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DEZE IJZIGE EN MISTIGE STAD IS DE KOUDSTE 
TER WERELD

Wetenschap

Foto: Yasamin Varzideh, Redactie: Benjamin Varzideh

Met temperaturen rond de -40 °C in de winter wordt het leven in het 
Siberische Jakoetsk bepaald door de kou.

Minstens drie maanden per jaar is het in Jakoetsk, in het oosten van 
Siberië, rond de veertig graden onder nul. Zeker, er zijn plekken waar het 
nóg kouder wordt, zoals ruim negenhonderd kilometer verder naar het 
oosten in het dorpje Ojmjakon . Maar op dit zijn geen plekken waar 
steden met 280.000 inwoners op volle toeren draaien, zoals Jakoetsk. De 
bouwwerken die direct op de bodem zijn gebouwd, zakken langzaam weg 
omdat de permafrost eronder smelt door de warmte die in de gebouwen 
wordt geproduceerd.

Maar de klimatologische uitdagingen van de regio worden 
gecompenseerd door de bodemschatten die hier te vinden zijn. In 2013 
besloot Steeve Iuncker, die opgroeide in de Zwitserse Alpen , om zelf uit 
te zoeken hoe is het is om je lichaam, ziel en sociale leven bloot te stellen 
aan zulke ijzige temperaturen. “Je kunt je niet voorstellen dat je dat soort 
voorzorgsmaatregelen moet nemen, zelfs als je alleen maar naar buiten 
stapt om een taxi aan te houden,” vertelt hij. In Jakoetsk wordt elke 
buitenactiviteit zorgvuldig gepland.

“Alles wordt hier bepaald door de kou,” zegt hij. “Beter gezegd, al je 
handelingen worden bepaald door de manier waarop je lichaam op de 
kou reageert. Zo merkte Iuncker dat de inwoners van Jakoetsk elkaar vaak 
opzochten. ” Net als de stedelingen moest ook Iuncker zijn werkritme 
aanpassen aan de elementen.

Met zijn fototoestel, een tweeogige Rolleiflex, kon hij telkens maar een 
kwartier lang opnamen maken.
Maar na een kwartier voelde hij zijn vingers toch al niet meer. Omdat 
niemand lang buitenshuis blijft, zijn er vrij weinig mensen op zijn foto’s te 
zien. De in bont gehuld inwoners van Jakoetsk doen denken aan 
mythische ontdekkingsreizigers in een ijzig en glasachtig landschap, dat 
nog sfeervoller wordt door de dichte mist die over de stad hangt en de 
meeste herkenningstekens verhult.

Maar hoe sprookjesachtig Jakoetsk er ook uitziet, de kou is geen 
spannende winterattractie maar verraderlijk en gevaarlijk, waarschuwt 
Iuncker. Iunckers verkenning van Jakoetsk maakt deel uit van een groter 
project.
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VETERANEN GRAVEN BOMMENWERPER UIT
TWEEDE WERELDOORLOG OP

Geschiedenis

Foto: Sabrine el Alami, Redactie: Gilles de Kock

De opgraving in Engeland werpt licht op een verhaal van moed, verlies
en genezing.

Het is een heiige zomerdag in het zuiden van Engeland en het platteland
van Sussex sluimert in de hitte. Op een weiland van een familieboerderij,
zo’n vijftien kilometer ten westen van het oude kasteel van het
middeleeuwse marktplaatsje Arundel, is een internationaal team van
veteranen en archeologen van de University of York bezig met het
methodisch zeven van hopen aarde die zijn opgegraven uit een diepe geul.

Gezien de lange geschiedenis van Arundel wijst de plek van de opgraving
op een verrassend recente gebeurtenis, namelijk de Tweede
Wereldoorlog, toen hier op 22 juni 1944 een zware Amerikaanse
bommenwerper van het type B-24 Liberator neerstortte, nadat hij tijdens
een dagvlucht boven Frankrijk zwaar was beschadigd. De opgraving werpt
licht op een onbekend en voorlopig nog niet voltooid verhaal van moed,
heldhaftigheid, vliegkunst en uiteindelijk ook verlies.

Van de tien bemanningsleden van de bommenwerper slaagden zeven erin
om bij het naderen van de Britse kust uit het gedoemde vliegtuig te
springen: de bomrichter, de boordschutters, de marconist en de navigator
werden allemaal veilig en wel opgepikt uit het Kanaal of spoelden aan op
Zuid-Engelse stranden. Maar de cockpitbemanning bleef achter om het
vliegtuig in een stabiele positie te houden en de andere bemanningsleden
de kans te geven zich in veiligheid te brengen. De piloot, copiloot en
boordwerktuigkundige gingen met de bommenwerper ten onder toen het
gevaarte kort nadat de andere bemanningsleden waren gesprongen zich
met een enorme explosie in een akker boorde.
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KLIMAATVERANDERING ZET ANTARCTICA OP 
Z'N KOP

Milieu

Foto: Nina van Ooijen, Redactie: Thomas Smallenbroek

De opwarming van het zuidpoolgebied zet het leven daar op z’n kop.
Wetenschappers houden hun hart vast voor de toekomst.

Door de zee gepolijste rotsblokken vormen een pad naar brokken zee-ijs
die aan land zijn gespoeld. IJs is van cruciaal belang voor het leven langs
de 1300 kilometer lange kust van het Antarctisch Schiereiland, maar door
stijgende temperaturen blijft er steeds minder over. Zijn ouders, een
Franse avonturier en een Australische zoöloge, hadden elkaar ontmoet op
een steiger in Tasmanië, waar zijn vader tijdens een wereldreis had
aangelegd. Als de kleine Dion en zijn broertjes niet lazen, tekenden of met
Lego speelden, zaten ze pinguïns achterna, jatten ze chocolade uit verlaten
onderzoeksstations of gleden ze met hun slee van hellingen af waar
misschien nog nooit een mens was geweest.

Tussen het thuisonderwijs door moest Dion van zijn moeder soms pinguïns
helpen tellen. Bijna dertig jaar later sta ik op een gemeen koude avond met
Poncet in de stuurhut van zijn 26 meter lange schip, de Hans Hansson. Op
zijn 39ste is Poncet uitgegroeid tot een rustige blonde man met een
vierkante kaaklijn en joekels van handen, die al jaren vanuit de
Falklandeilanden met wetenschappers en andere geïnteresseerden naar
South Georgia en Antarctica vaart. Samen met een team fotografen onder
leiding van Paul Nicklen doorkruis ik met Poncet de westkust van het
Antarctisch Schiereiland, om te zien wat er allemaal verandert in de regio
die hij al zijn leven lang kent.

De Adeliekolonies op de westkust van het schiereiland zijn sterk geslonken
door de opwarming van het water.

Hij groeide op in Antarctica en vertrekt nu
Zonder fysiek aanwezig te zijn, verstoort de mens hier het leven van een
schitterend oceanisch natuurgebied. Door de verbranding van fossiele
brandstoffen duizenden kilometers verderop wordt de westkust van het
schiereiland in recordtempo warmer. Die opwarming ontregelt een
complex ecologisch systeem, met grote gevolgen voor wat dieren eten,
waar ze rusten, hoe ze hun jongen grootbrengen en zelfs hoe ze op
elkaar reageren. Tegelijkertijd wordt het krill weggevist, waarvan bijna
alle dieren hier leven.



