
41. IJsbergen

Anne kwam opgewonden uit school: “Mama, ik heb volgende week vrijdag een

spreekbeurt!” “Waar ga je het over doen, schat?” “Ik weet het nog niet.”

Mama en papa stelden wat onderwerpen voor, maar Anne vond ze allemaal

niet leuk. Toen Sam thuiskwam vroeg hij: “Waarom doe je het niet over de

Titanic, het grote schip dat honderd jaar geleden tegen een ijsberg bots-

te?” “Dat is een goed idee”, vond papa, “het is een spannend verhaal; met wel

een treurige afloop, maar je kunt er veel van leren”. Omdat Anne zo gauw

niets beters wist te bedenken, ging ze er op internet wat over uitzoeken.

De Titanic was in 1912 de grootste schip ter wereld. Ze begon haar eerste

reis op 10 april van Southampton in Engeland naar New York in de Verenigde

Staten. Aan boord waren meer dan 2.000 passagiers, waaronder veel rijke

mensen, die het aan geen enkele luxe ontbrak. Het schip werd als onzinkbaar

beschouwd! Toch waren er in geval van nood te weinig reddingsboten. Vier

dagen later gebeurde het ondenkbare: de Titanic botste ’s nachts op een

ijsberg. Twee en een half uur later zonk het schip, met het verlies van 1.500

mensenlevens. Er hadden meer reddingsboten moeten zijn! Maar de kapitein

had ook naar de waarschuwingen van andere schepen moeten luisteren.

IJsbergen zijn stukken ijs, die aan het eind van gletsjers in de poolgebieden

afbreken en in zee vallen. De ijsberg die de Titanic raakte, kwam van een

gletsjer aan de westkust van Groenland. Omdat een ijsberg met de zeestro-

mingen in elke richting kan drijven, is

die onberekenbaar. De kapitein ver-

wachtte zo ver zuidelijk geen ijsber-

gen. Ook het feit dat je maar een

tiende van een ijsberg boven water

ziet, maakt het voor de zeevaart

moeilijk. Je moet goed afstand hou-

den! Sommige ijsbergen kunnen heel

groot zijn; in het Zuidpoolgebied zijn

er die 100 meter boven de waterspiegel uitsteken. Kun je je voorstellen wat

er dan onder water zit?

Anne ontdekte ook dat een ijsberg iets heel nuttigs doet. Hij schuurt met

zijn scherpe kanten over de zeebodem en brengt voedsel naar boven dat

vele zeedieren in leven houdt. En dat is een wonder!
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