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Redactioneel 

Het heeft even geduurd, maar dit is dan Aflevering 11 van ‘ad HOC’. Belangrijke 

reden voor de vertraging is de steeds weer uitgestelde en uiteindelijk afgeblazen 

bijeenkomst van HOC. Daarover verder meer.  

Naast de gebruikelijke rubrieken (Bij de voorplaat, Berichten van andere 

organisaties, Boeken en publicaties, Links en Het origineel), berichten over HOC en 

ad HOC, drie musea die uw aandacht vragen (2 in Nederland), een rapportage van 

het ICHSTM congres in Manchester (2013) en drie meer uitgebreide artikelen, van 

Jeroen Mohrmann en Leo Otto. 

Zoals u verderop kunt lezen, willen we ad HOC voortzetten. De vraag aan de lezer: 

blijft het een Nederlandstalige nieuwsbrief, of proberen we een breder publiek te 

bereiken? Wat zou betekenen: vanaf het volgende nummer ad HOC in het Engels. 

Graag uw reactie. 

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

redactie: kees.kramer@mermayde.nl. Verder graag uw aandacht voor de HOC 

website: www.historie-oceanografie.nl. 

Kees Kramer 

Bij de voorplaat 

In 1882-1883 vond in het kader van het Internationale Pooljaar de ‘Nederlandse 

Poolexpeditie’ plaats. Doel was om aan de oostelijke zijde van de Kara Zee in het 

Siberische ‘Dickson Haven’ (Ostrov Dikson) op land een meetstation in te richten 

[zie ook de kaart op pagina 26]. Het gehuurde Noorse expeditieschip ‘Varna’, onder 

bevel van kapitein Knudsen raakte echter (samen met het Deense ‘Dijmphna’) vast 

in het ijs in de westelijke Kara Zee en zou uiteindelijk vermorzeld worden door 

ijspersingen.  

Op de voorplaat staan de wetenschappelijke leden van de expeditie: Maurits 

Snellen (1840–1907), expeditieleider, Ltz2 Lodewijk A.H. Lamie (1849–1917) , 

Hendrik J. Kremer, Henri Ekama, astronoom, en Johannes M. Ruys, bioloog. Zonder 

vast waarnemingsstation werden (uurlijkse) meteorologische waarnemingen 

verricht: “[lucht]temperatuur, vochtigheid, luchtdrukking, sneeuw of andere 

neerslag uit den dampkring,het drijven der wolken, de helderheid van den hemel, 

windrichting en windkracht”. Daarnaast werden de temperatuur van het 

oppervlakte- en bodemwater gemeten, alsmede de dichtheid, met het “toestel van 

Eckman” 1. Hoewel niet helemaal duidelijk uit de context betreft dit waarschijnlijk 

een geïsoleerde waterschepper type No. 5 ontworpen door Frederik Laurents Ekman 

(1830-90), zoals ook op de ‘Vega’ expeditie werd gebruikt. Tevens werd er vanaf 

de ijsschots door Ruijs met drie verschillende dreggen gedregd en met pelagische 

netten gevist naar organismen. De monsters werden door de ‘Dijmphna’ naar 

Europa meegenomen. 

Na het verlies van het schip zouden allen uiteindelijk over het ijs vaste grond (het 

Buys Ballot Eiland, ten noorden van het eiland Waaigat) en later de bewoonde 

wereld bereiken. Over deze expeditie is recent een boek verschenen. Zie verder bij 

de bespreking hiervan. 

Kees Kramer 

                                           
1 Lamie, L.A.H, 1884. De Nederlandsche Poolexpeditie in de Kara-zee. Tijdschr. NAG, 

Nieuwe reeks, 4: 1-101 

mailto:kees.kramer@mermayde.nl
http://www.historie-oceanografie.nl/
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HOC Berichten 

HOC bijeenkomsten? 

In de periode sinds de vorige ad HOC is er geen HOC bijeenkomst met lezingen 

georganiseerd. De belangrijkste reden is dat er (te) weinig voorstellen voor 

lezingen zijn binnengekomen. Het komt er de laatste jaren op neer dat lezingen 

worden gegeven door een beperkt aantal aktieve HOC leden. Die bereiden dan een 

lezing voor en presenteren hun verhaal voor meestal een nogal klein publiek. Dat is 

uiteraard niet écht bevredigend. 

Het groepje ‘trekkers’ – Johan van Bennekom, Leo Otto, Remi Laane, Annelies 

Pierot en Kees Kramer heeft informeel hierover overleg gevoerd. Het blijkt dat 

enerzijds steeds dezelfde sprekers niet aantrekkelijk is voor het publiek. Anderzijds, 

het publiek dat op een lezingenmidddag afkomt is welliswaar geïnteresseerd, maar 

het geringe aantal belangstellenden is weinig motiverend voor de spreker, die tijd 

en moeite heeft geïnvesteerd. De dagen dat Nederlandse Oceanografen Club (NOC) 

volle zaaltjes trok zijn lang voorbij. Of was het – heel Hollands – dat je bij de NOC 

een ledencontibutie betaalde van wel 10 gulden per jaar, dus dan had je waar voor 

je geld? Wij denken niet dat dit (nu) speelt. Wellicht is het dan toch de tijdgeest? 

Ook ander (semi)professionele ‘clubs’ hebben te maken met terugloop van de 

belangstelling. Men is druk, er zijn de nieuwe media. 

Het wordt in de huidige situatie dan ook niet zinvol geacht om op deze voet – HOC 

middagsessies - door te gaan. Wél zien we mogelijk ruimte voor iets dat groter is, 

een hele dag, welllicht een symposium, mogelijk samen met anderen? Wij horen 

graag uw reactie hierop, en mogelijke ideeën voor hoe dat er dan uit zou moeten 

zien.  

Inmiddels hebben we Marcel Wernand en Theo Gerkema, beide NIOZ, bereid 

gevonden mee te ‘trekken’ en na te denken over waar we heen willen met HOC 

[KK].  

ad HOC? 

Is dit dan meteen de laatste editie van ad HOC? De nieuwsbrief ad HOC wordt per 

e-mail gestuurd naar ca 60 HOC leden en ongeveer 25 andere belanstellenden. 

Leden hebben zich uitdrukkelijk aangemeld, en zijn dus in meer of mindere mate 

geïnteresseerd in de ‘Geschiedenis van de Oceanografie’. In zijn algemeenheid 

horen wij positieve opmerkingen als dat het jammer zou zijn als ad HOC zou ver-

dwijnen. Blijkbaar past de inhoud, het format en de verspreiding per e-mail (naast 

de website) bij de huidige trends. Lezen kan op ieder moment dat de lezer uitkomt. 

Daarom gaan we vooralsnog door met het regelmatig uitgeven van de nieuwsbrief 

ad HOC, uiteraard met uw steun (en bijdragen). 

HOC is opgericht om meer aandacht te krijgen voor de geschiedenis van de Neder-

landse oceanografie, waarbij zowel Nederlandse als oceanografie breed zijn 

gedefiniëerd. HOC heeft leden in België, Duitsland, Zuid Afrika en Engeland. Ook de 

bijdragen en informatie gaan veel ruimer dan ‘Nederlandse oceanografie’ alleen. 

Belangrijk is en blijft dat iedere geïnteresseerde hier een podium moet kunnen 

vinden. We zijn meestal geen professionele (wetenschaps-) historici, wel vaak 

oceanografen, hydrografen, enz., met belangstelling voor en kennis van de 

ontwikkelingen van hun vakgebied.  

ad HOC ambieert een nieuwsbrief te zijn, niet een wetenschappelijk tijdschrift. 

Daarvoor zijn andere media vooralsnog beter geschikt, zoals bijvoorbeeld ‘History 

of Oceanography’ (Engels), ‘Archives of natural history’ (Engels) en het ‘Historisch-
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Meereskundliches Jahrbuch’ (Duits/Engels). Onze nieuwsbrief wordt ook verspreid 

binnen de ‘Arbeitskreis Geschichte der Meeresforschung’, waar het Nederlands voor 

sommigen mogelijk minder een probleem zal zijn.  

Zelf lezen we ook graag over historisch-oceanografische onderwerpen vanuit 

andere landen. De wat oudere Nederlanders kunnen meestal wel overweg met 

Engelse, Duitse of Franse teksten, al leest bij velen het Engels toch makkelijker. 

Daarom: moeten we de informatie die in ad HOC staat niet breder uitzetten? Met 

behoud van focus en format is het vrij eenvoudig om de informatie in het Engels te 

publiceren. Het zet de (geschiedenis van de) Nederlandse oceanografie duidelijker 

op de kaart. Vraag aan de lezer: wat vindt u? In het Engels of niet? Wellicht, zoals 

het genoemde Jahrbuch tweetalig (Engels/Nederlands), met voor Nederlandse 

artikelen een ‘abstract’ in het Engels? Laat het ons weten. 

Aankondigingen 

Conferentie 

De 14e North Atlantic Fisheries History Association (NAFHA) conference ‘Between 

the Commons and the Market - New Cultural, Social and Economic Perspectives on 

Fisheries History and Coastal Heritage’ wordt georganiseerd door UIT The Arctic 

University of Norway, Tromsø. 

Waar: UIT The Arctic University of Norway, Tromsø, Norway  

Wanneer: 24-27 September 2014 

Info: www.hull.ac.uk/nafha/   

Musea 

Nationaal Glasmuseum, Leerdam 

Het Nationaal Glasmuseum Leerdam heeft in de periode 

02.11.2013 t/m 26.10.2014 een spectaculaire 

tentoonstelling rond het werk van de zoöloog Ernst Haeckel 

(1834–1919) 1 en de (glas)kunst die in de afgelopen eeuw 

door hem is geïnspireerd. ‘Een Zee van Glas’ toont bezoekers 

de meest uiteenlopende facetten van Haeckels wereld. Niet 

alleen zijn illustraties worden geëxposeerd maar ook 

kunstwerken die daarop zijn geïnspireerd, zoals glaswerk 

van onder andere A.D. Copier, H.P. Berlage en Willem Bogtman en glaskunstwerken 

van hedendaagse kunstenaars. Adres: Lingedijk 28-30, Leerdam 

(www.nationaalglasmuseum.nl/agenda/nu/532-een-zee-van-

glas).  

Naturalis 

Naturalis en Nationaal Glasmuseum werken in de periode 

28.06.2014 t/m 06.09.2014 samen. Ook Naturalis staat in 

het teken van Zeebeesten, geïnspireerd op de 

wetenschappelijke illustraties van Ernst Haeckel. Adres: 

Pesthuislaan 7, Leiden. (www.naturalis.nl/nl/het-

museum/actuele-tentoonstellingen/zeebeesten/).  

