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B AC T E R I Ë N JAG E R S

‘Kleine groene bolletjes met
vreemde dingen daartusschen’

I

n een hoekje boven de deur naar de intensive care zat een spin. Het
was een kleine spin en hij was lichtgeel, alsof hij lang geen zon had
gezien. Hij had geen web.
De spin bewoog niet.
Wie weet was hij wel geel omdat hij dood was.
Mijn zusje Fanny is bang voor spinnen. Dat is omdat ze een meisje
is. Als je heel bang bent, nemen je kleine hersenen het van je grote
hersenen over. De kleine hersenen zijn primitief, als die van een
reptiel. Daarom helpt het niet als ik Fanny probeer uit te leggen dat
ze niet bang hoeft te zijn. Dan luistert ze met haar kleine hersenen en
die begrijpen mij niet.
Fanny lag aan de andere kant van de deur, ze kon de spin niet zien
en hoefde dus niet bang te zijn. Mijn moeder was wel bang. Dat zag ik
als ik door het grote raam naast de deur keek. Ze zat bij Fanny’s bed
en hield haar hand vast.
Ziekenhuizen moeten hygiënisch zijn. Maar misschien was de
spin er nog maar net, was hij binnengekomen in de jaszak van een
bezoeker. Misschien wel in de mijne. Ik dacht erover na of ik hem
moest vangen, zodat het ziekenhuis weer hygiënisch was. Maar dat
zou geen Wetenschappelijke Houding zijn.
Ik kan pas wetenschapper worden als ik van school ben. Maar mijn
vader zei altijd dat het geen kwaad kon om alvast te oefenen. Ik ging
op de stoel staan om de spin beter te kunnen bestuderen, maar dat
was nog niet dichtbij genoeg. Daarom besloot ik op de leuning van de
stoel te klimmen.
Alle spinnen behoren tot de klasse van de Arachnida, en daarbinnen
tot de orde van de Araneae. Maar in een orde zitten meerdere families.
Dat zijn geen families zoals de mijne, met een moeder en een Fanny
en een Oma Miyata (die we zo noemen omdat ze overal naartoe fietst
op haar Koga Miyata Lightspeed). In spinnenfamilies zitten spinnen
die er hetzelfde uitzien of hetzelfde soort web maken, ook zonder dat
ze elkaars broer of oma zijn.
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De deur van de intensive care werd opengegooid. Mijn moeder
kwam naar buiten, ze was woedend. Dat kon ik zien. Ik kon het ook
horen, want ze schreeuwde tegen me. Of ze niet al genoeg zorgen had
zonder dat ik mijn nek brak.
Als iemand woedend is, geldt hetzelfde als wat ik vertelde over bang
zijn. Daarom probeerde ik mijn moeder niet uit te leggen dat ik me
aan het oefenen was in de Wetenschappelijke Houding. Ik klom van
de stoel, omdat ik begreep dat ze niet zou ophouden met schreeuwen
voordat ik dat had gedaan. En ook omdat ik plotseling begreep dat ik
me had laten afleiden van mijn Doel.
Toen ik nog klein was, las mijn vader me voor uit een heel oud boek
dat naar muﬀe wintertrui ruikt en Bacteriënjagers heet. Maar toen
ging mijn vader dood. Daarom is het boek nu van mij.
Bacteriënjagers zijn Helden. Helden zijn mensen die heel Doelgericht zijn en daardoor mensen redden. Zoals Louis Pasteur. Louis
Pasteur zei: Het enige geheim van mijn succes is mijn hardnekkigheid. Als
hij zich had laten afleiden door elk spinnetje dat hij tegenkwam, had
hij nooit het medicijn tegen hondsdolheid gevonden. En dan was
Joseph Meister doodgegaan.
Joseph Meister was een jongen die op 6 juli 1885 veertien keer
gebeten werd door een dolle hond. In het spuug van de hond zat
een microbe die hondsdolheid veroorzaakt en dat spuug kwam in
het bloed van de jongen. In Bacteriënjagers staat dat Joseph Meisters
moeder weenend het laboratorium in rende en riep: ‘O, red toch mijn kind,
mijnheer Pasteur!’ Dat was heel goed van haar, anders had haar zoon
hondsdolheid gekregen. Dan was hij Hydrofobisch geworden, dat is
bang voor water (wat iets is wat ik heel vreemd vind, want hoe kan je
bang zijn voor iets waar je zelf voor tachtig procent uit bestaat?). En
dan was hij in coma geraakt en doodgegaan.
Fanny was op mijn kamer toen ze ziek werd. Dit waren haar symptomen:
1. Steeds in slaap vallen op mijn Shrek pyjamabroek die nog op de
grond lag.
