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Twee gedroogde algen, links Cladophora rupestris, rechts Corallina officinalis, in 
1874 door ‘Sophie Six’ verzameld op het eiland Wight.  

Zie ‘Bij de voorplaat’, p. 10 in deze aflevering.  

 



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

Aflevering 05 – april 2009 

 

 

2

Inhoud 
Redactioneel ................................................................................................. 2 
HOC Berichten............................................................................................... 3 

Verslag 5e HOC bijeenkomst......................................................................... 3 
Aankondigingen............................................................................................. 6 

6e Bijeenkomst ‘Historie van de Oceanografie Club’ ......................................... 6 
Andere bijeenkomsten, congressen ............................................................... 7 

Berichten van andere organisaties ................................................................... 7 
History of Oceanography.............................................................................. 7 
Tentoonstelling: ,,Navigare necesse est'' Geschichte der Navigation .................. 8 

Ter attentie................................................................................................... 8 
International Congresses on the History of Oceanography................................ 8 
Hoe verder met de HOC website ................................................................... 9 

Bij de voorplaat............................................................................................10 
Historische methoden en technieken ...............................................................10 
Boeken en publicaties ...................................................................................11 

Boekbesprekingen......................................................................................11 
Het Origineel................................................................................................11 

Isaac Vossius' „De motu marium et ventorum” (1663)....................................11 
Advies, vragen en antwoorden .......................................................................13 

Links ........................................................................................................13 
HOC Ledenlijst .............................................................................................14 

E-mailadres gezocht...................................................................................14 
Nieuwe HOC leden .....................................................................................14 
Adreswijzigingen & correcties ......................................................................14 

Redactioneel 

Dit is Aflevering 05 van ‘ad HOC’ met het verslag van de laatste HOC vergadering 
(21 november 2008), en de aankondiging van de de  
6e HOC vergadering op 14 april 2009.  

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 5e HOC bijeenkomst 

21 november 2008, IMAU, Buys Ballot Laboratorium, Utrecht. 

Aanwezig: Hendrik Wallbrink, Marcel Wernand, Theo Gerkema (allen kon. NIOZ);Ad 
Stolk (RWS Noordzee); Kees Kramer (Mermayde); Wil de Ruijter (IMAU), Nicolette 
Volp, Huib de Swart, Paul Leclercq, Eirk van Sebille, Selma Huisman Petra van de 
Werf (allen RUU), Bert Theunissen (Inst. Geschiedenis & Grondslagen van de 
Natuurwetenschappen), Leo Otto, Gerhard Cadée en Johan van Bennekom. 

Afgemeld: Martien Baars, Doeke Eisma, Winfried Gieskes, Remi Laane, Johann 
Lutjeharms, Florence Pieters, Annelies Pierrot-Bults, Raymond Schorno, Tjeerd van 
Weering, Loes Westerman-van der Steen en Tjarda Wilbrink. 

Vergadering 

Om 11.00 uur opent dagvoorzitter Leo Otto de bijeenkomst en heet de aanwezigen 
welkom.  

Mededelingen over lopende Projecten 

1. Structuur HOC en mededelingen: Zoals bekend zijn de gelden van HOC gestald 
bij ICPB (International Congress Pelagic Biogeography) en lopen betalingen via 
Remi Laane en Annelies Pierrot. Nu Annelies met pensioen is lijkt het raadzaam om 
binnenkort om te zien naar een andere mogelijkheid voor het posutioneren van een 
rekening. Voorgesteld wordt om te bezien of dit als een ‘derde gelden’ rekening 
onder de NIOZ administratie zou kunnen.  

