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den vijfden tocht van de Willem Barents naar de noordelijke ijszee in den zomer 
van 1882. H.D. Tjeenk Willink, 1883. 
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Redactioneel 

Dit is Aflevering 03 van ‘ad HOC’. Belangrijkste onderdeel is het verslag van de 
HOC bijeenkomst van 4 april 2007 gehouden bij het RIKZ, den Haag. Helaas is de 
afgesproken hogere versprijdingsfrequentie het dit keer niet gehaald, waarvoor 
mijn excuses.  
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Er is voortgang ten aanzien van ‘Biografieën van zeeonderzoekers’, van 
‘Ondezoekschepen’, en van ‘Oceanografische instrumenten en technieken’. Tevens 
wordt nog gewerkt aan het opzetten van de HOC website.  

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

Uiteraard blijven 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 of tif format, min 300 dpi, max 2 MB), per e-mail naar de redactie: 
kees.kramer@mermayde.nl. Daar zijn ook uw bijdragen met een scan van een 
belangrijke bron voor de oceanografie, met een korte tekst, of een (digitale) foto 
van een apparaat welkom. En heeft u een idee voor een lezing voor de (volgende) 
bijeenkomst? Laat het ons even weten [KK] 

HOC Berichten 

Verslag 3e HOC bijeenkomst 

4 april 2007, RIKZ, den Haag. 

Aanwezig: Johan van Bennekom, Mario Bertelink (HMETOC Dienst der Hydrografie), 
Gerhardt C. Cadée en Marcel Wernand (Kon. NIOZ), Douwe Dillingh en Victor 
Langenberg (RIKZ), Doeke Eisma, Kees Kramer (Mermayde), Remi Laane 
(RIKZ/UVA), Hubert Jan Lekkerkerk (IDsW/Pilot Survey Service), Patrick Meijer en 
Annelies Pierrot-Bults (UVA/ZMA), Leo Otto, Pieter Provoost (NIOO/CEMO), Steven 
van Heuven (RUG), Hendrik Wallbrink (KMNI) en Gerd Wegener (ISH, Hamburg, 
DE). 

Afgemeld: Martien Baars, Wil de Ruijter, Winfried Gieskes, Carlo Heip, Frits Koek, 
Johann Lutjeharms (SA), Fred Nederhand, Raymind Schorno en Tjarda Wilbrink. 

Vergadering 

Remi Laane heet ieder welkom.  

- Relatie NOC en Financiën. Remi rapporteert n.a.v. overleg met Hendrik van Aken 
en Maarten Scheffers, oud bestuursleden van de inmiddels opgeheven Nederlandse 
Oceanografen Club, NOC, De NOC is uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel. 
Er is echter nog een klein budget aanwezig op de rekening van de NOC. Gezien de 
doelstellingen van HOC, is besloten dat deze gelden (ca. € 3.000) beschikbaar 
kunnen komen aan HOC. Daartoe dienen er een penningmeester en een 
banknummer te komen. In de discussie die volgt, meldt Annelies dat zij voor het 
Zoologisch Museum via de stichting ICOPB (Int. Conf. On Pelagic Biogeography) 
een bank rekening in stand houdt om makkelijk derde gelden te beheren. Zij biedt 
aan deze bankrekening ook voor HOC te gebruiken. Dit wordt aangenomen. Remi 
Laane zal namens HOC penningmeester zijn, en de zakelijke kant met Annelies 
afstemmen. Terugrapportage in de volgende vergadering. De gelden zijn in eertse 
instantie bestemd ter ondersteuning van congresbezoek, reiskosten van sprekers, 
etc. Hiervoor dient een procedure te worden ontwikkeld.  

- HOC website. Remi en Huibert Jan melden terug uit de projectgroep Website. Een 
set eerste ideeën wordt getoond (zie bijlage 1), en besproken. Het blijkt een platte 
structuur met te downloaden informatie voor iedereen. Uploaden moet kunnen, 

http://www.mermayde.nl/download_docs/hoc/hoc.html
mailto:kees.kramer@mermayde.nl
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maar met enige beperking. Eerste vraag is of er een eigen site komt, of ruimte op 
(bijvoorbeeld) de site van het NIOZ. Desgevraagd geeft Jan Boon (PR functionaris 
NIOZ) te kennen op de NIOZ site een link naar een eigen HOC site te prefereren. 
Tweede vraag is de complexiteit van de site, met name in relatie tot beperkingen 
van uploaden, eventueel ‘data base’ structuur (ten behoeve van projectgroepen). 
De vergadering vindt de opzet veelbelovend, en verzoekt het projectteam het 
voorstel verder uit te werken, en met een volgend voostel te komen. 