  

                                           
1 Met name uit: Haeckel, E., 1899-1904. Kunstformen der Natur, Band I & II. Verlag d. 

Bibliographischen Instituts, Leipzig & Wien 

http://www.hull.ac.uk/nafha/
http://www.nationaalglasmuseum.nl/agenda/nu/532-een-zee-van-glas
http://www.nationaalglasmuseum.nl/agenda/nu/532-een-zee-van-glas
http://www.naturalis.nl/nl/het-museum/actuele-tentoonstellingen/zeebeesten/
http://www.naturalis.nl/nl/het-museum/actuele-tentoonstellingen/zeebeesten/
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Deutsches Museum, München 

Op 28.11.2013 werd in het Deutsches Museum een nieuwe tentoonstelling 

‘Meeresforschung’ geopend. Adres: Museumsinsel 1, 80538 München, Duitsland 

(www.deutsches-museum.de/ausstellungen/verkehr/schifffahrt/meeresforschung/).  

Berichten van andere organisaties 

Historisch-meereskundliches Jahrbuch 

In 2012 is het 18e Jahrbuch is in 2013 verschenen met de volgende bijdragen: 

Band 18 (2013): 

- J. Smed: Walther Herwig's Wirken für den ICES 

- W. Matthäus: Meeresakustik im Institut für Meereskunde Warnemünde - 

Forschung im Spannungsfeld des Kalten Krieges 

- H. Baudler, H.-D. Birr, S. Dahlke, P. Hupfer, H.-P. Kozerski, R. Lampe, H.-J. 

Schönfeldt, R. Schumann, M. v. Weber: Die Erforschung der nordostdeutschen 

Boddengewässer an der Ostsee 

- In memoriam: Prof. Dr. Christian Hünemörder 

Het 19e/20e Jahrbuch bevat de Proceedings van het congres in 

Lancaster, waaronder twee bijdragen van HOC leden: 

Band 19-20 (2014):  

- L. Péton: Georges Aimé (1810-1846), an observer of the 

Mediterranean Sea 

- A. Svansson & T. Kvinge: The Ekman Repeating Current Meter 

- J. van Bennekom: Historical notes on inorganic chemistry at 

work on ships 

- E. Dücker: The pioneering investigations of Paul Regnard 

(1850-1927) into the physiological demands on organisms in 

the deep sea 

- M. Wernand, S. Novoa, H. v.d. Woerd & W. Gieskes: A centuries-long history 

of participatory science in optical oceanography: from observation to 

interpretation of natural water colouring 

- N. Adamowsky: Visualising the uncertain - William Beebe’s A Half Mile Down. 

Notes on the aesthetics of oceanographic knowledge 

- J. Dulčić: Short history of the Adriatic marine science 

- J. Smed: ICES hydrographical investigations before World War I 

- W. Matthäus: The starting point of marine research in Warnemünde 

(Germany) 

- G. Hempel & W. Ekau: The early history of the Center for Tropical Marine 

Ecology in Bremen (Germany) 25.07.1937 - 19.09.2012 

Op de website van het DMM zijn samenvattingen te downloaden en alle, intussen 

20 banden te bestellen. Zie: 

www.meeresmuseum.de/wissenschaft/publikationen/hist-meeresk-jahrbuch.html  

  

http://www.deutsches-museum.de/ausstellungen/verkehr/schifffahrt/meeresforschung/
http://www.meeresmuseum.de/wissenschaft/publikationen/hist-meeresk-jahrbuch.html
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International Commission of the History of Oceanography – 

ICHO 

Het volgende bericht is binnengekomen: 

Dear ICHO members,  

I think you'll be pleased that the International Commission of the History of 

Oceanography has a new website and blog, with greater visibility of members and 

functionality: http://oceansciencehistory.wordpress.com 

It is a work in progress, and feedback is welcome. Let me know of things of yours 

to add to the ‘books by our members’ section. Because it is a blog format, it invites 

contributions from members. There is also a tab called ‘our community’ that has 

information about you. Some of you are hard to find online! Please take a moment 

to sign up as a member (easy to do, no fee), even if you are listed, so that your 

research interests can be identified. 

If you know of others who should be invited to be part of ICHO, please forward this 

email to them and/or tell them about the site. Our email list is rather out of date, 

unfortunately. So now is the time to ‘freshen up’ our group.  

Jacob Darwin Hamblin 

KNCV – Chemie Historische Groep (CHG) 

Onze zustervereniging, de Chemie Historische Groep 

(CHG) van de Koninklijke Nederlandse Chemische 

Vereniging (KNCV) schenkt aandacht aan markante of 

interessante gebeurtenissen en mijlpalen in de geschie-

denis (van de chemie). De CHG organiseert discussie-

bijeenkomsten, excursies en symposia. Bijdragen aan 

deze activiteiten worden geleverd door zowel wetenschapsbeoefenaren als actieve 

‘particulieren’ die zich voor studie of puur genoegen verdiepen in onderdelen van de 

geschiedenis van de chemie. 

De CHG heeft nu een eigen website:  

http://www.kncv.nl/chemie-historische-groep-%28chg%29.8651.lynkx  

Arbeitskreis Geschichte der Meeresforschung 

De Arbeitskreis in der DGM ‘Geschichte der Meeresforschung’ 

heeft een pagina op Facebook aangemaakt: 

https://www.facebook.com/AKGeschichteDerMeeresforschun

g?fref=ts  

Tevens is in 2013 het voorzitterschap is overgegaan van  

Gerd Wegner naar Manfred Stein (manfredstein@aol.com). 

Via de AK kregen we van Christian Salewski het bericht dat het ‘Archiv für deutsche 

Polarforschung (AdP)’ van het Alfred-Wegener-Institut (AWI) nu een eigen webpage 

heeft: www.awi.de/de/infrastruktur/archiv/.  

Stichting Verdronken Geschiedenis 

De Stichting Verdronken Geschiedenis organiseerde in 2009 in samenwerking met 

de universiteiten van Oldenburg en Groningen en het Niedersächsisches Institut für 

historische Küstenforschung een eendaags symposium over de geschiedenis van de 

Dollard.  

http://oceansciencehistory.wordpress.com/
http://www.kncv.nl/chemie-historische-groep-%28chg%29.8651.lynkx
https://www.facebook.com/AKGeschichteDerMeeresforschung?fref=ts
https://www.facebook.com/AKGeschichteDerMeeresforschung?fref=ts
mailto:manfredstein@aol.com
http://www.awi.de/de/infrastruktur/archiv/
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De tijdens het symposium gehouden lezingen zijn, aangevuld met verhalen over 

aanverwante geschiedkundige aspecten van de Dollard in boekvorm uitgegeven: 

‘Stormvloed 1509 – Geschiedenis van de Dollard’, Karel Essink, redactie (ook als 

pdf te downloaden, zie verder).  

- K.-E. Behre: Stormvloeden en kustlijnveranderingen langs de zuidelijke 

Noordzee tot 1509 

- H. von Storch, I. Meinke en R. Weisse: Stormvloeden in de Noordzee en 

klimaatverandering 

- A.M.J. de Kraker: Stormweer in de Nederlanden tijdens de 15e en 16e eeuw 

- P.C. Vos en en E. Knol: Ontwikkelingsgeschiedenis van het Dollardlandschap 

- K. Essink: Brakwaterkokkels – over een verdwenen kustbiotoop 

- E. Strahl: Germaanse kolonisten - Romeinse legionairs; de nederzetting 

Bentumersiel aan de Eems 

- J. Ey: Middeleeuwse opstreknederzettingen in het oostelijk Dollardrandgebied 

(met parallellen uit Nederland) 

- J. Molema: De middeleeuwse kerk van de veenontginningsnederzetting 

Midwolda 

- O.S. Knottnerus: Dollardgeschiedenis(sen) – Mythe en realiteit 

- E. Knol: Nooit verdwenen Dollardland 

- D. Steen: De historie van de Nederlands-Duitse grens in de Dollard 

- K. Essink: De Dollard, een dynamisch systeem onder invloed van de mens 

- M. Duijvendak: Storm watching: de invloed van de Cosmas en Damianus 

stormvloed 500 jaar later 

VLIZ - Vlaams Instituut voor de Zee 

De website van VLIZ, het Vlaams Instituut voor de Zee, is opnieuw vormgegeven, 

en bevat meerdere onderdelen die (ook) van historisch-oceanografisch belang zijn, 

waaronder:  

Beeldbank: www.vliz.be/en/pictures-and-movies  

Artikelen: www.vliz.be/en/open-marine-archive  

Kaarten: www.vliz.be/en/maps  

VLIZ geeft een elektronische nieuwsbrief uit ‘VLIZINE’, met maandelijke (of zelfs 

dagelijks) nieuws op het gebied van de (Belgische) oceanografie. Registratie op: 

www.vliz.be/nl/nieuwsbrief-vlizine.  

International Commission for the History of 

Science, Technology and Medicine 
24th Congress, Manchester, 21-23 July 2013 

Johan van Bennekom: 

Science of the oceans at work on the oceans (abstract) 

During my 35 years of chemical analyses on board,  ships changed from sample 

During my 35 years of chemical analyses on board, research ships changed from 

sample collectors to versatile laboratories. For dissolved chemicals like Cl– and O2 

standardized methods by titration had been developed already before 1900; for 

major nutrients determined by colometry this occurred from the 1930s onwards. 

http://www.vliz.be/en/pictures-and-movies
http://www.vliz.be/en/open-marine-archive
http://www.vliz.be/en/maps
http://www.vliz.be/nl/nieuwsbrief-vlizine
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The ICES played an important role in dissemination of the methods as well as in 

intercalibration programs to make results of different laboratories comparable with 

ever increasing accuracy. 

In the 1960´s plastic bottles became available for sampling deep waters, and, 

together with new methods for trace elements, most metals could be analyzed. All 

naturally occurring elements on the planet have now been found in sea water. For 

many elements involved in biological processes (e.g. major nutrients but also Fe, 

Mn, ...) one wants to know seasonal and regional variations down to very low 

levels, nano molar concentrations. This requires ultraclean working conditions, 

difficult onboard ships. Many types of investigations are easier in laboratories in 

standardized sea containers and nowadays research ships have ample places to 

connect these containers with the water and energy supplies. Not only for 

ultraclean work, but also for precise temperature control and for walk-in fridges, 

containerized laboratories are simpler to construct than rebuilding the ship´s 

interior. 

Widespread use of CTD-sensors in the last quarter of the 20th century changed 

measurements of salinity from chemical to physical properties. This means – with 

necessary attention for accuracy – that salinity can be reliably measured with an 

extra decimal. The two decimals, attainable previously allowed describing the deep 

circulation in the ocean in general terms. The third decimal opens the possibility of 

a new field of research: trends in salinity changes, which, together with tempera-

tures could predict subtle changes in the circulation due to climatic change. 

