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Redactioneel 

Dit is Aflevering 06 van ‘ad HOC’ met het verslag van de laatste HOC vergadering 
(14 april 2009), en de aankondiging van de de 7e HOC vergadering op 20 november 
2009, bij Rijkswaterstaat in Scheveningen.  

Korte tekstbijdragen en/of illustraties zijn welkom. Graag per e-mail naar de 
redactie: kees.kramer@mermayde.nl. Heeft u een idee voor een lezing voor een 
volgende bijeenkomst? Vooralsnog hebben we weinig biologisch georienteerde 
lezingen gehad. Wie? [KK] 
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Bij de voorplaat 

De voorplaat is een illustratie van de bekwaamheid van J.G. de Man als tekenaar. 
Zie de boekbespreking door Gerhard Cadée: Karssen, G., 2006. Life and work of Dr 
Johannes Govertus de Man (1850-1930), a Crustacea and Nematoda specialist. 

HOC Berichten 

Verslag 6e HOC bijeenkomst 

Gehouden 14 april 2009, Zoölogisch Museum, Amsterdam. 

Aanwezig: Johan van Bennekom, Jan Boon, Gerhard C. Cadée, Fons Cehiz, Frans 
Feith, Theo Gerkema, Bas de Groot, Kees Kramer, Remi Laane, Paul en Alwine 
Lansen, Walter Lenz (Duitsland), Johann en Ronel Lutjeharms (Zuid Afrika), Leo 
Maas, Jeroen Mohrmann, Leo Otto, Annelies Pierrot-Bults, Florence Pieters en 
Marcel Wernand. 

Afgemeld: Doeke Eisma, Winfried Gieskes, Remi Laane, Frits Koek, Ad Stolk en Bert 
Toussaint. 

Vergadering 

Om 11.00 uur heet de dagvoorzitter Leo Otto allen welkom. Speciale vermelding 
verdienen de buitenlandse aanwezigen: het HOC lid Johann Lutjeharms met 
echtgenote uit Stellenbosch (Zuid Afrika), en Walter Lenz (Hamburg, Duitsland). 

1. Structuur HOC en mededelingen: Voor het beheer van het HOC budget, 
ondergebracht bij bij het ICPB (International Congress Pelagic Biogeography), zal 
naast Annelies Pierrot-Bults voor HOC ook Remi Laane tekenbevoegdheid krijgen. 
Annelies zal daartoe stappen ondernemen. Een ‘derde gelden’ rekening onder 
bijvoorbeeld de NIOZ administratie zou dan niet nodig zijn.  

Annelies presenteert de HOC jaarrekening 2008 aan de vergadering: 
 Initiele storting 07 jan 08  € 6.184,07 
 Uitgaven 
  Bankkosten (½) 2,50 
  Kamer van Koophandel 13,50 
  Reiskosten (JvB) 151,00 
  Bankkosten (½) 2,50 
  Bankkosten (½) 2,50 
  Bankkosten (½) 2,50 
 Totaal  € 174,00 
 Saldo per 01 januari 2009-11-11  € 6.009,57 
 waarvan € 5.000 op een renterekening. 

De jaarrekening wordt aangenomen. Het wordt gesuggereerd te bezien of de 
renterekening een maximaal rendement oplevert, of dat dit beter omgezet kan 
worden in een rekening met een hoger rentepercentage. 

Annelies meldt dat er onder redactie van de Intergovernmental Oceanographic 
Commission (IOC) een boek in voorbereiding is ter gelegenheid van het 50-jarig 
jubileum van SCOR (Scientific Committee on Oceanic Research). Zij verzamelt voor 
Nederland informatie en zal een voorzet schrijven voor een hoofdstuk. Informatie is 
welkom. 
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2. Website. Kees Kramer geeft een kort overzicht van de stand van zaken, en 
vraagt de vergadering een keuze te maken over de te volgen strategie (zie 
discussiestuk in ‘ad HOC 05’):  

a. Website onder de site van een oceanografisch instituut (optie is vervallen); 

b. 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); 

c. Onder het Huygens Instituut (www.huygensinstituut.knaw.nl/), zie discussie 
vergadering van 21 november 2008). De site beoogt historisch wetenschap-
pelijk onderzoek samen te brengen; vooralsnog lijkt dat de band met de 
geschiedenis van de natuurwetenschappen slecht herkenbaar; 

d. Mix: Vooralsnog de site zoals opgezet door Huibert-Jan, met stimuleren van 
links naar HOC (op sites van instituten, HOC leden en Huygens Instituut), en 
op termijn (na 3 jaar?) evalueren. 