- Biografieën. Leo en Gerhardt melden terug uit de projectgroep Biografieën. Er is 
een discussiestuk beschikbaar met ideeën over structuur en inhoud. Vooralsnog 
wordt voorgesteld de lijst met namen niet te beperkt te houden, snoeien kan altijd 
nog. Er is een compacte grosslijst met ca. 150 namen (zie 
http://www.mermayde.nl/download_docs/hoc/hoc.html. Men stemt in met de 
uitbreiding van het incorporeren van foto’s en autografieën, mits beschikbaar 
uiteraard. Bij de opzet zal ook rekening moeten worden gehouden met de 
toekomstige website. De projectgroept vraagt om versterking van de gelederen 
vanuit HOC.  

- Instrumenten. Kees meldt terug uit de projectgroep Instrumenten. Er is een lijst 
met instrumenten met name vanuit het KNMI, met enekele toevoegingen. Voorstel 
is om per de volgende vergadering een lijst te genereren van de karakteristieken 
die er van een instument dienen te worden vermeld. Kees suggereert om het 
format en indeling van de serie ‘Catalogue des Appareils d’océanographique en 
collection au Musée océanographique de Monaco’ (Chr. Carpine, Ed.) als basis te 
nemen (een deel was op de vergadering aanwezig). Ook hier worden foto’s op prijs 
gesteld. 

- Onderzoekschepen. Johan, mede namens Norbert Dankers, meldt terug uit de 
projectgroep Schepen. Er is een lijst met karakteristieken opgesteld te beoordeling. 
Ook hier zou men graag de optie hebben om foto’s en dwarsdoorsneden in de 
bestanden op te nemen. Een indeling zou kunnen zijn a) via instituten, en b) via 
expedities. Zie ook hier de grosslijst: 
http://www.mermayde.nl/download_docs/hoc/hoc.html. Aanvullingen zijn welkom.  

Ter vergadering wordt ter informatie melding gemaakt van het initiatief 
‘Communicatie Zee en Kust’. Doel is a) een draagvlak te creëren voor het 
onderzoeksprogramma Zee en Kust, en b) Kennisoverdracht. 

De volgende vergadering en lezingenserie is ter vergadering nog niet bekend. Van 
de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt, waarna de vergadering wordt gesloten. 

HOC Lezingen 

Na het formele deel volgden drie lezingen:  

1 Gerd WEGNER (Institut für Seefischerei, Hamburg):  
Past and Present ideas about Fishery Biology in the 18th century 

2 Pieter PROVOOST (NIOO):  
Verzuring van de zee: interpretatie van tijdseries van de pH in de Noordzee 

3 Douwe DILLINGH (RIKZ):  
Zeespiegelstijging: van peilschaal tot DNM  

Remi Laane en het RIKZ worden hartelijk bedankt voor de lokale organisatie en de 
genoten gastvrijheid [KK]. 

Opzet Website Remi (Laane en Huibert-Jan Lekkerkerk) 

Een overzicht met enkele voorbeelden is gegeven in Bijlage 1. 

http://www.mermayde.nl/download_docs/hoc/hoc.html
http://www.mermayde.nl/download_docs/hoc/hoc.html
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Opzet inventarisatie onderzoekschepen (Johan van Bennekom) 

Mede namens Leo Otto en Norbert Dankers.  

Het doel is een lijst op te stellen van Nederlandse schepen waarmee zeeonderzoek 
verricht werd. De voorlopige nog niet complete lijst telt ruim 80 namen. Er zijn nog 
leemtes wat betreft onderzoekschepen van Rijkswaterstaat, van het 
visserijonderzoek in de Waddenzee en de Zeeuwse stromen en van de Marine die 
vanaf begin 19e eeuw de Nederlandse kustwateren hydrografisch opnamen.  

Verder moeten één of meerdere vrachtschepen worden opgenomen waarmee 
Collette c.s. seismisch onderzoek naar de Mid-Atlantische Rug deden. 

Naast deze schepen die, hetzij permanent, hetzij voor een bepaalde tijd, ter 
beschikking van zeeonderzoek waren, zijn er vele “ships of opportunity”. Daar 
werden soms op verzoek, soms op eigen initiatief bijvoorbeeld temperaturen, 
zoutgehaltes gemeten. Ons inziens vallen die buiten onze lijst, wellicht met 
uitzondering van Nederlandse schepen die regelmatig planktonrecorders sleepten 
(als die er zijn). Zie voor de lijst Bijlage 2 [JvB]. 

Biografisch overzicht van het Nederlandse zeeonderzoek 
sedert 1800 (Leo Otto) 

Mede namens Gerhardt C. Cadée. 

