
 

 

ad HOC 
Nieuwsbrief Historie van de Oceanografie Club 

Aflevering 04 – november 2008 
 

 

 

 

Dragueurs / Dredgers. 

Uit: ‘Le Monde de la Mer’ (1865), Alfred Frédol (pseudonym). Hachette, Paris. 
En: ‘The World of the Sea’ [1869], [C.H.B.A.] Moquin-Tandon. Cassell, London.  

Zoek de verschillen! [GC,KK] 
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Redactioneel 

Dit is Aflevering 04 van ‘ad HOC’ met het verslag van de laatste HOC vergadering, 
en de aankondiging van de de 5e HOC vergadering op 21 november 2009.  

Verder vindt u onder andere een verslag van het ICHO – VIII congres waar Johan 
van Bennekom HOC heeft vertegenwoordigd en een lezing heeft gehouden (ook op 
de HOC bijeenkomst te zien), een tweetal boekbesprekingen en de gebruikelijke set 
links naar interessante (dit keer veel maritieme) websites. Verder een ‘originele’ 
bladzijde uit een anonym boek (maar de auteur is bekend) uit 1715 over 
oceaanstromingen, de aankondiging van nieuwe boeken en uiteraard de gegevens 
van nieuwe leden en doorgekomen (e-mail) adres wijzigizngen.  

Korte tekstbijdragen alsmede leuke/interessante illustraties (en scans van relevante 
oude tekst/illustraties) blijven welkom, liefst in een vorm die direct kan worden 
overgenomen. Graag per e-mail naar de redactie: kees.kramer@mermayde.nl. 
Heeft u een idee voor een lezing voor een volgende bijeenkomst? Laat het ons even 
weten. [KK] 
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HOC Berichten 

Verslag 4e HOC bijeenkomst 

6 februari 2008, Sonnenborgh, Utrecht. 

Aanwezig: Hendrik Wallbrink, Frits Koek, Gerard vd Schier (allen KNMI); Jan Boon, 
Marcel Wernand, Theo Gerkema (allen kon. NIOZ);Ad Stolk (RWS Noordzee); Huib 
de Zwart (RUU), Annelies Pierrot-Bults en Florence Pieters (UVA-ZMA); Kees 
Kramer (Mermayde); Leo Otto, Gerhard Cadée, en Johan van Bennekom (notulen). 

Afgemeld: Martien Baars, Geert Jan Brummer, Douwe Dillingh, Doeke Eisma, 
Winfried Gieskes, Remi Laane, Huibert-Jan Lekkerkerk, Johann Lutjeharms, Pierre 
Malfait and Raymond Schorno. 

Vergadering 

Om 13.00 uur opent dagvoorzitter Gerhard Cadée de bijeenkomst en heet de 
aanwezigen welkom.  

Mededelingen over lopende Projecten 

1. Structuur HOC en mededelingen: Leo Otto (namens Annelies Pierrot, die later 
komt): De gelden van de Nederlandse Oceanografenclub (€ 6,134) zijn 
overgedragen en gestald bij ICPB (International Congress Pelagic Biogeography). 
Annelies Pierrot is samen met Van der Spoel tekenbevoegd. Declaraties kunnen 
worden ingediend, maar lopen voor HOC via Remi Laane. 

Het achtste internationale congres over de geschiedenis van de oceanografie wordt 
van 26 tot 29 juni in Napels gehouden. Als daar een Nederlander heengaat, zou die 
iets moeten meedelen over de HOC.  

2. Website. Bij afwezigheid Huibert-Jan Lekkerkerk die reeds veel werk heeft 
verricht aan het bouwen van een site geeft Kees Kramer een kort overzicht. Er is al 
veel te zien op (voorlopig!) http://hoc.hydrografie.info (NB: zonder www). De tot 
dusver aangeleverde gegevens van de verschillende projecten staan erop, ook als 
matrix. Daarop kan aangekruist en aangevuld worden wat bekend is. Ieder wordt 
uitgenodigd suggesties aan te leveren bij Huibert-Jan. Een website naam moet nog 
bedacht. HOC en adHOC zijn niet meer beschikbaar, wel bijvoorbeeld 
www.oceanografie.nl, www.historischeoceanografie.nl en 
www.historischeoceanografieclub.nl. Wellicht ook mogelijk: NedHOC of BeNeHOC? 
Waar onder te brengen? Er is een overkoepelende website voor de zee: “Zeezicht” 
www.zeezicht.nl maar ....? Hubert-Jan heeft aangegeven de site te willen beheren, 
mits deze eenvoudg blijft. Als er een officiele site komt dienen de jaarlijkse kosten 
betaald te worden uit de aanwezige fondsen. 

3. Biografische gegevens zee-onderzoekers. Leo Otto meldt voortgang (zie matrix 
op website met welke gegevens er zijn of (nog) niet zijn). Nadere criteria gewenst 
over wie oceanograaf mag heten. Limnologen? Rivieronderzoekers?  

