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Woord van RedacCie
Tekst door: Jeroen Meijer

Lieve leden,
Het einde van het jaar is weer in zicht! Dat betekent dat het tijd is voor de
laatste Anthropos van 2021. We hadden een kersteditie kunnen maken, maar dat
vonden we te voordehandliggend. Met dank aan Tobi presenteren we daarom: de
zee-ditie! We gaan de zeven zeeën en alles wat daarin leeft voor jullie verkennen.
De RedacCie biedt ook haar felicitaties aan aan het kersverse kandidaatsbestuur! Ze stellen zich alle zes aan jullie voor op pagina 6. Ben je benieuwd wat het
favoriete zeedier van Sigrid is? Of wil je weten op welk fictieve personage Skip
lijkt? En of Karlijn liever bier of wijn drinkt? Blader dan snel door!
Nieuw binnen Mens is de schrijverspoule! Vind jij het nou leuk om af en toe
ee stukje te schrijven, maar wil je je niet meteen helemaal aan de RedacCie
verbinden? Dan is de schrijverspoule perfect voor jou. Hierin deelt de RedacCie
stukken die nog geschreven moeten worden, en als je wil kun je die oppakken.
Heb je geen tijd of zin? Dan sla je lekker over. Perfect toch? Mocht je nou ook mee
willen doen aan het brainstormen over en rond thema’s (met pizza als je geluk
hebt :)), en dichter betrokken zijn bij de Anthropos? Dan ben je ook van harte
welkom in de RedacCie, want we zoeken nog leden!

Veel leesplezier!
Jeroen Meijer
Voorzitter RedacCie
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Woord van Bestuur
Tekst door: Anna Prins

Lieve leden,
Afgelopen tijd hebben wij als bestuur ons druk bezig gehouden. We hebben een nieuw lid
van verdienste ingestemd op de ALV van 14 oktober: Kiki Taris! Daarnaast hebben we in
oktober tussen de lockdowns door nog onze uitgestelde Constitutieborrel kunnen houden.
In november hebben we een maand lang ons twintigjarig bestaan kunnen vieren.
Ondanks dat het eind van de maand er iets anders uit kwam te zien, hebben we genoten van alle
feestelijke activiteiten en kunnen we zeker trots terugkijken op een geweldige lustrummaand.
Tot slot zijn we als bestuur hard op zoek gegaan naar een kandidaatsbestuur. Ik mag dan ook met gepaste
trots zeggen dat we er een hebben gevonden! Het is een groep van zes enthousiaste, leuke mensen, waar
jullie straks later in de Anthropos ook kennis mee mogen maken.
Komende tijd gaan wij ons dan ook bezig houden met het inwerken van onze opvolgers. Daarnaast staat het
aanpassen van het Huishoudelijk Reglement op het programma en zijn we de tussentijdse en de wissel-ALV
hard aan het voorbereiden.
Dit woord zal dan ook het laatste woord van bestuur 21 zijn. Wat een jaar hebben we achter de rug! Het was
een achtbaan vol met geweldige pieken. Ik vond het een eer om iedere Anthropos weer een stuk te mogen
schrijven.
Geniet van jullie kerstvakantie, fijne feestdagen en een gelukkig nieuw jaar!
Namens Bestuur ‘21,
Anna Prins
Voorzitter der XXIe Bestuur
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Fun facts
Tekst door: Naomi Duits & Charlotte van den Brink

We hopen dat onze museum liefhebbers hun zwemdiploma

hebben gehaald, want de oceanen zitten vol met historische
artefacten. Dit zijn er zelfs meer dan in alle musea bij elkaar.
Dit komt door alle schepen die gezonken zijn door de jaren
heen. Zo is er een museum bij de Florida Keys in de National
Marine Sanctuary. Er is ook een gezonken bronzen beeld van de
Middellandse zee, ook wel genoemd ‘christus van de afgrond’.
Ook onze schatzoekers moeten eraan geloven, want de oceanen bevatten ontzettend veel goud. Wanneer
je dit allemaal zou verzamelen is er genoeg om iedereen op aarde ongeveer vier kilo te geven. Helaas is het
opgelost tot een concentratie van een paar parts per trillion als we de National Ocean Service mogen
geloven. Het verkrijgen van dit goud is dus niet rendabel. Toch voor niks je zwemdiploma gehaald ;).
In de zee zijn nog meer leuke dingen te vinden. Zo stroomt er een
rivier van zout water over de bodem van de Zwarte Zee op een diepte
van maar liefst 35 kilometer. Deze rivier is ontdekt in 2010 en is geen
kleintje. Met maar liefst een lengte van 60 kilometer en een breedte van
ongeveer één kilometer, stroomt het water met een snelheid van maar
liefst zes kilometer per uur. Deze rivier bevat dan natuurlijk ook nog
watervallen en stroomversnellingen. Het moet niet gekker worden.
Naast de zee zelf, hebben de zeedieren ook absurde gewoontes. Neem de dolfijn. Deze wordt graag high.
Dit doen ze door met hun neus tegen de kogelvis aan te stoten zodat deze zijn gifstoffen afscheidt; dit
geeft een effect op de dolfijnen dat ze high worden. Wat minder prettig voor de kogelvissen helaas.
De zeedieren toch meer op mensen dan je op het eerste gezicht zou verwachten. Ook haaien
houden van een bezoekje aan het café. Dat zal niet gepaard gaan met een biertje, maar er
bestaat wel een haaien café tussen Baja California en Hawaii. Dit is de typische plek voor een witte
haai om de wintervakantie door te brengen. Wanneer de kust weer lekker warm is vertrekken ze weer.
Een laatste absurde vondst heeft te maken met bad eendjes. Je zou het
niet verwachten, maar de zee zat er vol mee. In 1992 viel een container
vol met badspeeltjes in de oceaan tussen China en de VS. Deze lading
bevatte meer dan 28.000 badeendjes en andere speeltjes, welke terecht
kwamen in de Stille Oceaan. Aangezien de speeltjes niet gelijk opgeruimd
konden worden besloten oceanografen de bad eendjes te volgen om de
stromingen beter te kunnen begrijpen. Uiteindelijk kwamen de speeltjes
terecht in Europa en Hawaii. Tot ongeveer halverwege het jaar 2000 was
het heel gewoon om badeendjes tegen te komen op de oceaan. Daarna
nam het aantal waarnemingen af.
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Het kandidaatsbestuur
Stel jezelf even voor!
K: Hoi lieve lezers! Mijn naam is Karlijn Lugtenberg, 20 jaar en ik mag me nu aan jullie voorstellen als de

kandidaatsvoorzitter van het 22e bestuur van onze mooie studievereniging! Momenteel woon ik nog
thuis in het gezellige dorp Barneveld, maar ik ben ondertussen wel op zoek naar een eigen stekkie in
Amsterdam of Utrecht :)