Na een levendige discussie wordt besloten te kiezen voor optie d. Als naam van de 
site wordt www.Historie-Oceanografie.nl gekozen. Huibert-Jan zal worden gevraagd 
om deze site bij een provider op te zetten. De kosten voor de provider zijn 
uiteraard voor HOC. 

3. Biografische gegevens zee-onderzoekers. Leo Otto heeft tot op heden weinig tot 
geen reactie (opmerkingen noch aanvullingen) mogen ontvangen of het HOC 
Biografisch Katern 01. Hij vraag uitdrukkelijk om input zodat het product verder 
kan worden vervolmaakt. De (voorlopige) keuze van een electronisch format maakt 
het uitbrengen van een aangepaste versie relatief makkelijk. Katern 02 is in 
voorbereiding. 

4. Onderzoekschepen. Johan van Bennekom meldt geringe voortgang. Op de 
huidige lijst staan 80 schepen, waarvan 22 onderzoeksschepen.  

5. Apparatuur. Kees Kramer rapporteert stagnatie van de activiteiten, met name als 
gevolg van gebrek aan tijd. Er is geen reactie gekomen van HOC leden op een 
oproep om gezamenlijk een bezoek te brengen aan gevestigde wetenschapsmusea 
om te praten over een te volgen strategie (behouden van verouderde apparatuur is 
geen kerntaak van de oceanografische instituten). 

HOC Lezingen 

Na het formele deel volgden drie lezingen:  

Leo Maas (Koninklijke NIOZ)  
Dood water 

Dankzij de opmerkzaamheid van Fridtjof Nansen (zooloog, poolreiziger, ontdek-
kingsreiziger, politicus, humanitari medewerker en (1922) Nobelprijswinnaar) voor 
de vrede werd de oceanografische gemeenschap eind 19e eeuw gewezen op het 
opmerkelijke verschijnsel van dood-water. Nansen was dit fenomeen een aantal 
maal in de Noorse fjorden tegengekomen. Dood-water is het verschijnsel dat een 
schip zonder duidelijke oorzaak zijn voortstuwingsvermogen verliest en zijn 
snelheid met een factor vijf ziet terugvallen. Er lijkt nauwelijks aan te ontsnappen. 
Schepen kunnen een dag of langer ‘gevangen’ zijn door dood-water. Bovendien 
verliest een schip zijn vermogen tot manouvreren. Een verklaring hiervoor werd 
geopperd door Vilhem Bjerknes, die het zijn student V. Walfrid Ekman liet uitzoe-
ken. Bjerknes meende dat het door de zoutgelaagdheid kwam die het gevolg is van 
het feit dat in de fjorden smeltwater zich nestelt boven zout (Atlantisch) water. 
Ekman vond aanwijzingen in de klassieke werken van Plinius en Tacitus die er op 
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wezen dat dit verschijnsel al in de oudheid in de Middellandse Zee speelde. Hij deed 
zelf een groot aantal experimenten die een bevestiging gaven van het vermoeden 
door Bjerknes geopperd. De golfweerstand bleek met name sterk wanneer de 
bootsnelheid in de buurt ligt van de snelheid van de grensvlakgolf (met een lengte 
gelijk aan de scheepslengte). Het verschijnsel wijst dus op het bestaan van een 
‘weerstandshobbel’, en op de aanwezigheid van ‘meervoudige evenwichten’: bij 
zelfde inspanning (wind, motor, ..) gaat een boot of hard of langzaam vooruit. 
Kleine effecten leiden tot het ene of andere evenwicht. Deze weerstandshobbel is 
weliswaar ‘onzichtbaar’ (want onderwater) maar toch niet zo vreemd. Immers, 
diens tegenhanger aan het oppervlak, door de vorming van oppervlaktegolven, 
staat al sinds jaar en dag bekend onder de term ‘rompsnelheid’. En ook is het 
verschijnsel verwant aan de geluidsbarriere, wiens passage van vliegtuigen toch 
echt een inspanning vergt. Laatste analogon, zij het op-zijn-kop, treedt op bij 
luchtstroming over een berg en resulteert in atmosferische golven; een conversie 
die sterk toeneemt als de windsterkte nadert tot de golfsnelheid. 