4. Onderzoekschepen. Johan van Bennekom meldt voortgang wb o.a. Yerseke. 
Marcel Wernand stelt voor een eindige periode te nemen, bijvoorbeeld tot 2000. 
Jan Boon vult aan dat er voor het oceaanonderzoek nu een “schepenpool” bestaat. 

5. Apparatuur. Kees Kramer rapporteert geringe voortgang. Ook hier is het 
verstandig een eindige periode nemen. Het gaat om oceanografische apparatuur die 
in principe in Nederland (en Belgie) aanwezig te beschrijven. Als voorbeeld van zo’n 
beschrijving willen we ons spiegelen aan de serie van het Musée Océnographique. 
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HOC Lezingen 

Na het formele deel volgden drie lezingen:  

Gerard van der Schier (mmv Hendrik Wallbrink), KNMI.  
James Rennell´s stroomkaart. 

Huidig onderzoek vindt plaats in het kader van historische klimaatverschillen, in dit 
geval het Dalton minimum in de kleine ijstijd. Daarvoor mogelijke verklaringen zijn 
de variatie zonnestraling (te klein), uitbarstingen van de Tambora vulkaan (1809 en 
1825) en verandering van de oppervlakte-circulatie in de Atlantische Oceaan. De 
stroomkaart van James Rennell geeft aanwijzingen voor relatief koud water langs 
de Europese kust; het verhaal ging over de kaart zelf. 

Majoor James Rennell (1742-1830) organiseerde in de jaren 1820 een 
waarnemingsnetwerk, deels als Brits antwoord op de golfstroomkaart van Benjamin 
Franklin uit 1776/7. De posthuum gepubliceerde kaart geeft SST’s en daaruit 
afgeleide stroomrichtingen in vakken van 5x5°. Waarnemingen noordelijk van de 
golfstroom ontbraken, waardoor de noordelijke golfstroomtak ontbreekt. Dit werd al 
door Scoresby aan Rennell gemeld. 

Een toepassing van de kaart was dat afwijkingen van de gemiddelde SST indicaties 
gaven over de stroomrichting. Een eeuw lang stond de “Rennell current” in de 
zeemansgidsen, antikloksgewijs uit de Golf van Biskaje naar Cornwall, met 
inderdaad nogal wat strandingen. Toch: Als Maury de “vader van de oceanografie” 
is, dan is Rennell zeker de grootvader. 

Huib de Zwart (IMAU, RU Utrecht).  
Het werk van de Commissie Lorentz. 

Als historisch voorbeeld werd de indijking van de Zuiderzee, voor het eerst 
voorgesteld door Hendrik Stevin (zoon van), in de 19e eeuw verder uitgewerkt, het 
laatst in 1891 door Ir Lely. De watersnood van 1916 met 11 dijkdoorbraken en 
doden op Marken maakte de plannen concreet; ook de behoefte aan meer 
landbouwgrond speelde een belangrijke rol. 

Hierna behandelde Huib het werk van de “Staatscommissie in zake hooge 
waterstanden in verband met de afsluiting van de Zuiderzee”, in de wandeling 
Commissie Lorentz (SCL), genoemd naar de voorzitter. Er bestond grote 
onzekerheid over de te verwachten toename van de hoogwaterstanden. Het was 
een “zware” commissie, met o.a. Wortman (SG-RWS), van Everdingen en Ph Gallé 
(KNMI). 

Voor het oplossen van de bewegingsvergelijkingen was de niet lineaire 
bodemschuifspanning een probleem, dat werd benaderd met de Lorentz linearisatie. 
Zeer veel rekenwerk was nodig; voor controle proeven ging men naar het 
waterloopkundig laboratorium in Karlsruhe. Er werden fikse verhogingen voorspeld, 
tot ongeveer1 meter bij Kornwerd. Het oorspronkelijke tracée van de afsluitdijk 
(Den Oever-Piaam) werd naar het noorden opgeschoven (Den Oever-Zurich), wat 
verhinderde dat door resonantie van de getijgolf de hoogwaterstanden nog hoger 
zouden worden. Na voltooiing van de afsluitdijk bleek dat SCL de stijging 10-30 cm 
had onderschat, wat eigenlijk als een prima resultaat kan worden beschouwd. 

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

Sonneborch (waar de bijeenkomst plaats vond), is de plaats waar 154 jaar geleden 
het KNMI werd opgericht. Leo besprak de eerste jaren van het KNMI. Vanaf het 
begin was er een tweedeling, de afdeling zee, kort onder leiding van de 
marineofficier Jansen en de afdeling land, onder leiding van Kreeke.  
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Zonder de afdeling zee was het KNMI er niet gekomen. In de afdeling zee lag 
nadruk op de praktijk, terwijl de hoofddirecteur Buys Ballot een meer 
wetenschappelijke instelling had. Een serie KNMI publicaties (1855-1867) heette 
daarom “Uitkomsten van wetenschap en ervaring”.  