In de voorgestelde opzet wordt uitgegaan van de begindatum 1800. Of liever: 
1813, want voor die tijd was Nederland deel van Napoleons keizerrijk. Nu zou je 
voor de jaren vóór 1813 eventueel uit kunnen gaan van het zeeonderzoek dat in 
die jaren vanuit de Nederlandse departementen van dat keizerrijk werd bedreven. 
Maar dat was niet zo veel. De Fransman Beautemps Beaupré onderzocht in die tijd 
de getijden voor onze kust. Ik zou die toch maar buiten beschouwing willen laten. 

En Nederland vóór 1830? Het lijkt mij best wel interessant om de Belgen in de 
biografie te betrekken. In “Twee eeuwen Mariene Biologie in België” kom ik enkele 
namen tegen (zie het Gewina themanummer “Met zicht op de Zee” van 1990). 
Maar ik heb mij er niet aan gewaagd. Voor de Nederlandse onderzoekers uit die 
jaren dateert bij mijn weten de profilering op het gebied van het zeeonderzoek pas 
van later. Specialisatie op “zeeonderzoek” komt pas op rond 1875, dus de namen 
voor die tijd gaan over generalisten die zich ook tegen het zeeonderzoek aan 
bemoeiden. 

En behalve een begintijdstip is er ook een eindtijdstip. Krijgen alleen overleden 
personen een plaats? Of als ze de 90 zijn gepasseerd en toch niets meer zullen 
presteren? We moeten, denk ik, uitgaan van een groeiende lijst, waarop, als die 
lijst een lange adem heeft, ieder zijn plaatsje kan krijgen. 

Maar allereerst: wat valt onder zeeonderzoek, wie wordt in een biografie 
opgenomen? Het begrip “zeeonderzoek” is hier breder opgevat dan het begrip 
“oceanografie”. Hydrografisch onderzoek moet hier m.i. ook onder vallen. Zonder 
goede kaarten begint een oceanograaf ook niets.  

Maar ook op het gebied van het onderzoek zijn er grenzen te trekken, waar ik nog 
niet altijd uit ben: wie van de bemanning van de “Willem Barents” met zijn 
onderzoek van 1878 – 1884 moet je noemen? Ik heb mij beperkt tot de 
commandant en die officieren (en burgers) die expliciet met de waarnemingen 
belast waren. Moet een directeur van een afdeling “Waarnemingen ter zee” van het 
KNMI genoemd worden omdat zijn naam staat bij de inleiding van de gepubliceerde 
atlassen? Ik heb besloten van wel. Past een conservator aan het RMNH die zich 



‘ad HOC’: nieuwsbrief ‘Historie van de Oceanografie Club’ 

Aflevering 03 – december 2007 

 

 

6

bezig houdt met diersoorten die voor een belangrijk deel in zee leven in het 
overzicht? Ik dacht zeker wel. 

Maar een onderzoeker die een promotieonderzoek deed aan het Zoölogisch Station 
en dan in zijn werk een totaal andere richting opgaat lijkt mij in het algemeen te 
weinig specialist om in de lijst op te nemen. 

Uitgaande van deze gedachtes is een groslijst opgesteld. Daar kan nog eens kritisch 
naar worden gekeken, en verder moeten dan toch de meest essentiële gegevens 
boven tafel komen: levensloop, studie, carrière, belangrijkste publicaties en 
eventuele wetenschappelijke heldendaden. Maar ook: persoonlijke informatie, en zo 
ja, tot hoever? Dat is in grote lijnen tot nu toe gelukt met de helft, en de andere 
helft wordt natuurlijk véél moeilijker. En dat is ook een reden om uit te gaan van 
een groeiend bestand. De groslijst bevat op dit moment 135 personen. 

Daarvan zijn er 41 marineofficieren. Afgezien van de hydrografen hadden die jaren 
lang de leiding van de afdeling “Waarnemingen ter Zee” van het KNMI en weren ze 
op het Rijksinstituut voor Onderzoek der Zee gedetacheerd voor het doen van de 
waarnemingen op zee.  

Er blijven dan nog zo’n kleine honderd “echte” onderzoekers over. Wat betreft 
opleiding was de meerderheid daarvan bioloog: 50 mensen. Marien bioloog, maar 
vaak ook maar voor een tijdje, en gingen ze later naar de universiteit. De overige 
groepen: fysici, chemici en geologen tellen respectievelijk 18, 7 en 6 namen. Een 
aparte groep zijn ook de mensen met een technische opleiding (hier: 12). Maar de 
grenzen zijn vaak moeilijk te trekken. 

De groei van het zeeonderzoek in de afgelopen decennia is nog niet in deze 
biografie terug te vinden. Het wordt ten slotte een historisch overzicht. 

