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Redactioneel 

Dit is Aflevering 09 van „ad HOC‟ met o.a. het verslag van de laatste HOC vergade-

ring (11 november 2011), nieuws, aankondigingen en in memoriams voor Johann 

Lutjeharms, Jaap van der Land and Piet de Wolf die recent zijn overleden. Tevens, 

in the annex, maar liefst 17 nieuwe HOC Biografieën.  

Verder graag uw aandacht voor de HOC website: www.historie-oceanografie.nl.  

Korte tekstbijdragen en/of illustraties blijven welkom. Graag per e-mail naar de 

redactie: kees.kramer@mermayde.nl. Hier ook graag ideeën voor een lezing voor 

een volgende bijeenkomst. [KK] 

Bij de voorplaat 

De filoloog, libertijn, deïst en verzamelaar van boeken en handschriften Isaac 

Vossius (1618-1689) was de zoon van de meer bekende humanist Gerrit Janszoon 

Vossius (ook Gerardus Vossius, 1577–1649). Hij bezat een befaamde bibliotheek en 

werd in 1649 bibliothecaris van Koningin Christina van Zweden. In 1664 werd hij 

benoemd tot Fellow van de Royal Society.  

Een van de minder bekende werken is De motu marium et ventorum (1663). Zie de 

samenvatting van de lezing verderop in deze „ad HOC‟. 

Theo Gerkema 

HOC Berichten 

Verslag 10e HOC bijeenkomst 

Aanwezig: Martien Baars, Johan van Bennekom, Edward Bonne, Gerhard C. Cadée, 

Norbert Dankers, Theo Gerkema, Kees Kramer, Remi Laane, Marc Lavaleye, Leo 

Otto, Jo Suijlen, Meinert Tiesing, Gerrit van Dam, Kees Veth, Jan H. Vosjan, en 

Marcel Wernand. 

Afgemeld: Doeke Eisma, Frans Feith, Winfried Gieskes, Jacquline Stefels, Jan Stel, 

en Ad Stolk. 

Vergadering 

Gerhard Cadée heet iedereen hartelijk welkom op het NIOZ. Remi Laane, de 

dagvoorzitter opent de vergadering. Kees Kramer notuleert. 

1. Financiën: Remi zit nog in het proces om tekenbevoegd te worden voor de HOC 

bankrekening. Hij zal kontaktopnemen met Annelies om dit proces af te ronden. Er 

http://www.historie-oceanografie.nl/
mailto:kees.kramer@mermayde.nl
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moeten nog bedragen worden overgemaakt naar Johan van bennekom (reiskosten) 

en naar Huibert-Jan lejjerkerk (hosting website). Hij zal daar voor zorgen. Er is 

enige discussie of er een „eigen‟ rekening voor HOC moet komen (dus niet langer de 

oude rekening bij de UVA), maar dat zou extra werk betekenien (oprichting van een 

stichting). Vooralsnog maar niet, is de conclusie. 

Johan zit in de scientific board van ICHO IX (Athene, 2012); hij zal daar ook heen 

gaan, mede om HOC te promoten en een lezing te presenteren. De vergadering 

gaat accoord met een bijdrage voor onkosten, maar Johan zal eerst een opzetje 

maken voor de eventuele kosten.  

2. Biografische gegevens zee-onderzoekers. 

Leo heeft een nieuwe reeks korte biografieën gemaakt en ter vergadering aan Kees 

gegeven voor opname in „ad HOC‟ (zie annex). Teven heeft hij een lijst gemaakt 

met namen van zeeonderzoekers waarvan hij informatie heeft maar soms niet 

voldoende gegevens voor een katern. Hij vraag ieder (vergadering en via deze „ad 

HOC‟) te melden voor welke persoon HOC leden nog gegevens hebben. Van de 

volgende onderzoekers zoekt Leo informatie: Businger, Blommendal, van Breemen, 

Everdingen, Gallé, Hardon, Havinga, Kristensen, Lek, Liebert, Loeber, Pinke, van 

Riel, Ringer, Sluiter en Zaneveld. Info naar Leo.otto@kpnplanet.nl.  

Edward Bonne verzamelt biografische gegevens over Jan Verweij, en stelt voor een 

groepje te vormen die gegevens over Henk Postma zal verzamelen. 

3. Onderzoekschepen. Jo Suijlen geeft additionele informatie over de Oceaan. 

Tevens is de Hydrograaf nu in het nieuws: het is de pakjesboot van Sinterklaas; 

werd ook gebruikt als Koninginneboot. Norbert heeft een eerste lijst met kleine 

schepen (zie verslag lezing), en zal daaraan gekoppeld een lijst maken met 

informatie die nog ontbreekt. Johan merkt op dat de schepenlijst zoals die op de 

website staat correctie en aanvulling behoeft. Hij zal dat op zich nemen. 

4. Website. Kees rapporteert en demonsteert de nieuwe HOC website: 

http://www.historie-oceanografie.nl/. Deze site is nu in de lucht en toegankelijk 

voor ieder. De vergadering is zeer positief over het resultaat. Huibert-Jan Lekker-

kerk heeft de site opnieuw opgebouwd m.b.v. Google Sites, een algemeen web-

ontwerp programma, op basis van een eerdere versie. Een grote klus, en de 

vergadering bedankt hem daarom zeer voor het vele werk. Kees heeft de inhoud 

verder geredigeerd. Beiden hebben toegang als adminstrateur en kunnen de inhoud 

aanpassen. Dit maakt het systeem van bijhouden minder kwetsbaar. De kosten 

voor hosting bedragen € 44.63 voor een periode van 5 jaar. Remi zal de rekening 

voldoen. 

Er wordt gesuggereerd om de HOC ledenlijst op te nemen, liefst met „verborgen‟ e-

mail adres (bijvoorbeeld naam[at]adres.nl). Hoewel dit positief wordt beoordeeld 

blijkt dat dit wellicht niet mag vanwege privacy regels. Remi zal uitzoeken wat 

wel/niet mag. Tevens hier de vraag aan ieder: wat wil HOC? Met ledenlijst of niet? 

5. Overige mededelingen. Met leedwezen wordt kennis genomen van het overlijden 

van HOC lid Johann Lutjeharms (8 juni 2011), en van Jaap van der Land (23 okto-

ber 2011). Will de Ruijter heeft een in memoriam voor Johann ingestuurd voor 

opname in „ad HOC‟; Gerhard zal een tekst leveren voor van der Land. 

Het voorstel van Remi om de volgende vergadering te houden samen met VOR, de 

Vereniging Oud-medewerkers Rijkswaterstaat, vindt een positieve respons. Hij zal 

kontakt opnemen met Jannie Pijnenburg (VOR) om dit te plannen (voorjaar 2012). 

HOC Lezingen 

Voor en na de vergadering waren er een drietal lezingen: 

mailto:Leo.otto@kpnplanet.nl
http://www.historie-oceanografie.nl/
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Johan van Bennekom (ex NIOZ) 

Herstart van Antarctisch onderzoek door Nederlanders 

De lobby periode 1981-1985, van mee willen praten naar mee mogen doen 

1. Wat vooraf ging 

a. Waarnemers aan boord van de Willem Barendsz bij de walvisvangst, 1946-

1964. Er werden 27.714 walvissen („pakjes margarine‟) gevangen, die toen 

bijna opraakten.  

b. Drie Belgisch/Nederlandse overwinteringen 1964-1967. KNMI verantwoor-

delijk voor de Meteo. Ozon waarnemingen van de seizoencyclus. Wellicht is 

de KNMI-klimatoloog G. Können de eerste Nederlander die toen het USA 

station op 90°S bezocht. 

2. Mijn betrokkenheid begon in 1981 

Op voorspraak Zijlstra mee met Hempel (directeur AWI) a/b oude Meteor. Zij 

kenden elkaar, want ze hadden beiden vroeger aan haring gewerkt. 

Ik onderzocht relaties Si-Al-diatomeeën. Voor het eerst werd opgelost aluminium 

redelijk betrouwbaar gemeten. Diatomeeën bevatten weinig Al en lossen snel op. 

Bedoeld was ook dat ik een indruk zou krijgen van het zee-onderzoek in de Zuide-

lijke Oceaan. Duitsland - toen pas raadgevend lid geworden van het Zuidpool-

verdrag (ATS) - zou Nederlands lidmaatschap op prijs stellen.  

3. Lobbyen via de IUCN werkgroep Antarctica 

De interesse voor problemen en mogelijkheden van het zuidpoolgebied werd toen 

levend gehouden door een in 1980 opgerichte werkgroep van het IUCN-ledencon-

tact, de Nederlandse afdeling van de „International Union for the Conservation of 

Nature and Natural Resources‟. Voor de logistiek betaalden zij Lieneke van 

Brederode als secretaris. Verder was het een divers gezelschap met een volken-

recht-deskundige, vertegenwoordigers van nationale en internationale organisaties 

voor natuurbescherming, een toeristengids, enkele wetenschappers en Wim 

Thomassen, invloedrijk politicus en lobbyist voor Nederland in Antarctica. Hij 

schreef een wervende nota en was uiterst belangrijk als er weer eens een pat-

stelling dreigde omdat ministeries te lang wachtten hun toezeggingen gestand te 

doen. Wim kon als oud burgemeester van Rotterdam Ruud Lubbers, oud 

havenwethouder en toen Minister President, overhalen tot een afspraak op korte 

termijn. En dat werkte.  

Op verzoek van het tijdschrift Natuur & Techniek schreef ik samen met Zijlstra over 

wat er speelde in Antarctica, 

wetenschappelijk en politiek. Het gaf mijn 

mening dat de verwachte schatten voor 

exploitatie heel onwaarschijnlijk waren (en 

zijn). Dat blijkt een bewust in stand 

gehouden fabel om de dure aanwezigheid 

ter plaatse te ondersteunen.  

De belangen van de commissieleden liepen 

niet helemaal parallel, maar wij werden het 

eens, dat als Nederland Consultatieve Status 

bij het Zuidpoolverdrag zou krijgen, ieders 

belang gediend zou zijn: prestige voor 

BUZA, mee mogen praten voor natuurbe-

schermers, geoormerkt geld voor onderzoek 

en wellicht banen. Aan de eis van substan 

 Figuur 1. Budget Nederlands Antarctisch 
 onderzoek 1985-1993  
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tieel onderzoek in het zuidpoolgebied kon echter nog lang niet voldaan worden, 

maar het streven was de afspraak. 

4. De „bazen‟ nemen het over in 1983/84  

Ook elders in Nederland nam de belangstelling voor Antarctica toe. Al in 1982 

nodigden een groep ondernemingen Hempel uit voor een voordracht. De reacties 

waren tamelijk lauw, wegens de vele onzekerheden. Men vond dat het eerder de 

taak van de regering was initiatief te nemen. 

In opdracht van de SOZ verkende Magda Bergman de kansen voor Nederlands 

onderzoek. Na voorbereidende besprekingen op het Ministerie van EZ, vindt op 22 

december 1983 breed overleg plaats tussen EZ en de Rijks Geologische Dienst 

(mededeling Ruud Schüttenhelm). Aldaar vond men het SOZ rapport te eenzijdig. 

Toch werd het duidelijk dat, als er een programma zou komen, het verschillende 

onderzoeksgebieden zou moeten omvatten die ook op enige publieke belangstelling 

konden rekenen: wetenschap, grondstoffen en natuurbescherming. Drie ministeries 

committeerden zich, O&W, EZ en L&V. Op initiatief van Van Spiegel (directeur weten-

schapsbeleid bij O&W) werd een groepje gevormd van directeuren van instituten die 

het werk zouden moeten uitvoeren: Zijlstra (NIOZ, voorzitter), Hageman (RGD) en 

Wiggers (RIN). Zij zouden een onderzoeksplan(netje) moeten opstellen, waarbij ook 

Hans Oerlemans werd betrokken. Hij werkte bij het IMOU aan modellering van 

ijskappen, dus ook aan zeespiegel veranderingen. 

5. Er is geoormerkt geld, een beetje in 1985 

Eind 1984 organiseerde de IUCN werkgroep „Studiedagen Antarctica‟, een tweedaags 

symposium met voordrachten, ook bedoeld om wetenschappers, politici en journalis-

ten met elkaar in contact te brengen. Van Spiegel kondigde toen aan dat de drie 

bovengenoemde ministeries samen drie jaar lang Hfl. 300.000 zouden investeren in 

Antarctisch onderzoek. De onderzoeksinstituten zouden elk daarbovenop een arbeids-

plaats financieren. Het leek een schijntje, en dat was het ook, maar het was ook een 

doorbraak. Het was aan de onderzoekers om een substantieel programma op te zetten 

en uit te bouwen. Gelukkig konden jonge wetenschappers aangesteld worden om-dat 

er „herbezettingsplaatsen‟ te verdelen waren.  

De SOZ werd aangewezen als coördinator, wellicht de enige organisatie die ervaring 

had in het begeleiden en selecteren van zeer 

divers onderzoek, zoals bij Snellius II 

Expeditie in Indonesie. Daartoe werd begin 

1985 een SOZ-CAO (Commissie Antarctisch 

Onderzoek) opgericht. Ondanks of dankzij de 

soms wat onorthodoxe methoden om de 

breedte in projecten te handhaven, steeg het 

budget zodanig dat het onderzoek 

substantieel genoemd kon worden (figuur 1). 

Wel met dank aan de gastvrijheid van Duitse, 

Australische, Franse en Engelse instituten.  

Ook de IUCN werkgroep bleef bestaan; enkele 

malen organiseerden beide werkgroepen 

samen een symposium (figuur 2). Figuur 2. Vlnr: Auke Bijlsma, medewerker SOZ, 

 Lieneke van Brederode, secretaris IUCN Werk- 
 groep Antarctica, Jan Stel, directeur SOZ en  
 Johan van Bennekom (vermoedelijk 1988) 

Epiloog 

Nederland krijgt als 41ste land consultatieve status op 24 november 1990 tijdens de 

Antarctic Treaty vergadering in Santiago de Chile (figuur 3), als enige land zonder 
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station. Dat is altijd een discussiepunt geweest, maar de algemene mening was dat 

een station het soort onderzoek teveel zou beperken; er was op vele gebieden 

expertise opgebouwd.  

De start en de groei van het Antarctisch onderzoek door Nederlanders vond plaats 

in een tamelijk turbulente periode in de geschiedenis van het Zuidpoolverdrag, 

zoals beschreven door Peter Abbink. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3. Aantal ATS lid-staten 
(bron: Antarctic Treaty 
Secretariat (www.ats.aq) 
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Theo Gerkema (NIOZ) 

De oceaan en zijn bewegingen: een 17e eeuws perspectief 

1. Getijden 

De samenloop van de maan en de getijden (springtij na nieuwe en volle maan; 

doodtij na het eerste en derde kwartier) is zo in het oog springend, dat het geen 

verbazing mag wekken dat reeds in de oudheid, en wellicht lang daarvoor, een 

verband tussen beide werd gelegd. De aard van dit verband bleef echter ongrijp-

baar; het ontbreken van een oorzakelijke verklaring vormde een van de meest 

vexerende van alle natuurwetenschappelijke problemen. Volgens Varenius (Geo-

graphia generalis, 1650) is er geen kwestie waar de geleerden zich zo het hoofd 

over gebroken hebben als de getijden.  