Het was eerst onzeker onder welk ministerie het KNMI zou komen, het werd 
Binnenlandse Zaken en niet Marine. Jansen bleef nog geen jaar; opvolgers werden 
marineofficieren J. van Gogh en K.F.R. Andrau, die 2-3 jaar bleven. Zij 
entameerden metingen van het soortelijk gewicht van zeewater en mengproeven 
(zout mengt sneller dan temperatuur). De eerste Nederlandse wetenschappelijke 
expeditie op zee vond in 1859 plaats in de straat van Gibraltar met ZMS Het Loo, 
evenwel zonder veel resultaat omdat de waterhalers niet goed werkten. 

Conclusie: Ervaring kon niet zonder betere technieken en wetenschappelijke kennis 
schoot nog tekort. 

Gerhard Cadée dankt de sprekers voor hun onderhoudende en interessante 
lezingen en de Sonnenborgh voor de genoten gastvrijheid [JvB]. 

Verslag ICHO – VIII 

Het 8e “International Congress for the History of 
Oceanography” vond plaats van 26-29 juni 2008 in het 
Stazione Zoologica Anton Dohrn, een van de oudste en 
in de 19e en begin 20e eeuw het beroemdste 
Zoölogische Station voor destudie van mariene 
organismen. De plaatselijke organisatie, onder leiding 
van Christiane Groeben, was er uitstekend in geslaagd 
tijdens de openings-ceremonie de sfeer van die periode 
te laten herleven. Onder het genot van exquise hapjes, 
aangereikt door obers in livrei en luisterend naar het  
lied van het onderzoek, verbleven wij in de fresco zaal, 
waar de symbiose tussen wetenschap en schone 
kunsten, die Dohrn (1840-1909) zo na aan het hart 
lag, herleeft. 

Het aantal congresgangers was met 25 tamelijk klein, 
4 uit Rusland, 3 uit Italie en Canada, 2 uit de USA, Belgie, Roemenie en 
Griekenland, 1 uit Egypte, Spanje, Kroatie, Duitsland, Engeland, Zweden en 
Nederland. Uit landen als Frankrijk en Noorwegen was er niemand. Sommige 
deelnemers hielden meerdere voordrachten en er waren ook bijdragen van niet-
aanwezigen. In totaal waren er 34 presentaties. 

Er waren biografische notities, over Odon de Buen (1863-1945), de ‘vader’ van het 
Spaanse zee-onderzoek; over Edward Russel, die het Lowestoft laboratorium in de 
1920´s door moeilijke tijden loodste; over Charles Kofoid, de Amerikaanse bioloog, 
die in 1910 zo complimenteus schreef over bijna alle Europese zoölogische stations, 
maar noch Artis, noch Den Helder heeft bezocht. En over vele Russen, zowel actief 
in de Witte Zee als over degenen die het merkwaardige Russische Station in 
Villefranche s/ Mer bemensten (tot 1917 officieel, daarna officieus). Selim Morcos 
belichtte het Egyptische zee-onderzoek.  

Terecht dat Artur Svansson de aandacht vestigde op het pionierswerk gedurende de 
Zweedse ALBATROSS expeditie in 1947-1948. Voor het eerst werden wel 20 meter 
lange sedimentkernen met de Piston Corer genomen, en werden toepassing van 
radioisotopen bij sediment-datering gebruikt. Naast deze wat persoonlijk gekleurde 
highlights was er uiteraard meer interessants te vernemen. 
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Op mijn verhaal over politieke factoren bij de stichting van marien-biologische 
stations vóór 1900 kreeg ik waardevol commentaar. Ik heb mondeling aandacht 
gevestigd op de HOC en de door Leo Otto gemaakte HOC flyer verspreid. Het is de 
bedoeling dat een boek met de papers snel verschijnt. 

Johan van Bennekom (met dank voor de reissubsidie door de HOC). 

Aankondigingen 

5e Bijeenkomst ‘Historie van de Oceanografie Club’ 

Datum: 21 november 2008, 10:30 – 14:30 uur 

Plaats: IMAU - Buys Ballot Laboratorium, zaal BBL 475 
Princetonplein 5, Utrecht 
Route: http://www.cs.uu.nl/docs/reach/bbl.php 

Programma: 

10:30 Ontvangst 

11:00 Welkom en rapportage organisatorische activiteiten HOC 

 - Financiële zaken (Laane/Pierrot-Bults) 

 - Projectgroep HOC website (Laane/Lekkerkerk) 

 - Projectgroep Biografieën (Otto/Cadée) 

 - Projectgroep Onderzoeksschepen (van Bennekom/Dankers) 

 - Projectgroep Oceanografische instrumenten (Kramer/Wernand/Walbrink) 

11:30 Johan van Bennekom:  
 Bericht over ICHO-VIII Congres: “The history of oceanography in the  
 Mediterranean", 26-29 June 2008, Naples 

 Johan van Bennekom: 
Political aspects in the establishment of Marine Biological Stations 

12:10 Rondvraag 

12.15 – 13.00  Lunch 

13:15 Ad Stolk (Rijkswaterstaat Noordzee): 
Het Kroonvlag project 

13:45 Theo Gerkema (NIOZ): 
Een kleine geschiedenis van de Corioliskracht 

14:15 Discussie 

14.30 Sluiting 

Andere bijeenkomsten, congressen 

Chemie-Historische Groep  & Sectie Historiek van de Scheikunde 

De Chemie-Historische Groep (CHG) van de Koninklijke Nederlandse Chemische 
Vereniging (KNCV) en de Sectie Historiek van de Scheikunde van de Koninklijke 
Vlaamse Chemische Vereniging (KVCV) organiseren een symposium over: 

‘Eten en drinken: steeds gezonder? 
Historische aspecten van voedselveiligheid en -kwaliteit en hun gevolgen.’ 

