Peutinger kaart - fig. 61 -- geeft dit ook te kennen met de
woorden ,,quod nunc"), neemt HOLWERDA hier twee steden aan: Gesoriacum en
Bononia. De laatste zou een ,,ins Wattenmeer vorausliegenden Punkte am eigent-.
lichen Fahrwasser" geweest moeten zijn en beide steden zouden door middel van
moerasbruggen (pontes longi, ,,Brückendammstrasse") verbonden zijn geweest. Een
en ander zou volgen uit Florus' ,,Epitome".
Slaat men dat na, dan vindt men, dat het verhaal niet gaat over Morinië of Gallië,
maar over Germanië, alwaar Drusus langs de Maas, Rijn, Weser en Elbe een 500-tal
forten bouwde. ,,Hij verbond Borma en Caesoria door bruggen en liet daar vloten
achter ter bescherming. Hij baande een weg door het Hercynisch Woud (Teutoburger Woud), dat nog nimmer tevoren bezocht of doorkruist was. In één woord:
er was zulk een vrede in Germanië, dat de bewoners veranderd schenen".
Dit staat onder het hoofd: ,,Bellum Germanicum" en de plaatsen Borma, Borman
of Bonam (Bonn?) en Caesoria (anderen hebben Moguntiacum-Mainz) moet men
dus bij of ten oosten van den Rijn zoeken. FORSTER zegt in zijn recente vertaling
(1929), dat de drie bekende handschriften, welke er van FLORUS bestaan (90 â 110
eeuw) voor de laatste stad alle een verschillende spelling bezitten, ni. ,,Caesorio",
,,Gesogiam" en ,,Genoso". Het waarschijnlijkst acht BIJVANCK (19, 1931, blz. 306),
dat bedoeld is Bonna (Bonn) en Caesoriarum, deze laatste aan de overzijde van den
Rijn bij Bonn gelegen (Schwarzrheindorf); Drusus heeft daar een brug gebouwd
in aansluiting met den weg van Trier en verder door het dal van de Sieg, en daar
een station voor de vloot aangelegd.
Het oorspronkelijke handschrift schijnt hier dus moeilijk leesbaar geweest te
zijn en hoewel Gesogiam wel eenigszins doet denken aan Gesoriacum, mag men
hieruit niet de conclusie trekken, dat Boulogne bedoeld zou zijn, omdat de stad in
Germanië moet liggen.
HOLWERDA verplaatst DRUSUS' handelingen naar Gailië, verandert het woord
Borma door Bononia en het woord brug door moerasbrug (pontes longi) en voltooit
de fantasie met de opmerking, dat de ,,twee" steden Gesoriacum en Bononia wel
door een ,,Groszartigen Hafenanlage vereint" zullen zijn geweest.
Noch voor de veronderstelling, dat hier twee steden Bononia en Gesoriacum
lagen, noch dat deze verbonden zijn geweest door ,,pontes longi", noch voor een
wadformatie, noch voor de ,,groszartige Hafenanlage" vond ik in HOLWERDA'S aanhalingen der Ouden een spoor van redelijk bewijs.
Caesar spreekt inderdaad van twee havens ,,portus Itius" en ,,portus ulterior",
de laatste op 8 mijlen afstand der eerste gelegen. Gewoonlijk denkt men voor ,,portus
ulterior" aan het oude Ambieteuse aan den mond der Slack, ongeveer 8 mijlen ten
noorden van Boulogne 1) en Caesar zou hier zijn ruiterij hebben gehad in verband
met de rijke grasvelden, die er worden gevonden (Haignéré). HOLWERDA denkt, dat
1) WAGENAER heeft hier ,,Habletul", Hable beteekent haven. COLOM (1632) heeft reeds
Ambieteul. Vergelijk hiermede Hable d'Isque (Boulogne).
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deze ,,portus ulterior" op een wadformatie heeft gelegen en Gesoriacum heeft geheeten (de wadzoom zou hier dus 8 mijlen breed geweest moeten zijn) en laat Caesar's
ruiterij over deze wadden gaan, die ,,nur für die Reiterei zugânglich" zouden zijn
geweest, omdat het voetvolk direct van portus Itius voer (de ruiterij is anders nog
zwaarder dan voetvolk !). Hoe denkt men zich overigens een ,,Hafenanlage", ,,groszartig" of niet, op een wadformatie en welke volksstam moet die v66r Caesars komst
hebben gemaakt? Het zou bovendien zeer gevaarlijk geweest zijn op een 15 km breed
wad te verkeeren bij de tijverschillen van ± 6 â 8 meter, welke men hier heeft.
En moeten er geen enorme tijgeulen in geweest zijn voor de vulling en lediging
dezer wadviakten? Caesar spreekt niet over dit vervoer over een wad, noch over een
zoo opmerkelijk iets als een haven in een waddengebied. Hij schrijft slechts over
twee havens, wier onderlinge afstand 8 mijlen was, en uit deze gegevens een wadformatie te willen putten schijnt vreemd.
HOLWERDA haalt voorts aan - zie RIcE HOLMES, Ancient Britain blz. 526 dat een laag eiland Lomea, op ongeveer 4 mijlen van Thanet gelegen, in 1098 zou
zijn verdwenen. Het is volgens HOLMES zeer de vraag of dit verhaal juistheid bevat').
Bovendien heeft de plaatsaanduiding der overlevering geen betrekking op de zeeëngte,
doch op de Goodwin Sands.
Of de Vlaamsche banken resten zijn van een waddenzee of van een oorspronkelijk
verder vooruitgeschoven vastland is ook zeer de vraag. Beweringen als: ,,auch vor
der Mündung der Schelde hat sich dieselbe (de vlakte) damals (in Romeinschen tijd)
bis weit ins jetzige Meer ausgedehnt, von den Gewâssern dieses Stromes durchschnitten; die Scheldemündung muss damals also auch viel weiter westlich gelegen
haben" hebben weinig waarde zoolang geen positieve bewijzen geleverd worden.
De onderzoekingen van M. DE MAN, inzake de eenige eeuwen geleden blootgespoelde
Romeinsche nederzetting te Domburg, die HOL WERDA in dit verband aanhaalt, duiden eerder op het tegendeel. Immers de nederzetting zal in de nabijheid der zeekust gevestigd geworden zijn (in duinengebied). De plaats ervan ligt thans slechts eenige honderden
meters in zee.
STRABO beweerde, dat men van de Rijnmonden Brittannië kon zien. Elders
zegt hij echter, dat er 4 overgangsplaatsen zijn, welke gewoonlijk worden gebruikt,
t.w. van de monden van den Rijn, van de Seine, van de Loire en van de Garonne.
Hij voegt daaraan toe: ,,De menschen die van de Rijnmonden willen oversteken,
doen dit niet van den mond dezer rivier, doch van het land der Morini .....en
in dit land ligt de haven Itius, die Caesar gebruikte als oorlogshaven toen hij naar het
eiland overstak". De laatste bewering schijnt beter dan de eerste. Trouwens Ptolemaeus
geeft de lengte en breedte van den Rijnmond als liggende ver ten Oosten van Engeland.
Hoe men hierover ook moge denken, zeker is, dat voor HOLWERDA'S hypothese
omtrent het bestaan hebben ,,eines ausgebildeten Wattenmeeres an der östlichen
Kanalküste" of voor eilanden in de zeeëngte der Hoofden, geenerlei redelijke bewijzen gevonden zijn kunnen worden.
27. VROEGERE KUSTEN BIJ DE HOOFDEN.