Het erkennen van een invloed van de maan was overigens niet vanzelfsprekend in 

een tijd waarin er steeds meer scepsis ontstond ten aanzien van een occulte invloed 

van sterren en planeten op aardse gebeurtenissen. Want waar trekt men de streep? 

Is een invloed van de maan nog wel aannemelijk, of moet dit ook als occult verwor-

pen worden? Voor Isaac Vossius (De motu marium et ventorum, 16631) lag het 

helder; in zijn voorwoord aan de lezer kondigt hij aan: 

“Hier zult u geen invloeden van de sterren tegenkomen, of zoals ze het 

noemen, occulte kwaliteiten of magnetismen; ik herleid alles tot de zon en 

het evenwicht van het water.” 

De maan doet dus niet mee, wat Vossius voor een probleem stelt bij het verklaren 

van de getijden. Uiteindelijk komt hij niet verder dan het veronderstellen van een 

toevallige synchroniteit; de maan is aan de hemel gesteld niet om een oorzaak te 

zijn, maar enkel als een maat voor de tijd. 

Naast de kwestie van de oorzaak van getijden, stelde ook het getij als golffeno-

meen Vossius en zijn tijdgenoten voor een onontwarbaar probleem. Enerzijds wist 

men dat het hoogwater zich in een bepaalde richting voortplant, bijvoorbeeld 

noordwaarts langs de Hollandse kust, anderzijds had men de notie van het getij als 

heen- en weergaande stroming. Men slaagde er niet in beide met elkaar te rijmen; 

soms versmolten ze daardoor tot een stroming die toch ineens als bestendig werd 

beschouwd. Bij Vossius komt deze conceptuele verwarring ook naar voren in zijn 

inconsequente gebruik van het woord aestus (getij).  

2. Bestendige stromingen en Vossius' gyri 

Varenius geeft een heldere opsomming van de voornaamste in zijn tijd bekende 

stromingen. Tot de algemene bewegingen (generalis motus) rekent hij, behalve de 

getijden, de bestendige westwaartse stroming bij de evenaar. 

Daarnaast onderscheidt hij een aantal bijzondere bestendige stromingen (specialis 

perpetuum motus), waaronder een stroming van Madagascar richting Kaap de 

Goede Hoop (volgens Varenius een afbuiging van de algemene westwaartse equa-

toriale stroming ten gevolge van de aanwezigheid van de Afrikaanse kust), een 

noordwaartse stroming langs de Peruaanse kust (die hij verklaart als windgedre-

ven), en een noordwaartse stroming vanaf Kaap Sao Agostinho (Brazilië) via de 

Antillen langs Florida, verklaard als een afbuiging aan het continent van de algeme-

ne westwaartse equatoriale stroming. Bij de laatste merkt hij op, dat er een soort-

gelijke noordwaartse stroming is bij de Filipijnen en de kust van Japan. 

De kennis aangaande deze stromingen kwam mogelijk deels tot hem via de VOC; in 

ieder geval is van Vossius bekend dat hij deze contacten had. Al met al was hier-

mee een beeld ontstaan van de stroming op diverse plaatsen in de oceaan. Vossius 

                                           
1 Zie voorplaat 
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maakte nu een intuitieve sprong, door te poneren dat bekende stukken stroming, 

die eerder niet in samenhang werden gezien, in feite onderdeel uitmaken van 

grootschalige gyri: al het water van de oceaan draait op die manier rond (omnia 

oceani aquora in gyrum volvi). Een belangrijk element in zijn redenering is het idee 

van continuiteit in het horizontale stromingspatroon; dit is waar hij in zijn inleiding 

naar refereerde als "het evenwicht van het water". De oorsprong ligt voor Vossius 

steeds in de westwaartse equatoriale stroming. In bijvoorbeeld de Atlantische 

Oceaan wordt deze geblokkeerd door het Zuid-Amerikaanse continent, waarna de 

stroming opsplitst in een noordwaartse en een zuidwaartse tak. De eerste buigt 

vervolgens oostwaarts richting Europa en tenslotte weer zuidwaarts, en maakt zo 

een gesloten circulatie (sicque perpetuo in circulum rotatur). De Stille en Indische 

Oceaan, schrijft Vossius, kennen dezelfde circulatiepatronen. Het is duidelijk dat 

Vossius hier beschrijft wat wij nu de subtropische gyres noemen.  

Volgens Vossius zou men, wanneer men zich in een bootje door zo'n gyrus laat 

meevoeren, een grote omwenteling maken en uiteindelijk weer terugkeren op de 

oorspronkelijke plaats. Helaas heeft Vossius verzuimd zijn idee van de gyri met een 

aansprekelijke schets in een wereldkaartje te illustreren (zoals Halley later wel zou 

doen voor de passaatwinden); dan zou het ongetwijfeld meer de aandacht hebben 

getrokken. Nu raakte zijn werk snel in de vergetelheid, vooral door zijn beschou-

wing over de getijden, die al voor tijdgenoten weinig aannemelijk was en een kwart 

eeuw later volkomen irrelevant zou worden door Newton's Principia en zijn op 

gravitatie (en de maan!) gebaseerde getijtheorie. 

Norbert Dankers (IMARES WUR) 

Kleine onderzoekvaartuigen:  

Overheidsdiensten, taken, uitvoering en spin-off 

1. Inleiding 

In het verre verleden werden de eerste onderzoekschepen ingezet voor het in kaart 

brengen van kusten en hydrografie (lodingen). Daarna volgden schepen voor toe-

gepast onderzoek, voornamelijk visserij. Interesse gedreven, vooral biologisch, 

onderzoek vond ook al vroeg plaats, dikwijls gecombineerd met geografisch gericht 

onderzoek. De reis van de Beagle is natuurlijk het schoolvoorbeeld. Voor Nederland 

waren de Willem Barents en Siboga expedities toonaangevend wat dat betreft. 

Johan van Bennekom inventariseert momenteel de (Nederlandse) schepen die inge-

zet zijn bij het onderzoek op open zee. Voor (ecologisch) onderzoek in gebieden 

waar mijn interesse vooral ligt is hydrografische en geomorfologische informatie 

essentieel. Deze informatie wordt verzameld door een grote en diverse vloot van 

kleine schepen. De grootste zijn enkele tientallen meters lang, als kleinste worden 

kano‟s surfplanken, jetski‟s en zelfs radiografisch bestuurde modelbootjes ingezet.  

Verschillende typen onderzoek kunnen worden onderscheiden: 

• Hydrografie en waterkwaliteit (Rijkswaterstaat, vooral na de 2e wereldoorlog) 

• Visserijonderzoek (1900 – heden, uitvoering RIVO en ministerie LNV (EL&I)  

• Kennisontwikkeling (NIOZ, intensief sinds 1965) 

• Natuurbescherming en –beheer (na 1975) 

2. Hydrografie en waterkwalieit 

Rijkswaterstaat nam voor de hydrografie de metingen in de ondiepe kustwateren 

(Delta en Waddenzee) over van de Hydrografische Dienst. Omdat het de bedoeling 

was de Delta en Waddenzee grotendeels in te polderen werd hiervoor een grote 

vloot ingezet. Het was belangrijk kennis te verzamelen over de ontwikkeling van de 

platen en geulen, de stroomsnelheden en bodemtypen.  
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Delta 

Het plan voor afsluiten van de Delta lag in grote lijnen al klaar ruim vóór de ramp in 

1953. Enkele dagen vóór de ramp werd het plan in de Tweede Kamer behandeld. 

Voor een historie van de planontwikkeling zie Baptist et al. (2007)2.  

In de Delta was de studiedienst Hellevoetsluis actief. Het merendeel van de RWS 

vaartuigen die metingen en onderzoek deden in de Delta was actief voor die studie-

dienst. 

Om de effecten van de sluiting te onderzoeken werd door de KNAW het Delta 

Instituut voor Hydrobiologisch Onderzoek opgericht. Dit was een tijdelijk instituut 

voor toegepast wetenschappelijk onderzoek. Dit werd later NIOO-CEME en is nu de 

zuidelijke vestiging van het Koninklijke NIOZ. Door RWS werd de RWS-Deltadienst 

opgericht om de sluiting te begeleiden en noodzakelijk onderzoek te doen. Later is 

dit opgegaan in de Dienst Getijde Wateren (DGW), RIKZ en Deltares. De Delta-

dienst kreeg een sterke ecologische poot na aanstelling van Henk Saeijs als direc-

teur. Deze erfenis werd meegenomen naar de opeenvolgende instituten. Het onder-

zoek, en de eisen aan de schepen, kreeg daardoor een sterk biologisch karakter. 

Waddenzee 

In de Waddenzee werd het bodemonderzoek en het ermee samenhangende ecolo-

gisch onderzoek ook verricht in samenhang met het doel; Inpolderen en inrichten 

voor landbouw. Daarom werd dat verricht door de Rijksdienst IJsselmeerpolders 

(en vooral door hun velddienst in Baflo, Groningen). 

Om enkele grote sluitgaten te verkleinen werden op hoge wadplaten stuifdijken 

aangelegd zodat zich daar duinen en eilanden konden ontwikkelen. Daaraan danken 

we nu het eiland Rottumerplaat. 

 

 

Figuur 1. Erosie-Sedimentatiekaart van het Zeegat van Texel (Glim et al. 19xx) 

                                           
2 „Herstel estuariene Delta‟ (IMARES Rapport C119-07) 
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De Waddenzee is een zeer dynamisch systeem met verplaatsende geulen en platen 

en een grote diversiteit aan ecotopen. Onderzoek aan erosie-sedimentatie en 

stroomsnelheden werd belangrijk geacht oa voor het ontwikkelen van modellen. De 

Meet- en adviesdienst in Delfzijl hield zich hoofdzakelijk bezig met meting van stro-

mingen en lodingen tbv de met grote regelmaat te vervaardigen lodingskaarten in 

de oostelijke Waddenzee. De Studiedienst Hoorn deed hetzelfde in de Westelijke 

Waddenzee maar uitte zich ook door een meer wetenschappelijke interesse. 

Huidige lodingen worden uitgevoerd met en echolood en een zeer nauwkeurige 

DGPS die ook hoogte exact vastlegt, maar in het verleden had het werk de volgen-

de stappen: 

• Raaien varen met echolood 

• Waterstand meten met peilschalen op enkele plaatsen in het lodingsgebied 

• Berekenen temporele en ruimtelijke waterstand 

• Onderzoek naar scheepsgedrag (inzinking) bij varen in water met diepte-

verschil 

Kaarten handmatig aanpassen aan de hand van luchtfoto‟sWanneer lodingskaarten 

van verschillende perioden met elkaar vergeleken worden kunnen zg. erosie/sedi-

mentatiekaarten gemaakt worden. In de jaren 80 konden computers wel de 

verschillende diepten van elkaar aftrekken, maar de kaarten met getallen werden 

daarna handmatig ingekleurd door leerlingen van een middelbare school in Hoorn 

(Figuur 1). 

Voor het bodemkundig onderzoek werden RIJP medewerkers (De Glopper, Ente en 

Wiggers) afgezet op wadplaten voor het nemen van bodemmonsters. Onze eerste 

sedimentkaart van het Waddengebied hebben we daar aan te danken (Figuur 2). 

 

Figuur 2. Bodemkaart De Glopper (RIJP 19xx) 

De schepen uit Delfzijl ontleenden hun naamgeving aan sterrenbeelden of sterren 

(o.a. Antares, Sirius, Wega, Rigel, Regulus), die uit Hoorn aan geulen uit de 

Waddenzee (o.a. Blauwe Slenk, Zwarte Haan, Omdraai, Vlieter). 

De diensten Hoorn en Delfzijl werden opgeheven en geïntegreerd met RIZA en RIKZ 

toen definitief besloten was de Waddenzee niet in te polderen. Het lodingswerk 

werd uitbesteed en de belangrijkste taak werd survey, beheer (bij calamiteiten) en 

bemonstering van waterkwaliteit. In 2010 waren nog maar een klein aantal sche-

pen daarvoor in de vaart, nu vallend onder de rijksrederij. 
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In deze verhandeling ben ik niet ingegaan op schepen die in de voormalige Zuider-

zee actief waren (en het huidige IJsselmeer). Er is nu een volledige lijst van alle 

RWS vaartuigen (met dank aan Henk Bos van RWS), die tot voor enkele jaren in de 

vaart zijn geweest. Na opschonen (verwijderen schepen die alleen in het zoete 

water actief waren) wordt deze op de HOC website geplaatst.  

3. Visserijonderzoek 

De eerste melding van in de archieven van het ministerie van L&V van specifiek op 

visserij gericht onderzoek  gebeurde met de Generaal Booth (HD318) in 1893. Het 

was een 2 mast stoom-blazer (groot type Botter). De daaropvolgende vaarten met 

de Wodan, een gehuurde stoomraderboot3, in het begin van de 20e eeuw zijn beter 

bekend. Het ministerie had daarna verschillende schepen in de vaart. In het boek 

van Bas de Groot over de geschiedenis van het RIVO en de Nederlandse visserij is 

een overzicht van de schepen opgenomen. Specifieke informatie voor opname in de 

schepenlijst wordt nog verzameld. Informatie uit (persoonlijke) archieven is wel-

kom, zowel van de zeegaande als van scepen uit de kust en (zoute) binnenwateren. 

4. Natuurbeheer 

Begin jaren 70 werd natuurbeheer een belangrijk aspect in de Waddenzee (ik heb 

nog geen info over de Delta met Scholevaar etc.). Het eerste schip voor beheers-

taken (patrouilleren en vervoer onderzoekers) werd ingezet door het ministerie van 

CRM en Staatsbosbeheer. Het was een houten vlet „Phoca‟ met schipper Boon. 

Spoedig (1976) volgde de nieuwe speciaal voor dat doel gebouwde Phoca(II) 

(Figuur 3) met als bemanning Jan van Dijk en Dirk Kuiper, beiden afkomstig uit de 

visserij en nog steeds in functie in 2011. 

  Figuur 3. Phoca 1976 

In de Oostelijke Waddenzee en Eems Dollard estuarium volgde de „Harder‟ in 198X 

met als schipper John de Boer. Ligplaats was Delfzijl en later de Eemshaven. Een 

belangrijke tijdsbesteding was het vangen van zieke zeehonden voor de creche in 

Pieterburen. Later werd dit schip veel ingezet voor veldwerk en transport van 

bewakers naar Rottumerplaat en Rottumeroog. 

In het centrale deel werd vanaf 19XX de „Krukel‟ ingezet met als ligplaats Ameland. 

In eerste instantie was het een afgedankt RWS schip (de Wega) die in 19YY 

vervangen werd door de nieuwe Krukel II. In 2008 werd de ligplaats van de Krukel 

Lauwersoog. In eerste instantie zonder vaste bemanning. In bemanning werd 

voorzien door mensen van Harder en Phoca. Vanaf 2009 was er weer een vaste 

bemanning aan boord 

Op basis van de lijnen van en ervaringen met de Krukel werden in 19ZZ twee 

zusterschepen gebouwd, Phoca II en Harder II. Deze waren wel 2 meter langer dan 

                                           
3 Zie „ad HOC 08‟ 
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de Krukel. De indeling en inrichting werd aangepast aan de wensen van de 

bemanning waarbij tevens rekening werd gehouden met wensen van onderzoekers.  