These new techniques not only increased the scope and accuracy of marine 

chemistry, but also the speed of obtaining results on board. Interpretation and even 

publication can start at sea; preliminary papers being sent by e-mail. Seagoing 

research changed fast, but also the stress increased: the equipment has to work 

and more specialized technicians are in the crew. 

New equipment like submersibles, both manned and remotely operated, created 

completely new subjects: deep-sea vents with their unheard-of living communities. 

Sensors attached to buoys, anchored to the sea bottom give seasonality of the 

measured properties. New vehicles and new detection methods are in general 

developed in research areas with hardly limited budgets like space, defence or 

health, but adapted for use in oceanography. 

Marcel Wernand, Hans van der Woerd and Winfried Gieskes: 

Globe-wide response of ocean colour to climate change over 
the last twelve decades (abstract) 

Marine primary productivity is an important agent in the global cycling of carbon 

dioxide, a major 'greenhouse gas', and variations in the concentration of the 

ocean's phytoplankton biomass can therefore explain trends in the global carbon 

budget. Since the launch of satellite-mounted sensors globe-wide monitoring of 

chlorophyll, a phytoplankton biomass proxy, became feasible. Just as satellites, the 

Forel-Ule (FU) scale record (a hardly explored database of ocean colour) has 

covered all seas and oceans - but already since 1889. We provide evidence that 

changes of ocean surface chlorophyll can be reconstructed with confidence from 

this record. Our analysis has not revealed a globe-wide trend of increase or 

decrease in chlorophyll concentration during the past century; ocean regions have 

apparently responded differentially to changes in meteorological, hydrological and 

biological conditions at the surface related to global warming. Since 1889 

chlorophyll concentrations have decreased in the Indian Ocean and in the Pacific; 

and increased in the Atlantic Ocean, the Mediterranean, the Chinese Sea, and in the 

seas west and north-west of Japan. Clearly, explanations of chlorophyll changes 
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over long periods should focus on hydrographical and biological characteristics 

typical of single ocean regions, not on those of 'the' ocean. 

Johan van Bennekom: 
Verslag deelname ICHSTM congres Manchester 2013 

Toen het geplande 8ste Congres der Internationale Commissie voor Historie der 

Oceanografie (ICHO) in Athene niet doorging, verzocht het ICHO bestuur op het 

laatste nippertje tijd en ruimte bij het reeds geplande congres van de moeder-

organisatie, de ‘International Commission for the History of Science, Technology 

and Medicine in Manchester.  

Een door de ICHO te organiseren dagdeel werd toegekend (één van de 294(!) 

symposia) met als titel ‘Knowledge at work in the oceans of the World’. Op 22 juli 

werden negen korte voordrachten gehouden, waarvan 3 door Nederlanders: Marcel 

Wernand (NIOZ) over verleden en toekomstig gebruik van de Forel-Ule schaal; Erik 

Dücker (Radboud Univ.) over het werk van (vrijwel vergeten) Paul Regnard over de 

invloed van druk op diepzee-organismen, en van mij (voormalig NIOZ) over de 

ontwikkeling van chemische analyses aan boord van schepen.  

Daarnaast hoorde ik de ‘keynote lecture’ ‘Putting science back into the history of 

science’ door Hasok Chang, President British Society for the History of Science. Vele 

nuttige uitgangspunten passeerden de revue om de kennelijk nog steeds bestaande 

kwestie tussen (exacte) wetenschappers en historici uit te tillen boven een conflict 

welke categorie het meest geschikt is om te schrijven over de geschiedenis van de 

natuurwetenschappen. 

Ook was er een ‘Business Meeting’ van de ICHO op 23 juli, voorgezeten door enige 

nieuwe bestuursleden: Walter Lenz (Duitsland), Vera Schwach (Noorwegen) en 

Cornelia Lüdecke (Duitsland). 

- Vastgesteld werd dat het minisymposium op dit congres niet zou tellen als 

ICHO IX. Dat zal dus nog moeten; als onderdeel van een groter congres of 

(bij voorkeur?) zelfstandig. Geld en menskracht blijven de problemen. 

Noorwegen werd genoemd, maar anderzijds zouden Azië (Australië of India) 

aan de beurt kunnen zijn;  

- Roy Macleod bracht ons op de hoogte van de ‘Pacific Circle’, een organisatie 

die zich bezig houdt met een veelheid van historische en huidige kwesties en 

deelnemers uit vele landen rondom de Pacific met hoofdkantoor in Hawai. 

Meer informatie zal worden verzameld; 

- Walter Lenz heeft afgesproken dat het in 2013 te verschijnen nummer van het 

Historisch-meereskundliches Jahrbuch gewijd zal worden aan de in 

Manchester op het ‘oceanografie symposium’ gepresenteerde voordrachten. 

Vermeldenswaard is nog dat de zeer onlangs verschenen proceedings van ICHO 

VIII (Napels, 2008) op een der vele boekentafels ter inzage lagen.  

Het congres dat een hele week duurde, was uitstekend georganiseerd, geen 

sinecure voor 1758 deelnemers en een wel zeer breed scala aan onderwerpen. Alle 

abstracts zijn te vinden op http://ichstm2013.com/programme/index.html. Behalve 

de abstracts van boven al genoemd door ‘history oceanography’ georganiseerd 

symposium (S108) is bijvoorbeeld ook S022 (From natural history to ecology: 

towards a comparative history of life sciences in the long nineteenth century) waard 

om door te zoeken. 

http://ichstm2013.com/programme/index.html
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Ingekomen 

Mw. Marion Hubscher kwam in de nalatenschap van haar vader, J.H.W. Hubscher 

(geb.1911), twee door hem geschreven artikelen tegen op het gebied van de 

oceanografie. Hij was werktuigbouwkundig ingenieur maar niet gespecialiseerd op 

het gebied van oceanografie. Uit interesse schreef hij deze artikelen voor het 

‘Maandblad’, het ‘Orgaan van de Vereeniging van oud leerlingen van de Middelbaar 

Technische School te Amsterdam’, die: “... zich o.m. ten doel (stelt) haar leden 

zooveel mogelijk te steunen, het levendig houden van een kameraadschappelijken 

geest en steun te verleenen aan de M.T.S. ‘A.’ waar de omstandigheden zulks 

toelaten”. Het betreft: 

[Hubscher, J.H.W.], 1937. Het Duiken naar groote Diepten. Maandblad, 34(8): 

2243-2248. 

Hubscher, J.H.W., 1938. Het Oceanographisch Museum te Monaco. Maandblad, 

35(3): 2378-2381. 

HOC heeft deze artikelen in pdf format ontvangen, het tweede inclusief een pdf van 

de originele getypte versie. Ze zijn beschikbaar voor belangstellenden.  

In memoriam: Arie Kattenberg (†20.05.2014) 

Op 20 mei 2014 overleed te Jakarta (Indonesië) Arie 

Kattenberg. Arie was vele jaren medewerker van de 

toenmalige afdeling Oceanografie van het KNMI. Na het 

opheffen van de afdeling werkte hij voor het 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Hij 

ging in 2013 met pensioen; hij werd 65 jaar. 

 

 

 

Jeroen Mohrmann: 
Het belang van het KNMI voor de beginjaren van het 
Nederlands zeeonderzoek 

Al vóór de oprichting van het KNMI op 1 februari 1854 was tussen de Minister van 

Binnenlandse Zaken en die van Marine afgesproken dat het KNMI, onder leiding van 

C.H.D. Buys Ballot (1817–1890), weliswaar op de begroting van Binnenlandse 

Zaken kwam te staan maar dat de Minister van Marine steeds een Marineofficier/ 

hydrograaf zou leveren als directeur van de ‘afdeling Zeevaart’ zoals dat toen 

heette. Deze afspraak bleef tot de Tweede Wereldoorlog gehandhaafd. Wel zien we 

al snel een verschuiving in leeftijd naar hydrografen die niet meer operationeel in 

de running waren of al met functioneel leeftijds ontslag of pensioen, ouder dan 50 

jaar waren (tabel 1). 

De directeur Zeevaart publiceerde zijn onderzoek onder het hoofd ‘Uitkomsten van 

Wetenschap en ervaring'. Deze publicaties kregen een voorwoord van Buys Ballot 

en werden opvolgend genummerd. Om deze serie met belangrijke publicaties direct 

met de schrijvers – de directeur Zeevaart – te kunnen koppelen geeft tabel 1 een 

overzicht van de directeuren Zeevaart. 
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De Marine-officier/hydrograaf M.H. Jansen (1817–1893) was tijdens de oprichting 

van het KNMI als Luitenant-ter-zee der eerste klasse de woordvoerder/liaison van 

de Minister van Marine ten aanzien van KNMI zaken. Ofschoon Jansen vanzelf-

sprekend eigen ideeën en wensen ten aanzien van zijn carièregang had, dient men 

te bedenken dat de Minister van Marine zijn directe opdrachtgever was. De formele 

uitspraken van Jansen waren deel van het Regeringsbeleid in deze kwestie. Zowel 

Jansen als M.F. Maury (1806–1873), de bekend geworden Amerikaanse marine-

officier/hydrograaf, waren Humboldtiaanse denkers 1. Ze werden bij de Brusselse 

Conferentie over Maritieme Meteorologie van 1853 persoonlijke vrienden toen bleek 

dat ze beide voorvechters waren voor de wereldwijde standaardisatie en uitwisse-

ling van meteorologische en oceanografische waarnemingen. 2  

Tabel 1. Overzicht van hydrografen in functie als Directeur Zeevaart bij het KNMI in 

de periode 1854- 1932 

  Naam Uitkomsten van Wetenschap en ervaring 
Directeur 
Zeevaart 

1 M.H. Jansen (1817-1893) Natuurkundige beschrijving der zeeën 1855 1854-1855 

2 J. van Gogh (1817-1885) Hollandse Scheepsjounalen.  
Koude en warme zeewater- stromen.  
Winden en zeestromen 1857, 1858, 1859 en 1862 

1855-1859 

3 K.F.R. Andrau (1824-1914) # Maury’s passaatkaart van de Atlantische ocean 1856 
Zeethermometer 1861 
26 Reizen Australië-Java 1862 

1859-1863 

4 A.M.J. van Asperen  
(1826-1865) 

Chinese Zee met atlas Stille Oceaan 
Winden en zeestromen Pacific 1863 

1863-1865 

5 J.E. Cornelissen  
(1846-1901) # 

32 Mededelingen meteo verschijnselen 1867 
Zeilaanwijzingen Java-Het Kanaal 1868, deel II 1870 
Temperature of the sea S-Africa 1872 
Barometerstand en stormen 1874, 1875 

1865-1876 

6 P.F. Baron van Heerdt 
(1841-1899) # 

De winden op de kust van Atjeh 1878 
Nautische meteorologie 1888 

1876-1898 

7 A.E. Arkenbout Schokker  
(1867-1913) # 

Orkanen in de Golf van Aden 1886 1898-1906 

8 J.P.F. van der Mieden van 
Opmeer (1847-1951) # 

  1906-1932 

Toelichting op tabel 1: 

- M.H. Jansen kan gezien worden als interim, de liaison van de Koninklijke 

Marine bij de oprichting van het KNMI in 1854, tot de aanstelling van J. van 

Gogh op 1 januari 1855.  

