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Redactioneel

Dit is Aflevering 08 van ‘ad HOC’ met o.a. het verslag van de laatste HOC
vergadering (4 februari 2011), nieuws, aankondigingen en een bijdrage over Tjeerd
H. van Andel die in september 2010 overleed. Tevens drie nieuwe HOC Biografieën,
twee Schepen en een bijdrage voor Oceanografische Apparatuur.

Korte tekstbijdragen en/of illustraties blijven welkom. Graag per e-mail naar de
redactie: kees.kramer@mermayde.nl. Heeft u een idee voor een lezing voor een
volgende bijeenkomst? [KK]

Bij de voorplaat

De voorplaat komt uit Filhol, H., 1885. ‘La vie au fond des mers. Les explorations
sous-marines et les voyages du Travailleur et du Talisman’.

Kees Kramer

HOC Berichten

Verslag 7e HOC bijeenkomst

U heeft nog tegoed het verslag van de 7e HOC bijeenkomst
gehouden 20 november 2009, Rijkswaterstaat, Houtrustweg 600, Scheveningen.

Aanwezig: Johan van Bennekom, Gerhard C. Cadée, Bas de Groot, Frans Feith,
Kees Kramer, Remi Laane, Jeroen Mohrman, Leo Otto, Ad Stolk, Jo Suijlen, Bert
Toussaint en Gerrit van Dam.

Afgemeld: Martien Baars, Jan Boon, Huib de Swart, Theo Gerkema, Winfried
Gieskes, Frits Koek, Marc Lavaleye, Raymond Schorno, Jan Stel, Hendrik van
Aken, Willem van der Ham, Gerard van der Schier, Hendrik Walbrink en Marcel
Wernand.

Vergadering

Ad Stolk heet iedereen hartelijk welkom op de haven van Scheveningen. Leo Otto,
de dagvoorzitter opent de vergadering. Kees Kramer notulen.

1. Financiën: Annelies Pierrot en Remi Laane zijn nog bezig de financiële
samenvoeging met HOC verder te regelen. Door het budget dat is vrijgekomen
vanuit de voormalige Nederlandse Oceanografen Club (NOC) behoeft HOC
vooralsnog geen inkomsten te genereren. Een lidmaatschapsbijdrage is daarom nog
niet aan de orde. Mede door inkomsten uit bijvoorbeeld een beperkte rente wordt
besloten om in het vervolg een kleine attentie (boekenbon) aan de lezingen-
sprekers te geven.

2. Website. Kees Kramer heeft Huibert-Jan Lekkerkerk gevraagd om de concept
website af te maken. Daar wordt aan gewerkt.

3. Biografische gegevens zee-onderzoekers. HOC Biografieën Katern 2 is met
bijdragen van Leo Otto gevuld en beschikbaar gekomen. Er ontstaat een discussie
over de wenselijkheid of waterstaatkundige ingenieurs thuishoren in
(oceanografische) HOC Katernen. De meningen zijn verdeeld; zij zouden beter
passen in een Historie van de Waterstaat Club, zou die bestaan. Vooralsnog zijn er
voldoende zeeonderzoekers om uit te kiezen.

mailto:kees.kramer@mermayde.nl
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4. Onderzoekschepen. Johan van Bennekom geeft aan dat hij bezig is met
bijdragen voor een HOC Katern over onderzoeksschepen. Komt er aan!

5. Apparatuur. Weinig ontwikkelingen, mede door tijdgebrek.

6. Overige mededelingen. De actie om ICHO IX naar Nederland te halen is mislukt.
Leo Otto memoreert de gang van zaken. HOC voelt zich ietwat misleid: de
organisatie in Griekenland was veel verder dan gedacht en had een uitgewerkt
voorstel gemaakt, terwijl er de idee bestond dat vooralsnog naar ideeën en een
eerste opzet werd gevraagd, waarna er dan door ICHO op gelijke basis uit twee (of
meer) gegadigden gekozen zou kunnen worden. Waarschijnlijk was er al een besluit
genomen. Besloten wordt dat er voorlopig geen nieuwe actie wordt ondernomen,
mede door het feit dat een volgend ICHO congres (in Europa) nog in een relatief
ver verschiet ligt. Van belang wordt geacht dat er t.z.t. aandacht komt voor
lezingen en sprekers van voldoende kwaliteit, en proceedings/boek dat goed zal
verkopen. Dit laatste is mede van belang om budgetaire redenen.

HOC Lezingen

Na de vergadering waren er een drietal lezingen:

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

De kustwateren zijn in het begin, zo rond 1800 nog onbekend onderzoeks-
territorium. Kustbeheer tot rond 1860 wordt gedaan vooral door de waterschappen,
de rol van RWS is nog beperkt (behalve in Zeeland). Er bestaat wel veel kennis van
zeeweringen. Met cartografisch onderzoek is het beter gesteld, met name door de
vraag vanuit de scheepvaart. Handboeken hebben in de 19e eeuw een beschrijvend
karakter; ze geven de geologische/geografische evolutie, soms meteorologische of
dieptegegevens; vanaf 1860 getijgegevens. Een standaardwerk is dat van A.
Caland (1833). Na 1860 komt er een multidisciplinaire theoretische kennisontwik-
keling, met de komst van het KNMI (meteorologie), getijonderzoek (harmonische
getijanalyse, getijmachines), oceanografisch onderzoek naar temperatuur, diepten,
stromingen, weerverschijnselen, en stromingsmetingen langs de Noordzeekust. Tot
1920 is onderzoek meestal gericht op de Nederlandse estuaria. Na de stormvloed
van 1916 besluit men tot de aanleg van de Zuiderzeewerken (Commissie-Lorentz;
Afsluitdijk 1927-1932). Internationaal kustonderzoek komt op gang, bijvoorbeeld
het golfonderzoek door Lord Rayleigh en Gaillard (1870-1910), morfologisch en
hydrodynamisch onderzoek in de Jade door Kruger, Sverdrup’s getijdemetingen in
de Arctische zeeën, en interne getijdenonderzoek door Fjeldstad. In de jaren 1930
wordt de Studiedienst van RWS opgericht. Van Veen doet met zijn ‘Onderzoekingen
in de Hoofden’ metingen naar getijden, sedimenttransport en bodemonderzoek op
de zuidelijke Noordzee. In de periode daarna worden nieuwe risicobenaderingen
voor stormvloeden uitgewerkt, gebaseerd op statistische frequentie-methoden
(bijvoorbeeld door Wemelsfelder).

Gerrit van Dam
Groeiend inzicht in verspreidingsverschijnselen in de afgelopen eeuw

Al in 1855 formuleerde Fick (1829-1901) zijn diffusiewetten voor wat we nu
moleculaire diffusie noemen. Maar pas 50 jaar later, door Albert Einsteins artikel
over Brownse deeltjes, waren vrijwel alle wetenschappers van het bestaan van
moleculen overtuigd. In 1926 merkte L.F. Richardson op dat verspreiding in de
atmosfeer met een diffusieconcept kan worden beschreven als je de diffusie-
coëfficiënt met de lengteschaal laat toenemen, naar schatting met de vierderde
macht van die schaal. Het is zeer opmerkelijk dat deze schatting exact overeen-
komt met het door Kolmogorov afgeleide concept voor de 'inertial range' (1941) dat
geldt voor een 3D turbulent medium met voldoend hoog Reynolds-getal. Op zee
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heeft de turbulentie voor schalen vanaf de waterdiepte een 2D karakter en
daarvoor gelden andere wetten (kinetische energie gaat van kleinere naar grotere
schalen). Doordat er bovendien op diverse schalen energie wordt geïnjecteerd, kan
het zogenaamde energiedichtheidsspectrum ingewikkelde vormen aannemen. Van
Dam slaagde er in de jaren ‘90 in dit spectrum voor de Noordzee uit tracerproeven
af te leiden door gebruikmaking van deeltjessimulatie. Deeltjesmodellen waren
eerder door verschillende onderzoekers geïntroduceerd, zoals Ernst Maier-Reimer
(1973) en Catherine Allen (1982). Men kan een spectrum alleen correct bepalen als
ook de dispersie door vertical shear (in een groot schaalgebied dominant) expliciet
wordt berekend. Het combineren van deeltjesmodellen met synthetische
wervelvelden maakte het mogelijk ‘diffusiecoëfficiënten’ te vermijden en passieve
deeltjes uitsluitend te verplaatsen door lokale snelheden, zoals de natuur het doet:
‘diffusie is advectie’.

Kees Kramer (Mermayde)
Oceanografie in populaire (jeugd)literatuur

Avontuurlijke reizen over zee hebben in de 19e en vroeg 20e eeuw geregeld een
oceanografisch tintje. Soms gaat dat heel ver, en zijn in de (jeugd)literatuur vrijwel
letterlijk afbeeldingen uit wetenschappelijke rapporten gebruikt. Dit is bijvoorbeeld
het geval in het Duitse kinderboek ‘das Naturforscherschiff’ (Sophie Wörrishöffer,
1882) waarin een plaat uit de Challenger rapporten wordt geplagieerd, of ‘Suske en
Wiske – De ijzeren schelvis’ (1972) met een letterlijke doorsnede van de bathys-
caaf. Een plaatje uit ‘Kappie – De gehaaide potvis’ (1972) lijkt wel heel sterk op de
bekende plaat uit Jules Verne’s ‘Vingt mille lieus sous les mers’ (1870). De lezing
geeft vele grafische voorbeelden van gebruik van oceanografie, oceanografische
apparatuur, onderzoeksschepen en instituten (Monaco). Bekende bronnen voor
inspiratie vormen de bathysphere van Beebe, de bathyscaphe, en duiken in het
algemeen. ‘Mit dem Echolot ins Fuerland’ (W. Kreuz, ~1941) heeft overduidelijk de
‘Meteor’ op het voorplat, ‘Kapitein Rob – De ontdekking van Krijn Storm’ (1955)
gebruikt de zeesleper (later RWS onderzoeksschip) ‘Holland’. Ook in de tekst komt
een ‘oceanografisch’ onderwerp soms aan de orde. In Johan van Loenen’s ‘Op de
Noordzee’, een jongensboek uit 1900 dat o.a. de verschillende vormen van visserij
in een spannend verhaal uitlegt, verhaalt van een zoöloog ‘Dr Julius Weber’, en van
het Zoölogisch Station in den Helder. In ‘Wie scheep gaat’ (Racha Peper, 2003)
dropt de oceanograaf Gerard Sikkema tienduizend badeendjes in de oceaan, een
duidelijke verwijzing naar de 28,000 ‘badeendjes’ die in januari 1992 in de Pacific
werden verloren door een container schip, en die Curtis Ebbesmeyer en James
Ingraham gebruikten om hun stromingsmodellen te ijken. Tenslotte, in ‘Suske en
Wiske – Het delta duel’ (1984), met voorbeelden van de speciale apparatuur voor
de bouw van de Deltawerken (RWS Mytilus, Ostrea, Portunus), zegt een zeemeer-
minnetje “de mensen moeten goed zijn voor de zee inplaats van ze te vervuilen!”.