Wanneer: Vrijdag 28 november 2008 , 10.15-17.00 uur 

Plaats:  De Rooi Pannen, Kaakstraat 1, 5623 AD Eindhoven 

Info:  Tel. 013-850 6555 (vragen naar Anouk Schrauwers). [EH] 
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Commission on the History of Modern Chemistry 

CHMC Symposium at the 23rd International Congress on the History of Science and 
Technology: ‘Chemistry in the Aftermath of World Wars’; 28 juli - 2 augustus 2009, 
Budapest, Hungary. Voor informatie: Ernst Homburg, Universiteit Maastricht, 
(E.Homburg@HISTORY.unimaas.nl). [EH] 

Berichten van andere organisaties 

History of Oceanography 

Er is dit jaar (nog) geen nieuwe aflevering verschenen. Voor de (downloadable) 
afleveringen 8 t/m 19 zie: http://www.ijnhonline.org/volume3_number2-
3_AugDec04/news_newsletterarchivepage_mills_augdec04.htm.  

ICHO – IX in NL? 

Johan van Bennekom heeft – o.a. op het laatste International Congress of the 
History of Oceanography (ICHO VIII) - contact gehad met Walter Lenz, die weer is 
benaderd door Eric Mills aangaande de organisatie van het volgende ICHO IX. Een 
deel van e-mail: 

“Dear Colleagues, 

After some discussion at ICHO-VIII in Naples a few days ago, here are the 
guidelines for the organization of our International Congresses, extracted from 
History of Oceanography 15 (2003), updated for the next one. 

‘International Congresses of the History of Oceanography are held every five years. 
The next, ICHO- IX, should be held in 2013. The Commission of the History of 
Oceanography solicits preliminary proposals for ICHO-IX (letters or e-mail 
messages stating the intention to apply), to be sent to the President of the 
Commission no later than 1 February 2009. This should be followed by a detailed 
proposal in writing, to be sent to the Commission no later than 1 June 2009, 
including the following information: 

- the proposed dates; 

- detailed information on location, including facilities for lectures, seminars and 
social gatherings; 

- the central theme of the Congress; 

- information on how the Congress will be financed i.e. on evidence and promise 
of financial support; 

- information on how financial assistance will be obtained for participants from 
developing nations or others that do not offer travel grants. 

- an indication of how the proceedings will be published. 

Following the receipt of detailed proposals, the officers of the Commission will make 
a decision as promptly as possible. 

Please send detailed proposals to Keith Benson, Dept of History, University of 
British Columbia....etc.   …  

Yours editorially and ex officio, 

Eric”. 

Lenz en van Bennekom vragen zich nu af of er een draagvlak zou zijn voor het 
organiseren van het ICHO – IX in Nederland. Naast een trekker zou ook een 
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instituut bereid moeten zijn hieraan mee te werken om het congres te huisvesten, 
bijvoorbeeld KNMI, Kon. NIOZ, IMAU-RUU, Rijkswaterstaat, ... [JvB] 

Monumentencommissie Brummen 

“In 1895 kochten prof. Dr. Max Weber en 
zijn vrouw dr. Anna Weber-van Bosse het 
landgoed Huis te Eerbeek. Daarmee kreeg 
Eerbeek één van de belangrijkste zoölogen 
en een befaamd algologe als inwoners. En 
met hen reisde een stoet aan hoogleraren, 
exotische gewassen en dieren mee”. Zo 
begint een folder die hoorde bij “De Webers 
en hun Wereld in Eerbeek”, een open dag 
op genoemd landgoed op 21 september 
2008, georganiseerd door de Monumenten-
commissie Brummen. Een aardige folder, 
met tekst van drs E.D. Holsappel, 
begeleidde deze open dag. Helaas moest 
openstelling tot deze dag beperkt blijven (foto GC). 

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. 

Boeken en publicaties 

G. Cadée, 2008. In memoriam Lipke Holthuis (1921-2008). Zeepaard 68(2), maart 
2008, 4 pp.  

M.S. Reidy, 2008. Tides of history. Ocean science and Her 
Majesty’s Navy. Univ. Chicago Press, 389 pp.  
ISBN 978-0-226-70932-1 - US$ 40.00  
(zie ook boekbespreking in deze ad HOC)  

R. Hoheisel-Huxmann, 2007. Die deutsche Atlantische 
Expedition 1925-1927. Planung und Verlauf. 
Bremerhaven/Hamburg, Deutschesschiffahrtmuseum 
/ Convent Verlag, 125 pp. ISBN 978-3-86633-0054.  
€ 14,90. (zie ook boekbespreking in deze ad HOC) 

Anon. Voyages en Océanographie / Oceanographic 
Voyages, 2003. Musée Océanographique de Monaco – 
Fondation Albert 1er, Monaco.  
Betreft de catalogus by een expositie met dezelfde 
naam in 2003. Beschrijft enig detail over expedities, 
(lijntekeningen van) schepen, poolonderzoek, 
bemanning en laboratoria, etc., pp. 159. 
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Boekbesprekingen 

Tides of History 

Michael S. Reidy, Tides of History. Ocean science and Her 
Majesty’s Navy (The University of Chicago Press, Chicago, 2008), 
389 pp. ISBN 978-0-226-70932-1. US$ 40. 

