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Eerste waterschepper van Alexander Marcet (1818) 
(Phil. Trans. Roy. Soc. London, 109 (1819) 161-208, plaat XI).  
Zie verder ‘Het Origineel’ en ‘Historische methoden en technieken’. 
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Redactioneel 

Dit is Aflevering 02 van ‘ad HOC’. Belangrijkste onderdeel is het verslag van de 
HOC bijeenkomst van 26 oktober 2006 op de Sonnenborgh - museum & 
sterrenwacht - te Utrecht. Daar is besloten dat ‘ad HOC’ in principe zal verschijnen 
met een regelmaat van eens per drie maanden. Deze frequentie is nodig om nieuws 
en aankondigingen ‘up to date’ te houden. Dit betekent echter dat niet elke 
aflevering even dik zal zijn.  

Er zijn enkele projectgroepjes geformeerd die een strategie zullen opstellen voor de 
activiteiten van HOC ten aanzien van ‘Biografieën van zeeonderzoekers’, van 
‘Ondezoekschepen’, en van ‘Oceanografische instrumenten en technieken’. Tevens 
zal worden gewerkt aan het opzetten van een HOC website; ook daarvoor is een 
kleine groep aan de gang gegaan om tot realisatie te komen.  

Tot de HOC website functioneert, kunnen documenten, zoals ‘ad HOC’, maar ook de 
meest recente lijsten van ‘Biografieën’, ‘Schepen’ en ‘Instrumenten’ worden 
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gedownload van de web pagina 
http://www.mermayde.nl/download_docs/hoc/hoc.html. 

Uiteraard zijn wij afhankelijk van de ontvangen copy, bij voorkeur in de vorm van 
een tekstbijdrage die in principe gereed is voor enig redigeren en plaatsing. Korte 
berichten, aankondigingen, samenvattingen van lezingen, recensies, etc., zijn van 
harte welkom. Uw bijdrage (ca ½-1 pagina lang), met mogelijk een foto of scan (in 
jpg format, min 300, max 800 kB), per e-mail naar de redactie 
(kees.kramer@mermayde.nl). 

De volgende bijeenkomst van HOC is gepland voor 4 april 2007, RIKZ, den Haag. 

De volgende ‘ad HOC’ zal in april 2007 verschijnen. Derhalve is de sluitingsdatum 
voor copy: 31 maart 2007. 

HOC Berichten 

Verslag 2e HOC bijeenkomst 

26 oktober 2006, Museum Sonnenborgh, Utrecht. 

Aanwezig: Florence Pieters (Artis Bibliotheek/UVA.); Kees Veth en Marcel Wernand 
(Kon. NIOZ); Frits Koek en Hendrik Wallbrink (KMNI); Peter de Haan (Museum 
Sonneborgh); Hubert Jan Lekkerkerk (IDsW/Pilot Survey Service); Kees Kramer 
(Mermayde); Remi Laane (RIKZ/UVA); Leo Otto; Johan van Bennekom (verslag). 

Afgemeld: Appelman, Bertelink, Cadée, de Ruijter, Heip, Krols, Laban, Laukens, 
Lutjeharms, Nederhand, Pierrot-Bults, Schorno, van Weering, Vissers en Wilbrink. 

Opening 

Precies volgens plan, opent Leo Otto om 13.30 uur de vergadering met een welkom 
aan de elf aanwezigen, en met dank aan Peter de Haan, directeur van museum en 
sterrenwacht Sonnenborgh, en gastheer van de middag. 

Peter de Haan vertelt iets over Sonnenborgh, programmatisch een onderdeel van 
het Utrechtse Universiteitsmuseum. Het is een historische locatie, zowel het 
toegankelijke bastion uit de 16e eeuw als de start in 1854 van het Nederlandse 
Meteorologisch Instituut. Doelstelling is het populariseren van weer- en 
sterrenkunde door middel van onder andere tentoonstellingen en - meestal 
uitverkochte - kijkavonden met historische en moderne sterrenkijkers. 

Leo Otto licht de agenda toe, voorbereid door de HOC “kerngroep”, die een 
wisselende samenstelling heeft en nu bestond uit van Bennekom, Kramer, Laane en 
Otto. Er komt een enquête naar de interessegebieden van de leden en naar de 
verwachtingen die zij van HOC hebben.  