Intussen graag commentaar. Wie mee wil doen kan bij mij de voorlopige groslijst 
krijgen [LO]. 

Inventarisatie oceanografische instrumenten (Kees Kramer) 

De proectgroep bestaat tot op heden uit Hendrik Walbrink en Kees Kramer. Hendrik 
heeft een groslijst opgesteld van wat er op het KNMI aanwezig is, aangevild met 
enkele instrumenten door Kees. Dit is een begin. Met voorschrijdende kosten-
besparingen (en ruimte kost) valt te vrezen dat veel oceanografische apparatuur, 
inmiddels afgeschreven en niet meer in gebruik, zal worden afgedankt (als dat al 
niet is gebeurd). Er is dus dringend behoefte aan een of meer personen om ten 
minste in elk oceangrafisch instituut een klein onderzoek te doen naar wat er nog 
is. Een eerste verkenning lijkt vooralsnog genoeg, als een start tot toekomstig 
beheer en een beschrijving. Weggooien kan altijd nog (liever niet natuurlijk, en als 
het echt weg moet: gooi het dan naar belangstellenden, die moeten er in HOC toch 
genoeg zijn? Wie mag ik uitnodigen om in de magazijnen van NIOZ, NIOO-CEMO, 
VU, RUU, etc. te duiken en verslag te doen van wat er nog is? 

Zoals in de vergadering gemeld, zal er een lijst met kenmerken moeten komen wat 
er in de beschrijving van een oceanografisch instrument thuishoort. In Bijlage 3 een 
eerste lijst; ter discussie op de eerstvolgende vergadering.  

Ik beschouw ons goedwillende amateurs: wellicht een idee om eens bij het Teylers 
Museum en/of Museum Boerhave om professionele adviezen te vragen? Wie gaat er 
mee? [KK] 
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Aankondigingen 

5e Bijeenkomst ‘Historie van de Oceanografie Club’ 

Datum: 6 februari 2008, 13:00 -16:30 uur 

Plaats: Sonnenborgh - museum & sterrenwacht 
Zonnenburg 2 Utrecht 

Nadere gegevens en definitieve agenda volgen. De lezing van Leo Otto is onder 
voorbehoud. Diegenen die een lezing zouden willen verzorgen (20-30 min), met 
name uit biologische of geologische hoek, worden verzocht contact op te nemen 
met Leo Otto (Leo.otto@kpnplanet.nl).  

Voorlopige agenda: 

12:30 – 13:00 uur ontvangst 
13:00 welkom 
13:10 verslag organisatorische activiteiten 
13:20 rapportage  overzicht biografie 
   overzicht schepen 
   overzicht instrumenten. 
13:50 rondvraag 
14:00 Gerard v.d. Schier (KNMI) 
 De stroomkaarten van James Rennell 
14:45 Huib de Swart (IMAU) 

Het werk van de commissie Lorentz 
15:30 pauze 
15:45 Leo Otto 

Uitkomsten van wetenschap en ervaring aangaande winden en 
zeestroomingen in sommige gedeelten van de oceaan 

16.30 Sluiting 

Andere bijeenkomsten 

Geen relevante meldingen 

Berichten van andere organisaties 

History of Oceanography 

Eric Mills (Editor, History of Oceanography) meldt:  

Dear Readers of History of Oceanography,  

History of Oceanography #19 for 2007 is now available in PDF format at 
http://www.ijnhonline.org/. From the .ijnh-title page, scroll down the right hand 
column to the link to History of Oceanography.  

Many have asked about the location of the next International Congress of the 
History of Oceanography, ICHO-VIII. Plans are afoot to hold it in Naples in June 
2008. More information will be available shortly and I will forward it as soon as I 
can.  

For the next issue(s): 

I would  be most grateful for other items such as regional news, requests for 
information, book notices or short reviews, reports on research in progress, or any 

mailto:Leo.otto@kpnplanet.nl
http://www.ijnhonline.org/
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other item relevant to the community of historians of the marine sciences. Please 
send them to me as e-mail attachments, or on a floppy disk or CD at the address 
below.  

It makes my task as editor much easier if you follow these guidelines in preparing 
manuscripts: MSWord text, using Times New Roman 12, page size 8-1/2x11 inches 
(or metric equivalent), all margins 2.5cm. Text fully justified; for overall format and 
presentation, see previous editions, online at http://www.ijnhonline.org/.  

With best regards, 

Eric Mills e.mills@Dal.ca [KK] 

 „Deutsches Meeresmuseum“, Stralsund 

Het Deutsches Meeresmuseum in Strasund (DE) is naast een zee-
museum ook uitgever van de tijschriftenreeks “Meer und Museum”. 
Losse afleveringen zijn te bestellen, prijs afhankelijk van de 
aflevering. 