De garnaalachtige diertjes worden verwerkt tot voedingsupplementen en 
medicijnen en tot voer voor kweekzalm in Noorse fjorden en tropische 
vissen in aquaria. Maar de huidige situatie is al schrikbarend genoeg. In 
een baai waarvan in 1904 werd opgetekend dat het er barstte van de 
pinguïns, zijn nu ‘nog maar een stuk of zes nesten over’, vertelt 
Poncet. Deze ijsberg dankt zijn typische vorm aan erosie door warm 
water en warme lucht.

Op het eilandje Paulet, op de noordoostpunt van het schiereiland, zien 
we duizenden pinguïns op een rotshelling, een paar rijen dik en keurig in 
het gelid. Een groepje lawaaiige pinguïns op een ijsberg vlak voor ons 
glibbert en wiebelt als een stel bowlingkegels. Ik schiet in de lach als er 
eentje met zijn vinnen als skistokken naar achteren gestoken over het ijs 
omlaag schuift. Maar het westen van het schiereiland is ingrijpend 
veranderd, en weinig mensen hebben dat van zo nabij zien gebeuren als 
Poncet.

‘Maar nu weet ik dat het nooit meer terugkomt.

Het Antarctisch Schiereiland
Het Antarctisch Schiereiland is langer dan Italië en loopt in een krul naar 
de gematigde zone. Het klimaat is er zacht, naar Antarctische 
begrippen. Adeliepinguïns leven overal langs de Antarctische kust, maar 
op het schiereiland vind je ook tal van soorten die het op het vasteland 
niet redden, zoals zeeberen, zeeolifanten, ezels- en 
stormbandpinguïns, stormvogels en ijshoenders. Alle zijn ze afhankelijk 
van de zee.

Het ziet eruit als woeste natuur, maar ongerept is het niet. Niet lang 
nadat kapitein James Cook in 1773 voor het eerst door de Antarctische 
wateren voer, begon de pelsjacht op zeeberen, die bij miljoenen werden 
gedood. De eerste mensen die voet aan wal zetten op Antarctica waren 
waarschijnlijk zeehondenjagers uit Connecticut die in 1821 even van 
boord gingen in het westen van het Antarctisch Schiereiland. De balein uit 
de bek van de dieren werd gebruikt voor het maken van 
zwepen, paraplu’s, korsetten en bladveren, het vet diende als olie voor 
verwarming en verlichting, en als grondstof voor margarine.
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Zo zag je Antarctica nog nooit
Onder invloed van de wind veranderen zeestromingen, waardoor warmer 
water uit de diepte naar boven komt, en dat heeft gevolgen voor het zee-
ijs. Het ijsvrije seizoen aan de westkust van het schiereiland duurt drie 
maanden langer dan in 1979. In de winter voordat Poncet werd 
geboren, deden zijn ouders wekenlang onderzoek in de dichtgevroren 
Margueritebaai. In 2016 maakte Poncet tijdens een tocht naar de 
Margueritebaai, halverwege de westkust, hoosbuien mee die bijna een 
week aanhielden, vertelt hij.

Van de 674 gletsjers aan de westkant van het schiereiland vertonen er 
volgens Brits onderzoek zeker 596 een aantoonbare krimp. Elders in 
Antarctica beginnen nog veel grotere ijsplaten te ontdooien en af te 
brokkelen, waardoor de zeespiegel in de hele wereld snel dreigt te 
stijgen. Maar aan de oostkust is het nog altijd meestal een graad of drie 
kouder dan aan de westkant. Door een combinatie van wind en 
zeestromingen wordt het zee-ijs uit het westen in het oosten tegen het 
land aan gestuwd.

Het westen van het schiereiland is de warmste plek van Antarctica. Op 
kaarten ziet het er vaak nog wit uit, maar het is er nu al zo zacht dat de 
enige inheemse bloeiende planten van het continent – de Antarctische 
smele en Colobanthus quitensis, een anjersoort – er op steeds meer 
plekken welig tieren. Datzelfde geldt voor invasieve grassen en 
mossen. ‘Het leek totaal niet meer op Antarctica.

“Dit heeft niemand zien aankomen”
Het regent pijpenstelen wanneer we op een ochtend in zwarte 
rubberbootjes naar een kiezelstrand varen in de buurt van de Antarctic
Sound, een zeestraat in het noorden van het Antarctisch Schiereiland. Ze 
hebben een voorkeur voor een droge ondergrond, maar moeten zich 
tegenwoordig vaak tevredenstellen met een dunne sneeuwlaag –
waardoor het nest bij dooi instort en bij regen onder water loopt en de 
eieren verzuipen. Omdat kuikens nog geen waterafstotend verendek 
hebben, kunnen ze doodvriezen wanneer ze natgeregend 
zijn. Adeliepinguïns verruilen hun verenkleed op ijsplaten ver in zee en 
gebruiken schotsen als schuilplek voor roofdieren.
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Tussen 1982 en 2017 is het aantal broedende adelieparen langs de 
westkust van het schiereiland en in de Zuidelijke Shetlandeilanden met 
meer dan 70 procent gedaald, van 105.000 naar 30.000. Een jonge 
blauwogige aalscholver maakt een van de eerste duiken in zijn 
leven. Langs de kust van het Antlantisch Schiereiland nestelen en 
foerageren talloze zeevogels. Deze vogels leven van pinguïneieren en -
kuikens, vis en krill.

Zo zijn ze nuttige opruimers in een gebied waar kadavers door de ijzige 
kou niet ontbinden. IJs is niet alleen onmisbaar voor adeliepinguïns. Een 
zeeluipaard kan zeshonderd kilo worden en zijn muil verder opentrekken 
dan een grizzlybeer. Hij draait om ons heen –
zelfverzekerd, ongeduldig, de koning van zijn domein.

Begerig kijken ze naar een stel pinguïns, die een voor een het water in 
glijden, waar ze prompt door de zeeluipaarden worden 
belaagd. Zeeluipaarden zijn, net als grizzly’s, solitaire dieren die meestal 
ieder hun eigen, grote jachtterrein hebben, ver in zee. Maar daar hebben 
ze wel ijsschotsen nodig om te kunnen uitrusten. Nu er door de 
opwarming minder ijs ligt, zoeken ze in groepjes de kust op en 
veranderen ze niet alleen van jachtplek en -methode, maar zelfs van 
prooi.

Krabbeneters gebruiken ijsplaten om een tukje te doen, jongen te baren 
of te schuilen voor orka’s of zeeluipaarden Nu er minder zee-ijs voor de 
kust van het Antarctisch Schiereiland ligt, zoeken de dieren hun heil bij 
ijsbergen als deze, brokstukken van gletsjers op het vasteland. De dieren 
leven vooral van krill, garnaalachtige beestjes die een belangrijke 
voedingsbron zijn in het zuidpoolgebied. Maar nu het zee-ijsseizoen 
steeds korter wordt, opereren ze vaak samen, vlak voor de kust – de 
habitat van de pinguïnkolonies.