Lezingen 

Hendrik Wallbrink: Oceanografische en Maritiem-Meteorologische waarnemingen 
vóór 1854. 
Het jaar 1854 is een omslagpunt: toen werd tijdens een conferentie te Brussel 
internationaal standaardisatie afgesproken. De Nederlandse waarnemingen (voor 
1854) betreffen voornamelijk het zg. Karrepad naar Indië, via het Kanaal (of bij 
oorlog om Schotland heen), de Canarische en Kaapverdische eilanden, langs 
Brazilië, soms langs Kaapstad. De tochten geschiedden meestal in konvooi, 
begeleid door een oorlogsschip. Waarnemingen van marine-officieren waren beter 
dan die van koopvaardij stuurlieden, die nauwelijks konden omgaan met de 
noodzakelijke goniometrische formules. Aan de hand van pagina´s uit oude 
scheepsjournalen en anecdotes legde Hendrik uit dat veel interpretatie nodig is om 

http://www.mermayde.nl/download_docs/hoc/hoc.html
mailto:kees.kramer@mermayde.nl
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de waarnemingen te objectiveren. Een zeemijl is geen 1852 meter maar ongeveer 
drie tot viermaal zoveel. Op een klein schip noteerde men eerder “storm” dan op 
bijvoorbeeld een grote clipper. Bij temperatuur en luchtdruk ging het meer om 
snelle veranderingen dan om absolute waarden; de instrumenten werden niet 
geijkt. Kleine drukverschillen werden gemeten met de sympiëzothermometer of 
tendens-barometer, een combinatie van een open en een gesloten thermometer 
met gasbel. Met slimme methoden werd ook stroomsnelheid en richting gemeten. 
De lezing is te downloaden (in pdf) van de boven genoemde webpage. 

Marcel Wernand: Over de geheimzinnige kleur van het zeewater. 
Ontdekkingsreizigers keken naar die kleur. Verandering kon immers ondieptes 
betekenen, dus ging men dan peilen. Verder kwamen uitstekend verzorgde beelden 
van vele geleerden voorbij, van Francis Bacon (~1600) tot Raman (1920), met de 
instrumenten die gebruikt werden om die kleur waar te nemen. Rood licht wordt 
beter door zeewater geabsorbeerd en blauw wordt beter verstrooid. Algemene 
bekendheid kreeg de ‘Forel schaal (1890) met 11 kleurgradaties van blauw tot 
groen. Voor toepassing in meren en beekjes was meer bruin nodig. Ule voegde 
daarvoor nog 10 kleurstandaarden toe. De Forel/Ule schaal blijkt nog steeds te 
worden gebruikt, met name in Japan. Marcel hoopt ook iets te kunnen vaststellen 
over eventuele veranderingen van de kleur in de laatste eeuwen. 

Discussie over de verdere HOC-plannen 

De kerngroep stelt vier projecten voor:  
• Clubstructuur en HOC website; 
• Biografische notities; 
• Inventarisatie oude apparatuur; 
• Inventarisatie onderzoekschepen. 

De kerngroep zoekt voor elk project een aantal actieve HOC-leden, die samen met 
een kerngroeplid de projecten verder uit gaan werken om op de volgende 
vergadering concrete voorstellen te presenteren.  

Project: Formele structuur van HOC/HOC website. Remi Laane heeft contact gehad 
met bestuursleden van de Nederlandse Oceanografenclub (NOC). Deze club is nite 
meer actief, maar ook nog niet formaal opgeheven. Men wil daar overwegen het 
reterende saldo te besteden aan projecten van de HOC. Daarvoor moet een 
begroting komen en de HOC moet dan minstens een penningmeester hebben.  
Een urgente behoefte is een website; deze zou via de NIOZ website kunnen worden 
gerealiseerd. Remi zoekt dit verder uit. Hubert-Jan Lekkerkerk denkt mee en naar 
iemand van het kon. NIOZ wordt nog gezocht. Remi Laan zal dit project trekken 
(r.laane@wanadoo.nl). 