De rol van de Britse Royal Navy bij de opkomst van het 
wetenschappelijk zeeonderzoek in de 19e eeuw is ontegen-
zeggelijk van groot belang geweest: namen als de Beagle en de 
Challenger zijn daarvan het bewijs. En een gedetailleerde studie 
van die rol is zeker van belang. Echter, hoewel de ondertitel van 
“Tides of History” zoiets zou doen verwachten, geeft Michael 
Reidy (assistant professor of history and philosophy aan de 
Montana State University), met dit boek niet zo’n studie. Het blijkt een aangepaste 
versie van zijn dissertatie “The Flux and Reflux of Science: The study of the Tides 
and the Organization of Early Victorian Science” uit 2000 aan de University of 
Minnesota. En het gaat dan ook in hoofdzaak over het Britse getijonderzoek uit de 
dertiger en veertiger jaren van de 19e eeuw. Het accent op de rol van de “Royal 
Navy” is er later aan toegevoegd, voornamelijk in een Introduction en een 
Conclusion. Dat geeft het boek iets onevenwichtigs, en een bespreking ervan moet 
daarom uiteenvallen in de bespreking van die twee elementen. 

Om te beginnen dus de Britse rol, en meer in het bijzonder die van de marine, in 
het zeeonderzoek. De schrijver wijst in zijn inleiding, “The Littoral in Science and 
History” op het belang van de kustzone bij de economische ontwikkeling van 
Engeland na de Napoleontische oorlogen, en op het belang van een betere kennis 
van de getijden voor de toenemende scheepvaart in het groeiende “Empire”. 
Getijtafels uit die tijd werden gepubliceerd in almanakken van uitgevers die zich 
daarbij baseerden op van vader op zoon doorgegeven geheim gehouden 
rekenschema’s. Dat die tafels tekort schoten bleek meer en meer. En dat was de 
reden voor onderzoekers als William Whewell (1794-1866) en John William Lubbock 
(1803-1865) zich op dit probleem te richten. In het verloop van het onderzoek 
kregen zij actieve steun van admiraal Francis Beaufort (1774-1857) van het 
Hydrographic Office, en via hem van de Admiralty. Dat ziet Reidy als het begin van 
een toenemende betrokkenheid van de Royal Navy met het zeeonderzoek. In zijn 
afsluitend hoofdstuk van 23 bladzijden: “The Tides of the Empire” borduurt hij 
daarop voort, en stelt hij dat ook op andere terreinen dan het getijonderzoek de 
marine als drager van de Britse wereldmacht vaker de wetenschap inschakelde bij 
de studie van de oceanen. Echter in zo’n kort bestek komt hij niet verder dan een 
algemene beschouwing. 

Vervolgens dan Reidy’s studie van het getijonderzoek. Dat draagt nog de 
kenmerken van de dissertatie. Er is een overvloed aan details die niet veel lezers 
zullen interesseren. In zes hoofdstukken beschrijft hij hoe vooral Lubbock en 
Whewell het getijonderzoek opnamen. Newton had de theoretische basis gelegd 
voor het begrijpen van invloed van maan en zon. Maar daarmee leek alles gezegd, 
en voor de praktijk van de  getijverwachting kwam men daar niet veel mee verder. 
Het was Frankrijk dat op dit terrein de leiding nam. Maar ook het theoretisch werk 
van Laplace (1749-1827) leek voor de praktijk weinig uit te maken. 

De stichting in 1826 van de “Society for the Diffusion of Useful Knowledge” bracht 
daarin verandering. De door de stichting uitgegeven British Almanac bevatte een 
getijtafel voor Londen, nog gebaseerd op de oude methode van de privé 
almanakken, en dus nog van onvoldoende kwaliteit. Beaufort (toen nog Captain) 
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adviseerde een meer wetenschappelijke aanpak, en dat bracht eerst Lubbock en 
daarna Whewell in beeld. 

Over de methode van analyse van Lubbock voor een lange reeks waarnemingen, 
eerst van London Docks en later ook van andere plaatsen, geeft Reidy weinig 
bijzonderheden. Een methode overigens die tot in de vorige eeuw werd gehanteerd 
naast de fysisch bevredigender harmonische analyse. De schrijver gaat het meer 
over de manier waarop hij zijn werk organiseerde: het verkrijgen van nodige 
waarnemingen, de hulp van rekenaars, die met dit werk soms maanden bezig 
waren; en over de financiële problemen om het werk te laten uitvoeren. 