Walter Lenz (Institut für Klima- und Meeresforschung, Univ. Hamburg) 
Commision on Oceanography en ICHO IX 
Walter Lenz belichtte de institutionele kant van de historisch-wetenschappelijke 
organisaties, meer in het bijzonder van de organisatie van een ICHO (International 
Congress of the History of Oceanography). Als organisator van ICHO IV en vice-
president van de Commission of History of Oceanography gaf hij een kijkje in de 
keuken (en enig advies) over de organisatie van een dergelijk congress.  

Er volgde een discussie over de wens en mogelijkheden van Nederlandse 
candidatuur voor de organisatie van ICHO IX. Johan van Bennekom had reeds 
veel voorwerk gedaan. Het NIOZ bleek bereid het congres in 2012 te huisvesten. In 
de discussie kwamen zaken aan de orde als een algemeen thema van het congres, 
de noodzaak voor een nationaal uitvoerend committee, het budget, tijdspad, orga-
nisatie en planning, en het interesseren van een uitgever (bijvoorbeeld Elsevier, 
dan wel de Printing-on-Demand optie). Johans voorstel om een brief te schrijven 
naar de voorzitter van de Commission of History of Oceanography, i.c. de president 
Keith Benson, met daarin het aanbod ICHO IX te organiseren, wordt aangenomen. 
De brief zal een ruwe schets bevatten van de voorgestelde organisatie die later, na 
een positieve reactie van de Commission verder kan worden ingevuld met meer 
detail om tot een definitief onderbouwd voorstel te komen. 

[Noot: Inmiddels is bekend geworden dat reeds was besloten de organisatie van 
ICHO IX aan Griekenland te gunnen, en dat alle activiteiten en discussies dus 
eigenlijk voor niets zijn geweest (zie ‘ad HOC Nieuwsflits 05’)] 

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

Florence gaf een overzicht van het leven en werken van Max Wilhelm Carl Weber, 
(1852-1937), met een focus op de organisatie en uitvoering van de Siboga Expe-
ditie (1899-1900) in de NOI archipel 1. In het kader van het Darwin-jaar werd ook 
aandacht geschonken aan de correspondentie tussen Charles Darwin en 
P.P.C.Hoek. 

Tijdens de lunchpauze werd een kort maar interessant bezoek gebracht aan de 
Artis-bibliotheek, alwaar een kleine selectie van Siboga-relevante boeken was 
uitgestald. Curator Piet Verkruijsse hield daarbij een korte inleiding.  

                                           
1 Zie ook: Pieters, Florence F.J.M. en Jaap de Visser, 1993. The Scientific Career of 
the Zoologist Max Wilhelm Carl Weber (1852-1937). Bijdragen tot de Dierkunde 
62(4): 193-214 
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Na een vragenrondje dankt Leo Otto de sprekers voor hun interessante lezingen, 
Piet Verkruijsse en medewerkers voor de ontvangst in de Artis Bibliotheek, Anelies 
Pierrot-Bults van het Zoölogisch Museum voor de gastvrijheid en Florence Pieters 
voor de organisatie van een heerlijke lunch [KK]. 

Aankondigingen 

7e Bijeenkomst ‘Historie van de Oceanografie Club’ 

Datum: 20 november 2009, 10:30 -16:00 uur 

Plaats: Rijkswaterstaat, Houtrustweg 600, Scheveningen 
Het gebouw is gelegen aan de zuidzijde van de haven in 
Scheveningen, nabij de locatie van de RWS schepen. 