Project: Inventarisatie Biografische notities. Leo Otto maakte een opzet met 
gegevens over enkele reeds overleden Nederlandse oceanografen/zeeonderzoekers 
(zie de meest recente lijst ‘Biografieën’, te downloaden van de genoemde 
webpage). De lijst moet worden aangevuld en gedacht moet worden over eventuele 
publicatie. Aanvullers en meedenkers gezocht. Leo Otto zal dit project trekken 
(Leo.otto@kpnplanet.nl).  

Project: Inventarisatie oceanografische apparatuur. Kees Kramer wil dit voorstel 
verder uitwerken. Marcel Wernand en Hendrik Wallbrink doen hierin mee. Zie de 
meest recente lijst ‘Instrumenten’, te downloaden van de genoemde webpage). 
Kees Kramer zal dit project trekken (Kees.kramer@mermayde.nl). 

Project: Inventarisatie schepen.  Leo heeft een voorlopige lijst gemaakt van 
Nederlandse onderzoekschepen. Johan van Bennekom zal die aanvullen en van 
nadere gegevens voorzien (zie de meest recente lijst ‘Schepen’, te downloaden van 

mailto:r.laane@wanadoo.nl
mailto:Leo.otto@kpnplanet.nl
mailto:Kees.kramer@mermayde.nl
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de genoemde webpage). Taco de Bruin (kon. NIOZ) meedenker? Johan van 
Bennekom zal dit project trekken (bennekom@kwarteel.nl)  

Ieder die geinteresseerd is in één of meer van deze projecten wordt verzocht 
contact op te nemen met de betrokken trekker(s). 

Volgende vergadering 

Datum: woensdag 4 april 2007. Remi Laane is dan gastheer in Den Haag. Marcel 
Wernand stelt voor de vergaderingen eerder te beginnen, bijvoorbeeld om 11.00 
uur met een huishoudelijk deel vóór de middag, en een lezingenprogramma na de 
middag. De bijeenkomst kan dan bijvoorbeeld om 15:00 uur eindigen. 

Rondvraag en sluiting 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Om iets voor half vijf sluit Leo de 
vergadering  

Aankondigingen 

3e Bijeenkomst ‘Historie van de Oceanografie Club’ 

Datum: 4 april 2006, 11:00 -15:00 uur 

Plaats: RIKZ, den Haag  

Nadere gegevens en agenda volgen. Diegenen die dan een lezing zouden willen 
verzorgen (20-30 min) worden verzocht contact op te nemen met Leo Otto 
(Leo.otto@kpnplanet.nl).  

Andere bijeenkomsten 

ESEH 2007: 'Environmental Connections. Europe and the Wider World' 

4e Congres van de European Society for Environmental History 

05-09 juni 2007 
Vrije Universiteit, Amsterdam. 
Info: Petra van Dam (eseh2007secretary@let.vu.nl) 
URL: www.let.vu.nl/conference/eseh  

Onderwerpen die aan de orde komen betreffen onder andere de geschiedenis van: 
• verplaatsing van planten, dieren en andere organismen (zowel bewust als 

onbewust),  
• uitwisseling van milieutechnieken en –praktijk (speciaal ten aanzien van water, 

zoals beperking van overstromingen, drainage, irrigatie, drinkwaterbereiding en 
afvalwaterzuivering) 

• klimaatveranderingen  
• aan het milieu gerelateerde ideeën, bewegingen en organisaties 
• (milieu) monitoring. [KK] 

Berichten van andere organisaties 

History of Oceanography 

Eric Mills (Editor, History of Oceanography) meldt:  

Dear Colleagues,  

mailto:bennekom@kwarteel.nl
mailto:Leo.otto@kpnplanet.nl
mailto:eseh2007secretary@let.vu.nl
http://www.let.vu.nl/conference/eseh
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History of Oceanography #18 is now available online. You can see by going to: 
http://ijnhonline.org and using the link near the bottom of the right-hand column.  

There is a problem of format with the current online version (I hope it will be 
corrected soon), but this does not affect the content, which I think you will find 
interesting and useful.  

