
Rudi en de zee - het begin

Tussen 1900 en 2015 is 
de zeespiegel gestegen. 
Zo werd Tuvalu ‘kleiner’.

Rudi wordt wakker. Hij merkt dat het vliegtuig daalt. Al 26 uur is hij nu met zijn vader onderweg, ze zijn
twee keer overgestapt en Rudi heeft de meeste tijd geslapen.
Uit het raampje ziet Rudi kleine groene vlekjes in de oceaan. Dat is Tuvalu, weet hij, het landje in de Grote
Oceaan waar zijn vader de komende twee weken onderzoek gaat doen. Rudi mocht mee, juf in groep 7
vond dat veel leerzamer dan op school zitten. Rudi’s vader werkt bij de universiteit. In het vliegtuig, als
Rudi wakker was, heeft papa hem uitgelegd wat hij gaat doen. Rudi snapte er weinig van. Iets met 
de klimaatverandering, de zeestroming, de windrichting... op school vindt hij dat óók al saaie lessen.

Het vliegveldje van de hoofdstad is klein. Het hele landje is klein: negen eilandjes met maar 12.000 mensen
erop. Papa heeft Rudi al voorbereid: er is geen luxe hotel, geen zwembad, geen McDonald’s. Er is wel veel
armoede en ze slapen bij een gastgezin met drie kinderen. Rudi vindt het best: het is één groot avontuur
voor hem. 
De hoofdstad Funafuti stelt niet veel voor: het zijn voornamelijk houten en golfplaten hutjes. Het huis van
hun gastgezin is iets groter en van steen. Als Rudi en papa de taxi uitstappen, komen de kinderen al naar
buiten: de tweeling Aka en Tofa van 11 jaar en Enela van 4 jaar.
Als papa nog bezig is uit te laden en kennis te maken met de gastouders, voetbalt Rudi al met de tweeling.
Het valt hem op dat het overal erg nat is. Heeft het soms net geregend?
’s Avonds bij het eten (gebakken banaan, frites van zoete aardappelen en kipkluifjes) legt vader uit wat hij
gaat doen. Het probleem voor Tuvalu is, dat het water in de zeeën en oceanen op aarde langzaam stijgt.
Dat betekent dat in Nederland de duinen en dijken verstevigd moeten worden. Maar voor Tuvalu is het
veel erger: de negen eilandjes zijn nergens hoger dan 1 meter boven de zeespiegel en dat wordt steeds
minder. De zee komt steeds hoger, het eilandje van de hoofdstad heeft al geen strand meer, de akkers
waar zoete aardappelen en maïs werden verbouwd staan al onder water. Er komen geen toeristen meer
naar Tuvalu en zo wordt de bevolking steeds armer. Vervelend allemaal, maar Rudi geeuwt slaperig. Hij wil 
liever naar bed.

De volgende ochtend gaat papa meteen aan het werk. Twee mannen van de universiteit van Tuvalu komen
hem halen. Rudi’s vader weet alles van water, dijken en duinen. Misschien kan hij Tuvalu helpen.
Rudi gaat met Aka en Tofa naar de zee. Het is vakantie op Tuvalu, zijn nieuwe vrienden hoeven niet naar
school. Ze leren Rudi snorkelen, zodat hij onder water kan kijken naar de prachtige vissen. Maar Rudi ziet
ook autowrakken, delen van huisjes en nog meer troep. 
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Het is moeilijk te begrijpen dat de zeespiegel op aarde stijgt. Daar merk je in Katwijk of
Zandvoort niets van. Nog gekker is het te beseffen dat het misschien wel door de mensen
komt... Pas als je er met je neus bovenop staat, zoals Rudi in dit verhaal, ga je het snappen.

De stijging van de zeespiegel Tekst en tekening: Jan Schotman
www.slimme-teksten.nl



Het was hier eerst land, legt Aka uit, maar nu is het zee. Tuvalu wordt steeds kleiner. Met een stukje steen
tekent Tofa het op een rots: de zee komt steeds hoger, Tuvalu wordt steeds kleiner. Rudi is verbaasd. 
Hoe lang gaat dat nog goed, vraagt hij? Nog tien jaar, zegt Aka. Dan is Tuvalu verdwenen en moet iedereen
verhuisd zijn. Rudi is stil. Stel je voor dat hún huis in Alkmaar onder water zou lopen...