Daarnaast komt sinds 1992 regelmatig het “Historisch-Meereskundliches Jahrbuch” 
uit dat bijdragen bevat op het gebied van de geschiedenis van (o.a.) het 
zeeonderzoek. Tot heden zijn 12 delen verschenen die afzonderlijk te bestellen zijn. 
Per deel slechts € 5, exclusief verzendkosten. De inhoud is op de website van het 
museum te bekijken. Ter illustratie van het type artikelen volgt een overzicht van 
bijdragen van het meest recente Jahrbuch 12: 

- The investigation of salt water inflows and their effects on the Baltic ecosystem – 
a historical survey (W. Matthäus) 
- 50 Jahre Institut für Meereskunde der Universität Hamburg (J. Sündermann & W. 
Lenz) 
- Der Forschungskutter Hermann Wattenberg (ex Südfall): Basis der Forschung und 
Lehre des Instituts für Meereskunde in Kiel 1946-76 (J. Ulrich & G. Kortum) 
- Klaus Voigt (1934 – 1995) – Ozeanograph und Wissenschaftsorganisator (H.-J. 
Brosin) 
- The relations between Otto Krümmel and Martin Knudsen during the foundation 
and early years of ICES (J. Smed) 

Deutsches Meeresmuseum, Katharinenberg 14-20, D-18439 Stralsund  
E: info@meeresmuseum.de - T: +49 3831 2650210  
U: http://www.meeresmuseum.de/start/index.htm [KK] 

Het „Deutsches Schiffahrtsmuseum“ (Bremerhaven), 
Johan van Bennekom 

Najaar 2006 was ik betrokken bij een evaluatie van het Duitse 
Scheepvaart Museum in Bremerhaven.  

Het museum werd geopend in 1975; een belangrijke aanleiding 
was de vondst in 1962 van een grote handelskogge uit 1380, die zich nu in een 
speciale ruimte bevindt. De conservering leidde tot fundamenteel onderzoek naar 
hout- conserveringsmethoden, onder leiding van Dr P. Hoffmann. De kogge is 
nagebouwd; men kan die huren voor tochtjes. 

Er zijn meer scheepvaartmusea in Duitsland (Stralsund, Hamburg) maar het 
museum in Bremerhaven neemt een bijzondere plaats in (ook internationaal) 
omdat naast museale activiteiten veel aandacht wordt besteed aan historisch 
onderzoek op velerlei gebied. In feite heeft de hele wetenschappelijke staf, zo´n 12 
personen, als hoofdtaak historisch onderzoek. Om die reden wordt het DSM een 

http://www.ijnhonline.org/
mailto:e.mills@Dal.ca
mailto:info@meeresmuseum.de
http://www.meeresmuseum.de/start/index.htm
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“Forschungsmuseum” genoemd. De “onderzoekspoot” van het museum is 
onderdeel van de “Leibniz Gemeinschaft” 

Stafleden zijn nauw betrokken bij internationale organisaties als NAFHA (North 
Atlantic Fisheries History Association) en de Organisation of North Sea Cities, 
evenals bij de organisatie van congressen en tentoonstellingen. Studenten o.a. van 
de Universiteit Bremen worden ingeschakeld bij deelprojecten als afstudeer-
onderwerp of promoties. 

Een aantal projecten wordt uitgevoerd in internationaal verband, bijvoorbeeld een 
groots opgezette studie naar de geschiedenis van de visserij met Dr I. Heidbrink als 
eindredacteur. Het eerste deel, de visserijgeschiedenis tot 1850 verschijnt 
binnenkort. 

Daarnaast loopt een project, onder leiding van de Directeur, Prof. L.U. Scholl over 
de snelle ontwikkeling van de Duitse scheepvaart en scheepsbouw (inclusief 
oorlogsschepen) tussen de beide wereldoorlogen. 

Naast een archief van Duitse schepen is er een lange lijst van publicaties. Daaruit 
selecteer ik nog: 

In 2007 zal een boek over de Meteor expeditie van 1925-1927 verschijnen, 
geschreven door Dipl. Geograph R. Hohheisel-Huxmann. 

Voor Nederlanders interessant is het door Roelof van Gelder geschreven boek over 
Duitsers in dienst van de Verenigde Oostindische Compagnie verschenen in 2004, 
een onderdeel van een langlopende studie naar deelname van Duitsers aan 
expedities.  

Deutsches Schiffahrtsmuseum, Hans-Scharoun-Platz 1, D-27568 Bremerhaven 
E: info@dsm.de – U: http://www.dsm.de/  [JvB] 

Milieugeschiedenis Lage Landen 

In oktober 2007 is de eerste Nieuwsbrief Milieugeschiedenis Lage Landen (MGLL) 
elektronisch verspreid door Adriaan de Kraker, Instituut voor Geo- en 
Bioarcheologie, VU, Amsterdam. 