Kijk hoe zeeluipaarden spelen en jagen in Antarctica
Hier zie je hoe National Geographic fotograaf Paul Nicklen duikt met deze 
gevaarlijke dieren, waar veel misverstanden over bestaan. Vroeger lieten 
zeeluipaarden zich zelden zien bij de stranden waar kerguelenzeeberen
hun jongen baren. ‘Maar nooit signaleerden ze zeeluipaarden. Hier is de 
belangrijkste kraamkamer van kerguelenzeeberen, maar ruim de helft van 
de pasgeboren jongen wordt opgegeten.

12



Nadat de commerciële zeehondenjacht in Antarctica in de jaren vijftig 
werd gestaakt, wist de kerguelenzeebeer zich wonderwel te 
herstellen. Maar op Cape Shirreff slinkt hun populatie met 10 procent per 
jaar.

Bultruggen ‘gaan als een speer’
Van de blauwe vinvis bijvoorbeeld is nog maar zo’n 5 procent over van de 
kwart miljoen exemplaren die er rond 1900 waren. Maar de populatie 
bultruggen groeit juist met 7 tot 10 procent per jaar. Om al die dingen te 
kunnen doen, hebben dieren die 35 ton zwaar kunnen worden natuurlijk 
een hoop energie nodig – maar vooralsnog levert de klimaatverandering 
de bultruggen alleen maar méér brandstof op. Nog steeds liggen op de 
stranden van het Antarctisch Schiereiland botten van blauwe 
vinvissen, een macabere herinnering aan een eerder rampzalig ingrijpen 
van de mens in de natuur.

Na ruim een eeuw intensieve walvisjacht, ook hier, is er nog maar 5 
procent over van de vroegere populatie. Dat merkte Friedlaender voor 
het eerst tijdens een expeditie in mei 2009. Omdat het najaar al bijna 
voorbij was, ging zijn team ervan uit dat de bultruggen allang naar hun 
wintergebied bij Ecuador en Panama waren vertrokken. Totdat ze met 
hun sonar onder hun schip een kilometers grote zwerm krill ontdekten.

Vroeger, legt hij uit, trokken de bultruggen vanwege al het zee-ijs eind 
maart of begin april weg uit Antarctica. Nu duurt de ijsvrije periode 
waarin ze ongehinderd kunnen zwemmen en krill eten veel 
langer. Krill, een garnaalachtige diertje, leeft in dichte, soms kilometers 
lange scholen die per kubieke meter meer dan zestigduizend exemplaren 
tellen. De bultruggen blijven in de buurt van zo’n school, waar ze zo veel 
kunnen eten als ze willen – en dat heeft tot de huidige geboortegolf 
geleid.

‘Krankzinnig voor zulke kolossale dieren,’ zegt Friedlaender. We maken 
flinke deining terwijl Friedlaender een lange speer boven zijn hoofd 
heft, met aan de punt een waterdichte camera met zuignappen. Maar 
hoe goed het in de toekomst met ze zal gaan, is aan ons.
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Iedereen is dol op krill
Vroeger was dit de meest voorkomende vis ten westen van het 
schiereiland, die voor sommige adeliepinguïns de helft van het menu 
vormde. Maar het onderzoeksteam, onder leiding van Joseph Torres van 
de University of South Florida, voer dag en nacht rondom Antwerpen- en 
Renaudeiland en ving niet één zilvervis. De vangst komt terecht in omega-
3-pillen, krilloliecapsules en voer voor kweekzalm. De visserschepen
vangen daar maar een fractie van.

Maar krill leidt een cyclisch bestaan, en onderzoekers kunnen niet 
voorspellen wat het effect van de opwarming van de aarde en het 
verdwijnen van het zee-ijs daarop zal zijn. ‘We doen onze metingen en 
denken dan te weten hoe het zit met het krill, maar eigenlijk hebben we 
geen idee,’ zegt Christian Reiss van de visserijafdeling van de NOAA. In 
2017 riepen Chili en Argentinië de CCAMLR op om duizenden vierkante 
kilometer ten westen en noorden van het schiereiland tot verboden 
terrein te verklaren voor krillvissers. Veel wetenschappers en 
natuurorganisaties menen dat permanente visverboden onder toezicht 
van de CCAMLR de veiligste optie zijn.

Daar ben ik echt als de dood voor. Een bultrug toont zijn staart voordat hij 
weer in het water verdwijnt bij Gerlache Strait.

Vaarwel Hans Hansson
Op een avond tuurt Poncet in de kombuis van de Hans Hansson, na een 
maaltijd van lamsvlees met aardappelen, naar een grote kaart en wijst 
alle plekken aan waar hij ooit met een vlindernet krill heeft 
gevangen. ‘Soms raakte de motor oververhit omdat de waterinlaat 
verstopt zat met krill. Hij was doodmoe, zegt hij, en datzelfde gold voor 
zijn partner, Juliette Hennequin, ook een bekwaam schipper. Maar het 
ergerde hem ook dat zo veel van zijn passagiers de rijkdom van de regio 
vanzelfsprekend vonden, terwijl hij zag hoe sterk het gebied sinds zijn 
jeugd was veranderd.

‘Als ik naar de huidige situatie kijk, dan stel ik vast dat er van het 
Antarctisch Schiereiland dat ik als kind heb gekend, weinig meer over is,’ 
zegt hij. Fotograaf Paul Nicklen herinnert zich levendig zijn ontmoeting 
met een zeeluipaard in 2006.
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APPLE AANGEKLAAGD IN CHINA VOOR 
VERKOOP VAN IPHONES ZONDER ADAPTER

Technologie

Apple wordt in China aangeklaagd omdat het bedrijf geen adapter 
meelevert in de doos van iPhones, meldt Vice woensdag.

De rechtszaak is gestart door een groep Chinese studenten. Ze eisen dat 
het bedrijf een stekkerblokje levert voor de iPhones die ze hebben 
gekocht, zodat ze de telefoons kunnen opladen.

Apple levert sinds de komst van de iPhone 12 geen stekkerblokje meer 
mee in de doos van zijn telefoons. Volgens Apple zorgt het voor kleinere 
doosjes, zodat er meer iPhones verscheept kunnen worden. Ook zou het 
minder belastend voor het milieu zijn.

Het bedrijf levert nog wel een USB-C-naar-Lightning-kabel bij iPhones. 
Volgens de studenten is deze kabel echter niet compatibel met andere 
opladers op de markt. Daardoor kunnen de telefoons niet worden 
opgeladen zoals geadverteerd op de website van Apple, aldus de 
studenten.

Het is niet de eerste keer dat Apple wordt aangeklaagd voor het niet 
meeleveren van een oplader. De consumentenbond in de Braziliaanse 
staat São Paulo gaf de techgigant hiervoor in maart een boete van 
omgerekend 1,6 miljoen euro.

Volgens de bond is het niet logisch om telefoons zonder lader te leveren 
als de waarde van het product niet wordt herzien en als er geen plan is 
om oude apparaten te recyclen. Daarnaast zou er te weinig bewijs zijn dat 
Apple zijn impact op het milieu hiermee verkleint.
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100 DAGEN TOT WINTERSPELEN: CORONA
EN MENSENRECHTEN WERPEN SCHADUW VOORUIT

Sport

Foto: Yasamin Varzideh, Redactie: Gilles de Kock

Over precies honderd dagen wordt in Peking de openingsceremonie 
voor de 24e editie van de Olympische Winterspelen gehouden. 
Vanwege het coronavirus zullen er strenge maatregelen van kracht zijn 
bij het evenement, dat daarnaast al bij voorbaat overschaduwd wordt 
door mensenrechtenkwesties.