Johan van Bennekom heeft deelgenomen aan het ICHO-VIII Congres “The history 
of oceanography in the Mediterranean", 26-29 June 2008 in Naples, en geeft een 
kort verslag van zijn ervaringen (zie vorige ad HOC). In Napels is in de wandel-
gangen aan de orde geweest of Nederland wellicht geïnteresseerd zou zijn in het 
organiseren van het volgende congress: ICHO-IX. Johan vraagt de vergadering of 
daar eventueel belangstelling voor zou bestaan, en hoe en waar dit dan zou moeten 
plaatsvinden. Uiteraard heeft dit naast financiele ook personele implicaties. Dr 
Walter Lenz (Institut für Klima- und Meeresforschung, Universität Hamburg), nauw 
betrokken bij het ICHO is bereid om op een volgende HOC bijeenkomst uitleg te 
geven over de ICHO. Johan zal intussen sonderen bij Nederlandse oceanografische 
instituten over eventuele bereidheid mee te werken, en een brief sturen naar de 
President Commission of the History of Oceanography, Dr K.R. Benson. 

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. De 
(tijdelijke) site http://hoc.hydrografie.info (NB: zonder www) is nog steeds actief. 
Zoals in de vorige ad HOC werd gemeld, is een naam nodig voor de HOC website, 
alsmede een provider waar deze wordt geparkeerd. Kramer stelt voor om van het 
HOC budget de kosten voor een provider te betalen. Dit zal gaan om ca. € 30 per 
jaar. Theunissen meldt dat HOC goed zou passen in een groter kader, bijvoorbeeld 
onder GeWiNa (Gewina, Belgisch-Nederlands Genootschap voor Wetenschaps- en 
Universiteitsgeschiedenis, www.gewina.nl). Hij geeft aan, als Gewina bestuurlid, dat 
Gewina reeds accoord is. Ook de vergadering ziet dit als een positieve ontwikkeling 
en gaat accoord. Verder, ten aanzien van de website, geeft Teunissen aan dat de 
HOC site ook zou kunnen vallen onder een initiatief van het Huygens Instituut om 
een centrale plaats te zijn (te worden) voor websites die een focus hebben op de 
geschiedenis van de wetenschappen, een geschiedenis Portal. Dit zou op verschil-
lende manieren kunnen, bijvoorbeeld als link naar de HOC-website, of geintegreerd 
in de site van het Huygens Instituut. Het Huygens Instituut is een onderzoeks-
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instituut van de KNAW, opgericht in 1992 en gevestigd in de Koninklijke Bibliotheek 
in Den Haag (www.huygensinstituut.knaw.nl/). Het instituut heeft zowel literatuur-
geschiedenis als de wetenschapsgeschiedenis als onderzoeksterrein. De vergade-
ring geeft aan dat dit wellicht een simpele en doeltreffende manier is om aan te 
sluiten bij bestaande (geschiedenis)-ontwikkelingen mits technisch en logistiek 
haalbaar met de beperkte middelen (menskracht) van HOC, en vraagt Kramer om 
nader onderzoek te doen naar de mogelijkheden.  

Zie ook ter attentie op p. 9 van deze ad HOC. 

3. Biografische gegevens zee-onderzoekers. Leo Otto meldt dat het HOC Biografisch 
Katern 01 is uitgekomen. Algemeen is er waardering voor dit initiatief en voor de 
opzet van de katernen. Het geeft samenstellers de mogelijkheid snel resultaat te 
zien, de mogelijkheid tot het eenvoudig samenstellen van updates en uitbreiding 
met volgende katernen. Uiteindelijk, als daar behoefte toe bestaat, zou men over 
kunnen gaan tot samenstelling van een boek. Otto vraagt om commentaar/correc-
ties en aanvullingen naar hem te sturen. Het voorstel tot het opnemen van auto-
grafieën wordt ondersteund.  

4. Onderzoekschepen. Johan van Bennekom meldt voortgang. Het concept voor 
HOC Katernen zou zeker ook goed passen voor de beschriving van onderzoeks-
schepen. Hij meldt dat er een website bestaat aangaande het weerschip Cumulus 
(door Jan Fernhout, zie vorige ad HOC). 