Agenda:  

10.30 - 10.45 Ontvangst 

10.45 - 11.15 Huishoudelijke zaken HOC 

11.15 - 12.00 Bert Toussaint (Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Historische 
discipline) 
“Pionieren langs de kust: kustonderzoek tussen 1800 en 1940” 

12.00 - 13.00 Lunch 

13.00 - 13.45 Gerrit van Dam 
“Groeiend inzicht in verspreidingsverschijnselen in de afgelopen 
eeuw” 

13.45 - 14.30 Kees Kramer (Mermayde) 
“Oceanografie in populaire (jeugd)literatuur” 

14.30 - 15.30 Rondleiding schepen Rijkswaterstaat 

15.30 - 16.00 Afsluiting 

Andere bijeenkomsten, congressen 

Geen berichten ontvangen.  

Berichten van andere organisaties 

Arbeitskreis Geschichte der Meeresforschung 

Bericht van Manfred Stein: Bent u geinteresseerd in de historie van het Duitse 
onderzoeksschip “FRV Anton Dohrn” dan is de website www.anton-dohrn.de wellicht 
interessant. Als u uw e-mail op “User-Liste” zet, krijgt u bericht als er aanvullingen 
zijn op de website. 

History of Oceanography Newsletter 

De 21e History of Oceanography Newsletter (Eric Mills, editor) is recent beschikbaar 
gekomen (www.ijnhonline.org). Er zijn onder meer de volgende bijdragen, incusief 
twee van HOC leden: 

Leo Otto: Maury and Jansen, naval officers and friends 
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Jens Smed: The accession of France into ICES  

Jens Smed: Martin Knudsen’s activities in the ICES Service Hydrographique 

N. Della Croce et al.: Atacama Trench International Expedition 

Vera Schwach: The Northern Shrimp, small, but not insignificant, in marine 
research 

Johann Lutjeharms & Lance van Sittert: Pioneer of South African 
Oceanography Remembered 

Int. Congress of the History of Oceanography (ICHO-IX) 

Het negende ‘International Congress of the History of Oceanography’ zal in 2012 
worden georganiseerd in Athene, Griekenland, waarschijnlijk 4-8 juli. De locale 
organisatie berust bij Dr George Vlahakis (gvlahakis@yahoo.com) [Eric Mills]. 

Chemie-Historische Groep van de KNCV (CHG) 

Uit de CHG Nieuwsbrief: 

De nieuwe redacteur van de CHG Nieuwsbrief is Rob van Veen (veen1948@xs4all.nl 

Het museum Boerhave organiseert sinds december 2008 de ‘Salon Boerhaave’, een 
tweetal lezingen op de woensdagmiddag (aanvang 16:00 h) over een onderwerp uit 
de wetenschapsgeschiedenis. Toegang is gratis. Verdere informatie: 
www.museumboerhaave.nl. 

In memoriam: Dick Loeber 
12 april 1931 – 17 september 2009 

Elke (oudere) oceanograaf die je vraagt naar de 
grootste Nederlandse oceanografische inspanning 
van de afgelopen 50 jaar, denkt aan de Snellius-II 
Expeditie in de Indonesische wateren in 1984-
1985 en noemt dan in één adem de naam van 
Dick Loeber. Hij was de operationele coördinator 
van de Nederlandse Raad voor Zeeonderzoek 
(NRZ, toendertijd belast met het Nationale 
Vaarplan) tijdens de planning en de uitvoering  
van die in totaal 14 maanden durende serie vaar-
tochten met het onderzoekschip M.S. ‘Tyro’.  

Na zijn opleiding voor zeeofficier aan het Koninklijk Instituut voor de Marine, 
specialiseerde Dick Loeber zich in oceanografie en cartografie. De affiniteit van Dick 
met wetenschap toonde zich al vroeg in zijn carrière. Hij was één van de oceano-
grafen bij de 3e Belgisch–Nederlandse Zomerexpeditie op de voormalige Koning 
Boudewijn Basis op Antarctica gedurende 1966–1967. 