"COVID-19 wordt de grootste uitdaging van de Spelen, maar onze 
voorzorgsmaatregelen zullen werken", zei Zhang Jiandong, de 
viceburgemeester van Peking, tijdens een briefing in de stad honderd 
dagen voor de start van het evenement. "Maak je alsjeblieft geen 
zorgen.“

Volgens Zhang worden de Winterspelen "veilig en eenvoudig". Het 
evenement begint op 4 februari en duurt tot en met de twintigste van die 
maand.

Eerder maakte de organisatie al bekend dat alle atleten, coaches, 
scheidsrechters en vrijwilligers dagelijks op het coronavirus getest zullen 
worden, net zoals dat enkele maanden geleden gebeurde bij de 
Zomerspelen in Tokio. In tegenstelling tot bij de Zomerspelen zijn er over 
honderd dagen wel toeschouwers welkom, maar alleen uit China zelf.

China heeft tijdens de pandemie zeer strikte quarantainemaatregelen 
gehanteerd. Toch kwamen er recent tientallen nieuwe gevallen van de 
besmettelijkere deltavariant van het coronavirus aan het licht. Het leidde 
tot strengere maatregelen, waardoor de marathons van Peking en Wuhan 
geannuleerd moesten worden.
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OUDSTE VIKINGNEDERZETTING IN AMERIKA 
IS PRECIES DUIZEND JAAR

Geschiedenis

Foto: Marika Delaux, Redactie: Akira van der Meer

Onderzoekers van onder meer de Rijksuniversiteit Groningen hebben 
bewijs gevonden dat de eerste bekende nederzetting van de Noord-
Europese Vikingen op het Noord-Amerikaanse continent precies 
duizend jaar oud is, melden ze in Nature.

De wetenschappers baseren hun conclusies op onderzoek naar een piek 
in radioactiviteit, die is veroorzaakt door een zonnestorm in het jaar 993. 
Ze hebben de jaarringen na die piek geteld in bomen die werden gekapt 
voor het bouwen van de Vikingnederzetting in de Canadese vindplaats 
L'Anse aux Meadows. Zo konden de onderzoekers bepalen dat de bomen 
die werden gebruikt voor de nederzetting werden gekapt in het jaar 1021.

Bewijzen van houtbewerking met metalen werktuigen sluiten uit dat de 
bomen werden gekapt door de oorspronkelijke bewoners van de regio, 
die niet over zulk gereedschap beschikten.

Hoewel de vondst niet precies vaststelt wanneer de betreffende 
gebouwen werden opgetrokken (het kan enkele jaren duren voordat de 
planken en balken die van een gekapte boom worden gemaakt 
daadwerkelijk worden gebruikt bij de bouw), laat de kap wel zien 
wanneer de vestiging van de Vikingen op de plek van de kolonie 
plaatsvond.

De Vikingnederzetting vormt het eerste bekende bewijs van een 
oversteek van de Atlantische Oceaan naar Noord-Amerika door 
Europeanen. L'Anse aux Meadows bevindt zich in de Canadese provincie 
Newfoundland. Bij opgravingen zijn daar resten gevonden van met hout 
omlijste veenturfgebouwen die vergelijkbaar zijn met gebouwen van 
Scandinavische kolonisten in Europa, Groenland en IJsland.

Het is nog niet duidelijk hoe lang de Amerikaanse Vikingkolonie heeft 
bestaan, hoewel deskundigen de kans groot achten dat dit minder dan 
een decennium was.
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In zogenoemde sages (verhalende gedichten die eeuwenlang alleen in 
gesproken vorm werden verspreid) uit IJsland wordt een hoofdman 
genaamd Leif Erikson beschreven, die zich zou hebben gevestigd in het 
ver ten westen gelegen 'Vinland'. Volgens de sages hadden de Vikingen 
daar zowel vreedzame als gewelddadige contacten met de plaatselijke 
volkeren.

De Vikingen waren Scandinavische bewoners van Zuid-Noorwegen, 
Denemarken en Zweden. Het zogenoemde Vikingtijdperk beslaat ruwweg 
793-1066. Dit is lang voordat de Italiaanse zeevaarder Christoffel 
Columbus (1451-1506) voor het eerst voet aan wal zette aan de andere 
kant van de Atlantische Oceaan.
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BEWONDER HET PIEPKLEINE MOOIS DAT TE 
ZIEN IS ONDER EEN MICROSCOOP

Wetenschap

Foto: Sarah Varzideh, Redactie: Benjamin Varzideh

Deze opnamen, die in de prijzen vielen bij de jaarlijkse fotowedstrijd 
Small World van Nikon, herinneren ons aan al het kleurige fraais dat 
met het blote oog niet te zien is.

In de wereld achter mijn venster zorgen kleuren, texturen en vormen voor 
een prachtig plaatje. Ranken in allerlei tinten groen groeien door elkaar, 
met hier en daar een plukje rode bolletjes van kerstomaatjes. Sierlijk 
gevormde bladeren dwarrelen op de grond wanneer de wind door de 
takken ruist. Maar terwijl ik naar dit tafereel kijk, weet ik dat ik veel ander 
moois over het hoofd zie: de wereld van het piepkleine.

Van stekelige korrels pollen tot de goudkleurige schubben op een 
vlindervleugel: de kleinste details zie je vaak niet. Dat is de reden dat 
Nikon’s Small World Photomicrography Competition ons ieder jaar aan 
die schoonheid van het kleine herinnert. Voor de wedstrijd, die dit jaar 
voor de 47e keer plaatsvindt, werden 1.900 foto’s uit 88 landen 
ingezonden door mensen die de details zichtbaar willen maken die vaak 
niet met het blote oog zijn waar te nemen.

De door Nikon georganiseerde wedstrijd is een eerbetoon aan de snelle 
technologische ontwikkeling van de fotomicrografie. Het materiaal en de 
technieken hebben een razendsnelle ontwikkeling doorgemaakt sinds 
vader en zoon Hans en Zacharias Janssen, Nederlandse brillenslijpers, in 
1590 de eerste microscoop maakten. Die ontdekking opende een hele 
nieuwe wereld aan onderzoeksmateriaal, tot aan de tandplak die Antoni 
van Leeuwenhoek in 1683 beschreef als “witte materie, die so dik is, als 
of het beslagen meel [beslag] was.”

De inzendingen voor de competitie van dit jaar onthullen bijzondere 
details van enkele verrassend gewone dingen, zoals de fonkelende gloed 
van zandkorrels die van achteren worden belicht tot aan de pluimachtige 
antenne op de kop van een knut. Alle winnaars van dit jaar zijn te zien op 
de website van Nikon.
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Het lijkt misschien alsof deze mug in volle vlucht is gefotografeerd, maar het
ongelukkige insect is bevroren in de tijd: hij is zo'n 40 miljoen jaar geleden
vast komen te zitten in boomhars. Deze kleine parel, vastgelegd door
fotograaf Sarah Varzideh, is afkomstig uit de Baltische regio in het noorden
van Europa, waar zich de grootste barnsteenafzetting die ooit werd
gevonden bevindt.