2. Raar praten en zeggen dat ze hoofdpijn had.
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3. Een bloedneus krijgen.
4. Heel heet aanvoelen toen ik haar neus afveegde met mijn Shrek
pyjamajasje, dat op bed lag en dat ik niet vies wilde maken, maar ik
had niets anders.
5. Geen antwoord geven op de vraag wie de cholerabacterie had
ontdekt. En dat was niet omdat ze het niet wist, want ik had het haar
net verteld.
Ik haalde mijn moeder en die deed Fanny in bed. Maar daar werd
ze niet beter van. En toen ze helemaal niet meer wakker wilde worden,
gingen we naar het ziekenhuis.
Ik hoorde de dokter aan mijn moeder vragen of Fanny naar een
tropisch land was geweest. Mijn moeder zei van niet. De dokter zei
dat hij er dan niets van begreep.
Dit maakte mij bezorgd. Want als hij er niets van begreep, hoe kon
hij haar dan beter maken?
Daarom was het goed dat mijn moeder de deur van de intensive
care opengooide en mijn spinnenonderzoek onderbrak. Want ik moest
hardnekkig zijn zoals Louis Pasteur, en me niet laten afleiden van mijn
eigenlijke onderzoek en de daaropvolgende Ontdekkingen.
Thuis pakte ik Bacteriënjagers, dat samen met mijn MagLite
zaklantaarn voor ’s nachts onder mijn kussen lag. De kaft van
Bacteriënjagers is donkerrood met witte letters erin gedrukt. Als je
daar met je vinger overheen gaat voel je dat het reliëf is. Het boek
ruikt nog precies zoals toen mijn vader eruit voorlas. Daarom denk
ik soms dat het naar hem ruikt.
Ik vind het leuk om stukken die ik goed ken over te schrijven in een
speciaal schrift dat ik daarvoor heb. Dan lijken ze een beetje anders
en net nieuw.
Robert Koch had zijn microscoop eerst gebruikt op de stelsellooze wijze
waarop Antonie Leeuwenhoek ermee werkte, maar toen hij het bloed van
aan anthrax gestorven dieren eenmaal onder de lens had, begon hij zijn
aandacht te concentreren. Hij zag kleine groene bolletjes met vreemde
dingen daartusschen die op heel nietige stokjes geleken. ‘Wat zijn dat voor
dingen? Zijn het microben?’ vroeg hij zich af.
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Ik controleerde eerst of ik de extra o in stelsellooze en de ch in
tusschen niet had vergeten. Daarna pakte ik mijn mobieltje om Luuk
te bellen. Luuk was mijn beste vriend. Ik had hem twee weken geleden ontmoet bij de opening van pretpark Heemgeheimen. Hij had
een microscoop.
Luuk nam niet op. Ik ging naar de badkamer en keerde de wasmand
om en pakte mijn vuile Shrek pyjamajasje. Daarna deed ik lauw water
in een teiltje. Daar doopte ik de mouw van mijn pyjamajasje in en ik
keek hoe Fanny’s bloed in sliertjes in het water trok. Ik vroeg me af of
Luuks microscoop sterk genoeg was om de microben te kunnen zien.
Ineens stond mijn moeder in de deuropening. Ze had haar T-shirt
binnenstebuiten aan en haar wangen hadden rode vlekken. Toen ze
zag wat ik aan het doen was, deed ze haar ogen dicht en zuchtte.
‘Inpakken,’ zei ze, met een veel lagere stem dan anders. ‘Je gaat naar
Oma Miyata. Nu.’
Ik ging naar mijn kamer en pakte mijn Lone Hiker rugzak. Daar
deed ik twee onderbroeken in en Bacteriënjagers, en mijn speciale
Bacteriënjagers overschrijfschrift en de dvd Typisch Biotopisch die ik
in Heemgeheimen had gewonnen. Ik wist alles wat erop stond allang,
maar vond het leuk om me die dag te herinneren.
‘Het spijt me, Steven,’ zei mijn moeder in de auto. Ik antwoordde
dat ik het niet erg vond. Soms is het fijn voor een moeder om een zoon
te hebben, soms niet. Het tweede was nu het geval.
Bij Oma Miyata belde ik nog een keer naar Luuk. Zijn vader nam op.
‘Luuk is ziek,’ vertelde hij.
Ik vroeg naar de symptomen. Luuks vader zei dat hij koorts had en
de hele tijd sliep.
Ik wist genoeg.
Fanny was bij de opening van Heemgeheimen geweest en was nu
ziek. Luuk was bij de opening van Heemgeheimen geweest en was
nu ziek.
Ik had een Spoor!
En ik wist ook ineens hoe ik dat spoor kon volgen zónder microscoop. Het is precies zoals in Bacteriënjagers staat: Niets is zo waar, als
dat er niet één, maar tallooze wegen zijn om de microben te besluipen.