Ook de indruk, die wel eens gewekt is door verschillende schrijvers over het
:aan van het Nauw van Calais, als zijnde slechts enkele duizenden jaren geleden,
niet overeen met de logica der feiten.
1) HOLMES zegt hiervan (blz. 526): ,,I have searched his (Giraldus Cambrensis, degene
over Lomea gesproken zou hebben) writings diigently and 1 can find no mention whatever
ein either of Lomea or of the Goodwin sands".
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Eén dezer feiten is, dat er een opmerkelijke oude kust aanwezig is tusschen Gris
Nez en Blanc Nez. Wissant is gedeeltelijk op de vlakte tusschen de oude en de nieuwe
kust gebouwd. Het doode klif sluit met een fraai gevormde kustboog aan bij de hooge
gronden van Blanc Nez en Gris Nez. De teen ervan ligt op 5 m boven den huidigen
gemiddelden zeestand, de bovenste rolsteenen op 15 m boven den tegenwoordigen
hoogsten waterstand (fig. 63).
Dergelijke doode kliffen, welke ontstaan zijn bij een waterstand van ongeveer
15 m hooger dan thans, duiden volgens BRIQUET op een hoogte van den zeespiegel
van vddr den Riss ijstijd.
Het doode kijf tusschen Gris Nez en Blanc Nez moet blijkens de enorme niveauverschillen, welke sindsdien voorkwamen, zeer lang geleden ontstaan zijn, namelijk
in een periode ver voor den laatsten (Würm) ijstijd en hieruit zou met groote zekerheid
volgen, dat de zeestraat zelf, historisch gesproken, ontzaglijk oud is.
Misschien is zij als rivierdal ontstaan tijdens een der oudere ijstijden, toen de
Noordzee volgens de geologen aan de Noordzijde heeft dichtgezeten met ijs en al het
smeltwater van half Europa geen anderen uitweg had dan door de Hoofden.
Naar het schijnt valt uit den vorm van den kustboog af te leiden, dat ten tijde
van het ontstaan ervan de kust bij Blanc Nez zich tot de Quenocs uitstrekte en dat
de Gardes resten zijn van het oude strand (fig. 64).
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Fig. 64. Situatie kustboog bij Wissant volgens BRIQÎJET.