Na afloop dankt Leo Otto Ad Stolk voor de organisatie en gastvrijheid bij RWS
Scheveningen.

Rondleiding ‘Arca’

Na het lezingenprogramma was er een rondleiding op oliebestrijdingsvaartuig ‘Arca’
van Rijkswaterstaat. De bemanning gaf een duidelijke uitleg over de werking, de
taken en de operationele inzet van het schip. HOC dankt hen hartelijk voor de
ontvangst en inzet.



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

Aflevering 08 – maart 2011

6

6

Verslag 9e HOC bijeenkomst

Gehouden 4 februari 2011, Zoölogisch Museum Amsterdam (ZMA), Amsterdam.

Aanwezig: Martien Baars, Johan van Bennekom, Gerhard C. Cadée, Doeke Eisma,
Bas de Groot, Frans Feith, Frits Koek, Kees Kramer, Remi Laane, Cees Laban,
Marc Lavaleye, Jeroen Mohrman, Annelies Pierrot-Bults, Florence Pieters, Ad
Stolk, Jo Suijlen, Gerrit van Dam, Kees Veth en Tjeerd van Weering.

Afgemeld: Norbert Dankers, Will de Ruijter, Gerda Doorlag, Theo Gerkema, Ernst
Homburg, Johann Lutjeharms, Leo Otto, Raymond Schorno en Tjarda Wilbrink.

Vergadering

Om 11.00 uur heet Annelies Pierrot namens het ZMA allen welkom. Remi Laane
vervangt de door ziekte afwezige Leo Otto als dagvoorziter. Notulen: Kees Kramer.

1. Financiën: Annelies Peirrot geeft een toelichting op de jaarrekening 2010.

Uitgaven Inkomsten
01-feb Bankkosten 10,50
15-feb Kosten vergadering 50,00
15-feb Naar spaarrek 500,00
30-apr Bankkosten 16,50
30-jul Bankkosten 16,50
2-sep Kosten vergadering 50,00
1-nov Kamer van Koophandel 11,00
1-nov Bankkosten 16,50
3-jul Rente 92,29
Totaal af 671,00
Totaal HOC -152.83
Spaarrekening Rentemeer 5.793,53

Grand Totaal HOC 5.640,70

HOC gelden staan op de bankrekening van IcoPB, dat op deze rekening zelf nog
een batig saldo heeft van € 355. Zij stelt voor de rekening geheel voor HOC te
maken, waarna – eventueel – ook een andere naam voor de rekening kan worden
gekozen. Formeel zijn er voor het beheer van de rekening twee HOC leden nodig;
voorgesteld worden Remi Laane (voorzitter) en Kees Kramer (bestuurlid). De
vergadering keurt dit goed. Annelies wil t.z.t. terugtreden. De reiskosten voor Van
Beusekom (gastheer namiddagprogramma) zullen worden vergoed.

2. Website. Kees Kramer heeft Huibert-Jan Lekkerkerk meermalen gevraagd om de
(zijn) concept website op www.Historie-Oceanografie.nl te plaatsen. Deze wilde de
opzet veranderen conform de nieuwste html formats. Daarvan was op het moment
van de vergadering echter nog niets vernomen. Omdat er weinig schot in de zaak
zit, zal Marcel Wernand op het NIOZ nagaan of er mogelijk op de NIOZ site een
HOC gedeelte kan komen, en of er capaciteit beschikbaar is om deze site te
ontwerpen. [Noot KK: echter, vrijwel direct na de vergadering heeft Huibert-Jan de
aangepaste site in concept aangeleverd; tevens heeft hij een contract afgesloten
met een provider].

3. Biografische gegevens zee-onderzoekers. Het HOC Biografieën Katern werd tot
op heden gevuld met bijdragen van Leo Otto. Er ligt een bijdrage van Doeke Eisma
die toelicht dat er een aantal Nederlandse waterstaatsmedewerkers belangrijk werk
heeft verricht in China en Japan eind 19e eeuw (aanpassing rivieren, havenwerken,
etc.), zoals De Rijke, Van Doorn en Escher. Zij worden in die landen geëerd, maar
zijn in Nederland nagenoeg onbekend. Na een discussie over wie nou wel of niet in

http://www.historie-oceanografie.nl/
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een HOC biografisch katern thuishoren, besluit de vergadering dat opnemen van
een 2-3 van de belangrijkste mensen prima zou passen.

4. Onderzoekschepen. Johan van Bennekom geeft aan dat het opnemen (van
bijvoorbeeld een digitale versie) van scheepstekeningen interessant zou zijn voor
het HOC Katern Onderzoeksschepen. Probleem is evenwel het scannen van de vaak
grote papierformaten. Navraag leerde hem dat digtaliseren bij een gespecialiseerd
bedrijf mogelijk is (tot A0 formaat) en vraagt of de kosten daarvoor (€ 60) voor
rekening van HOC kunnen komen. In de discussie blijkt dat A0 scans meestal alleen
kunnen worden gemaakt van plano papier (en niet van gevouwen tekeningen in
boeken). Marcel Wernand stelt dat voor dit doel digitale foto’s ook zouden moeten
voldoen; hij zal de fotospecialist op het NIOZ benaderen voor advies. Johan meldt
dat hij spoedig een bijdrage over de ‘Wodan’ en mogelijk de ‘Oceaan’ zal insturen.

5. Apparatuur. Marcel Wernand meldt dat op het NIOZ voorzichtig activiteiten
worden ontwikkeld om oude oceanografische apparatuur veilig op te slaan en om
die apparatuur ook op foto vast te leggen. Jo Suijlen meldt dat oude RWS appara-
tuur in het verleden overgebracht is naar het TNO museum (vestiging Wallsdorper-
vlakte, contact Frans Peter Lam). Kees Kramer meld dat de komende ‘ad HOC’ een
bijdrage zal bevatten over de bathythermograph in zijn bezit.

6. Overige mededelingen. Annelies Pierrot vraagt de aanwezigen op te geven wie er
belangstelling heeft voor het rapport ‘The Birth and First Years of the Scientific
Committee on Oceanic Research (SCOR)’.
Kees Kramer meld het verschijnen van nummer 22 van ‘History of Oceanography’.
Hij zal die als pdf file op de nieuwe website plaatsen.
Johan van Bennekom geeft aan dat HOC is benaderd door Walter Lenz met de
mededeling dat de organisatie van ICHO-IX ‘Oceanography in the Age of
Globalisation’ vordert (zie ook verderop). Lenz suggereert dat HOC iemand levert
voor de wetenschappelijke commissie. Johan heeft daar eventueel belangstelling
voor. Afgesproken is dat eventueel anderen zich kunnen melden zodat er een keuze
kan worden gemaakt. Bij afwezigheid van andere gegadigden zal de secretaris
namens HOC Johan aanmelden.

HOC Lezingen

Na het formele deel volgden drie lezingen:

Cees Laban (Deltares)
Geschiedenis geologische kartering Noordzeebodem

De behoefte aan geologische gegevens tengevolge van de toenemende infrastruc-
turele werken in het Nederlands deel van de Noordzee, waren voor de Rijks
Geologische Dienst aanleiding tot de oprichting van een afdeling Noordzee. In
samenwerking met Rijkswaterstaat Directie Noordzee is sinds het begin jaren
zeventig tot 2003 gezamenlijk bodemonderzoek uitgevoerd in het Nederlands deel
van de Noordzee.

De oudste kaart van de bodem van de belangrijkste wereldzeeën dateert uit 1872
en is van M. Delesse. De samenstelling van de zuidelijke Noordzeebodem is hierop
aangegeven als zand met hier en daar wat grind. Dankzij een bodembemon-
steringsprogramma van de Duitse marine zijn door de Duitse onderzoekers Fr. E.
Schulze (1873), Orth (1875), A. Schmidt (1875) en C.W. von Gümbel (1875)
studies naar de opbouw van Noordzeebodem uitgevoerd. In 1883 publiceerde de
Britse onderzoeker O.T. Olsen de ‘Piscatorial Atlas of the North Sea, English and
George’s Channels’ met een bodemkaart van de Noordzee waarop slib, zand en
grindvoorkomens en een gebied van ca. 20.000 km2 met oesterbanken in het
gebied dat op de zeekaarten wordt aangeduid als de Oestergronden.
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In 1911 publiceerde J.J. Tesch van het RIVO, ten behoeve van de visserij, een
bodemkaart van de Noordzee aan de hand van de data van de vernieuwde
bodemkaart van O.T. Olsen uit 1908 en de bodemdata verzameld door de Duitse
marine. In 1923 publiceerde J.O. Borley eveneens ten behoeve van de visserij een
bodemkaart van de zuidelijke Noordzee. Tussen 1928 en 1933 voerde W. Wetzel
een onderzoek uit naar de sedimentpetrologie van de Noordzeebodem. In 1936
promoveerde de Nederlandse geoloog J.A. Baak op een sedimentpetrologische
studie van het Noordzeebodemsediment aan de hand van bodemmonsters
genomen door het MS Oceaan van Rijkswaterstaat en monsters van J.O. Borley
verzameld tussen 1904 en 1908 met het SS Huxley. Baak kon aan de hand van zijn
studie de herkomst van het sediment in vijf groepen indelen: Hollandgroep,
omgewerkt Pleistoceen zand (Rijn en Scandinavisch glaciaal); A-groep: vermoe-
delijk Scandinavische herkomst; English-groep: Brits glaciaal materiaal uit het
Weichselien; Noord Hinder-groep: vergelijkbaar met recent Rijnzand, afgezet
tijdens het Weichselien en Tertiair en ouder. Tenslotte publiceerde de Duitse
onderzoeker K. Lüders in 1939 eveneens een kaart van de Noordzeebodem aan de
hand van de bestaande data.

Tot dan toe betroffen de kaarten de samenstelling van het sediment dat zich aan
het zeebodemoppervlak bevond. In 1942 bracht de geoloog P. Tesch, directeur van
de Geologische Dienst en broer van J.J. Tesch daar verandering in. Hij publiceerde
een reeks kaarten van de Noordzee met de kustlijnen van respectievelijk ca. 5,3,
2,6 miljoen, 410.000 en 130.000 jaar geleden en de ijsbedekkingen in de Noordzee
van ca. 475.000, 150.000 en 15.000 jaar geleden. De begrenzingen op de kaarten
van Tesch, die hij maakte aan de hand van gegevens op het land, komen in grote
lijnen overeen met de huidige kaarten.