Internet is een soort superhersenpan, met grote hersenen voor mensen
die met hun grote hersenen denken, en kleine hersenen voor mensen
die met hun kleine hersenen denken. Oma Miyata bijvoorbeeld
gebruikt internet alleen maar om op Exitmundi.nl te lezen over alle
manieren waarop de wereld kan vergaan.
Ik zette Oma Miyata’s computer aan en ging op zoek naar de
andere kinderen die op de opening van pretpark Heemgeheimen
waren. Dat was niet moeilijk. Er had een opstelwedstrijd op de deksel
van de pindakaas gezeten en de winnaars van die wedstrijd waren
uitgenodigd. Dat van de pindakaas was raar, want Heemgeheimen
is net zoiets als de geschiedeniscanon maar dan van de natuur, en in
Nederland groeien geen pinda’s.
Op de website van de pindakaasfabriek vond ik de namen van de
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stukken die ik goed ken
over te schrijven in
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ik daarvoor heb.

opstelwinnaars. Het waren er 100. Bovenaan de lijst stond Margje van
Aaken (10), Zeewolde. Ik printte de lijst en ging naar Telefoongids.nl.
Er was maar één Van Aaken in Zeewolde en ik schreef het telefoonnummer achter Margjes naam.
Ik zocht nog 29 telefoonnummers op. Toen had ik er genoeg van en
ging bellen. En dit was het Resultaat:
• 7 namen hadden een zonnetje. Dat waren kinderen die niet ziek
waren.
• 4 namen hadden een wolkje. Dat waren kinderen die in het ziekenhuis lagen.
• 6 namen hadden een golfje. Die kinderen waren ook ziek maar
lagen niet in het ziekenhuis.
• 5 namen hadden een sterretje, wat betekende dat degene die
opnam niets wilde zeggen of begon te schelden of de hoorn erop
gooide.
• De rest had een vraagteken. Daar had ik geen telefoonnummer
van of niemand nam op.
Ik dacht even na en toen schreef ik onderaan de geprinte lijst: ‘het
prinsesje’, want er was een prinsesje bij geweest om het park te openen.
Zij kreeg ook een vraagteken, omdat ik niet wist hoe ik aan haar
telefoonnummer moest komen.
Toen kon ik het Resultaat gaan bestuderen. Ik ontdekte dat ik een
Voorlopige Conclusie kon trekken. En die conclusie was: de microben
in Fanny en Luuk kwamen uit Heemgeheimen.
Ik rende naar Oma Miyata. Die stond in haar slaapkamer op haar
hoofd, met haar ogen dicht. Toen ik begon te vertellen, kneep ze haar
ogen alleen nog maar verder dicht en maakte een wegwerpgebaar met
haar ene hand.
Ik ging terug naar mijn logeerkamer en belde mijn moeder. Maar
mijn moeder liet me niet uitpraten. Ze zuchtte alleen maar en zei: ‘Als
je je nou eens net zo volwassen zou gedragen als dat je praat.’
Daarna belde ik Luuk nog een keer. Ik was zo blij om wat ik ontdekt
had, dat ik vergeten was dat hij ziek was.
Luuk nam niet op. Ik legde mijn mobieltje weg en stond op van
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mijn stoel, alsof ik iets ging doen. Alleen wist ik niet wat.
Bacteriënjagers lag op mijn bed, maar ik had er geen zin in. Ik vond
het ineens stom dat het boek Bacteriënjagers heet, terwijl het toch ook
over virussen en zweepdiertjes gaat. Ik gooide het van mijn bed af en
ging liggen.
Ik keek naar het plafond, waar niets te zien was, en dacht aan Fanny,
die in het vreemde bed op de intensive care lag. Fanny ligt anders
nooit stil. Zelfs als ze slaapt, lijkt het alsof ze aan het touwtjespringen
is of een van die andere dingen die meisjes doen.
Ik had haar meegenomen naar Heemgeheimen omdat ze nog klein
is en pretparken leuk vindt.
Ik wilde dat ik dat niet had gedaan. Ik wilde dat ik wist wat ik
moest doen.
En dit was mijn tweede Ontdekking van die dag: als je eigen zusje
ziek is, is bacteriën jagen niet leuk.
Het was 16.24 uur toen Oma Miyata de tv in de keuken aanzette.
Dat doet ze altijd rond die tijd, om naar het vroege Jeugdjournaal te
luisteren terwijl ze andere dingen doet in andere kamers. Het geluid
van de tv staat daarom altijd heel hard.
Zo hoorde ik dat er een prinsesje in het ziekenhuis lag. Het was het
prinsesje van de opening.
Het Jeugdjournaal praatte met een Deskundige. Die vertelde dat
het prinsesje met haar papa en mama in een tropisch land was geweest
en dat er een bloedmonster naar een speciaal Laboratorium voor
tropische ziekten was opgestuurd. Hij zei niets over Fanny en Luuk
en de andere zieke kinderen. En niets over Heemgeheimen.
Ik pakte mijn Heemgeheimen Bellijst en tekende een wolkje achter
het prinsesje. En op dat moment besloot ik dat ik niet mocht opgeven. Louis Pasteur had ook wel eens een moedelooze bui gehad of
gewanhoopt dat hij ’t ooit zou klaarspelen, maar hij ging altijd door.
Daarna kreeg ik een Idee.
Ik pakte het overschrijfschrift uit mijn rugzak en bovenaan een
nieuwe bladzijde schreef ik: De Wetten van de Bacteriënjacht. En de
Eerste Wet was: Het geheim van succes is hardnekkigheid.
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‘Een ernstige maar nog geheimzinnige epidemie’

H

et prinsesje zag eruit als een heel gewoon meisje. Ze had een roze
jurk aan en een roze haarband en roze Frog sandalen. ‘Zie je wel,
ze ziet eruit als een gewoon meisje,’ zei ik tegen Fanny. Maar Fanny
luisterde niet. Ze stond gillend op en neer te springen en te zwaaien,
net als de meeste andere kinderen. Daarom nam ik me voor om dit
Feit te onthouden, voor als ze weer eens een kroontje van goudpapier
maakte en een oud bloemetjesgordijn gebruikte als sleep.
Fanny en ik stonden met de 98 andere kinderen van de opstelwedstrijd op de Bloem&ZoemBerg in Heemgeheimen. De naam
Bloem&Zoemberg klopte goed, want het stond er vol met bloemen en
daarboven vlogen hommels (in rondjes) en libelles (in vierkantjes). In

Het was 16.24 uur toen
Oma Miyata de tv in de
keuken aanzette.