F:

S:

R:

S:

Hoihoi, ik ben Floren, 19 jaar oud en zit in het tweede jaar van MNW. Ik ben geboren en getogen in het
zonnige zuiden, Weert, maar ik woon sinds het begin van de studie in Bijlmer. In Bestuur XXII ga ik
de functie van secretaris vervullen.
Hoi! Mijn naam is Skip Halfmouw, ik ben 21 jaar, kom uit Alkmaar en ben eerstejaars. Ik zal de rol van
penningmeester vervullen in het aankomende 22ste bestuur van studievereniging MENS.
Ik heet Rafael en ben inmiddels 19 jaartjes jong. Het komende jaar zal ik de vicevoorzitter en
commisaris intern van de vereniging zijn. Orgineel kom ik uit Hellevoetsluis, dat is een klein stadje
onder Rotterdam. Gelukkig woon ik inmiddels op Uilenstede. Op dit moment zit ik in het 1ste jaar
van MNW.
Hey allemaal, Ik ben Sigrid Mooijman, een tweedejaars en net 21 geworden. Ik ben
momenteel kandidaat-commissaris activiteiten en zal de commissaris onderwijs
ondersteunen in het administratieve gedeelte! Ik ben opgegroeid in een klein dorpje genaamd
Wieringerwaard en na een aantal keren verhuizen woon ik ondertussen op mezelf in Diemen.

Y: Hallo beste anthropos lezer, mijn naam is Yoran van der Vlist. Ik ben 20 jaar en zit nu in het 2e jaar
van de opleiding MNW. Ik kom uit Arnhem maar woon nu in Soest. Komend jaar zal ik de rol van
commissaris extern en onderwijs gaan vervullen.

V.L.N.R. Yoran van der Vlist (Commissaris Extern & Commissaris Onderwijs), Floren Sweer (Secretaris),
Karlijn Lugtenberg (Voorzitter), Skip Halfmouw (Penningmeester), Rafael de Graaf (Vicevoorzitter &
Commisaris Intern), Sigrid Mooijman (Commissaris Activiteiten).
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stelt zich voor!
Wat zijn je hobby’s?
Ik ben graag muzikaal bezig, speel twee instrumenten (viool en saxofoon) & doe dit het liefst in een

K: orkest of met een kleine groep muzikanten. Verder dans ik al zo lang ik me kan heugen en inmiddels
geef ik ook dansles aan kinderklassen. Hiernaast ben ik ook altijd fan van een avondje wijnen met
vriendinnen, ben gek op spelletjes en vind het heerlijk om in het weekend lekker naar buiten te gaan.

F:
S:

Mijn hobby’s zijn samen mountainbiken of surfen, afspreken met vrienden onder het genot van een
drankje en puzzelen.
Naast de studie ben ik actief bezig in een musicalvereniging in Alkmaar en we zijn een paar weken
geleden officiëel begonnen aan de musical “Carrie”, die wij in juni zullen uitvoeren!

R:
Ik houd ervan om naar feestjes te gaan en thee drinken met mijn huisgenoten.

S:

Y:

Ik windsurf graag! Inmiddels doe ik dit al 5 jaar en mag ik nu ook lessen geven, dus als jullie een keer
willen proberen kom dan gezellig naar het Amstelmeer ;). Daarnaast borrel ik graag met vrienden,
speel ik een beetje piano en kan ik helemaal opgaan in een goed boek. Tot slot hou ik erg van koken,
maar, fun fact, ik maak bijna nooit hetzelfde dus iedereen die bij mij komt eten is proefkonijn.
Mijn hobby’s zijn voetbal, fitness, watersport en films en series kijken.

Welke activiteit moet Mens écht een keer organiseren?
K:

Om op het vorige antwoord in te haken, lijkt een heerlijk fanatieke spelletjesmiddag mij wel een
feestje. Op een regenachtige middag in de menskamer een spelletjestoernooi met spellen zo gek als
je kan bedenken. Van 30 Seconds tot Ligretto en van Ticket to Ride tot Halli Galli… eigenlijk alle
spelletjes waar men fanatiek van wordt :) En dan uiteraard met een scorebord en prijsuitreiking voor
de eerlijke winnaar!

F:

Als echte carnavalsvierder, vind ik dat er een keer een carnavalsborrel georganiseerd moet worden.
Vooral nu de laatste keer dat er carnaval gevierd werd, al bijna twee jaar geleden is :(.

S:

Helaas zouden we een keer gaan lasergamen, maar dat is uiteindelijk niet doorgegaan, dus ik hoop
dat we dat nog een keer gaan inhalen!

R:

Het lijkt me leuk om in de toekomst een casinoborrel te hebben.
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S:
Y:

Ik stem voor een Mens wipe-out!!!

De vereniging zou echt eens een pokeravond moeten organiseren.

Op welk fictieve personage lijk jij het meest?
K:

F:

Als ik iemand zou moeten kiezen, is dat denk ik Maria Rainer uit de Sound of Music. Muzikaal,
enthousiast en creatief zijn denk ik wel dingen die bij mij passen :) En daarnaast is de hele familie uit
deze leuke film vaak te vinden in de bergen en hier kan ik op vakantie in Zwitserland of Noord-Italië
ook altijd heel erg van genieten!!
Als ik mezelf zou moeten omschrijven als fictief personage, zou ik voor Goofy gaan. Hij is net zoals
ik, soms erg onhandig en bovendien is hij mijn lievelingsdier, een hond.

S:
Mijn vrienden zeggen vaak dat ik op Milo James Thatch lijk, uit de Disneyfilm “Atlantis”.

R:
S:

Volgens een vragenlijst op internet ben ik Mickey Mouse
Volgens mij lijk ik op Sid van Ice Age; ik ben onhandig, een beetje traag en chaotisch, maar als ik iets
doe bedoel ik het goed.

Y:

Baloo?

Wat is je favoriete zeedier?
K:

F:
S:
R:
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Hoewel ik ze van dicht bij liever niet tegenkom, vind ik walvissen, die enorme vinvissen, gek genoeg
mega fascinerend. Deze reusachtige beesten houden zich verborgen in de diepte van de oceaan,
stralen altijd rust uit, laten af en toe een staart of kop boven water zien en schijnen ook een
vriendelijk karakter en humor te hebben :)
Mijn favoriete zeedier is een zeehond. Deze zijn namelijk net zo schattig als honden alleen dan in
de zee.
Mijn favoriete zeedier is heel specifiek en zonder
twijfel uiteraard Herman de octopus!
Karel de kreeft!