In 1951 publiceerde de Duitse onderzoeker O. Pratje een kaart met de grenzen van
het landijs van de laatste twee ijstijden aan de hand van de bestaande gegevens en
die van een aanvullende monstername. De Duitse onderzoeker H. Valentin publi-
ceerde in 1955 eveneens een kaart met de grenzen van de landijsbedekkingen in
de Noordzee. Een gedetailleerde, vrijwel de gehele Noordzee bedekkende opper-
vlaktesedimentenkaart is in 1956 gepubliceerd door de Duitse onderzoeker J. Jarke
op basis van alle bestaande gegevens en 3.000 aanvullende bodemmonsters.

De eerste kaarten van het Nederlands Continentaal Plat (NCP) waarop de lagen
staan weergegeven die onder de jongste afzettingen voorkomen, zijn door E. Oele
van de RGD in twee delen (1969 en 1971) gepubliceerd. In 1979 publiceerde R.T.E.
Schüttenhelm van de RGD een kaartje van het NCP met de oppervlaktesedimenten.
In 1981 publiceerde de Duitse geoloog K. Figge een oppervlaktesedimententenkaart
van het gehele Duitse deel van de Noordzee met een overlap met de Nederlandse
en Deense delen.

In het kader van deze toenemende vraag is in 1982 een geologische overzichts-
kartering van het NCP op schaal van 1:250.000 gestart in samenwerking met de
Britse geologische dienst. Hierbij werd uitgegaan van dezelfde classificatie van de
sedimenten, lithostratigrafie en kaartprojectie. Ook het Belgische deel van de
Noordzee is in deze kartering meegenomen. De Duitse, Deense en Noorse delen
werden in die tijd nog niet gekarteerd of op een afwijkende wijze.

In de jaren 1984 tot 1995 verschenen de kaarten in drie bladen met respectievelijk
de oppervlaktesedimenten, de lagen aan de bovenkant van het Pleistoceen en de
lagen ouder dan Kwartair. Deze kaarten zijn beschikbaar zowel in gedrukte vorm
als digitaal. Naast de kartering op schaal 1:250.000 is, sinds 1986, gewerkt aan
gedetailleerde kaarten van het kustgebied op schaal 1:100.000. Deze kaarten zijn
deels gedrukt en deels alleen digitaal beschikbaar.
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Aan de hand van alle beschikbare data worden momenteel door de TNO-Bouw &
Ondergrond (waarin de vroegere Rijks Geologische Dienst is opgegaan) digitale
modellen gemaakt van de ondergrond van de Noordzeebodem. Met behulp van
door de Dienst der Hydrografie van de Koninklijke Marine beschikbaar gestelde
lodingskaarten en side scan sonar registraties, zijn gedetailleerde morfologische
kaarten van de zeebodem gemaakt. Sinds 1990 is de satellietpositiebepaling zeer
nauwkeurig waardoor het mogelijk is om opnamen uit verschillende jaren met
elkaar te vergelijken en aan de hand van waargenomen verschuivingen van
bodemvormen, zoals zandgolven, de verplaatsingssnelheid en richting hiervan te
berekenen. Voor de kust van Hoek van Holland is de verplaatsingsnelheid van
zandgolven in noordelijk richting bijvoorbeeld 3 m, bij IJmuiden 10 m en bij Texel
18 m per jaar. Met behulp van de oppervlaktesedimentenkaarten, de morfologie en
de dynamiek van de zeebodem kunnen in samenwerking met de ecologen habitat-
kaarten worden gemaakt.

In een door de EU gefinancierd project is tussen 1998 en 2005 door de geologische
diensten van aan de aan zee grenzende landen van de EU een databank gemaakt
waarin alle door deze diensten verzamelde geologische gegevens zoals boringen,
seismische gegevens en geologische kaarten kunnen worden opgevraagd (EU-
SEASED.net). Sinds 2010 wordt eveneens in een door de EU gefinancierd project
gewerkt aan de toepassing van dezelfde sedimentclassificatie, lithostratigrafie en
projectie van de geologische kaarten (EDMONET). Tot dan toe hanteerden
verschillende landen een afwijkende standaard waardoor de kaarten niet konden
worden aangesloten bij de kaarten van andere landen. In het een vervolg op EU-
SEASED is het EU-project GeoSeas in 2010 van start gegaan dat alle databanken
van de geologische diensten moet gaan koppelen.

Gerhard C. Cadée (ex NIOZ)
Wat zijn ammonieten? Mythen en ideeën sinds Aristoteles 1

Fossielen fascineren de mens al duizenden jaren, maar waar kwamen zij vandaan?
Waren het ‘figuurstenen’, ‘spelingen der natuur’? Groeiden zij door een soort
‘levenskracht’ spontaan in gesteentes, net zoals men geloofde in de ‘generatio
spontanea’ waarbij organismen spontaan in modder konden ontstaan? Waren
ammonieten versteende slangen? Waren zij bij de zondvloed omgekomen? Konden
ammonieten uitgestorven zijn of leefden er nog ergens in de diepzee? Wat waren
dan hun naaste nog levende verwanten? Argonauta en Nautilus kwamen hiervoor in
aanmerking.

Aristoteles (384-322 v Chr.) beschreef al schelpen van de ‘papier-nautilus’
Argonauta, een inktvisachtige die ook in de Middellandse Zee leeft. Zijn mededeling
dat Argonauta en de verwante ‘parelmoer-nautilus’ (Nautilus) zeilend aan het
oppervlak van de zee leefden, heeft grote invloed gehad op ideeën over de
levenswijze van ammonieten.

Pas beschrijvingen van levende Argonauta en Nautilus door Rumphius in zijn
Amboinsche Rariteitkamer (1705), nauwkeurig anatomisch onderzoek van Nautilus
pompilius door Richard Owen (1832) aangevuld door Nederlandse onderzoekers als
Vrolik (1841), van der Hoeven (1851) en waarnemingen aan levende Argonauta’s
door Jeanette Power tussen 1832 en 1840 in Messina hebben Aristoteles’ zeilende
Argonauta naar fabelland verwezen. Toch zien we in de literatuur nog tot ver in de
19e eeuw plaatjes van op het zeeoppervlak zeilende en roeiende Argonauta’s en
reconstructies van het ‘leven in vroeger tijden’ met op dezelfde wijze zich voortbe-
wegende ammonieten!

1
Zie ook de voorplaat van ad HOC aflevering 07
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William Buckland (Bridgewater Treatise, 1836) zag in de luchtkamers “an hydraulic
instrument of extraordinary delicacy, by which the animal could, at pleasure,
control its ascent to the surface, or descent to the bottom of the sea.” Klopte dat?

De levenswijze van Nautilus, die net als ammonieten een schelp met luchtkamers
heeft, is in de 20e eeuw uitgebreid onderzocht door vooral paleontologen zoals
David Ward die daarvoor afreisden naar de Grote Oceaan. Thans kan men Nautilus
in aquaria goed in leven houden. We weten daardoor dat nieuwgevormde luchtka-
mers aanvankelijk met vloeistof gevuld zijn en langs osmotische weg leeggepompt
worden, een proces dat langzaam gaat. De druk in de luchtkamers is ongeveer 1
atmosfeer. Ze vormen niet een soort waterbalon, waarmee de dieren snel kunnen
stijgen en dalen, maar dienen om Nautilus (en dus waarschijnlijk ook ammonieten)
bijna even zwaar als zeewater te maken, waardoor zij zich gemakkelijker kunnen
verplaatsen. De recente Nautilus is geen ‘levend fossiel’, geen anachronisme, maar
een succesvolle zeer gespecialiseerde inktvisachtige met een levenswijze die sterk
afwijkt van andere recente inktvisachtigen. Hij blijkt ook niet zo nauw verwant aan
ammonieten als vroeger gedacht. Zij kunnen niet alle raadsels van de levenswijze
van de nu uitgestorven, maar in Palaeo- en Mesozoicum zeer algemeen voorko-
mende ammonieten verklaren. Waarom stierven ammonieten uit rond het eind van
het Krijt terwijl Nautilus bleef voortbestaan? Mogelijke oorzaken zijn predatoren die
beter schelpen konden kraken en voedseltekort voor de planktonische larven als
gevolg van een massasterfte onder het plankton rond de Krijt/Tertiair grens.

Hoe levende ammonieten er precies uitzagen en wat zij aten is slecht bekend.
Veelbelovend is hiervoor recent onderzoek met ultramoderne apparatuur als de
synchrotron (deeltjesversneller) en röntgentomografie van bijvoorbeeld Kruta et al.
(Science vol. 331, 7 januari 2011). Zij laten 3D-plaatjes zien van de morfologie van
kaken, rasptong en prooiresten gefossiliseerd in de woonkamer van Baculites, een
ammoniet uit het Boven Krijt.

Ammonieten fascineerden niet alleen onze voorouders, zij blijven nog steeds een
interessant studieobject!

Kees J.M. Kramer (Mermayde)
De geschiedenis van de Bathythermograaf

De Zuid-Afrikaan Athelstan Frederick Spilhaus (1911-1998) was in 1934 student bij
Woods Hole’s Carl G. Rossby (1898-1957) aan boord van de R/V Atlantis. Rossby
maakte gebruik van de samen met Karl Lange ontworpen ‘Oceanograph’, een groot
zwaar apparaat om een temperatuur-diepte grafiek te krassen op een beroete
koperplaat. Spilhaus bedacht dat dat kleiner en lichter moest en met een snellere
respons. In 1936, na terugkeer op WHOI, verbetert hij het concept en krijgt van
Henry B. Bigelow (1879–1967) en Columbus O'D. Iselin (1904-1971) scheepstijd
om het ontwerp te testen. In 1936/37 is er dan de eerste werkende ‘Bathythermo-
graph’ (BT). Hoewel initiëel bedoeld voor oceanografen/biologen die weinig bruik-
bare informatie kregen uit de puntmetingen met kantelthermometers, voorziet
Iselin militaire toepassingen met name voor het opsporen van onderzeeboten met
asdic/sonar, en in 1938 worden testen i.s.m. US Navy uitgevoerd.

In datzelfde jaar wordt US patent 2,297,725 gedeponeerd door Spilhaus voor de
Submarine Signal Company of Boston. Deze BT betaat uit een bimetaal voor de
temperatuurmeting en een drukelement (piston zuiger met veer). Een kraspennetje
schrijft een temperatuur (y-as) vs druk (=diepte, x-as) op een beroet glasplaatje.