Het insturen van informatie die voor het onderzoeksveld van belang is en van 
publicaties die op milieugeschiedenis of aspecten daarvan betrekking hebben wordt 
op prijs gesteld.  
Reacties naar E: Adriaan.de.Kraker@falw.vu.nl, T: 020 5986328 [KK] 

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. 

Links 

Over de geschidenis en de ontwikkeling van de sextant: 
http://www.westsea.com/tsg3/octlocker/octchart.htm#photo02  

Deutsches Meeresmuseum (Stralsund) 
http://www.meeresmuseum.de/start/index.htm  

Deutsches Schiffahrtsmuseum (Bremerhaven): 
http://www.dsm.de/  

mailto:info@dsm.de
http://www.dsm.de/
mailto:Adriaan.de.Kraker@falw.vu.nl
http://www.westsea.com/tsg3/octlocker/octchart.htm#photo02
http://www.meeresmuseum.de/start/index.htm
http://www.dsm.de/


‘ad HOC’: nieuwsbrief ‘Historie van de Oceanografie Club’ 

Aflevering 03 – december 2007 

 

 

10

Congressen 

Ancona (Italia), 17-20 september organiseert de Italian Association for 
Oceanography and Limnology een congres : “Ecology, Limnology and 
Oceanography – which future for the environment”. WWW.ecologia.it/congressi. 

Hier is ook de jaarververgadering van EFMS (European Federation of Marine 
Science) met een workshop over de History of marine ecology research. 
waltlenz@web.de [JvB] 

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. 

‘Beoordeling der Journalen’, Snellius Expeditie 

Op de uitreis van de H.M.S. “Willebrord Snellius”, van Den Helder (12 maart 1929) 
naar Padang (12 mei 1929), tijdens de Snellius Expeditie (1929-1930), werd het 
logboek bijgehouden door Ltz 2e Klasse 
F.H.M. van Straelen, onder Commandant 
Ltz 1e Klasse F. [Frederik] Pinke. 

Na terugkeer werden de logboeken door 
het Koninklijk Nederlandsch 
Meteorologisch Instituut middels een 
‘Beoordeling der Journalen’ bekeken op 
waarnemingen ten aanzien van de 
(maritieme) instrumenten, gehouden bestek en plaatsbepaling, 
stroomberekeningen, en meteorologische toestand.  

Op 15 juli 1929 oordeelde de adjunct directeur van het KNMI H. Keijzer dat het 
journaal “zeer net en duidelijk” was ingevuld, wat met 183 punten recht gaf op de 
classificatie “Uitmuntend” [KK]. 

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. 

 

http://www.ecologia.it/congressi
mailto:waltlenz@web.de
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Beoordeling der Journalen, No 3/54, 15 Juli 1929.  
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Boeken 

W.J.M. van der Linden, 2006: Between heaven and Earth, Uitgeverij Igitur, Utrecht 
support-igitur@library.uu.nl;  
Ook als pdf: http://igitur-archive.library.uu.nl/geo/2006-0817-
200116/title.pdf  

L. de Wreede, 2007. Willebrord Snellius (1580-1626): A Humanist Reshaping the 
Mathematical Sciences. Proefschrift, Universiteit Utrecht. 

S. Wepster, 2007. Between theory and observations: Tobias Mayer's explorations of 
lunar motion, 1751-1755, Proefschrift, Universiteit Utrecht  
Tobias Mayer (1723-1762) maakte tabellen die de positie van de maan zeer 
nauwkeurig voorspelden. Ze maakten de bepaling van geografische lengte 
(oost-west) op zee mogelijk met de zogenaamde maansafstandenmethode. 

 

 

mailto:support-igitur@library.uu.nl
http://igitur-archive.library.uu.nl/geo/2006-0817-200116/title.pdf
http://igitur-archive.library.uu.nl/geo/2006-0817-200116/title.pdf
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HOC Ledenlijst 

(Nieuwe) leden worden verzocht de gegevens te controleren en eventueel aan te vullen. 