S + Y:

Een schildpad :)
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De zee heeft koorts
Tekst door: Merel Kouwenhoven

De gemiddelde temperatuur van de aarde is inmiddels al zo’n 1,1 á 1,2 graden celsius hoger dan

tussen 1850 en 1900, maar waar we soms wat minder over horen is de opwarming van de oceaan, die nu
al zo’n 3,4 graden warmer is dan 30 jaar geleden. De oceaan werkt namelijk als een soort buffer voor de
toenemende warmte op het land, waarbij deze meer dan 90 procent van de opwarming van de aarde
opneemt. De opwarming van de oceaan gaat echter niet zo snel als die van de aarde, wat betekent dat we de
komende tientallen jaren nog grote stijgingen van de watertemperaturen kunnen verwachten. Daarnaast
zullen deze stijgingen ook moeilijker terug te
draaien zijn.
De opwarming van de oceanen veroorzaakt
niet alleen stijging van de zeespiegel, maar
zorgt ook voor mariene hittegolven. Hierdoor
migreren organismen naar gebieden waar
ze gewoonlijk niet of minder voorkomen. Er
ontstaan dan nieuwe verhoudingen tussen
organismen en nieuwe roofgewoonten, waardoor soorten die zich hier niet snel genoeg Vergelijking tussen resistent koraal (links) en zijn verbleekte
aan kunnen aanpassen, zullen uitsterven.
soortgenoot (rechts)
Een groot probleem dat ontstaat door de opwarming van het water is dat algen verdwijnen. Deze
organismen leven alleen in de kleine oppervlaktelaag van de oceaan, maar door de warmte kunnen
voedingsstoffen minder goed naar deze laag reizen. Zonder voedingsstoffen kunnen algen geen zuurstof
en organische koolstof produceren voor het zeeleven dieper in het water. En omdat warm water minder
zuurstof oplost, kan het zuurstof dat nog wel geproduceerd wordt minder goed de organismen in de
diepere delen van de zee bereiken.
De combinatie van minder algen en warmer water zorgt voor koraalrif verbleking. Dit fenomeen kwam
tot de jaren tachtig nog maar eens in de 25 jaar voor, maar tegenwoordig is dat ongeveer elke zomer. In
2015-2016 verbleekte zo’n 75 procent van de geobserveerde koraalriffen. Algen en koraal leven in
symbiose, dat wil zeggen dat ze elkaar helpen overleven. De algen voorzien het koraal van voedsel en kleur, maar
wanneer het koraal te maken krijgt met stress, zoals hoge watertemperaturen, verlaten de
algen het koraal. Het koraal verliest hierdoor een belangrijke bron van voedsel en verzwakt. Dit
effect wordt nog eens versterkt door het feit dat algen zelf ook slecht tegen warmer water kunnen. Als
verbleking langere tijd aanhoudt, sterft het koraal af en zal het jaren nodig hebben om te herstellen.
Er is echter nog meer aan de hand dan alleen de opwarming van de aarde en de oceanen. Want waardoor
komt de opwarming ook al weer? Juist, omdat we onze fossiele brandstoffen aan het stoken zijn die veel
CO2 vrij laten in de atmosfeer. Die CO2 heeft niet alleen effect op de temperatuur van onze lucht en wateren, maar zorgt ook voor verzuring van ons water. Het gaat namelijk een chemische reactie aan met wa-
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ter waarbij H2CO3 ontstaat: CO2(s) + H2O <--> H2CO3. H2CO3 is een tweewaardig zwak zuur en splitst zich in
twee stappen gedeeltelijk in zuur (H+): H2CO3 <--> H+ + HCO3- <--> 2 H+ + CO32-. Het Intergovernmental Panel
on Climate Change heeft in 2007 voor het eerst de mogelijke problemen van verzuring van de zee aan het
licht gebracht. Een van de grootste problemen van verzuring van het water is dat schelpdieren de huisjes
zullen oplossen. Deze huisjes bestaan namelijk vooral uit kalk, CaCO3, maar als hier zuur bij komt zal kalk
een chemische reactie aangaan waarvan de producten in water oplosbaar zijn: CaCO3 + H+ <--> Ca2+ + HCO3-.
Het is natuurlijk nog maar de vraag of simpele chemie zoals bovenstaande reacties wel een goede
voorspelling is van zo’n complex systeem als de natuur. Daarom zijn wetenschappers
experimenten gaan doen en hebben de atmosfeer en zee weten na te bootsen. Hierbij zagen ze dat
hogere CO2 concentraties in de lucht inderdaad leidden tot een zuurdere zee, en de schelpdieren kregen
meer moeite met het onderhouden van hun huisjes. Computer experimenten van wetenschappers die
schreven voor het blad “Nature” hadden dezelfde uitkomsten.
Maar zelfs al deze uitgebreide experimenten kunnen nooit helemaal de natuur en de aarde nabootsen.
Eigenlijk zouden we graag de toekomst in willen kijken, maar tijdreizen is helaas (nog) niet
mogelijk. Wat we echter wel kunnen doen is kijken naar het verleden. De aarde bestaat al zo lang dat
er vast wel periodes zijn geweest waarin de CO2 concentraties in de atmosfeer hoger waren dan nu.
Hiervoor moeten we helemaal terug naar de Paleoceen en Eoceen tijdperken waar het zogenaamde
Paleoceen - Eoceen temperatuur maximum plaatsvond. Dit was een periode zo’n 55,5 miljoen jaar geleden
die ongeveer 200.000 jaar duurde. In deze periode steeg de temperatuur van de aarde erg abrupt en
sterk, waardoor de temperatuur van de zee in de poolstreken met wel 5°C steeg. De oorzaak hiervoor was
natuurlijk niet het opstoken van fossiele brandstoffen, maar het vrijkomen van enorme hoeveelheden
methaangas uit de zeebodem. Methaangas kan in de atmosfeer heel snel worden omgezet tot CO2,
waarna dit waarschijnlijk de zee zuurder heeft gemaakt. In de diepzee leefde in dit tijdperk eencellige
diertjes met een kalkskelet: de foraminifera, maar tijdens dit temperatuur maximum is zo’n 30-40% van
deze soorten uitgestorven. Dit kan heel goed samen gehangen hebben met de verzuring van de oceaan.
Er was echter nog een tijdperk die als vergelijkingsmateriaal kan dienen: het Krijt, een periode zo’n 144 tot
66,4 miljoen jaar geleden. De oceanen waren 15 tot 20 °C warmer dan tegenwoordig en de zeespiegel was wel
100 tot 200 meter hoger dan nu omdat er toen geen ijskappen waren. De atmosferische CO2 concentratie
was wel acht tot tien keer hoger dan nu vanwege de veel hogere vulkanische activiteit. Hierdoor zou de zee
ontzettend zuur geworden moeten zijn, maar wat blijkt nou? Er leefden toen ontzettend veel schelpdieren!
Het Krijt dankt hier zelfs zijn naam aan, er was overal zoveel krijt-, oftewel kalk-, afzetting. Het hoeft dus
niet per se fout te gaan met de schelpdieren als de atmosferische CO2 concentratie toeneemt. De vraag is
alleen: op welke van deze twee tijdperken lijkt onze huidige aarde het meest?
Er zijn twee belangrijke verschillen tussen de genoemde tijdperken. In het Krijt was de zee erg basisch
vergeleken met de Paleoceen - Eoceen periode, waardoor het oplossen van CO2 in het water makkelijker
tegen kon worden gegaan. Ook was de CO2 stijging in de Paleoceen - Eoceen periode erg abrupt en snel
terwijl de CO2 concentratie in het Krijt voortdurend hoog was. Als we dit vergelijken met de chemische
samenstelling van onze huidige oceanen en de snelheid waarmee de CO2 concentratie in onze huidige
atmosfeer toeneemt, lijkt ons klimaat helaas meer op dat van de Paleoceen - Eoceen periode dan op het Krijt.
Ik ben daarom bang dat we in de toekomst minder zullen kunnen genieten van een lekkere maaltijd
met mosselen wanneer er een R in de maand zit, of van een paar oesters en een kreeft bij een luxe diner.
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Activiteiten
Foto’s uitgekozen door: Anouk Nijman
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Atlantis