5. Apparatuur. Kees Kramer rapporteert geringe voortgang, maar onderstreept dat 
ook voor oceanografische apparatuur HOC Katernen een goede mogelijkheid bieden 
om apparatuur die (nog) aanwezig is bekendheid te geven. Het Universiteits-
museum Groningen en het Museum Boerhave (Leiden) worden – naast de oceano-
grafische instituten - genoemd als locaties voor apparatuur en voor eventuele 
samenwerking. 

HOC Lezingen 

Na het formele deel volgden drie lezingen:  

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

[ICHO VIII] In the second half of the 19th century twenty-five marine biological 
stations were established on the European coasts; two more in the USA and one in 
Japan. A commonly accepted explanation is the increased interest in (marine) 
biology fed by the evolution theory proposed by Charles Darwin in 1859. Studies to 
prove (or disprove) these new ideas required working with fresh specimens. 

Nearly all of these Stations are described at length by Kofoid 1. Moreover, mono-
graphs have been written about the history of individual Stations. Each Station has 
its own particular history in which the role of individual scientists and national 
circumstances is important. Nevertheless, I will try to detect some common 
features and differences in the establishment and the subsequent fate of these 
Stations. 

A division can be made between Stations founded before about 1880, when nearly 
all of them were established in relation to Universities or Academies of Science. 
Exceptions, depending on private funding, are the Stazione Zoologica in Naples and 
the Dutch Station, established by the Dutch Zoological Association. The Stazione 
had revenues from the associated Museum and especially by renting out facilities. 
No such possibilities existed in Holland and it is not surprising that the first Dutch 

                                           
1 Kofoid, C.A., 1910. The biological stations of Europe, GPO, Washington, 360 pp 
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Station, a dismountable wooden shed, was the most modest of all. An advantage 
was that it could be situated at different locations along the Dutch coast, which 
indeed happened. 

In this period the scientists aimed to solve fundamental questions (so called “pure 
science”). Stations established after about 1880 had also studies of fisheries in their 
mission statements.  

In those days many scientists did not make a clear distinction between pure and 
applied science; they expected significant results from the application of scientific 
methods to practical problems. In some regions concern appeared about possible 
over-fishing, rather ideas for more efficient management of fisheries. 

These questions involved governmental agencies and this meant financial support. 

It is noteworthy that the sequence of events was different in the USA. The “Fish 
Commission” was established already in 1871, while the Marine Biological Labora-
tory in Woods Hole – the first in the USA – dates from 1888. 

In several ways the Stazione Zoologica played a key role, scientifically as a meeting 
place for specialists, but also politically. As an aftermath from the French-German 
war in 1870, the leading French marine biologist, Henri de Lacaze-Duthiers refused 
to hire a table in the Station from “that Prussian”. And many Stations in France 
resulted. In England, visiting Naples was popular; establishing Stations was 
delayed. In Germany, Anton Dohrn used his considerable network to try to delay 
the founding of Stations in Germany. 

Ad Stolk (Rijkswaterstaat Noordzee) 
Het Kroonvlag project 

Het Kroonvlag project, genoemd naar de schepen van de Kroonvlagrederij, betrof 
geofysisch onderzoek in de jaren 1967-1980 door het Vening Meinesz Laboratorium 
van de zeebodem van de Atlantische Oceaan tussen de 10 and 38 °N. Doel van het 
project ware het verkrijgen van kennis van bodem en basement van Noord-
Atlantische Oceaan, reconstructie van de spreiding van Noord-Amerika en Afrika, en 
onderzoek naar de morfologie, magnetische signatuur en modellering van de 
fysische processen van de Fracture Zones. Vele schepen die voeren tussen 
Nederland en Suriname dienden als ‘ships of opportunity’ (Achiles, Palamedes, 
Aegis, Themis, Marathon, etc.). Door het slim kiezen van de route werd een groot 
zeegebied bestreken voor de geofysische metingen.  