Nadeel van het bi-metaal was de trage temperatuur-respons. Deze wordt in 1937
verbeterd door toepassen van een zogeheten ‘Bourdon buis’, wat tevens zorgde
voor verminderde vatbaarheid voor vibraties. Dit leidde in 1941 tot het deponeren
van US patent 2,396,724, waar de Bourdon buis nog gevuld is met kwik. De
patenten lopen wat achter bij de werkelijke technische ontwikkelingen want in 1939
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wordt de respons nog meer verbeterd door het aanbrengen van een capilair gevuld
met xyleen (vergelijk de capilair met het reservoir van een thermometer).

Tot dan wordt een BT gebruikt vanaf een stilliggend schip d.m.v. een vertikale
‘cast’. Een doorbraak in de toepasbaarheid komt als William M. Ewing (1906-1974)
en Allyn C. Vine (1914-1996) een gesleept model ontwikkelen en in 1944 wordt US
patent 2,515,034 gedeponeerd door Ewing en Vine voor de USA Secretary of the
Navy. De capilaire buis van 40-60 ft en gevuld met xyleen zit gewonden om de
staart van het apparaat dat gesleept bruikbaar is tot 20 knopen. Dit is uiteindelijk
de versie van de BT zoals de meesten van ons die kennen.

De opkomst en neergang van de BT (of MBT, mechanical bathythermograph) wordt
fraai weergegeven in de World Ocean Database. Vanaf begin jaren 1940 neemt het
gebruik snel toe tot >100,000 profielen in 1966; dan neemt het aantal profielen per
jaar strek af, en in 1990 is het gebruik van de (M)BT nagenoeg gestopt. Reden is
het opkomen van de ‘Expendable BT’, of XBT, ontwikkeld begin 1960s door The
Sippican Corporation. De XBT is een torpedovormig apparaatje voorzien van een
thermistor; het is met het schip verbonden door een dunne koperdraad. Aan boord
bevindt zich het electronisch registratieapparaat. Bij gebruik wordt de XBT in het
water gelanceerd met behulp van een houder; als de koperdraad is afgewikkeld is
de meting gedaan en gaat de XBT verloren. De diepte wordt niet gemeten maar
berekend(!) uit een valsnelheidvergelijking, opgegeven door de producent.

Andere ontwikkelingen zijn de ‘submarine-launched XBT’ (SSXBT) en de ‘airborne’
(AXBT) versies. Nog weer later volgen de ‘expendable CTD’ (XCTD) en de ‘profiling
float’ (PFL, zie bijvoorbeeld het Argo project). Een vooralsnog laatste ontwikkeling
lijkt de gesleepte ‘Underway CTD’ (UCTD).

De ‘bathythermograph’, die tijdens de lezing werd getoond werd door de spreker
gevonden op de vlooienmarkt in Lissabon en in de handbagage(!) meegenomen
naar Nederland.

Na afloop dankt Remi Laane Annelies Pierrot voor de organisatie en gastvrijheid bij
het ZMA. Hoewel het door de verheugend grote opkomst misschien wat krap was,
vond ieder het een geslaagde bijeenkomst. Helaas gaat de ZMA bibliotheek in de
nabije toekomst verdwijnen.

Bezoek tentoonstelling ‘NAP’

Na de bijeenkomst was er de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan de
tentoonstelling ‘NAP: het Normaal Amsterdams Peil’ (Stopera, Amsterdam). Wim
van Beusekom (Meetkundige Dienst Rijkswaterstaat) gaf daarbij een rondleiding en
gaf een toelichting op de boeiende historie van dit – ook internationaal erkende -
referentiepunt. HOC dankte hem hartelijk voor de ontvangst en zijn inzet.

Aankondigingen

10e Bijeenkomst ‘Historie van de Oceanografie Club’

De volgende bijeenkomst van HOC zal vermoedelijk na de zomervakantie 2011
plaatsvinden. Datum, tijd en plaats worden via de HOC Nieuwsflitsen later
medegedeeld. Gelieve titels voor lezingen door te geven aan het secretariaat.

Andere bijeenkomsten, congressen

Workshop ‘Final Frontiers: Exploring Oceans, Islands, and Coastal Environments’,
Island Institute, Rockland, Maine, USA, 20-23 October 2011 (ondersteund door het
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‘Rachel Carson Center for Environment and Society’, München, DE). “Applications
(in English, <31 March 2010) should include a 400 word abstract and a short
curriculum vitae. They should be submitted to John Gillis (gottgillis@cs.com) and/or
Franziska Torma (franziska.torma@carsoncenter.lmu.de) by 31 March 2011”.
De convocatie geeft aan dat “Travel expenses and accommodation will be covered
by the Rachel Carson Center for Environment and Society. All applicants must
indicate how their submission contributes to one or more of the conference's six
major themes and to the general repositioning of oceans, coasts, and islands in
environmental history” (Noot KK: het is niet duidelijk of dit alleen voor Duitse
deelnemers geldt).
Thema’s:
- Beyond the Atlantic World: Perspectives from Other Oceans
- Reimagining Oceans: Marine Arts and Literatures
- Historicizing Seas and Marine Life
- Oceanic Epistemologies: Science and Local Knowledges
- Waterlands: Islands, Coasts, and Estuaries
- Finding a Place for Oceans: Geographies of Seas, Shores, and Islands

(via Gerd Wegner)

Symposium of the Commission on the History of Modern Chemistry (CHMC) in
Conjunction with the IUPAC-UNESCO International Year of Chemistry: ‘Renewing
the Heritage of Chemistry in the 21st Century: Conversations on the Preservation,
Presentation and Utilization of Sources, Sites and Artefacts’. Paris, 21-24 juni 2011
www.chmc2011.fr

(via Ernst Homburg, Chemie Historische Groep van de KNCV)

Congres: 1e aankondiging IX International Congress for the History of
Oceanography: ‘Oceanography in the Age of Globalisation: Historical and
Sociological Perspectives’, 12–16 July 2012, Athene, Griekenland. Gesponsord door
Commission for the History of Oceanography, National Hellenic Research
Foundation en National and Kapodistrian University of Athens. Informatie en
aanmelding via George N. Vlahakis (gvlahakis@yahoo.com) of Manos Dassenakis
(edasenak@chem.uoa.gr).

(via Walter Lenz)

HOC berichten

Harry A. ten Hove, voormalig gastmedewerker Zoologisch Museum Amsterdam,
heeft, bij het opruimen in verband met de verhuizing naar Naturalis, een dossier
gevonden wat terug gaat naar de beginjaren van de Nederlandse Oceanografenclub
(NOC). Het betreft enige correspondentie, aankondigingen, enkele clubbladen, etc.
Dit is inmiddels op het secretariaat beland. Geïnteresseerden kunnen kontakt
opnemen met Kees Kramer.

Berichten van andere organisaties

Arbeitskreis Geschichte der Meeresforschung

29e Treffen des Arbeitskreises: vrijdag 25 maart 2011, 14:00 u, Museum für
Naturkunde, Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung an der
Humboldt-Universität zu Berlin, Invalidenstrasse 43, 10115 Berlin
en, zaterdag 26 maart 2011, 10:30 u, Deutschen Technikmuseum Berlin, Trebbiner
Straße 9, 10963 Berlin (Gerd Wegner, gerd.wegner@vti.bund.de)

mailto:gottgillis@cs.com
mailto:franziska.torma@carsoncenter.lmu.de
http://www.chmc2011.fr/
mailto:gvlahakis@yahoo.com
mailto:edasenak@chem.uoa.gr
mailto:gerd.wegner@vti.bund.de
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History of Oceanography Newsletter

Captain Paul Hughes (15 St. Helen's Mews, Howden, Yorkshire DN14 7GZ, UK)
heeft het redacteurschap van de ‘History of Oceanography Newsletter’ overge-
nomen van Eric Mills. Nieuwe bijdragen graag naar de Newsletter Editor:
tides@btinternet.com.

History of Oceanography Newsletter aflevering 22 is eind januari uitgekomen.

Historisch-meereskundliches Jahrbuch

Sonnfried Streicher meldt dat de inhoudsopgave van het Historisch-meereskund-
liches Jahrbuch, een uitgave van het Deutsches Meeresmuseum in Stralsund nu on-
line beschikbaar is gekomen (Vol 1, 1992 – Vol 16, 2010). Daarbij zijn van elk
artikel een samenvatting in het Duits en Engels te lezen en als pdf te downloaden.
http://www.meeresmuseum.de/de/wissenschaft/publikationen/hist-meereskundl-
jahrbuch.html.

In memoriam: Tjeerd Hendrik van Andel

Rotterdam 1923 – Cambridge 17 september 2010

Professor Tjeerd H. van Andel:
zijn belang voor de Nederlandse Oceanografie

Op 17 September 2010 overleed Tjeerd H.van Andel, een internationaal zeer
bekend marien geoloog, geofysicus en oceanograaf, op 87 jarige leeftijd. Omdat hij
het grootste deel van zijn carriere in Amerika doorbracht, is hij voor een deel van
de oceanografische gemeenschap van Nederland misschien minder goed bekend,
hoewel hij in de geest en in de praktijk een van de voorlopers is geweest op het
gebied van de marien geologie en oceanografie, dat na de tweede wereldoorlog in
Nederland tot ontwikkeling kwam.

In Nederland was in die periode een kleine groep onderzoekers rond de internatio-
naal vooraanstaande Prof. Dr. Ph. Kuenen (hoogleraar/directeur van het toenmalig
Instituut voor Mariene Geologie van de Universiteit Groningen) actief met de studie
van recente sedimenten. Van Andel leerde in 1940 Kuenen kennen, wilde eigenlijk
archeologie, maar ging geologie studeren en werd assistent tot hij afstudeerde
(1948) en promoveerde (1950) bij Kuenen. Hij voerde samen met Henk Postma, de
latere directeur van het NIOZ en internationaal bekend stimulator van
zeeonderzoek, in 1952 de eerste post WO-II Nederlandse mariene expeditie uit
naar de Golf van Paria, op de continentale shelf van Venezuela (Figs. 1, 2). Deze
expeditie werd opgezet door Kuenen en ondersteund (financieel en materieel) door
de voorloper van Shell, de Bataafse Petroleum Maatschappij. Kuenen schreef
hierover (van Andel en Postma, 1954): “the field work was carried out in two parts,
the first in 1952 comprising the Gulf of Paria …, the second in 1953 dealing with

mailto:tides@btinternet.com
http://www.meeresmuseum.de/de/wissenschaft/publikationen/hist-meereskundl-jahrbuch.html
http://www.meeresmuseum.de/de/wissenschaft/publikationen/hist-meereskundl-jahrbuch.html
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open shelves”. In de introductie gaat van Andel in op het voor die tijd nieuwe
aspect “the study of recent sediments is not a new field in oceanography and
marine geology ….. However, these [19th century expeditions, TvW] investigations
have been concerned exclusively with the sediments of the deep ocean floor .... and
the study of nearshore and shelf sediments has received much less attention”.