het midden was een grote open plek en daar stonden wij. Er stond ook
een lichtblauw kanon met roze en paarse bloemen erop geschilderd.
Ik zocht naar een goede naam voor het kanon, maar voordat ik die
gevonden had zei een andere jongen: ‘O help, een My Little Pony
kanon!’ En dat was het precies. De jongen had een bril op met
zwartwitte tijgerstreepjes en hetzelfde Lone Hiker rugzakje als ik.
De oﬃciële naam van het kanon was EcoKanon. Dat zei de meneer
die naast het prinsesje stond. Dat schrijf je anders dan Ecocanon, zei
hij ook nog.
De meneer had een roodfluwelen kussentje in zijn handen, en op
dat kussentje lag een gouden muntje. Het prinsesje pakte het muntje
en stopte het in een gleuf boven in het My Little Ponykanon. Er was
een knal en toen schoot er een grote wolk bloemzaadjes de lucht in.
Fanny en de andere kinderen begonnen nog harder te gillen en
probeerden de zaadjes te vangen. Sommige kinderen stopten ze in
hun zak, anderen gebruikten de plastic Surprise Eieren die we in de
bus hadden gekregen en meteen hadden leeggesnoept.
‘Mijn vader zou zeggen: een vlaag van verstandsverbijstering,’ zei
de jongen met de tijgerbril. Hij had drie zaadjes in zijn haar.
Ik probeerde te bedenken wat míjn vader zou hebben gezegd. Maar
op dat moment stopten mijn hersenen omdat ik twaalf keer moest
niezen. Toen ik was uitgeniesd, was Fanny weg.
Ik schrok, want ik had me voorgenomen om bij haar te blijven.
De jongen met de tijgerbril wees naar een groepje een eind verderop.
In dat groepje liep Fanny, en ook het prinsesje, en de meneer van het
kussentje.
‘Ze zei dat ze naar het FeestBeestenVeld ging,’ zei de jongen. ‘Is het
je zusje? Waarom heb je haar mee?’
Ik haalde mijn schouders op. ‘Een vlaag van verstandsverbijstering,’
zei ik.
Toen moesten we allebei heel hard lachen.
Zo werden Luuk en ik vrienden.
Fanny was mee omdat ik twee opstellen had geschreven. De ene met
mijn eigen pen, de andere met Fanny’s My Little Pony pen met paarse

inkt, in net zulke grote ronde letters als zij altijd maakt, en met hartjes
in plaats van puntjes op de i’s.
Eén opstel ging over de Engelsen die konijnen meenamen naar
Australië. Omdat er in Australië geen dieren waren die de konijnen
opaten, werden ze een Plaag. Toen namen de Engelsen een microbe
mee naar Australië waar de konijnen van doodgingen, en die microbe
heette Myxoma. En daarna werd die microbe een Plaag. Onder dit
opstel schreef ik Fanny’s naam.
Mijn eigen opstel ging over Biosphere 2. Biosphere 2 was een grote
glazen koepel vol met planten en dieren en ook een paar mensen,
en niets mocht erin of eruit, om te bewijzen dat het een Gesloten
Ecosysteem was. In mijn opstel stond dat het experiment niet eerlijk
was omdat de mensen in de koepel niet deden wat ze altijd doen:
fabrieken bouwen en wegen aanleggen en proberen een gat in de koepel
te maken om de dingen uit hun fabrieken te kunnen exporteren.
Ik deed de twee opstellen in twee aparte enveloppen en stuurde ze op.
En daarom waren Fanny en ik samen naar Heemgeheimen geweest.
Elk mens is een soort Biosphere, met dingen die erin thuishoren en
dingen die er niet in thuishoren. De dingen die erin thuishoren noemen
we Goedaardig, de dingen die er niet in thuishoren Kwaadaardig.
In onze darmen zitten bacteriën die ons helpen om de vissticks die
we hebben gegeten te verteren zodat we voedingsstoﬀen opnemen en
blijven leven. Dat zijn de Goedaardige microben. De Kwaadaardige
microben zijn oneindig kleine moordenaars, wezentjes gevaarlijker dan
vuurspuwende draken, volgens Bacteriënjagers.
Heemgeheimen was heel groot en er leefden een heleboel planten
en dieren en waarschijnlijk ook een heleboel microben. Hoe moest ik
erachter komen welke de Kwaadaardige was?
Ik dacht aan deze dingen terwijl Oma Miyata vissticks bakte. We
aten vroeg omdat Oma Miyata naar Fanny wilde. Ik ging niet mee
want mijn moeder kon mij er even niet bij hebben.
Tijdens het eten keek Oma Miyata naar een quiz op tv.
‘Oma…,’ zei ik tegen haar, tussen mijn eerste en tweede visstick in.
‘Mmm…,’ zei Oma Miyata. En toen: ‘Vooruitgangsoptimisme!’
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mijn stoel, alsof ik iets ging doen. Alleen wist ik niet wat.
Bacteriënjagers lag op mijn bed, maar ik had er geen zin in. Ik vond
het ineens stom dat het boek Bacteriënjagers heet, terwijl het toch ook
over virussen en zweepdiertjes gaat. Ik gooide het van mijn bed af en
ging liggen.
Ik keek naar het plafond, waar niets te zien was, en dacht aan Fanny,
die in het vreemde bed op de intensive care lag. Fanny ligt anders
nooit stil. Zelfs als ze slaapt, lijkt het alsof ze aan het touwtjespringen
is of een van die andere dingen die meisjes doen.
Ik had haar meegenomen naar Heemgeheimen omdat ze nog klein
is en pretparken leuk vindt.
Ik wilde dat ik dat niet had gedaan. Ik wilde dat ik wist wat ik
moest doen.
En dit was mijn tweede Ontdekking van die dag: als je eigen zusje
ziek is, is bacteriën jagen niet leuk.
Het was 16.24 uur toen Oma Miyata de tv in de keuken aanzette.
Dat doet ze altijd rond die tijd, om naar het vroege Jeugdjournaal te
luisteren terwijl ze andere dingen doet in andere kamers. Het geluid
van de tv staat daarom altijd heel hard.
Zo hoorde ik dat er een prinsesje in het ziekenhuis lag. Het was het
prinsesje van de opening.
Het Jeugdjournaal praatte met een Deskundige. Die vertelde dat
het prinsesje met haar papa en mama in een tropisch land was geweest
en dat er een bloedmonster naar een speciaal Laboratorium voor
tropische ziekten was opgestuurd. Hij zei niets over Fanny en Luuk
en de andere zieke kinderen. En niets over Heemgeheimen.
Ik pakte mijn Heemgeheimen Bellijst en tekende een wolkje achter
het prinsesje. En op dat moment besloot ik dat ik niet mocht opgeven. Louis Pasteur had ook wel eens een moedelooze bui gehad of
gewanhoopt dat hij ’t ooit zou klaarspelen, maar hij ging altijd door.
Daarna kreeg ik een Idee.
Ik pakte het overschrijfschrift uit mijn rugzak en bovenaan een
nieuwe bladzijde schreef ik: De Wetten van de Bacteriënjacht. En de
Eerste Wet was: Het geheim van succes is hardnekkigheid.
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‘Een ernstige maar nog geheimzinnige epidemie’