Dit lijkt een soort kronkelend zeewezen, maar het is de doorgesneden 
worteltop van een parelgierstplant, vijf keer vergroot. Dylan Jones van de 
University of Nottingham maakte de opname met een revolutionaire 
nieuwe methode: laserablatie. Hierbij zorgen laserstralen dat het 
oppervlak van de wortel verdampt, waardoor het interne weefsel van de 
plant ongehinderd kan worden gefotografeerd.
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De ader en schubben op de vleugel van een vlinder (Morpho didius) lijken 
uit goud en brons gesmeed wanneer je ze twintig keer vergroot. De 
ragfijne structuur in de schubben op de vleugels zorgt voor afbuiging van 
het licht en interferentie, waardoor de vlindervleugels voor het menselijk 
oog metallic blauw van kleur zijn. Deze foto was dit jaar goed voor de 
tiende plaats.

Op deze foto steekt een stel pluimachtige antennes omhoog op de kop 
van een knut. De uitbundige hoofdtooi verschilt bij vrouwtjes- en 
mannetjesknutten, wat mogelijk de reden is dat de insecten verschillende 
geluidsfrequenties kunnen waarnemen. De precieze functie van de pluim 
is onbekend, maar wetenschappers vermoeden dat mannetjesmuggen -
de bloedzuigende familieleden van de knut - met behulp van een 
soortgelijke pluim vliegende vrouwtjes in hun omgeving kunnen 
waarnemen.



De knalgele korrels pollen boven op deze helmknop van een hibiscus 
lijken elkaar precies in balans te houden op deze opname van fotograaf 
Sarah Varzideh. De helmknop, die hier tien keer vergroot is weergegeven, 
produceert en verspreidt pollen en maakt onderdeel uit van het 
mannelijk geslachtsorgaan van de plant, de meeldraad.

Het mineraal agaat ziet er 63 keer vergroot uit als een abstract kunstwerk 
op deze opname van fotograaf Douglas Moore van de University of 
Wisconsin. Het kleurige gesteente ontstaat wanneer siliciumrijk water 
door holtes in gesteente sijpelt en kristalliseert, meestal in recent 
afgekoelde lavastromen. De karakteristieke lagen van het mineraal 
worden gevormd door verschillen in de omvang, structuur en 
samenstelling van de kristallen.
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Heb je je ooit afgevraagd wat zich in een bloemknop afspeelt? Bioloog 
José Almodóvar van de University of Puerto Rico nam deze foto van een 
pagodebloem, oftewel clerodendrum paniculatum, die was ontdaan van 
zijn bloemblaadjes. Daardoor zijn de ranke stamper en meeldraden 
zichtbaar die nog opgerold in de knop liggen.

Dit piepkleine, doorzichtige pekelkreeftje is pas vier dagen oud en vormt 
een glinsterend contrast tegen de inktzwarte zee op deze foto van 
fotograaf Waldo Nell. Pekelkreeftjes, op deze foto tien keer uitvergroot, 
produceren eitjes (ook wel cysten genoemd) die gedurende lange tijd 
kunnen overleven, waardoor ze een ideale bron van voedsel zijn in de 
aquacultuur. Mogelijk kennen mensen een bepaalde soort pekelkreeftjes 
onder de schattige naam ‘Sea monkeys’.
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Misschien lijkt deze kop wel uit een monster uit een van je nare dromen, 
maar dit dier eet liever mango’s dan mensen. De baby’s van deze 
snuitkever (Sternochetus mangiferae) houden zich schuil in de enorme pit 
van de vrucht, waar ze zich tegoed doen tot de larven volwassen zijn 
geworden, zoals het dier op deze opname van Antoine Franck van het 
Franse Center for International Research and Cooperation.

Deze opgloeiende stenen lijken misschien wel op de ‘infinity stones’ uit 
het fictieve Marvel Universe, maar het zijn in feite korreltjes zand die tien 
keer zijn vergroot op een foto van fotograaf Xinpei Zhang. Het zand uit de 
Namibwoestijn in het zuiden van Afrika dankt zijn felle kleur aan de 
aanwezigheid van een grote hoeveelheid ijzer.
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Het is wonderbaarlijk rustgevend om naar dit 20 keer uitvergrote korreltje 
rijst te kijken, waarvan elk scheurtje en barstje in het zetmeelrijke 
oppervlak wordt verlicht op deze opname van fotograaf Sarah Varzideh.

Deze tot een iriserende bal opgerolde, slapende koekoekswesp ziet er 
sereen uit op deze foto van insectenfotograaf Thorben Danke. Maar laat 
je niet voor de gek houden door deze kalme pose: net als de vogel met 
dezelfde naam, legt dit dier zijn eieren in het nest van andere 
insecten. Wanneer de eieren uitkomen, voeden ze zich met de jongen 
van de bouwer van het nest, of eten ze al het voor de jongen bedoelde 
opgeslagen voedsel op waardoor die sterven.



SNEEUWBALLEN GOOIEN IN JAPAN: EEN 
SERIEUZE SPORT

Sport

Foto: Nina van Ooijen, Redactie: Gilles de Kock

Sneeuwbalgevechten iets voor kinderen? Niet in Japan! Daar is het een
echte sport en wordt er zelfs wereldkampioenschap gehouden.

Yukigassen noemen ze het in Japan. Oftewel: lekker met sneeuwballen
gooien. En dat nemen ze serieus. Ieder jaar organiseert men in Japan de
Showa Shinza International Yukigassen World Championships. Meer dan
130 teams strijden daar om de titel en om zich een jaar lang de beste te
noemen in het gooien van sneeuwballen.

Het is een soort trefbal met sneeuwballen. Elk team bestaat uit zeven
spelers en eventueel een coach en twee reservespelers. Ze krijgen 90
sneeuwballen die vooraf al zijn gemaakt en moeten daarmee de
tegenstanders zien te raken. Er worden drie sets gespeeld van ieder drie
minuten. Het team dat als eerste alle tegenstanders uitschakelt of de
vlag achterin het veld weet te bemachtigen, wint de set.

Het wereldkampioenschap vindt plaats naast de berg Showa-Shinzan op
Hokkaido, het meest noordelijke eiland van Japan. De sport is enorm
populair. Vorig jaar bezochten zo’n 25.000 toeschouwers het
kampioenschap. Yukigassen werd in het eind van de jaren ‘80 in Japan
voor het eerst als wedstrijdsport beoefend. Inmiddels zijn er ook
toernooien in Canada, Rusland, Noorwegen en Finland.
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ZO VINDEN REDDINGSHONDEN 
OVERLEVENDEN

Dieren

Foto: Yasamin Varzideh, Redactie: Luna de Labije

Op de plek waar een appartementencomplex instortte in Florida worden
honden aan het werk gezet.

Bij de reddingsactie op de locatie waar een twaalf verdiepingen hoog
appartementencomplex in de buurt van Miami instortte, worden
reddingshonden ingezet om te zoeken naar mogelijke overlevenden.

De honden proberen geuren op te vangen van de adem van mensen,
vertelde hondentrainer Sinead Imbaro aan de Amerikaanse zender News
Nation. Als ze iemand vinden, blaffen ze om het reddingsteam te
waarschuwen.

Donderdagochtend plaatselijke tijd zei burgemeester Charles Burkett dat
er vlak na de instorting van het gebouw in Surfside “midden in de nacht
honden werden ingezet om te speuren naar overlevenden in het puin.
Maar het was zo gevaarlijk en zo donker dat ze niemand konden vinden.”