Figuur 1. De Golf van Paria, Venezuela (Foto: Tjeerd van Andel)

Hij legt daarna een interessante, nog steeds geldige link naar de noodzaak van
goede instrumentatie voor marien werk en de noodzaak van goede “financial
backing” door te stellen “... lack of suitable instruments greatly impeded progress”
en “in absence of large scale financial backing the cost of work at sea often was
prohibitive”. Pas door realisatie van het economisch belang van shelf en (later) van
continental slope afzettingen van sedimenten voor oliemaatschappijen kwam hierin
verandering. De noodzaak van beschikbaarheid en afhankelijkheid van adequate
instrumentatie bracht van Andel later treffend onder woorden toen hij in 1986 de
vooruitgang in de oceanografie beschreef “Technology clearly has been a great
mover and shaker and the days when one managed to repair everything on board
with hammer and screwdriver have long given way to skilled technicians who
maintain and run instruments of which the scientist-owner sometimes only
understands the output”. Dit gevoel zal velen van ons niet vreemd zijn en de
onderliggende gedachte is nog steeds relevant!

Over de uitvoering van de
Orinoco expeditie, grotendeels
betaald door BPM, zegt hij
achteraf (van Andel, 1986): “Yet
looking back to the years around
1950 when Henk Postma and I
within a few years of each other
and to some degree by chance
entered this discipline [oceano-
graphy, TvW], it strikes me as
remarkable how much that is
now taken for granted …, was
then unknown, not just to us but
to anyone. Chance was again
what brought us together on an

Figuur 2: De jonge Henk Postma in 1952 bij het onderzoek
van de Golf van Paria, Venezuela (Foto: Tjeerd van Andel)
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improvised and somewhat ramshackle research vessel (Fig. 2), jointly in charge of
a study of sediments and sedimentation in the shallow seas of the Orinoco delta”.

Het moderne aan de door van Andel en Postma uitgevoerde studies was niet alleen
dat shelf sedimentatie en sedimenten werden onderzocht, maar dat deze bevin-
dingen in een oceanografische context werden bekeken, zoals Postma schrijft (van
Andel en Postma, 1954): “The purpose of the hydrographical investigations was
two-fold … to outline the distribution pattern of water masses and the movement of
water. Secondly, the transport of suspended matter has been studied in relation to
water movement. Besides … these investigations provide basic information for the
interpretation of the distribution of sedimentary facies”.

Van Andel schrijft later nog een vervolgartikel over de Orinoco expeditie (van Andel
en Sachs, 1964) dat echter niet de belangstelling kreeg die het volgens hem wel
verdiend had [pers. com. TvW], waarin de resultaten van een systematische
opname van de Golf van Paria met behulp van een soort penetrerend echolood
worden geplaatst in het licht van de Holocene transgressie.

In retrospect kan deze Orinoco Expeditie worden gezien als de post WO-II revival
van het Nederlandse wetenschappelijke mariene zee- en oceaangaande onderzoek,
dat voor WO-II reeds een grote vlucht had genomen, vooral in het voormalig
Nederlands Oost–Indie (waar van Andel ook gedeeltelijk was groot gebracht) en wel
met name van de opbouw van het sedimentologisch onderzoek van recente marine
sedimenten.

Voor het Nederlandse mariene onderzoek ging van Andel verloren, in die zin, dat hij
kort na deze expeditie en publikatie van de resultaten besloot om weg te gaan bij
Shell. Eerst ging hij werken bij het Scripps Institute of Oceanography en later bij
Oregon State University waar hij in 1968 hoogleraar werd, gevolgd door een
hoogleraarschap in Oceanography and Geophysics bij Stanford vanaf 1976. In deze
periode maakte hij verschillende zeereizen. Een van de eerste gebieden waar hij
zijn onderzoek op richt is de Sahul shelf en Timor zee (van Andel en Veevers, 1967)
en nog steeds is hij geinteresseerd in ondiepe shelfzeeën, zij het nu vanuit een
ander perspectief: “The Sahul shelf is a very wide open platform, one of the widest
in the world ... In many ways the setting is probably quite similar to that of the
Paleozoic and Mesozoic epicontinental seas” [impliciet de gedachte ‘the present is
the key to the past’, TvW] .... en “The purpose of this bulletin is to define and
characterize the broad sedimentary facies units … and to discuss the oceanographic
geological, morphological and biological factors that control them”.

Later was van Andel ondermeer een van de eerste personen die deelnamen aan
duiktochten met de onderzeer Alvin van Woods Hole Oceanographic Institution naar
de mid-Atlantic Ridge waarbij voor het eerst ooit, in 1977 “black smokers” werden
waargenomen evenals de totaal onverwachte, ermee geassocieerde benthische
fauna. Zelf schreef hij hier heel bescheiden over (van Andel, 1986): “Even less well
recognized has been the role of chance in discovery, a blessing of nature”. En, na
het Frans–Amerikaanse Mid Atlantic Ridge programma: “Seeking a research
problem that would give us a chance to secure the necessary funding … to maintain
access to a viable deep submersible we [Richard von Herzen (WHOI) en van Andel,
TvW] thought to test the suggestion that new oceanic crust is not only cooled by
heat conduction but also by circulating cold sea water through cracks and fissures”.

De brede interesse van van Andel blijkt niet alleen uit zijn betrokkenheid bij
bovenstaande duiktochten, maar ook uit zijn grote inzet voor het van de grond
tillen (en houden) van het nu nog lopende ODP (toen DSDP) boorprogramma dat in
de loop van 50 jaar een schat aan oceanografische en geologische gegevens van
korst en plaat processen, grootschalige oceaancirculatie, klimatologische effecten
op stroming etc. etc. heeft opgeleverd. In de nadagen van zijn carriere, nadat hij



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

Aflevering 08 – maart 2011

16

16

naar Cambridge was verhuisd (waar hij na zijn pensionering in 1988 als Honorary
professor of Earth History, Quaternary Science and Geo-archeology werd benoemd)
heeft van Andel zich tot op hoge leeftijd weer gedeeltelijk bezig gehouden met het
vak dat hij eigenlijk had willen studeren, archeologie. Hij keek o.a. naar effecten
van zeespiegelrijzing op oude culturen, en ook op de response van de mens op door
klimaat en milieu veroorzaakte veranderingen van het landschap. Ook hierbij was
hij toonaangevend.

Tjeerd van Andel (door Anastasia Sotiropoulos)

Nawoord. Door betrokkenheid bij het schrijven van een hoofdstuk in het nog te
verschijnen Jubileumboek van het KNGMG over het marien geologisch onderzoek in
Nederland na WO-II nam ik in najaar 2009 contact op met Tjeerd van Andel. Hij
verkeerde toen al in slechte gezondheid. Op mijn verzoek gaf hij wat nadere
inlichtingen over de Orinoco expeditie en de achtergronden hiervan en stuurde hij
een aantal dias op. Twee hiervan zijn hier opgenomen.

Literatuur:

Van Andel, Tj.H., 1986. Five easy questions to the sea. Neth. J. Sea Res. 20(2/3):
103-107.

Van Andel, Tj.H. en H. Postma, 1954. Recent sediments of the Gulf of Paria. Verh.
Kon. Ned. Akad. Wetensch. 20(5): 1-245.

Van Andel, Tj.H. en P.L. Sachs, 1964. Sedimentation in the Gulf of Paria during the
Holocene transgression: a subsurface acoustic reflection study. J. marine Res.
22(1): 30-50.

Van Andel, Tj.H. en J.J. Veevers, 1967. Morphology and sediments of the Timor
Sea. B.M.R. Bull. 83. 173 pp. + app.

Tjeerd van Weering (ex NIOZ)

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.

Een tweede proeve – door Kees Kramer - voor het HOC Katern Oceanografische
Apparatuur staat verderop in deze ‘ad HOC’.

Verder hier een korte bijdrage van Leo Otto over:
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De tweede hoofdwet en de ervaring van een zeeman

De tweede hoofdwet van de thermodynamica (de wet van het energiebehoud) heeft
verschillende vaders: Joule (1843), Colding (1843), Holtzmann (1845) en Helholtz
(1847). Maar de oudste rechten zijn toch van Julius Rober Mayer (1842).

Mayer voer in 1840 als scheepsarts naar Nederlands Indië. Zijn gedachten over de
samenhang tussen lichaamswarmte en de kleur van bloed zouden bij de ontdekking
van de wet een rol hebben gespeeld. Maar óók de ervaring van een zeeman. Deze
anonieme zeeman zou Mayer hebben meegedeeld dat nà een storm het zeewater
als regel warmer zou zijn dan ervoor. Conclusie: de bewegingsenergie van de
golven zou zijn omgezet in warmte.

Een verhaal dat meteorologen en oceanografen de wenkbrauwen moet doen fron-
sen: Wat bewegingsenergie? Worden door de storm niet de – meestal warmere –
oppervlaktelagen gemengd met de – koudere – diepere lagen, en worden ze
daardoor niet kouder? En zal de toegenomen verdamping van het water niet latente
warmte aan de zee onttrekken? En zijn dat in de praktijk geen belangrijker
effecten?

Later zou Mayer hebben aangetoond door schudden dat water écht warmer wordt
door dissipatie van bewegingsenergie. Maar waar deze anonieme zeeman zijn
ervaring vandaan haalde blijft een raadsel. 2

Leo Otto

Boeken en publicaties

Periodieken

Nielsen, Kristian, 2010. Postcolonial partnerships: deep sea research, media
coverage and (inter)national narratives on the Galathea Deep Sea Expedition from
1950 to 1952. The British J. Hist. Science, 43: 75-98.

Robeyns, G., 2009. Aquarium und Museum für Fischzucht, 1906 1937, in Brüssel,
Belgien. Der Zoologische Garten, neue Folge, 78: 300-313.

Mohrmann, Jeroen, 2009. 19de-eeuwse vuurtorens als visualisering van
wereldwijde driehoeksmetingen. De Hollandse Cirkel. 11(2): 60-69.

Recente boeken

Anon., 2010. Die Reise der S.M.S. „Planet“, Band 3. Salzwasser-Verlag im
Europäischen Hochschulverlag (totaal 5 delen) (ISBN-10: 3861952343).

Anon., 2010. Die Reise der S.M.S. Gazelle in den Jahren 1874 bis 1876.
Reisebericht. Herausgeber Reichs-Marineamt. Salzwasser-Verlag im Europäischen
Hochschulverlag (totaal 5 delen) (ISBN-10: 3861952041).

Engelhardt, L. Von, 2010. Ferdinand von Wrangel und seine Reise längs der
Nordküste von Sibirien und auf dem Eismeere. Salzwasser-Verlag im Europäischen
Hochschulverlag (ISBN 3861954311).

