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Kijk, het regent – en
het regent een vogel!
Op 29 november 2010
keek Celine Hooger-
vorst uit Hengelo op
buienradar of ze een
paraplu mee moest
nemen en toen zag ze
dat er een aalscholver

van regen op Neder-
land zat. Ze vond het
plaatje zo mooi dat ze
het al die tijd be-
waard heeft.
Heb jij ook een tak ge-
zien die lijkt op een
krokodil, een wolk als
een konijn of een

steen als een dikke
pad? Zet hem op de
foto, stuur die naar:
Dr. Zeepaard
NRC Handelsblad
Postbus 8987
3009 TH Rotterdam
en maak kans op een
Dr. Zeepaard T-shirt.

A a l s c h o l v e r- b u i

I L LU S T R AT I E  I R E N E  G O E D E

In de jaren dertig van de vorige
eeuw gebeurde er iets ergs. Een vis-
je van een Oostenrijkse dierenon-
derzoeker raakte beklemd onder
een voederapparaat. Natuurlijk be-
vrijdde de bioloog het – maar een
beetje beschadigd was het wel, toen
hij het teruggooide.
Er gebeurde toen iets raars bij de
andere vissen. Normaal waren die
supertam, maar nu waren ze op-
eens angstig. Ze hielden zich schuil,
of zwommen in paniek weg. Ze ble-
ven ook nog heel lang bang, alsof
iets ze schrik blééf aanjagen.
En dat was ook zo. Een stofje in het
water, een stofje van het slachtoffer.
Dat waarschuwde ze. De Oosten-
rijkse bioloog bedacht dat zo’n stof-
je vrijkomt als een vis beschadigd
wordt. Hij noemde het ‘s ch r i k s t o f ’.
Daardoor weten vissen binnen de
kortste keren dat een ander iets is
overkomen. Iedereen houdt zich
opeens gedekt of let extra op. Er is
vast een snoek, baars of haai van het
schooltje vis aan het eten.
Onderzoekers in Singapore hebben
het nu eens precies uitgezocht (ze
schrijven erover in Biology Letters).

De schrikstof zit niet in de huid
zelf, maar dicht op de huid: in de
slijmlaag. Die zit als een bescher-
mende jas om de vis, en kan óók be-
schadigen. Daarom moet je een vis
altijd met natte handen beetpak-
ken, behalve als je hem toch gaat
opeten. In een mooie slijmlaag zit
het schrikstofje goed opgesloten.
Maar bij geweld van bijvoorbeeld
roofvistanden komt het snel vrij en
verspreidt het zich door het water.
Vissen kunnen ruiken als de besten,
en op dit stofje reageren ze razend-
snel. Bij zebravisjes heet het ‘ch o n -
droïtine’. Het is een suikerachtige
stof. Angst ruikt dus zoet, voor vis-
sen. Zo valt veel raadselachtig vis-
sengedrag te snappen. Het is net of
zo’n slachtoffervisje heel hard
‘help’ gebubbeld heeft, en iedereen
denkt: o jee, ik help. Mezelf. Nee,
het gevangen of gewonde visje
schiet er niets mee op. Maar zijn
groepsgenoten, met familieleden,
wel. Jammer voor de snoeken, baar-
zen en haaien. Eén lekker visje
smaakt naar meer. Maar nu moeten
ze helemaal opnieuw op zoek.
Frans van der Helm

Bij vissen ruikt angst zoet

Chimpansees helpen zichzelf, mensenkinderen werken samen. F O T O ’ S  A P,  E V E R Y S T O C K F O T O

Kleuters tegen chimps
Onderzoekers lieten kleuters
en chimpansees puzzels ma-
ken. De mensenkinderen de-
den het beter dan de apenkin-
deren. Zijn mensen zijn beter
in vooruitgang?

Dr. Zeepaard is gewichtsloos

DE PROEFJESFABRIEK

De Nederlandse astronaut André
Kuipers zweeft in het ruimtestation ISS
boven de aarde. Waarom zweeft hij?
Dit proefje laat daar iets van zien.

Wat heb je nodig? - Plastic of papieren
bekertjes, een pen, een emmer, water
en een plek om met water te knoeien.

