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De diepzee – die veel en 
veel dieper is dan die baai 
bij Melbourne – is nog 
ondoordringbaarder, zeker voor 
ons. Toch krioelt het er van de 
bijzondere wezens, en in dit 
boek stel ik ze aan je voor.

Zo ver onder het water-

oppervlak vind je een 
verbazingwekkende wereld: 
het kan er betoverend 
mooi zijn, maar ook ronduit 
angstaanjagend. Er heersen 
extreme omstandigheden. 
Stel je eens voor dat je tot 
die geheimzinnige plek bent 

doorgedrongen. Eerst voel 
je je helemaal verloren in de 
absolute duisternis. Welke kant 
je ook op kijkt, alles lijkt op 
een oneindige zwarte droom. 
Dan begin je te bibberen: het 
water om je heen ligt tegen 
het vriespunt. Maar kippenvel 
is wel het laatste waar je je 
zorgen om maakt, want je 
krijgt nu overal vreselijke pijn: 
de gigantische waterdruk perst 
je hele lichaam plat.

Niet bepaald een prettige 
omgeving dus, en je vraagt 
je misschien af hoe dieren 
hier kunnen overleven. Dat 
lukt ze dankzij allerlei bizarre, 
fascinerende aanpassingen 
– van een onvoorstelbaar 
scherp gezichtsvermogen 
tot ingenieuze manieren om 
voedsel te bemachtigen en 

verteren. Er zijn dieren met 
knipperlichten op hun lijf, 
of een vishengel die uit hun 
kop steekt, of een uitrekbare 
maag, of ogen die zo groot 
zijn als jouw hele hoofd. Van 
sommige dieren in dit boek 
denk je misschien dat het 
fantasiewezens zijn, maar ik 
verzeker je dat ze allemaal echt 
bestaan!

90 procent 
van de 

leefomgeving 
op aarde bevindt 
zich in de diepzee

Toch blijft al die ruimte 
grotendeels een raadsel. We 
hebben meer kennis van het 
oppervlak van de maan dan 
van de diepste delen van onze 
eigen zeeën. Er hebben twaalf 
mensen op de maan gestaan, 
terwijl er maar vier verder 
dan 6.000 meter in zee zijn 
afgedaald – en dan ben je pas 
halverwege richting de bodem! 
We zouden veel meer moeten 
leren over deze fascinerende 
onderwaterwereld, en ik hoop 
dat dit boek daarbij helpt. 

Noem bijvoorbeeld eens een 
paar planeten. En een paar 
sterrenbeelden. Probeer nu 
eens een van de diepste delen 
van de oceaan te noemen. Dat 
is een stuk lastiger, hè?

Dat we nog maar zo weinig 
weten over de diepzee heeft 
meerdere redenen. Zo is het 
heel erg moeilijk om er te 
komen. Met een snorkel kom 
je meestal niet dieper dan een 
meter of 10. Vrijduikers (zonder 
uitrusting) halen net de 100 
meter. Met speciale scuba-
apparatuur (een zuurstoffles 
en ademautomaat) kunnen 
we een paar honderd meter 
afdalen, maar daarna wordt de 
druk zo hoog dat een mens het 
niet overleeft. In een duikboot 
kom je nog verder – maar niet 
ver genoeg om diepzeewezens 
te vinden. Bovendien zijn de 
instrumenten verschrikkelijk 
duur, dus niet iedereen kan ze 
zich zomaar veroorloven.

De extreme druk die op de 
zeebodem heerst is niet te 
vergelijken met die op land. 
Onze dampkring bestaat uit de 
gassen die de aarde omringen. 
We voelen de druk daarvan 
wel een beetje, maar hebben 
er geen last van. Onder water 
is dat een heel ander verhaal. 

Met elke 10 meter die we 
verder afdalen, stijgt de druk 
met 1 atmosfeer (de eenheid 
waarmee we de luchtdruk 
aangeven). 
Dus de druk van 10 meter 
oceaanwater is net zo hoog als 
de totale luchtdruk op land. Op 
het diepste punt, 11 kilometer 
onder het oppervlak, is de 
druk te vergelijken met een 
volwassen Afrikaanse olifant 
van 6.803 kilo die op je grote 
teen gaat staan! 

Inle Id INg

Al van kleins af aan ben ik gek op de zee. Als jongen deed ik 

aan scubaduiken. Op mijn 16de maakte ik mijn diepste duik: 

30 meter. Dat was in de baai van Port Phillip – tegenwoordig 

mag dat daar niet meer! Ik herinner me vooral de enorme 

duisternis, de donkere drab die dikker werd naarmate je 

verder afdaalde. Op een gegeven moment zag ik echt niks 

meer; het was zelfs een raadsel waar de bodem was en 

waar het oppervlak. Dus ik deed mijn mondstuk af om wat 

bellen te blazen… en die verdwenen zijwaarts! Ik lag blijkbaar 

horizontaal, terwijl ik dacht dat ik rechtop stond! aU!
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Afval vormt tegenwoordig een 
van de ernstigste bedreigingen 
voor de oceanen. Zelfs in de 
diepste delen, de troggen, 
wordt plastic gevonden, en 
sommige wezens eten daarvan. 
We weten nog niet welk effect 
dat op ze heeft, maar houd het 
in je achterhoofd. Als je weer 
eens zwerfafval op straat of 
op het strand ziet liggen, raap 

het dan op en gooi het in een 
vuilnisbak. Wie weet doe je er 
een diepzeewezen een groot 
plezier mee!