Oudgedienden hebben ‘onder’ Dick Loeber gevaren toen hij als commandant van 
Hr.Ms. Luymes het CICAR-programma (1970–1971) uitvoerde rond de Antillen en 
bij Suriname. Later, toen Loeber commandant was van Hr.Ms. Tydeman (1978–
1979) hebben tal van onderzoekers hem leren kennen tijdens de JONSDAP of 
NECTAR expedities. Hij stond bekend om zijn soepele regime aan boord, geheel ten 
dienste van de wetenschap. Na zijn laatste functie binnen de KM, als plaatsver-
vangend Chef der Hydrografie, werd Dick in 1982 aangesteld bij het Bureau van de 
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Nederlandse Raad voor Zeeonserzoek (NRZ) op de Koninklijke Nederlandse Akade-
mie van Wetenschappen in Amsterdam. Daar werd hij belast met de voorbereiding 
van de Snellius–II Expeditie en ontpopte zich als een zeer actieve regelaar die geen 
moeite teveel was en die ook in moeilijke situaties steeds neutraal bleef. 

Ook na afloop van de expeditie bleef Loeber belast met de praktische kanten van al 
het nawerk, inclusief het regelen van de overkomsten van Indonesische onderzoe-
kers voor het uitwerken van de gegevens op de betrokken Nederlandse instituten, 
tot en met het organiseren van workshops en het afsluitende internationale sympo-
sium in Jakarta in november 1987. Vanwege zijn maritieme expertise en grote 
betrokkenheid bij het zeeonderzoek, was Dick Loeber daarna van 1990 tot 1998 lid 
van het bestuur van de Stichting NIOZ. 

Bij velen in de Nederlandse oceanografie is Dick onvergetelijk door zijn rol binnen 
Snellius-II en de manier waarop hij daar invulling aan gaf. Zijn belangeloze optre-
den, tomeloze inzet en grote persoonlijke belangstelling voor alle expeditieleden 
waren voor ieder die ooit met hem te maken heeft gehad, een voorbeeld van hoe 
met samenwerking en onderling vertrouwen er grote dingen bereikt kunnen worden 

[Martien Baars]. 

L.B. Holthuis (1921 – 2008), necrologie 

In het tijdschrift van The Society for the History of Natural 
History is een necrologie verschenen over L.B. Holthuis:  
 

Florence F.J.M. Pieters en Gerhard C. Cadée (2009).  
Professor L. B. Holthuis (1921–2008), carcinologist and historian 
of natural history: Honorary Member (1983); Founders’ Medal 
(1987). Archives of natural history 36(2): 327–351. 

 

Het volledige artikel is via de auteurs in de vorm van een PDF file 
te verkrijgen (gerhard.cadee@nioz.nl). 

 

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 

David J. Starkey, Jón Th. Thór, Ingo Heidbrink (Eds), 2009.  
A History of the North Atlantic Fisheries. Volume 1: From Early Times to the 
Mid-Nineteenth Century. Deutsche Maritime Studien, Band 6. Hauschild 
Verlag, Bremen, pp. 456 

Wolfgang Matthäus, 2006. 
The history of investigation of salt water inflows into the Baltic Sea - from the 
early beginning to recent results. Baltic Sea Research Institute (IOW), 
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Rostock-Warnemünde, Germany. On-line: http://www.io-
warnemuende.de/tl_files/forschung/meereswissenschaftliche-
berichte/mebe65_2006.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albrecht Sauer 
Gezeiten. Ein Ausstellungsführer des Deutschen Schiffahrtsmuseums. Führer 
zum Dauerausstellungsbereich "Gezeiten" des DSM.  
On-line: http://www.dsm.museum/gez/  

Ingo Heidbrink en Erik Hoops (Eds.), 2004 
German-Icelandic Fisheries History: Aspects of the Development since 1945. 
Scientific Symposium Accompanying the Opening Ceremony of the Fisheries 
Memorial in Vík (Reykjavík, Sept. 14th, 2002: Proceedings) Deutsches 
Schiffahrtsarchiv 26. Selbstverlag DSM, Bremerhaven. 

Carpine-Lancre, J. (et al.), 2003. 
The history of GEBCO 1903-2003, The Hundred Year Story of the General 
Bathymetric Chart of the Oceans. GITC, Lemmer, pp. 140 pp. 