Terwijl Lubbock streefde naar een betrouwbare methodiek voor de verschillende 
havens was Whewell meer geïnteresseerd in het regionale beeld: de manier waarop 
het getij zich door de zee verplaatste. Vooral de beschrijving van dit 
onderzoekprogramma is interessant. Op kaarten met “cotidal lines” probeerde 
Whewell een ruimtelijk beeld te ontwerpen. In dat verband is interessant hoe hij, 
met medewerking van Beaufort, voor een periode van 14 dagen gelijktijdige 
getijwaarnemingen organiseerde, eerst in 1834 rond de Britse kust en in 1835 als 
een internationale onderneming. Niet alleen landen rond de Noordzee, maar ook 
aan weerszijden van de Atlantische Oceaan namen aan deze laatste onderneming 
deel. Voor Nederland werd de bijdrage gecoördineerd door de Utrechtse hoogleraar 
Gerrit Moll (1785-1838). Een resultaat hiervan was de ontdekking van de 
amphidromie (een soort knooppunt van de rondlopende getijgolf) in de zuidelijke 
Noordzee. Het is vooral dit gedeelte dat voor de geschiedenis van het zeeonderzoek 
interessante informatie biedt. 

Maar ook voor de wetenschapsgeschiedenis in het algemeen hebben deze 
hoofdstukken wat te bieden. Whewell is immers bekend door zijn “History of the 
Inductive Sciences” (1837) en zijn “Philosophy of the Inductive Sciences” (1840), 
geschreven tijdens zijn getijonderzoek. Reidy behandelt de wisselwerking tussen 
zijn praktisch onderzoek en de filosofische ideeën zoals die ook tot uiting komen in 
zijn opvattingen over de plaats van de “scientist” (een term door hem 
geïntroduceerd) tegenover de waarnemers en de technici. 

Tides of History is dus verschillend te beoordelen. Het biedt niet wat de titel 
suggereert en er zijn gedeeltes die zo in detail gaan dat ze uitnodigen tot diagonaal 
lezen, terwijl andere een boeiend beeld geven van de Britse wetenschap in de 
eerste helft van de 19e eeuw. Het is overigens uitgegeven als een boek voor een 
breed publiek: aantrekkelijk verzorgd met illustraties uit de originele publicaties en 
andere stukken. Leo Otto. 

Die deutsche Atlantische Expedition 1925-1927. Planung und Verlauf 

Reinhard Hoheisel-Huxmann, Die deutsche Atlantische Expedition 1925-1927. 
Planung und Verlauf (Bremerhaven/Hamburg, Deutschesschiffahrtmuseum / 
Convent Verlag, 125 pp. ISBN 978-3-86633-0054. € 14,90. 

De Duitse Atlantische expeditie met de opnemer METEOR van 
de Reichsmarine in de jaren 1925-27 is met zekerheid de 
meest baanbrekende oceanografische expeditie geweest van 
de 20e eeuw. De gehele midden en zuidelijke Atlantische 
Oceaan werd onderzocht. Het inzicht in de structuur en 
‘organisatie’ van dit gedeelte van de wereldzee is voor een 
groot deel te danken aan deze expeditie. Een voorbeeld is de 
verticale circulatie in de diepzee. 

Reinhard Hoheisel-Huxmann, een fysisch geograaf verbonden 
aan het Deutschen Schiffahrtmuseum in Bremerhaven met als 
arbeidsveld de geschiedenis van het pool- en zeeonderzoek, 
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heeft de Duitse Atlantische Expeditie van 1925-27 gekozen tot onderwerp van zijn 
boek. De schrijver is hierin buitengewoon goed geslaagd. Door veel eigentijdse 
citaten toe te voegen is een uitstekend gebalanceerd boek tot stand gekomen. De 
tijdgeest is goed getroffen. Maar ook het beeldmateriaal geselecteerd uit de 
onderzoekingsresultaten zijn wel overwogen gekozen. Het is verdienstelijk van de 
auteur om in een aparte sectie zeer goede afbeeldingen en korte beschrijvingen te 
geven van alle gebruikte hydrografische instrumenten.  

De gevolgde indeling is: de aanleiding tot het onderzoek; de ombouw van het casco 
van een kanonneerboot tot een schip voor oceanografisch onderzoek; het 
uiteindelijke onderzoeksprogramma; de proefvaart, en de uiteindelijke expeditie en 
resultaten van de expeditie. De stijl van schrijven is kort en bondig en zal elke bèta 
aanspreken. Geen brei van woorden, men kan een vraag stellen en het antwoord is 
te vinden in het boek. 

Door het casco van een niet afgebouwde kanonneerboot, METEOR, op de 
Kaiserlichen Werft te Dantzig (Gdansk), te bestemmen tot onderzoekingsvaartuig, 
kon het schip in 1919 worden ontrokken aan de afbraak van de voormalige 
Kaiserliche Marine. Dit was een voortvloeisel van het verdrag van Versailles. Het 
casco werd via Kiel naar de Reichswerft in Wilhelmshaven overgebracht. Door 
geldgebrek en de inflatie duurde het tot 1924 voor het schip in dienst werd gesteld 
als een ongewapend onderzoekingsvaartuig van de Reichsmarine. 