geschiedenis of mythologie?
Tekst door: Anouk Nijman

Plato schreef meer dan 2400 jaar geleden een

verhaal over het rijk Atlantis. Atlantis was
een rijk van krijgers dat te vind. Atlantis was
een rijk van krijgers dat te vinden was in de
huidige atlantische oceaan dat reikte vanuit
het westen tot aan het oostelijke gedeelte van
de mediterrane. De hoofdstad Atlantis was een
haven die bestond uit drie ringen van land en
water die zou liggen vlak voorbij de pilaren van
Hercules. Het volk zou stieren offeren naar hun
god van het water, Poseidon, in de tempel die in het
midden van de stad op een berg lag. De verschillende
ringen werden verbonden met verschillende
bruggen en er was één grote centrale opening naar
de zee. Tot op één dag en nacht waarop Atlantis
verdronk door een aardbeving en een tsunami.
Sindsdien is de vraag; ‘is dit verhaal waar?’ en ‘waar
ligt de hoofdstad Atlantis verstopt onder water en
modder?’.
Op het moment zijn er vijf theorieën. Één
theorie, ‘de fictie theorie’, beschrijft simpelweg dat Atlantis niet bestaat, maar een fictief
verhaal van Plato is. Een andere theorie, de
Oblong theorie, beschrijft dat Atlantis bij India lag
en deze wordt ook onderbouwd door verschillende
archeologische vondsten zoals bij de meeste van
deze theorieën. Drie andere theorieën beschrijven
Atlantis in het mediterraans gebied. Aangezien
we niet alles kunnen bespreken zullen we vooral
focussen op deze drie theorieën; de Spartel
theorie, de Santorini theorie en de Doña Ana
theorie.
Santorini theorie
Het eiland Santorini ligt in Griekenland. Volgens
onderzoekers zou dat eiland 3500 jaar geleden, net
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zoals Atlantis, een rond eiland zijn geweest met een
opening naar de zee. Erg vergelijkbaar aan het
verhaal van Plato over Atlantis. Toentertijd woonde
de Minoïsche beschaving op dit eiland. In 1515 voor
Christus ontplofte de vulkaan in het midden van
het eiland waardoor een groot deel van het eiland
beschadigd werd. Dit zou een van de grootste
vulkanische uitbarstingen zijn die bekend is in
onze geschiedenis en verschillende kustlijnen
van verschillende landen hebben aangetast door
de ontstane vloedgolf. Egyptische teksten uit
die tijd beschrijven een aardbeving die aan zou
kunnen sluiten op deze vulkaanuitbarsting en die
verschillende piramides beschadigde. De
archeologische grond die nog op het eiland te
vinden is laten zien dat er in die tijd een vooruitstrevend volk leefde in de bronstijd. Dit sluit aan
op de het verhaal van Plato. Daarnaast was stierenspringen onderdeel van de Minoïsche cultuur, en
stieren komen ook terug in het verhaal van Plato.
Verder komen ook geografische onderdelen van
het verhaal van Plato overeen met een vulkanisch
eiland, zoals de kleuren gesteente waar Plato over
schrijft (zwart, wit en rood) en warme en koude
waterbronnen. De geschiedenis van Santorini
lijkt sterk overeen te komen met het verhaal van
Plato, maar niet alles van het verhaal klopt. De
Minoïsche beschaving was niet agressief en
bestond niet uit krijgers; bovendien lijkt de

westelijke opkomst niet logisch, omdat het
eiland oostelijker ligt. Daarbij spreekt Plato van
aardbevingen en tsunami’s die natuurlijk wel
hebben plaatsgevonden door de vulkanische
uitbarsting, maar zegt Plato niks over de uitbarsting
zelf. Verder lijkt ook het formaat van het eiland niet
overeen te komen met het verhaal van Plato waarin
hij spreekt over een eiland groter dan Noord-Afrika.
De Spartel theorie
Met de pilaren van Hercules zou ook de straat van
Gibraltar kunnen worden bedoeld. Hier wordt al
jaren onderwater onderzoek gedaan met onder
andere radarapparatuur die gebruik maken van
verschillende echostralen om een 3D-beeld te maken
van de oceaanbodem en camera’s die dieper kunnen
gaan dan de beste duikers om te kijken hoe het er
onder water uitziet. De onderzoekers die hier onder
water zoeken, kijken vooral uit naar verrassende
vormen op de bodem. In het gebied zou het waterpeil door de ijstijd sterk zijn toegenomen waardoor
Atlantis hier onderwater kan zijn komen te liggen.
Dit eiland, dat Spartel wordt genoemd, sluit qua
locatie en tijdperk goed aan op de verhalen van Plato,
maar de omvang van het eiland, dat volgens Plato
groter is dan Noord-Afrika, en de manier waarop
Atlantis spontaan verdween komen niet
helemaal overeen met deze theorie. Wel
zou Atlantis met deze locatie macht
kunnen hebben over de waterwegen van het hele
middellandse zeegebied zoals Plato omschreef.
Als er hier inderdaad een beschaving heeft bestaan
dan zouden er in de omgeving signalen te vinden
kunnen zijn van de beschaving die ooit Atlantis was.
Voorbij de straat van Gibraltar, in Zuid-Spanje,
zijn tekeningen te vinden op oude gesteenten van
de stad die ooit Atlantis zou zijn geweest. Met
verschillende technieken, waaronder verschillende lichtkleuren, en met verschillende camera’s
kunnen onderzoekers deze tekeningen beter in beeld
brengen en vervaagde tekeningen vinden. Deze
afbeeldingen zijn natuurlijk erg primitief en
niet altijd even duidelijk dus zouden op verschillende manieren geïnterpreteerd kunnen worden,