Wolff, Torben, 2010. The Birth and First Years of the Scientific Committee on
Oceanic Research (SCOR). Rapport verkrijgbaar via Ed Urban (secretariat@scor-
int.org) of te downloaden als pdf (www.scor-int.org/Publications/SCOR_History_1).

2
Ref: Hooykaas, R., 1971. Geschiedenis der natuurwetenschappen. Oosthoek, Utrecht.

p.194

mailto:secretariat@scor-int.org
mailto:secretariat@scor-int.org
http://www.scor-int.org/Publications/SCOR_History_1
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PDF beschikbaar

Tijdschrift der Nederlandsche Dierkundige Vereeniging (1874) o.a. over de
oprichting van de NDV etc.
http://www.archive.org/details/tijdschriftderne01nede

Haeckel: Kunstformen der Natur:
http://edoc.hu-berlin.de/ebind/hdok2/h170_haeckel_1899/XML/

Meerdere boeken zijn beschipbaar op de Duitse EDOC-Server van de Humbolt
Universität Berlin:
http://edoc.hu-berlin.de/e_suche/index.php

waarop bijvoorbeeld de rapportages van de expeditie met SMS ‘Planet’ 1906-1907
http://edoc.hu-berlin.de/docviews/abstract.php?lang=ger&id=26554

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

Boekbespreking

Er is geen boekbespreking binnengekomen.

Aangeboden

Deltawerken. 40 opeenvolgende afleveringen van het tijdschrift Deltawerken.
Driemaandelijks bericht Nr. 11 [feb. 1960] t/m nr. 50 [nov. 1969]. Uitgave
Staatuitgeverij. In goede staat. Gratis op te halen.

Info: Kees Kramer (kees.kramer@mermayde.nl)

http://www.archive.org/details/tijdschriftderne01nede
http://edoc.hu-berlin.de/ebind/hdok2/h170_haeckel_1899/XML/
http://edoc.hu-berlin.de/e_suche/index.php
http://edoc.hu-berlin.de/docviews/abstract.php?lang=ger&id=26554
mailto:kees.kramer@mermayde.nl
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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.

Uit: Boyle, Roberto, 1680. Introductio ad historiam qualitatum particularium cui
Subnectuntur Tractatus de cosmicis rerum qualitatibus, de cosmicis suspicionibus,
de temperie subterranearum regionum, de temperie submarinarum regionum, de
fundo maris. Genevæ, Samuelem de Tournes

Robert Boyle (1627-1691) schreef ook over de oceaan, bijvoorbeeld in de ‘Tracts
consisting of observations about the saltness of the Sea’ (1674), en de ‘Tracts
written by the Honourable Robert Boyle about the cosmicall suspitions, the
temperature of the subteraneall regions, the temperature of the submarine regions,
the bottom of the sea: to which is præfixt An introduction to the history of
particular qualities’ (1670). Van de laatste zijn 6 edities van bekend, waarvan de
twee pagina’s die hier zijn weergegeven komen uit de versie in het Latijn (1680).
De sectie ‘Relationes de fundo maris’ bevat 8 pp.

Boyle heeft de gegevens, bijvoorbeeld dat zeewater op grotere diepten kouder is,
niet zelf waargenomen, maar gebaseerd op het ondervragen van zeelui en reizigers
(zie ook A. McConnell, 1962. No sea to deep. The history of oceanic instruments)

Kees Kramer

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.

Vragen

Het Visserijmuseum in Vlaardingen (www.museumvlaardingen.nl) wordt ernstig
bedreigd door 80% verlaging van de gemeentesubsidie. Dit betekent in de praktijk
dat er onvoldoende geld overblijft voor salarissen en het museum zal moeten
sluiten. Dit zal, mede door het wegvallen van de bibliotheek en het archief, grote
gevolgen hebben voor onderzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse visserij.
Ironisch is dat de directuer, Arnoud van Aalst, net 5 M€ heeft binnengehaald voor
renovatie van het gebouw.

Het museum heeft een weblog aangemaakt waar wij u vragen uw steun te
plaatsen: http://www.museumvlaardingen.nl/47-7-Wat-vind-jij

Links

Geschiedenis van (Nederlandse) kaarten, met o.a. lijst van kaartenmakers en
begrippenlijst
http://www.maphist.com/artman/publish/maphist.shtml

http://www.museumvlaardingen.nl/
http://www.museumvlaardingen.nl/47-7-Wat-vind-jij
http://www.maphist.com/artman/publish/maphist.shtml
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Lees oude manuscripten on-line (bijvoorbeeld: Jón Guðmundsson Lærði, 1640. Um
Íslands aðskiljanlegar náttúrur (On the diverse natures of Iceland)
http://www.theeuropeanlibrary.org/exhibition-reading-europe/subjects.html

Research vessels:
http://en.wikipedia.org/wiki/Research_vessel

History of salinity:
http://www2.mar.dfo-mpo.gc.ca/science/ocean/vcoss/e/history.html

Ocean Portal, Smithsonian National Museum of Natural History:
http://ocean.si.edu/

http://www.theeuropeanlibrary.org/exhibition-reading-europe/subjects.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Research_vessel
http://www2.mar.dfo-mpo.gc.ca/science/ocean/vcoss/e/history.html
http://ocean.si.edu/
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HOC Ledenlijst

Nieuw

Adreswijzigingen & correcties

Mw. Doorlag Gerda Teylers Museum Spaarne 16

2011 CH Haarlem

023-5319010 info@teylersmuseum.nl

GDoorlag@teylersmuseum.nl

Hr Van Beusekom Wim Aagje Dekenlaan 12

2624 CC Delft

015-2561388 vbeusekom@hetnet.nl

Hr. Laane Remi Deltares & UvA Postbus 177

2600 MH Delft

06-55328118 remi.laane@deltares.nl

Hr. Laban C. Deltares Postbus 80015

3508 TA Utrecht

030-256 45 51 cees.laban@deltares.nl

Hr Lekkerkerk Huibert-Jan piLot Survey Services Galjoen 01-34

8243 MJ Lelystad

+31653747717 info@hydrografie.info

Hr. Schorno Raymond NWO Aard- en Levenswetenschappen Laan van NOI 300

2593 CE Den Haag

'070-3440837 r.schorno@nwo.nl
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de Rijke, Johannis
Colijnsplaat 05.12.1842 – Amsterdam 20.01.1913

Carrière:

Praktijkopleiding dijkwerken; 1865–1873 Amsterdamse Kanaalmaatschappij; 1873–1875
Japan; 1875–1876 Shanghai; 1876–1898 Japan; 1898–1899 Shanghai; 1899–1903 Japan;
1903–1906 Nederland; 1906–1909 Shanghai; 1909–1913 Nederland

Biografie.

Johannis de Rijke was de zoon van een aannemer van dijkwerken, leerde constructies in de
praktijk, kreeg lessen in wiskunde en werktuigbouwkunde van de waterstaatsingenieur J.
Lebret en werkte als opzichter. In 1865 werd hij bij de Amsterdamse Kanaalmaatschappij
aangesteld bij de bouw van de Oranjesluizen onder van Doorn (zie ’Cornelis Johannes van
Doorn’).

In 1873 nodigde van Doorn hem uit om samen met Escher(zie ‘George Arnold Escher’) naar
Japan te komen. Daar werkte hij aan de verbetering van de rivieren de Chikugo, Joganji,
Katsura, Kiso, Kizu, Kuzuryu, Mikuni, Minato, Shinano, Tone, Yodo, en Yoshino. Daarnaast
werkte hij aan havenplannen voor Hiroshima, Nagasaki, Osaka, Sakai, Tokyo, Yokkaichi en
Yokohama, aan plannen voor verbetering van bestaande havens in Tokyo, en voor een
aanlegsteiger in Kobe. Onder zijn leiding werden havens aangelegd in Niigata en Tokyo, en
riolering en waterleiding in Osaka. Daarnaast hield hij zich bezig met herbebossing en met
de beoordeling van het Tone kanaal.

In 1875 ging hij met Escher naar Shanghai om de Huangpu riviermonding te verbeteren, die
werd afgesloten door de Wusung bank. Voor de Chinese jonken was de bank geen probleem
– zij konden er overheen varen – maar voor de steeds groter wordende westerse schepen
(met steeds grotere diepgang) werd de bank een gevaarlijk obstakel. In 1876
concludeerden Escher en de Rijke dat het relatief gemakkelijk zou zijn de bevaarbaarheid
van de Huangpu rivier blijvend te verbeteren door te baggeren en een paar dijken aan te
leggen. Nietsdoen zou het voor Shanghai onmogelijk maken een internationale haven te
blijven. Pas in 1896 kwam hierop een reactie en in 1898 ging de Rijke weer naar Shanghai
voor een tweede rapport. In 1906 werd de Rijke gevraagd de voorgestelde werken uit te
voeren. Nadat een vaargeul was gemaakt (die op diepte werd en wordt gehouden door het
getij), voer het eerste schip er in 1909 doorheen naar Shanghai en werd de verbinding in
1910 officieel geopend. Voor deze werken (behalve het baggerwerk voornamelijk parallele
dammen, rijsmatten en zinkstukken) haalde hij ervaren arbeiders uit Nederland. Hij was
uitgenodigd naar Shanghai te komen door bestuurders van de westerse handelsconcessies
die belangen hadden bij de toekomst van de haven. Het Chinese bestuur bemoeide zich er
niet mee omdat de Chinese schepen de verbeteringen aan de haven niet nodig hadden. Hij
heeft in China dan ook geen officiële erkenning gekregen.

In 1909 keerde hij terug naar Nederland waar hij in 1913 overleed. Voor zijn internationale
waterbouwkundige werk werd hij geridderd in Japan, Nederland en België. In Japan werd
aan de oever van de Kiso rivier een plaquette met zijn portret geplaatst (naast een
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soortgelijke plaquette voor Hirata Yukie met wie hij had samengwerkt). In 1987 werd in
Kuwana bij Kaizu aan de Kiso rivier een standbeeld van hem opgericht. Een kopie hiervan is
in 1998 geplaatst in Colijnsplaat, waar hij geboren werd. Over het werk van de Rijke aan de
Kiso rivier verschenen een roman en een stripverhaal; in het Yodo-museum in Hirakata bij
Osaka wordt zijn werk toegelicht.

Belangrijkste oceanografische/waterstaatkundige activiteiten:

Betrokken bij:

- verbetering rivieren in Japan, havenaanleg voor meerdere Japanse steden

- verbetering van de bereikbaarheid van de havenstad Shanghai (China) door werken in de
Huangpu rivier

Bibliografie:

De Rijke, J., 1901. Banjirs en vloeden in Japan. De Ingenieur 16(4): 49-50.

Autografie

Ontbreekt.