With best regards, 

Eric Mills [KK] 

Belgische Mariene Bibliografie (BMB) 

De Belgische Mariene Bibliografie (BMB) is dé referentielijst van alle publicaties over 
de Vlaamse kust, en alle andere mariene literatuur bijeengeschreven door Belgische 
auteurs en wetenschappers. We streven ernaar om van al deze referenties de 
originele publicaties in huis te hebben, en indien mogelijk, ook een digitale versie.  

Ontdek via de BMB het bestaan van publicaties van Julius Caesar die klaagt over de 
woeste kust waar hij inscheepte naar Engeland, over het Middeleeuws adellijk 
voorrecht op aangespoelde bruinvissen, over de allereerste mariene 
wetenschappers die in priesterhabijt langs de branding dwaalden, over 
onverschrokken professoren die met parasieten geïnfecteerde mossels eten om de 
effecten op hun gezondheid te bestuderen.  

Maar ontdek in de BMB ook waar de Belgische mariene onderzoeker nu mee bezig 
is: de 'coole' kusten van Antarctica, de vochtige mangroves in Afrika, Latijns-
Amerikaanse strandonderzoek, de wieren en algen van de Middellandse Zee, het 
boeiende leven van pekelkreeftjes in zoutmeren, de juridische organisatie van de 
oceanen, koudwaterkoralen langs de Noorse kust, filmende duikers in de Stille 
Oceaan, het ontstaan van monstergolven op de 7 wereldzeeën, en ... nog een zee 
van plaatsen en onderwerpen die in Belgische mariene publicaties aan bod komen.  

In voorbereiding: We zijn voor het moment hard aan het werken aan een 
gebruiksvriendelijke zoekinterface voor de Belgische Mariene Bibliografie waar de 
werken zoveel mogelijk zullen digitaal tot je beschikking staan. 

Bron: http://www.vliz.be/NL/Zeebibliotheek/Bib_BMB [KK] 

KNCV Chemiehistorische Groep (CHG) 

Ernst Homburg meldt: De KNCV wil haar magazijnvoorraad beperken van de 
boekenserie over de Geschiedenis van de Scheikunde in Nederland. Zoals wellicht 
bekend, bestaat deze serie uit drie delen: 

• deel 1, over de periode tot 1900, geschreven door prof. H.A.M. Snelders, 
verscheen in 1993; 

• deel 2, over de periode 1900-1950, eveneens van de hand van Snelders, 
verscheen in 1997; 

• deel 3, over de periode 1945-1980, is van de hand van verschillende auteurs, en 
stond onder redactie van prof E Homburg en drs. L. Palm. 

Het aanbod dat de KNCV ons nu doet, zolang de voorraad strekt, is: 

• de set van drie delen te zamen (in cassette) voor 25 EUR 
• ieder afzonderlijk deel kost 10 EUR per boek (naar keuze deel 1, 2 of 3) 

Indien u hiervan gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met mevr. Rietje 
Rietmeijer van de KNCV (rrietmeyer@kncv.nl), onder vermelding: actie voor CHG-
leden [KK]. 

http://ijnhonline.org/
http://www.vliz.be/NL/Zeebibliotheek/Bib_BMB
mailto:rrietmeyer@kncv.nl
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Advies, vragen en antwoorden 

In deze rubriek kunnen oproepen en vragen worden geplaatst. Er kan bijvoorbeeld 
worden gevraagd naar de locatie van een bepaald document, of naar (historische) 
informatie betreffende een bepaald persoon. 

Johann Lutjeharms (Zuid Africa) meldt: 

Geachte collega 

Ik vondt het fijn hier aan het zuidpunt van Afrika de eerste ad HOC te mogen 
ontvangen. Mag dit het begin zijn van een lange rij ad HOCs over velen jaren. 

Het verslag over uw eerste vergadering heeft mij weer onder de indruk gebracht 
van hoe het mij speet niet bij de stichtingsvergadering aanwesig te kunnen zijn. En 
hoe het mij nu spijt ook niet in october bij de volgende vergadering mijn opwach-
ting te kunnen maken. Notuleerd u aub mijn verontschuldiging voor mijn 
afwesigheid? 