De Duitse marineleiding zag in 1919 de mogelijkheden om via een oceanografische 
expeditie de vlag te vertonen in het buitenland. Het was belangrijk om het imago 
van Duitsland te verbeteren. De Deutsche Seewarte (onderdeel van de Duitse 
marine, thans Bundesamt für Schiffahrt und Hydrografie, Hamburg) kreeg opdracht 
een expeditie voor te bereiden. Ook het Institut für Meereskunde te Berlijn, in het 
bijzonder Alfred Merz (1880-1925), werd er bij betrokken. Vele plannen werden 
gemaakt, een tocht rond de wereld (vlagvertoon!), de Pacific, of de Indische 
Oceaan, of de Atlantische Oceaan. Steeds was het duidelijk dat geldtekort een rem 
was op welke ontwikkeling dan ook. In 1924 kwam de Notgemeinschaft der 
Deutschen Wissenschaft als reddende engel naar voren. Er kwam een nieuw plan 
en geld. Onderzoek naar de circulatie van de Atlantische Oceaan, tussen 20° 
Noorderbreedte en de Zuidpool is het thema dat Merz voorstelt.  

In september 1924 werd besloten de expeditie in maart 1925 te laten vertrekken. 
De METEOR kwam op 15 november 1924 in dienst onder bevel van 
Korvettenkapitän Fritz Spiess (1881-1959). De METEOR kreeg als toevoeging op de 
oceanografische uitrusting bestaande uit o.a. diepzeelodingsmachines, diepzee-
ankerinrichting en echolood(!), mogelijkheden om vliegers en ballonnen op te laten 
met meteorologische meetapparatuur en ook een 8.8 cm luchtdoelkanon. Dit kanon 
diende als ‘Windschiessgerät’. Hiermee werden rookgranaten omhoog geschoten 
om kunstmatige wolken te doen ontstaan op van te voren bepaalde hoogten. 
Zodoende kon de snelheid van de luchtstroom in de verschillende luchtlagen 
worden gemeten met artillerieafstandmeters. Het was geen succes daar door het 
vuren de kwikthermometers van de kantelwaterscheppers (Nansen’s) braken. 

Op 16 april 1925 voer de METEOR uit de sluizen van Wilhelmshaven. De weten-
schappelijke expeditieleider was Merz en de commandant Fregattenkapitän Spiess. 
In totaal waren er 133 man aan boord. Hiervan behoorden er 118 tot de marine, 
voorts 9 wetenschappers en 6 man burgerpersoneel. De wetenschappers waren: de 
oceanografen Alfred Merz, Georg Wüst, Arnold Schumacher en Günther Böhnecke; 
de meteorologen: Josef Reger en Erich Kuhlbrodt; verder de bioloog Ernst Henschel 
en de chemicus Hermann Wattenberg. Matrozen werden opgeleid om te assisteren 
tijdens de onderzoekingen. De marinearts kreeg als aanvullende taak het bemon-
sterde plankton te onderzoeken.  
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In totaal werden er 14 dwarsprofielen in de Atlantische Oceaan gevaren, op 310 
stations werden systematisch watermonsters genomen op vele diepten. De tocht 
die op 1½ jaar was geschat liep uit tot 777 dagen; er werden 67 535 zeemijlen 
afgelegd. Door de profielen zo te bevaren dat het maximale profijt van weer, wind 
en stroming werd verkregen, lukte het, het door de aangroei steeds langzamer 
varende schip, steeds weer in een haven te krijgen terwijl de steenkolen vrijwel 
geheel waren opgebruikt. De voormast van de METEOR was voorzien van een 
barktuig; dit extra voortstuwingsvermogen kwam goed van pas.  

De waarnemingen lieten duidelijk zien dat ook de midden en zuidelijke Atlantische 
Oceaan geen vlakke bodem heeft. Heuvelruggen en onderwaterbergen (seamounts) 
werden ontdekt. Ook werden verschillende waterbekkens vastgesteld op grond van 
lodingen, temperatuurwaarnemingen en zoutgehalte bepalingen. 

Tijdens het varen van het eerste profiel werd de expeditieleider Merz zo ernstig 
ziek, dat besloten werd terug te varen naar Buenos Aires. Spoedig overleed hij 
daar. De METEOR verliet weer de haven. De expeditie kwam nu onder leiding van 
Spiess. Vrijwel het volledige programma van Merz en de overige wetenschappers 
werd uitgevoerd. Wel bleef men 100 dagen langer in zee. Er werd veel van de 
bemanning gevergd. Voor de marineofficieren was het een hard feit, dat het verblijf 
aan boord van de METEOR weinig tot niets bijdroeg aan hun carrière. 