Waar je ook woont: als je meer 
wilt weten over de diepzee, 
kun je je hart ophalen op 
de websites van aquaria en 
onderzoeksinstituten. Zo kun 
je met eigen ogen zien wat 

er allemaal leeft. En als je op 
het strand bent, let dan op 
aangespoelde voorwerpen en 
breng ze naar een plaatselijk 
museum als je denkt dat het 
iets bijzonders is! Vaak komen 
wetenschappers dankzij 
dat soort vondsten meer te 
weten over deze fascinerende 
wezens.

alle planten en 
dieren bestaan 
uit piepkleine 

bouwsteentjes die 
molecUlen 

heten.
Onder druk lopen moleculen 
het gevaar geplet te worden. 
Daarom hebben mensen spe-
ciale onderwatervaartuigen 
nodig om zich te bescher-
men wanneer ze afdalen in 
de diepzee. Maar de wezens 

die er leven zijn van zichzelf 
al beschermd tegen de druk. 
Ze hebben een bepaald type 
moleculen, de piëzolieten, die 
voorkomen dat ze worden 
platgeperst. We weten dat 
deze dieren ‘vissig’ moeten 
ruiken, want piëzolieten hebben 
een vissige geur, en diepzee-
wezens barsten ervan! Zelfs 
de allerkleinste organismen op 
de bodem, degene die je alleen 
onder een microscoop kunt 
zien, gebruiken piëzolieten om 
zichzelf te beschermen. Maar 
onder een bepaalde diepte kun-
nen zelfs die de druk niet meer 
aan. Daarom zijn er lager dan 
zo’n 9.000 meter geen vissen 
of andere gewervelden (wezens 
met een ruggengraat) meer te 
vinden. Sommige soorten, zoals 
gespecialiseerde schaaldieren 
en zeekomkommers, lukt het 
op de een of andere manier wel 
om de intense druk te verdra-
gen.

De dieren in de diepzee zijn 
constant bezig met het ont-
wijken van roofvijanden, het 
vinden van een partner om 
mee te paren en het zoeken 
naar voedsel. Van dat voed-
sel hebben ze niet veel nodig. 
Vissen die op 1.000 of meer 

meter diepte leven, hebben 
genoeg aan 1 procent 

van de energie die de vissen 
dichter aan het oppervlak nodig 
hebben. Door de kou zijn hun 
lichaamsprocessen zo traag, 
dat ze voor ons bijna tussen 
leven en dood in lijken te zwe-
ven. Die trage lichaamspro-
cessen zorgen er ook voor dat 
dieren op deze diepte heel erg 
oud kunnen worden. In dit boek 
ontmoet je een van de langst 
levende dieren op aarde: het 
diepzeekoraal (pagina 96).

Je zou misschien denken dat 
ons gedrag geen invloed heeft 
op die verre onderwaterwereld. 
Maar de klimaatverandering 
begint zelfs tot de diepste 
delen door te dringen: weten-
schappers zien er een stijging 
van de watertemperatuur.

zee-
stromen 
zijn essentieel 
om zuUrstof 

naar de diepte te 
vervoeren, en ook die 

kUnnen beïnvloed 
worden door de 

klimaatverandering

Toen ik nog heel jong was, had ik heel graag een boek gewild 

over de mysterieuze diepzee. Zo’n boek heb ik nu zelf voor 

jou geschreven! Hopelijk zullen wetenschappers tijdens jouw 

leven nog veel meer geheimen van deze onderwaterwereld 

onthullen, en krijgen we zo meer kennis over de bizarre, 

fantastische wezens die onze planeet zo bijzonder maken. En 

wie weet ben jij later wel degene die een  

nieuw diepzeedier ontdekt!

OVER GEWONE EN WETENSCHAPPELIJKE NAMEN
Niet elk wezen heeft in elke taal een gewone naam, maar alle planten en dieren die ooit zijn 
gedetermineerd (onderzocht en beschreven) hebben een wetenschappelijke naam, meestal in 
het Latijn, die wereldwijd wordt gebruikt. De officiële term hiervoor is binomiale nomenclatuur. 
Dankzij deze methode zijn wetenschappers er zeker van dat ze het over hetzelfde hebben. 
Het geeft ook duidelijkheid over de verwantschap tussen een pas ontdekt dier en een al be-
kend organisme. Zo’n wetenschappelijke naam bestaat uit een geslachtsnaam (genus) en een 
soortnaam (species). Een voorbeeld: de tot nu toe op de grootste diepte ontdekte vis heeft 
Abyssobrotula als geslachtsnaam en galathea als soortnaam. Het cursieve lettertype maakt 
duidelijk dat het om de wetenschappelijke naam gaat. Soms worden die namen wel heel erg 
lang! Om ze niet steeds voluit te hoeven schrijven, worden ze vaak ingekort; Abyssobrotula 
galathea wordt dan A. galathea.

veel 
plezier!
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