- Kolom 2: # Deze marine-officieren waren eerst gedetacheerd bij het KNMI 

als asistent-directeur Zeevaart, gingen bij de Koninklijke Marine met eervol 

ontslag en traden daarna in dienst van het KNMI.  

- De afdeling oceanografie en maritieme meteorologie is in 1906 opgericht. 

                                           
1 Humboldtiaanse denkers zijn vernoemd naar de ideeën van Alexander von Homboldt 

(1769–1859) beschreven in zijn Kosmos (1845–1847). Zie tabel 1 regel 1: Jansen maakt 
in 1855 een vertaling naar de Nederlandse situatie van Maury’s The physical geography of 
the sea (1855, 2de editie 1859) 

2 Hearn, Chester G., 2002. Tracks in the sea. Matthew Fontaine Maury and the mapping of 

the oceans. In dit boek is op pagina 236 een foto van Maury met zijn hele familie en 
Jansen te Londen in 1868 opgenomen 
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Tot 1933, toen het Ministerie van Oorlog en dat van Marine samengevoegd werden, 

had de Koninklijke Marine vakministers. Meestal had de Minister van Marine een 

aantal termen van drie jaar in de Oost en in de West doorgebracht als zeeofficier/-

hydrograaf. Hij was dus uit eigen beleving prima geïnformeerd over wat er zich in 

de Koloniën afspeelde. Zo ook Jansen die iedere baai in de Oost kende, het 

hoofdvaarwater naar de marinehaven Soerabaja had zelfs zijn naam – Jansens 

vaarwater – gekregen!  

Een ander belangrijk en pragmatisch punt was dat het Ministerie van Marine, 

regelmatig gecombineerd werd met het Ministerie van Koloniën. De Minister van 

Marine had een flink budget en hydrografen die voor hem tot in alle uithoeken van 

het Koninkrijk der Nederlanden volop bezig waren met vuurtorens, lichten, bakens, 

boeien, het Loodswezen, getijden en triangulatiewerkzaamheden.  

Tussen de Koninklijke Marine en professor F. Kaiser (1808–1872), als directeur 

sterrenwacht te Leiden,  bestond al een budgettair/personeeltechnisch samen-

werkings verband en het was voordehandliggend dat ook Buys Ballot zo’n 

budgettaire en personele ondersteuning (van hydrografen) van de Koninklijke 

Marine niet wilde missen. De budgettaire ondersteuning hield in dat de Koninklijke 

Marine de voor haar noodzakelijke instrumenten aankocht en dat de Sterrenwacht 

te Leiden deze ijkte en adviezen gaf ten aanzien van het gebruik en vervanging 

ervan. Deze adviezen werden in Zeeorders vastgelegd en golden voor het hele 

zee/grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden.  

In de bovenbeschreven context gezien kan men zeggen dat de publicaties uit de 

serie Uitkomsten van Wetenschap en ervaring een inzicht geven in en represen-

tatief zijn voor de Nederlandse stand van zaken ten aanzien van het maritiem-

meteorologische-, getijden- en zeestroomonderzoek in de periode 1850-1940.  

Tabel 2. Filiaalinrichtingen van het KNMI, Marine-officieren als directeur te 

Amsterdam (9-12) en Rotterdam (13-16) 

  Naam Uitkomsten van Wetenschap en ervaring 
Directeur 
Zeevaart 

9 W. van Hasselt (1846-1900) Thomson-kompas 
Het kompas op ijzeren schepen. 

1881-1890 

10 L. Roosenburg (1858-1919) Gyroscopische horizon van Fleuriais 1909 1890-1919 

11 P.H. Gallé (1873-1934) #   1919-1934 

12 P.M. van Riel (1878-1957) Verslag Snellius expedition 1934-1946 

13 A.E. Arkenbout Schokker  
(1847-1913) 

Zie tabel 1 (7) 1889-1906 

14 J.P.F. van der Mieden van 
Opmeer (1867-1951) 

Zie tabel 1 (8) 1906-1932 

15 C.D. Julius (1875-1950)   1932-1940 

16 P.A. Gallas (1893-)   1940-1947 

Toelichting op tabel 2: 

- P.H. Gallé was eerst van 1906–1919 adjunct directeur 

- P.A. Gallas werd eerst 1940–1947 directeur filiaal Rotterdam en vervolgens 

van 1947-1960 directeur van het filiaal Amsterdam 

De Marine-officieren die als directeur van de Filiaalinrichtingen van het KNMI te 

Amsterdam en Rotterdam dienden zijn weergegeven in tabel 2. De kolom 3 in de 
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tabellen 1 en 2 geeft een selectie uit totaal ruim 100 KNMI publicities. Een volledige 

opgave kan men (ook op internet) vinden bij de bibliotheek van het KNMI. 

Wetenschappelijke expedities 

Naast de levering van hydrografen aan het KNMI nam de Koninklijke Marine deel 

aan diverse wetenschappelijke expedities waarbij steevast zowel de sterrenwacht te 

Leiden als het KNMI betrokken waren. Beide instanties leverden, door de Konink-

lijke Marine aangekochte, geijkte instrumenten en alle vormen van wetenschappe-

lijke ondersteuning. De Koninklijke Marine leverde tevens personele ondersteuning. 

In dit kader zijn er een aantal expedities te noemen, en wel: 

Poolonderzoek, Barentszee 3 

De Koninklijke Marine deed mee aan 10 poolreizen: de meeste publiciteit kreeg L.R. 

Koolemans-Beijnen (1852–1879). Hij speelde voor het grote publiek en voor de 

fondsen verwerving de hoofdrol en nam deel aan totaal negen pooltochten. De 

eerste twee, 1875 en 1876 bij de Britten aan boord van het S.S. Pandorra, om zich 

als ijsloods te kwalificeren en vervolgens jaarlijks in de periode 1878-1884 aan 

boord van het Nederlandse expeditie schip Willem Barents.  

Tijdens het eerste Internationale Pooljaar 1882–1883 werd door Buys Ballot het 

Noorse poolschip Varna gehuurd. Op 24 juli 1883 zakte de al beschadigde Varna 

door het poolijs en zonk. Door het Deense schip Dympha werden de gehele beman-

ning plus de instrumenten en alle meetgegevens gered.  

Bij deze poolreizen waren de Marine-officieren: H. van Broekhuijzen, A. de Bruijne, 

L.A.H. Lamie, H.M. Speelman, B.J.G. Volck, M.E.B.J. Kluit en J.M. Phaff betrokken 4. 

Siboga-expeditie 1899–1900 

Professor Max Weber (1852–1938) was de wetenschappelijk leider van deze 

succesvolle expeditie met het hiervoor aangepaste marineschip Hr.Ms. Siboga. 

Formeel schreef de Minister van Marine dat de Siboga tijdelijk was afgestaan aan de 

‘Commissie voor diepzee-onderzoek in den Oost-Indische Archipel’. De 

commandant van dit schip was J.L.H. Luijmes, de latere Chef der Hydrografie en 

vervolgens Minister van Defensie. 

Snellius expeditie 1929–1930 

P.M. van Riel (1878–1957), Marine-officier/hydrograaf, was in de periode 1923–

1932 directeur van de afdeling ‘Oceanografie en Maritieme Meteorologie’. In de 

periode 1926–1929 werd hij belast met de voorbereidingen van de Snellius–

expeditie. Van Riel werd als wetenschappelijk leider aangewezen en kreeg een 

krachtig meningsverschil met de hydrograaf F. Pinke (1890–1939) die tijdens de 

expeditie commandant was van Hr.Ms. Willebrord Snellius. Dit meningsverschil 

spitste zich toe op de door Van Riel berekende waterdieptes. Aanvankelijk was het 

de bedoeling dat Pinke zijn eigen deel in het wetenschappelijke verslag van de 

expeditie zou krijgen (P.M. van Riel, The Snellius-expedition in the eastern part of 

the Netherlands East-Indies 1929-1930). Als ‘straf’ werd Pinkes bijdrage aanzienlijk 

                                           
3 Mohrmann, J., 2003. De Koninklijke Marine als vernieuwer van de zeevaartkunde, 1850-

1900. Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 22: 44-58. Hierin worden ondermeer het 
Poolonderzoek, totaal tien expedities en de Siboga-expeditie van 1899-1900 besproken. 

4 Weber, Max, 1884. Einleitende Bemerkungen zu den natuurwissenschaflichen Ergebnissen 
der Reisen des ‘Willem Barents’ in das nördliche Eismeer. Hierin geeft Weber ondermeer 

een overzicht van Nederlandse poolreizen met commandanten en de betrokken zoölogen 
met hun publicaties. 
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ingekort en zijn kritiek door Van Riel weggewuifd 5. Tijdens deze expeditie werden 

maar liefst 32.000 dieptecijfers buiten de 200 meter lijn gemeten. 

Getijmetingen in Nederland en in de Oost  

In de periode 1787–1850 bestond een Lengtegraadcomissie, aangesteld en betaald 

door de Admiraliteit en na 1815 door het Ministerie van Marine, die de wetenschap-

pelijke leiding had over de driehoeksmetingen in het gehele Koninkrijk der 

Nederlanden.  

Astronomen van de Lengtegraadcommissie verifieerden en coördineerden de meet- 

en rekensystematiek van de triangulatie. Zo ook voor getijden, gemeten door 

Nederlandse hydrografen, die binnen de wereldwijde triangulatie geincorporeerd 

werden in de getijden metingen van andere landen 6.  

Al decennia vóór de introductie van het al eerder genoemde Humboldtiaanse 

denken introduceerde de Franse wiskundige C.N. Romme (1744–1805) zijn wereld-

wijde systematiek van golven en getijden 7. Romme zou in deze een Humboldtiaans 

denker avant la lettre genoemd kunnen worden. 