Door hervormingen bij het ministerie van LNV verdween de functie „visserijkundig 

ambtenaar‟. De op visserijonderzoek gerichte schepen (Cornelis Bos, Slenk en 

Stormvogel) werden afgestoten (de eerste 2) of ondergebracht bij het 

Waddenbeheer. In 2011 werden alle vier schepen ondergebracht bij de rijksrederij 

en zitten daar in één pool met de schepen van RWS. 

Naast hun taak als patrouillevaartuig werden de schepen en hun bemanningen 

ingezet voor onderzoek t.b.v. het onderbouwen van beheer. Cornelis Bos, Slenk en 

Stormvogel voor inventarisaties van bevisbare schelpdierbestanden en jaarlijkse  

inventarisaties van juveniele vis t.b.v. bestandsschattingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4. De Phoca (II), Krukel en Harder (II) 

De overige schepen werden vooral gebruikt voor meer natuurbehoudsgericht 

onderzoek: 

• Zeehonden (tellingen, effecten van verstoring, verspreiding (vangen en 

zenderen) 

• Vogels (tellingen) 

• Bodemdieren (bemonsteringen) 

• Schelpdierinventarisaties (bemonstering, inmeten mossel- en oesterbanken, 

Side Scan Sonar) 

5. Kennisontwikkeling 

Voor kennisontwikkeling in estuaria werden specifieke schepen gebouwd voor NIOZ 

en DIHO.  

In het Internationaal Biologisch jaar (1969) verschoof veel onderzoek van beschrij-

vend en tellen van aantallen naar processen, biomassa en productie. Jan Beukema 

begon met het bemonsteren van 1 km lange raaien op de droogvallende platen van 

de Waddenzee, waarvan de 12 raaien op het Balgzand ook nu nog jaarlijks bemon-

sterd worden. Dynamiek van slib en nutriënten werd onderzocht door o.a. Postma, 

van Bennekom, Tijssen en Cadée. De schepen Eider en Griend waren vooral 

geschikt voor transport van onderzoekers en beperkte monstername. De Ephyra 

kon zwaardere monsterapparatuur inzetten en was geschikt voor het slepen van 
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netten. Deze laatste werd veel ingezet bij het onderzoek van de BOVA (Biologisch 

Onderzoek Veenkoloniaal Afvalwater). BOVA verbrede het onderzoek in BOEDE 

(Biologisch onderzoek Eems-Dollard Estuarium) en later BEON (Beleidsgericht Eco-

logisch Onderzoek Noord- en Waddenzee). 

6. Waddenbeheer 

De eens grote vloot onderzoekschepen van de overheid is sterk ingekrompen en 

instituten zijn sterk afhankelijk van eigen of ingehuurde vaartuigen. Kort samen-

gevat is de huidige situatie: 

• Alle overheidsvaartuigen onder één rederij (thuishaven Rijswijk) 

• Handhaving en opsporing (en beperkt bemonstering) 

• Lodingen uitbesteed (Deep) 

• Monitoring grotendeels uitbesteed 

• Onderzoek zoveel mogelijk uitbesteed 

• Hoogstens ondersteuning 

7. Overzicht van schepen 

Een eerste lijst is nu beschikbaar, maar is een eerste aanzet (binnenkort op de HOC 

website). Hij wordt aangepast en uitgebreid zodra de informatie beschikbaar komt. 

Alle informatie is welkom (per mail aan norbert.dankers@wur.nl). Na afronding van 

de lijst wordt van de verschillende schepen een overzicht opgesteld van hun activi-

teiten. 

Aankondigingen 

11e Bijeenkomst ‘Historie van de Oceanografie Club’ 

De volgende bijeenkomst van HOC zal in het voorjaar van 2012 plaatsvinden, 

waarschijnlijk samen met de Vereniging Oud-medewerkers Rijkswaterstaat (VOC). 

Datum, tijd en plaats worden via de HOC Nieuwsflitsen later medegedeeld.  

Gelieve titels voor lezingen door te geven aan het secretariaat. 

Andere bijeenkomsten, congressen 

Congres: 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 de 2e aankondiging (call for papers) op 

http://www.hssonline.org/profession/meetings/action.lasso?-database=hssguides&-

Layout=Events%20web&nID=110405&-Search&-

response=/profession/meetings/detail_print.lasso; aanmelding via George N. 

Vlahakis (gvlahakis@yahoo.com) of Manos Dassenakis (edasenak@chem.uoa.gr).  

Congres: „Shipbuilding, New Approaches, New Tools‟, 20-21 september 2012, 

Nantes/Saint Nazaire, Université de Nantes. Georganiseerd door La Société 

Française d‟Histoire Maritime, le Centre de Recherche en Histoire Internationale et 

Atlantique et le Centre François Viète de l‟Université de Nantes. Informatie op 

http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/termine/id=18025, aanmelding via David 

Plouviez (david.plouviez@wanadoo.fr).   

mailto:norbert.dankers@wur.nl
http://www.hssonline.org/profession/meetings/action.lasso?-database=hssguides&-Layout=Events%20web&nID=110405&-Search&-response=/profession/meetings/detail_print.lasso
http://www.hssonline.org/profession/meetings/action.lasso?-database=hssguides&-Layout=Events%20web&nID=110405&-Search&-response=/profession/meetings/detail_print.lasso
http://www.hssonline.org/profession/meetings/action.lasso?-database=hssguides&-Layout=Events%20web&nID=110405&-Search&-response=/profession/meetings/detail_print.lasso
mailto:gvlahakis@yahoo.com
mailto:edasenak@chem.uoa.gr
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/termine/id=18025
mailto:david.plouviez@wanadoo.fr
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Berichten van andere organisaties 

Historisch-meereskundliches Jahrbuch 

Op de website van het DMM staan nu de auteurs/titels van de bijdragen in alle 

delen die tot op heden verschenen zijn (Bd.1 (1992) – Bd.16 (2010), vaak met een 

downloadable abstract. Zie: 

http://www.meeresmuseum.de/de/wissenschaft/publikationen/hist-meereskundl-

jahrbuch.html. 

Obituary: Johann R.E. Lutjeharms  

(1944–2011) 

Johann R.E. Lutjeharms, South Africa‟s leading physical 

oceanographer, died at the age of 67 at his home in 

Stellenbosch on World Oceans Day, 8 June 2011, after a 

10-year battle with a complicated form of cancer. 

His work was central in the process of enlightening the 

oceanographic and climate system community to the 

global importance of the complex, energetic, eddy- rich 

environment of the Agulhas Current. He aptly referred to 

this current system, including the transfer of Indian Ocean 

water into the South Atlantic, as the „Greater Agulhas 

System.‟ 

Johann was born on 13 April 1944 in Bloemfontein, South Africa, where he 

attended Grey College. At the University of Cape Town (UCT), he completed his 

bachelor‟s degree in physics followed by a M.Sc. (cum laude) in oceanography in 

1971. His work there led to his first research article (on the variability of the water 

movement in the southwest Indian Ocean), which appeared in Nature. Many papers 

would follow, covering a broad range of aspects of the oceans around South Africa. 

His curriculum vitae lists 177 articles published in peer- reviewed international 

journals, many of them in AGU‟s Journal of Geophysical Research (JGR) and 

Geophysical Research Letters, including his most frequently cited ones.  

In 1972, Johann received several overseas bursaries that enabled him to study for 

a Ph.D. in physical oceanography at the University of Washington. He was awarded 

a Ph.D. in 1977; his thesis dealt with mesoscale dynamics in the Southern Ocean. 

Returning to Stellenbosch, he continued his research at the National Research 

Institute for Oceanology, where he stayed until 1990, when he was appointed a full 

professor in ocean climatology at UCT. There he founded the Centre for Marine 

Studies, becoming its first director in 1993. In 1992, UCT awarded Johann its most 

prestigious D.Sc. degree for a dissertation on „contributions to the study of the 

oceans around southern Africa.‟ The title accurately describes his main field of 

research, in which he remained active, transforming the Greater Agulhas System 

from a regional to a global topic.  

Scientists‟ views and understanding of the dynamically complex area of the Agulhas 

Current and its retroflection (its looping back into the Indian Ocean) have evolved 

considerably over the past decades. Johann‟s research was a major contribution to 

that developing story. In his studies he was a pioneer in combining in situ hydro-

graphic data and satellite observations to reach unique descriptions and analyses of 

the mesoscale phenomena in the Agulhas Retroflection region. He also derived and 

formulated hypotheses about these dynamics, challenging many theoreticians and 

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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modelers around the world and stimulating a series of international research and 

observational programs that continues to this day. He collaborated with these 

groups in a fruitful and mutually rewarding way. Moreover, he had an active 

interest in the effect eddies and related coherent phenomena have on the ecosys-

tem structure of the adjacent continental shelf as well as large ocean-to-

atmosphere fluxes and regional climate variability.  

As the global research community‟s interest in the Agulhas System grew, Johann 

often operated as the national and international coordinator. He was very success-

ful in setting up an active global network of researchers and maintained it in an 

effective and charming way. Collaboration was essential to put the efforts of the 

UCT oceanography department onto the international map. In spite of his small 

local group and limited resources, Johann was admirably successful in joining forces 

with observational and modeling groups from all over the world to establish 

relatively large programs to study his beloved Greater Agulhas System. All these 

activities culminated in his writing the authoritative and much acclaimed book The 

Agulhas Current, published by Springer in 2006. The Agulhas Current is the 

magnum opus of Johann Lutjeharms. It is a comprehensive and passionate survey 

of the collected knowledge of the greater Agulhas Current System, in which the 

development of knowledge of this complex environment is placed in historical 

context, another of his passions. It should come as no surprise that he was 

awarded several prestigious international research prizes, including a Fulbright 

Scholarship from the United States, the German Alexander von Humboldt award, 

and the Nansen Medal of the European Geosciences Union as well as honorary 

doctorates from Rhodes University and the universities of Pretoria and 

Johannesburg. On his retirement he was awarded the Order of Mapugubwe by 

President Jacob Zuma, the highest civil honor in South Africa.  

Last but not least, it is important to note that Johann entrained many students at 

UCT in his research. He created and maintained an international network in which 

they could participate and flourish. Many of Johann‟s papers were written jointly 

with his students, quite often with the student as first author. A former student 

recalled a memory from a research cruise: “Johann appeared on the bridge after 

being away for a while. Wearing a beanie and looking like a real old sea dog. I 

noticed his complexion was most definitely green and suddenly I felt better. „I 

guess misery does love good company,‟ he said jokingly.” That was the kind of 

remark typical of Johann, supportive and humoristic while suffering himself. Those 

qualities also characterized the last decade of his life, in which he never lost his 

passion for the Greater Agulhas System. Johann is survived by his wife, Ronel, and 

two children, Wilhelm and Maria. Through his death we have lost a true ambassa-

dor for international science, a gentleman, and a friend.  

This text was written by W.P.M. de Ruijter, Chr. Reason, I. Ansorge, R. Roman, & 

A.L. Gordon. It appeared in print in Eos, 92(No. 38): 316. 

Will de Ruijter 

Johann Lutjeharms was actief lid van HOC; hij nam op 14 april 2009 – samen met 

zijn vrouw – deel aan de 6e HOC bijeenkomst in Amsterdam. [KK] 
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In memoriam: Jacob [Jaap] van der Land 

(1935 –2011) 

Op 23 oktober 2011 overleed dr. Jacob van der 

Land, wormenspecialist bij NCB Naturalis maar 

ook organisator van vele oceanografische 

expedities en bovendien  actief in diverse 

commissies zoals de Nederlandse Commissie 

voor Zeeonderzoek. Hij was gedelegeerde naar 

internationale commissies als de Intergovern-

mental Oceanographic Commission (IOC). 

Jaap werd op 4 april 1935 geboren in Kollum 

(Fr.) en verhuisde met zijn familie in 1945 naar 

Wassenaar. Na zijn militaire diensttijd ging hij 

biologie studeren in Leiden, waar hij cum laude 

afstudeerde in 1964, met als afstudeer-

onderwerpen werk aan Carabidae (loopkevers), 

Tardigrada (beerdiertjes), Orobanche (bremraap) en de broedbiologie van 

kraanvogels. Hij promoveerde in 1970 op de taxonomie, zoögeografie en ecologie 

van een geheel, weliswaar klein, fylum de Priapulidae, waarin hij alle toen bekende 

soorten behandelde. Priapuliden zijn mariene wormen waarvan vertegenwoordigers 

voorkomen van de getijdezone tot in de diepzeetroggen. Onderzoek aan deze groep 

toont al zijn belangstelling voor het mariene milieu. Een veelzijdig bioloog dus die 

na zijn promotie meteen gevraagd werd conservator te worden op het 

Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie (RMNH), de voorganger van NCB Naturalis. 

Er was geen vacature, maar directeur Brongersma vroeg hem een eigen Vermes 

(wormen) afdeling op te richten. Daar vallen heel wat fyla van het dierenrijk onder. 

Geen wonder dat Jaap zich ging interesseren in de verwantschap van de fyla en de 

veranderend inzichten daarin; zie bijvoorbeeld zijn bijdrage van 1978 in Van 

Bruggen (red.) Problemen achter de Indeling van het Dierenrijk. 

Van der Land was medeorganisator en nam deel aan een groot aantal Oceanogra-

fische Expedities met achtereenvolgens Hr.Ms. Luymes, Hr.Ms. Tydeman en RV 

Tyro naar het Caraibisch gebied (CICAR Project 1970/1972; de West Afrikaanse 

wateren (CANCAP expedities 1976-1986); Mauretania expeditie 1988; de Snellius-

II expeditie 1984/85 naar Indonesië en de Ocean Reefs Expedities  naar de 

Seychellen 1992/93. Daarna volgden nog kleinere expedities vanuit een landbasis 

in Sulawesi (1994) en Ambon en Ceram (1996) waarvoor lokale schepen werden 

ingehuurd.  

Ter gelegenheid van zijn pensionering in 2000 verscheen een speciaal nummer van 

de Zoologische Verhandelingen Leiden 334 (2001) onder redactie van J.C. den 

Hartog waarin een uitgebreid levensverhaal tot 2000 staat door A.C. van Bruggen: 

Dr. Jacob van der Land marine biologist extraordinary4. Zelf schreef hij een 

afscheidsboekje getiteld Wil je conservator worden? uitgegeven door Naturalis. 

Zoals vele Naturalismedewerkers bleef hij na zijn pensionering actief in zijn vak-

gebied (speciaal Priapulidae), maar ook droeg hij veel bij aan de registers van 

mariene soorten van Unesco en Europa en daarmee ook aan het Wereld register 

(WoRMS). Hij was al vroeg een groot voorstander van de online verspreiding van 

taxonomische kennis. Van der Land had ook een duidelijke bijdrage aan het in 2010 

verschenen boek De Nederlandse Biodiversiteit waarin hij vele groepen „wormen‟ 

                                           
4 http://www.repository.naturalis.nl/document/46287 

http://www.repository.naturalis.nl/document/46287
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(zoals Chaetognatha, Echiura, Gnathostomulidae, Gastrotricha, Mesozoa en natuur-

lijk „zijn‟ Priapulidae ) voor zijn rekening nam. 

