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“Ik zou graag een ‘ge-
d a ch t e s ch r ij f p e n ’ wil-
len uitvinden. Soms
gaan mijn gedachten
zo snel dat ik niet
meer weet wat ik op
wou schrijven. Met de
‘g e d a ch t e s ch r ij f p e n ’
zou dit probleem
worden opgelost. De
pen wordt gestuurd
door mijn gedachten
en schrijft vanzelf. (...)
Zo zou de pen zelfs
mijn dromen kunnen

o p s ch r ij v e n . ”
Dat schreef Dagmar
Huijbers (10 jaar) en
Dr. Zeepaard vindt
het een mooie ge-
dachte. Stel je voor
dat je ‘s morgens nog
even je droom zou
kunnen nalezen!
Heb je ook een idee
voor een uitvinding?
Zoals zo’n pen, een
parachutejurk of re-
genmachine? Stuur
dan je tekening naar :

Dr. Zeepaard
Redactie wetenschap
NRC Handelsblad
Postbus 8987
3009 TH Rotterdam
en maak kans op een
Dr. Zeepaard T-shirt.

Mijn uitvinding: een gedachteschrijfpen
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Een dekentje van hondenwol. Dat
klinkt als een broodje aap. Wat? Een
broodje aap? Ja, zo’n verhaal dat ie-
dereen rond vertelt, maar dat ei-
genlijk niet waar is. Het wordt
doorverteld, omdat het waar had
kunnen zijn. Zoals dat snackbars in
sommige steden hotdogs met apen-
vlees verkopen, terwijl ze mensen
wijsmaken dat er gewoon runder-
worstjes in die hotdogs zitten.
Maar het dekentje van hondenwol
is géén broodje aap, ook al dachten
wetenschappers tot nu toe van wel.
De Coast Salish, mensen uit het
noordwesten van de Verenigde Sta-
ten en familie van de Inuit, weefden
vroeger e ch t hondenharen door hun
d e k e n s.
Dat hebben onderzoekers uit Enge-
land ontdekt (en het staat in het
blad Antiquity). Zij bestudeerden
een oud Salish-dekentje met een
super precieze meetmethode (mas-
saspectroscopie). Daarmee konden
ze zien uit welke stofjes de wollen
draden bestonden. En zo zagen ze
ook dat dezelfde stofjes in een oude
hondenvacht zaten die een onder-
zoeker van vreemde volken ooit,

200 jaar geleden, van de Salish had
meegenomen.
Ze zaten niet in alle haren. Het de-
kentje bestond voor een deel uit
geitenhaar, zoals wetenschappers
altijd al zeiden. Maar: daar waren
lange tot wol gesponnen honden-
haren doorheen geweven. Precies
zoals Salish-moeders aan hun
dochters hadden verteld. En precies
zoals een ontdekkingreiziger uit de
18de eeuw had beschreven.
Waarschijnlijk gebruikten de Salish
hondenwol als hun geitenwol op-
raakte in de winter. En als het te
koud was om naar de markt te gaan
voor nieuwe geitenwol. Of als ze
daarvoor te arm waren.
Het hondenhaar kwam van een
spits, schrijven de onderzoekers.
Die hondensoort uit koude noorde-
lijke streken heeft een warme vacht,
met korte wol en lange zachte ha-
ren. De keeshond, in Nederland, is
een spits. Net als de chowchow, met
die blauwe tong. Maar de spits van
de Salish is uitgestorven. En de-
kentjes van hondenwol worden ook
niet meer gemaakt. Jammer hé.
Margriet van der heijden

Dekentjes van hondenwolZeg, die maan staat verkeerd!
Sinterklaasje, kom maar bin-
nen met je knecht... Jawel,
maar hoe laat? Toch niet diep
in de nacht? Volgens veel
pakpapier wel: de maan daar-
op schijnt in werkelijkheid
pas om vier uur ‘s nachts.

Dr. Zeepaard ziet vlekken
DE PROEFJESFABRIEK

Vandaag bestudeert Dr. Zeepaard de
sproeten van de zon. Sproeten?
Jaha, kijk maar.

Wat heb je nodig? - Een verrekijker
(op een statief, als je dat hebt), wit
A4-papier, een zonnige dag en een
volwassene.

Wat moet je doen? - We gaan de
verrekijker gebruiken op een andere
manier dan je gewend bent. We
kijken er namelijk niet zelf doorheen,
maar gebruiken hem als projector.
LET OP: kijk nooit in de zon, niet met
het blote oog en zeker niet met de
verrekijker! En doe de proef met een
volwassene erbij. Aan de slag!