maar er zijn ook duidelijke afbeeldingen van drie
concentrische cirkels van kanalen met krijgers en
vooruitstrevende technologieën.
Onderzoekers denken dat deze tekeningen zouden
zijn gemaakt door vluchtelingen van de stad
Atlantis. In andere delen van Zuid-Spanje is ook
oude architectuur te vinden die overeenkomt met
de verhalen van Plato en aansluiten op de gedachten
van de Atlantische beschaving die gedeeltelijk naar
Spanje is gevlucht. Het lijkt er daardoor op dat ZuidSpanje erg dicht bij Atlantis moet hebben gelegen.
De Doña Ana theorie
Een andere theorie die aansluit of de
bevindingen in Zuid-Spanje is de theorie over het
Doñana natuurgebied in Zuid-Spanje. Vroeger was
dit een open haven, en 13 meter onder de grond
is in dit gebied een laag methaan te vinden. Dit
wijst erop dat er zesduizend jaar geleden mensen
leefde in dit gebied, en dat er door een gigantische
ramp een hele bevolking is weggevaagd. Er zijn
bevindingen die wijzen op vier tsunami’s
die hebben plaatsgevonden tussen 2100 en
200 voor Christus. Overlevenden zouden
vanuit dit gebied naar de rest van ZuidSpanje kunnen zijn gevlucht en de verschillende
bevindingen
waaronder
de
tekeningen
geplaatst hebben. In de jaren twintig hebben
archeologen dit gebied gemarkeerd als de oude stad
Tartessos, die overeen lijkt te komen met de
verhalen van Plato over Atlantis. Vlak buiten
dit gebied zijn ook verschillende oude ankers
gevonden die wijzen op de wachtplaats voor een
grote haven. Een haven die Atlantis zou kunnen zijn.
Kortom, er zijn veel verhalen en veel theorieën en
nog maar een klein gedeelte ervan is beschreven
op deze bladzijden. Er zijn meerdere plaatsen die
Atlantis zouden kunnen zijn geweest, maar dat
Atlantis nog verstopt is onder de zeebodem is ook
nog niet uitgesloten. Veel onderzoekers zijn ervan
overtuigd dat het gebied waar zij zoeken vroeger
Atlantis was, maar wie moeten wij geloven? Zoeken
ze naar een sprookje of heeft Plato het over één van
deze plaatsen? Dat is iets dat je zelf mag bepalen.
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Quiz: welk zeedier ben jij?
Quiz door: Rens Ursem

Zet een reageerbuisje onder een vergrootglas en je krijgt een verlangen naar vroeger. Toen alles nog

makkelijk was, toen je nog eencellig was in de oersoep. Maar goed, de tijden veranderen en je kreeg armen, benen, stemrecht, TikTok. Bovendien kwamen er heel wat (zee)dieren bij. Ik wist ze ooit allemaal maar nu
ben ik ze even vergeten. Het heeft te maken met evolutie. Je bent deel van een reeks succesvolle variaties op
variaties van cellen die het nu eenmaal goed deden. Toch wil ik deze quiz beginnen met de grootste
schijnbeweging uit de zeewereld:
Dolfijnen kwamen uit de zee als matig visje, gingen even leven op land om vervolgens
simpelweg terug de zee in te plonsen met als winst een spuitgat en geen eitjes meer! Los van dat je
benieuwd bent naar hoe pedagogisch verantwoord het is om een zoogdier in de zee te zijn, vraag
je je natuurlijk af: “Zijn er niet andere dieren die ook zo inefficiënt verhuisd zijn als de dolfijn?”
Schoolvoorbeelden zijn de olifant-zee-olifant, koe-zeekoe en komkommer-zeekomkommer…
Maar PAS OP! Laat je niet belazeren. Want deze ‘dieren’ doen maar alsof ze direct verwant zijn aan
elkaar. Laten we gebaseerd op wetenschappelijke feiten en zogenaamd eigen onderzoek eens zien aan welk
zeeïg schepsel jij verwant bent.
DISCLAIMER: er kunnen geen dierenrechten ontleend worden aan de quizuitkomst.

1.

3.

2.

Eliminiatieronde tussendoor:
Engelse toerist of zeldzaam zoogdier?

Met welke uitspraak ben jij het het meest eens?
A. Ik ben een go-with-the-flow persoon
B. Ik hou van tijd voor mezelf
C. Ik heb soortgenoten om me heen nodig
D. Ik voed mezelf het liefst met walviskadavers

Met welke uitspraak ben jij het het meest eens?
A. ‘Elektriciteit en magnetisme’ was mijn favoriete vak
B. Hodgkin en Huxley heb ik liever niet bij mij in
de buurt
C. EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEH
D. Ik vind alles wel leuk
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Mijn superkracht is:
A.
Ik ben ei
B.
Ik voorspel de uitkomsten van wedstrijden
C.
Ik doe drugs
D.
Ik ben buitenaards

Proficiat, we gaan door met de tweede helft!

4.

Mijn favoriete sport:
A. Wegzwemmen voor Spongebobs netje
B. Yoga om flexibel te blijven
C. Balsport en freerunnen
D. Verstoppertje, maar dat niemand mij vindt

6.

Mijn ideale vakantie is:
A. Lekker dobberen langs de kust
B. Kokosnoten rapen
C. Roadtrippen of een wereldreis
D. Thuisblijven en serie kijken

5

.
Op de kermis:
A.
Ga ik in de zweefmolen
B.
Vind je mij bij de grijpmachine
C.
Zit ik in de slingshot
D.
Verblijf ik in het spookhuis
Onze zoektocht naar jouw identiteit komt zo ten einde. Wat een reis is het geweest en wat ben
je mooi. Ben jij voornamelijk A? Dan besta je voor 95% uit water. Je bent een phacellophora
camtschatica en je spirit animal kun je vinden in de Middellandse Zee. Docenten en leraren kunnen het
prima met jou vinden. Je maakt het ze niet te moeilijk, maar kom niet te dichtbij! Ben jij voornamelijk
B? Dan ben jij een de solitaire octopus! De verwante inktvis heeft ontzettend dikke axonen en is daarom
veelvuldig gebruikt bij onderzoek naar het actiepotentiaal. Ook is een octopus vindingrijk, zodat hij
voor allerlei problemen oplossingen kan bedenken. Ben jij voornamelijk C? Dan ben jij het enige
zoogdier van de groep. Je bent een sociaal beest en gebruikt kogelvissen als verdovend middel zodat je
nog hoger de zee uit springt. Ben je voornamelijk D? Dan ben jij ‘raar dier op de bodem van de zee’!
Deze laatste categorie is weinig onderzocht. Je bevindt je op grote dieptes, maar hebt toch een vrij
exotisch uiterlijk. Op het eerste gezicht kun je een beetje onaardig overkomen, maar dat is slechts schijn!