De lezing werd opgeluisterd door historische filmbeelden van de expeditie met de 
het schip Ares. 

Theo Gerkema (NIOZ) 
Een kleine geschiedenis van de Corioliskracht 

Het onderzoek naar de invloed van de aardrotatie op bewegende objecten op aarde 
kent een lange geschiedenis. Een van de eerste aspecten betrof de oostwaartse 
afbuiging van vallende objecten. In de 17e eeuw werd gezinspeeld op de mogelijk-
heid, dat door het uitvoeren van valproeven vanaf een toren een direct bewijs van 
de aardrotatie verkregen zou kunnen worden. Giovanni Borelli, in de jaren zestig 
van de 17e eeuw, was de eerste die op basis van een mechanische theorie een 
schatting maakte: hij vond dat bij een toren van 70 meter een vallend object 
slechts zo'n twee centimeter ten oosten van z'n loodlijn zou neerkomen - een te 
klein effect dus om in de praktijk te kunnen waarnemen. Pas in de 19e eeuw heeft 
men het effect dmv valproeven in mijnschachten kunnen vaststellen. 

Belangrijker voor de meteorologie, en uiteindelijk ook voor de oceanografie, was 
Hadley's artikel over de passaatwinden, dat in 1735 verscheen. Hij beredeneerde 
dat een naar de evenaar gerichte stroming naar het westen zou moeten afbuigen, 
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omdat de deeltjes naar een steeds grotere breedtecirkel bewegen, en dus t.g.v. een 
deficit in oostwaartse snelheid naar het westen moeten gaan. 

Deze westwaartse afbuiging vertaalt zich als een afbuiging naar rechts op het 
Noordelijk Halfrond, en als een afbuiging naar links op het Zuidelijk Halfrond. Dat 
ook een oostwaartse snelheid aanleiding geeft tot zo'n afbuiging onderkende Hadley 
echter niet. 

In 1798 leidde Laplace ten behoeve van zijn getijdentheorie alle versnellingstermen 
af die bewegende deeltjes op de draaiende aarde ondervinden; dit zijn in totaal vier 
termen (de hierboven besproken effecten vallen daar onder). Ferrel paste ze een 
halve eeuw later toe in de meteorologische context, en introduceerde de balans die 
we nu als "geostrofie" kennen. Buys-Ballot kwam in 1857 langs empirische weg 
impliciet tot dezelfde balans. 

En Coriolis? Hij publiceerde in 1835 een artikel waarin hij de afbuigende versnel-
lingstermen afleidde die bewegende deeltjes ondervinden in een roterend systeem; 
hij dacht hierbij - het was de tijd van de industriële revolutie - aan roterende 
machines, maar zijn afleiding is algemeen geldig. Hij associeerde deze versnellings-
termen met een afbuigende kracht, die we nu de ‘Corioliskracht’ noemen. Alle 
hierboven besproken gevallen zijn echter niets anders dan een manifestatie van 
deze kracht, en de studies ernaar  betroffen dus in wezen de ‘Corioliskracht’ avant 
la lettre. 

Een artikel over dit onderwerp is inmiddels in ‘Meteorologica’ verschenen (pdf op 
www.nioz.nl/gerk onder ‘publications’. 

 

Na een vragenrondje dankt Leo Otto de sprekers voor hun interessante lezingen en 
Wil de Ruijter en het IMAU voor de gastvrijheid [KK]. 