In 16 delen werden de resultaten van de expeditie tussen 1932-63 gepubliceerd. 
Voor de METEOR uitvoer waren er 3 000 diepzeelodingen uitgevoerd in de 
Zuidelijke Atlantische Oceaan, bij thuiskomst op 2 juni 1927 te Wilhelmshaven was 
dit aantal tot 67 400 gestegen. Spiess kreeg zijn beloning. Hij kreeg een 
eredoctoraat van de Universiteit Kiel op 11 juli 1927 en in 1929 werd hij 
Konteradmiral (Schout-bij-nacht). Van 1934-45 was hij het hoofd van de Deutsche 
Seewarte. De METEOR overleefde de oorlog, maar ontkwam niet de uitlevering aan 
Rusland. Het schip kwam in Russische dienst als EKVATOR. 

Hoheisel-Huxmann heeft een zeer boeiend en lezenswaardig boek geschreven. De 
prijs kan voor niemand een belemmering zijn.  Bas de Groot. 

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. 

Over: The Ocean’s Westward-Flux (1715) 

Het begrijpen van de (oppervlakte) oceaanstromen, we hebben het bij de laatste 
HOC bijeenkomst over James Rennell’s kaart gehoord, is eeuwenlang van groot 
belang geweest voor de scheepvaart. In het begin van de 18e eeuw begreep de 
auteur van de bijgaande pagina (E. Barlow) dat als het water op de oceaan door de 
passaatwinden westwaards wordt gedreven dit ook weer terugkeren om een gelijk 
niveau te behouden. De mogelijkheid die hij zag was onderlangs: “... and is waved 
forward by Protrusion, it is as constantly devolv’d back again underneath, by way of 
Restitution”. Upwelling dus, maar toch anders dan wij nu weten. [KK]. 
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[Barlow, E.], 1715. Meteorological Essays Concerning the Origin of Springs, 
Generation of Rain, and Production of Wind. With a Rational and Historical Account 
of the Causes and Course of the Tide: Its Propagation thro’ the great Ocean; and its 
Reception into the Narrow Seas, and Channels: More especially near the Coasts of 
Great-Britain and Ireland. Explaining all along its various Appearances, and 
seeming Irregularities. In Two Treatises [in onevolume]. London, printed for John 
Hooke, 122 & 212 pp. 
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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. 

Links 

Onderzoeksschepen (meestal huidige) per land gegroepeerd. Voor Nederland 
slechts de Pelagia, Tridens en Tydeman), voor Belgie alleen de Belgica, met 
scheepsspecificaties. 
http://www.researchvessels.org/country.htm 

Stichting Zeesleepboot ‘Holland’, nu een varend museumschip, maar voor velen ook 
een onderzoeksvaartuig (voor RWS Directie Noordzee) 
http://www.hans-biersteker.com/Totaal-frame.htm  

Jan Fernhout: over het Weerschip Cumulus en veel meer 
http://home.wanadoo.nl/janfernhout/weerschip_cumulus.htm  

Maritiem Digitaal is een gezamenlijke database van de 
belangrijke maritieme musea in Nederland 
http://www.maritiemdigitaal.nl/ 

Maritime and Naval Museums in Britain and Ireland,  
compiled by Martin H Evans and Janet West: 
http://people.pwf.cam.ac.uk/mhe1000/links.htm   

The Maritime History Virtual Archives compiled by Lars 
Bruzelius, Upsala, Sweden: 
http://www.bruzelius.info/Nautica/Nautica.html  

Naval and Maritime Museums: 
http://www.bruzelius.info/Nautica/Museums/mm.html  

National Maritime Museum, online Collections 
http://www.nmm.ac.uk/collections/explore/index.cfm/category/charts  
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HOC Ledenlijst 

E-mailadres gezocht 

Wie heeft het huidige e-mailadres van: Egbert Duursma, JaapJan Zeeberg, en Jan Stel? 

Nieuwe HOC leden 

Achternaam Voornaam Instituut Adres Telefoon E-mail

Hr Fernhout Jan Batavierlaan 105
Nieuwerkerk a/d Ijssel

janfernhout@orange.nl

Mw. Vandenbroek Angélique METOC Dienst KM
Marine Vliegkamp de Kooy MPC 10A

Postbus 10.000
1780 CA Den Helder

0223 658739 AGN.vd.Broek@mindef.nl

Mw. Westermann-van Loes Zoologisch Museum, UvA P.O. Box 94766
Mauritskade 61, 1090 GT 

020 525 5926 westermann@science.uva.nl
 

Adreswijzigingen & correcties 

Achternaam Voornaam Instituut Adres Telefoon E-mail

Hr Nederhand Fred METOC Dienst KM
Marine Vliegkamp de Kooy MPC 10A

Postbus 10.000
1780 CA Den Helder

0223 658739 F.Nederhand.01@mindef.nl

Hr. Laane Remi Deltares
& UvA

Postbus 177
2600 MH Delft

06-55328118 r.laane@wanadoo.nl
remi.laane@deltares.nl

Hr Stolk Ad Rijkswaterstaat Noordzee
Directie Water en Scheepvaart   

Postbus 5807
2280 HV Rijswijk                         

 070 33 66 787                    adstolk51@gmail.com

Hr. Wallbrink Hendrik KNMI Postbus 201
3730 AE De Bilt

030-2206911 wallbrink@planet.nl
 

 