Nieuw 

Achternaam Voornaam Instituut Adres Telefoon E-mail

Hr Baars Martien NIOZ Postbus 59
1790 AB Den Burg

baars@nioz.nl

Hr Dankers Norbert WUR Norbert.Dankers@wur.nl

Hr Malfait Pierre Vredelaan 5
BE - 8370 Blankenberge

+3250416084 pierre.malfait@skynet.be

Hr Stolk Ad Rijkswaterstaat Noordzee
Directie Water en Scheepvaart   

Postbus 5807
2280 HV Rijswijk                         

 070 33 66 787                    ad.stolk@rws.nl 
Stolkad@cs.com

Hr Wegner Gerd Institut für Seefischerei Palmaille 9
D - 22767 Hamburg

(+49) 40 38905-224 gerd.wegner@ish.bfa-fisch.de
 

Adreswijzigingen & correcties 

Achternaam Voornaam Instituut Adres Telefoon E-mail

Hr Dillingh Douwe RIKZ
Directie Kust en Wadden 

Postbus 20907
2500 EX  Den Haag

070-311 4356 douwe.dillingh@rws.nl

Hr. Laane Remi RIKZ 
& UvA

Postbus 20907
2500 EX  Den Haag

06-55328118 r.laane@wanadoo.nl
Remi.Laane@rws.nl

Hr Stel Jan jhstel@scarlet.be;
jh.stel@icis.unimaas.nl  
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Bijlage 1: Projectgroep website 

Remi Laane en Huibert-Jan Lekkerkerk: Opzet Website 

Eerste concept: 30 maart 2007 

Aanleiding: 

Historie Oceanografie Club is opgericht en geeft Nieuwsbrief uit. De nieuwsbrief wordt 
momenteel elektronisch aan de leden gestuurd.  

Doelen HOC 

- delen van interesse in de geschiedenis van de oceanografie 
- uitwisselen en verspreiden van kennis hieromtrent, 
- assisteren bij ontsluiten van bronnen 
- entameren van (onderzoeks)projecten 
- organiseren van bijeenkomsten 

Doel website:  

Ontwerpen en vullen van makkelijk toegankelijke herkenbare website. De website moet de 
leden adviseren over werkzaamheden van de HOC en haar (sub) werkgroepen. Daarnaast 
moet de website informatie in de breedste zin aan de leden van de HOC op het gebied van 
de (historische) oceanografie bieden. 

Werkwijze: 

De opzet in dit document is gebaseerd op eerdere vergaderingen van de HOC, de 
nieuwsbrief ad HOC en websites van zusterorganisaties. 

In dit document worden zowel de relevante items neergezet op basis bovenstaande 
documenten alsmede een (voorlopig) ontwerp geschetst van de layout van de website. Naar 
aanleiding van de aankomende vergadering van de HOC kunnen verdere details ingevuld 
worden. 

Structuur website (menu’s – submenu’s / pagina’s): 

Algemeen 
 Doelstelling HOC 
 Lidmaatschap 
 ?Leden? 
Agenda 

Bijeenkomsten HOC 
Conferenties, symposia 

Nieuws 
 Nieuwsbrief 

Archief 
Berichten van andere organisaties 

Oceanografen 
 Bibliografische database 
Apparatuur 
 ?Nieuwe apparatuur? 
 Apparatuur database 
 ?Ruilbeurs? 
Schepen 
 ?Nieuwe vaartuigen? 
 Vaartuigen database 
Boekenmarkt 
 Recent verschenen (recensie) 
 Oude boeken 
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 Te koop aangeboden 
Publicaties 
 Verslagen HOC vergaderingen 

Lezingen 
 Publicaties 
Links 

History of Oceanography 
International Journal of Naval History 
VLIZ 
… 

Sitemap 
Zoeken 
Contact 

Ontwerp website 

De website heeft onderstaand stramien dat zowel voor de homepage als vervolgpagina’s 
van toepassing is. 

Header (met logo en de functies Sitemap; zoeken en Contact) 

 

Navigatie 

Hierbij worden 
maximaal 2 
niveaus getoond. 

Contentvlak 

Voor de inhoud van de pagina incl. afbeeldingen en 
verwijzingen. 

Het contentvlak van de ‘home’ pagina wordt afwijkend van de overige pagina’s. Op deze 
pagina wordt niet alleen het de doelstelling van de HOC kort verwoord, ook komen hier een 
aantal figuren die direct toegang bieden tot de belangrijkste onderliggende onderwerpen 
(eerste niveau uit het menu). 

Een voorbeeld van een dergelijke structuur is hieronder weergegeven (combinatie 
www.nioz.nl & www.riza.nl : 

 

  

Figuur: voorbeeld openingspagina HOC 

http://www.nioz.nl/
http://www.riza.nl/
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Een pagina kan er dan als volgt uitzien (www.nioz.nl): 

 

Figuur: detail pagina website 

Aandachtspunten: 

De onderwerpen ‘schepen’; ‘apparatuur’ en ‘oceanografen / bibliografieën’ zijn nog niet 
uitgewerkt. Vermoedelijk is hier een database met zoekfunctionaliteit voor gewenst. Bij het 
ontwerpen van de website moet met deze ontwikkeling rekening gehouden worden. 

