MOBY DICK
lesmap

Beste leerkracht,
Binnenkort woon je met je klas het OORcollege Moby Dick van het Antwerp Symphony
Orchestra bij. In deze lesmap vind je alles om van je leerlingen muzikale helden te maken die
goed voorbereid zijn op het concertbezoek waarbij ze kennismaken met de stoere walvisjagers
Skipper, Ahab, Ismaël en de witte mastodont Moby Dick.
Het KIDconcert is gebaseerd op Moby Dick, de literaire klassieker van Herman Melville. De
eenbenige Kapitein Ahab sleept man en muis mee in zijn wraakactie tegen de witte walvis die
hem heeft verminkt. Het verhaal wordt aangelengd met bloedstollende muziek van Bernard
Hermann en Richard Wagner.
Deze lesmap helpt je om het OORcollege goed voor te bereiden in de klas. De kinderen maken
kennis met het verhaal en luisteren naar verschillende fragmenten die tijdens de voorstelling
worden gespeeld. Kwaliteitsvolle achtergrondinformatie, bronnen, tips, interessante luisterlinks
en een muzische verdieping helpen om de voorstelling nog beter te begrijpen. De opdrachten
sluiten nauw aan bij de onderwijspraktijk van het vierde, vijfde en zesde leerjaar.
Na afloop van de voorstelling kan je dit materiaal nog verder gebruiken. Praat met je
leerlingen na over het OORcollege. Sta stil bij alle indrukken die ze opgedaan hebben. Laat hen
ervaringen delen: wat vonden ze ervan om een orkest live aan het werk te zien? Wat vonden
ze van de muziek en de acteurs? Ga nog eens aan de slag met de luisterfragmenten die
beschikbaar zijn op www.antwerpso.be/lesmap. Zo zullen de leerlingen de verschillende lagen
in de muziek onderscheiden, die ze meestal niet vanaf de eerste keer doorgronden.
We hopen jou en je leerlingen te inspireren en te ontroeren met de muziek van Herrmann en
Wagner en het tijdloze verhaal van Moby Dick!
Veel plezier!
Antwerp Symphony Orchestra
Moby Dick door het Antwerp Symphony Orchestra onder leiding van Michiel Delanghe, met
Joris Van den Brande (spel & tekst), Günther Lesage (spel) en Koen De Graeve (spel), op muziek
van Bernard Herrmann en Richard Wagner.
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EINDTERMEN
Zoals je uiteraard weet, zijn er algemene basiscompetenties in eindtermen die elke leerling
moet verwerven gedurende zijn of haar schooltijd, ongeacht het onderwijsnet waarin je
lesgeeft. Hoe deze concreet worden ingevuld, hangt af van de inrichtende macht.
Wij baseren ons op de algemene doelstellingen van de Vlaamse Gemeenschap en geven
telkens aan welke leerdoelstellingen voor het basisonderwijs centraal staan bij deze lesmap.
Zo heb je een snel overzicht van de kennis, vaardigheden en competenties die aan bod komen
tijdens de voorbereiding of naverwerking van deze voorstelling.
Volgende eindtermen komen aan bod:
Muzische vorming – muziek
•
De leerlingen kunnen muziek beluisteren en ervaren, muzikale impressies opdoen uit de
geluidsomgeving met aandacht voor enkele kenmerken van de muziek: klankeigenschap,
functie/gebruikssituatie.
•
De leerlingen kunnen openstaan voor muziek uit andere tijden, andere landen culturen.
Muzische vorming – drama
•
De leerlingen kunnen genieten van een gevarieerd aanbod van voor hen bestemde
culturele activiteiten.
•
De leerlingen kunnen geconcentreerd luisteren naar een gesproken tekst (verteld of
voorgelezen) en die mondeling, schriftelijk, beeldend of dramatisch weergeven.
•
De leerlingen kunnen ervaringen, gevoelens, fantasieën uiten in spel.
Muzische vorming – media
•
De leerlingen kunnen ervaren dat een visueel beeld al dan niet vergezeld van een nieuw
geluid steeds een nieuwe werkelijkheid kan oproepen.
Muzische vorming – attitudes
•
De leerlingen kunnen blijvend nieuwe dingen uit hun omgeving ontdekken.
•
De leerlingen kunnen zonder vooroordelen naar kunst kijken en luisteren.
•
De leerlingen kunnen genieten van het muzisch handelen waardoor hun
expressiemogelijkheden verruimen.
•
De leerlingen kunnen vertrouwen op hun eigen expressiemogelijkheden en durven
creatieve uitingen tonen.
Meer info op www.onderwijsdoelen.be/muzische-vorming-lager-onderwijs
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MOBY DICK, DE WITTE
MASTODONT
Walvissen jagen
‘Walvisvaarders zijn de helden van onze tijd!’ De exwalvisjager en vader van de jonge Ismaël wordt horendol
van zijn dromerige zoon die de pen verkiest boven een
harpoen. Schrijven is het enige wat Ismaël interesseert,
maar vader wil per se een echte man als zoon en geen
fluwelen poëet. Nu ja, in zijn muf werkkamertje valt er
inderdaad niet veel te beleven dat het verdient om op
papier gezet te worden… Dus trekt hij richting de haven,
waar matrozen zowat dagelijks overspoeld worden door
avonturen. De ervaren matroos Skipper, Flipper voor de
vrienden, is bereid hem aan boord te nemen tijdens een
walvissenjacht met de imposante kapitein Ahab. Al snel
blijkt dat de bebaarde zeebonk met de hele onderneming
een persoonlijke rekening wil vereffenen: het doelwit van
de eenbenige kapitein is niet zomaar de eerste de beste
walvis, maar wel de witte mastodont Moby Dick die met
Ahabs been aan de haal ging. Het kwaad in walvisvorm,
het verschrikkelijkste wezen ooit, een monster dat de
wereld beter kwijt dan rijk is… Is dat werkelijk zo of maken
Ahabs wraakgevoelens hem stekeblind? Temidden van
scheepstouwen, ankers en een kraaiennest schrijft Ismaël
ondertussen het verhaal van zijn leven.