Wij verliezen in hem een veelzijdig marien bioloog, die voor de ontwikkeling van 

het marien biologisch oceaanonderzoek in Nederland veel betekend heeft. 

Gerhard C. Cadée 

In memoriam: Piet de Wolf  

(1930 – 2011) 

Op 13 November overleed Piet de Wolf op weg naar huis na een 

strandwandeling met zijn hond. Piet werd op 8 juni 1930 in Wijk 

aan Zee en Duin geboren, hij moet dus al jong zee en strand 

hebben leren kennen. Op de HBS in Velsen stimuleerde zijn 

leraar Peter Broekens de veldbiologie en deelname aan 

excursies van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie 

(NJN). Vanaf zijn 13e tot 23e (de maximale leeftijd) was Piet was 

lid van de NJN afdeling Velsen. Hij had een brede belangstelling 

niet alleen voor het strand en zee, maar bijvoorbeeld ook voor 

vlinders en libellen en hij toonde leiderscapaciteiten als 

voorzitter van NJN District V, Noord-Holland.  

Piet de Wolf begon in 1947 zijn studie biologie in Amsterdam, deed kandidaats op 

19 december 1951 en doctoraal op 20 december1955, was in die periode ook 

student-assistent op het Zoölogisch Station den Helder. In Amsterdam maakten 

vooral de colleges van J. Heimans en die over de historie van de biologie van H. 

Engel, gegeven in de rijke Artis bibliotheek, indruk. Een levenslange interesse voor 

(oude) boeken was het gevolg. 

Tijdens zijn biologiestudie onderzocht hij op het RIVO IJmuiden onder prof. 

Baerends en Jenne Zijlstra (de latere NIOZ directeur) de invloed van verticale 

migratie van haring op de vangsten (toen nog met de vleet). Ook bestudeerde hij 

de dikte van de speklaag bij walvissen gevangen rond Antarctica door de Willem 

Barendsz I 1946-1947. Op 15 maart 1957 kreeg Piet een aanstelling bij TNO voor 

onderzoek naar de bescherming van schepen tegen aangroei. Deze afdeling van 

TNO, aanvankelijk ondergebracht bij het RIVO in IJmuiden, verhuisde in 1957 

wegens ruimtegebrek naar Den Helder. Achter het Zoölogisch Station werd een 

keet gebouwd voor TNO. Piet deed hier jarenlang, met een groeiende groep mede-

werkers, onderzoek naar de effecten van allerlei soorten antifoulingverf op met 

name zeepoklarven. Hierop promoveerde hij in 1973 bij G.P. Baerends en H. 

Postma in Groningen.  

Hij bleef na zijn promotie werkzaam bij TNO, maar was vanaf 1973 gedetacheerd 

op het NIOZ op Texel. Naast het antifouling werk startte TNO den Helder onderzoek 

naar vervuiling door metalen als kwik en koper in zee, vooral gestimuleerd door de 

Minamata ramp in 1953 in Japan waar 1500 mensen stierven en zeker 100.000 

vergiftigd raakten door het lozen van industrieel kwikafval in de Minamata baai. Piet 

onderzocht met zijn team kwik ophoping in mossels langs de Europese kust en 

deed op het Balgzand proeven in enclosures. Veldmetingen concentreerden zich in 

het Eems-Dollard estuarium waar, via een in 1926 aangelegde smeerpijp, tot 1978 

ernstig vervuild slib van de stad Groningen werd afgevoerd naar Delfzijl en daar 

geloosd. Dit slib bevatte grote hoeveelheden kwik, arsenicum en andere giftige 

stoffen. De voornaamste producent was de voormalige Groningse bestrijdings-

middelen fabrikant Aagrunol. 
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Van 1972 tot 1976 coördineerde Piet op het NIOZ het daar en bij de Rijksuniversi-

teit Groningen verrichte Biologisch Onderzoek Veenkoloniaal Afvalwater (BOVA) in 

verband met plannen voor een nieuwe „smeerpijp‟ in Groningen, nu voor de afvoer 

van ongezuiverd afvalwater van de veenkoloniale (aardappelmeel en strokarton) 

industrie naar de Dollard. Als criterium voor de pijp gold dat geen schadelijke 

verschuivingen in de levensgemeenschappen van het Eems-Dollard estuarium 

mochten optreden. Een alternatieve oplossing was zuivering van het afvalwater bij 

de bron. Al tijdens de BOVA onderzoeksperiode werd tot deze laatste methode 

besloten. De smeerpijp werd weliswaar aangelegd, maar alleen voor lozing van 

gezuiverd afvalwater.  

Het BOVA onderzoek had zich vooral gericht op de structuur van het estuarium: het 

geven van kwalitatieve en kwantitatieve beschrijvingen en reacties van afzonder-

lijke organismen op afvalwater. Duidelijk werd dat een mathematisch model van 

het ecosysteem de beste aanpak zou zijn om de deelonderzoeken te integreren. Dit 

was de basis voor een nieuw project: het Biologisch Onderzoek Eems-Dollard 

Estuarium (BOEDE, 1977-1983). Een uniek project in de wereld waar geïntegreerd 

werd maar ook detailstudies werden uitgevoerd, met als gezamenlijk doel het 

wetenschappelijk beschrijven en begrijpen van het functioneren van het Eems-

Dollard estuarium. Via een model werden uiteindelijk voorspellingen gedaan over 

effecten van lozingen en waterstaatkundige ingrepen. Dit alles ten dienste van een 

beheersbeleid voor het gehele Eems-Dollard estuarium. Het BOEDE rapport (1983) 

en een uitgebreide engelse publicatie (Baretta & Ruardij, 1988) sloten dit project 

af. Het BOEDE ecosysteem modelonderzoek werd toonaangevend voor vergelijk-

baar onderzoek elders, zoals het ERSEM model van de Noordzee. 

Na 1983 wordt het BOEDE onderzoeksgebied vergroot met als doel uitbreiding van 

het ecosysteemmodel voor Wadden- en Noordzee. Dit eerst als EON (Ecologische 

Onderzoek Noordzee-Waddenzee, 1983-1987), daarna van 1988-1993 voortgezet 

als Beleidsgericht Onderzoek Noordzee-Waddenzee (BEON). Piet heeft in 1986 om 

gezondheidsredenen de leiding overgedragen aan Han Lindeboom, maar bleef wel 

betrokken en zette zich geruime tijd in voor het redigeren van een boek over vele 

aspecten van de Noordzee (1990).  

In 1990 gaat Piet met vervroegd pensioen maar houdt een werkkamer op het 

NIOZ. Zoals bij veel wetenschappers bleven er onvoltooide manuscripten achter. 

Eén daarvan over kwallen en ribkwallen in de Waddenzee zal hopelijk door collega‟s 

publicabel gemaakt worden. Zijn resultaten over getijde bewegingen van kwallen 

zijn interessant voor onderzoek aan de recente immigrant Mnemiopsis leydii door 

Lodewijk van Walraven. 

Gehinderd door het feit dat hij eigenlijk alles wilde gelezen hebben over een onder-

werp voor hij erover schreef, heeft Piet geen lange publicatielijst. Als leider van een 

onderzoeksgroep kwam hij daar waarschijnlijk ook niet echt aan toe. Hij zorgde er 

wel voor dat zijn medewerkers publiceerden. Vaak promoveerden zij en enkelen 

werden hoogleraar.  

Zijn artikelen in vak- en niet vaktijdschriften onderscheiden zich door een brede 

aanpak en een door Engel aangewakkerde historische belangstelling. In zijn anti-

fouling artikel (1960) begint hij met Plutarchus en de Russisch-Japanse oorlog 

(1905), waarin Russische schepen de zeeslag verloren omdat ze door aangroei na 

een lange zeereis minder snel en wendbaar waren geworden. Via onderzoek aan 

haringen, zeepoklarven en kwallen had hij geleerd dat „patchiness‟ een algemeen 

verschijnsel is (zelfs voor aanspoelsel op ons strand!). Bij metingen van (verander-

ingen in) dichtheden zorgt dat voorkomen in „patchess‟ voor problemen zoals een 

grote onderschatting van de werkelijke aantallen (1989). In zijn artikel (2000) over 

de „zeldzaamheid‟ van Tellina pygmaea laat hij zien hoe klein het bemonsterde stuk 

Noordzeebodem eigenlijk is. Al zijn het 4400 bodemmonsters op ons continentaal 
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plat, in totaal is dat 658 m2, dat komt slechts neer op 1 m2 per 87,6 miljoen! 

Omdat Tellina pygmaea bovendien niet homogeen verdeeld is, maar in „patchess‟, 

is het vrijwel onmogelijk erachter te komen hoe zeldzaam deze soort eigenlijk is. In 

zijn Noordzeeboek wijst hij er op hoe vertekend het beeld is dat we van de ondiepe 

Noordzee hebben doordat in figuren met doorsneden de diepte enorm overdreven 

wordt voorgesteld. Dat soort opmerkingen was typisch voor Piet, die een goed 

mathematisch inzicht had. 

Met Piet verloren wij kundig leider van zijn diverse onderzoeksgroepen, die zijn 

medewerkers tot teamwork aanzette en zichzelf op de achtergrond hield. We 

verliezen ook een marien bioloog met brede belangstelling, die tot het eind van zijn 

leven nieuwsgierig en vol interesses bleef. 

Enkele publicaties van Piet de Wolf: 

Wolf, P. de, & A.M. van Londen, 1960. Antifouling. T.N.O.-Nieuws 169: 109-116. 

Wolf, P. de & A.M. van Londen, 1965. Anti-fouling compositions. Nature 209: 272-274. 

Wolf, P. de, 1965. Problemen bij de lozing van afval en afvalwater in zee. TNO-Nieuws 20: 
924-934. 

Wolf, P. de, 1972. Een meetnet voor zware metalen langs de Nederlandse kust. TNO-Nieuws 
27: 504-511. 

Wolf, P. de, 1974. On the retention of marine larvae in estuaries. Thalassia Jugosl. 10: 415-
424. 

Wolf, P. de, 1975. Mercury content of mussels from West European Coasts. Mar. Pollut. Bull. 
6: 61-63. 

Wolf, P. de, 1978. Effects of organic waste on primary and secondary production in the Ems-
Dollard estuary. Hydrobiol. Bull. 12: 260-272. 

BOEDE-groep, 1983. Biologische Onderzoek Eems-Dollard Estuarium. BOEDE, Texel, 267 p. 

Wolf, P. de, 1988. Foreword in: Baretta, J. & P. Ruardij, Tidal flat estuaries. Simulation and 
analysis of the Ems Estuary. Springer, Berlin. Ecological Studies 71: 1-353. 

Wolf, P. de, 1989. The price of patchiness. Helgol. Meeresunters. 43: 263-273. 

Wolf, P. de, 1973. Ecological observations on the mechanisms of dispersal of barnacle larvae 
during planktonic life and settling. Neth. J. Sea Res. 6: 1-129 (tevens Proefschrift). 

Wolf, P. de, (red.), 1990. De Noordzee. Terra Zutphen, 200 p. 

Wolf, P. de, 2000. Schelpje in een hooiberg: over de verspreiding en zeldzaamheid van 
Tellina (Moerella) pygmaea (Kleine platschelp) op het strand en het Nederlandse 

continentaal plat. Het Zeepaard 60: 273-286. 

Gerhard C. Cadée 

‘The Oceans’ revisited – Leo Otto 

Op 6 oktober 2011 nam Sjef Zimmerman afscheid als hoogleraar Fysische Oceano-

grafie te Utrecht. Als bijdrage aan zijn „Liber Amicorum‟ schreef ik een stukje 

waarin zich een dertigjarige cyclus lijkt af te tekenen in de plaats van de oceano-

grafie tussen fysica en geografie. Daarbij moest ik mij verdiepen in het beeld dat 

het bekende tekstboek The Oceans van Sverdrup, Johnson en Fleming uit 1942 gaf 

van de oceanografie uit die jaren1. Daarbij kwamen toch ook nog meer interessante 

zaken naar voren, die toch wel de moeite waard zijn om te vermelden. 

Allereerst natuurlijk het een en ander over The Oceans. Vóór 1942 bestond er geen 

up-to-date tekstboek, waarin een alles omvattend beeld werd gegeven van de 

oceanografie als de wetenschap van de zee. De plannen hiervoor ontstonden in 

1936 in het Scripps Institution of Oceanography. Daarvoor was er het Handbuch 

der Ozeanographie van Krümmel uit 1907 dat meer fysisch–geografisch was 

gericht, en dat door de Duitse taal in Amerika weinig toegankelijk was2. In het 



„ad HOC‟: nieuwsbrief „Historie van de Oceanografie Club‟ 

Aflevering 09 – januari 2012 

 

www.historie-oceanografie.nl 

21 

21 

Engels was het tot die tijd eerder The Depths of the Ocean van Murray en Hjort3 

van 1912 dat tot het verschijnen van The Oceans werd beschouwd als de „Bijbel 

van de oceanografie‟4. Naast een historisch overzicht (21 pp) en een gedetailleerd 

verslag van de tocht met de Noorse Michael Sars op de Noord Atlantische Oceaan 

(76 pp) geeft dit in hoofdzaak een algemeen overzicht van de toenmalige oceano-

grafische kennis (745 pp). Als we dit vergelijken met The Oceans (1087 pp), dan 

zien we toename van het volume dat nodig wordt geacht voor een beschrijving van 

het totale vakgebied. Vanzelfsprekend, immers de oceanografie had in de jaren 

tussen de beide Wereldoorlogen de nodige ontwikkeling doorgemaakt. Intussen is 

onze kennis van de oceaan is na WO II belangrijk toegenomen en een boek als The 

Oceans zou tegenwoordig niet meer mogelijk zijn. Alleen specialistische 

tekstboeken voor één (sub)discipline zijn denkbaar. 

De verdeling over de verschillende oceanografische disciplines van het aantal 

pagina‟s van The Oceans is 552 over de fysica, 286 over de biologie en 142 over de 

oceaanbodem en de geologie. Dat betekent flinke toename van de fysische oceano-

grafie ten opzichte van The depths of the ocean. Daar gaat het om 96 pagina‟s 

fysische oceanografie, 474 biologie en 80 oceaanbodem en geologie. Oceanografie 

was voor 1900 een voornamelijk biologische wetenschap. Biologie krijgt minder 

ruimte toegemeten in The Oceans. 

Dat wil echter niet zeggen dat in de biologische secties van beide boeken geen 

grote verschillen zijn, die wijzen op belangrijke ontwikkelingen. In The depths of 

the ocean ligt het accent nog in belangrijke mate op meer faunistische hoofdstuk-

ken. In The Oceans omvat het vergelijkbare gedeelte, Populations of the sea, maar 

45 bladzijden. Het gedeelte in The depths of the ocean dat handelt over General 

biology gaat over onderwerpen als floating, migrations, nutrition en propagation, en 

in The Oceans ligt het accent op chemische en fysische wisselwerkingen en over de 

intern biologische relaties.  

Tot omstreeks 1900 was de oceanografie in hoofdzaak een kwestie van expedities. 

In The depths of the ocean worden, te beginnen met de Challenger, de volgende 

landen met oceanografische expedities vermeld: Brits: 10, Amerikaans en Duits: 8, 

Frans en Scandinavisch 5, Italiaans en Russisch 2, en Nederlands, Oostenrijks en 

Belgisch elk 1. Voor Nederland is dat de Siboga. De Willem Barents van 1878 en de 

volgende jaren wordt niet genoemd. 