Ik heb enkele voorstellen voor de ad HOC. In de eerste plaats verschijnt er jaarliks 
in Duitland het Historisch- meereskundliches Jahrbuch. Het zou leuk zijn as de 
inhoudsopgeven daarvan in de ad HOC te lezen zou kunnen zijn, juist omdat het 
voornamelijk hier over de Europese oseanografie historie gaat. In de jongste 
uitgaven is er het volgende artikel (van een van de leden van de HOC!): 
Lutjeharms & Kortum (2006) [zie Publicaties]. 

Het tweede voorstel is een kleine bijdragen hieronder. Van Nederlands belang hier 
is dat de finale ontdekking over de naam van de Kaap Agulhas in Urecht bij een 
aquariaat is gemaakt terwijl ik aan het wachten was op Will de Ruijer om mij naar 
Schiphol mee te nemen. Ik hoop dat u het kan gebruiken. Het is pas verschenen: 
Lutjeharms (2006).  

Verder veel succes toegewensd met de HOC. 

Johann Lutjeharms [KK] 

Het Origineel 

In deze sectie willen we de lezer kennis laten maken met een originele tekst (of 
figuur) zoals oorspronkelijk gepubliceerd. Onderwerpen kunnen variëren van 
werken die van groot belang zijn geweest voor de ontwikkeling van de 
oceanografie, die een saillant detail bevatten, of rondweg grappig zijn (in onze 
ogen). Steeds zal een gescande pagina van een interessante bladzijde worden 
getoond, met een korte toelichting. Suggesties zijn welkom. 

Marcet over de relatieve samenstelling van het zout in de zee 

Marcet, Alexander, 1819. On the specific gravity, and temperature, in different 
parts of the ocean, and in particular seas; with some account of their saline 
contents. Phil. Trans. Roy. Soc. London, 109: 161-208. 

Alexander Marcet (1770-1822) werd geboren in Zwitserland, maar werkte als 
medicus in het Londense Guy Hospital. Daar deed hij onder meer onderzoek naar 
de samenstelling van zeewater. In 1819 postuleerde hij, op basis van onderzoek 
van 14 representatieve zeewatermonsters van over de hele wereld dat de relatieve  
bijdragen van de samenstellende componenten overal gelijk is, ook als het totale 
zoutgehalte verschilde. Twee niet zeewater monsters uit zoutmeren (Dode Zee en 
Lake Ourmia in Perzie) hadden een andere samenstelling.
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Dit gegeven is later bevestigd en vormt de basis voor het bepalen van de saliniteit 
door middel van fysische metingen (conductiviteit en temperatuur).  

Literatuur: Wallace, W.J., 1974. The development of the chlorinity/salinity concept 
in oceanography. Elsevier, Amsterdam, pp. 227 [Kees Kramer] 

Historische methoden en technieken 

In deze sectie willen we de lezer kennis laten maken met methoden en technieken 
die in het zeeonderzoek zijn (mogelijk nog worden) gebruikt. Een korte beschrijving 
en een afbeelding worden getoond. Suggesties zijn welkom. 

De waterscheppers van Marcet 

Op het voorblad is een van de eerste waterscheppers weergegeven, die van 
Alexander Marcet uit 1818. Bij andere waterscheppers was het probleem dat de 
afsluiting te wensen overliet en er bij het ophalen kans was op uitwisseling van het 
monster met de omgeving. Bij dit ontwerp werd de waterschepper gesloten door de 
waterdruk op de luikjes bij het ophalen. Het bovenste luikje in het ontwerp van 
Marcet werd na sluiting geborgd. 

Een tweede, verbeterde versie staat op de volgende bladzijde. Deze is met name 
interessant doordat de basis principes van een goede waterschepper, zoals ook nog 
heden ten dage in gebruik, reeds aanwezig waren: de mogelijkheid de waternemer 
geopend te laten zakken, een goede doorstroming, en een mechanisch 
sluitmechanisme dat wordt aangestuurd door een valgewicht of, voor het nemen 
van bodemwatermonsters, doordat het gewicht w de bodem raakt. 