Callum Roberts, 2007. 
The Unnatural History of the Sea. The past and future of humanity and 
fishing. Island Press, Washington, pp. 456  

Gerrit C. van Dam, 2009. 
Dispersion in surface waters with special reference to particle models and 
synthetic eddy velocity fields. Proefschrift, 30 maart 2009, Universiteit van 
Eindhoven  
[Tijdens de HOC lezing door Gerrit van Dam op 20 november 2009 zullen 
enkele dissertaties beschikbaar zijn voor geïnteresseerden] 

Christine Keiner's, 2009.  
The Oyster Question: Scientists, Watermen, and the Maryland Chesapeake 
Bay Since 1880. University of Georgia Press, pp. 344 

Feistel, R., Nausch, G. and N. Wasmund (Eds.), 2008. 
State and evolution of the Baltic Sea, 1952-2005. Wiley, Hoboken, New 
Jersey, pp. 703 
[Bevat ook het hoofdstuk: "The history of long-term observations in 
Warnemünde" door Matthäus, W., Nehring, D., Brosin, H.J., Hagen, E. en 
H.U. Lass]  

Juan Pérez-Rubín, 2009 
Un siglo de historia oceanográfica del Golfo de Vizcaya (1850-1950). 
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Fundación Oceanográfica de Guipúzcoa, San Sebastián, pp. 366. 
(http://www.ma.ieo.es/librovizcaya.html) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boeken (ook) als PDF beschikbaar 

Door verschillende initiatieven (bibliotheken, Google) worden boeken gescand en 
(onder andere) als PDF file op het www geplaatst. De boeken zijn daardoor on-line 
in te zien en kunnen vaak worden gedownload (maar pas op: vaak 20 Mb, soms 
veel meer). Dit geld uiteraard ook voor boeken van historisch-oceanografisch 
belang.  

Bijvoorbeeld, ongeveer de (eerste) helft van de ‘Livraisons’ van de Siboga Expeditie 
(1899-1900) is beschikbaar, alsook (soms nog maar enkele) rapporten van andere 
expedities zoals de Challenger (1873-1876), Nordhavs (1876-1878), Plankton Ex-
pedition (1889), Ingolf (1895-1896), Belgica (1897-1899). Ook ‘standaard’ werken, 
als Maury (1855): ‘The physical geography of the sea’, Fredol (1866): ‘Le Monde de 
la Mer’, Wyville Thomson (1874): ‘The depths of the sea’ en Krümmel (1886): ‘Der 
Ozean’ zijn beschikbaar/in te zien. Het is een beetje afhankelijk van de instantie die 
de scans heeft uitgevoerd, maar waar de figuren soms wat minder zijn is de tekst 
altijd goed te lezen.  

Het bezoeken van een ‘levende’ bibliotheek en het vasthouden van een echt boek 
blijft toch te verkiezen boven het (weer) vertoeven achter een beeldscherm, maar 
voor het verzamelen van gegevens is het toch een efficiente additionele optie. 

Hieronder staan links naar enkele virtuele bibliotheken: 

Reeds een zeer grote collectie (de zoekopdracht ‘Siboga’ geeft 125 hits, Matthew 
AND Maury geeft 64 hits): 
http://www.archive.org/details/texts 

Geologie in brede zin (Spaans/Duits): 
http://www.geovirtual2.cl/  

Voor franstalige boeken (Bibliothèque National de France, BnF): 
http://gallica.bnf.fr/  

Challenger Reports: 
http://www.19thcenturyscience.org/HMSC/HMSC-INDEX/index-linked.htm  

Mocht u andere interessante sites weten dan graag een berichtje naar de ‘ad HOC’ 
redactie, liefst met voorbeelden van (historisch-oceanografische) boeken die daar 
gezien zijn. We nemen op in de volgende ‘ad HOC’ [KK]. 
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Boekbesprekingen 

Karssen, G., 2006. Life and work of Dr Johannes Govertus de Man (1850–1930), a 
Crustacea and Nematoda specialist. Brill, Leiden, pp. 120.  
Met CD waarop de Man’s monografie van vrijlevende Nederlandse nematoden, en 
indexen van Crustacea en Nematoda). Prijs € 81.00. ISBN 978-90-0414-969-4. 

