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Waarom? 
Waarom is het begin van een vraag? 
Iets vragen doen we allemaal. 
Je vraagt iets aan de juf  of  de meester. 
Of  aan je vader of  moeder. 
Bij een vraag hoort een antwoord. 
In dit boek staan 12  waarom vragen. 
 
Waarom heb je een navel? 
Waarom heeft een zebra strepen? 
 
Wil je het antwoord weten? 
Ga dan vlug naar de volgende bladzijde. 



1. Waarom heeft een zebra zwarte en witte strepen? 

Zebra’s leven in een groep of  kudde. 
In een kudde is het veiliger. 
De kudde lijkt een zee van strepen. 
Roofdieren zien alles zwart wit. 
Door die strepen raken ze in de war. 
Het is moeilijk om één zebra uit te kiezen. 

Zebra’s lijken op elkaar. 
Toch is hun pak niet hetzelfde. 
Door hun andere pak herkennen ze elkaar. 
Zie jij het verschil tussen de twee zebra’s? 

Vliegen zitten graag op dieren. 
Tussen de haren vinden ze eten. 
Ze zitten graag op een donkere kleur. 
Daar zie je de vlieg moeilijk. 
Op een zebra zitten ze niet graag. Waarom? 
Teveel witte strepen natuurlijk. 

een zee van strepen 



2. Waarom worden bladeren in de herfst geel en oranje? 

Een boom of  een plant heeft groen blad. 
Dat groene blad is heel bijzonder. 
In het blad kan de boom of  plant zijn eigen eten 
maken. 
Hoe doet een plant dat? 
De plant heeft zonlicht nodig en een gas uit de lucht. 
Die zorgen dat de plant suiker maakt. 
Dat is het eten van de plant. 
Het zonlicht en het gas geven ook het blad de groene 
kleur. 

In de herfst gaat de zon minder schijnen. 
De winter komt eraan. 
De bomen en planten gaan rusten. 
Ze stoppen met het maken van voedsel. 
De kleur groen verdwijnt uit het blad. 
De kleuren geel en oranje komen tevoorschijn. 
Die twee kleuren zitten onder de groene kleur. 
Het blad gaat langzaam dood. 
Het wordt dan bruin. 

bladeren in de herfst 

De plant maakt zijn eten 



3. Waarom hebben leeuwen manen? 

De leeuw is de koning van de dieren. 
Je herkent hem aan zijn manen. 
Die manen zijn de haren rond zijn kop. 
De leeuwin heeft geen manen. 
Door de manen lijkt de kop van de leeuw 
groter. 
Zo ziet hij er heel erg gevaarlijk uit. 
Andere leeuwen schrikken ervan. 

De manen van de leeuw geven bescherming. 
De scherpe nagels en tanden van een andere 
leeuw komen niet door die dikke manen heen. 
Jonge leeuwen krijgen manen als ze drie jaar oud 
zijn. 
Dan gaan de jonge leeuwen ook weg uit de groep. 
Ze moeten voor zichzelf  gaan zorgen. 

de leeuw 

de manen van de leeuw 

de leeuwin 



4. Waarom slapen je arm of  been soms? 

Ken je het vreemde gevoel in je hand, arm, voet 
of  been? 
Het is dat tintelende, prikkend gevoel. 
Je been of  arm kun je ook niet bewegen. 
Je kunt niet op je been staan. 
Je kunt je arm niet gebruiken. 
Wat is hier aan de hand? 
Je been of  arm slaapt. 

In je arm of  been lopen zenuwen. 
Het zijn een soort draadjes.  
Er gaat stroom doorheen. 
Die stroom laat je spieren bewegen. 
De stroom kan even niet door het draadje 
(zenuw),omdat je op je arm gelegen hebt. 
Of  je hebt lang met je benen over elkaar gezeten. 
Dat geeft dat rare gevoel. 
Na een tijdje verdwijnt het prikkende gevoel. 
Je been of  arm wordt weer wakker. 

overal zenuwen 



5. Waarom vliegt een vlinder niet recht vooruit? 

Een vlinder vliegt op een vreemde manier. 
We noemen het fladderen. 
Het lijkt wel een soort dans. 
Andere insecten vliegen in een rechte lijn. 
Een vlinder leeft maar een paar dagen. 
Een groot deel van zijn leven is de vlin-
der een rups. 
In een pop verandert de rups in een 
vlinder. 

