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INKTVISSEN
Geen dier op aarde heeft zo’n uitgebreide  

trukendoos als inktvissen. Van verkleuren tot – 

euh, pardon? – vliegen. En alles zelf aangeleerd. 

Tekst Matthijs Meeuwsen  
   

De klasbakken van de oceaan

dakloos zien te redden. Het resultaat: alleen de meest gehaaide types 

wisten te overleven. Survival of the smartest dus.    

Rookgordijn
Inktvismoeders sterven meestal direct na de geboorte van hun 

kroost, maar het jonge grut leert razendsnel individueel te overleven 

dankzij een arsenaal aan camouflagekunstjes dat een kameleon doet 

verbleken. Allereerst zijn er de chromatoforen: piepkleine pigment-

zakjes in de huid, die afhankelijk van de spanning in omringende 

spiertjes in een fractie van een seconde een willekeurige kleur en 

patroon kunnen aannemen. Mocht dat niet genoeg zijn, dan hebben 

vrijwel alle soorten een inktzak waarmee ze uit hun anus een waar 

rookgordijn kunnen spuiten. Vampierinktvissen hebben voor het 

gemak bovendien de hulp ingeroepen van een leger glow in the dark 

bacteriën op hun huid. Bij gevaar lichten de bioluminiscente beestjes 

felblauw op, waardoor deze griezels hun vijanden kunnen verwarren 

met hallucinerende patronen, twee angstaanjagende nepogen op 

hun kont of zelfs een wolk lichtgevend ‘stof’.

Zeemansverhalen
Maar feit blijft dat we ook na decennia van onderzoek nog akelig 

weinig weten over deze hoogbegaafde ongewervelden. Door de afwe-

zigheid van een skelet laten ze zelden een fossiel achter, terwijl veel 

soorten bovendien hun toevlucht zoeken tot de pikdonkere diepzee. 

Het wemelt dan ook van de oude zeemansverhalen over de Kraken: 

een mythisch monster dat met zijn tentakels hele schepen naar de 

zeebodem zou sleuren. Waarschijnlijk werd de legende gevoed door 

waarnemingen van een (aangespoelde) reuzeninktvis, het soort dat 

pas dit jaar zijn debuut op bewegend beeld maakte. Nog een tikkie 

groter is de kolossale inktvis, die vermoedelijk zelfs vijftien meter 

wordt, ogen groter dan voetballen heeft en niet terugdeinst voor een 

potje knokken met potvissen.

Maar er zijn inktvissen wiens realiteit nog krankzinniger is dan zelfs 

de wildste legende. Neem de dekenoctopus, waarvan het mannetje 

pas in 2003 werd ontdekt. Wat wil je ook: het ventje wordt slechts 

centimeters lang, terwijl het vrouwtje gemakkelijk de twee meter 

haalt (alsof wij het bed delen met een vrouw die vier keer zo groot is 

als het Vrijheidsbeeld). Om nog groter te lijken kan het vrouwtje bij 

gevaar bovendien een reusachtig vlies tussen haar langste armen 

uitrollen, om als een vliegend tapijt door de zee te wapperen. Beide 

geslachten zijn ook nog eens immuun voor het Portugese oorlogs-

schip, en rukken dus doodleuk diens giftentakels af om er zelf mee te 

schermen.

Nog niet gek genoeg? Maak kennis met de Todarodes pacificus 

pusillus, oftewel ‘de vliegende inktvis’. Door snoeihard water uit zijn 

mantel te persen, kan deze soort als een jetpack opstijgen en maar 

liefst dertig meter lang boven de golven zweven om aan vijanden te 

ontsnappen of energie te sparen. 

Drie harten
Maar ook ‘huis-tuin-en-keuken-inktvissen’ zijn een verzameling van 

bijna buitenaardse kwaliteiten. Allereerst is er hun mantel, die zo 

flexibel is dat zelfs de meest reusachtige octopussen zich moeiteloos 

door gaatjes wurmen die nauwelijks groter zijn dan hun oogbol. In het 

midden bevindt zich een papegaaiachtige bek, waarin een Zwitsers 

zakmes aan instrumenten schuilgaat om elk prooidier te kraken. Drie 

harten pompen ondertussen het blauwe bloed rond. En dan zijn er nog 

die pupillen, die altijd horizontaal zijn gefixeerd, waardoor het zicht 

onveranderd blijft als het dier schuin of zelfs ondersteboven hangt. 

Maar het meest bizarre blijven toch wel de armen, die niet alleen 

smaken proeven en weer kunnen teruggroeien na amputatie, maar 

bovendien het leeuwendeel van de intelligentie bevatten. Letterlijk. 

Zestig procent van de zenuwcellen bevinden zich immers niet in het 

brein van een inktvis, maar in zijn armen. De hersenen hoeven enkel 

zo nu en dan een taak te delegeren, waarna de ‘slimme’ tentakels zelf 

de reflexen coördineren. Wetenschappers die de armen van over-

leden octopussen afsneden, ontdekten zo dat die niet alleen naar 

hartenlust door bleven kronkelen, maar zelfs nog prooidieren bij de 

strot grepen om door te geven naar de plek waar zich zojuist nog hun 

mond bevond. 

D
e octopus is een dom schepsel”, schreef Aristoteles. “Om 

hem te vangen hoef je slechts je hand in het water te  

steken.” De oude Griek had er echter niet verder naast kun-

nen zitten: hoe meer we leren over inktvissen, hoe  

slimmer ze blijken. Uit tests blijkt dat ze puzzels oplossen, doolhoven 

memoriseren, mensen onderscheiden, potten met kindersluiting 

openschroeven en eigenhandig met inventieve oplossingen op de 

proppen komen. Een Duitse octopus ergerde zich bijvoorbeeld zo aan 

een lamp, dat hij ’s nacht zijn aquarium uit klom en net zo lang water 

richting het peertje schoot tot het door kortsluiting doofde. En ook in 

het wild tonen ze hun vernuft. De tropische kokosnootoctopus zeult 

zijn favoriete vrucht mee als mobiele schuilkelder, terwijl de mime-

octopus vijanden afschrikt door feilloos pijlstaartroggen, koraaldui-

vels en zeeslangen te imiteren. 

Maar waarom zijn juist deze weekdieren zo onwaarschijnlijk intel-

ligent? Het antwoord ligt volgens biologen in de evolutieloop van 

de Cephalopoda: de verzamelnaam voor alle inktvisachtigen. Leden 

van deze klasse werden 500 miljoen jaar geleden geboren met een 

uitwendige schelp, maar ordes als de octopussen (acht armen) en 

pijlinktvissen (tien armen) moesten hun kwetsbare, weke lijf al snel 

BIOMIMICRY

Heb jij ook zo’n irritant douchebakje dat op de meest onverwachte momenten 

naar beneden klettert? Niet lang meer! Door de nanostructuur van inktviszuig-

nappen onder de loep te leggen, wordt namelijk gewerkt aan kunstmatige 

superzuignappen die zelfs lijm in veel gevallen overbodig maken. 

Maar inktvissen bezitten meer slimme skills die wij goed kunnen gebruiken. 

Zo sleutelen Duitse onderzoekers aan de ideale buitenboordmotor door hun 

propulsiemotoriek te kopiëren, zijn Britse wetenschappers er al in geslaagd 

om de chromatoforen in hun huid na te apen in kunstmatige camouflage-

cellen en verstoppen ze in de Universiteit van Texas minuscule carbonbuisjes 

– afgekeken van inktvistentakels – in smart clothing om ouderen of gebles-

seerden, waar nodig, meer ondersteuning te geven.
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