OPDRACHTEN BIJ HET VERHAAL
GA IN GESPREK
Het verhaal van Moby Dick is een bekende bestseller. Het gaat over angst en moed, over
hoe dapperheid alles overwint. Het gaat ook over onbezonnenheid, het telkens weer met je
gezicht tegen de muur botsen en toch blijven doorgaan. Moby Dick draait om eenzaamheid
en vriendschap door dik en dun. Het is een verhaal over
kleine, intieme, menselijke gevoelens, niet over de grote
wereldproblematiek. Hoewel… die mega-problemen ontstaan
meestal omdat het kleine duiveltje in ons dreunend zijn zin
doordrijft.
Vertel het verhaal van Moby Dick aan de leerlingen en spreek
over de thematiek die eraan verbonden is:
• Is er iets of iemand die jij haat? Waarom?
• Voel jij je wel eens eenzaam? Hoe komt dat? Wat doe je dan?
• Heb je een boezemvriend(in)? Waarom is de band zo
speciaal?
• Heb je al iemand dierbaar verloren (ouder, grootouder, broer,
zus, familielid, vriend, vriendin, huisdier, …)? Hoe voelde dat?
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VOOR ÉÉN KEER MAG JE SCHELDEN!
Kapitein Ahab is een wraaklustig man. Hij haat Moby Dick
en scheldt hem uit met de grofste scheldwoorden. Welke
scheldwoorden kunnen de leerlingen bedenken voor de
grote witte mastodont?
SCHERP JE PEN
Ismaël houdt ervan om te schrijven en droomt van
grote reizen over uitgestrekte oceanen. Laat je
leerlingen een kort tekstje schrijven over hun laatste
vakantieherinneringen. Hebben ze uitstappen gemaakt?
Zijn ze op reis geweest? Maakten ze spannende dingen mee? Hoe hebben ze dat ervaren?
WOORDENKETTING
Ga in een cirkel zitten. De leerkracht start met één woord dat past bij het verhaal over Moby
Dick (bv. zee, blauw, walvis, …). Een leerling bouwt hierop verder met een woord dat gerelateerd
is aan het woord van de leerkracht. Ga zo in wijzerzin de kring rond. Elk woord moet
verschillend zijn en verband houden met het voorgaande woord.
Je kunt variëren in deze oefening:
• In tempo: de leerkracht geeft een tempo aan waarin de woordenketting wordt gebouwd.
Wie niet op tijd een nieuw woord kan verzinnen, valt uit. Drijf het tempo op naarmate de
groep kleiner wordt.
• In duo: zet de leerlingen per twee en laat hen samen een woordenketting maken.
• Solo: een leerling zit in het midden van de kring. De leerkracht (of leerling) bedenkt een
eerste woord waarmee de leerling aan de slag gaat. De leerling probeert zo snel mogelijk
tien woorden te verzinnen die bij de thematiek passen. De andere leerlingen moedigen de
leerling aan.
•
Maak het moeilijker door enkel met adjectieven of voorwerpen te spelen.
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HIJS DE ZEILEN! MUSIC,
MAESTRO, PLEASE!
De muziek die de leerlingen tijdens het OORcollege horen door het Antwerp Symphony
Orchestra, zijn fragmenten uit meesterwerken van Richard Wagner en Bernard Herrmann.
Vertigo, Psycho en de Currier and Ives Suite is drie keer Bernard Herrmann en drie keer
totaal verschillend. Samen vormen ze een totaalpakket met wondermooie liefdesscènes,
bloedstollende thrillers, vrolijke dansen en avontuurlijke tochten.
Aangevuld met knipogen naar Richard Wagner heeft het Antwerp Symphony Orchestra de
perfecte mix opgezet om het avontuur van Moby Dick van het podium te doen spatten. Voor
het ruime sop kiezen wanneer een symfonisch orkest meevaart gaat het best op de tonen van
Wagners ouverture uit Der Fliegende Holländer. De Duitser doet trouwens een extra duit in het
zakje: zijn ingenieus systeem van Leitmotiven, waarbij elk personage een eigen thema krijgt,
geeft het orkest de kans om naast acteurs Günther Lesage, Joris Van den Brande en Koen De
Graeve als vierde verteller op te treden.
Orkestkapitein Michiel Delanghe staat aan het roer van het Antwerp Symphony Orchestra
in deze vertolking van Herman Melville’s literaire klassieker. Ontdek hier meer over de twee
maestro’s en ga aan de slag met enkele muzikale opdrachten.