e
n d aan
a
a
je
en
help ? Meld le!
e
e
tm
pou
leuk
Lijk os jou rijvers
p
h
e sc
hro
ant voor d
De schrijverspoule in het kort:
• Vrijblijvend meewerken aan de Anthropos
• Mogelijkheid om je eigen ideeën op te gooien of bestaande ideeën uit te werken
• Meeschrijven wanneer het jou uitkomt!
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OnZeekerheid over de
gezondheid
Tekst door: Jelmer Appelman

Essentie

Zo lang als de mensheid het zich kan heugen is er al
een strijd tegen het water. Waar het in de oudheid
vooral ging om de mechanische effecten, is er in
het huidige tijdperk vooral een micro-orangistisch,
ecologisch en consumptief gevaar voor de
gezondheid. Momenteel ligt de maatschappelijke
focus vooral op het beperken van het broeikaseffect. Je zou zeggen dat dit een vrij logisch aspect
is vanuit het perspectief van een land dat circa 6.8
meter onder NAP ligt. Desalniettemin is het
van belang om de urgentie van andere zee
gerelateerde problematiek te erkennen. In dit
stuk wordt daarom uiteengezet wat de risico’s
van de zee is op de gezondheid van de mens waarbij de focus met name ligt op de externe factoren.
Externe factoren
Onder het begrip externe factoren vallen de
invloeden van de mens en eventuele andere
organismen. De zee is in vele gevallen ernstig onderhevig aan de invloeden van de mens. De bekendste
vorm van bedreiging vormt de zeespiegelstijging
dat voornamelijk het gevolg is van het broeikaseffect. De maatschappij erkent dit probleem waardoor
er actief tegen gehandeld wordt. Sterker nog, we
hebben een groot gedeelte van onze levensstandaarden drastisch aangepast. Het is de
introductie geweest van de avocado, de
vleesvervangers en de vitamine supplementen. In
Amsterdam kan men haast niet normaal over straat
lopen zonder overreden te worden door een yup op
een elektrische bakfiets.

door twee tikkende tijdbommen die ieder moment
kunnen afgaan. Zegt de naam Mauritius u wat?
waarschijnlijk wel maar het tropische eiland aan
de westkust van Afrika is niet datgene waar ik op
doel. Ik doel op de olietanker die momenteel loopt te
verroesten aan de kust van Jemen. Tot op heden is
er al ca. 1000 ton aan olie gelekt wat desastreuze
gevolgen heeft voor de visconsumptie en de
ecologie. Daarnaast dreigt het drinkerwater
vervuilt te worden en dat alles vindt plaats in
een land dat al jarenlang geteisterd wordt door
hongersnood en oorlogen. Er bestaat zelfs de
mogelijkheid dat de tanker explodeert ten gevolge
van de ophoping van explosieve gassen. De
volledige inhoud van 4000 ton aan olie zal dan
vrijkomen in de zee met alle gevolgen van dien.

Figuur 1: Weergave van het oliespoor bij het
schip Maurutius.

Vlissingen
Velen zullen denken: berg die schepen en ruim
de olie op. Dat is echter makkelijker gezegd
dan gedaan want Mauritius is niet het enige
schip dat ligt te dobberen in de zee. Zo zijn er in
de loop der tijd ongeveer 6000 schepen op de
Mauritius
bodem van de oceaan beland. Dit is voornamelijk de
Maar wat nou als ik zeg dat er nog een veel acuter verdienste van de tweede wereldoorlog waarbij de
gevaar op de loer ligt. Een gevaar dat zich kenmerkt gezonken schepen vaak nog grote hoeveelheden olie
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bevatten. Dichter bij huis hebben we te maken met
een schip voor de kust in Vlissingen die de grieks
methodologische naam van Sypros Armenakis
draagt.

Figuur 2: Weergave van wrak bij Vlissingen
Kosten
Het probleem van het bergen van de schepen
zit er voornamelijk in dat dit hele hoge kosten
met zich meebrengt. Tegelijkertijd zijn er vele
gedupeerde vissers die niet meer aan hun vangst
kunnen voldoen. Dit leidt logischerwijs tot grote
financiële schade bij de gedupeerde vissers.
Daarnaast stapelt de olie zich in de organismen
waardoor de zware metalen consistent in de
voedselkringloop existeert. Ter illustratie: de olie
komt in kleine vissen terecht, deze kleine vissen
worden gegeten door een predator uit de
voedselkringloop. Doordat deze predator
meerdere vissen consumeert stapelt de zware
onbreekbare metalen zich op. Als de mens
vervolgens deze predator vangt en consumeert,
leidt dit tot toxiciteit. De vraag rijst echter of
het een optie is dat de bedrijven die verantwoordelijk zijn, bijvoorbeeld shell of het
desbetreffende scheepvaartmaatschappij, voor de
kosten moeten opdraaien. De dividendbelasting
lijkt me toch een reële optie om daarmee de kosten te
dekken alhoewel ik denk dat we vrij weinig beweeglijkheid mogen verwachten van vrije markt
Nederland.