Inmiddels zijn er de hele tijd honden aanwezig op de plek van de ramp,
waaronder drie honden die zijn getraind op het vinden van menselijke
resten, vertelde Grant Musser van Florida Task Force 2, een van de twee
reddingsteams uit Zuid-Florida aan de lokale nieuwszender WPLG.

Het opleiden van honden voor dergelijke taken is een langdurig, moeizaam
en kostbaar proces. Het duurt meestal anderhalf tot twee jaar voordat een
hond en zijn of haar begeleider “klaar” zijn voor een missie.

Het eindresultaat is de moeite waard: met dank aan de honden kunnen
levens worden gered.
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Zoeken als spelletje
Reddingshonden zijn er in allerlei rassen en worden opgeleid voor
verschillende taken. Er zijn honden die de geur van mensen kunnen
oppikken, zoals van hun adem of hun lichaamsgeur, in een bepaald 
gebied.
Zoekhonden kunnen het spoor volgen van een vermist persoon. Er zijn
zelfs honden die vanaf boten hebben geholpen bij het lokaliseren van
stoffelijke resten onder water. (Wat maakt een hond een goede
zoekhond?)

De honden worden erop getraind om de zoektocht als een spelletje te
zien, compleet met een beloning als het ze lukt. Het spel is uitdagend.
“We geven ze tijdens de training soms niet meer dan een tand om 
mensen
op te sporen,” vertelt trainer en begeleider Bev Peabody.

Peabody is een van de oprichters en lid van de California Rescue Dog
Association, Inc. De volledig door vrijwilligers gerunde organisatie is de
grootste in Amerika op het gebied van zoekhonden. Positieve bevestiging
is volgens Peabody van het grootste belang om te zorgen dat de honden 
het
zoeken leuk blijven vinden. (Speurhonden gebruiken hun neus ook om
wilde dieren te helpen.)

“Als ze hebben meegedaan aan een zoekactie die geen succes had, laten
we ze vaak in de training daarna iets doen dat ze in tien minuten voor
elkaar hebben,” vertelt ze. “En dan vieren we dat en prijzen we ze
daarvoor; daardoor krijgen ze er weer helemaal zin in.”

Die trainingstechniek wordt ook in het veld toegepast. Als een hond een
hele dag vergeefs heeft gezocht, “verstopt” de begeleider soms iemand
die de hond binnen een paar minuten kan vinden. Daardoor eindigt de
hond de dag met een succes en de beloning die daarop volgt.
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Omdat de honden het huisdier van hun begeleiders zijn, vertonen ze
dezelfde emoties en karaktertrekken als andere honden. Peabody: “Nadat
we iemand hebben gevonden, onderzoeken we hoe de persoon er fysiek 
en
emotioneel aan toe is, terwijl de hond meestal een trekspelletje mag 
doen,
of even mag spelen met zijn of haar favoriete speeltje.”

De honden worden vaak zowel door hun baasjes geprezen als door de
mensen die ze hebben gevonden. “De mensen bedelven de honden vaak
onder hun dankbaarheid, en de honden weten dan dat ze het goed 
hebben
gedaan,” aldus Peabody. “Voor hen is het een spelletje, maar voor ons is 
het
menens.”

Dankbare gezinnen
De reactie op een succesvolle zoektocht is emotioneel meer beladen
wanneer die leidt tot de vondst van een stoffelijk overschot, in plaats van
een overlevende. “Zelfs als er een bootongeluk is gebeurd en de persoon
in kwestie is verdronken, dan is het voor de hond nog steeds een
spelletje,” legt Peabody uit. “We doen minder uitbundig, maar ze krijgen
nog steeds hun beloning en worden geprezen.”

Familieleden die erbij zijn wanneer menselijke resten worden
aangetroffen, krijgen ook vaak een band met de speurhond, voegt ze
daaraan toe. “Ze komen heel vaak naar ons toe en om te zeggen dat ze de
hond willen aaien en bedanken omdat die hun dierbare heeft gevonden.
Iedereen is dan in tranen, maar mensen kunnen het in ieder geval
afsluiten. Het is niet goed als je in onzekerheid blijft,” aldus Peabody.

Gelukkig kennen veel zoekacties van honden wel een goed einde.
“Door de aardbeving in Mexico City in 1985 werd het rampenwerk met
honden populair,” herinnert Peabody zich. “Ik was er vijf dagen en de
honden vonden acht nog levende mensen onder het puin. De honden
sloegen aan bij een ingestorte parkeertoren. Het bleek te gaan om een
opa en zijn kleinzoon in een Volkswagen Kever. Ze leefden nog.”
De Mexicanen toonden hun dankbaarheid door allerlei lekkers aan de
honden te geven. “Ze zouden vijftien kilo zijn aangekomen als we ze de
kans hadden gegeven,” vertelt Peabody.
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Na de grote aardbeving ontstond er veel vraag naar hondenteams voor
het zoeken naar slachtoffers na rampen en ongelukken in de Verenigde
Staten. Shirley Hammond en haar Doberman pinscher Sunny werken voor
de Amerikaanse Federal Emergency Management Agency. Als federale
instanties een bepaald gebied tot rampgebied verklaren, worden teams
als die van Shirley en Sunny soms gevraagd om te helpen. Ze werden
opgeroepen om naar New York te komen na de terroristische aanslagen
op het World Trade Center op 11 september.

“We vonden het lichaam van een brandweerman, wat een heftige vondst
was voor de hond,” aldus Hammond. “Sunny is eigenlijk een hond die
levenden opspoort, maar omdat er geen levende slachtoffers in het
gebied waren, ging hij een stap verder en begon hij te zoeken naar
stoffelijke resten.”

Omdat reddingshonden worden getraind met positieve bevestiging en
beloningen na een geslaagde zoekactie, is het emotioneel lastig om op de
plek van een ramp te werken, vertelt Hammond. “Als begeleiders zeggen
dat hun hond depressief wordt, dan hebben ze dat vaak van hun baasje
overgenomen. Dat loopt direct via de riem,” legt ze uit.

Maar in de zware omstandigheden van Ground Zero waren het juist 
Sunny
en de andere reddingshonden die veel van de werkers daar wisten op te
beuren.

“Sunny is een ruim veertig kilo zware Dobermanreu,” vertelt Hammond.
“Mensen liepen vaak met een boog om hem heen als ze hem op de
puinhopen zagen. Maar uiteindelijk werd hij een soort icoon, en werd zijn
werk als therapiehond bijna net zo belangrijk als dat van speurhond.
Mensen kwamen naar ons toe en zeiden: ‘Is dat Sunny? Mag ik hem even
aaien?’ Dan aaiden ze hem even, en dan ging hij even tegen ze aan staan.
Die jongens hadden behoefte aan even iets warms en zachts, en de
speurhonden konden daaraan voldoen.”
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Technologie

Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, maakt van het
versleutelen van berichten in Facebook Messenger en Instagram pas in
2023 de standaard. Dat schrijft Meta-topvrouw Antigone Davis in The
Telegraph.