Richard Wagner, de geniale autodidact
Wilhelm Richard Wagner werd in 1813 geboren in het Duitse Leipzig. Hij werd grootgebracht
in zijn vaders wereld vol boeken, schilderijen en theater. Hij was elf toen hij zijn eerste drama
schreef, gebaseerd op Shakespeare en de oude Grieken. Hij begon partituren te bestuderen
en ging componeren. Voordat hij ook maar één compositieles had gehad, schreef hij twee
orkestwerken. Tegen alle verwachtingen en bedoelingen in, werd Wagner grotendeels een
autodidact. Hij was een geboren rebel. Toen hij aan de universiteit studeerde, was hij meer aan
het gokken, duelleren en vrouwen versieren dan aan het studeren. Wagner wist dat hij een
genie was en had een bijzonder groot ego. Zijn professor contrapunt gaf na zes maanden toe
dat hij Wagner niets meer kon bijleren.
In 1836 huwde Wagner met de knappe jonge actrice
Wilhelmine Planer. Minna, zoals bekendstond, liep
tweemaal bij hem weg - maar keerde ook steeds terug.
Hun huwelijk liep niet van een leien dakje. Wagner was
ontrouw, werd ontslagen uit zijn functie bij de opera,
werd achtervolgd door schuldeisers en gedwongen
om het land te verlaten. Na allerlei omzwervingen
kwam het koppel in Parijs terecht. Het paar leefde er
in armoede tot aan de eerste grote successen. Pas op
zijn dertigste kwam Wagner goed op dreef. En toen
was hij ook door niets of niemand meer te stoppen.
Wagner werd in heel Duitsland bekend en werd
aangesteld als directeur van de opera in Dresden. Hij
raakte er verwikkeld in radicale politieke standpunten
en werd hierdoor gedwongen Duitsland te ontvluchten.
De dertien jaar daarop leefde hij als banneling in
Zwitserland. En ook hier besteedde hij veel tijd aan
het onderhouden van een hele reeks buitenechtelijke
relaties. Hij woonde in de luxueuze villa van een rijke
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zijdehandelaar, Otto Wesendonck en zijn vrouw Mathilde.
Wagner had een hartstochtelijke relatie met Mathilde en schreef
zijn volgende opera, Tristan und Isolde, onder haar invloed.
Uiteindelijk had Wesendonck er genoeg van om te worden
bedot. Hij zorgde voor middelen om Wagner en Minna naar Parijs
te laten vertrekken. Al snel moest Minna ook hier een andere
getrouwde vrouw dulden. Maar dit keer was het anders. Nu had
Wagner écht de vrouw van zijn leven gevonden. Cosima von
Bülow was de dochter van zijn goede vriend componist Franz
Liszt.
Wagners beste jaren moesten nog komen. Na politieke amnestie
kreeg hij toestemming om terug te keren naar Duitsland. Hij
werd door de jonge koning Ludwig II van Beieren uitgenodigd.
De koning was een grote bewonderaar van Wagner en steunde
hem onvoorwaardelijk. Met de financiële steun van de koning kon Wagner zijn ultieme ambitie
waarmaken: hij bouwde een eigen operahuis waar alleen zijn werk zou worden gespeeld
onder de meest ideale omstandigheden. Het Bayreuth Festspielhaus opende in 1876 de
deuren. Vierduizend bezoekers, onder wie veel gasten met blauw bloed en componisten zoals
Tsjajkovski, Gounod, Grieg en Liszt, kwamen allemaal samen in het kleine stadje om de eerste
volledige uitvoering van Wagners meesterwerk Der Ring des Nibelungen te horen. Wagner
nam samen met Cosima en hun twee kinderen zijn intrek in een prachtige villa, op loopafstand
van zijn eigen operahuis. Op reis naar Venetië kreeg hij een zware hartaanval en overleed. Zijn
lichaam werd teruggebracht naar Bayreuth. Na zijn dood werd Cosima de beschermvrouw van
zijn heiligdom.