H

et prinsesje zag eruit als een heel gewoon meisje. Ze had een roze
jurk aan en een roze haarband en roze Frog sandalen. ‘Zie je wel,
ze ziet eruit als een gewoon meisje,’ zei ik tegen Fanny. Maar Fanny
luisterde niet. Ze stond gillend op en neer te springen en te zwaaien,
net als de meeste andere kinderen. Daarom nam ik me voor om dit
Feit te onthouden, voor als ze weer eens een kroontje van goudpapier
maakte en een oud bloemetjesgordijn gebruikte als sleep.
Fanny en ik stonden met de 98 andere kinderen van de opstelwedstrijd op de Bloem&ZoemBerg in Heemgeheimen. De naam
Bloem&Zoemberg klopte goed, want het stond er vol met bloemen en
daarboven vlogen hommels (in rondjes) en libelles (in vierkantjes). In

Het was 16.24 uur toen
Oma Miyata de tv in de
keuken aanzette.

het midden was een grote open plek en daar stonden wij. Er stond ook
een lichtblauw kanon met roze en paarse bloemen erop geschilderd.
Ik zocht naar een goede naam voor het kanon, maar voordat ik die
gevonden had zei een andere jongen: ‘O help, een My Little Pony
kanon!’ En dat was het precies. De jongen had een bril op met
zwartwitte tijgerstreepjes en hetzelfde Lone Hiker rugzakje als ik.
De oﬃciële naam van het kanon was EcoKanon. Dat zei de meneer
die naast het prinsesje stond. Dat schrijf je anders dan Ecocanon, zei
hij ook nog.
De meneer had een roodfluwelen kussentje in zijn handen, en op
dat kussentje lag een gouden muntje. Het prinsesje pakte het muntje
en stopte het in een gleuf boven in het My Little Ponykanon. Er was
een knal en toen schoot er een grote wolk bloemzaadjes de lucht in.
Fanny en de andere kinderen begonnen nog harder te gillen en
probeerden de zaadjes te vangen. Sommige kinderen stopten ze in
hun zak, anderen gebruikten de plastic Surprise Eieren die we in de
bus hadden gekregen en meteen hadden leeggesnoept.
‘Mijn vader zou zeggen: een vlaag van verstandsverbijstering,’ zei
de jongen met de tijgerbril. Hij had drie zaadjes in zijn haar.
Ik probeerde te bedenken wat míjn vader zou hebben gezegd. Maar
op dat moment stopten mijn hersenen omdat ik twaalf keer moest
niezen. Toen ik was uitgeniesd, was Fanny weg.
Ik schrok, want ik had me voorgenomen om bij haar te blijven.
De jongen met de tijgerbril wees naar een groepje een eind verderop.
In dat groepje liep Fanny, en ook het prinsesje, en de meneer van het
kussentje.
‘Ze zei dat ze naar het FeestBeestenVeld ging,’ zei de jongen. ‘Is het
je zusje? Waarom heb je haar mee?’
Ik haalde mijn schouders op. ‘Een vlaag van verstandsverbijstering,’
zei ik.
Toen moesten we allebei heel hard lachen.
Zo werden Luuk en ik vrienden.
Fanny was mee omdat ik twee opstellen had geschreven. De ene met
mijn eigen pen, de andere met Fanny’s My Little Pony pen met paarse