’s Middags komt papa thuis. Hij is
somber, de situatie is nog ernstiger dan
hij had gedacht. Er zijn meer plekken op
aarde die bedreigd worden door het
stijgende water, Nederland bijvoorbeeld,
maar daar zijn de mensen rijk. Tuvalu is
arm en niemand kijkt naar deze mensen
om. Er staat in veel straten al water, 
dat is ongezond omdat er bacteriën in
kunnen zitten waar je ziek van wordt.
Ook dát nog!
Elke dag gaat papa onderzoek doen en
elke dag laat de tweeling Rudi hun natte
eiland zien. En ’s avonds klaagt de vader
van Aka en Tofa dat hij niet meer
werken kan door het water. 
Hij verzamelde vroeger kokosnoten,
maar alle kokospalmen aan het strand
zijn ‘verdronken’. Vissen gaat ook niet
meer: het water in het haventje staat 
zo hoog dat de vissersboten niet meer
kunnen aanleggen.
Rudi vindt het fantastisch op Tuvalu,
maar ziet ook wel dat het zo niet door
kan gaan. Weet zijn vader niet een oplossing? Voor ze weer terug vliegen naar Nederland, wil Rudi hun
gastgezin, eigenlijk iedereen op Tuvalu, kunnen helpen. Maar hoe?              

1 In de tekst (en in het kader) staat veel 
informatie over de oorzaken van de waterstijging en
over de gevolgen voor de hele wereld én voor Tuvalu.
Schrijf in een schema de oorzaken en gevolgen op:
links een rijtje met oorzaken, rechts een rijtje met
gevolgen.

2 Bedenk samen met een klasgenoot een oplossing
voor Tuvalu en zijn bevolking. Let op: het moet 
een oplossing zijn die echt kán, ook al kost het 
misschien moeite en geld. Denk met zijn tweeën
goed na: wat weet je nu, en wat kun je nu bedenken? Kun je eilanden redden? Moet er iets gebeuren met 
de economie, dus de manier waarop de mensen op Tuvalu hun geld verdienen? Maak er een mooi plan van, 
dat mag je doen zoals jullie dat willen. Het best uitgewerkte plan van de klas (of meer plannen) gaan jullie 
mailen aan de regering van Tuvalu. Vraag juf of meester hoe je dat doet. Probeer het plan zoveel mogelijk in 
het Engels te maken, met duidelijke tekeningen.

De stijging van de zeespiegel

Wat gebeurt er eigenlijk?

1  Water zet uit bij verwarming (het wordt ‘groter’) en 
daardoor stijgt automatisch de zeespiegel. Als je koud water
in een bakje een beetje verwarmt, komt het hoger in het
bakje te staan.

2  Door het smelten van landijs komt er meer water 
in de oceanen. Als je al het ijs op Groenland verdeelt over 
de oceanen zou dat goed zijn voor zeven meter extra water!
Ook het ijs van Antarctica smelt steeds sneller.

Hoe komt het?

Het water op aarde wordt langzaam warmer. 
Sinds 1900 is het ongeveer 2,8 graden warmer geworden. 
Dat komt omdat de warmte van de zon, die de aarde
opwarmt, niet meer zo goed ‘terug’ kan. Door luchtvervuiling
van auto’s en fabrieken (die CO2 de lucht in blazen) en het
enorme aantal koeien en varkens (die methaangas veroor-
zaken) is de dampkring rond de aarde ‘dikker’ geworden. 
Zo blijft warmte op aarde gevangen en wordt het warmer.
Onze eigen schuld! In ieder geval voor een groot deel.

Opdrachten

Het lijkt een paradijs, maar 
van het strand van Funafuti 
is al niet veel meer over.
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Lees nu ook Slimme Tekst ‘Rudi en de zee - het vervolg’