WIST-JE-DAT
•
•

Wagner liep torenhoge schulden op door te gokken. Hij leende geld
bij mensen zonder dat hij ooit van plan was dat terug te betalen. Hij
werd zelfs tweemaal gevangengezet wegens schulden.
Koning Ludwig II was stiekem verliefd op Wagner. Hij steunde
Wagners werk met zo’n royale financiering dat het Beiers kabinet,
geschrokken door de moraal en politieke opvattingen van de
componist, de koning waarschuwde dat de hele economie van zijn
land in elkaar zou storten als hij Wagner op die manier zou blijven
steunen.
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Bernard Herrmann, de mysterieuze filmcomponist
Titels als Psycho, Vertigo, Citizen Kane en Taxi Driver doen misschien meer belletjes rinkelen
dan de naam van de filmcomponist van deze kaskrakers, Bernard Herrmann (1911-1975).
Zijn ‘American Dream’ beleefde hij in Hollywood als succesvol dirigent en componist tussen
regisserende grootheden als Alfred Hitchcock,
Orson Welles en Martin Scorsese. Hoewel, een
echte droom was het niet...
De filmindustrie schonk Herrmann gaandeweg
steeds minder voldoening. Een succesrijke
carrière in de concert- en operawereld als
componist en dirigent daarentegen was zijn
ultieme doel. Dat is te merken aan Herrmanns
concertrepertoire met symfonische gedichten
en kamermuziek, maar ook zijn partituren voor
het witte doek kunnen zonder verlies van hun
originaliteit en dramatiek vertaald worden naar
de concertzaal. Toch bestempelde de naar
verluidt intens hartstochtelijke (en soms weerspannige) man in 1975 zijn leven als ‘mislukt’. Na
het horen van zijn fantastische muziek voor Vertigo, Psycho en The Man Who Knew Too Much
is dat moeilijk te begrijpen, maar hij leverde nu eenmaal een strijd die andere Amerikaanse
componisten in de entertainmentsector niet vreemd was. Ook Leonard Bernstein en George
Gershwin zaten gewrongen tussen kassuccessen in musicalhuizen en een moeizame
erkenning in concertzalen. Gelukkig beslechtte de muziekgeschiedenis die strijd al grotendeels
voor hen, nu is het tijd voor Bernard Herrmann.