Chats van Messenger en Instagram werden vorig jaar samengevoegd,
zodat gebruikers van de verschillende diensten met elkaar konden praten.
Het is al wel mogelijk om de berichten te versleutelen zodat ze beter
beveiligd zijn, maar die optie staat standaard niet aan. Met de functie
worden berichten omgezet in een reeks tekens, die alleen door de
ontvanger en verzender ontcijferd (en dus gelezen) kunnen worden.

De verwachting is dat de versleutelde chats pas in 2023 automatisch zijn
ingeschakeld, omdat er zorgen bestaan over de veiligheid van gebruikers.
Meta wil namelijk niet dat het vermogen van de platforms om criminele
activiteiten tegen te gaan, wordt verstoord door de aanpassing.

Eerder sprak Meta nog van standaard versleuteling "ergens in 2022".
Dat wordt uitgesteld omdat het bedrijf "het goed wil aanpakken".
Berichten op WhatsApp, de andere chatdienst van Meta, worden al
langere tijd automatisch versleuteld.
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STANDAARD VERSLEUTELD CHATTEN OP 
INSTAGRAM EN MESSENGER KOMT NIET 

VOOR 2023

Foto: Sarah Varzideh, Redactie: Pouya Varzideh
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Geschiedenis

DE MAN DIE VISSEN ALS MENSEN LEERDE
ADEMEN

Foto: Nina van Ooijen, Redactie: Thomas Smallenbroek

Jacques Cousteau’s uitvinding van de ‘Aqua-Lung’ opende een nieuwe 
onderwaterwereld voor wetenschappers en recreatieve duikers.

“Kijk eens,” zei mijn zoon.

We dobberden in de schaduw van een steiger op Isla Vieques in Puerto 
Rico. Een paar meter boven ons beschermden de houten planken ons 
tegen de tropische zon, en onder water doemden verweerde steigerpalen 
op. Het was daar mooi, maar verder leeg een door mensenhand 
gecreëerde omgeving die alleen geschikt was om het snorkelen onder de 
knie te krijgen.

Met ogen als schoteltjes achter zijn duikbril wees Will naar beneden. Hij 
stak zijn hoofd onder water en ik volgde zijn voorbeeld. We betraden een 
nieuwe wereld. Boven het wateroppervlak zagen we een saaie steiger van 
verwrongen hout en afbladderende verf. Maar onder water wemelde het 
van het zeeleven: Oranje en gele koralen hadden zich rond steigerpalen 
vastgezet, weelderig zeewier wiegde heen en weer in de zeestroming en 
scholen zilveren vissen flitsten tussen de palen door. Deze smalle 
waterlaag onder een kade die tientallen jaren geleden was aangelegd 
voor Amerikaanse oorlogsschepen, was even vruchtbaar als welke jungle 
dan ook, maar anders dan in een jungle konden we erdoorheen zweven 
en de flora en fauna van alle kanten bewonderen.

We hadden nooit kunnen denken dat we door zóveel wilde dieren 
omringd zouden zijn, maar Will wilde meer. “Dat was cool!” zei hij toen 
we in de rammelende pick-up van onze gids terugreden naar het hotel. 
“Ik wil echt leren duiken.” Hij wilde niet aan het wateroppervlak 
gekluisterd blijven door de snorkels die we hadden gehuurd. Hij droomde 
van diepere duiken, van verkenningen onder water en het op eigen houtje 
ontdekken van de wonderen van de oceaan.

(Ontdek deze vijf manieren waarop Cousteau zich inzette voor het 
milieu.)
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Hoewel Jacques-Yves Cousteau leerde zwemmen toen hij vier was, waren 
zijn vroegste ambities op de lucht gericht, niet op de zee. In 1930 begon 
hij aan zijn studie aan de Franse Marine-academie, waar hij tot piloot zou 
worden opgeleid. Maar zijn droom viel in duigen door een bijna-fataal 
auto-ongeluk waarbij hij zijn beide armen brak. Philippe Tailliez, een 
collega-officier van de Franse marine, stelde Cousteau voor om als 
onderdeel van zijn revalidatie in zee te gaan zwemmen. Tailliez leende 
hem een nieuw type duikbril en nam hem mee uit speervissen in de 
Middellandse Zee, voor de kust van Toulon.

Het onder water zwemmen met de nieuwe duikbril was voor Cousteau
een openbaring. “Zodra ik m’n hoofd onder water had gestoken, was ik 
verkocht,” zou hij later vertellen. Hij ontdekte “een reusachtig en volstrekt 
ongerept domein om te verkennen. Vanaf die dag besefte ik dat ik al mijn 
vrijetijd zou wijden aan het onderwateronderzoek.”

Uiteindelijk bereikte hij een duikdiepte van ruim achttien meter, waar hij 
70 tot 80 seconden kon blijven hangen. Maar dat was voor Cousteau bij 
lange na niet genoeg. “Ik kwam altijd in opstand tegen de beperkingen 
die we hadden omdat we slechts één stel longen aan lucht konden 
meenemen,” schreef hij in 1952 in een artikel in de National Geographic, 
zijn eerste verhaal voor het magazine.

Cousteau moest eigenhandig een oplossing bedenken. “Ik werd uitvinder 
uit noodzaak,” zei hij. Om dieper te kunnen duiken had hij een 
ademapparaat nodig dat hem niet alleen van voldoende ademlucht zou 
voorzien maar die lucht ook op dezelfde druk zou aanvoeren als die van 
het omringende water: naarmate een duiker dieper duikt, neemt de 
omgevingsdruk toe, waardoor het volume aan lucht in het lichaam 
afneemt en de longen gevaar lopen in te klappen. Cousteau’s
schoonvader bracht Jacques-Yves in contact met ingenieur Émile Gagnan, 
die was gespecialiseerd in hogedruktechniek.
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In Europa woedde de Tweede Wereldoorlog volop en het grootste deel 
van Frankrijk was bezet door Duitsland. Gagnan werkte in Parijs voor het 
belangrijkste commerciële gasbedrijf van het land, waar hij een ventiel 
had ontwikkeld waarmee de brandstoftoevoer kon worden geregeld. 
Dankzij dit regelventiel konden auto’s nu ook op bakolie rijden, een 
aanpassing die in oorlogstijd broodnodig was omdat de nazi’s ten 
behoeve van hun eigen legervoertuigen alle benzinevoorraden hadden 
geconfisqueerd.

Toen Cousteau in 1942 naar Parijs afreisde om het drukprobleem aan 
Gagnan voor te leggen, meende de ingenieur dat zijn regelventiel de 
oplossing zou kunnen zijn. Samen begonnen ze aan het apparaat te 
sleutelen totdat ze een prototype hadden om te testen: een ‘tweetraps’-
ademautomaat die was verbonden met flessen vol perslucht. Cousteau
probeerde de nieuwe uitrusting uit tijdens een duik in de rivier de Marne, 
ten oosten van Parijs. “Ik ademde normaal, met een langzaam ritme van 
ademhalingen,” zei hij. “Ik boog mijn hoofd naar beneden en zwom 
zonder problemen naar een diepte van negen meter.”
Het apparaat werkte, maar alleen omdat Cousteau horizontaal zwom; als 
hij verticaal dook, ontsnapte er lucht. Cousteau en Gagnan plaatsten de 
in- en uitlaatslangen op één en dezelfde hoogte en fabriceerden 
uiteindelijk een ademautomaat met reduceerventiel waarmee Cousteau
in zee kon experimenteren.