Aankondigingen 

6e Bijeenkomst ‘Historie van de Oceanografie Club’ 

Datum: 14 april 2009, 10:30 -15:30 uur 

Plaats: Zoölogisch Museum Amsterdam (ZMA), zaal 510 
Mauritskade 57, 1092 AD  Amsterdam  
(Noot: de ingang bevindt zich in het straatje rechts langs het 
gebouw aan de Mauritskade) 

Agenda:  

10.30 Ontvangst 

11.00 Welkom  

11.15 Rapportage projectgroepen HOC 

11.45 Leo Maas (NIOZ):  
“Dood water” 

12.30 Lunch (op eigen gelegenheid) 
In de middagpauze is er gelegenheid om in de Artis-bibliotheek (Plantage 
Middenlaan 45) een expositie is te bezichtigen van de brieven van 
Darwin aan Hoek en van enkele Siboga-spullen 
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13.30 Walter Lenz (Institut für Klima- und Meeresforschung, Univ.Hamburg) 
“Commision on Oceanography en ICHO IX” 2 

 waarna discussie over een Nederlandse candidatuur 

14.30 Florence Pieters (gastmedewerker van het Zoölogisch Museum) 
“Max Weber en de Siboga-expeditie” 

 In het kader van het Darwin-jaar zal Mevrouw Pieters ook aandacht 
schenken aan de correspondentie tussen Charles Darwin en P.P.C.Hoek 

15.30 Sluiting. 

Andere bijeenkomsten, congressen 

Chemie-Historische Groep  & Sectie Historiek van de Scheikunde 

Titel:  Chemie & Oude Meesters 

Wanneer: donderdag 16 april 2009 

Waar:  Reehorst, Ede 

Info:  www.kncv.nl/chg  

Arbeitskreis Geschichte der Meeresforschung 

Titel:  26. Treffen des Arbeitskreises  

Wanneer: zaterdag 09 mei 2009, 12:00 uur 
(tevens: zondag 10 mei 2009, 10:00 uur een rondleiding door  
het nieuwste deel van het DMM, het OZEANEUM) 

Waar: NAUTINEUM des Deutschen Meeresmuseums (DMM) 
Kleiner Dänholm, 18439 Stralsund 

Info:  Gerd Wegner (gerd.wegner@ish.bfa-fisch.de)  

History of Science and Technology 

Titel:  XXIII Congress of History of Science and Technology 

Wanneer: 28 juli – 2 augustus 2009  

Plaats:  Budapest (HU) 

Info:  www.conferences.hu/ichts09/index.htm (Ms Wolfschmidt).  

Berichten van andere organisaties 

History of Oceanography 

De 20e History of Oceanography Newsletter (Eric Mills editor) is beschikbaar 
gekomen (zie www.ijnhonline.org (ga naar de link ‘The history of oceanography 
newsletter archive page’) 

Eric Mills stuurde ook het volgende bericht uit: 

“George Vlahakis has asked me to forward the following message:  

                                           
2 Zie ook een korte introductie over ICHO op p. 8  in deze ad HOC 
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The History of Oceanography Committee of the European Federation for the Marine 
Sciences is reactivated, because we think that despite the current difficulties the 
field must be present as a discipline of particular interest for those engaged in the 
study of the marine environment. We look forward to receiving any fresh ideas, 
thoughts, proposals, anything you may consider valuable for bringing history of 
oceanography on stage.  

Please note that you do not have to be a member of the EFMS to participate 
actively in the Committee.  

For any further information, expression of interest in participating in the 
Committee, or submission of proposals, please contact Dr George N. Vlahakis: 
gvlahakis@eie.gr or gvlahakis@yahoo.com.”  

Tentoonstelling: 
,,Navigare necesse est'' Geschichte der Navigation 

Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung in Hamburg 

Felix-Dahn-Straße 3, 20357 Hamburg 

30 oktober 2008 tot 30 juni 2009 

Open: maandag-zaterdag, 09-18 uur. 

Ter attentie 

International Congresses on the History of Oceanography 

The international - non-governmental - umbrella for scientific societies and unions 
is ICSU (International Council for Science [before 1998: … of Scientific Unions]), 
with 116 National members (The Netherlands, member since 1922; KNAW), and  
30 International scientific unions, including: 

International Union of the History and Philosophy Science (IUHPS) - Division of 
History of Science and Technology (DHST) (Netherlands: Prof. Rina Knoeff, 
Maastricht University), having 13 Commissions, including Oceanography.  