MUZIKALE OPDRACHTEN
WALVISGELUIDEN
Met deze opwarmingsoefening kom je in de sfeer van het verhaal over Moby Dick. De leerlingen
zitten in een cirkel en samen dobberen jullie op de grote blauwe vlakte.
Hoe klinken walvissen volgens de leerlingen?
•
Laat hen walvissen nabootsen met de stem. Wees creatief en gebruik glissando’s, een
klapperende tong, een bibberend stemgeluid, een dichtgeknepen neus, ...
•
Gebruik nadien een aantal voorwerpen zoals een plastieken zakje of een doosjes lucifers.
Bij een eerste ronde geef je het zakje door en zorg je ervoor dat het geluid als een ketting
aan elkaar hangt. Je kunt bij een volgende ronde variëren en de opdracht geven om geen
geluid meer te maken met het voorwerp of te variëren in dynamiek en tempo. Je kan ook
een eerste voorwerp laten doorgeven en vervolgens een ander voorwerp toevoegen. Zo
heb je twee geluiden die gelijktijdig worden gemaakt in de cirkel.
* Tip: surf naar YouTube en zoek enkele walvisgeluiden op als inspiratiebron.
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IN CANON

♪ Luisterfragment: The Rainstorm (B. Herrmann)
Dit luisterfragment van Bernard Herrmann is ritmisch
en krachtig. In het verhaal komen een aantal taken
aan bod die de matrozen Ismaël en Skipper moeten
uitvoeren tijdens hun tocht. Deze taken kan je door de
leerlingen laten uitbeelden. Zoek klassikaal naar een
beweging die past bij de volgende zes taken:
•
•
•
•
•
•

schrobben
touwen rollen
zeilen afrollen
knopen leggen
in de mast klimmen
harpoen werpen

Je voert nu eerst klassikaal deze bewegingen uit op de muziek. Zorg ervoor dat de leerlingen
het ritme en tempo van de muziek goed aanvoelen. Doe dit door elke taak ritmisch
geaccentueerd uit te beelden.
Voer de taken gedurende een exact aantal tellen uit en tel luidop (bv. vier tellen per taak). Zorg
ervoor dat de taken telkens in dezelfde volgorde aan bod komen en dat de timing goed zit.
Als dit goed lukt, maak je het een stapje moeilijker en voer je een bewegingscanon uit. Daarbij
verdeel je de klas in gelijke groepjes (bv. starten met 2 groepen en opbouwen naar max. 6). Het
eerste groepje start met taak 1 en gaat verder. Zo komt er op jouw teken telkens een groepje
bij. Bij het afronden van de laatste taak, start de groep opnieuw bij taak 1 tot de muziek
is afgelopen. Zoals een echte canon dus! Dit is een ritmische uitdager en vraagt om veel
concentratie. Zorg voor een stuwend ritme.
TAKE IT EASY
Na al dat schrobben, rollen en werpen, is het tijd voor een cooldown. Voer deze oefening in
stilte uit met grote trage bewegingen, in slow motion dus.

♪ Luisterfragment: Der fliegende Holländer, Ouverture I
(Wagner)
In het verhaal is Kapitein Ahab woest omdat Moby Dick zijn
been in een strijd heeft afgebeten. Sindsdien jaagt hij op de
grote witte reus. Zonder succes. De walvisvaarder, Ismaël
en Skipper werpen continu harpoenen naar Moby Dick en
trachten hem zo te strikken. Luister naar de Ouverture van
Wagner en beeldt met de klas deze twee scènes uit in verstilde
beweging.