Dan begint het korte leven van de vlinder. 
Het mannetje zoekt een vrouwtje. 
Het vrouwtje zoekt een mannetje. 
Vlinders zoeken elkaar dus. 
En door fladderen vind je iets sneller. 
Het mannetje en vrouwtje paren. 
Het vrouwtje legt daarna eitjes. 
Daarna gaan de vlinders dood. 
Uit de eitjes komen later weer rupsen. 

de rups 

 

de pop 

het eitje 

Twee vlinders 
vinden elkaar 



6. Waarom kun je sterren alleen zien in het donker? 

Er is één ster die je ziet als het licht is. 
Dat is de zon. 
De zon staat dichterbij de aarde. 
Alle andere sterren staan ver weg. 
De zon is daarom zo helder en fel. 
Rond de aarde zit een laag lucht. 
Daar schijnen de stralen van de zon 
doorheen. 
De lucht stuurt de stralen alle kanten op. 

Het licht van de zon wordt er fel door. 
De lucht krijgt er een blauwe kleur van. 
Door het felle licht zien we alle andere sterren 
niet meer. 
Pas als de zon onder gaat, wordt alles anders. 
Het felle licht is weg.  
De blauwe lucht wordt donker. 
We kunnen de andere sterren nu goed zien. 
 

De zon is een ster 

sterren in de nacht 



7. Waarom eten we met Oud en Nieuw oliebollen? 

Oliebollen waren heel vroeger oliekoeken. 
Ze werden in de winter gegeten. 
In de winter was er vroeger weinig eten. 
Er groeiden geen groenten. 
Er bestond nog geen koelkast of  vriezer. 
Er was geen eten in blik. 
Een oliebol kon je goed bewaren. 
Een oliebol bedierf  niet. 

Arme mensen gingen rond Oud en Nieuw langs 
de deur. 
Ze wensten mensen een gelukkig nieuw jaar. 
Ze kregen dan vaak een oliebol. 
Dat hielp goed tegen de honger. 
Mensen zijn altijd oliebollen blijven eten. 
Ook al hebben we nu genoeg eten in de koelkast. 

oliebollen 

oliebollen voor arme mensen 



Een zeug heeft geen uier. 
Ze heeft wel 14 spenen. 
Elke big heeft zijn eigen speen. 
Zoveel spenen om te melken zou ook 
veel werk zijn. 
Een varken geeft te weinig melk. 
En er zijn teveel spenen. 
Daarom drinken we geen varkensmelk. 

Een koe geeft melk. 
We drinken die melk.  
De melk van de koe wordt ook gebruikt 
voor kaas, yoghurt, toetjes en boter. 
Een varken geeft ook melk. 
Die melk drinken we niet. 
Het vrouwtje of  de zeug geeft de melk aan 
haar biggetjes.  
Ze drinken gelijk alles op. 
Een koe bewaart de melk in een uier. 
Aan die uier zitten vier spenen of  tepels. 

8. Waarom drinken we geen melk van een varken? 

Geen uier en veel spenen 



Een navel is het gaatje in je buik. 
Het zit in het midden 
Het gaatje is een litteken. 
Als baby zat je in de buik van je moeder. 
Je kon nog niet zelf  eten of  ademhalen. 
Je moeder zorgde voor eten en zuurstof. 
Dat eten en zuurstof  ging door een soort 
buisje. 
Dat buisje heet de navelstreng. 