The Commission of Oceanography calls itself ‘Commission of History of Oceano-
graphy’. In our times the IUHPS/DHST keeps the series running.  

President: Prof. Keith Benson, Vancouver (co-organizer of ICHO V) 

Vice-Presidents: 
• Jacqueline Carpine-Lancre, Monaco (involved in ICHO I) 
• Dr. Margaret B. Deacon, UK 
• Dr. Walter Lenz (Germany, organizer of ICHO IV) 
• Prof. Helen Rozwadowski, USA (author of a book on the history of ICES) 

Secretary: Deborah C. Day, USA (Liberian Scripps Institute of Oceanography, USA). 

Editor of Newsletter: Prof. Eric Mills, Halifax (former president of the Commission) 

An overview of the series of ICHO congresses is given in the following table. 
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No. dates locations papers pages of 
proceedings

sponsors, occasion, auspices

I 12-17 Dec 1966 Monaco 57 805 Monaco, Unesco, IUHPS
Foundation of Monte Carlo Centenary,
Rainier III

I 12-20 Sep 1972 Edinburgh, UK 46 435 Challenger Expedition Centenary,
Prince Philip

II 22-26 Sep1980 Woods Hole, USA 69 812 WHOI
50th Anniversary WHOI

IV 23-29 Sep 1987 Hamburg, Kiel, 
Bremerhaven, Germany

74 603 IOC, SCOR, government,
Bundespräsident Weizsäcker

V 7-14 Jul 1993 La Jolla, USA 63 556 SIO
90th Anniversary SIO

VI 15-20 Aug 1998 Qingdao, China 39 507 IOC
government

VII 8-12 Sep 2003 Kaliningrad, Russia 300
(251 Russian)

457
(abstracts)

ONR

VIII 26-29 Jun 2008 Naples, Italy 34 in preparation Stazione Zoologica Anton Dohrn
 

Walter Lenz 

Hoe verder met de HOC website 

Graag verneemt de HOC kerngroep uw mening over de te varen koers ten aanzien 
van de HOC website. Zoals in eerdere en deze ad HOC aangegeven zijn er 
verschillende routes: een eigen website, een website onder een oceanografisch 
instituut, of onder een andere geschikte organisatie. 

• Website bij een oceanografisch instituut; de meest geschikte kandidaat 
(kon. NIOZ) heeft aangegeven dat het bereid is een link op te nemen naar 
de HOC site, maar HOC liever niet ziet als onderdeel van de NIOZ site. 
Tenzij andere instituten zich aanmelden, vervalt deze optie. 

• Eigen HOC website: zie het (voorlopig) resultaat, gemaakt door Huibert-Jan 
Lekkerkerk (http://hoc.hydrografie.info). Ook bij Huibert-Jan zou de 
voorkeur uitgaan naar een site bij een (betaalde) provider. Kosten zijn laag 
(ca € 30/jaar); we moeten nog wel een naam verzinnen. Voordeel: eigen 
gezicht, in te delen zoals wij dat zelf willen; onderhoud (mits beperkt) door 
Huibert-Jan. Nadeel: mogelijk moeilijk te vinden.  

• Onder het Huygens Instituut (www.huygensinstituut.knaw.nl/), zie discussie 
vorige vergadering. De site beoogt historisch wetenschappelijk onderzoek 
samen te brengen. Voordeel: zoek je op geschiedenis van de wetenschap-
pen, dan kom je ook bij HOC uit; nadeel lijkt vooralsnog dat de band met de 
geschiedenis van de natuurwetenschappen slecht te herkennen is (onder-
werpen behandelen met name de geschiedenis van de letterkunde). Techni-
sche ondersteuning is beschikbaar vanuit het instituut. 

• Mix: Vooralsnog de site zoals opgezet door Huibert-Jan, met uitzetten van 
links (naar HOC) op sites van instituten, HOC leden en Huygens Instituut, en 
op termijn (3 jaar?) evalueren welke definitieve strategie wordt gekozen. 