Na de opheffing van de Lengtegraadcommissie in 1850 waren er bij de Koninklijke 

Marine voldoende hydrografen in dienst om de continue uitwisseling van (getij)ge-

gevens met andere Hydrografische diensten te waarborgen en routinematig de 

meetgegevens in overheids publicaties zoals de Berichten aan Zeevarenden (BAZ), 

in Zeemansgidsen en in hydrografische kaarten vast te leggen. 

Dieptelodingen in de Oost 

Tot in 1858 het eerste hydrografische opnemingsvaartuig Zr.Ms. Pylades, een 

afgekeurde schoenerbrik, voor de Oost in dienst kwam werden alle hydrografische 

opnemingen uitgevoerd vanaf operationele Marineschepen. De gewone lodingen 

van baaien en riviermondingen werden handmatig vanaf de bak of vanuit een sloep 

uitgevoerd.  

Een der eerste, practisch bruikbare diepzeepeilers is die van A. van Stipriaan 

Luïscius’ Beschrijving van een Zeepeiler of bathometer waarmede men alle dieptens 

der zeeën zal kunnen afmeten (van Stipriaan Luïscius, 1805; zie link verderop).  

Kijkend naar de hydrografische kaarten van de Brits-Indië, de Oost en Australië 

waren de vroeg 19de eeuwse wetenschappelijke expedities uitgevoerd vanaf 

Marineschepen al uitgerust met een diepzeelood. Met dit lood, men ging er toen 

vanuit dat diepzee dieper was dan 200 meter, kon in anderhalf uur één diepte van 

5700 vadem ofwel 10.425 meter bereikt worden 8. Daarna kwam het zwaarste en 

langdurigste werk, het handmatig weer binnenhalen van het lood. 

Aanvankelijk, vóór 1850, ging het alleen om verbetering van hydrografische 

kaarten, de pure dieptemetingen. In de aanloop naar het leggen van de eerste 

transatlantische kabel in 1858 kregen niet alleen de dieptemetingen een steeds 

hogere urgentie maar wilde men ook zoveel mogelijk weten over de samenstelling 

                                           
5 De oorspronkelijke, door Pinke gecorrigeerde diepteberekeningen zijn aanwezig bij het 

Nederlands Instituut voor Militaire Historie. 
6 Mohrmann, J., 2006. Het meten van getijden voor de Nederlandse kust en in Nederlands-

Indië in de 19de eeuw. De Hollandse Cirkel 8: 68-74. 
7 Romme, C.N., 1806. Tableau des vents, des marée, des courans qui ont été observés sur 

toutes les mers du globe. Avec les réflexions sur les phénomènes. 
8 Tydeman, G.F., 1922. De zeeën van Nederlandsch Oost-Indië. Hierin worden vooral de 

dieptelodingen in de tweede helft van de 19de eeuw beschreven. Tydeman was 
commandant tijdens de Siboga-expeditie, een ervaringsdeskundige bij uitstek. 
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van de zeebodem 9. Vol trots noemde de Amerikaanse Marine John Mercer Brooke 

(1826–1906), een adelborst die voor Maury werkte, in 1853 de uitvinder van een 

apparaat voor “sounding and sampling the deep ocean floor”. In feite was dit een 

stevige kanonskogel voorzien van een holle pijp om een ‘hapje’ uit de zeebodem te 

halen. Persoonlijk denk ik dat Europeanen al lang hiervoor met het lood van 

Noordzeevissers, dat voorzien was van een uitholling en waarmee vissers na het 

proeven van ‘hapje’ van de zeebodem hun plaats konden bepaalden, op soortgelijke 

wijze bodemmonsters namen 10.  

Na de zeekabelverbinding van Nederland met Engeland wilde onze Regering ook in 

de Oost in zee telegraafkabels gaan leggen. Hiervoor werd de Marine-officier/-

hydrograaf J. Groll (1814–1885) in 1856 als ‘Eerste ingenieur van de Electrische 

Telegraaf in Indië’ aangesteld. In oktober van dat jaar werd de eerste landlijn 

Batavia–Buitenzorg gerealiseerd. In 1859 bedroeg de totale lengte der landlijnen 

2700 km met 28 kantoren. Vervolgens werd onder Groll’s leiding de eerste zee-

kabel, Batavia–Muntok–Singapore gelegd 11. Vóór het leggen van deze zeekabel 

werden in 1858 de noodzakelijke diepzeelodingen uitgevoerd onder leiding van 

Kapitein-luitenenant-ter-zee A.F. Siedenburg met de brik Zr.Ms. Cachelot 12. 

Siedenburg was commandant van de Cachelot in de periode 1857–1859 en schreef 

over zijn lodingen met een kogel van 30 kg dat deze vanuit een jol plaatsvonden 

met merkjes op iedere 100 vadem. Het binnenhalen vanaf 2700 vadem deed hij 

met een geïmproviseerde bok aan dek van zijn schip terwijl de jol aan de lijzijde lag 

ter assistentie.  

Andrau schreef ook een hoofdstuk: “Resultaten van het onderzoek ingesteld op 

verzoek van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, door de 

professoren F.A.W. Miquel, P. Harting en J. van der Hoeven omtrent soorten van 

grond afkomstig uit de Banda zee, en omtrent enige andere voorwerpen, door de 

heren S. Stapert en J. Kruisinga verzameld en opgezonden”.  

Kijkend naar de trigonometrische/hydrografische kaarten van vóór 1853 (zoals die 

van P. Melvill van Carnbee en H.D.A. Smits) is mijn conclusie dat het meten van 

grote dieptes en het verzamelen van monsters uit de zeebodem door de Koninklijke 

Marine in de Oost, ook al ver vóór de uitvinding van de Amerikaan Brooke een 

routinezaak was. Alle natuurhistorische voorwerpen, zoals men destijds ondermeer 

zeebodemmonsters noemde, werden steevast, goed gelabeld naar de Universiteit 

van Leiden gezonden voor nader onderzoek. 

Pas na de introductie van de stoomwinch in combinatie van een dunne en super-

sterke draad (pianosnaar) in 1861 uitgevonden door Sir William Thomson, later 

                                           
9 Maury, M.F., 1853. Ocean soundings. The deepest of the deep sea soundings. Nautical 

Magazine, 392-400.  

Maury, M.F., 1854. Bathymetric map of the North Atlantic basis with contour lines drawn 
in at 1.000-2.000-3.000 and 4.000 fathoms. 

Fennessy, Sir Edward, 1978. The navigational requirements for ocean cable laying. The 
Journal of Navigation, 31: 1-13. 

10 von Boguslawski, Georg, 1884. Handbuch der Ozeanographie, Band I. Engelhorn, 
Stuttgart. Hierin opgenomen is een hoofdstuk ‘Tiefenverteilung, Boden-Gestaltung und –
Beschaffenheit der Ozeane’ waarin een overzicht wordt gegeven van de vele varianten die 

er, buiten die van Brooke, waren. 
11 Groll, J., 1859. Verslag omtrent het leggen van den onderzeeschen telegraafkabel tussen 

Batavia en Singapore, in november 1859. Hierna volgen nog tal van verslagen over de 
vele problemen die de leidinggevenden moesten overwinnen alvorens deze zeekabel naar 
wens functioneerde.  

12 K.F.R. Andrau, Onderzoekingen met den zeethermometer als uitkomsten van wetenschap 

en ervaring. (1861). Hierin opgenomen is een hoofdstuk: Diepzeelodingen van Zr.Ms. 
Cachelot in de Banda zee p160-168. 
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Lord Kelvin of Largs (1824–1907) werd de snelheid van de dieptemetingen 

aanzienlijk opgevoerd en konden er aldoende steeds nauwkeuriger dieptelijnen in 

hydrografische kaarten geconstrueerd worden 13.  

Nieuw-Guinea expeditie 1905-1906 

Deze expeditie vond plaats onder leiding van de marine-officier/hydrograaf J.L.H. 

Luijmes (1869–1943). Luijmes was in de periode 1929–1935 Chef der Hydrografie 

en lid van het college van curatoren van het KNMI. A.F.H. Dalhuizen (1878–1951) 

Marine-officier uit hetzelfde jaar als Van Riel was Luitenant-ter-zee der tweede 

klasse tijdens deze expeditie. 

Deshima in Japan 1800-1850 

Strikt genomen geen expeditie maar wel een betrouwbaar meetstation op een 

bijzondere plaats die verboden was voor alle andere Europeanen. Onafgebroken, 

gedurende een halve eeuw was dit meetstation operationeel.  

Na het faillissement van de VOC in 1799 werd het personeel op Deshima aangesteld 

en betaald door de Minister van Marine/Koloniën. Hierdoor veranderde het karakter 

van Deshima van een handelspost naar een vooruitgeschoven post voor het uitwis-

selen van kennis 14. Japanse wetenschappers gebruikten aldoende onze Marine- en 

Landmacht studieboeken en construeerden hun militaire kaart van Japan geheel 

overeenkomstig de Europese triangulatie systematiek. Daarnaast werden op 

Deshima dagelijks meteorologische waarnemingen gedaan die ondermeer terug te 

vinden zijn in de Konst en Letterbode. Alle aldaar verzamelde planten, dieren, hout- 

en steensoorten en etnografica werden in kisten verpakt en naar het Natuurhisto-

risch Museum van de Universiteit te Leiden verzonden. De logistieke ondersteuning, 

waaronder de verstrekking van geijkte instrumenten en de personeelswisselingen 

werden vanuit Batavia geregeld. 

Andere koloniale mogendheden zoals Engeland, Frankrijk en Spanje deden het 

zelfde in hun koloniën. Hiermee, in combinatie met gegevens uit scheepsjounalen 

waren al vóór de oprichting van het KNMI, wereldwijd veel (maritiem) meteoro-

logische gegevens verzameld en geanalyseerd. 

 

Buiten de hier genoemde expedities zijn er nog diverse personen vanuit de Marine 

die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de Nederlandse 

oceanografie. 

J.A.C. Oudemans (1827-1906), was in dienst van de Koninklijke Marine in de 

periode 1858–1875, als Hoofdingenieur der Geografische Dienst Nederlands-Indië 

voor de ijking van het Java triangulatienet. Hij was in 1861 de oprichter van het 

Magnetisch- en meteorologisch Observatorium te Batavia. De eerste directeur 

hiervan was dr. P.A. Bergsma (1830–1882) voor de periode 1861 tot zijn dood in 

1882. Oudemans beschreef tal van meetinstrumenten waaronder de psychrometer 

(een hychrometer met een natte en droge bol) en het speciaal daarvoor ontworpen 

ijkinstrument. De psychrometer werd alom over de wereld gebruikt, ondermeer 

tijdens de Barents-poolreizen in het hoge noorden. 