Wat moet je doen?- Prik met de pen
onderaan het bekertje in de zijkant een
gaatje.
- Hou met een vinger het gaatje dicht
en vul het bekertje met water.
- Hou dan het bekertje hoog boven de
emmer en haal je vinger van het gaatje.
Let op de waterstraal uit het gaatje.
- Wacht tot het bekertje leeg is. Hou

weer het gaatje dicht met je vinger en
vul het bekertje opnieuw.
- Hou het bekertje nogmaals hoog
boven de emmer, haal je vinger van het
gaatje af, let op de waterstraal... en
laat het bekertje vallen in de emmer.
- Zag je wat er gebeurde met de
waterstraal? Doe het nog een paar keer
om het goed te kunnen zien!

Hoe kan dat? De zwaartekracht trekt
alles op aarde naar beneden. Ook het
bekertje en het water daarin. Maar
zolang je het bekertje vasthoudt, kan
dat niet vallen. Het water wel: de
zwaartekracht trekt het naar de bodem
van het bekertje, en daar stroomt het
onder druk van zijn eigen gewicht weg
door het gaatje.
Tot je het bekertje loslaat. Het water en
het bekertje vallen dan samen naar
beneden, met dezelfde snelheid. Het
water wordt niet langer tegen de
bodem van het bekertje gedrukt en het
stroomt tijdens het vallen dus niet
meer uit het gaatje. Het water is in
‘vrije val’, heet dat.
Een astronaut in een ruimtestation is
eigenlijk ook in vrije val. Net zoals in dit
proefje: het ruimtestation is het
bekertje, en de astronaut is het water.
Terwijl het ISS rondjes om de aarde
draait, ‘valt’ de astronaut steeds steeds
even snel als het ISS naar de aarde toe.
Daardoor ‘zweef t’ de astronaut in het
ISS, en lijkt hij gewichtloos!
Met dank aan UNAWE,
Sterrenkunde voor kinderen

Meer: http://nl.unawe.org
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Chimpansees hebben geen
computers. Papegaaien rij-
den niet in auto’s. En dol-
fijnen lezen geen kranten.
Ja, dat weet iedereen. Maar
waarom zijn mensen de
enige dieren die steeds
slimmere en handigere
dingen verzinnen?
Kijk naar chimpansees.
Sommige chimps slaan
met een steen noten open.
Hartstikke handig.
Onze voorouders zijn ooit
ook met stenen begonnen.
Maar daarna gingen men-
sen vuistbijlen maken, en
vuur, speren, wielen, ak-
kers, boeken, vliegtuigen
en mobieltjes. Alleen men-
sen gaan vooruit.
Wetenschappers wilden
weten hoe dat komt. Ze be-
dachten een puzzel, voor

apen en kleuters, waarmee
je vooruit kunt komen. Er
waren drie levels. Als je een
level haalde, kreeg je een
sticker. De apen kregen
fruit of wortel.
Het was een simpele puz-
zel, echt iets voor kleuters.
De puzzel was een grote
doos waar je met z’n allen
mee kon spelen. De juf ver-
telde niet hoe het moest.
In level 1 moesten de kin-
deren ontdekken dat je een
schuifdeur open moest ma-
ken. In level 2 moesten ze
op een knop drukken, én
de schuifdeur schuiven. En
in level 3 moesten ze aan
een knop draaien.
De kleuters wonnen dik.
De helft van de kleuters
haalde de topscore. Maar
van 33 chimpansees was er
maar 1 die dat lukte. Het
klopt dus: mensen zijn be-
ter in vooruitgang.
“De apen konden het écht
niet”, zei een van de weten-
schappers achteraf. “Zo’n
slechte score hadden we
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niet verwacht. Want apen
zijn goed in na-apen. Dan
kunnen ze toch van elkaar
leren, zou je zeggen.”
Maar de kleuters werkten
véél beter samen. “Je
moet aan die knop
draaien”, zeiden ze te-
gen elkaar. Ze haalden
elkaar er ook bij, deden
elkaar na en deelden hun
s t i ck e r s.
En de apen? “Die waren al-
leen maar bezig om eten
voor zichzelf te pakken”,
vertelt de wetenschapper.
Ze staken stokjes en gras-
sprieten in de puzzel om
de hapjes eruit te henge-
len, en schoten niet op.
De kleuters waren trou-
wens niet allemaal zo suc-
cesvol. Eén groepje kinde-
ren bedacht dat het leuk
was om de stickers in be-
kertjes te doen en ermee te
gooien. Daar waren ze zo
druk mee dat ze de hele
puzzel vergaten. Ja, dat is
ook echt menselijk.
Hester van Santen


