Minuscuul
‘Wat hebben opa en oma toch een hoop oude spulletjes!’ zegt Kim. Jasper grinnikt. Ze spelen bij oma
op zolder. Daar staan kasten vol afgedankte dingen.
‘Kijk nou, hier staat zelfs een echte microscoop!’ Jasper tilt hem voorzichtig van de plank. ‘Zou hij het
nog doen?’
Er zit ook een stekker aan. Vlak bij de trap is een stopcontact, waar hij de stekker insteekt.
‘En nu? Er gebeurt niets,’ zegt Kim.
‘Hier zit een aan-knopje.’ Als hij het knopje omzet, gaat er een lampje branden.
‘Cool, hij doet het nog. Wat zullen we eens gaan bestuderen?’ Jasper kijkt rond. Opeens trekt hij zijn
zusje aan haar haren. ‘Au! Wat doe je?’
Lachend houdt Jasper een paar haren omhoog. ‘Onderzoeksmateriaal.’
‘Ha ha. Leuk hoor, maar niet heus,’ zegt Kim met een pijnlijk gezicht.
Om de beurt bekijken ze de haren onder de microscoop bekijken. ‘Wat is dit gaaf! Je ziet zelfs waar
mijn haar een beetje beschadigd is. Kijk maar,’ zegt Kim.
Jasper duwt zijn oog voor het kijkertje. Zonder geluid te maken, buigt Kim zich over hem heen, en
trekt met een snelle beweging een paar haren uit zijn hoofd.
‘Au! Gemenerik!’
‘Moet jij nodig zeggen,’ lacht Kim. Ze legt zijn haren naast die van haar. ‘Kunnen we mooi de
verschillen zien.’
‘Jammer dat je geen hoofdluis hebt,’ zegt Jasper. ‘Ik zou zo’n beest best wel eens van dichtbij willen
bekijken.’
‘Iew…!’ Kim trekt een vies gezicht. ‘Luizen zien er door een microscoop vast uit als enge monsters!’
Jasper kijkt zoekend de zolder rond. ‘Wacht, ik weet wat!’
Bij het raam hangt een spinnenweb. En aan één van de draden zit een mug vastgekleefd. Voorzichtig
haalt hij de mug er af en legt hem onder de microscoop.
‘Jij mag eerst kijken,’ zegt hij tegen Kim.
Kim kijkt hem wantrouwend aan. ‘En wat ga jij dan doen…? Weer haren uit mijn hoofd trekken of
zo?’
Jasper steekt zijn handen omhoog. ‘Ik doe niks, dat beloof ik.’
Zodra Kim door de kijker naar de mug kijkt, wordt ze helemaal stil. ‘Jasper… dit is zo gaaf…. Moet je
die ogen zien! Zo minuscuul en toch zo ingewikkeld. Wat heeft de Heere dat mooi geschapen!’
Als het zijn buurt is, raakt Jasper ook helemaal onder de indruk. Kim verzamelt ondertussen nog
meer dingen om te bekijken. Een stukje papier met een nietje erdoor, een dood spinnetje, een oud
sjaaltje van oma. En opnieuw verbazen ze zich erover hoe anders de dingen eruit zien als je ze door
een microscoop bekijkt.
‘Kijk mijn vinger… je huid is eigenlijk best ingewikkeld! Al die plooitjes en die haartjes…,’ zegt Jasper.
‘Maar alles is ook een beetje griezeliger,’ vindt Kim als ze even later een spinnetje bekijkt. ‘Ik moet er
niet aan denken dat dit monster ’s nachts over mijn bed kruipt!’
Jasper schiet in de lach. ‘Kim, dit monster is maar twee millimeter groot hoor! Voor hem ben jij meer
een monster, denk ik!’

De ogen van een mug door een microscoop gezien.