♪ Luisterfragment: Scène d’amour (B. Herrmann)
De zeemzoete melodie van Herrmann toont hoe Ismaël zijn perikelen in een dagboek pent
terwijl zijn vader wil dat zijn zoon iets beters doet. Beeld deze scène in slow motion uit.
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KLEINE COMPONISTEN

♪ Luisterfragment: Leidmotief Moby Dick en Leidmotief Ahab
Het mag duidelijk zijn dat elk personage uit het verhaal van Moby Dick verschillende
karaktertrekken heeft. In de muziek wordt dat extra beklemtoond door een zogenaamd
leidmotief. Een leidmotief (naar het Duitse Leitmotiv) is een (kort) muzikaal thema dat in
een muziekstuk steeds terugkeert als in de tekst of op het toneel een bepaald personage
verschijnt. Hierdoor gaat de luisteraar het leidmotief met dat specifieke personage associëren
en krijgt de muziek een concrete betekenis. In het OORcollege horen de leerlingen twee
verschillende leidmotieven die de sprekende eigenschappen van Moby Dick en kapitein Ahab
ondersteunen.
Tijdens deze opdracht gebruik je de leidmotieven als rode draad. Je leert de leerlingen de tekst
aan op de twee bestaande leidmotieven. Zo inspireer je hen om nadien zelf een leidmotief te
bedenken voor Ismaël.
Ga aan de slag!
•
Luister een aantal keer naar de twee leidmotieven zodat de leerlingen het thema
herkennen.
•
Zing mee met onderstaande tekst op het leidmotief van Moby Dick.
• Vraag: “Waar is hij? ‘k Zoek Moby Dick?”
• Antwoord: “Wie zoekt die vindt!”

Zing mee met onderstaande tekst op het leidmotief van kapitein Ahab! Scandeer de tekst
ritmisch op de muziek. Het herhaalt zich een aantal keren.
•
“Dagen en nachten op jacht”
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•

Maak nu een leidmotief voor Ismaël. Zorg ervoor dat dit leidmotief verschilt van het
motief dat Wagner voor Ahab en Moby Dick schreef. Tenslotte is Ismaël een heel ander
personage.
•
Bespreek klassikaal welke klanken bij zijn personage passen
•
Gebruik hiervoor je stem en lichaam

•

Werk dit verder uit in kleine groepen van 4 à 5 leerlingen.
•
Geef elke groep een specifiek instrumentarium (lichaam, stem, klein voorwerp, klein
melodisch slagwerk, een eigen geknutseld voorwerp, …)
•
Elke groep verzint zelf een nieuw leidmotief voor alle personages rekening houdend
met de karaktereigenschappen. Geef duidelijke instructies hoe lang het leidmotief
mag duren. Werk ritmisch en nadien ook melodisch.
•
Laat de leerling per groep hun nieuwe leidmotieven voorstellen aan de anderen. Laat
de leerlingen uitleggen waarom en hoe ze tot dit leidmotief kwamen.

EEN WALVIS IS GEEN VIS EN
NOG MEER OVER DE WALVIS
Een walvis is geen vis. Een walvis behoort tot de gewervelden en is een zoogdier. Jonge
walvissen drinken melk bij hun moeder. Een vis haalt onder water adem, maar een walvis doet
dat niet. Een walvis heeft, net zoals de mensen, longen. Hij komt even boven water om lucht
te happen door zijn neusgaten die boven op zijn kop zitten. In zijn lijf wordt de lucht warm. De
walvis blaast de lucht heel hard uit en zo wordt de lucht damp. Het lijkt wel een grote fontein.
De familie van een walvis bestaat uit de stier (het mannetje), de koe (het vrouwtje) en het kalf
(het jong).