Er zijn goede redenen om in ‘ad HOC’ aandacht te besteden aan  
deze fraai uitgegeven biografie van een taxonoom. De Man verwierf  
grote bekendheid als bewerker van de Crustacea Decapoda (krabben  
en kreeften) van de Siboga expeditie en hij heeft zijn leven lang het  
Zoölogisch Station (het latere NIOZ) vanaf de oprichting in 1876  
financieel gesteund. Daarnaast was hij een pionier op het gebied van  
nematoden (inclusief de mariene) en een begaafd tekenaar die zijn  
eigen monografieën voortreffelijk illustreerde (11 platen in dit boek  
laten dat zien). 

J.G. de Man werd geboren in Middelburg waar zijn vader arts en  
curator bij het Zeeuws genootschap was. De Man Sr. stimuleerde  
Jan’s biologische belangstelling en liet hem in Leiden studeren waar de jonge 
hoogleraar in de zoölogie Emil Selenka zowel zijn vriend als supervisor werd. Hij 
bestudeerde nematoden onder Rudolf Leuckart in Leipzig in 1872 en werd in het-
zelfde jaar aangesteld als assistent op de afdeling invertebraten van het Rijksmu-
seum voor Natuurlijke Historie (RMNH) te Leiden. Hij promoveerde in 1873 op een 
vergelijkende studie van spieren en zenuwen bij vertebraten, en werd in 1875 tot 
curator op het RMNH bevorderd. In 1876 kreeg hij een beurs voor een 
verblijf op het Stat. Zool. te Napels waar hij echter na zes weken 
typhus kreeg waarvan hij slechts langzaam herstelde. Toch publiceerde 
hij in 1876 zijn studie van de te Napels gevonden vrijlevende mariene 
nematoden. De zeer verlegen de Man voelde zich ongemakkelijk in een 
groep mensen, werkte eigenlijk het beste alleen. Met de directeur van 
het RMNH Schlegel kon hij slecht opschieten. In 1882 krijgt hij 
ziekteverlof en keert terug naar het ouderlijk huis in Middelburg. Hier 
werkte hij sindsdien en schreef er het grootste deel van zijn vele 
taxonomische publicaties. Hij reisde graag, schreef reisdagboeken 
waarvan W.S.S. van Benthem Jutting in 1951 gedeelten publiceerde (Biologisch 
Jaarboek Dodonaea 18: 130-259), toen zij een gedeelte van die reisboeken in het 
de Man archief in het Zoologisch Museum in Amsterdam aantrof. 

De Man was een hardwerkende taxonoom; aan trouwen is hij nooit toegekomen 
(een vergelijking met de in 2008 overleden crustaceeën specialist L.B. Holthuis ligt 
voor de hand). Karssen heeft met grote liefde deze fraai uitgegeven biografie 
samengesteld. 

Gerhard C. Cadée. 

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. 
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Naturwissenschaftliche Übungen in der Kajüte 

Wörishöffer, S., 1885 . Das Naturforscherschiff oder Fahrt der jungen Hamburger 
mit der Hammonia nach den Besitzungen ihres Vaters in der Südsee (3e Aufl.) 
von Belhagen & Klasing, Bielefeld, pp. 464. 

Dit boek is een avonturenboek dat – ondanks de titel – niet over een onderzoeks-
schip gaat. Het is een traditioneel avonturenboek uit het einde van de 19e eeuw, vol 
met wilden, gevaarlijke dieren en met de hoofdpersoon, uiteraard, als held. Toch is 
er ruimte voor een beetje marien biologisch onderzoek, getuige de titelplaat met 
een beeld van de natuurwetenschappelijke bezigheden in de kajuit (in de tekst o.a. 
de beschrijving van een lichtgevend kreeftje), en platen van het vissen met een 
sleepnet en de vangst van een bijna mens-grote inktvis.  

Reden voor plaatsing in deze ‘ad HOC’ is de zeer sterke overeenkomst van de 
getoonde titelplaat met het zoölogisch laboratorium aan boord van HMS Challenger 
(zie figuur onder) 2. De tekenaar heeft slechts weinig veranderd: er zijn personen 
toegevoegd en het oorspronkelijk oblong formaat is nu staand gemaakt, met 
slechts kleine afsnijdingen aan beide zijden.  

