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Spookt het in het bos?
Dr. Zeepaard kreeg
deze week een bos-
heks én een bosmon-
ster. De opa van Isis
van der Pluijm (5)
stuurde de berk die
Isis de ‘heks’ noemde.
Ze stond in het bos bij
Boxmeer. ‘Maar ook

heksen hebben een
eindig leven’, schrijft
opa. Ze is geveld.
Het bosmonster werd
gespot door Sjoerd
Hagenaar (8) in Arbo-
retum Belmonte in
Wageningen. ‘H ij
heeft ook groen snot
uit zijn neus hangen’,

mailt Sjoerd. Zag je
ook een dier in een
boom, in een tak of in
de wolken? Stuur dan
je foto naar Dr. Zee-
paard. Zijn mailadres
is zeepaard@nrc.nl
Als je foto wordt uit-
gekozen, krijg je een
Dr. Zeepaard T-shirt.

Een heks en een snotmonster in het bos
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Klik klik klik klik klik klik … Jagen-
de walvissen ‘horen’ hoe hun omge-
ving eruit ziet. Aan echo’s. Zelf ma-
ken ze harde klikkende geluiden.
Daarna luisteren ze heel goed hoe
die onder water weerkaatsen en
weer terugkomen. Zo weten ze wat
er veraf is, dichtbij en heel dichtbij.
Zo weten ze waar ze zijn, waar ze
naartoe moeten – en waar ze een
lekkere vis kunnen ophappen.
Hun geklik kan heel hard zijn. Oor-
verdovend. En meteen daarna ho-
ren ze toch nog die zachte echo’s, de
mini-klikjes. Wonderlijk. Onder-
zoekers van de Universiteit van Ha-
waii wilden uitzoeken hoe dat kan.
En Kina deed mee. Kina is een tam-
me zwarte zwaardwalvis. Met haar
bek vol tanden is ze toch heel goed-
moedig, Ze vindt het best als men-
sen even stroomdraadjes op haar
kop plakken die meten wat er bin-
nen allemaal gebeurt. In haar her-

senen. Zo kunnen we kijken naar
wat een walvis hoort.
Kina kreeg af en toe een gemeen
hard geluid horen, met daarvoor
eerst een zachte pieptoon. De eerste
keer kwam de knal hard in haar
hersenen aan. Maar daarna minder
hard. Toen wist de walvis: o jee,
pieptoon, oren dichthouden voor
die knal erna. (De onderzoekers ver-
telden dat op het congres The Ac-
coustics , mei 2012)
Nu heeft een walvis niet echt oren
om dicht te houden. De kop is ei-
genlijk één groot oor, een super-in-
strument. Maar toch kan Kina haar
gehoor dus een beetje afsluiten
Daar is nóg iets moois mee. We kun-
nen walvissen gaan wáárschuwen.
Voor ons. Mensen maken veel her-
rie onder water, met onverwachte
harde knallen. Voor sonar, om net
als walvissen de omgeving te ‘ho-
ren’ – maar dan met geknal. Of voor
bodemonderzoek, met explosies.
Tandwalvissen hebben daar last
van. Zoals onze oren kunnen sui-
zen, kan de hele walviskop suizen,
lijkt het wel. Slecht horen … r i ch -
tinggevoel kwijt … … geen even-
wicht meer. Zielig, ja, en onbeleefd
van ons. Maar als het toch moet kan
het dus iets netter. Gaan we ze
waarschuwen. Met zachtere vaste
waarschuwingssignalen vooraf.
Dankzij de geduldige Kina. Er
klinkt zo onder water opeens ook
mooie toekomstmuziek.
Frans van der Helm

Piep –
er volgt nu
een knal

Door een lens van water en rubber brandt de zon een zwart spoor in het hout. Dat het brandspoor hier en
daar wordt onderbroken komt door de schaduw van de bomen. FOTO STORMPROJECTEN

Branden met ballen vol water
Een heel fort vol proefjes!
Dr. Zeepaard ging kijken in
Utrecht. Op een fort kun je
kunstwerken ontdekken die
over wetenschap gaan en
vooral erg leuk zijn.

Dr. Zeepaard vangt zonlicht

DE PROEFJESFABRIEK

Welke kleur houdt het meest van de
zon? Ontdek het met dit proefje!

Wat heb je nodig? - Vijf ijsblokjes,
zwart, wit, rood, blauw en geel
gekleurd papier, een stopwatch, een

zonnige dag en een tafel in de zon.