Fukushima
Waar menig mens denkt dat radioactief afval
lozen een slechte optie is voor de zee, stemmen de
VS en Japan daarin mee. Want Japan bevindt zich
momenteel in een patstelling tussen radioactief
afval op het land of radioactief afval in de zee. De
tsunami van 2011 had diverse latere gevolgen voor
mens en milieu. Zo ontstonden er ziekten, hadden
vele mensen geen onderkomen en was er ernstig
gebrek aan schoon drinkwater. Het probleem waar
Japan nu mee geconfronteerd wordt is dat er na
de ramp besmet radioactief koelwater is ontstaan
dat zich nog binnen de reactor bevindt. Bij een
eventuele volgende aardbeving of tsunami kan dit
koelwater zich verspreiden over het land waardoor
Japan voor een groot gedeelte besmet raakt. Om dit
te voorkomen kwam men tot de conclusie dat de zee
een grote reservoir met water is en dat een beetje
radioactief afval vast geen kwaad kan. Echter, kan
dit diverse destructieve gevolgen hebben voor
zowel mens als milieu doordat de radioactieve
verbindingen zich in de vissen gaat stapelen. Dit kan
potentieel leiden tot radioactieve besmetting bij de
mens ten gevolge van de consumptie van vissen.
Focus
Doordat de meeste aandacht vooral uitgaat naar
de progressieve zeespiegelstijging dreigen we het
zicht op de acute problemen met betrekking tot de
zee uit het oog te verliezen. Het is van belang dat
we deze problemen erkennen zodat er adequaat
gehandeld kan worden zodat eventuele natuurrampen kunnen worden voorkomen. De zware
metalen die vrijkomen kunnen grote gevolgen
hebben voor de gezondheid van de mens, denk
hierbij aan dementie en diverse andere
neurologische ziekten. We moeten dit dus
koste nog moeite gespaard voorkomen
want zoals de geschiedenis uitwijst kan het
ernstige
consequenties
hebben
wanneer
iemand
zijn
actieve
geheugen
voor
herinneringen
dreigt
te
verliezen.
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RedacCie’s choices
ﬁlms/podcasts/games
over de zee
Tekst door: de RedacCie
Merel:
My Octopus Teacher
My Octopus Teacher is een documentaire over een man die elke dag gaat
zwemmen in de valsbaai bij Kaapstad en daar een octopus ontdekt. Langzaam
aan begint hij een band te krijgen met deze octopus en ze laat hem steeds meer
toe in haar leven. Ze zwemmen samen, maken fysiek contact en ze laat hem
allemaal mooie plekjes zien. De beelden van de docu zijn ontzettend mooi
en het is erg bijzonder om te zien hoe de octopus een band opbouwt met een
mens. Echt een aanrader als je nog op zoek bent naar een nieuwe documentaire!

Rens:
Onbehaarde Apen #92: Waarom de octopus verrassend slim is
Deze aflevering van de podcast Onbehaarde Apen van de NRC
wetenschapsredactie is al lange tijd mijn favoriet. Enthousiast raken
over octopussen (octopi?) kan deze groep onderzoekers als de beste.
Ze nemen je mee in hun verwondering over dit diertje, waarbij je
ook nog eens veel geweldige feitjes leert, met een grapje tussendoor.
Octopussen zijn behoorlijk slim, al zou ik die niet als mijn docent
willen. Als je My Octopus Teacher wilt kijken, kijk deze dan
vooral eerder.

Jeroen:
Pirates of the Caribbean
Misschien een beetje mainstream, maar ik was vroeger echt fan van deze films.
Niet alleen van de films trouwens, maar ook van de LEGO spelletjes op mijn
Nintendo DS en Wii. Ik moet wel toegeven dat ik de vijfde film niet heb gezien,
maar ik weet niet helemaal of ik dat wel aandurf. Disney is namelijk best goed
in het uitmelken van franchises, en ik ben bang dat dat hier ook het geval is.
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Anouk:
Atlantis rising (documentaire National Geographic)
Het was misschien al opgevallen door het Atlantis stuk, maar mijn favoriet is
de documentaire Atlantis Rising uit 2017. In deze documentaire gaan ze op
zoek naar Atlantis in het middellandse zeegebied en spreken ze met verschillende
onderzoekers. Het is heel gaaf om te zien hoe ze de stad zoals plato het beschreef
en de geschiedenis van de omgeving visueel maken. Dus als je een Disney+ account
hebt, laat je verrassen!

Charlotte:
Subnautica
Subnautica is een onderwater adventure survival game. Het speelt zich af op een
andere planeet waar jouw ruimteschip is neergestort, en je wil proberen van de
planeet weg te komen terug naar huis. Maar: er is iets op de planeet dat je
vasthoudt en voorkomt dat ook maar iets van of naar de planeet kan gaan. Wat
dat is en hoe alles zit kom je beetje bij beetje achter in de game als je de planeet leert
verkennen en ook dieper gaat. Op de hele planeet zijn interessante wezens, sommige
angstaanjagender dan andere. Ook van elk wezen is een omschrijving
beschikbaar. Het is een prachtige game met mooie physics en een mooi
interessant diepgaand verhaal.

En nog wat andere zee films & documentaires...

over de zee!
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De onzichtbare strijd
tegen het water
Tekst door: Naomi Duits