Na zijn eervol ontslag als Schout-bij-nacht bij de Koninklijke Marine werd Wijnand 

Langeraar (1915–2002) in 1965 eerst vice-voorzitter en vervolgens in 1967 

president van de Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) te Parijs. Als 

                                           
13 Groll, Max, 1912. Tiefenkarten der Ozeane. Mit Erläuterungen. (Berlin, 1912). Uitgegeven 

in de serie: Veröffentlichungen des Instituts für Meereskunde, Berlin. 
14 Mohrmann, J., 2008. Hoe rond 1845 Nederlandse officieren Deshima en daarmee Japan 

op de kaart zetten. De Hollandse Cirkel, 10: 83-96. 
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geodetisch-ingenieur schreef hij verschillende handboeken zoals Surveying and 

charting of the seas (1984). Daarnaast schreef hij Mens en zee (1967) voor een 

breder publiek met ondermeer enkele van de hier genoemde expedities en de 

internationale organisatiestructuren met betrekking tot de oceanografie. 

Detachering Zoologisch Station (ook RIOZ) sinds 1902 

Vermoedelijk bestond hiervoor een regeling zoals bij de sterrenwacht Leiden en het 

KNMI. Gedetacheerd wilde zeggen dat de betreffende marineofficier betaald werd 

door de Koninklijke Marine. Deze officieren traden op als liaison tussen de praktijk 

en de wetenschap.  

 A.M. Rooosendaal (1875–1944), detachering 1903-1904;  

 A.F.H. Dalhuizen (1878–1951), detachering 1905-1906 (ten behoeve van de 

Nieuw-Guinea expeditie); 

 G. van Hulstijn (1866–1947), detachering 1907; 

 D.A. van der Laan (1882–1921), detachering 1908-1910;  

 H.C. Louwerse (1877–?), detachering 1910-1913

Leo Otto: 
Een vroege studie over het zoutgehalte van zeewater in 

verband met de zeestromen 

In 1867 verscheen in de KNMI publicatie Mededelingen uit de journalen (KNMI Publ. 

32) van de hand van de toenmalige directeur van de afdeling Zeevaart, K.F.R. 

Andrau (1824–1914), een artikel waarin hij probeert na te gaan wat de rol is van 

het zoutgehalte van het zeewater met betrekking tot de oceaancirculatie: “Iets over 

het zoutgehalte van het zeewater en de daarmede in verband staande stromingen”. 

Een studie die toont hoe omstreeks die tijd het inzicht in de fundamentele eigen-

schappen van de oceaancirculatie nog belangrijk te kort schoot. Bovendien ontbra-

ken goede waarnemingen van de diepere lagen in de oceaan. Waarnemingen van 

de oppervlaktetemperatuur van het zeewater en stromingsgegevens kwamen 

geleidelijk ter beschikking door het door Maury opgezette systeem van scheeps-

waarnemingen. En ook waarnemingen van het zoutgehalte aan de oppervlakte, of 

eigenlijk: van de dichtheid van het zeewater werden, zoals we hieronder zien, 

daarbij verzameld.  

Het is voor ons moeilijk om de redeneringen uit die tijd te volgen, maar daarom 

misschien goed deze studie van Andrau nader te volgen. 

Andrau begint zijn betoog met een uitgebreid verslag van J.W. Gunning (1827–

1900), hoogleraar scheikunde te Amsterdam, over het onderzoek van een aantal 

monsters zeewater van de Middellandse Zee, voor het KNMI verzameld in de jaren 

1855–1857. Daarin wordt (nogmaals) het vermoeden bevestigd dat de samen-

stelling van zeezout constant zou zijn. Dat vermoeden was overigens al uitgespro-

ken in 1819 door A. Marcet (1770–1822) 1, en staat later bekend als ‘regel van 

Dittmar’. Gunning bespreekt dan de vraag naar de zoute onderstroom in de Straat 

van Gibraltar. Nadere gegevens zijn nodig, en in 1859 werd geregeld dat de marine 

met ZMS Het Loo deze waarnemingen zou doen. Door slecht functionerende 

waterscheppers bleef echter ook hierbij de informatie dubieus.  

Vervolgens komt Andrau zelf aan het woord. Bij de Conferentie van Brussel van 

1853, waarin internationale regels werden vastgelegd voor een programma van 

                                           
1 Deacon, 1971:230 
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scheepswaarnemingen op zee, werd ook het bepalen van het zoutgehalte van het 

zeewater door middel van het soortelijk gewicht met hydrometers (‘vochtwegers’) 

aanbevolen. Er is kennelijk veel interesse geweest aan boord van de schepen voor 

dit soort waarnemingen – zowel van de kant van de marine als van de koopvaardij 

– zodat er na ruim tien jaren al een groot bestand aan waarnemingen van het 

zeeoppervlak was verkregen. In hoeverre is de meting van de dichtheid van 

zeewater met voldoende nauwkeurigheid aan boord van een schip te bepalen? 

Andrau zegt hierover: “Niettegenstaande men aan boord alle mogelijke voorzorgen 

neemt, om met volkomene juistheid het soortelijk gewigt te leeren kennen, zoo 

maakt echter de beweging van het schip eene naauwkeurige en zuivere aflezing 

van het instrument niet wel mogelijk. Hierdoor sluipt er in de waarnemingen eene 

fout in. Doch daar die fout in aflezing over het geheele traject blijft bestaan en dus 

al de waarnemingen daardoor zijn aangedaan, zoo blijven de standen toch 

onderling vergelijkbaar.”  

De waarnemingen bestaan uit een tabel van het zonaal gemiddeld soortelijk 

gewicht van het zeewater over telkens 5 breedtegraden tussen 50ºN en 35ºZ voor 

februari en augustus. Herleiding van deze data tot 15 ºC geeft een maat voor de 

dichtheid, gerelateerd aan de saliniteit. Als we het gemiddelde van deze getallen 

vergelijken met de saliniteitswaarden zoals die door Wüst in 1935 werden vastge-

steld 2 vinden we de volgende gemiddelden:  

 

 

 

 

 

De afwijkingen kunnen het gevolg zijn van ongelijkmatige verdeling van de waarne-

mingen over de geografische lengte (misschien ook van seculaire verandering?), 

maar het belangrijkste is dat de algemene jaarlijkse breedtevariatie redelijk goed 

overeenkomt op tienden van een promille. Het inzicht in de oppervlakte saliniteit 

kon dus anno 1870 in grote trekken al adequaat zijn, de mogelijkheid om 

dieptemonsters te nemen en de bijbehorende temperatuur te meten was nog 

onvoldoende.  

Verderop in zijn verhandeling beschrijft Andrau een merkwaardig experiment 

waarbij blauw gekleurd water met een hoge saliniteit en hoge temperatuur wordt 

uitgeschonken boven rood gekleurd water met een lagere saliniteit en een lagere 

temperatuur. Wanneer na een kwartier er geen kleuronderscheid meer is te 

merken, is het water aan de oppervlakte nog 7ºC warmer. Andrau besluit hieruit tot 

een verschillende uitwisseling van zout en temperatuur.  

Als uitkomst van deze proef stelt Andrau: “Alleen de temperatuur geeft dus, en wel 

voornamelijk in dit geval, het middel aan de hand, om de stroomen van elkander te 

kunnen onderscheiden”. Zijn conclusie dat de oppervlakte saliniteit west van 

Gibraltar hoger is onder invloed van de diepere naar buiten gerichte onderstroom 

raakt daarbij kant nog wal. 

Hoe we dit vrij primitieve experiment moeten duiden kan ons een raadsel zijn, het 

is duidelijk dat we hier ver afstaan van een goed theoretisch inzicht in de eigen-

schappen van het zeewater. Een inzicht dat pas in de tweede helft van de 19e eeuw 

volledig doorbrak met de atoomtheorie van Dalton, de electrochemie van Berzelius 

en de kinetische gastheorie van Clausius.  

                                           
2 Sverdrup c.s. 1942: 123 

40-35º 35-30º 30-25º 25-20º 20-15º 15-10º 10-05º 05-00º 00-05º 05-10º 10-15º 15-20º 20-25º 25-30º 30-35º

Andrau 36.1 36.7 37 36.9 36.6 35.9 35.5 35.5 36 36.5 36.5 36.7 36.4 36 35.5

Wüst 36.1 36.6 36.8 36.7 36.2 35.8 35.3 35.3 35.7 36.1 36.6 36.7 36.4 36 35.5

Atlantische Oceaan Z.Atlantische Oceaan N
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Uitwisseling van warmte en uitwisseling van materie, hoe dacht men aan het begin 

van de 19e eeuw hierover?  

In een verhandeling Of the propagation of heat in fluids van 1798 gaat Benjamin 

Thompson, Graf Rumford (1753–1814) in op de uitwisseling van warmte. Zijn essay 

is in de oceanografie vooral bekend omdat het de eerste beschrijving geeft van de 

diepe oceaancirculatrie 3. Het gaat hier echter om een voorbeeld van zijn stelling 

dat water geen warmte geleidt, maar dat de uitwisseling van warmte plaatsvindt 

door een circulatie als gevolg van dichtheidsverschillen. Lavoisier (1743–1794) was 

van mening dat warmte een ‘substance’ was, wat door Rumford en anderen 4 werd 

ontkend. Mogelijk heeft dit Andrau er toe gebracht verschillende uitwisseling van 

zout en temperatuur aan te nemen. Overigens realiseert Rumford zich dat zeewater 

zich anders gedraagt dan zoet water, en dat het “continues to be condensed as it 

goes on to cool. even after it has passed the point at which fresh water freezes”. 

Al vond het idee van een koude diepe circulatie vanuit de polen rond 1870 wel 

aanhang, het verschillend gedrag van zoet water en zeewater wat betreft de 

toestandsvergelijking werd door veel andere onderzoekers pas later ingezien 5.  

Van Aken, Hendrik M., 2007. The Oceanic Thermohaline Circulation. An 

introduction. Springer Atmospheric and Oceanic Sciences Library. Vol 39. 

Deacon, Margaret, 1997. Scientists and the Sea 1650–1900. A study of marine 

science. 2nd ed. Ashgate, Aldershot. 

Holmes, R., 2008. The age of wonder. Harper Press, London. 

Sverdrup, H.U., Martin W. Johnson & Richard H. Fleming, 1942. The Oceans. Their 

Physics, Chemistry and General Biology. Prentice-Hall, Inc. New York. 

Warren, Bruce A., 1981. Deep circulation of the World Ocean. In: Bruce A. Warren 

& Carl Wunsch (eds), 1981. Evolution of Physical Oceanography. Scientific 

Surveys in Honor of Henry Stommel. MIT Press, Cambridge, Mass. 