Referenties

van Gasteren, L.A. et al., 2000. In een Japanse stroomversnelling. Berichten van
Nederlandse watermannen – rijswerkers, ingenieurs, werkbazen – 1872-1903. Walburg
Pers, Zutphen. 560 pp.

Kamibayashi, Y., 2002. Johannis de Rijke. De ingenieur die de Japanse rivieren weer tot
leven bracht. Vert. N. en P.de Vroomen. Walburg Pers, Zutphen

Toussaint, B., 2000. Johannis de Rijke (1842–1913), Japanse verering voor Colijnsplaatse
watergod. Zeeuws Tijdschrift 50(3): 28-32

Kroon, H., 2000. Held van de delta. Japanners eren Johannis de Rijke (1842-1913) nog
steeds. De Ingenieur, 112(5): 32-35.

Sizoo, K., 2001. Johannis and Hendrik de Rijke; two Dutch engineers in the Yangtze delta
1875-1919. Consulate General of the Netherlands in Shanghai.

Link:

http://www.geschiedeniszeeland.nl/themas/johannisderijke/meer_weten_jderijke/

HOC Katern Biografieën:

Oorspronkelijke versie: Doeke Eisma, 17 februari 2011

Laatst gewijzigd: 14 maart 2011

standbeeld in Kaizu bij Nagoya (Japan)

http://www.geschiedeniszeeland.nl/themas/johannisderijke/meer_weten_jderijke/


.

Historie van de Oceanografie Club 25

van Doorn, Cornelis Johannes
Hall (Gld) 05.01.1837 – Amsterdam 24.02.1906

Carrière:

1860–1870 Spoorwegen in Nederlands Indië; 1870–1872 Spoorwegen in Nederland, leraar
in Maastricht, aanleg Noordzeekanaal; 1872–1880, Civiele Werken Ministerie van Financiën
Japan; 1880–1883 in Nederland; 1883–1886 Curaçao en Suriname voor het Ministerie van
Koloniën; 1886–1906 Oprichter en President–Commissaris Hollandse Beton Mij. Mede-
oprichter ‘De Ingenieur’.

Biografie:

Van Doorn studeerdevan 1855 tot 1860 voor civiel ingenieur aan de Koninklijke Akademie
van Burgerlijke Ingenieurs in Delft en ging als aspirant–ingenieur naar Indië, waar hij
betrokken werd bij de werkzaamheden ter voorbereiding van de spoorlijn van Semarang
naar Djokjakarta. Na terugkeer in Nederland was hij korte tijd betrokken bij de aanleg van
de spoorlijn van Amsterdam naar Den Helder, was korte tijd leraar in Maastricht en werkte
daarna bij de aanleg van het Noordzeekanaal.

In 1872 ging hij naar Japan op uitnodiging van de Japanse regering. Hij werd aangesteld bij
de afdeling Civiele Werken van het Ministerie van Financiën als hoofdingenieur, gaf advie-
zen en liet metingen uitvoeren om die adviezen te ondersteunen. Zo was bij betrokken bij
verbetering van de Minato rivier, de Tone rivier en het Tömei kanaal, bij werkzaamheden
aan het Kitakami kanaal, bij irrigatie bij het Inawashiro meer, en bij havenprojekten in
Nobiru/Sendai, Osaka en Yokohama.

In 1880 ging hij terug naar Nederland, waar hij in 1883 door het Ministerie van Koloniën
werd uitgezonden naar Curaçao. Daar hield hij zich bezig met een betere toegankelijkheid
voor schepen van de Sint Anna Baai en de Spaanse Baai, met de aanleg van een kanaal en
de aanleg van een droogdok. In Suriname gaf hij in die tijd adviezen over de aanleg van
een spoorlijn. Na enkele jaren stapte hij over naar het bedrijfsleven, waar hij mede-
oprichter en president-commissaris werd van de Hollandse Beton Mij. Daarnaast publiceerde
hij o.a. in ‘De Ingenieur’ waarvan hij mede-oprichter was.

In 1979 werd op de Oosterbegraafplaats in Amsterdam door de stad Köriyama een
monumentale graftombe op zijn graf geplaatst uit dank voor zijn bemoeienissen met het
irrigatie projekt in de Asaka vlakte bij het Inawashiro meer, waardoor 25.000 families een
bestaan vonden. Bij het Inawashiro meer is in 1931 een bronzen standbeeld voor hem
opgericht, dat in de oorlogstijd door de bevolking werd verborgen voor de politie die het
wilde vorderen om het om te smelten. Bij het Tokyo peil in Tokyo is een plaquette geplaatst
met zijn portret.

Belangrijkste waterstaatkundige activiteiten:

Betrokken bij:

- havenprojecten in Nobiru/Sendai, Osaka en Yokohama
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- verbetering Minato rivier, Tone rivier, Tomei kanaal, Kitakami kanaal

- irrigatiewerken Asaka vlakte

Bibliografie

Geen publicaties bekend

Autogram:

Ontbreekt

Referenties:

van Gasteren, L.A. et al., 2000. In een Japanse stroomversnelling. Berichten van
Nederlandse watermannen – rijswerkers, ingenieurs, werkbazen – 1872-1903. Walburg
Pers, Zutphen. 560 pp.

HOC Katern Biografieën:

Oorspronkelijke versie: Doeke Eisma, 17 februari 2011

Laatst gewijzigd: 14 maart 2011
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Escher, George Arnold
Leeuwarden 10.05.1843 – Den Haag 14.06.1939

Carrière:

1863–1866 Staatsspoorwegen Alkmaar; 1866–1873 Rijkswaterstaat waterestaatskaart,
Inspectie Zeeland; 1873–1878 in Japan; 1878–1908 Rijkswaterstaat Maastricht, Breda,
IJssel, District Groningen-Friesland, Hoofdingenieur-directeur Arnhem.

Biografie:

Studeerde van 1859 tot 1863 civiele techniek in Delft en kwam daarna bij de Staats-
spoorwegen in Alkmaar, waar hij het toezicht kreeg op de aanleg van bruggen, duikers en
gebouwen. In 1866 deed hij het waterstaatsexamen en kwam bij Rijkswaterstaat om een
deel van de waterstaatskaart te maken. In 1870 kwam hij bij de Waterstaatsinspectie en
kreeg het toezicht op de werken in Walcheren en Noord-Beveland.

In 1873 werd hij door van Doorn (zie ‘Cornelis Johannes van Doorn’) gevraagd naar Japan
te komen samen met de Rijke (zie ‘Johannis de Rijke’). Hij werkte, meestal samen met de
Rijke, aan verbetering van de rivieren de Katsura, Kizu, Kuzuryü, Minato, Shina, Tone en
Yodo. Het verbeteren van de Yodo omvatte meer dan ophogen en herstel van de oevers: de
Japanse houten, open kribben werden vervangen door kribben van rijshout en voor de
oevers werden grote keien gebruikt, bijeengehouden door vlechtwerk. Daartoe werd de
werkbaas Westerwiel gevraagd om naar Japan te komen. Met name voor de Yodo rivier
omvatten de werken ter verbetering ook maatregelen om uitschuring van de rivierbodem en
aanslibbing te voorkomen, alsmede het afsluiten van waterlopen en het tegengaan van
ontbossing (o.a. door herbeplanting) in het stroomgebied. In het Yodo-museum in Hirakata
bij Osaka wordt zijn werk (en dat van de Rijke) toegelicht. Naast rivierverbetering werkte
hij aan havenaanleg in Mikuni, Niigata en Sakai. Voor Osaka maakte hij een havenplan,
voor Tokyo ontwierp hij een waterleiding. Nadat hij in 1876 van Osaka naar Tokyo was
gegaan, keerde hij in 1878 terug naar Nederland.

Eerst werkte hij twee jaar bij de Rijkswaterstaat in Maastricht. In 1881 werd hij
overgeplaatst naar Breda en werd eind 1881 betrokken bij de aanleg van het Amsterdam–
Merwede kanaal, waartoe hij in 1887 werd overgeplaatst naar het district IJssel. In 1890
werd hij belast met het district Groningen en Friesland, waar hij betrokken was bij de
uitbreiding van de haven van Harlingen en de aanleg van de havens van
Delfzijl en Stavoren. In 1908 werd hij hoofdingenieur–directeur in
Arnhem, waar hij weer betrokken raakte bij de aanleg van het Merwede
kanaal en bij de bouw van een tweede schutsluis in Utrecht.

Eind 1908 werd hij gepensioneerd, waarna hij lezingen en cursussen gaf
en bestuurlijke functies had. In 1939 werd zijn as bijgezet op Oud Eik en
Duinen in Den Haag. Escher is twee keer getrouwd geweest; onder zijn
drie zonen waren de latere graficus M.C. Escher, die een bekend portret
van zijn vader maakte, en de latere geoloog/mineraloog B.G. Escher.
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Belangrijkste waterstaatkundige activiteiten:

Betrokken bij

- verbetering rivieren in Japan, havenaanleg Osaka

- aanleg Amsterdam-Merwede kanaal, havens Harlingen, Delfzijl en Stavoren

Bibliografie:

Geen publicaties bekend.

Autogram:

Ontbreekt

Referenties:

van Gasteren, L.A. et al., 2000. In een Japanse stroomversnelling. Berichten van
Nederlandse watermannen – rijswerkers, ingenieurs, werkbazen – 1872-1903. Walburg
Pers, Zutphen. 560 pp.

Kamibayashi, Yoshiyuki, 2009. Two Dutch Engineers and Improvements of Public Works in
Japan," Proceedings of the Third International Congress on Construction History, Cottbus,
May 2009

HOC Katern Biografieën:

Oorspronkelijke versie: Doeke Eisma, 17 februari 2011

Laatst gewijzigd: 14 maart 2011
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Oceaan

Basisgegevens:

Werf: Gebouwd op scheepswerf ‘Gusto’ in Schiedam, Nederland
In 1928(?) hernoemd naar Oceaan. Begin 30er jaren verbouwd tot meetschip,
uitgevoerd op de scheepswerf ‘Welgelegen’ te Harlingen.

Afmetingen: Lengte 38,3 m; breedte 7,4 m; diepgang 3.3-3.9 (op basis van Van Veen,
1938a); 329 BRT van 2,83 m3.

Voortstuwing:Stoommachine 750 pk; 10.5 knopen.

Bemanning: Niet bekend.

In bedrijf: Als ‘loodsboot nr 14’ in 1916 te water gelaten. In 1928 door Rederij Doeksen
ingezet als stoomsleepboot/bergingsschip ‘Oceaan’. In de periode 1933–1935
werd de Oceaan regelmatig door Rijkswaterstaat gecharterd als
opnemingsvaartuig.
Bij de mobilisatie i.v.m. de naderende wereldoorlog nam de Koninklijke
Marine de Oceaan in gebruik en in mei 1940 werd het door de bemanning in
het Bosgat bij Ameland tot zinken gebracht.