Graag uw mening in deze. 

Kees Kramer 
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Bij de voorplaat 

Vanaf het midden van de 19e eeuw was het voor de gegoede burgerij in Engeland 
die nabij de kust woonde gebruik om in de vrije tijd aan het strand en in ‘ rock 
pools’ op zoek te gaan naar zeeleven (‘Wonders of the Sea’). De planten en dieren 
werden verzameld en indien mogelijk in leven gehouden, geholpen bijvoorbeeld 
door instructies van Gosse (1854) 3 and Wood (1857) 4. Een andere optie was het 
aanleggen van een herbarium van gedroogde mariene algen.  

Het album in oblong formaat (22x13.5 cm), waar de pagina op het voorblad uit 
komt, heeft op het voorblad de titel ‘Seaweeds from the Isle of Wight’ en voorzag 
aan de behoefte om een klein herbarium in te richten. Blijkens de inscripties 
(titelblad, verso) heeft de Nederlandse ‘Sophie Six’ het lege album gekocht in 1874 
(in Ventnor, aan de zuidkust van Wight) en haar vondsten - na drogen - ingeplakt. 
De wetenschappelijke namen zijn in een contemparain handschrift toegevoegd. 
Wellicht heeft zij hulp gehad van de in die tijd uitgekomen handleidingen, zoals die 
van Hibberd (1872) 5 en Grattann (1873) 6. Alle 10 bladen zijn gevuld met 2-5 
soorten per blad, waarbij enkele soorten (bijvoorbeeld het Iers mos, Chondrus 
crispus) meerdere malen voorkomen. 

Een tweede insctiptie geeft aan dat ‘Jan Six’ in 1903 wellicht met het album is 
verder gegaan, al zijn alle species namen in hetzelfde handschrift.  

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. 

                                           
3 Gosse, P.H., 1854. The aquarium: an unveiling of the wonders of the deep sea. 
Van Voortst, London, xiii+278 pp 
4 Wood, J.G., 1857. The common objects of the sea shore including hints for an 
aquarium. Routledge, London, iv+132 pp 
5 Hibberd, S., 1872. The seaweed collector. A handy guide to the marine botanist 
suggesting what to look for, and where to go in the study of the British algae, 
vii+152 pp. 
6 Grattann, W.H., [1873-74]. British marine algae: being a popular account of the 
seaweeds of Great Britain, their collection and preservation. Bazaar Office, London, 
237 pp 
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Boeken en publicaties 

Benson, K.R. & H.M. Rozwadowski (Eds.), 2007 
Extremes: Oceanography adventures at the poles 
History Publications, Sagamore Beach, USA; 393 pp. 

Brand, A.R., 2008 
Sir William Herdman's legacy to the Isle of Man: 114 years of marine biology 
Proc. Isle of Man Nat. Hist. & Antiq. Soc. 12: 115-132 

Moore, P.G., 2008 
The Marine Station at Millport: the "troubled years" between 1897-1907 and their 
continuing resonance 
The Linnean, 24: 21-36 

Robeyns, G., 2008 
Das erste Delphinarium in Belgien (1968-1969) 
Der Zoologische Garten, NF 77: 312-322 

Szabo, V.E., 2008 
Monstrous fishes and the mead-dark sea: whaling in the medieval north Atlantic 
Brill, Leiden, xviii, 326 pp, 32 ill. 

Boekbesprekingen 

Er zijn geen boekbesprekingen binnengekomen. 

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. 

Isaac Vossius' „De motu marium et ventorum” (1663) 

In 1663 publiceerde Isaac Vossius (zoon van de beroemde geleerde Gerhard 
Vossius) een boek over wat we nu de "geofysische stromingsleer" zouden noemen: 
een studie naar de bewegingen van de zeeën en de lucht. Drie jaar later verscheen 
een franse vertaling ("Guidon de navigation"), en in 1677 een engelse. 