9. Waarom heb je een navel? 

Toen je geboren werd, had je die navel-
streng niet meer nodig. 
Je ging zelf  ademen. 
De dokter knipte de navelstreng door. 
Er bleef  nog een klein stukje zitten. 
Dat stukje werd droog en viel van je 
buik. 
Het gaatje bleef  over. 
Dat is je navel. 

de navelstreng 

De navelstreng is niet meer nodig 



Spruitjes en witlof  zijn een beetje bitter. 
Een kind is meestal niet zo dol op die 
bittere smaak. 
Ook houden kinderen niet zo van zuur. 
Kinderen zijn dol op zoet en vet. 

10. Waarom lusten kinderen vaak geen spruitjes? 

Babies drinken graag moedermelk. 
Die melk is zoet en vet. 
Heel, heel vroeger vonden mensen hun 
eten in de natuur. 
Een zure of  bittere vrucht kon 
gevaarlijk zijn. 

Die smaak kon gif  betekenen. 
Zoet en vet vonden mensen veilig voedsel. 
Nu weten we veel meer over ons eten. 
Bitter en zuur zijn niet giftig. 
Als je ouder wordt, word je smaak anders. 
Je gaat dan vanzelf  spruitjes en witlof  eten. 

de witlof 
de spruitjes 



Zie je de twee druppels water? 
Ze liggen op de bladzijde van het boek. 
De letters onder de druppels zien er groter 
uit. 
Zie je het potlood in het water? 
Het deel onder water lijkt ook groter. 
Hoe kan dat? 
De druppels op het papier zijn niet plat, 
maar bol. 

11. Waarom lijken dingen onder water groter? 

Het glas is ook bol. 
Door die bolle vorm lijken dingen groter. 
Het glas in een vergrootglas is ook bol. 
Het glas is in het midden dikker dan aan 
de buitenkant. 
Met een vergrootglas kun je dingen beter 
bekijken. 
Onder het glas ziet alles er groter uit. 

De druppels zijn bol 

het vergrootglas 



De fiets bestaat al twee-honderd jaar. 
De eerste fiets was een loopfiets. 
Die fiets had geen trappers. 
Later kwam er een fiets met trap-
pers. 
Die fiets moest stevig zijn. 
Tussen het stuur en het zadel 
kwam een stang.  
Zo zakte je niet door de fiets. 

12. Waarom heeft een herenfiets een stang ? 

De eerste fietsen waren voor mannen.  
Vrouwen fietsten niet. 
Heel vroeger waren de rokken lang. 
Je mocht de enkel van een vrouw niet zien. 

Op een fiets zou je die enkel zien. 
Later werd de mode anders. 
Vrouwen gingen fietsen. 
Opstappen was lastig met een rok. 
De stang ging een stuk naar onder.  
Nu kon een vrouw ook opstappen. 

de loopfiets 



13. Filmpjes 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/de-strepen-van-de-zebra-

zwart-en-wit-maar-toch-allemaal-verschillend/
#q=zebra  

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-450-

vlinders/#q=vlinder  

Zebra’s Vlinders 

https://schooltv.nl/video/de-strepen-van-de-zebra-zwart-en-wit-maar-toch-allemaal-verschillend/#q=zebra
https://schooltv.nl/video/de-strepen-van-de-zebra-zwart-en-wit-maar-toch-allemaal-verschillend/#q=zebra
https://schooltv.nl/video/de-strepen-van-de-zebra-zwart-en-wit-maar-toch-allemaal-verschillend/#q=zebra
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-450-vlinders/#q=vlinder
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-450-vlinders/#q=vlinder






http://en.wikipedia.org/wiki/Bicycle 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zebra 
http://en.wikipedia.org/wiki/Pig 

http://en.wikipedia.org/wiki/Belly_button 
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnifying_glass 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Oliebol 
http://en.wikipedia.org/wiki/Sun 

http://en.wikipedia.org/wiki/Butterfly 
http://en.wikipedia.org/wiki/Lion 

http://en.wikipedia.org/wiki/Autumn 
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/diversen/85984-een-slapend-been-of-arm-wat-is-

transient-paresthesia.html 
http://www.willemwever.nl/vraag_antwoord/eten-en-drinken/waarom-lusten-veel-kinderen-

geen-spruitjes 
 
 

Bronnen en foto’s 
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