Literatuur: McConnell, A., 1982. No sea too deep. The history of oceanographic 
instruments. Adam Hilger, Bristol, p 43-44. [Kees Kramer] 

Samenvattingen 

Johann R.E. Lutjeharms: Origin of the name Agulhas 1 

As with so many place names that have an ancient derivation, there is uncertainty 
about the exact origin of the name Agulhas Current. Bartholomew Dias, the first 
European explorer to round the Cape of Good Hope, gave up his attempt to reach 
India at the Great Fish River on the south-eastern coast of South Africa and shortly 
after reached the southern tip of Africa for the first time, on his return journey. This 
probably occurred on 16 May 1488, the name-day of the Irish monk, St Brendan, 
since he called this promontory Ponto de S. Brandão. He was unaware that this was 
the southernmost tip of Africa. This name for the southernmost cape of the African 
continent soon fell into disuse although it was employed to denote the present 
Quoin Point for some time. A map of 1502 by Alberto Cantino, summarising the 
early Portuguese cartography of the region, shows a Golfo das Agulhas (Bay of 
Needles) directly to the east of the cape currently called Cape Agulhas, and 
cartographers subsequently started using variations on the name Cape Agulhas 
with increasing frequency. So, for instance, Hen Hondio in 1631 designated this 
headland as C. d’ Angulas, I. Covens and C. Mortier (1660–1730) as Cap des 

                                           
1 Lutjeharms, J.R.E., 2006. The Agulhas Current. Springer-Verlag, Heidelberg, xiii + 
329 pp. 
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Aiguilles, Gerardo and Leonardo Valk (1650–1720) as C. das Agulhas and D’Anville 
in 1763 as Kaap des Aiguilles. 

Two possible origins for the concept “needles” have been put forward: one, the 
resemblance of the jagged reefs opposite the cape; two, the observation that the 
needles of compasses showed no magnetic declination at this point, i.e. magnetic 
north and true north were identical at this time. The latter origin is more likely, 
since, for example, authors such as Jan Huijgens van Linschoten in his book 
Itinerario (1595) have called this cape the Cape of Compasses or Needles of the 
Compass. Particulary notable in this regard is the inscription on a map of Mathia 
Hasio (probably redrawn from one by Batiste Homan) of about 1750 describing the 
cape as Prom. Acicularum ∫ c declinatione magnet carentium (Cape Needle, i.e. 
without magnetic declination). The Agulhas Bank, Agulhas Current and the Agulhas 
Plateau all take their names from the cape. Cartographers I. Covens and C. Mortier 
(1660–1730) have called the continental shelf south of Africa Banc du Cap; by 1746 
M. Belin designated it as Banc des Equilles. When the name of the cape was first 
transferred to the current is not entirely clear. Kerhallet (1852) has still indicated a 
Courant de Cap, while Zimmermann (1865) has shown a Cap Lagullass Strömung, 
suggesting the gradual equating of the name of the cape and the current. Rennell 
in his 1778 map has indicated the Bank of Lagullas, but has not named the current; 
but fifty years later (1832) he clearly denoted it Lagullas Current, as did Maury in 
1855. By 1866 Findlay called it, unequivocally, Agulhas Current, as did Krümmel 
(1882). Krümmel (1911, p. 672) has in fact stated that south of 30° S latitude the 
current along the south-eastern coast of Africa is to be called the Agulhas Current, 
and so it has remained since. 

Publicaties 

Ieder wordt uitgenodigd voor deze rubriek bibliografische informatie aan te leveren. 

Lutjeharms, J.R.E. and G. Kortum, 2006. German research on the Agulhas Current 
system between the World Wars; a lost scientific achievement. Historisch-
meereskundliches Jahrbuch, 11: 73-98. 

Lutjeharms, J.R.E., 2006. The Agulhas Current. Springer-Verlag, Heidelberg, xiii + 
329 pp. 

75 jaar Museum Boerhave, 2006. Mededeling 316. Museum Boerhave, Leiden, p 90. 

Hisgen, R.G.W. en R.W.P.M. Laane, 2006. Geheimen van de zoute zee. Veen 
Magazines, Diemen, pp. 128. 

Van der Ham, W., 2003. Meester van de zee. Johan van Veen, Waterstaatsingeni-
eur 1893-1959. Balans, pp. 286. 
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Links 

Publicaties en manuscripten van Darwin:  
http://darwin-online.org.uk/  

Vlaams Instituut voor de Zee heeft biografische en bibliografische informatie on line 
http://www.vliz.be/  

http://darwin-online.org.uk/
http://www.vliz.be/
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