Jeroen Mohrmann: 
De astronomische plaatsbepaling als basis voor de constructie 

van zeekaarten over de periode Ptolemaeus tot ca 1960 

In de periode 2003-2013 heb ik een serie van 20 artikelen gepubliceerd over de 

toegepaste astronomie en wiskunde als onmisbare basis bij het construeren van 

zeekaarten. Deze publicaties verschenen hoofdzakelijk in De Hollandse cirkel 

(afgekort DHC), ze zijn op internet te vinden bij www.hollandsecirkel.nl. 

De bedoelde artikelen zijn chronologisch van nieuw (de 20ste eeuw) naar oud, de 

start van de Westerse jaartelling, geschreven. Na ruim 100 deelconclusies is nu 

mijn eindconclusie dat er voor Europa een ononderbroken lijn van de oudste, 

bewaard gebleven zeekaarten/portolaankaarten naar de 20ste eeuwse 

hydrografische kaarten te reconstrueren is. 

Voor belangstellenden die mogelijk een (groot) deel hiervan gemist hebben 

bijgaand de hoofdelementen die mij naar deze eindconclusie gebracht hebben: 

1. Astronomie en wiskunde zijn vakken die onafhankelijk van de plek op aarde al 

door oude beschavingen, op het hoogste wetenschappelijke niveau beoefend 

                                           
3 van Aken, H., 2007:10; Deacon 1971:208; Warren, 1981:8 
4 o.a. H. Davy (1778–1829), Holmes 2008:2005 
5 Deacon 1971:208 

http://www.hollandsecirkel.nl/
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werden. Hierdoor beschreven de oude Azteken, Chinezen en Arabieren dezelfde 

sterren(beelden) doch gaven er hun eigen mythologische namen aan. 

2. Claudius Ptolemaeus onderwees rond 150 na Chr. al dat de aarde rond was en 

visualiseerde de sterrenhemel met een zogeheten armillair sfeer waarbij de 

aarde in het midden van de bol gepositioneerd was. Tevens gebruikte hij een 

kwadrant om de lengte en breedte van de vaste positie van een heldere ster te 

berekenen. Aan de hand van de vaste sterren berekende Ptolemaeus vervolgens 

duizenden geografische posities van aardese punten (lees: primaire triangulatie 

punten). Deze vaste punten waren zeehavens, forten, handelsposten, hoge 

bergen en andere van veraf makkelijk te onderscheiden objecten als rivier-

mondingen en kerken. De vuurtoren van Alexandrïe was in de oudheid al zo’n 

niet te missen meetbaken/triangulatie punt. 

3. In de Middeleeuwen waren er in Europa vele tientallen universiteiten met astro-

nomen/wiskundigen in dienst die zich verdiepten in de uit Azïe afkomstige 

manuscripten, hierover onderwezen en steeds nauwkeuriger sterrentafels 

berekenden. Met het samenstellen van sterrentafels ontstonden hoekmeet-

instrumenten zoals het kwadrant, de astrolabe en de torquetum (zie DHC juni 

2013 p.98-100). Hierbij dient men zich te realiseren dat er zonder sterrentafel 

geen astrolabe en torquetum vervaardigd kon worden en het gebruik van een 

kwadrant zinloos was. De oudst bewaard gebleven astrolabe stamt uit 780 na 

Chr. en wordt de Bagdad astrolabe genoemd. De oudst bekende torquetum is 

van 1284.  

4. Reeds in de 13de eeuw had de stad Toledo een vertaal centrum die vele Arabi-

sche geschriften naar het Grieks, Latijn en andere in de Europese universitaire 

wereld gangbare talen omzette. Vooral de sterrenhemel werd toen uitvoerig 

bestudeerd. De vele uit Arabische geschriften afkomstige namen zijn hier thans 

nog stille getuigen van. Voor de zeevaart verschenen de onontbeerlijke almanak-

ken/sterrentafels waarin men per dag en plaats op aarde de positie van de 

zichtbare sterren kon herleiden. Als geheugensteun voor astronomen en oceaan-

vaarders waren de vaste sterren al van oudsher gegroepeerd in sterrenbeelden 

die tesamen de complete verzameling vaste sterren, de zodiac vormden. 

5. Het principe van de astronomische plaatsbepaling van Ptolemaeus is tot en met 

de Tweede Wereldoorlog, zowel op het land als op zee, de meest praktische 

oplossing gebleken. Weliswaar is de reken- en meetmethodiek en daarmee 

nauwkeurigheid in de loop der eeuwen aanzienlijk verbeterd maar de meetbasis 

waren en bleven de zon, maan en sterrenhemel. De absolutetijd (de lengte-

graad) werd aangegeven door de stand van de Grote Beer ten opzichte van de 

Poolster. Middeleeuwse astronomische uurwerken hadden daarom maar een 

wijzer die de hele uren van het etmaal aangaf. 

6. Vooral voor de Middeleeuwse zeevaart schepte, na de introductie van het 

kompas ca 1100, de toegepaste astronomie en wiskunde haast onbegrensde 

mogelijkheden handel te drijven met voordien zeer moeizaam of zelfs onbereik-

bare continenten. 

7. Onder supervisie van Universiteiten ontstonden navigatiescholen die onderricht 

gaven in astronomische plaatsbepaling en de hiervoor noodzakelijke wiskunde in 

tabellen (zeemanstafels) uitgaven. Venetië had al in de 11e eeuw zo’n navigatie-

school gevolgd door Genua, de Catalaanse school op Mallorca, en de Portugese 

(hydrografen)school te Sagres vanaf 1415. 

8. Al bij de oudst bewaard gebeleven, 13de eeuwse portolaankaarten is te 

constateren dat de driedimensionale sterrenhemel en ook de aarde omgezet 

werden naar twee dimensies. Voor zowel de sterren- als de zeekaart werd 

hiervoor de zogeheten ‘kwadratuur van de cirkel’ gebruikt. De strikt wiskundige 
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oplossing van de kwadratuur van de cirkel zou nog vele eeuwen op zich laten 

wachten doch de oplossing met passer en lineaal, zoals door de oude Grieken al 

toegepast, was goed genoeg voor de constructie van zeekaarten.  

Met de oprichting van de Universiteit van Leuven in 1425 kwamen ook de Nederlan-

den definitief in het Europese Universitaire circuit. Met name Gemma Frisius (1508–

1554) en zijn leerling Gerard Mercator (1512–1594) zijn nog steeds klinkende 

namen die alom in de buitenlandse vakliteratuur genoemd worden.  

Het verhaal dat Columbus dacht dat de aarde plat was is een verzinsel dat door 

ongeletterden de wereld is ingestuurd en door vele schrijvers kritiekloos is overge-

nomen. Columbus en zijn navigatie-officieren werden door de beste astronomen/-

wiskundigen van die tijd grondig op hun transatlantische reis van 1492 voorbereid. 

Niet het particuliere initiatief maar wetenschap op het hoogste (universitaire) 

niveau heeft de astronomische plaatsbepaling en daarmee de constructie van 

zeekaarten al vanaf de oudheid beheerst. 

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. 
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Boekbespreking 

Dekker, K. en F. van Essen, 2014. De Nederlandse Poolexpeditie van 1882-1883. 

Overwintering op een IJsschots. KNNV Uitgeverij, Zeist. 199 pp. 

Van de zomer 1882 tot de herfst 1883 vond het (eerste) Internationale Pooljaar 

plaats, een poging om door een gecoördineerde aanpak een aantal problemen rond 

de geofysica van het poolgebied op te lossen. Het ging daarbij vooral om de 

meteorologie en het aardmagnetisme, maar ook oceanografie kreeg daarbij een 

plaats. Nederland nam daarin deel (zij het na lange aarzeling van de overheid), met 

als doel een overwinteringsbasis aan de mond van de Jenissei rivier. Expeditieleider 

was Maurits Snellen, directeur van het KNMI. Tijdens de vaartocht daarheen raakte 

het expeditieschip, de Varna , vast in het ijs van de Kara Zee, zodat uiteindelijk het 

waarnemingsprogramma, zo goed en kwaad als het ging, vanaf een ijsschots moest 

worden verricht. 

In dit boek worden de lotgevallen van deze onderneming in een zestal hoofdstuk-

ken verteld, met daartussen korte besprekingen van bijzonderheden rond de opzet 

en uitvoering van het pooljaar en van de Nederlandse bijdrage, en gegevens over 

de deelnemers. Vooral de beschrijving van problemen nadat de Varna vastraakt, en 
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uiteindelijk onder de ijsdruk vergaat, en van de bewonderenswaardige  manier 

waarop de problemen werden opgelost zijn interessante lectuur, evenals die van de 

terugtocht met sloepen en sleden naar de bewoonde wereld (in het Opperlands 

bekend als “Snellens Poolloop”). 

Het is zeker een goede zaak dat met deze onderneming deze gebeurtenissen voor 

een breder publiek toegankelijk zijn gemaakt 

Leo Otto 

Via het web in te zien en/of als PDF beschikbaar 

Boeken: 

Göttinger Digitalisierungszentrum 

http://gdz.sub.uni-goettingen.de/gdz/, Bij voorbeeld: 

Guillaume Rondelet, 1554. Libri de piscibus marinis, in quibus verae piscium effigies 

expressae sunt 

http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/pdf/?PPN=PPN498008533  

Pierre Belon; 1555. L'histoire naturelle des éstranges poissons marins 

http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/pdf/?PPN=PPN486124460  

Marsilli, L.F.  1: 

http://www.earlydutchbooksonline.nl/nl/view/image/searchvalue/zeen/formtype/ad

vanced/title/zee/searchaction/list/id/dpo%3A1327%3Ampeg21  

Marsilli, L.F., 1786. Natuurkundige Beschrijving der Zeën (met gekleurde platen): 

http://www.antiquariaatjunk.com/item.php?item=8685  

Winkler, T.C., 1861. Visschers boekjes. Over het gebruik datmen van onverkoop-

baren visch kan maken, over het aanfokken van mossels, enz.  

http://books.google.nl/books?id=WR9IAAAAIAAJ&printsec=frontcover&dq=inauthor

:%22Tiberius+Cornelius+Winkler%22&hl=nl&sa=X&ei=SZdRUfumM86c0wWS94EQ

&ved=0CGAQ6AEwBw#v=onepage&q&f=false  

Kayser, Johan, 1873. Physik des Meeres 

http://sammlungen.ulb.uni-muenster.de/hd/content/titleinfo/2071364  

Bjørn Helland-Hansen and Fridtjof Nansen, 1909. The Norwegian Sea, its physical 

oceanography based upon the Norwegian researches 1900-1904 

http://web.gfi.uib.no/The%20Norwegian%20Sea/TNS-001.htm 

Bijdragen Symposium “Stormvloed 1509 – Geschiedenis van de Dollard’ 

http://www.verdronkengeschiedenis.nl/nl/stormvloed/stormvloed.html  

A. van Stipriaan Luïscius, 1805. Beschrijving van een Zeepeiler of bathometer 

waarmede men alle dieptens der zeeën zal kunnen afmeten 

http://books.google.nl/books/about/Beschrijving_van_een_zeepeiler_of_bathom.ht

ml?id=WYFRAAAAcAAJ&redir_esc=y  

Ernst Haekel: Kunstformed der Natur (1904), the platen: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Kunstformen_der_Natur  