Naam:

Loodsboot nr 14, later (1928?) hernoemd naar stoomsleepboot ‘Oceaan’.

Achtergrond:

Het schip was oorspronkelijk op stapel gezet voor Engelse rekening als herstelbetaling voor
een stoomsleepboot die in de eerste wereldoorlog verloren ging. In 1919 werd het schip via
Bureau Wijsmuller verkocht aan het Loodswezen en in 1928 door Rederij Doeksen
aangekocht ter versterking van de vloot bergingsschepen op de Noordzee. In die tijd was
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een machinevermogen van 750 pk eigenlijk te weinig voor bergings- en reddingswerk op de
Noordzee. Want “wie het eerst komt, het eerst bergt”.

In de jaren 1933, 1934 en 1935 werd de stoomsleepboot Oceaan steeds voor enkele
maanden door Rijkswaterstaat gecharterd van rederij Doeksen op Terschelling. Het werd
gebruikt voor onderzoek op de Noordzee met name onder leiding van Ir J. van Veen voor
zandbewegingen, uiteraard van belang voor de dynamiek van de kust. Om het aantal
verschillende apparaten neer te kunnen laten en om de meetapparatuur op te kunnen
stellen werd het schip uitgerust met vele davits en met een dekhuis op het achterschip.

Belangrijkste expedities:

De onderzoekingen van Van Veen met de Oceaan waren baanbrekend voor die tijd. Zijn
dissertatie kreeg het predikaat cum laude; volgens zijn biograaf was zijn naam daarmee
definitief gevestigd. Van Veen publiceerde ook in de internationale literatuur. Het hier
aangehaalde werk is een van de weinige publicaties van Nederlandse auteurs die geciteerd
worden in het standaardwerk ‘The Oceans’ uit 1942. Met de kennis en inzichten van nu, is
de conclusie dat geen zandtransport door het Nauw van Calais plaatsvindt niet algemeen
geldig. Bij een flinke storm wordt meer zand verplaatst dan gedurende lange perioden met
rustig weer. En met de Oceaan kon niet bij storm gemeten worden.
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Wodan

Basisgegevens:

Werf: Scheepswerf L. Smit & Zn te Alblasserdam, in opdracht van de sleepdienst
van L. Smit & Co.

Afmetingen: Lengte ca. 40 m; breedte (inclusief raderkasten) 7,25 m; diepgang leeg 2,10
m, volgeladen met kolen 2,40–2,70 m.

Voortstuwing: ‘Dubbel compound surface condenser radermachine’ met 4 cylinders werd
aangedreven door twee ketels met elk vier vuren, vandaar de twee
schoorstenen; de raderen van 4,80 m diameter werden aangedreven met 36
slagen per minuut.
In 1905 werd het schip van nieuwe ketels voorzien die een snelheid van 9
knopen mogelijk maakten.

Bemanning: Niet bekend

In bedrijf: Als radersleepboot in 1883 te water gelaten en gebruikt voor sleepwerk in de
Zuidhollandse zeegaten en op het station Hoek van Holland.
Ook werd het schip als haringjager MA 115 gebruikt (L. Smit & Co was
gevestigd in Maassluis).
De Wodan werd van 1903 tot 1911 gehuurd voor 70 dagen per jaar door het
Rijksinstituut voor Onderzoek der Zee te Den Helder voor onderzoekstochten
op de Noordzee.
Het schip werd in 1927 gesloopt.

Naam:

Wodan, vernoemd naar de Germaanse god van de wind. Ook als MA 115 in de vaart.
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Achtergrond:

Bij de oprichting van de ICES (International
Council for the Exploration of the Sea)
waren de onderzoeksdoelen vastgesteld:
(1) Wanneer zit de vis waar en (2) hoeveel
kan er zonder schade voor het bestand
gevangen worden. Daartoe werd het zee-
gebied van de deelnemende landen onder-
ling verdeeld, waarbij elk land het toege-
wezen gebied naar eigen inzicht, maar in
elk geval vier maal per jaar moest bemon-
steren; de zogenaamde termijnvaarten (zie
kaart) uit te voeren steeds in de eerste
helft van de maanden februari, mei, augus-
tus en november. In verschillende landen
bijvoorbeeld Duitsland en Denemarken
werden voor dat doel speciale onderzoek-
schepen gebouwd, maar in Nederland
besloot men liever een schip te huren. De
vaartochten met de Wodan waren de
Nederlandse invulling van het door de ICES
opgestelde programma. De ICES afspraken waren in eerste instantie voor vijf jaar gemaakt
en het is gemakkelijker een huurcontract te beeindigen dan voor een schip met bemanning
een nieuwe eigenaar te zoeken.

In de Mededeelingen over Visscherij, 1903 beschrijft Redeke, de directeur van het
Rijksinstituut het schip en de verbouwingen ten behoeve van het onderzoek: “Het hele
middenschip bevatte de machinekamer met ketels en kolenhokken voor maximaal 75 ton
kolen. Op het achterschip de Kajuit voor de kapitein, een hut voor de projectleider en een
trossenruim. Op het voorschip logies voor de stuurman, machinisten en matrozen, een
bergplaats voor instrumenten met twee kooien voor bedienden en helemaal voorin het
stokersverblijf. Verschil moet er zijn”. Achter de brug werd een laboratorium gebouwd
evenals twee extra éénpersoonshutten in het trossenruim. Ook enige davits, trommels en
winders waren nodig. Het schip voldeed redelijk; een bezwaar was weinig dekruimte voor
het hanteren der visnetten.

Voor elke tocht moest het schip opnieuw worden uitgerust. In een bijgebouwd dekhuis werd
een laboratorium ingericht met lange tafels, ten dele met zink bekleed. Verder werden er bij
de verschansing grote davids, trommels en winders aangebracht voor oceanigrafische
onderzoekingen, en tevens twee zware ijzeren katrollen waarover de staalkabels liepen
waaraan de ottertrawl bevestigd was.

Belangrijkste expedities:

De Nederlandse termijnvaarten kostten ongeveer 16 zeedagen per jaar om op de negen,
later elf punten over de hele waterkolom de temperatuur te bepalen en watermonsters te
nemen. Daarin werden aan de wal zoutgehalte en verschillende chemische bestanddelen
bepaald en werd het plankton gedetermineerd en geteld. Op één van de punten werd 24
uur richting en stroomsnelheid van het water op verschillende dieptes gemeten met een
Ekman stroommeter. Voor de uitwerking van die gegevens en voor positiebepalingen met
de vereiste nauwkeurigheid ging een marineofficier mee, die op het Rijksinstituut was
gedetacheerd.

De termijnvaarten werden in mei 1907 beeindigd; met de 19 uitgevoerde tochten dacht
men voldoende nauwkeurig de gemiddelde toestand te kunnen beschrijven. De jaarlijkse
huurperiode werd volgemaakt met vistochten (meestal zes). Die werden ook na 1907
voortgezet, zoveel mogelijk aangevuld met temperatuur en zoutgehalte bepalingen. Men
was op zoek naar relaties tussen vispopulaties en variaties in de toestand van de zee.
Daarvoor was de frequentie van de termijnvaarten altijd al ongeschikt geweest en de
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waarnemingen werden nu ook op lichtschepen en op vaste routes van veerdiensten gedaan.
Veel werk aan de hele levenscyclus van commercieele vissoorten kwam van de grond. Als
voorbeeld de schol, die paait in het zuiden; de larven worden met de reststroom naar het
noorden getransporteerd waar ze op tijd in de voedselrijke kinderkamers van de Waddenzee
aankomen.

In 1916 deed de Wodan nog een heel ander onderzoek: Het Nederlandse passagiersschip
Tubantia was op de Noordzee vergaan, mogelijk getorpedeerd door een Duitse onderzee-
boot. De Duitse autoriteiten ontkenden en de Wodan werd ingezet om met duikers klaarheid
te brengen. Toen onderdelen van Duitse torpedo´s werden gevonden is schadevergoeding
betaald.

Referenties:

Verslagen van de Staat der Nederlandsche zeevisscherijen, 1902-1911

Mededeelingen over Visscherij, 1903 ev.

de Groot, S.J., 1988. Een eeuw visserijonderzoek in Nederland 1888–1988. RIVO, IJmuiden,
252 pp.

Jaarboek van het Rijksinstituut voor het Onderzoek der Zee 1903-1911.

Links:

de Haas, K.: ‘Hollands Glorie in oorlogstijd’
www.ssew.nl/hollands-glorie-oorlogstijd-1914-1918

Anoniem: ‘Slepen op de zeven zeeën / Van rader naar schroefsleepboot’.
www.zeesleepvaart.com/gesch2.htm
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Bathythermograph

Apparaat voor het registreren van de temperatuur van zeewater als functie van de diepte.

A.F. Spilhaus (1911-1998) wordt algemeen als uitvinder beschouwd, al hebben de
ontwikkeling van een gesleepte versie door William M. Ewing (1906-1974) en Allyn C. Vine
(1914-1996) zeer bijgedragen tot een succesvolle implementatie.

Locatie

Mermayde (Bergen). Ca. 1988 aangeschaft op de vlooienmarkt in Lissabon. Het ‘Manual’ en
een gecoat glasplaatje zijn verkregen via het Instituto Hydrográfico, Lisboa.

Fabrikant

Wallace & Tiernan, Belleville, New Jersey

Bouwjaar, Type/serienummer

Bouwjaar: onbekend

Model: OC-1C/S

Serial Nr: 12713

Specificaties

Depth range: 0-200 ft

Max speed
without nose sleeve 15 knots
with: 22 knots

Bourdon tube: 45-50 ft

Temperature range: –2.2 to 32.2 ºC

Depth element: spring loaded piston

Automated stylus lifter, skunk oil.
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Principe:

De ‘Bathythermograph’ kan gebruikt worden vanaf een varend schip; met een liertje wordt
het apparaat neergelaten en opgehaald. Deze bathythermograph of BT (ook MBT,
mechanical BT) betaat uit een temperatuurelement (een Bourdon-buis met een 45-50 ft
lang capilair gevuld met xyleen) en een drukelement (zuiger met veer). Elk element stuurt
mechanisch een registratieas aan, waarbij een kraspennetje de temperatuur (y-as) tegen de
druk (=diepte, x-as) weergeeft op een goudgecoat glasplaatje.

Gebruik:

Vanaf de jaren 1940 tot 1990 intensief gebruikt voor het opnemen van temperatuur-diepte
profielen (met behulp van een veelheid van fabrikanten en typen). De World Ocean
Database (WOD, 2009) bevat 2.340.765 registraties.

From: Boyer et al., 2009
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