Kunnen we, naast een beeld over de veranderingen in het vak „oceanografie‟ ook 

een inzicht krijgen in het aandeel daarbij van de verschillende landen? Een meer 

hedendaags beeld geven de referenties, verdeeld over de landen van herkomst. 

Getracht is aan de hand van de referenties over de verschillende hoofdstukken van 

The Oceans ook een hier een beeld van te krijgen. En meer speciaal van het 

aandeel van de Nederlandse oceanografie.  

Om dat te beoordelen ging ik uit van de herkomst van de auteurs, voor zover dit 

duidelijk was (soms met behulp van internet) of van de herkomst van de publicatie. 

Bij Engelstalige referenties is de nationaliteit (Amerikaans, Brits, of Canadees) niet 

zonder meer vast te stellen, en daarom zijn deze samengevoegd. Ook de 

Scandinavische landen zijn samengenomen. Bij publicaties van meer dan een 

auteur werd gekozen voor degene die het duidelijkst op nationaliteit kon worden 

gebracht. Een probleem was Sverdrup zelf. In 1936 vertrok hij naar Amerika, en 

zijn publicaties vanaf 1937 zijn daarom aangemerkt als Amerikaans. Natuurlijk was 

hij niet de enige die naar Amerika trok, maar voor andere auteurs is het land van 

herkomst genomen. Al met al een operatie met de nodige onzekerheid. Er kunnen 

dan ook alleen maar heel algemene conclusies aan worden verbonden. 

We zijn vooral geïnteresseerd in de Nederlandse referenties. Daarom volgt hier 

onderstaand overzichtje: 
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 Amerik. Duits Scand.  Ned. Overig 
 Engels 

Ch. 2.  

The Earth and the Ocean Basins 29 7 1 2 
5,6

 Int.Hyd.Bur. 1 

Ch. 4 

General Distribution of   16 13 9 1 
7
 Italiaans 1 

Temperature, Salinity and Density     Japans 1 

Ch. 10  

Observations and Collections at Sea  37 8 14 1 
8
 Frans 1 

     Japans 1 

Ch. 13 

Dynamics of Ocean Currents 25 19 29 1 
9
 Japans 2 

Ch. 14 

Waves and Tides 12 9 9 2 
9,10

 Japans 2 

Ch. 15 

The Water Masses and Currents 43 37 27 4 
6,11-13

 Italiaans 1 

of the Ocean     Japans 6 
     Russisch 1 
     Spaans 1 
     Tsjechisch 1 

Ch. 20 

Marine Sedimentation 68 13 8 2 
14,15

 Frans 2 

     Japans 1 

 

Dat in een Amerikaans boek de nadruk valt op publicaties uit het eigen taalgebied 

is te verwachten, en dat voor Sverdrup als Noors onderzoeker Scandinavische 

referenties voorrang hebben ligt ook voor de hand. Hij kende ook Duits en 

“somewhat in French” 16. Toch is het feit dat hij maar 3 Franse referenties geeft 

vermoedelijk meer een kwestie van taal en beschikbaarheid, eerder dan van een 

lage „score‟ van de Franse oceanografie. Van de andere twee auteurs is de talen-

kennis niet bekend. Vermoedelijk zullen zij nog meer Engelstalig zijn geweest. 

Ook in referenties bij de andere hoofdstukken vinden wij een soortgelijke verdeling: 

grotendeels Amerikaans/Brits, en daarnaast een groot aantal Duitse en Scandina-

vische referenties. Wat opvallend is, is dat er geen enkele Nederlandse referentie is 

op marien biologisch gebied. Hoe is dat voor de andere landen van herkomst? 

Daarvoor zijn enkele van de grotere biologische hoofdstukken bekeken. Zie tabel op 

de volgende bladzijde. 

Het lijkt mij dat wij, alles bij elkaar, toch wel enige indicatie in dit overzicht kunnen 

vinden van de mate waarin de oceanografie tijdens het interbellum in verschillende 

landen van betekenis was, en in welke sectoren. We vinden in Schlee 17 daarover 

informatie die met het belang van de Scandinavische oceanografie, zowel fysisch 

als biologisch overeenstemt. Ook de groei van de Amerikaanse oceanografie tot 

1940, verantwoordelijk voor het merendeel van de Brits/Amerikaanse referenties, 

wordt hierin geïllustreerd. Immers, het grootste deel van deze referenties is van 

Amerikaanse oorsprong. De Britse oceanografie was in die jaren beperkt. Volgens 

M. Deacon 18 was de Challenger expeditie “more of a culmination than a new 

beginning for British marine science” en was het belangrijkste steunpunt voor de 

oceanografie tot 1920 de Marine Biological Association of the United Kingdom, met 

het Plymouth Laboratory. 
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 Amerik. Duits Scand.  Overig 
 Engels   

Ch. 7 
Organisms and the Composition  45 6 7 Russisch 3 
Of Sea Water  

Ch.9 
Populations of the Sea 31 1 6 Frans  1 

Ch. 16 
Phytoplankton in Relation to  36 10 14 Russisch 2 
Physical-Chemical Properties of the Environment 

Ch. 17 
Animals in Relation to the  76 4 13 Frans 2 
Physical-Chemical Properties of     Italiaans 1 
the Environment    Japans 1 
    Russisch 2 

Ch. 18 
Interrelations of Marine Organisms 67 6 9 Russisch 1 

 

De Duitse bijdrage aan de referenties in The Oceans is niet onbelangrijk. Voor WO I 

was de Duitse inbreng belangrijk, maar ook daarna bleef de „Meereskunde‟ er van 

betekenis 19. Met name de Meteor-expeditie en zijn spin-off zijn te vinden in The 

Oceans. 

En de Nederlandse inbreng? Redactioneel was die er zeker. De invloed van de 

medewerker van Sverdrup bij het werk aan The Oceans, Lodewijk Lek, die als Jood 

in 1936 vanuit Nederland naar Amerika was uitgeweken kan daarbij ook van 

invloed zijn geweest bij het aanbrengen van de Nederlandse publicaties. En die 

betreffen vooral de Snellius-expeditie. Daarbij is zeker ook het verdere geologische 

werk van Kuenen te noemen. Als eenlingen zijn er verder de verwijzingen naar de 

KNMI atlas en de empirische bodemwrijvingsrelatie uit het „Hoofden‟ onderzoek van 

Van Veen 20. 

Een uitgebreide studie van het vooroorlogse oceanografisch onderzoek in Nederland 

in relatie tot de buitenlandse ontwikkelingen zou interessant kunnen zijn. Weten-

schappelijk (zwaartekrachtonderzoek van Vening Meinesz) én technisch (Commissie 

Lorentz) zijn er de nodige prestaties die in The Oceans niet tot uiting komen. En 

ook in het korte bestaan van het Rijksinstituut voor Onderzoek der Zee (1902-

1916) werd er biologisch belangrijk werk verricht, ondanks het ontbreken van 

referenties in The Oceans.  
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11. van Riel, P.M., 1932a. Einige Ozeanographische Beobachtungen in Roten Meer, Golf von 
Aden und Indischen Ozean. Ann. D. Hydr. u. Mar. Met.: 401-407. 

12. van Riel, P.M., 1932b. The Snellius Expedition. Journal du Conseil, 7: 212-217. 

13. van Riel, P.M., 1938. Influence of bottom configuration on properties of sea water in 
abyssal layers. Congres Int. d. Géographie, Amsterdam. Vol.2. Travaux de la sect. IIb, 
Océanographie. 

14. Kuenen, Ph.H., 1937. On the total amount of sedimentation in the deep sea. Amer. Jour. 
Sci. 34: 457-468. 

15. Kuenen. PH.H., 1941. Geochemical calculations concerning the total mass of sediments 

in the earth. Amer. Jour. Sci. 39: 161-190. 

16. Munk, W. & D. Day, 2002. Harald U. Sverdrup and the War Years. Oceanography, 
15(4): 7-29. 

17. Schlee, S., 1973. The edge of an unfamiliar world. A history of oceanography. Dutton & 
Co., New York. 

18. Deacon, M., 1990. British Oceanographers and the Challenger Society, 1903-1920. 
Deutsche Hydrogr. Zeitschr. Ser. B., no.22. 

19 Lenz, W., 1990. German Marine Research in the Atlantic Ocean between World War I 
and II. Deutsche Hydr. Zeitschr. 1990 ser. B no.22 

20. van Veen, J., 1936. Onderzoekingen in de Hoofden in verband met de gesteldheid der 
Nederlandsche kust. Alg. Landsdrukkerij, ‟s Gravenhage. 

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 

Periodieken, artikelen 

Kramer, K.J.M., 2011. Monitoring of pollutants: a historical perspective for the 

North-East Atlantic region. In: Chemical Marine Monitoring. Policy Framework 

and Analytical Trends. Ph. Quevauviller, P. Roose and G. Verreet (Eds.). Wiley, 

Chichester, pp. 3-28. 

Recente boeken 

Andree, R., 2010. Der Kampf um den Nordpol. Geschichte der Nordpolfahrten von 

1868 bis zur Gegenwart. Salzwasser-Verlag, Paderborn, 472pp. 

Bessels, E., 2010. Die amerikanische Nordpol-Expedition. Salzwasser-Verlag, 

Paderborn, 688pp. 
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Joubin, L., [2012]. Expédition Antarctique Française (1903-1905) commandée par 

le Dr. Jean Charcot, Print on Demand, Nabu Press, 40pp. 

Joubin, L., [2012]. Deuxième expédition Antarctique Francaise (1908-1910): 

Sciences physiques: documents scientifiques. Print on Demand, Nabu Press, 

62pp.  

Joubin, L.M.A.O.E., [2012]. Louis Marie Joubin: Notice Sur Les Travaux 

Scientifiques de M. Louis Joubin, Print on Demand, Nabu 

Press, 152pp. 

 Laughton, A., J. Gould, M.J. Tucker & H. Roe (redactie), 2010. Of 

Seas and Ships and Scientists. The Remarkable History of 

the UK's National Institute of Oceanography, 1949-1973. 

Lutterworth Press, Cambridge, 346pp.  

Lüdecke, C., 2011. Roald Amundsen: Ein biografisches Porträt. 

Verlag Herder, Freiburg, 204pp. 

May, W., 2011. Goethe, Humboldt, Darwin, Haeckel. Vier 

Vorträge. Salzwasser-Verlag, Paderborn, 284pp.  

McCrory, D., 2010. Nature‟s Interpreter. The Life and Times of 

Alexander von Humboldt. Lutterworth Press, Cambridge, 

242pp.  

Orsenna, E., 2010. Portrait of the Gulf Stream: In praise of 

currents. Haus Publishing, London.  

Phips, C.J., 2010. Reise nach dem Nordpol. Salzwasser-

Verlag, Paderborn, 464pp. 

Prager, E., 2010. Chasing Science at Sea: Racing Hurricanes, 

Stalking Sharks, and Living Undersea With Ocean 

Experts, Univ. of Chicago Press, Chicago, 178pp. 

Ryan, F.P., 2011. The Mystery of Metamorphosis : A Scientific 

Detective Story. Chelsea Green Publishing, Whete River, 

320pp. 

Ulanski, S., 2008. The Gulf Stream: Tiny plankton, giant 

bluefin, and the amazing story of the powerful river in the Atlantic, Univ. of 

North Carolina Press, Chapel Hill, 232pp. 

Weber-Van Bosse, A., [2011]. Ein Jahr I.M.S. Siboga. Beschreibung der 

Holländischen Tiefsee-Expedition im Niederländisch-Indischen Archipel 1899-

1900. Salzwasser-Verlag, Paderborn, 440pp.  

[Herdruk van de eerste Duitse editie, 1905].  

Williams, W., 2011. Kraken : The Curious, Exciting, and Slightly Disturbing Science 

of Squid. Abrams, New York, 224pp. 
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Publicaties (ook) als PDF beschikbaar 

Baster's Natuurkundige uitspanningen 1759-1765; Slabber's Natuurkundige 

verlustigingen 1769-1778; Bomme's papers and manuscripts 1769-1782 

http://www.coastsandreefs.net/ 

Marsilli, Lodewyk Ferdinand graave van, Natuurkundige beschryving der zeën, 1786 

http://www.earlydutchbooksonline.nl/nl/view/image/searchvalue/zeen/formtype/ad
vanced/title/zee/searchaction/list/id/dpo%3A1327%3Ampeg21   

Zoek ook op deze site 

(http://www.earlydutchbooksonline.nl): 

van Barneveld, Willem, 1791. De zamenstelling van het 

water op Lavoisieriaansche gronden proefondervindelyk 

verklaard; en verscheiden nuttige gevolgen [...] 

nagespoord.  

van Brussel, Th., 1799. Natuurkundige beschryving van 

eenige byzondere dieren, visschen en gekorvene diertjes 

voor de beminnaars der natuurlyke historie.   

van Swinden, Jean Henri, 1796: Verhandeling over het 

bepaalen der lengte op zee, door de afstanden van de 
maan tot de zon, of vaste sterren.  

Galathea Report. Scientific Results of the Danish Deep-Sea 

Expedition Round the World 1950-52 (20 Vol.) 

http://www.zmuc.dk/InverWeb/Galathea/index.html  

Anon., 1842. The Child‟s Book of the Ocean 

http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.hwekd8;size=50

;view=image;page=root;seq=5;num=3  

Bancks, Rev. G.W., 1895. A world beneath the waters or 

Merman‟s country 

http://ufdc.ufl.edu/UF00083196/00001/5j  

Boekbespreking 

Er is geen boekbespreking binnengekomen. 

  

http://www.coastsandreefs.net/
http://www.earlydutchbooksonline.nl/nl/view/image/searchvalue/zeen/formtype/advanced/title/zee/searchaction/list/id/dpo%3A1327%3Ampeg21
http://www.earlydutchbooksonline.nl/nl/view/image/searchvalue/zeen/formtype/advanced/title/zee/searchaction/list/id/dpo%3A1327%3Ampeg21
http://www.earlydutchbooksonline.nl/
http://www.zmuc.dk/InverWeb/Galathea/index.html
http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.hwekd8;size=50;view=image;page=root;seq=5;num=3
http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.hwekd8;size=50;view=image;page=root;seq=5;num=3
http://ufdc.ufl.edu/UF00083196/00001/5j
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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. 

 

Ditmaal een populaire representatatie van de Otis Barton expeditie in 1949 in de 

Californische wateren. Bij deze duik werd het record van Beebe/Barton (3028 voet, 

„half a mile down‟) in 1932 met de Bathysphere scherper gesteld tot 4500 voet. 

Afgebeeld is de Benthoscope die Barton gebruikte, met „pesci fosforescenti e di 

forme mostruose‟, die het ergste doen vermoeden (zie ook: Barton, O., 1954. 

Adventure on land and under the sea. Longmans, London). 

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 

Er zijn geen vragen binnengekomen. 