O

nverwachts is ons kleine kikkerlandje toch heel bijzonder. Nederland weet al lange tijd hoe zij om
moet gaan met water, zodat we allemaal droge voeten hebben. Menig persoon is wel op de hoogte van de
Deltawerken, de vorming van flevoland, de waterschappen etc., maar vindt het inmiddels zo bij Nederland
horen, dat het normaal is geworden. Wereldwijd is Nederland wel erg bekend om haar water management.
Termen als ‘global pioneer’, ‘the best protected delta in the world’ en ‘world leader in water management’
zijn niet ongewoon. Met het stijgende waterniveau, toch niet verkeerd om even te kijken hoe dat water
management zit.
In de twintigste eeuw is de zeespiegel al met zo’n 20 centimeter gestegen. Helaas verwacht het IPCC
(Intergovernmental Panel on Climate Change, opgericht door de verenigde naties) dat deze
stijging aan het einde van deze eeuw doorzet tot tussen de 26 en 82 centimeter op wereldschaal. Door de lage
ligging van Nederland is dit één van de grootste bedreigingen van de klimaatcrisis.
De zeespiegelstijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de oplopende temperatuur. Hierdoor zet
het zeewater uit en smelten gletsjers en ijskappen op onder andere Groenland en Antarctica. Nou zie ik je
denken, de Noordpool smelt dan toch ook? Deze zit toch niet in één of andere magische afscherming? Het
is hierbij goed om te weten dat dit niet bijdraagt aan de stijging van de zeespiegel. De Noordpool drijft
namelijk op de zee. Hierdoor verplaatst het ijs net zoveel water als het eigen gewicht, zoals de wet van
Archimedes voorspelt. Het gesmolten zeeijs neemt deze plek gewoon in. Met de oorzaak
bekend, is het heel belangrijk om iets te doen aan de opwarming van de aarde, maar is dat dan genoeg?
Helaas niet. Zelfs als we het voor elkaar krijgen om de temperatuur constant te houden na 2100, zal de
zeespiegel nog eeuwen blijven stijgen. Dit komt door de trage reactie van oceanen en ijskappen. Om te
voorkomen dat Nederland in één groot zwembad verandert, moeten we goed kijken naar ons
watermanagement.
Eerst was het de gewoonte om al het water zoveel mogelijk uit Nederland te houden. Oude
oplossingen tegen overstromingen zijn dan ook de deltawerken. Zo hebben we de Maeslantkering
die sluit bij stormvloed, dammen bij zeearmen en dijken die het water tegenhouden. Om ons
beter te beschermen tegen het water, moeten alle primaire waterkeringen voldoen aan
een nieuwe, strengere norm. Alle waterkeringen worden geïnspecteerd en versterkt met het
HoogWaterBeschermingsProgramma (HWBP). Voor 2050 moeten alle waterkeringen voldoen aan
de nieuwe norm. Op het plaatje hiernaast is te zien welke dijken gepland staan voor versterking.
De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat het simpelweg ophogen en verstevigen
van de bestaande waterkeringen niet genoeg is om het water tegen te houden. Om
het water in de hand te houden zijn er nu drie concrete stappen. Zo moeten dijken
waterbestendig blijven, zoals hierboven beschreven. Ook moeten huizen
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‘waterrobuust’ worden gebouwd en voor het ernstigste geval is een evacuatie draaiboek geschreven. Hierin
wordt ook rekening gehouden met de situatie waar verticale evacuatie nodig is. Hierbij zouden mensen
tijdelijk naar hoge gebouwen gebracht moeten worden, tot nieuwe verblijfplaatsen worden gevonden.
Verder is er ook nog veel onderzoek nodig om te bepalen hoe acuut de dreiging is en welke maatregelen
genomen moeten worden. Met de het huidige pakket aan waterwerken zou dit kunnen betekenen dat de
levensduur van de Oosterscheldekering en Maeslantkering sterker afneemt en dat stormvloedkeringen
vaker dicht gaan tot ze uiteindelijk helemaal niet meer open gaan.
Naast de zee, moet er nu vooral gekeken worden naar de rivieren. Dit komt doordat de bescherming
tegen de zee voor nu voldoende is en rivieren ook regelmatig overstromen. Hierbij komt de
dreiging niet alleen uit van de zee, maar ook uit de lucht. Afgelopen zomer hebben we met z’n
allen kunnen zien wat zware regenval met de rivieren doet en in 2050 worden ook
nog extremere buien verwacht. In Limburg werken ze al met vier pijlers. Zo is de bedoeling dat de
landbouw 10 mm extra water vast kan houden door gebruik te maken van een nieuwe zaaitechniek.
Verder wordt geadviseerd om het regenwater af te koppelen van het riool en wordt gerekend op de
zelfredzaamheid van mensen. De gemeente zal zich ook nog inzetten voor het verbreden van de beken.
Het idee van ruimte voor water is niet uniek. Zo heeft Nederland het ‘ruimte voor de
rivier’ plan. Hierbij krijgt de rivier meer ruimte om als het ware veilig te overstromen in tijden van
hoogwater. Dit plan wordt uitgevoerd in 30 locaties in Nederland, waarbij gedacht kan worden aan
het verplaatsen van dijken en het maken van hoogwater kanalen. Op sommige plekken worden ook de
uiterwaarden verlaagd. Hierdoor kan de rivier tijdelijk meer ruimte innemen, waardoor ook de druk
op de dijken wordt verminderd. Meer futuristische plannen zijn het ophogen van districten en het
inzetten van gebouwen voor tijdelijke wateropslag door deze moedwillig te laten overstromen. Ook
zijn er ideeën voor drijvende paviljoenen, vooral in de haven, welke kunnen meebewegen met het water.
Om het water de baas te blijven moet er dus een
combinatie komen van solide vaste oplossingen die om
kunnen gaan met de stijgende zeespiegel en
flexibele buffers die ingezet kunnen worden bij
tijdelijke hoogwaterstanden. Ook wordt gekeken hoe
water vastgehouden kan worden in de winter, om
tekorten in de zomer op te vangen.
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Puzzel
Tekst door: Charlotte van den Brink
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Vul de aquaria! Alle segmenten met een dikke lijn geven een aquarium
aan. De nummers aan de zij- en bovenkant geven aan hoeveel blokjes
gevuld moeten worden met water. Let op: water kan niet in een aquarium
zweven! Bovendien verdeelt het water zich over de bodem; als één blokje op de
bodem is gevuld, moet de rest van de blokjes op de bodem ook gevuld zijn!
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Spookverhaal
Tekst door: Charlotte van den Brink

Wat er in onze oceanen zit, is nog zeer onbekend. Alleen nog maar vijf

rocent is onderzocht en in kaart gebracht. Niemand weet wat er zich in de
donkere duistere dieptes van de oceanen afspeelt, althans niemand die het
na heeft kunnen vertellen. Laat me je meesleuren naar deze diepte waar geen
licht je ooit bereiken zal, en waar de druk ieder mens zal verpulveren tot een
hoopje niets. Hier in deze diepe duisternis leven wezens die alleen in onze ergste nachtmerries omschreven kunnen worden. Monsterlijke wezens met tentakels, zo lang, tentakels zo
veel, die als ze de kans zien iemand grijpen, omwikkelen en naar beneden sleuren om nooit meer te worden
gezien: de diepe duisternis in. Wezens die stromingen maken, zo sterk en zo krachtig die wie er ook in komt
doen laten omvallen, meesleuren, verdrinken en omkomen. Ze sleuren je naar beneden dieper, dieper en
dieper tot in de oneindige duisternis met geen kans van ontkomen of ontsnappen aan hun dodelijke grip.
Als ze je hebben uitgekozen als prooi zijn je dagen geteld. Je zal misschien denken: deze wezens maak ik
nooit mee, want alleen in de diepte komen ze voor. Maar ben je ooit eens gaan zwemmen in de zee en voelde
je toen iets langs je benen strijken of ergens anders langs je lijf. Voelde je opeens een sterke stroming om
je heen die je omver deed vallen of dieper de zee in sleurde? Nog net niet sterk genoeg, dat je gelukkig nog
overeind kon komen en veilig naar de kust terug kon keren? Dan heb je een aanraking met deze wezens
overleefd, en hebben ze iemand anders gegrepen en wellicht wel verorberd. Deze keer was je nog veilig, maar
wie weet de volgende keer dat je daar zwemt, wie weet ben jij het die naar de diepte wordt meegesleurd. Op de
open zee is de kans vele malen groter dat je er ooit een ontmoeting mee zal gaan hebben. Als de regen komt
en de wind steeds harder gaat blazen, zorg dat je het veilig maakt op je schip. Bij dit weer stijgen ze namelijk
naar boven om schepen neer te halen. Ze maken de wateren wilder en laten de wind nog sneller razen om
de schepen aan stukken te blazen, de zeilen uit een te scheuren om en iedereen op het schip is te kunnen
verslinden. Niemand die gegrepen wordt zal ooit nog terug gevonden worden. Alleen ervaren schippers
kunnen manoeuvreren door zo’n storm en ontkomen aan hun grip. Dus als een zeeman je ooit vertelt over een
monster moet je hem misschien maar geloven; want zo niet, dan kan het mogelijk toch je einde betekenen.
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Pleinvraag
Wat is je favoriete zeedier?

Yael (BMTP1) :
Bultrug walvis, omdat water
geweldig is en deze zijn
super vriendelijke dieren.
Ze zwemmen zo schattig
samen.

Jasmijn (BMTP1):
Zeester
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