inkt, in net zulke grote ronde letters als zij altijd maakt, en met hartjes
in plaats van puntjes op de i’s.
Eén opstel ging over de Engelsen die konijnen meenamen naar
Australië. Omdat er in Australië geen dieren waren die de konijnen
opaten, werden ze een Plaag. Toen namen de Engelsen een microbe
mee naar Australië waar de konijnen van doodgingen, en die microbe
heette Myxoma. En daarna werd die microbe een Plaag. Onder dit
opstel schreef ik Fanny’s naam.
Mijn eigen opstel ging over Biosphere 2. Biosphere 2 was een grote
glazen koepel vol met planten en dieren en ook een paar mensen,
en niets mocht erin of eruit, om te bewijzen dat het een Gesloten
Ecosysteem was. In mijn opstel stond dat het experiment niet eerlijk
was omdat de mensen in de koepel niet deden wat ze altijd doen:
fabrieken bouwen en wegen aanleggen en proberen een gat in de koepel
te maken om de dingen uit hun fabrieken te kunnen exporteren.
Ik deed de twee opstellen in twee aparte enveloppen en stuurde ze op.
En daarom waren Fanny en ik samen naar Heemgeheimen geweest.
Elk mens is een soort Biosphere, met dingen die erin thuishoren en
dingen die er niet in thuishoren. De dingen die erin thuishoren noemen
we Goedaardig, de dingen die er niet in thuishoren Kwaadaardig.
In onze darmen zitten bacteriën die ons helpen om de vissticks die
we hebben gegeten te verteren zodat we voedingsstoﬀen opnemen en
blijven leven. Dat zijn de Goedaardige microben. De Kwaadaardige
microben zijn oneindig kleine moordenaars, wezentjes gevaarlijker dan
vuurspuwende draken, volgens Bacteriënjagers.
Heemgeheimen was heel groot en er leefden een heleboel planten
en dieren en waarschijnlijk ook een heleboel microben. Hoe moest ik
erachter komen welke de Kwaadaardige was?
Ik dacht aan deze dingen terwijl Oma Miyata vissticks bakte. We
aten vroeg omdat Oma Miyata naar Fanny wilde. Ik ging niet mee
want mijn moeder kon mij er even niet bij hebben.
Tijdens het eten keek Oma Miyata naar een quiz op tv.
‘Oma…,’ zei ik tegen haar, tussen mijn eerste en tweede visstick in.
‘Mmm…,’ zei Oma Miyata. En toen: ‘Vooruitgangsoptimisme!’
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omdat dat de oplossing was van de quizvraag.
‘Oma, het prinsesje hè, die heeft dezelfde ziekte als Fanny, en ik
weet…’
‘Mmm…,’ zei Oma Miyata. En toen: ‘Notarisassistent!’, want dat
was de oplossing van de volgende quizvraag. Oma Miyata is erg goed
in quizzen.
Toen zei ze: ‘Wat is er, mannetje?’
Ik begon weer: ‘Oma, het prinsesje hè, die heeft dezelfde ziekte als
Fanny, en ik weet…’
Maar Oma Miyata aaide over mijn wang met een vinger waar nog
mayonaise aanzat en zei: ‘Lief mannetje, dat heeft toch niets met
elkaar te maken.’ En ze stond op om naar Fanny te gaan.
Ik hou van het maken van lijstjes. Als ik een lijstje maak, knip ik de
wereld in stukjes, en stukjes zijn gemakkelijker te begrijpen dan alles
bij elkaar.
Van de opening van Heemgeheimen had ik ook een lijstje gemaakt.
Een Leukedingenlijstje, want het was een leuke dag geweest.
Het was een Top Tien:
1. Luuk ontmoeten en samen met hem de Heemgeheimen Gouden
Sleutel Speurtocht doen.
2. Met blote voeten door de BibberBeek lopen en met stenen en
takken een dam bouwen waardoor het water een andere kant op moest,
en elkaar helemaal nat spetteren.
3. Samen met Luuk op onze buik midden in het Kikkerlandje liggen
en maar één kikker zien, en kijken hoe die naar de muggen en de
vliegen hapte. En de kikker vangen en Bestuderen en zien dat zijn ogen
bovenop zaten met een vlies eroverheen. En Luuk zei tegen het prinsesje (dat net aan kwam lopen) dat zij de kikker moest kussen, omdat
de kikker eigenlijk een Prins was. Het prinsesje keek naar de grond en
haar voet tekende een rondje. Fanny sloeg een arm om haar heen en
keek heel boos naar ons.
4. De kikker terugzetten, en zien hoe de ooievaar van het Ooievaarsnest vloog en de kikker opat. Hij pakte hem met zijn snavel en deed zijn
kop naar achteren en slikte de kikker door, wat een tijdje duurde omdat
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zijn hals heel lang was. En zien dat de kikker nog bewoog in de keel van
de ooievaar.
5. Een oranje met blauwe eend in een boom zien zitten (wat ik vreemd
vond, want eenden zijn watervogels) en bovenop het jasje van de meneer
van het kussentje zien poepen (en daar hard om moeten lachen). Onder
de boom lag een blauwe veer van de eend. Die deed ik in mijn rugzakje,
bij een kiezel uit de Bibberbeek die de vorm had van een varkentje.
6. Vleesetende planten Bestuderen waar vliegjes en mugjes aan vast
zaten geplakt. En een van die vliegjes leefde nog en de meisjes wilden
dat we hem redden omdat hij ‘zó schattig’ was, want hij had roze
vleugeltjes en metallic blauwe ogen. Maar de pootjes van het vliegje
bleven plakken en Luuk stopte het vliegje zonder pootjes in zijn plastic
Surprise Ei, want hij had thuis een microscoop. En daarna alle roze
vliegjes die we zagen My Little Pony vliegjes noemen.
7. Heel hard lachen om een paar meisjes die dachten dat ze een insect
in hun oor hadden.
8. Samen met Luuk de Gouden Heemgeheimen Sleutel vinden
(hij hing in een boom die oﬃcieel essenboom heet maar die ook wel
Sleutelboom wordt genoemd) en allebei de dvd Typisch Biotopisch
winnen.
9. Vier ijsjes eten op het MoerasTerras, waar je alleen kon komen
via een loopbrug die wiebelde als je eroverheen liep. En samen met
Luuk alle bramenkrassen en jeukbulten en brandnetelprikkels op
onze armen en benen tellen en de tel kwijtraken.
10. In de bus naar huis de blauwe eendenveer aan Fanny geven,
waarna ze niet meer boos was.
Toen ik het Leukedingenlijstje overlas, werd ik weer vrolijk. Maar
dat duurde maar even, want toen herinnerde ik me dat het helemaal
geen leuke dag was geweest, maar een Kwaadaardige. Het lijstje was
dus geen goed lijstje, en ik had dit stukje van de wereld niet goed
begrepen.
Toen Oma Miyata weg was, pakte ik Bacteriënjagers. Ik wist niet welk
hoofdstuk ik het beste kon lezen, daarom zette ik het boek met de rug
op tafel en liet het openvallen.