Links 

Collectie zoeksysteem van de maritieme wereld  

http://www.maritiemdigitaal.nl/  

Bezoek eens een (maritiem) museum 

http://www.maritiemdigitaal.nl/index.cfm?event=page.museums 

Maritieme links 

http://www.maritiemdigitaal.nl/index.cfm?event=page.links  

Early Dutch books on line  
http://www.earlydutchbooksonline.nl/   

Bleeker (Iconographia Zoologica) in „Het geheugen van Nederland‟ 

http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/zoekresultaten/pagina/1/bleeker/%28bl

eeker%29/&colcount=0&wst=bleeker  

Atlassen uit het Scheepvaartmuseum (Amsterdam) 

http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/collecties/atlassen_uit_het_scheepvaart
museum   

Scholarly Societies  

(bijvoorbeeld „Koninklijke Natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch-Indië‟ 

http://www.scholarly-societies.org/history/1850knvni.html  

Zeitschriftendatenbank (ZDB) (incl. vroege tijdschriftreeksen) 
http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=1.1/   

http://www.maritiemdigitaal.nl/
http://www.maritiemdigitaal.nl/index.cfm?event=page.museums
http://www.maritiemdigitaal.nl/index.cfm?event=page.links
http://www.earlydutchbooksonline.nl/
http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/zoekresultaten/pagina/1/bleeker/%28bleeker%29/&colcount=0&wst=bleeker
http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/zoekresultaten/pagina/1/bleeker/%28bleeker%29/&colcount=0&wst=bleeker
http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/collecties/atlassen_uit_het_scheepvaartmuseum
http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/collecties/atlassen_uit_het_scheepvaartmuseum
http://www.scholarly-societies.org/history/1850knvni.html
http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=1.1/
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Molino, W., 1952. Gli esploratori degli abissi. La Domenica del Corriere, Nov. 1952. 
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Kinderboeken over „de zee‟ 

http://www.worldcat.org/search?q=su%3ASea+Juvenile+literature.&qt=results_pa

ge  

Fotoarchief Dijmphna expeditie 1882-1883, genomen door de botanicus van de 

expeditie (Herman Theodor (Theo) HOLM, 1854 – 1932) 
http://www.pbase.com/steen_h/dijmphna  

Dijmphna Expedition Photographsin the Dartmouth College Library 
http://ead.dartmouth.edu/html/stem202.html  

University of Michigan – Hathi Trust digital library (polar exploration) 

http://babel.hathitrust.org/cgi/mb?a=listis;c=378  

„The Official William Beebe Web Site‟ 

http://sites.google.com/site/cwilliambeebe/Home/bathysphere  

 

http://www.worldcat.org/search?q=su%3ASea+Juvenile+literature.&qt=results_page
http://www.worldcat.org/search?q=su%3ASea+Juvenile+literature.&qt=results_page
http://www.pbase.com/steen_h/dijmphna
http://ead.dartmouth.edu/html/stem202.html
http://babel.hathitrust.org/cgi/mb?a=listis;c=378
http://sites.google.com/site/cwilliambeebe/Home/bathysphere
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HOC Ledenlijst 

Nieuw 

 

 

 

 

 

Adreswijzigingen & correcties 

 

 

 

 

Hr Bonne Edward NIOZ Postbus 59

1790 AB Den Burg

0222-369 302 Edward.Bonne@nioz.nl

Hr. Essink Karel Vosbergerlaan 14 

9761 AK Eelde

T: 050-3090141 karelessink@hetnet.nl

Mw. Stefels Jaqueline Rijksuniversiteit Groningen

Afd. Plantenfysiologie

Nijenborgh 7

9747 AG Groningen

T: +31 50 3636137 j.stefels@rug.nl

Hr. van der Loeff Michiel Alfred Wegener Institut Am Handelshafen 12

D-27570 Bremerhaven

T: +49-471.4831 1259 Michiel.Rutgers.v.d.Loeff@awi.de

Hr Dillingh Douwe RIKZ

Directie Kust en Wadden 

Postbus 20907

2500 EX  Den Haag

070-311 4356 douwe.dillingh@deltares.nl
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Andrau, Karel Frederik Robbert 
Hattem 18.03.1824 - Den Haag 27.08.1914 

Carrière  

Marineofficier. 01.01.1847 LTZ2, 16.07.1854–15.05.1857 gedetacheerd bij KNMI als 

assistent directeur afd. zeevaart, 01.01.1856 LTZ1, 01.01.1853–01.01.1863 gedetacheerd 

als bij KNMI als directeur afd. zeevaart, 16.01.1867 KLTZ, 16.11.1872 KTZ, 15.08.1879 uit 

dienst, 31.08.1898 SBN titulair 

Biografie  

Karel Frederik Andrau was de zoon van Willem Hendrik Andrau (Rijksontvanger) en Heilwich 

Johanna Henriëtta Barones van Heeckeren. Als marineofficier is behalve zijn detacheringen 

bij het KNMI ook vermeldenswaard dat hij van 1870-1874 directeur was van het onderwijs 

aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord. 

Belangrijkste oceanografische activiteiten  

Gaf als assistent directeur en later als directeur van de afd. zeevaart van het KNMI  leiding 

aan het verzamelen en bewerken van scheepswaarnemingen en verzorgde een aantal 

publicaties over maritiem klimatologische en oceanografische onderwerpen. Hij wordt ook 

enkele malen aangehaald in Maury‟s The Physical Geography of the Sea and its Meteoro-

logy. Was commandant ZMS Sindoro die in 1864 en 1865 diepzeelodingen uitvoerde in 

Indonesische wateren. 

Bibliografie (part) 

Andrau, K.F.R., 1856. Maury's passaatkaart van den Atlantische Oceaan, vermeerderd met 

Hollandsche gegevens door den 1t.t.z. K.F.R. Andrau 

Andrau, K.F.R., 1859. De stormen op het Kaapse rif. In: Maandelikse Zeilaanwijzingen van 

Java naar het Kanaal, Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut, Utrecht, pp. 25-

56 

Andrau, K.F.R., 1860. Algemeene windkaart, samengestelde uit Amerikaanse en 

Hollandsche waarnemingen 

Autografie  

Ontbreekt. 

Referenties  

Eeckhout, L.L.M., 1992. Het Admiralenboek Bijdragen tot de Nederlandse marine-

geschiedenis. 
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Links  

Ontbreekt. 

HOC Katern Biografieën   

Oorspronkelijke versie: Leo Otto (11 november 2011) 

Laatst gewijzigd: Kees Kramer (3 januari 2012) 
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Berlage [jr], Hendrik Petrus 
Amsterdam 24.10.1896 – Utrecht 03.03.1968 

Carrière  

Geofysicus en meteoroloog. Studeerde aan de Eidgenössische Hochschule te Zürich (1915-

1919). Ingenieursdiploma. Studeerde in Leiden wiskunde en theoretische natuurkunde 

(1920-1922). Promotie technische wetenschappen te Zürich in 1924 op het proefschrift: 

„Untersuchung des De Quervain-Piccard‟schen Seismographen und einiger allgemeiner 

siemometrischer Probleme‟. Wetenschappelijk medewerker aan het Koninklijk Magnetisch en 

Meteorologisch Observatorium te Batavia (Djakarta).  

Na de oorlog werd hij waarnemend directeur van het Observatorium (1945-1947) en na de 

souvereiniteitsoverdracht hoofd van de Meteorologische en Geofysische Dienst en buiten-

gewoon hoogleraar in de algemene geofysica aan de Universiteit van Indonesië te 

Bandoeng, tot zijn vertrek naar Nederland in 1950. 

Hij werd eerste wetenschappelijke medewerker aan het KNMI. In 1952 werd hij lid van de 

KNAW en buitengewoon hoogleraar in de meteorologie, klimatologie en oceanografie aan de 

universiteit van Utrecht. 

Biografie  

Berlage was zoon van de architect Hendrik Petrus Berlage en Marie Bienfait. Hij huwde op 

28.04.1924 met Elisabeth Smits. Zij kregen 4 dochters. Het huwelijk werd op 08.11.1940 

ontbonden. Berlage had een brede belangstelling en was artistiek begaafd. Zo speelde hij in 

zijn jeugd viool. Tijdens de kampjaren gedurende de Japanse bezetting hield hij lezingen en 

gaf les in wis- en natuurkunde, en gaf voor zijn kampgenoten uitvoeringen van een door 

hem vervaardigd schimmenspel. Zijn interesse ging ook uit naar de kosmogonie, waarover 

verschillende wetenschappelijke publicaties van zijn hand verschenen. In 1949 werd hij 

benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nssau en in 1961 tot Ridder in de orde van de 

Nederlandse Leeuw. 

Belangrijkste oceanografische/waterstaatkundige activiteiten  

De betekenis van Berlage voor het zeeonderzoek ligt vooral in zijn studies naar de samen-

hang tussen de oceaan en het klimaat, in het bijzonder de „Southern Oscillation‟, een 

samenhang die thans bekend staat als ENSO (El Niño/Southern Oscillation). Verder deed hij 

onderzoek naar de Moessonstromen.  

Bibliografie  

Ontbreekt. 
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Autografie  

Ontbreekt. 

Referenties  

Snelders, H.A.M., 1989. in: Biografisch Woordenboek van Nederland 3 

Schmidt, F.H., 1968. Jaarboek KNAW 1967-1968: 317-321. 

Schmidt, F.H., 1968. Geografisch Tijdschrift, 2: 185-186 

Deij, L.J.L., 1968. Hemel en dampkring, 66: 185-1 

Links  

http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn3/berlage  

HOC Katern Biografieën   

Oorspronkelijke versie: Leo Otto (11 november 2011) 

Laatst gewijzigd:   

  

http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn3/berlage
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Boeke, Jan 
Hengelo (O) 23.10.1874 – Bandung 12.09.1956 

Carrière  

Studie medicijnen RUU 1893-1900, studie Zoölogisch Station Napels 1900, promotie 1901 

GUA op „Bijdrage tot de pharmacologie van het hart‟. Assistent RIOZ 1902-1905, Adviseur 

visserij Nederlandse Antillen 1904-1905, 1906-1909 lector histologie RUL, 1909-1919 

hoogleraar anatomie RUL, 1912 lid KNAW, 1919-1946 hoogleraar histologie en embryologie 

RUU. Rector magnificus 1937-1938 en 1945-1946. 

Biografie  

Jan Boeke was de zoon van Isaäc Herman Boeke, doopsgezind predikant, en Sara Maria van 

Gelder. Hoewel hij zijn studie medicijnen afrondde met het arts-examen ging zijn interesse 

óók uit naar de biologie. Tijdens zijn studie te Napels onderzocht hij de ontwikkeling van de 

muraenoïden (palingachtige zeevissen). Ook hierna deed hij onderzoek te Napels en te 

Kolozsvár (Hongarije). 

In 1902 werd hij assistent bij het RIOZ in Den Helder, en in 1904 werd hij voor een jaar 

uitgezonden naar de Nederlandse Antillen als adviseur voor het visserij-onderzoek, waarbij 

hij ook belangrijk materiaal verzamelde. Terug in Nederland volgde hij een academische 

carrière, eerst Leiden, later Utrecht. Ook was hij betrokken bij het geneeskundig onderwijs 

in Nederlands Indië, waar hij in de jaren 1913-1914 en 1927-1928 tijdelijk verbleef. 

Tijdens de oorlog moest Boeke onderduiken. Hij werd als eerste na de bevrijding opnieuw 

rector magnificus van de Utrechtse Universiteit. 

Hij overleed tijdens een bezoek aan Indonesië. 

Belangrijkste oceanografische/waterstaatkundige activiteiten  

Boeke was korte tijd actief op het RIOZ. Belangrijk zijn zijn bijdragen tot het visserij-

onderzoek en de marine biologie op de Nederlandse Antillen. 

Bibliografie  

Ontbreekt. 

Autografie  

Ontbreekt. 
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Referenties  

Wagenaar Hummelinck, P., 1956. West Indische Gids 37 

Van den Broek, A.J., 1956. Ned. Tijschr. Geneeskunde 100 

Links  

Ontbreekt. 

HOC Katern Biografieën   

Oorspronkelijke versie: Leo Otto (11 november 2011) 

Laatst gewijzigd:   
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de Bruijne, Antonius 
Middelburg 24.11.1842 – Den Haag 31.05.1916 

Carrière  

Marineofficier. 1862 LTZ2, 1873 LTZ1, 1880 KLTZ, 1887 buiten dienst,1890 KTZ (tit.). 

Biografie  

Antonius de Bruijne was zoon van Pieter de Bruijne en Antonia Louise van Deinse. Hij 

trouwde op 31.03.1881 te Hellevoetsluis met Leintje Helena Adriana Anna Blankenstein. 

Voordat hij commandant werd van de Willem Barents verbleef hij als LTZ. 2 twee maal een 

periode in Nederlands Indië en voer hij als 1e officier op Z.M. Tijger en Z.M. Zeehond. Na de 

tweede tocht met de Willem Barents werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van de 

Nederlandse Leeuw. Hij was lid van de gemeenteraad van Hellevoetsluis. 

Belangrijkste oceanografische/waterstaatkundige activiteiten  

De Bruijne was commandant van de Willem Barents bij de eerste en tweede tocht naar de 

Noordelijke IJszee in 1878 en 1879. Hij was daarna bestuurslid van de verenigingen „Willem 

Barents‟ en „IJszeevaartfonds‟. 

Bibliografie  

Aantekeningen gehouden op de eerste tocht van de Willem Barents naar de Noordelijke 

IJszee in 1878 (Zie Mörzer Bruyns, 1985). 

Autografie  

Ontbreekt. 

Referenties  

Mörzer Bruyns, W.J.F., 1985. De eerste tocht van de Willem Barents naar de Noordelijke 

IJszee 1878.  

Links  

Ontbreekt. 

HOC Katern Biografieën   

Oorspronkelijke versie: Leo Otto (11 november 2011) 

Laatst gewijzigd:    
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van Deinse, Antonius Boudewijn 
Nijmegen 09.11.1885 – Rotterdam 11.07.1965 

Carrière  

Zoöloog. Studie biologie middelbare akte KVI 1906-1910 RU Utrecht. Assistent zoötomisch 

laboratorium RU Leiden 1911-1912. Leraar Gymnasium Erasmianum Rotterdam 1913-1951. 

In 1931 promotie cum laude in Utrecht op „De fossiele en recente Cetacaea van Nederland‟. 

Biografie. 

Zoon van Peter Adriaan van Deinse, leraar en Maria Aiton. Trouwde op 28.07.1921 met 

Hermina Johanna Postma. Zij kregen 1 zoon. Na haar overlijden in 1925 op 22.07.1926 

getrouwd met Wilhelmina Kalman; zij kregen 1 dochter. 

Belangrijkste oceanografische/waterstaatkundige activiteiten  

Van Deinse was jarenlang de nationale autoriteit op het gebied van walvisachtigen. Zijn 

natuurhistorische collectie, het „Kabinet van Deinse‟, met als hoofdaccent zijn werk aan 

walvissen, is overgedragen aan het Natuurhistorisch Museum te Rotterdam en aan Naturalis 

te Leiden. 

Bibliografie  

Slijper, 1965 

Autografie 

Ontbreekt. 