Al in zijn voorwoord maakt Vossius duidelijk dat hij met occulte verklaringen niets 
van doen wil hebben: "Here you shall find no influences of the Stars, as they call 
them, or occult qualities or magnetismes, I refer all to the Sun and ballance of 
Waters [omnia ad Solem & aquarum refero libramentum]". Behalve de opwarming 
door de zon, en een "waterevenwicht" (wat we kunnen interpreteren als het 
principe van behoud van massa), laat hij dus geen andere verklaringsmechanismen 
toe. Hij beschouwt ook enige invloed van de maan als een occult idee, wat hem in 
problemen brengt wanneer hij de getijden moet verklaren. Niettemin was het boek 
van waarde, allereerst door de vrij uitvoerige beschrijvingen van de zeestromingen 
(hij had contacten met belangrijke mensen uit de VOC); en ook, doordat hij als 
eerste het idee van een gesloten circulatiepatroon onderkent, door hem met het 
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latijnse "gyrus" aangeduid. Wat we nu kennen als de "subtropical gyre" vindt zijn 
oorsprong bij Vossius. 

Met enig recht komt hem dus een plaats toe in de eregalerij van de HOC van 
nederlanders die een belangrijke bijdrage aan de oceanografie hebben geleverd, zij 
het dat er geen portret van hem is overgeleverd. 

(Een artikel door Theo Gerkema over Vossius' "De motu" is in voorbereiding.) 

Theo Gerkema 
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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 

Het Huygens Instituut, een onderzoeksinstituut van de KNAW op het gebied van de 
literatuur- en wetenschapsgeschiedenis 
http://www.huygensinstituut.knaw.nl/   

Het Belgisch-Nederlands Genootschap voor Wetenschaps- en Universiteits-
geschiedenis (Gewina) 
http://www.gewina.nl/  

Darwin on-line: 
http://darwin-online.org.uk/ 

Louis Agassiz 
http://apps.carleton.edu/campus/library/now/exhibits/pastexhibits/exhibits2006/ag
assiz2007/ 

Historische telescopen in Nederland (en waar te zien) 
http://www.phys.uu.nl/~vgent/telescope/telescopenl.htm  

Website met de vaarberichten van het duitse onderzoeksschip FFS Anton Dohrn 
www.anton-dohrn.de  

Maritiem Museum Rotterdam 
http://www.maritiemmuseum.nl/website/  

De instrumentenzaal van het Teylers Museum in Haarlem 
http://instrumentenzaal.teylersmuseum.nl/  

NOAA Photo library 
http://www.photolib.noaa.gov/  
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HOC Ledenlijst 

E-mailadres gezocht 

Ondanks eerdere reacties zoeken we nog steeds naar het huidige e-mailadres van: Egbert Duursma en Jaap Jan Zeeberg. 

Nieuwe HOC leden 

Als bijlage bij deze ad HOC zal een bijlage worden gestuurd met de huidige lijst met adresgegevens(in .xls). Ieder wordt vriendelijk verzocht te 
zien of alles (nog) klopt en eventuele wijzigingen door te geven.  

Adreswijzigingen & correcties 

Titel Achternaam Voornaam Instituut Adres Telefoon E-mail

Hr. Cadée Gerhard C. NIOZ Postbus 59
1790 AB Den Burg

0222-369499
hs: 0222-313 028

gerhard.cadee@nioz.nl

Hr. Duursma Egbert 302 Av. Du Sémaphore
06190 Roquebrune/Cap Martin

+33-93789793

Hr. Laane Remi Deltares
& UvA

Postbus 177
2600 MH Delft

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

Hr Stel Jan Kruisbveld 13
B - 2870 Puurs Belgie

 janstel@skynet.be
jan.stel@skynet.be

Hr. Wallbrink Hendrik Poortenaarlaan 94
3431RJ Nieuwegein

030-6031982 wallbrink@planet.nl
 

 