Een ander belangrijk aandachtspunt is de interactiviteit van de website. Is deze vooral 
bedoeld voor ‘raadplegen’ of gaan de leden ook via deze site informatie uitwisselen. 
Afhankelijk van de opzet zal de ‘webmaster’ meer of minder tijd kwijt zijn aan het beheer 
van de informatie. Als leden zelf informatie kunnen plaatsen is er eerder een webredacteur / 
moderator nodig.  

Verdere gang van zaken: 

1. Met Jan Boon is contact geweest. Deze stelde voor om met hem (PR man van het 
NIOZ) de site verder uit te werken en dan aan de directeur het plan voor te stellen 
om het geheel herkenbaar aan de NIOZ site te plakken: NIOO en NWO?? 
27-3 contact geweest: hij is voor een link naar een zelfstandige site. 

2. Beheer verder afspraken over maken. 

http://www.nioz.nl/
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Bijlage 2: Proejctgroep schepen 

Johan van Bennekom: Opzet inventarisatie onderzoekschepen 

Mede namens Leo Otto en Norbert Dankers  

Voorgesteld wordt een indeling te maken naar het soort onderzoek waarvoor de schepen 
werden gebruikt: 

1. Zeeonderzoek, naar instituut als NIOZ, NIOO-CEMO, RIKZ, RIVO; 
2. Kartering en lodingen, vooral Kon. Marine 
3. Expedities 
4. Onderzoek als neventaak, bv. Lichtschepen, weerschepen 
5. Charters 
6. Buitenlandse schepen waarop Nederlanders werkten, bv. Polarstern 

Gegevens over op te nemen schepen (indien van toepassing/beschikbaar) 

1. Foto  
2. Lengtedoorsnede 
3. Bouwjaar, werf  
4. Afmetingen (lengte, breedte, diepgang) 
5. Bouwjaar, werf 
6. Aandrijving, type, vermogen 
7. Kostprijs (zonder inflatiecoreectie zegt dat weinig) 
8. Eigendom / Charter / Samenwerking 
9. Type schip (bijv. vlet, vrachtschip) 
10. Type onderzoek / Belangrijke resultaten 
11. Onderzoeksgebied (Oceaan, Noordzee, Waddenzee, Estuaria) 
12. Bemanning, Schipper(s) 
13. Hoeveel opstappers (alleen relevant bij meerdaagse reizen) 
14. Hoelang ingezet 
15. Huidige bestemming 
16. Literatuur 

Overzicht relevante publicaties: 

Backer Dirks, F.C., 1985. De gouvernements marine in voormalig Nederlands-Indië 
van Bennekom, J., 2001. Geschiedenis Zoölogisch Station en NIOZ. 
de Graaff, A.J., 1980. Schepen tbv het KNMI ingezet voor oceanografie. 

Een buitenlands voorbeeld: 

Rice, A.L., 1986. British Oceanographic Vessels 1800-1950, 193 pp 
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Bijlage 3: Projectgroep apparatuur 

Kees Kramer: Opzet catalogus van oceanografische instrumenten 

Voorlopige indeling in navolging van de serie van Carpine (Monaco) 

1 Photometers 
2 Stroommeters 
3 Biologische monstername apparatuur 
4 Waterscheppers 
5 Lodingsapparatuur 
6 Thermometers 
7 Overigen (incl. meteorologie, laboratoriumapparatuur) 

Een eerste opzet voor een ‘gegevenskaart’ van een apparaat: 

a. Naam 
b. Cataloguscode (systeem te ontwikkelen). 
c. Korte beschrijving van de historie/ontwikkeling van het apparaat 
d. Waar aanwezig (kan op meerdere plaatsen/instituten zijn) 
e. Inventarisnummer, eventueel locatiedetails 
f. Detail over de verwerving 
g. Specificaties 
h. Gelieerde informatie (ijkingscertificaat, opbergkist, manual, ...) 
i. Foto(s) 
j. Referenties, bibliografie 
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Bijlage 4: Projectgroep biografieën 

Gegevens die relevant zijn voor de beoogde opzet: 

1 Voornamen, voluit 
2 Geboorteplaats 
3 Geboortedatum 
4 Plaats van overlijden 
5 Datum van overlijden 
6 Beschrijving ambtelijke/wetenschappelijke carrière 
7 Samenvatting belangrijkste activiteiten 
8 Biografische notities 
9 Bibliografie 
10 Foto’s (tif, jpg) (met bron) 
11 Autografie, handtekening (tif, jpg) (met bron) 
12 Scans van belangrijke documenten (tif, jpg) (met bron) 