Referenties 

Holthuis, L.B., 1985. Biografisch woordenboek van Nederland 2 

Kniphorst, W.J., 1965. Natura 62 

Slijper, L.E.J. 1965. Lutra 7 

Links  

http://books.google.nl/books/about/De_fossiele_en_recente_Cetacea_van_Neder.html?id=

MA4UAQAAIAAJ&redir_esc=y  

http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn2/deinse  

  

http://books.google.nl/books/about/De_fossiele_en_recente_Cetacea_van_Neder.html?id=MA4UAQAAIAAJ&redir_esc=y
http://books.google.nl/books/about/De_fossiele_en_recente_Cetacea_van_Neder.html?id=MA4UAQAAIAAJ&redir_esc=y
http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn2/deinse
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HOC Katern Biografieën  

Oorspronkelijke versie: Leo Otto (11 november 2011) 

Laatst gewijzigd:   
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van Gogh, Johannes 
Benschop 19.08.1817 – Helvoirt 12.08.1885 

Carrière 

Marineofficier. 1840 LTZ2, 1852 LTZ1, 1855-1859 Directeur afd. waarnemingen ter zee 

KNMI; 1860 KLTZ, 1868 KTZ, 1876 SBN, commandant marine Amsterdam 1877-1879, 1880 

VADM en commandant zeemacht Nederlands Indië. 1890 uit dienst. 

Biografie 

Johannes van Gogh was de zoon van de predikant Vincent van Gogh en Elizabeth Huberta 

Vrijdag, en broer van Theodorus van Gogh, de vader van de schilder Vincent. Hij trouwde 

met Wilhelmina Bruins en zij kregen een dochter en drie zonen. In 1857 werd hij lid van de 

KNAW, afd. Natuurkunde, vakgebied Krijgskunde. In 1877-1878, toen Johannes comman-

dant was van Amsterdamse marine, verbleef zijn neef Vincent bij hem om zich te bekwa-

men voor het staatsexamen. 

Belangrijkste oceanografische/waterstaatkundige activiteiten 

Als opvolger van Jansen gedetacheerd bij het KNMI verzorgde hij de uitgave van de eerste 

maritiem klimatologische zeilaanwijzingen en publiceerde hij ook enkele incidentele studies. 

Ook ontwierp hij een diepzeekoker voor het nemen van watermonsters onder het zeeop-

pervlak. Hij was in 1859 commandant van Zr.Ms. „Het Loo‟ toen van daar waarnemingen 

werden gedaan in de Straat van Gibraltar. Later publiceerde hij over de barometerstanden 

te Nagasaki. 

Bibliografie 

1855. Snijpunten van het Kanaal naar Java. KNMI Publicatie 11 

1857. Reizen naar Australië en rond Kaap Hoorn. KNMI Publicatie 15a 

1858. Snijpunten van Java naar het Kanaal. KNMI Publicatie 16 

1859. Maandelijkse zeilaanwijzingen van Java naar het Kanaal. 

1859. Reizen in den Indischen Oceaan. KNMI Publicatie 18 

1867. Overzicht van de heerschende winden en daarbij waargenomen barometerstanden te 

Nagasaki, op het eiland Desima in Japan. In: Mededelingen uit de Journalen. 

Autografie 

Ontbreekt. 
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Referenties 

Eekhout, L.M., 1992. Het Admiralenboek. Bijdragen tot de Nederlandse marinegeschiedenis 

nr. 6 

Link 

Ontbreekt. 

HOC Katern Biografieën  

Oorspronkelijke versie: Leo Otto (11 november 2011) 

Laatst gewijzigd: Kees Kramer (3 januari 2012) 
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Hamaker, Hugo Christiaan 
Broek op Langedijk 23.03.1905 – Eindhoven 07.09.1993 

Carrière 

Fysicus. Studie Utrecht. Nam na zijn doctoraal deel aan de Snellius-expeditie (1929-1930). 

Promotie 1934 op „Reflectivity and emissivity of Tungsten with a Description of a New 

Method to Determine the Total Reflectivity of Any Surface in a Simple and Accurate Way‟. 

Werkte aan het Philips Natuurkundig Laboratorium 1934-1967. Hoogleraar TU Eindhoven 

1960-1972. 

Biografie. 

Hamaker was de zoon van Hendrik Gerard Hamaker, arts en opvoedkundige, en Margaretha 

Beijerman. Hij huwde op 9 juli 1934 met Emily Wiepkje Dorothea Kuenen, zuster van Philip 

Henry Kuenen. Zij kregen drie zoons en een dochter. Hoewel Hamaker na zijn tocht met de 

Snellius graag verder was gegaan in de oceanografie bleken daar geen mogelijkheden. Hij 

werd bekend in de colloïdchemie door zijn Hamakertheorie. 

Belangrijkste oceanografische/waterstaatkundige activiteiten 

Hamaker had een belangrijk aandeel in het waarnemingsprogramma van de Snellius 

Expeditie. 

Bibliografie 

1933. Results obtained with a thermograph for surface temperatures during the „Snellius‟ 

expedition. J. Cons. int. Explor.Mer 8(1) 

1941. Snellius Expedition. Volume II. Oceanographic results. Part 1. Methods and 

Instruments. Chapter I. The oceanographic instruments and the accuracy of the 

temperature observations 

Zie ook Sieben, J.W. & F.G. Willemze, 1972. Tribute to H.C. Hamaker. Statistica 

Neerlandica, 26(3): 3-7 

Autografie 

Ontbreekt. 

Referenties 

Doornbos, R., 1994. Statistica Neerlandica 48 (2) 

Keen, J., 1994. Obituary: Hugo Christian Hamaker (1905-93). J. Royal Statist. Soc. A. 

157(3): 500–501 

Mysels, K.J. & P.C. Scholten, 1991. Langmuir 7(1): 209-211  
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Links 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hugo_Christiaan_Hamaker  

HOC Katern Biografieën  

Oorspronkelijke versie: Leo Otto (11 november 2011) 

Laatst gewijzigd:   

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Hugo_Christiaan_Hamaker
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Herklots, Jan Adrianus 
Middelburg 17.08.1819 – Leiden 31.03.1872 

Carrière 

Bioloog. Studie RU Leiden medicijnen en natuurwetenschappen. 1846 conservator aan het 

Rijksmuseum van Natuurlijke Historie voor ongewervelde dieren, later Evertebrata non 

Insecta. Promotie 1851 Leiden op Crustacea verzameld aan de Goudkust: „Additamenta ad 

faunam carcinologicam Africae occidentalis‟. Zijn specialisatie betrof naast Crustacea ook 

Coelenterata en Echinodermata. 1868 lid KNAW. 

Biografie. 

Herklots was gehuwd met Antoinetta Johanna Agatha Suzanna, dochter van de adminis-

trateur van het museum, Johannes Andreas Suzanna. Wegens zijn slechte gezondheid was 

hij vaak langere tijd afwezig. 

Belangrijkste oceanografische/waterstaatkundige activiteiten 

Herklots was niet alleen op taxonomisch gebied actief, maar verzamelde zelf bij Noordwijk. 

Hij schreef het deel over de Mollusca en lagere dieren van de Natuurlijke Historie van 

Nederland. Hoewel hij door ziekte niet meer aan de oprichting van de Nederlandse Zoölo-

gische Vereniging kon deelnemen, kan hij toch als een van de initiatiefnemers worden 

beschouwd. 

Bibliografie (part) 

Herklots, J.A., 1858. Notices pour servir à l'étude des polypiers nageurs ou pennatulides. 

Bijdragen tot de Dierkunde 7: 1-31 

Herklots, J.A., 1863. Descriptions de deux espèces nouvelles de pennatulides des Mers de la 

Chine. Nederlandsch Tijdschrift voor de Dierkunde 1: 31-34 

Autografie 

Ontbreekt. 

Referenties 

Holthuis, L.B., 1995. 1820-1958 Rijksmuseum van Natuurlijke Historie: 1-172. Nationaal 

Natuurhistorisch Museum, Leiden [biographical notes on Jan Adrianus Herklots] 
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Links 

http://www.archive.org/details/specimenzoograph00herk  

HOC Katern Biografieën  

Oorspronkelijke versie: Leo Otto (11 november 2011) 

Laatst gewijzigd: Kees Kramer (3 january 2012) 

  

http://www.archive.org/details/specimenzoograph00herk
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Hubrecht, Ambrosius Arnold Willem 
Rotterdam 02.03.1853 – Utrecht 21.03.1915 

Carrière 

Zoöloog. Aanvankelijk studie Polytechnische School Delft 1869, later studie zoölogie Utrecht 

1870-1873 en Leiden 1873-1874, gevolgd door verdere studies te Erlangen en Heidelberg. 

Promotie bij Harting in 1874 magna cum laude op het proefschrift „Aanteekeningen over de 

anatomie, histologie en ontwikkelingsgeschiedenis van eenige Nemertiden‟. Conservator 

afd. vissen aan het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden 1875-1882. Gewoon 

hoogleraar zoölogie Utrecht 1882. In 1883 werd hij lid van de KNAW. In 1910 legde 

Hubrecht zijn ambt van gewoon hoogleraar neer en werd buitengewoon hoogleraar in de 

vergelijkende embryologie. Hem werden zes buitenlandse eredoctoraten verleend. 

Biografie 

Hubrecht was zoon van Paul François Hubrecht, secretaris-generaal bij Binnenlandse Zaken 

en Maria Pruys van der Hoeven. In 1878 trouwde hij met Johanna Maria Molewater. Zij 

kregen 2 zonen. Hij was vanaf 1890 secretaris van de Maatschappij ter bevordering van het 

Natuurkundig Onderzoek der Nederlandsche Koloniën en maakte zelf in 1890-1891 een 

tocht door Nederlands Indië. Hij schreef verschillende bijdragen aan De Gids, waarvan hij in 

1893 redacteur werd. 

Belangrijkste oceanografische/waterstaatkundige activiteiten 

Hubrecht was in 1874 de eerste Nederlander die werkte aan het Zoölogisch Station van 

Napels. Hij was een van de drie H‟s (met Hoffmann en Hoek) die de tot stand koming van 

het verplaatsbare zoölogische station regelden. Hij was lange tijd lid van het College voor 

Zeevisserijen en bevorderde het toegepast visserijonderzoek binnen Nederlandse Dierkun-

dige Vereniging (NDV), 1888-1898. Zo had hij naast Hoek een belangrijk aandeel in het tot 

stand komen van het permanente Zoölogisch Station in 1890. Ook was hij was een der 

initiatiefnemers voor de Siboga expeditie. 

Bibliografie 

In: Keibel, 1915 

Autografie 

Ontbreekt. 
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Referenties 

Keibel, L., 1915. Anatomischer Anzeiger 48. 

Smit, P., 1979. In: Biografisch woordenboek van Nederland 1. 

Vosmaer, G.C.J., 1915. In: F.Saris en R. Visser, „Trots en twijfel‟. Kopstukken uit de 

Nederlandse natuurwetenschap van de twintigste eeuw. 2005 

Links 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ambrosius_Hubrecht  

http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn1/hubrecht  

HOC Katern Biografieën  

Oorspronkelijke versie: Leo Otto (11 november 2011) 

Laatst gewijzigd:   

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Ambrosius_Hubrecht
http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn1/hubrecht
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Nierstrasz, Hugo Frederik 
Rotterdam 30.06.1872 – Wallenstadt 06.09.1937 

Carrière 

Bioloog. Studie (aanvankelijkgeneeskunde, daarna biologie) 1892-1902. Nam deel aan de 

Siboga-Expeditie 1899-1900. Promotie 1902 op het proefschrift „The Solenogastres of the 

Siboga Expedition‟. Leraar Amersfoort 1902-1906. Lector Utrecht 1904-1910. Hoogleraar 

zoölogie Utrecht als opvolger van A.A.W. Hubrecht 1910-1937. Rector magnificus 1924-

1925. Lid KNAW 1930. 

Biografie 

Nierstrasz was zoon van Richard Hendrik Nierstrasz, notaris te Rotterdam en Johanna 

Sophia Petronella Beijerman. Hij trouwde op 21.08.1902 te Amsterdam met Bernardina 

Cornelia Huijser van Reenen. Zij kregen een dochter en twee zoons. 

Belangrijkste oceanografische/waterstaatkundige activiteiten 

Nierstrasz was tweede assistent van Max Weber tijdens de Siboga Expeditie en publiceerde 

naast zijn proefschrift nog bewerkingen van een groot aantal andere tijdens deze expeditie  

verzamelde diergroepen. 

Bibliografie (part) 

Nierstrasz, H.F., 1902. The Solenogastres of the Siboga Expedition. Siboga Livr. 5, 48pp. 

Nierstrasz, H.F., 1905. Die Chitonen der Siboga-Expedition. Siboga Livr. 20, 114pp. 

Nierstrasz, H.F., 1907. Die Nematomorpha der Siboga-Expedition. Siboga Livr. 34, 22pp. 

Schepman, M.M. & H.F. Nierstrasz, 1909. Parasitische Prosobranchier der Siboga-

Expedition. Siboga Livr. 42, 28pp. 

Nierstrasz, H.F., 1913. Die Isopoden der Siboga-Expedition. Part I. Isopoda chelifera. 

Siboga Livr. 72, 56pp. 

Nierstrasz, H.F. & G.A. Brender à Brandis, 1923. Die Isopoden der Siboga-Expedition, II. 

Isopoda genuina. 1. Epicaridea. Siboga Livr. 95, 66pp. 

Nierstrasz, H.F., 1931. Die Isopoden der Siboga-Expedition. Part III. Isopoda genuina. II. 

Flabellifera. Siboga Livr. 114, 112pp. 

Nierstrasz, H.F., 1941. Die Isopoden der Siboga-Expedition. IV. Isopoda genuina. III. 

Gnathiidea, Anthuridea, Valvifera, Asellota, Phreatocoidea. Siboga Livr. 136, 74pp. 
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Autografie 

 

Referenties 

Anon., 1938. In memoriam H.F. Nierstrasz. Archives néerlandaises de zoologie, t. 3, 

supplément 

Jordan, H.J., 1938. Levensbericht. In: Jaarboek KNAW 1937-1938. 

Links 

http://www.dwc.knaw.nl/wp-content/berkelbio/42.nierstrasz.pdf  

http://www.worldcat.org/identities/lccn-nr99-24611  

http://www.nierstrasz.org/WebCards/wc01/wc01_304.htm  

HOC Katern Biografieën  

Oorspronkelijke versie: Leo Otto (11 november 2011) 

Laatst gewijzigd: Kees Kramer (4 januari 2012) 

  

http://www.dwc.knaw.nl/wp-content/berkelbio/42.nierstrasz.pdf
http://www.worldcat.org/identities/lccn-nr99-24611
http://www.nierstrasz.org/WebCards/wc01/wc01_304.htm
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van der Plaats, Jan Daniël 
Hindeloopen 17.02.1856 – Utrecht 29.05.1910 

Carrière 

Chemicus. Studie Wis- en Natuurkunde Utrecht. Promotie 1877 op „Het ondersalpetrigzuur 

en eenige zijner zouten‟. 1878 docent aan de Rijks-Veeartsenijschool te Utrecht. 

Biografie 

Jan Daniël van de Plaats was de zoon van Ds. Jan Daniël van de Plaats, doopsgezind 

predikant, en Anna Maria Folkertsma. Hij trouwde met Anna Elisabeth Korteweg, en zij 

kregen drie dochters. Hij was zeer geïnteresseerd in de geodesie, en publiceerde hierover, 

maar ook over een groot aantal andere onderwerpen van chemische, fysische en wiskundige 

aard waaronder ook meteorologie, statistiek en optiek. 