Fig. 65. Oude kusten van de Boulonnais (BRI

Ten zuiden van Boulogne en ook ten zuiden van Duinkerken komen nog jonger
en oudere doode kliffen voor, welke moeten zijn ontstaan bij zeestanden van 5 m e
35 m. Hierop zal niet verder worden ingegaan. Men zie hiervoor de figuren 65 en 66
In Romeinschen tijd (eind ,,flandrien" of oud holoceen, begin ,,dunkerquien'
of jong holoceen) moet de kust beoosten Blanc Nez er als een kust met duinen hebbe
uitgezien. Men zie hiervoor weder de nauwgezette en deskundige onderzoekinge
van BRIQUET.
r o6

Deze onderzoekingen geven geen steun aan HOLWERDA'S bewering, dat de
Vlaamsche kust in Romeinschen tijd zeer veel verder in zee gelegen zou hebben of
dat er wadden voor geweest zouden zijn. Immers duineneilanden ontstaan aan den
zeekant van wadden, niet aan den landkant.
Na den Romeinschen tijd steeg volgens algemeen inzicht het water eenige
meters ten opzichte van het land en werden de moerassen, hier moeren genoemd,
achter de duineilanden met een laag zeeklei bedekt (zie fig. 60). De zeegaten, waardoor het wad gevuld en geledigd werd van ± 400-1000, werden geringer in
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Fig. 66. Oude kusten in Fransch Vlaanderen.

(BRIQUET).

omvang naarmate deze wadden werden opgehoogd en bleven eindelijk als de kleine
uitwateringen der Aa, Ijzer, Enna, enz. achter. Hierbij werd de kust gladgeschaafd
tot die, welke wij thans kennen. De oude vormen van de ,,koppen" en ,,staarten"
(zie § 34) der vroegere riviermonden bleven echter bestaan en dienden als uitgangspunt voor de studie der onderhavige kust. (Zie voorts 55 34-36).
In Engeland worden ook doode kliffen gevonden b.v. bij Rye, Southampton
en Portsmouth, welke volgens BRIQUET eveneens op zeestanden duiden van 5, 15
en 35 m boven de tegenwoordige.
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HOOFDSTUK VI.
DE ZAND STROOM LANGS ONZE KUSTEN.
§ 28. WISSELSTROOMVORMEN IN ZAND.

In § 21 werd de opmerking gemaakt, dat de Varne, hoewel in details veranderend,
zich toch niet, of uiterst weinig, in algemeenen vorm en ligging scheen te wijzigen.
Volgens de opnamen der Fransche, Engelsche, Belgische en Nederlandsche hydrografen
is deze opmerking vrijwel voor alle banken geldig, dus niet alleen voor die van de
Hoofden, maar ook voor die van de Vlaamsch-Zeeuwsche kust.
Deze vaste, of nagenoeg vaste, ligging als juist aannemend, kan naar de oorzaak
hiervan worden gezocht. Dezerzijds wordt niet waarschijnlijk geacht, dat rotskernen
de oorzaak zijn. Daarvoor zou men deze, voornamelijk in het zuidwest-einde, aan
de oppervlakte moeten vinden.
De banken in of nabij de Hoofden zijn zeer geschikt voor een bestudeering der
vraag, waaraan de vaste ligging te wijten
is. Vooral de Varne is een goed voorbeeld
van een blijkbaar vrije, langgestrekte
zandmassa, liggend op een nagenoeg horizontalen grindbodem. De beide uiteinden
vertoonen groote duinvormige heuvels,
die kleiner worden naarmate men zich
verder van de bank verwijdert. Een
verschil tusschen het zuid- en het noordeinde kon niet worden opgemerkt. De
top van de eigenlijke bank bestaat uit
niet zeer regelmatige zandgolven, waarvan
de ruggen ongeveer noord-zuid zijn gericht. De Ridge vertoont hetzelfde beeld,
althans aan het noordeinde; het zuidFig. 67. Schema van langsprofiel en horizontalen
einde is niet onderzocht. De Varne en
vorm van Varne en Ridge.
de Ridge zijn schematisch aangegeven
in fig. 67. De lengteassen ervan liggen vrijwel in de richting der stroomen en de
westzijden zijn steiler dan de oostzijden. De hoogste gedeelten van een dwarsprofiel
komen gewoonlijk bij de steilste flanken voor.
Dwarsprofielen van de Varne worden gevonden in fig. 41. Een lengteprofiel
genomen over de noorderpunt ziet er uit als de echoregistreering van fig. 68 aangeeft.
De bovenkant der Zwarte lijn stelt den bodem voor. De registreering geschiedt ruim
6 malen per seconde, doordat een uiterst zwak electrisch wisselstroompje wordt geleid
door een pen, die met groote snelheid dwars over met joodkali gedrenkt vochtig
papier wordt bewogen.
Het echo-beginsel is als volgt: Op het oogenblik dat de pen door de nullijn gaat,
wordt een supergeluid uitgezonden, dat tegen den bodem wordt teruggekaatst en
1450

sec later wordt ontvangen. Hierin is d de diepte en 1450 de voortpiantings-

snelheid van geluid in water (ongeveer). Het supergeluid wordt verkregen door een
sec.
1600
rond een magneet te leiden, welke laatste daardoor in trilling geraakt volgens het

sterk gedempt electrisch wisseistroompje van ongeveer
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Fig. 68. Echoregistratie voor de lengte-as van het noordeinde der Varnebank.
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Fig. 69. Ligging der streksche zandbanken in de Vlakke Zee en in het Kanaal.
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