- Bekijk de verrekijker. Zie je dat hij
twee uiteinden heeft? De kant waar
je doorheen kijkt, de smalle kant,
heet het ‘oculair’. De andere, wat
bredere kant heet het ‘objectief’. Aan
de smalle kant zit een focusring,
waarmee je kunt scherpstellen.
- Richt de verrekijker met de brede
kant naar de zon (doe dit op gevoel,
kijk niet door de verrekijker).
- Vraag de volwassene om het witte
blaadje ongeveer een meter achter
de verrekijker te houden.
- Richt de verrekijker zo dat het
zonlicht precies door de verrekijker
op het blaadje valt. Je hebt nu een
afbeelding van de zon gemaakt – een
‘projectie’! Is die nog wat onscherp,
stel dan scherp met de focusring of
laat de volwassene het blaadje
verder weg houden. Zie je iets
bijzonders?

Hoe kan dat? De donkere plekjes die je
ziet, heten ‘zonnevlekken’. Ze
ontstaan dankzij magnetische velden
op de zon en zijn veel groter dan je
waarschijnlijk denkt: vaak zelfs groter
dan de aarde. Ze zien er donker uit
omdat het op die plekken ietsje koeler
is dan op de rest van de zon, namelijk
‘maar’3.500 graden Celsius. Dat is
heel erg heet, maar koel vergeleken
met de rest van de zon, want daar is
het bijna 6.000 graden Celsius.
Met dank aan UNAWE,
sterrenkunde voor kinderen
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Oei oei oei, zou Sinterklaas
het wel weten? Zijn Pieten
zijn druk bezig kado’s in te
pakken. Maar meer dan de
helft van het pakpapier in
Nederland is fout. De
maan staat er verkeerd om
o p.
Dat heeft de Groningse
sterrenkundige Peter Bart-
hel uitgezocht. Hij heeft
goed geluisterd naar alle
Sinterklaasliedjes. ‘Oh, lie-
ve Sint Nicolaas, breng ons
vanavond een bezoek’, bij-
voorbeeld.
Zo is het ook, Sinterklaas
brengt zijn kado’s op 5 de-
cember vroeg in de avond.
Als de kinderen nog wak-
ker zijn. Niet ‘s nachts als
ze slapen.
Maar ja, wat voor maan
staat er op het pakpapier?
Twee op de drie keer een
sikkeltje dat naar links is
uitgebogen. En wanneer is
zo’n sikkel te zien? Juist,
diep in de nacht, als alle ka-
do’s allang zijn uitgepakt!
Ai, moeten de pakpapierfa-
brikanten nu in de zak,
mee naar Spanje? Nee, dat
nou ook weer niet, zegt Pe-
ter Barthel. Zijn pakpa-
pieronderzoek was een
grap – en een klein beetje
serieus. Want als het pak-
papier klopt, zegt hij, dan
onthouden mensen mis-
schien beter hoe het zit
met de maan.
Eh, tja, hoe zit dat ook al-

weer? Kijk mee met het
plaatje. De maan draait in
krap een maand om de aar-
de. Daarbij houdt ze steeds
dezelfde kant naar de aarde
gericht. Maar dit ‘g e z i ch t ’
van de maan zien we niet
altijd helemaal. Als de
maan tussen de zon en de
aarde staat zien we het
zelfs helemaal niet. Dan
ligt het in de schaduw: dat
heet nieuwe maan.
Twee weken later, als de
maan ‘a ch t e r ’ de aarde
staat, vallen de zonnestra-
len juist recht op haar ge-
zicht: we zien een volle
maan. En daartussen zien
we de maan aan de ene
kant van de aarde twee we-

ken lang van nieuw naar
vol groeien (‘wa s s e n ’), en
daarna aan de andere kant
van de aarde twee weken
lang weer krimpen van vol
naar nieuw.
Kijk nog even mee: in Ne-
derland, op het noordelijk
halfrond, staat zo’n was-
sende maan aan het begin
van de avond als een naar
r e ch t s uitgebogen sikkeltje
aan de hemel.
En de krimpende maan,
die zo vaak op het pakpa-
pier staat, laat zich pas
diep in de nacht of zelfs in
de vroege ochtend zien.
Maar och, Dr. Zeepaard
snapt wel dat pakpapier-
ontwerpers dat af en toe

vergeten. Toen hij zelf te-
rugdacht aan de grote gele
maansikkel die hij deze
week aan de hemel zag,
wist hij ook niet meer of
die nou linksom of rechts-
om stond.
Bovendien, misschien was
het pakpapier wel bedoeld
voor schoenkadootjes die
in het holst van de nacht
worden bezorgd, als ieder-
een slaapt! Hoe dan ook, de
pakpapiertekenaars in Ne-
derland zijn niet de enige
die zich vergissen. Op het
pakpapier van de Kerst-
man in Amerika staat de
maan ook vaak verkeerd.
Margriet van der
Heijden
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Dit papier klopt dus niet

Deze maan staat verkeerd

maancyclus
29,5 dag

Zon

nieuwe
maan

avond

ochtend

aarde

wassende maan

Het is al bijna
ochtend als de 

maan er zo uitziet!

Deze maan
kun je 

‘s avonds zien

krinpende maan

volle maan
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