Wat moet je doen? - Knip de vellen
gekleurd papier in vierkanten van 10 x
10 centimeter.
- Leg de vijf vellen papier los van elkaar

op een tafel buiten in de zon.
- Leg op elk vel om de beurt een ijsblokje
en hou met de stopwatch bij hoe lang het
duurt voordat het ijsblokje gesmolten is.
- Op welke kleur smelt het ijsblokje als
eerste?

Hoe kan dat? Elk voorwerp heeft een
kleur, zoals de verschillende blaadjes
papier. Maar waardoor zien wij het rode
papier als rood? Het witte zonlicht
bestaat uit een heleboel verschillende
kleuren en elk voorwerp weerkaatst een
andere kleur. Het rode blaadje
weerkaatst alleen de rode kleur uit het
witte zonlicht en de rest van de kleuren
neemt het op. Die zie je dus niet. Het
witte blaadje weerkaatst alle kleuren van
het licht: dat zien we als wit. En het
zwarte blaadje? Dat neemt juist alle
kleuren op: dat is zwart.
Al het licht dat de papiertjes opnemen,
wordt omgezet in warmte. Hoe meer
kleuren een blaadje opneemt, hoe
warmer het daarom wordt. Het witte
blaadje dat geen kleuren opneemt, blijft
zo het koelst. Het zwarte blaadje dat alle
kleuren uit het licht opneemt, wordt het
warmst. Daarom smelt het ijsblokje op
het zwarte papier het snelst en dat op het
witte papiertje het traagst! Dus trek iets
wits aan op een warme dag, dan blijf je
lekker koel!
Met dank aan unawe
Sterrenkunde voor kinderen

Meer op http://nl.unawe.org
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Heb je wel eens met een
vergrootglas een stukje pa-
pier laten branden? Vast
wel, maar hoe werkt het ei-
genlijk? Normaal zonlicht
is niet heet genoeg om iets
te laten branden. Maar een
lens zoals van een ver-
grootglas buigt de zonne-
stralen naar elkaar toe. Het
punt waar de zonnestralen
elkaar tegenkomen wordt
zo heet, dat veel dingen
daar in de fik vliegen.
De kunstenaar Zoro Feigl
vindt dit prachtig. Daarom
heeft hij een paar doorzich-
tige rubberen ballen ge-
vuld met water. Die wer-
ken ook als een lens. De
ballen heeft hij zo opge-
hangen dat het brandpunt
valt op een uitgeholde
boomstam. De ballen-met-
bomen staan nu bij het
prachtige Fort Ruigenhoek
bij Utrecht.
Dr. Zeepaard is daar gaan
kijken en zag spannende
dingen. Droge bladeren die
kinderen op de boomstam-
men legden, vlogen on-
middellijk in de brand. Het
bloknootpapier van Dr.
Zeepaard deed er wat lan-
ger over. Als je er niks op
legde, ging het hout van de
boomstam zelf branden.
In de boomstammen loopt
nu een zwarte streep van
verbrand hout. Het zon-
licht valt namelijk steeds
op een iets andere plek
door de lens. Want door de

dag heen loopt de zon van
het oosten, via het zuiden,
naar het westen. Tenmin-
ste, dat lijkt zo. In werke-
lijkheid blijft de zon op de-
zelfde plaats staan. Het is
de aarde die in een dag om
zijn as draait. Eerst bewe-
gen we naar de zon toe,
dan weer van de zon af.
De zonneballen horen bij
de tentoonstelling Kaap.
Op die tentoonstelling zijn
kunstwerken te zien die
iets met wetenschap te ma-

ken hebben. Zo liggen in
een kamer ballen op een
doek die op enkelhoogte is
gespannen boven een
vloer. Als je erop loopt, rol-
len de ballen naar de plek
waar je voet het doek om-
laag heeft getrapt. Dat
komt door de zwaarte-
kracht, zegt samensteller
Frank Koolen over zijn lie-
velingskunstwerk.
Dr. Zeepaard zelf was heel
erg verrast door een ander
kunstwerk. In een kamer

staan vier grote platen te-
gen de muur. Achter de
platen schijnt rood en geel
licht. En toch branden er
geen lampjes achter. Hoe
dat kan, moet je zelf maar
ontdekken. En als je even
klaar bent met de weten-
schap, kun je bouwen met
kaplablokjes zo groot als
bakstenen of spelen met
een reuzensjoelbak.
Karel Berkhout

Meer: www.kaapweb.nl
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