Het viel open bij het hoofdstuk over David Bruce. Dat doet het heel
vaak en daarom denk ik dat het mijn vaders favoriete hoofdstuk was.
David Bruce ging op een gevaarlijke reis naar Oebombo in Zoeloeland.
Om alles te weten te komen wat maar mogelijk was over een ziekte met
den inlandschen naam nagana - een ernstige maar nog geheimzinnige
epidemie, waardoor heele landstreken in Zuid-Afrika werden veranderd
in eenzame woestenijen, waarin men geen veeteelt kon uitoefenen, niet
zonder gevaar jagen, bijna niet kon reizen. Het woord ‘nagana’ beteekent:
treurig, ontmoedigd. ‘Is er iets bijzonders in de verspreiding van nagana in
deze streek?’ vroeg Bruce zich af. En hij ging er zelf op uit. Hij exploreerde
de beboschte oevers van het meer, de eilanden, de rivieren, de jungle. Toen
kreeg hij antwoord, omdat hij dingen opmerkte die voor honderd geleerden
verborgen waren gebleven.

Fanny en de andere
kinderen begonnen nog
harder te gillen en
probeerden de zaadjes
te vangen.

Ik voelde dat mijn hart ineens sneller ging kloppen. Nu wist ik wat ik
moest doen. Ik moest er zelf op uit, net als David Bruce. Ik moest terug
naar de plek waar alles begonnen was. Terug naar Heemgeheimen.
En ik besloot dat ik meteen moest gaan. Morgen was het misschien
al te laat.
Heemgeheimen was ’s avonds ook open en het was met de trein niet
ver. Maar ik moest wel opschieten.
In Bacteriënjagers staat: David Bruce was een jager. Niet met zijn hersens
alleen: hij trok er op uit met geweer en vlindernet.
Thuis had ik een Speurneuskoﬀertje met een loep en een vingerafdruksetje en andere speciale speurspulletjes, maar ik had geen tijd
om dat op te halen. Daarom ging ik naar de keuken en deed de Oma
Miyata Rommella open.
Ik nam mee:
• een bolletje ijzerdraad
• lucifers
• een snoeischaar
• Oma Miyata’s reserveleesbril
• een rolletje boterhamzakjes
• een lineaal, want je weet het nooit op Bacteriënjacht
• een Deet anti-insect 50%-stick, waarmee ik mijn armen alvast
insmeerde
• Oma Miyata’s potje met euro’s, want dit was een Noodgeval.
Dat stopte ik allemaal in mijn rugzak, samen met Bacteriënjagers en
mijn zaklantaarn, en Oma Miyata’s regenjack en twee zakjes paprikachips en een blikje cola.
De Heemgeheimen Top Tien gooide ik in de prullenmand, omdat het
geen goede lijst was. Mijn Bacteriënjagers overschrijfschrift nam ik wel
mee. Maar eerst schreef ik daar de Tweede Wet van de Bacteriënjacht
in: Een Bacteriënjager gaat er zelf op uit om antwoorden te vinden.
Op een Stickiepapiertje scheef ik: ‘Oma Miyata. Ik ben al gaan
slapen.’ Dat plakte ik op mijn logeerkamerdeur. Voor de zekerheid
propte ik twee hoofdkussens onder mijn dekbed.
Nu was ik klaar voor mijn tweede Heemgeheimen Speurtocht.
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omdat dat de oplossing was van de quizvraag.
‘Oma, het prinsesje hè, die heeft dezelfde ziekte als Fanny, en ik
weet…’
‘Mmm…,’ zei Oma Miyata. En toen: ‘Notarisassistent!’, want dat
was de oplossing van de volgende quizvraag. Oma Miyata is erg goed
in quizzen.
Toen zei ze: ‘Wat is er, mannetje?’
Ik begon weer: ‘Oma, het prinsesje hè, die heeft dezelfde ziekte als
Fanny, en ik weet…’
Maar Oma Miyata aaide over mijn wang met een vinger waar nog
mayonaise aanzat en zei: ‘Lief mannetje, dat heeft toch niets met
elkaar te maken.’ En ze stond op om naar Fanny te gaan.
Ik hou van het maken van lijstjes. Als ik een lijstje maak, knip ik de
wereld in stukjes, en stukjes zijn gemakkelijker te begrijpen dan alles
bij elkaar.
Van de opening van Heemgeheimen had ik ook een lijstje gemaakt.
Een Leukedingenlijstje, want het was een leuke dag geweest.
Het was een Top Tien:
1. Luuk ontmoeten en samen met hem de Heemgeheimen Gouden
Sleutel Speurtocht doen.
2. Met blote voeten door de BibberBeek lopen en met stenen en
takken een dam bouwen waardoor het water een andere kant op moest,
en elkaar helemaal nat spetteren.