Tijdschriften: 

Marineblad on line 

http://tijdschriften.kb.nl/nl/results/index/coll/dts/query/marineblad   

Philosophical Transactions 

http://rstl.royalsocietypublishing.org/content/by/year  

http://gdz.sub.uni-goettingen.de/gdz/
http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/pdf/?PPN=PPN498008533
http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/pdf/?PPN=PPN486124460
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.antiquariaatjunk.com/item.php?item=8685
http://books.google.nl/books?id=WR9IAAAAIAAJ&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Tiberius+Cornelius+Winkler%22&hl=nl&sa=X&ei=SZdRUfumM86c0wWS94EQ&ved=0CGAQ6AEwBw#v=onepage&q&f=false
http://books.google.nl/books?id=WR9IAAAAIAAJ&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Tiberius+Cornelius+Winkler%22&hl=nl&sa=X&ei=SZdRUfumM86c0wWS94EQ&ved=0CGAQ6AEwBw#v=onepage&q&f=false
http://books.google.nl/books?id=WR9IAAAAIAAJ&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Tiberius+Cornelius+Winkler%22&hl=nl&sa=X&ei=SZdRUfumM86c0wWS94EQ&ved=0CGAQ6AEwBw#v=onepage&q&f=false
http://sammlungen.ulb.uni-muenster.de/hd/content/titleinfo/2071364
http://web.gfi.uib.no/The%20Norwegian%20Sea/TNS-001.htm
http://www.verdronkengeschiedenis.nl/nl/stormvloed/stormvloed.html
http://books.google.nl/books/about/Beschrijving_van_een_zeepeiler_of_bathom.html?id=WYFRAAAAcAAJ&redir_esc=y
http://books.google.nl/books/about/Beschrijving_van_een_zeepeiler_of_bathom.html?id=WYFRAAAAcAAJ&redir_esc=y
http://commons.wikimedia.org/wiki/Kunstformen_der_Natur
http://tijdschriften.kb.nl/nl/results/index/coll/dts/query/marineblad
http://rstl.royalsocietypublishing.org/content/by/year
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Journal des sçavans 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb343488023/date.langFR  

Denkschriften der Akademie der Wissenschaften 

http://www.landesmuseum.at/datenbanken/digilit/?serienr=383  

Sea Technology vierde vorig jaar haar 50ste verjaardag (1963-2013). Het blad geeft 

ook in boeken info over oceanografie 

www.sea-technology.com  

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. 

Nordenskiölds reis met de Vega 

A.E. Nordenskiöld, 1883. The voyage of the Vega round Asia and Europe. 

MacMillan, London. 

In 1878–79 slaagde (Nils) Adolf Erik Nordenskiöld (1832–1901) waarin velen voor 

hem gefaald hadden. Het lukte hem met de Vega om vanuit Tromsö rond Siberië en 

de Beringstraat de Grote Oceaan te bereiken, de befaamde Noordoostelijke Door-

vaart was dus toch mogelijk. Hierna zette hij via Japan zijn tocht voort en voer om 

Azië en via het Suez kaal weer naar Europa. Over deze ontdekkingsreis schreef hij 

een verslag in twee banden (1881) dat in diverse talen werd vertaald. Uit de 

nalatenschap van collega Piet de Wolf (†2011) kreeg ik een Engelse vertaling uit 

1883 in handen die volgens het voorwoord het hele reisverslag bevat, nu in één 

band, maar wel met de meeste van de originele illustraties. Ik had een Duitse editie 

(‘Frei bearbeitet’ Wollheim, 1883) met minder deels andere plaatjes, bovendien in 

het lastiger leesbare Gotisch Duitse letterschrift.  

Nordenskiöld vertrok met de Vega op 21 juli 1878 uit 

Tromsö. Onder zijn leiding deden nog drie andere schepen 

mee aan een deel van de expeditie, alleen de Vega was 

bestemd voor de Noordoostelijke Doorvaart. De Lena was 

voor onderzoek in de Lena rivier, de Fraser en Express voor 

onderzoek in de rivier de Jenisej, waarover Nordenskiöld hier 

ook verslag doet. 

Op 27 September 1878 raakte de Vega vast in het ijs, vlak 

voor de open Beringstraat en het duurde tot 19 juli 1879, 

voor het schip – ongehavend – weer los kwam. Omdat het 

vlak voor de Siberische kust van Chukchi schiereiland was 

ingevroren legde men in die lange tijd uitgebreid contact met 

de lokale bevolking. Kleding, woningen instrumenten en 

kunstwerk van de Chukchi’s werden uitgebreid bestudeerd 

en afgebeeld. 

We krijgen weinig te horen over oceanografische metingen onderweg alhoewel er 

uit de tekst (p. 80) blijkt dat er wel een Ekman waterschepper gebruikt werd om 

watermonsters te nemen voor zoutgehalte en temperatuur metingen: bij Port 

Dickson kon het ontbreken van grote zeewieren op de zeebodem met behulp van 

die metingen verklaard worden: het bodemwater was even brak (3 promille) als  

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb343488023/date.langFR
http://www.landesmuseum.at/datenbanken/digilit/?serienr=383
http://www.sea-technology.com/
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het oppervlaktewater. De dierenwereld behandelt Nordenskiöld uitgebreid, zich 

deels baserend ook op oudere literatuur en eigen waarnemingen in dit gebied 

tijdens zijn eerdere reizen. Een enkele maal gebruikt men een bodemdreg als het 

schip vastgemaakt aan een ijsvlot langzaam dreef. De vangst is soortenrijker dan 

verwacht (p.114) met zeesterren, zeelelies, grote beker sponzen, grote zeespinnen, 

veel wormen en kreeftachtigen. 

Het is een zeer leesbaar reisverslag van een geslaagde expeditie die anders dan bij 

de eerdere pogingen de Noordoostelijke Doorvaart te vinden, zoals bijvoorbeeld die 

van Heemskerk en Barentsz, de gehele bemanning weer heelhuids thuis kon 

afleveren. 

Dankzij het verder afsmelten van het Noordpoolijs is het voor het eerst in 2014 

mogelijk zelfs een Cruise tocht door de Noordoostelijke Doorvaart te maken 

(prijzen vanaf £ 20.000) las ik op Internet. Daar is natuurlijk ook meer informatie 

over Nordenskiöld en de Doorvaart. 

Gerhard C. Cadée 

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 

Collega Edward Bonne is al enige tijd bezig aan een biografie van dr. Jan Verwey, 

oud directeur NIOZ van 1931–1965. Onder zijn directie groeide het Zoölogisch 

Station van de Nederlandse Dierkundige Vereniging (NDV) uit tot het Nederlands 

Instituut voor/van Onderzoek der Zee nu onder NWO. Hij heeft al veel materiaal 

weten te verzamelen. Verwey hield jarenlang een dagboek bij, thans bewaard in de 

archieven van Naturalis, dat een schat aan gegevens bevat. Hieruit publiceerden we 

onlangs een verslag van zijn bezoek in 1918 aan het eiland Griend om de schade 

op te nemen aan de broedvogels aldaar na een extreem hoge waterstand (Cadée & 

Bonne, 2014, pdf beschikbaar bij auteurs). 

Edward Bonne (edward.bonne@nioz.nl) zou graag (kopieën van) correspondentie 

ontvangen betreffende Jan Verwey die een van de lezers van deze nieuwsbrief 

misschien nog heeft of weet te achterhalen. Herinneringen aan en anekdotes over 

Verwey zijn ook van harte welkom!  

Gerhard Cadée 

Links 

ICHO 

http://oceansciencehistory.wordpress.com  

Stichting Verdronken Geschiedenis 

www.verdronkengeschiedenis.nl, www.versunkenegeschichte.de  

The European Library 

http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/  

Oberösterreichisches Landesmuseum 

http://www.landesmuseum.at/datenbanken/digilit/   

mailto:edward.bonne@nioz.nl
http://oceansciencehistory.wordpress.com/
http://www.verdronkengeschiedenis.nl/
http://www.versunkenegeschichte.de/
http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/
http://www.landesmuseum.at/datenbanken/digilit/
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VLIZ - Vlaams Instituut voor de Zee 

www.vliz.be  

British Logbooks in UK Archives, 17th–19th Centuries 

http://www.cru.uea.ac.uk/web/cru/publications/crurp  

Alle mariene onderzoeksinfrastructuren op de kaart van Europa 

http://rid.eurocean.org/  

Novara expedition (1857-1859) 

http://www.novara-expedition.org/de/geschichte.html  

Harvard Expeditions and Discoveries 

http://ocp.hul.harvard.edu/dl/expeditions/011470518  

Wallace on line 

http://wallace-online.org/  

M.F. Maury 

http://www.history.navy.mil/library/online/maury_mat_bene.htm  

Georeferencing (link oude kaarten naar modern grid and google earth) 

http://www.bl.uk/maps/georeferencingmap.html  

Ad Davidse: “Van Woorden en Wetenschap” 

http://adcs.home.xs4all.nl/#wg  

Over Marsilli, 1786, Natuurkundige Beschrijving der Zeën: Vaderlandsche 

Letteroefeningen. A. van der Kroe en J. Yntema, Amsterdam 1787, pp. 281-286 

http://www.dbnl.org/tekst/_vad003178701_01/_vad003178701_01_0104.php  

Ontvangen van Peter van Ingen (Ex KPLTLG a/b Tydeman) betreffende de CANCAP 

1978 Expeditie: 

http://youtu.be/LyfpAeeWCfk  

 

http://www.vliz.be/
http://www.cru.uea.ac.uk/web/cru/publications/crurp
http://rid.eurocean.org/
http://www.novara-expedition.org/de/geschichte.html
http://ocp.hul.harvard.edu/dl/expeditions/011470518
http://wallace-online.org/
http://www.history.navy.mil/library/online/maury_mat_bene.htm
http://www.bl.uk/maps/georeferencingmap.html
http://adcs.home.xs4all.nl/#wg
http://www.dbnl.org/tekst/_vad003178701_01/_vad003178701_01_0104.php
http://youtu.be/LyfpAeeWCfk
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