Sophie Wörishöffer (geboren Andresen, 1838-1890), was een populair schrijfster 
van avonturenboeken voor de jeugd. De uitgever vond dat het de verkoop van 
jongensboeken zou schaden als bekend werd dat de schrijver een vrouw was, en 
dus werd – zeker in de begintijd – de voornaam van de schrijfster niet bekend 
gemaakt. De 1e druk van dit boek is uit 1880 en er zouden vele herdrukken volgen, 
de laatste in 2009! 

Meer beeldmateriaal tijdens de HOC lezing op 20 november 2009. 
Kees Kramer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
2 Wyville Thomson, C. and J. Murray (Eds), 1885. Report on the scientific results of 
the voyage of H.M.S. Challenger during the years 1873-76. Narrative – Vol. I, first 
part. HMSO, London, p. 6. 
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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 

SHT = Stichting Historie der Techniek: 
http://www.histech.nl/ 

Working Party on History of Chemistry: 
http://www.euchems.org/Divisions/History/index.asp 

Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH): 
http://www.nimh.nl/nl/  
Betreffende Commandant Pinke: 
http://www.nimh.nl/nl/images/044%20Pinke_tcm5-5375.pdf 

ICES geschiedenis: 
http://www.ices.dk/aboutus/History/pub-rec.asp 

Museum of the World Ocean, Kaliningrad, Rusland: 
http://world-ocean.ru/en/spec/  

Deutsches Schiffahrtsmuseum, Bremerhaven: 
http://www.dsm.museum/  

Marine Science Portal: 
http://www.hcmr.gr/english_site/library/marine_science_portal/index.html  

Links naar oceanographic libraries: 
http://www.sciencecentral.com/category/199167   

Cumulative Bibliography on the History of Oceanography [CBHO probeert alle 
oceanografisch-historische titels te vergaren van 1987 to heden]: 
http://scilib.ucsd.edu/sio/indexes/cbho.html  

Link over de Challenger Expedition: 
http://www.viswiki.com/en/Challenger_expedition  

Onderzoeksschepen: 
http://www.viswiki.com/en/Research_vessel  

The unnatural history of the sea, zie hier o.a. de ‘galery’ met oude, met name 
Engelse, (visserij) foto’s: 
http://www.york.ac.uk/res/unnatural-history-of-the-sea/  
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HOC Ledenlijst 

Nieuwe HOC leden 

Achternaam Voornaam Instituut Adres Telefoon E-mail

Lavaleye Marc NIOZ Postbus 59
1790 AB Den Burg

0222 369 520 Marc.Lavaleye@nioz.nl

Suijlen Jo J.M.Suijlen@gmail.com

Toussaint Bert Rijkswaterstaat Corporate Dienst 
HRM/L en O, Historische discipline

Postbus 2232 
3500 GE Utrecht 

06-207 91 372 bert.toussaint@rws.nl

van Dam Gerrit gcvandam@kabelfoon.net

van der Ham Willem Speenkruidstraat 13
2555 PN Den Haag

070 3230437 info@willemvanderham.nl
willemvanderham@planet.nl

van Sittert Lance University of Cape Town Lance.vanSittert@uct.ac.za

 

Adreswijzigingen & correcties 

Achternaam Voornaam Instituut Adres Telefoon E-mail

Gieskes Winfried RU Groningen
Dept. Marine Ecosystems

Postbus 14 
9750 AA Haren

050-4062471 gieskess@xs4all.nl

Lutjeharms Johann University of Cape Town
Department of Oceanography

7700 Rondebosch
South Africa

Johann.Lutjeharms@uct.ac.za
jre@mweb.co.za

Stel Jan Universiteit Maastricht, en 
Open Universiteit

Kruisveld 13
B - 2870 Puurs Belgie

janstel@skynet.be

Visser Rob KNAW commissie voor Geschiedenis 
der Aardwetenschappen

Postbus 80000
3508 TA Utrecht

r.p.w.visser@phys.uu.nl
 