Walvissen in twee categorieën
Walvissen verdeel je in twee categorieën: tandwalvissen en balein- of baardwalvissen. Tot die
twee groepen samen behoren maar liefst 75 soorten walvissen.
De tandwalvissen zijn de grootste van de beide groepen. Er zijn ongeveer 65 soorten die
allemaal in het bezit zijn van tanden. Tandwalvissen eten vis en inktvis.
De tweede categorie, die van
de baardwalvissen bestaat uit
ongeveer 10 soorten. Deze groep
heeft in de bek geen tanden, maar
een soort rooster van baleinen
met harige franjes eraan. Het hele
apparaat, ook wel baard genoemd,
werkt als een enorme zeef. De bek
van een grote baleinwalvis is zo
groot dat een volwassen mens er
rechtop in zou kunnen staan. Toch
hebben deze walvissen een heel
smalle slokdarm. Ze eten krill, een
brijachtige massa die bestaat uit
zeer kleine garnaalachtige diertjes
en in grote hoeveelheden voorkomt
aan de oppervlakte van de zeeën
van de noord- en zuidpool.
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Vijanden? Waar?
Natuurlijke vijanden hebben de walvissen niet, maar walvissen zijn de natuurlijke vijanden van
mensen. Mensen hebben al te vaak op walvissen gejaagd omdat ze de walvis nodig hadden.
Ze kookten de speklaag, er werd lampolie van gemaakt, margarine en zeep. Door al dat jagen
zijn er veel minder walvissen in de wereld. De jacht op de walvis is nu verboden, want het is een
beschermd diersoort. Dat was ooit anders.

Poen scheppen met harpoen
Tegen het einde van de 19e eeuw vond Svend Foyn uit Noorwegen de explosieve harpoen uit.
Die werd in het lichaam van de walvis geschoten. Door een ontploffende lading sloegen vier
weerhaken zich vast binnen de walvis. De walvis sleepte dan de jachtboot soms wel twee uur
met zich mee totdat hij uitgeput was. Als er bloed uit het ademgat van de walvis spoot, wisten
de jagers dat hij gauw zou sterven.
Door de uitvinding van de explosieve harpoen kon men walvissen gemakkelijker vangen.
Eerst slachtten de Basken in de Atlantische Oceaan de meeste walvissen af. Daarna deden
Britse, Nederlandse, Scandinavische, Franse en Duitse jagers mee in de Noordelijke IJszee.
Tenslotte zetten deze landen hun slachttocht verder in het gebied rond Antarctica. Ook Japan,
Noorwegen, de Sovjet-Unie en Korea sloten aan.
De walvisindustrie was ooit een miljoenenbedrijf. In de jaren ’30, ’40 en ’50 van de vorige eeuw
werden jaarlijks 30.000 walvissen gedood. Veel zakenlieden werden miljonair. Aan de toekomst
werd niet gedacht. Een blauwe vinvis leverde ongeveer 20 tot 30 ton traan op uit blubber,
beenderen en vlees. Al dit ‘materiaal’ werd in een half uur verwerkt. Soms werden er te veel
walvissen gedood, die dan in het water begonnen te rotten. De schepen gebruikten die dieren
als stootkussens wanneer ze tot bij het moederschip moesten komen om voorraden in te
slaan.
Door de grote walvisjacht zijn er weinig walvissen overgebleven. De aantallen waren
te klein om nog rendabel te zijn waardoor de jacht onvoldoende opbracht. Walvissen
vermenigvuldigen zich nu eenmaal minder snel dan geld! Niettemin gaat de walvisindustrie
nog steeds door, zij het op veel kleinere schaal. Dit komt doordat steeds minder landen
meedoen aan het opruimen van de laatste walvissen.
EEN WALVISOPDRACHT
•
Verdeel de klas in kleine groepen. Laat elke groep twee of drie soorten walvissen opzoeken
(bv. potvis, orka, narwal, blauwe vinvis, grijze walvis, bultrug, …). Laat de leerlingen aan het
woord. Ze vertellen de belangrijkste zaken over de verschillende walvissen aan elkaar.
•
Organiseer nadien een quiz over de belangrijkste walvis-weetjes!
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