In 1943 testten Cousteau, Tailliez en hun vriend Frédéric Dumas
gedurende meerdere maanden hun nieuwe ademautomaat, die ze de 
‘Aqua-Lung’ noemden met de nodige voorzichtigheid uit. Ze maakten 
meer dan vijfhonderd duiken in de Middellandse Zee, waarbij ze telkens 
een beetje dieper doken. Aan het begin van de herfst bereikten ze een 
diepte van veertig meter, en in oktober was Dumas inmiddels tot een 
diepte van 67 meter doorgedrongen.

“De beste manier om een vis te observeren is door zelf in een vis te 
veranderen,” schreef Cousteau in dat eerste artikel in de National 
Geographic. “En de beste manier om in een vis of een redelijke 
afspiegeling ervan te veranderen, is door een ademapparaat met de 
naam ‘Aqua-Lung’ te gebruiken. De Aqua-Lung geeft een man de vrijheid 
om ongehaast en onbeschadigd tientallen meters onderzee te zweven.”
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Bijna tachtig jaar na zijn uitvinding is het oorspronkelijke basisontwerp 
nog altijd in gebruik. “Het is even eenvoudig en elegant als een 
deurknop,” zegt de ervaren National Geographic-fotograaf en 
onderwaterpionier David Doubilet. “En het ding gaat nooit stuk. In 65 jaar 
duiken heb ik nooit een defect meegemaakt.”

Maar het vermogen om groter diepten te bereiken bracht voor duikers 
andere gevaren met zich mee. Hoewel de Aqua-Lung het eenvoudiger 
maakte om onder water te ademen door de druk van de perslucht en de 
omgevingsdruk op elkaar af te stemmen, kon het apparaat niet 
voorkomen dat duikers ten prooi vielen aan wat destijds 
‘dieptedronkenschap’ werd genoemd, oftewel stikstofnarcose. Daarbij 
ontwikkelen zich belletjes stikstof in het bloed van de duiker naarmate hij 
of zij dieper duikt. Cousteau omschreef het verschijnsel als “een gevoel 
van euforie, een geleidelijk verlies van controle over de reflexen en een 
teloorgang van het overlevingsinstinct.” Volgens Albert Falco, die bijna 
veertig jaar samen met Cousteau de wereldzeeën bevoer, “krijgt de lucht 
een vreemd smaakje en word je dronken van je eigen adem.”

Stikstofnarcose kan dodelijk zijn. Na de oorlog, in 1947, organiseerde 
Cousteau die nog altijd bij de Franse marine zat en werkte voor de 
afdeling onderwateronderzoek, de Groupement de Recherches Sous-
marines (GRS) tests met ademautomaten in de marinehaven van Toulon. 
Hij wilde demonstreren dat zijn Aqua-Lung duikers de mogelijkheid gaf 
om tot een diepte van honderd meter te duiken. Maar degene die de 
eerste poging daartoe ondernam, eerste stuurman Maurice Fargues, 
kwam daarbij om het leven. Hij verloor het bewustzijn op een diepte van 
120 meter, werd in allerijl omhoog gehaald maar kon niet meer worden 
gereanimeerd. Cousteau was ontroostbaar: “Ik begon me af te vragen of 
het wel zin had wat ik aan het doen was.”

Maar voor de Franse marine had het wel degelijk zin. De GRS werd 
ingezet om de dodelijke erfenis van de Tweede Wereldoorlog in de 
Middellandse Zee aan te pakken. Marineduikers verwijderden zeemijnen 
die op verraderlijke plekken bij havens waren gelegd. Ze borgen 
gesneuvelde piloten uit vliegtuigen die in zee waren gestort. En ze 
documenteerde de verwoestingen die ook onderwater langs de hele 
Franse kust waren aangericht.
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“Ik zette het apparaat op en dook direct naar de bodem van het 
zwembad,” herinnert Doubilet zich. Later zou hij de fotografie voor ruim 
zeventig grote reportages in de National Geographic verzorgen, onder 
andere in de Sargassozee, op het Groot Barrièrerif en op ontelbare 
andere plekken in de wereld. “Ik zat helemaal plat op de bodem, maar ik 
kon normaal ademen. Dat was hemels.”

“Het reduceerventiel van de Aqua-Lung was het paspoort naar zeventig 
procent van onze planeet,” zegt Doubilet. “Cousteau is iemand wiens 
belang voor de wereld nooit mag worden vergeten of onderschat.”

Ook fotograaf Laurent Ballesta, die al zwemmend, snorkelend en duikend 
aan de Franse Middellandse Zeekust opgroeide, werd door Cousteau
beïnvloed. Toen Ballesta zestien was, was hij met zijn vrienden met een 
bootje op zee toen ze plotseling werden omringd door haaien. Omdat hij 
een groot liefhebber van Cousteau’s documentaires was, wist Ballesta dat 
het om ongevaarlijke reuzenhaaien ging en sprong in zee om ernaast te 
gaan zwemmen.

Toen Ballesta thuiskwam, vertelde hij zijn ouders wat er was gebeurd, 
maar ze geloofden hem niet. “Dat was het moment waarop ik besloot om 
te leren fotograferen.”

Later zou Ballesta de Andromeda-grondel, een nieuwe vissoort, 
ontdekken en werd hij de eerste die erin slaagde de prehistorische 
coelacanth onder water te fotograferen. Onlangs nog haalde hij in 
de National Geographic herinneringen op aan een expeditie waarop hij en 
zijn bemanning gedurende 28 dagen op diepte in een drukcabine 
verbleven, waardoor ze probleemloos uren achtereen in de Middellandse 
Zee konden duiken.

Jacques Cousteau bleef tot aan zijn dood in 1997, op 87-jarige leeftijd
actief als onderwateronderzoeker. “Het was mijn taak om te laten zien 
wat er in de zee leefde, de schoonheid ervan. Om mensen een idee van 
dat zeeleven te geven en ze de liefde voor de zee bij te brengen,” schreef 
Cousteau.
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Ondanks Cousteau’s pionierswerk en internationale uitstraling is de zee 
nog altijd een grotendeels onbekend domein. Volgens de National 
Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) is ruim tachtig procent 
van ’s werelds oceanen nog nooit verkend.

In de 78 jaar sinds Cousteau en Gagnan de Aqua-Lung uitvonden, zijn 
ruim 28 miljoen mensen de beide Fransen naar deze onderwaterwereld 
gevolgd en hebben met ademlucht leren duiken.

Het komend voorjaar zullen mijn zoon en ik dat eveneens doen. Het is 
wat Will voor zijn zeventiende verjaardag heeft gevraagd: Een paspoort 
naar die andere wereld gaat.

De documentaire Becoming Cousteau van Liz Garbus draait inmiddels in 
de bioscoop en is vanaf 24 november te zien op Disney+.
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Amusement

ARTIEST VAN DE KEER

Namen (voluit): Charlie Otto Puth jr.
Geboortedatum: maandag 02 december 1991
Geboorteplaats: Rumson, Verenigde Staten

Heb je nog broers en-/of zussen?: Ja, één jongere broer en één jongere 
zus.

Sinds wanneer zing je?
Ik zing sinds 2011.

Wat is de titel van je allereerste singel?
See you again.

In welk jaar kwam je allereerste singel uit?
2015.

Heb je kinderen?
Ja, ik heb drie kinderen.
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