
KUIFJE?
‘Ja, Kuifje had een duikboot in de vorm 
van een haai. Later dacht ik: als je jezelf 
vermomt als haai, kun je hun natuurlijke 
gedrag zien en filmen. Dat heb ik toen 
samen met technische mensen gedaan. 
Het is eigenlijk een enorm pak in de 
vorm van een witte haai. Daar zit ik dan 
in, met een duikpak waarmee je geen 
bellen maakt. Ik kan net zo bewegen als 
een haai, er zit haaiengeur aan, bijna 
geen metaal en niks met elektriciteit.  
Dat zouden de haaien namelijk merken.’ 

SPANNEND! WERKTE HET? EN WAT HEB JE 
MEEGEMAAKT?
‘Het was moeilijk, maar uiteindelijk lukte 

het. Op een dag zwom ik bij een paar 
enorme witte haaien. Ineens waren ze 
weg. Ik snapte niet wat er aan de hand 
was. Tot er ineens een groep dolfijnen 
langskwam. Witte haaien zijn dus 
doodsbang voor dolfijnen! Eigenlijk wel 
logisch, want die werken samen en 
kunnen zo een haai de baas. Dat was 
een fantastische ervaring en ontdekking! 
Ik vind het echt super dat de WNF- 
Rangers eerder dit jaar actie hebben 
gevoerd voor de haaien. Het geld is 
belangrijk, want dan kunnen ze beter 
worden beschermd. Maar minstens even 
belangrijk is, dat de haaien er een hoop 
vrienden bij gekregen hebben. Dat 
kunnen ze goed gebruiken!’ u

Fabien Cousteau maakt onderwaterfilms
en beschermt de zeeën. Hij is vooral dol 

op haaien. TamTam interviewde hem.

Vermomd als  haai

Jij kent hem misschien niet. 
Maar je ouders en je opa  
en oma hebben vast wel  

eens gehoord van de Fransman 
Jacques-Yves Cousteau. Hij  
was vroeger de beroemdste  
onderwaterfilmer en ocenanen-
beschermer ter wereld. Zelfs zijn 
boot – de Calypso – kende 
iedereen. Twintig jaar geleden  
is hij overleden, maar zijn oudste 
kleinzoon Fabien Cousteau zet 
zijn werk voort. 

MOCHT JE ALS KIND MEE MET  
DE CALYPSO?
‘Jazeker. Zelfs toen ik nog maar  
een baby was, ging ik al mee. Mijn 
ouders werkten ook mee met het 
onderzoek en het maken van films. 
Toen ik vier was maakte ik al mijn 

eerste duik. Met een klein duikflesje 
en een speciale ademautomaat.  
Mijn opa maakte dat soort dingen 
zelf. Toen ik vijf was zag ik mijn 
eerste haai.‘

VOND JE DAT NIET ENG?
‘Helemaal niet. Ik zag ook hoe 
rustig iedereen bleef als er 
haaien in de buurt waren. Ik 
groeide tussen ze op. Toen ik 
zeven was, zag ik stiekem de 
griezelfilm Jaws, over een 
moordlustige haai. Ik snapte 
er niks van: zulke haaien 
bestaan helemaal niet!  
Dat was een belangrijk 
moment voor later. Samen 
met een ander moment: 
toen ik een stripboek las 
van Kuifje.‘

Naam: Fabien Cousteau
Geboren in: Frankrijk

Woont in: Verenigde Staten
Leeftijd: 50 jaar

Beroep: haaienonderzoeker, 
oceaanbeschermer en 

onderwaterfilmer.

 Beroemde opa 

 Jacques-Yves Cousteau. 

Haaien kunnen
‘stereo-ruiken’. Ze kunnen 

dus beide neusgaten los 
van elkaar gebruiken. Zo 
ruiken ze waar de geur 

vandaan komt.

 Fabien bleef met zijn onderzoeksmissie ‘Mission31’ 

 maar liefst 31 dagen onder water! 

 Vader Jean-Michel en zus Céline zijn ook 

 oceaanbeschermer. De hele familie doet mee! 

Slim haaienpak!
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 Witte haai 