Belangrijkste oceanografische/waterstaatkundige activiteiten 

Van de Plaats nam deel aan de „Zuiderzee-expeditie‟ van 1905 onder leiding van Dekhuyzen 

en zorgde daar voor de metingen van het zoutgehalte. Hij gebruikte daarbij waarnemingen 

van het elektrisch geleidingsvermogen. 

Bibliografie 

Ontbreekt. 

Autografie 

Ontbreekt. 

Referenties 

Aardoom, L., 2006. dr. J.D. van der Plaats (1856-1916), geodeet langs de zijlijn. De 

Hollandse Cirkel 8(4): 104 

Links 

Ontbreekt. 

HOC Katern Biografieën  

Oorspronkelijke versie: Leo Otto (11 november 2011) 

Laatst gewijzigd:   
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Siedenburg, Adam Frederik 
Den Helder 01.09.1813 – Valkenburg 02.09.1875 

Carrière 

Marineofficier. 01.04.1834 LTZ2; 01.01.1848 LTZ1; 01.01.1857 KLTZ; 01.07.1862 KTZ; 

01.07.1869 SBN; 01.08.1872 uit dienst en VADM tit. 

Biografie 

Zoon van Adam Siedenburg, boekouder, en Anna Geertruida Richter. In 1857 onderscheiden 

met de Militaire Willemsorde wegens krijgsverrichtingen op Borneo. In 1865 gedetacheerd 

bij de rijkswerf te Vlissingen. 

Belangrijkste oceanografische/waterstaatkundige activiteiten 

Deed op 30 april 1858 een poging tot diepzeeloding met een sloep van Z.M. Brik Cachelot in 

de Bandazee (6º40‟Z, 126º47‟O). Door gebruik van henneptouw was deze loding onnauw-

keurig. Wel werd een diepzeepoliep opgehaald die destijds door Harting werd beschreven 

als Crinillum Siedenburgii. 

Bibliografie 

Ontbreekt. 

Autografie 

Ontbreekt. 

Referenties 

KNMI, 1861. Onderzoekingen met den zeethermometer als uitkomsten van wetenschap en 

ervaring. Diepzeeloodingen van ZM brik 'Cachelot' in de Banda zee. 

l‟Honoré Naber, S.P., 1922. Historisch overzicht van het onderzoek. In: De zeeën van 

Nederlandsch Oost-Indië. 

Kramer, K.J.M., 1990. Een Nederlands bewijs voor leven in de diepzee. GEWINA 13(1): 83-

87. 

Links 

Ontbreekt. 
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HOC Katern Biografieën  

Oorspronkelijke versie: Leo Otto (11 november 2011) 

Laatst gewijzigd:   
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Smits, Hendrik Dirk Arnoldus 
Utrecht 23.11.1818 – Batavia 08.02.1853 

Carrière 

Marine-officier. Kon.Inst.Marine Medemblik 1832. Adelborst 1e kl. 1836, LTZ2 1840, LTZ1 

1851. 

Biografie 

Na verschillende reizen en deelname aan de expeditie van 1838 naar Guinea voer Smits in 

1842 aan boord van Zr.Ms. Windhond naar Nederlands Indië, waar hij betrokken werd bij de 

hydrografische opnemingen. Hij trouwde er in 1845 en kreeg vijf kinderen. Daar verrichtte 

hij verschillende wetenschappelijke studies. In 1849 werd hij benoemd tot ridder in de orde 

van de Nederlandse Leeuw. Hij was een van de oprichters van de Natuurkundige Vereniging 

voor Nederlands Indië in 1850, en zat als secretaris in het bestuur van die vereniging. Zelf 

deed hij meteorologische, astronomische en geodetische waarnemingen. 

Belangrijkste oceanografische/waterstaatkundige activiteiten 

Als secretaris van de Commissie tot verbetering der Indische zeekaarten (1845-1850) was 

Smits de opvolger van Melvill van Carnbee, die hem later ook weer opvolgde. Bij zijn 

hydrografisch werk kwam hij in aanraking met de tot dan toe nog niet verklaarde enkel-

daagse/dubbeldaagse getijden van de archipel. Smits zocht hiervoor een verklaring die hij 

publiceerde in het Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indië (1851). 

Bibliografie (part) 

Smits, H.D.A., 1850. Waarnemingen van het zoogenaamde Witte water (ajer poetih). 

Natuurkundig tijdschrift voor Nedrlandsch Indië, 1: 88-90 

Smits, H.D.A., 1851. Over de getijden in Nederlandsch Indië. Natuurkundig tijdschrift voor 

Nedrlandsch Indië, 2: 365-387 

Autografie 

Ontbreekt. 

Referenties 

van der Aa, A.J., 1874. Biografisch Woordenboek der Nederlanden 17:783 
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Links 

http://www.dbnl.org/tekst/aa__001biog21_01/aa__001biog21_01_0316.php  

HOC Katern Biografieën  

Oorspronkelijke versie: Leo Otto (11 november 2011) 

Laatst gewijzigd:   

  

http://www.dbnl.org/tekst/aa__001biog21_01/aa__001biog21_01_0316.php
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Tutein Nolthenius, Rudolph Peter Johann 
Abcoude 06.06.1851 – La Tour de Peilz (Zwitserland) 30.11.1939 

Carrière 

Civiel ingenieur. Ingenieursdiploma Polytechnische School Delft 1872. Aspirant-ingenieur 

Rijkswaterstaat 1874. Ingenieur 1e klasse 1894. Hoofdingenieur titulair 1901. Op verzoek 

eervol ontslag 1902. Beherend vennoot firma Tutein Nolthenius en De Haan 1903-1909. 

Biografie 

Tutein Nolthenius was de oudste zoon van Mr.Dr. Peter Marius Tutein Nolthenius en Johanna 

Koopmans. Hij trouwde in 1880 met zijn nicht Alida Maria Ada Tutein Nolthenius. Zij kregen 

een dochter en twee zoons. Na haar dood in 1910 trouwde hij met Lilas Goergens. Als 

waterstaatsingenieur was hij vooral waterbouwkundige. Van 1897 tot 1919 was hij 

redacteur van De Gids. Daarin schreef hij o.a. in 1886 „Onze westelijke nabuur, de 

Noordzee‟. In de jaren 1909-1920 maakte hij veel reizen en publiceerde hij veel. Hij 

vestigde zich in 1920 in La Tour de Peilz, nabij Montreux. 

Belangrijkste oceanografische/waterstaatkundige activiteiten 

In de jaren 1880-1882 voerde hij samen met de marineofficier H. Bernelot Moens een 

programma van getijmetingen uit langs de Nederlandse kust. 

Bibliografie 

Crommelin, 1940. 

Autografie 

Ontbreekt. 

Referenties 

Crommelin, C.A., 1940. Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.  

Links 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Rudolph_Peter_Johann_Tutein_Nolthenius  

HOC Katern Biografieën  

Oorspronkelijke versie: Leo Otto (11 november 2011) 

Laatst gewijzigd:    

http://nl.wikipedia.org/wiki/Rudolph_Peter_Johann_Tutein_Nolthenius
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Versluys, Jan 
Groningen 01.09.1873 – Wenen 22.01.1939 

Carrière 

Bioloog. 1891 Studie Universiteit Amsterdam. In 1895 behaalde hij de Middelbare Akte 

natuurhistorie. 1896 assistent Zoölogisch Laboratorium Amsterdam. 1898 Promotie Giessen 

(Duitsland), 1901 Promotie Amsterdam, 1907 Dr. Habil Giessen (D). 1911 Hoogleraar 

Giessen (D). 1916-1918 Hoogleraar Gent (België). 1919-1925 als privaat geleerde woon-

achtig te Hilversum. 1923 lid KNAW. 1925 hoogleraar Wenen (Oostenrijk). 

Biografie 

Jan Versluys was zoon van Jan Versluys, leraar en Maria Catharina Jacoba Offers. Hij 

trouwde in 1903 met Louise Berta Maria Hülsmann. Zij kregen twee zoons en een dochter. 

Tijdens WO1 werd hij ondanks zijn Nederlanderschap in 1915 bij de Duitse legerdienst 

ingedeeld, tot hij in 1919 aan de Vlaamse Universiteit te Gent werd benoemd. Hij maakte 

reizen naar de USA en Zuid Afrika. In 1907 kreeg hij de Prix de Guèrne van de Société 

Zoologique de France. Zijn onderzoek betrof ook de palaeontologie. 

Belangrijkste oceanografische/waterstaatkundige activiteiten 

Versluys deed in 1895 onderzoek in de Caribische Zee met het jacht Chazalie van de Graaf 

de Dalmas en nam hierna deel aan de Siboga expeditie in 1899. Hij werkte aan de 

Gorgoniden (Hoornkoralen) van de Siboga-expeditie. 

Bibliografie (part) 

Versluys, J., 1902. Die Gorgoniden der Siboga-Expedition. I. Die Chrysogorgiidae. Siboga 

Livr. 6, 120pp. 

Versluys, J., 1906. Die Gorgoniden der Siboga-Expedition. II. Die Primnoidae. Siboga Livr. 

27, 188pp. 

Versluys, J., 1907. Die Alcyoniden der Siboga-Expedition. II. Pseudocladochonus hicksoni n. 

g. n. sp. Siboga Livr. 35, 32pp. 

Schnarf, 1939 

Zie link. 
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Referenties 

Schnarf, K., 1939. Verhandlungen der Zoölgisch-Botanischen Gesellschaft 88/89 

van Bemmel, J.F., 1939. Levensbericht van Jan Versluys Jr. Jaarboek 1938-1939 KNAW, 

pp.228-238. 

Links 

http://de.wikipedia.org/wiki/Jan_Versluys_%28Zoologe%29  

HOC Katern Biografieën  

Oorspronkelijke versie: Leo Otto (11 november 2011) 

Laatst gewijzigd: Kees Kramer (4 januari 2012). 
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Vosmaer, Gualtherus Carel Jacob 
Nieuw-Beijerland 29.08.1854 – Leiden 23.09.1916 

Carrière 

Bioloog. 1873 R.U. Leiden, later Graz (Oostenrijk). 1880 Promotie Leiden op „Leucanda 

aspera en het Kanaalsysteem der sponzen‟. Leraar 1880-1882. Assistent Anton Dohrn in 

Napels 1882-1888. Assistent bij Hubrecht, later Lector RU Utrecht 1889-1904. Hoogleraar 

Leiden 1904-1916. 1900 lid KNAW. 

Biografie 

Vosmaer was de zoon van Carel Vosmaer, griffier bij het kantongerecht te Oud-Beijerland 

en letterkundige, en van Abrahamina Cornelia Charlotte Georgette Clant. Carel Vosmaer 

vertaalde de Ilias van Homerus en na zijn dood in 1888 verzorgde zijn zoon Gualtherus in 

1889 de publicatie van zijn vaders vertaling van de Odyssee. Op 02.04.1906 trouwde 

Gualtherus met Catalina Suzanna Roëll. 

Belangrijkste oceanografische/waterstaatkundige activiteiten 

Vosmaer was specialist op het gebied van de sponzen. Tijdens zijn verblijf te Napels begon 

hij aan een studie van de sponzen in de baai van Napels, een werk dat pas na zijn dood als 

monografie werd uitgegeven. Ook deed hij onderzoek aan de sponzen, die verzameld door 

Van Lidth de Jeude in 1879 tijdens de tweede tocht met de Willem Barents en aan die van 

de Siboga expeditie. 

Bibliografie 

Vosmaer, G.C.J. & J.H. Vernhout, 1902. The Porifera of the Siboga Expedition. I. The genus 

Placospongia. Siboga Livr. 9, 18pp. 

Vosmaer, G.C.J., 1911. The Porifera of the Siboga-Expedition. II. The genus Spirastrella. 

Siboga Livr. 59, 70pp. 

Vosmaer, G.C.J., 1928. Bibliography of sponges 1551-1913. Cambridge, At the University 

Press, pp.234. 

Vosmaer, G.C.J., 1885. The sponges of the "Willem Barents" expedition 1880-1881. 

Bijdragen tot de Dierkunde, 12: 47pp. 
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Referenties 

H.J.R., 1917. Jaarboekje voor Geschiedenis en Oudheidkunde van Leiden en Rijnland no 14 

Lorenz, H.A., 1917 KNAW. Verslagen Natuurkunde 25:492-494 

Links 

http://www.worldcat.org/identities/np-

vosmaer,%20gualtherus%20carel%20jacob$1854%201916  

HOC Katern Biografieën  

Oorspronkelijke versie: Leo Otto (11 november 2011) 

Laatst gewijzigd: Kees Kramer (4 januari 2012) 
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Wind, Cornelis Harm 
Groningen 07.11.1867 – Utrecht 07.08.1911 

Carrière 

Fysicus. Studie Groningen 1886-1893. Promotie Groningen bij H. Haga in 1894 op „De 

lokaalvariometer van Kohlrausch en het magnetisch veld in het Physisch Laoratorium te 

Groningen‟. 1895 lector mathematische fysica en fysische chemie Groningen. Hoofddirecteur 

KNMI 1902. Lid KNAW 1903. Hoogleraar mathematische fysica en theoretische mechanica 

Utrecht 1904. 

Biografie 

Wind was zoon van Gerrit Wind (ingenieur) en Antje de Roos. Hij trouwde in 1885 met 

Maria Leonarda Debora Meder. Zij kregen 3 dochters. Als voogd zette hij zich in voor de 

kinderen van zijn bij een scheepsongeval overleden broeder J.H. Wind. Zijn fundamenteel 

fysisch onderzoek betrof voornamelijk het magneto-optisch effect en de eigenschappen van 

röntgenstaling. Daarnaast maakte hij naam als experimentator en organisator. Om deze 

redenen werd hij benoemd tot hoofddirecteur van het KNMI. Hij zette zich ook in voor het 

onderwijs in de geografie aan de Utrechtse Universiteit. 

Belangrijkste oceanografische/waterstaatkundige activiteiten 

De aanstelling van Wind bij het KNMI gebeurde in de verwachting dat hij leiding zou geven 

aan vernieuwing van het programma en de theoretische onderzoekingen, te land en ter zee, 

van dit instituut. Hoewel Wind slechts kort hoofddirecteur van het KNMI was heeft hij deze 

vernieuwingen ingezet en is hij ook daarna als curator nog nauw betrokken gebleven bij dit 

instituut (1906-1911). Ook was hij lid van de commissie van toezicht van het Rijksinstituut 

voor Onderzoek der Zee en Nederlands gedelegeerde bij de ICES. In dat verband zette hij 

zich in voor goede stroommetingen en samen met medewerkers van het RIOZ publiceerde 

hij (1905-1907) over deze waarnemingen. Maar voorstellen voor een programma van 

stroommetingen door het KNMI werden echter door het ministerie afgewezen. 

Bibliografie 

Ontbreekt. 
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Referenties 

Lorentz, H.A., 1911. Verslag van de gewone vergadering der wis- en natuurkundige afdeling  

van de KNAW 20: 172-174. 

Snelders, H.A.M., 1989. In: Biografisch woordenboek van Nederland 3. 
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