3. Samen met Luuk op onze buik midden in het Kikkerlandje liggen
en maar één kikker zien, en kijken hoe die naar de muggen en de
vliegen hapte. En de kikker vangen en Bestuderen en zien dat zijn ogen
bovenop zaten met een vlies eroverheen. En Luuk zei tegen het prinsesje (dat net aan kwam lopen) dat zij de kikker moest kussen, omdat
de kikker eigenlijk een Prins was. Het prinsesje keek naar de grond en
haar voet tekende een rondje. Fanny sloeg een arm om haar heen en
keek heel boos naar ons.
4. De kikker terugzetten, en zien hoe de ooievaar van het Ooievaarsnest vloog en de kikker opat. Hij pakte hem met zijn snavel en deed zijn
kop naar achteren en slikte de kikker door, wat een tijdje duurde omdat
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zijn hals heel lang was. En zien dat de kikker nog bewoog in de keel van
de ooievaar.
5. Een oranje met blauwe eend in een boom zien zitten (wat ik vreemd
vond, want eenden zijn watervogels) en bovenop het jasje van de meneer
van het kussentje zien poepen (en daar hard om moeten lachen). Onder
de boom lag een blauwe veer van de eend. Die deed ik in mijn rugzakje,
bij een kiezel uit de Bibberbeek die de vorm had van een varkentje.
6. Vleesetende planten Bestuderen waar vliegjes en mugjes aan vast
zaten geplakt. En een van die vliegjes leefde nog en de meisjes wilden
dat we hem redden omdat hij ‘zó schattig’ was, want hij had roze
vleugeltjes en metallic blauwe ogen. Maar de pootjes van het vliegje
bleven plakken en Luuk stopte het vliegje zonder pootjes in zijn plastic
Surprise Ei, want hij had thuis een microscoop. En daarna alle roze
vliegjes die we zagen My Little Pony vliegjes noemen.
7. Heel hard lachen om een paar meisjes die dachten dat ze een insect
in hun oor hadden.
8. Samen met Luuk de Gouden Heemgeheimen Sleutel vinden
(hij hing in een boom die oﬃcieel essenboom heet maar die ook wel
Sleutelboom wordt genoemd) en allebei de dvd Typisch Biotopisch
winnen.
9. Vier ijsjes eten op het MoerasTerras, waar je alleen kon komen
via een loopbrug die wiebelde als je eroverheen liep. En samen met
Luuk alle bramenkrassen en jeukbulten en brandnetelprikkels op
onze armen en benen tellen en de tel kwijtraken.
10. In de bus naar huis de blauwe eendenveer aan Fanny geven,
waarna ze niet meer boos was.
Toen ik het Leukedingenlijstje overlas, werd ik weer vrolijk. Maar
dat duurde maar even, want toen herinnerde ik me dat het helemaal
geen leuke dag was geweest, maar een Kwaadaardige. Het lijstje was
dus geen goed lijstje, en ik had dit stukje van de wereld niet goed
begrepen.
Toen Oma Miyata weg was, pakte ik Bacteriënjagers. Ik wist niet welk
hoofdstuk ik het beste kon lezen, daarom zette ik het boek met de rug
op tafel en liet het openvallen.

Het viel open bij het hoofdstuk over David Bruce. Dat doet het heel
vaak en daarom denk ik dat het mijn vaders favoriete hoofdstuk was.
David Bruce ging op een gevaarlijke reis naar Oebombo in Zoeloeland.
Om alles te weten te komen wat maar mogelijk was over een ziekte met
den inlandschen naam nagana - een ernstige maar nog geheimzinnige
epidemie, waardoor heele landstreken in Zuid-Afrika werden veranderd
in eenzame woestenijen, waarin men geen veeteelt kon uitoefenen, niet
zonder gevaar jagen, bijna niet kon reizen. Het woord ‘nagana’ beteekent:
treurig, ontmoedigd. ‘Is er iets bijzonders in de verspreiding van nagana in
deze streek?’ vroeg Bruce zich af. En hij ging er zelf op uit. Hij exploreerde
de beboschte oevers van het meer, de eilanden, de rivieren, de jungle. Toen
kreeg hij antwoord, omdat hij dingen opmerkte die voor honderd geleerden
verborgen waren gebleven.

Fanny en de andere
kinderen begonnen nog
harder te gillen en
probeerden de zaadjes
te vangen.

Ik voelde dat mijn hart ineens sneller ging kloppen. Nu wist ik wat ik
moest doen. Ik moest er zelf op uit, net als David Bruce. Ik moest terug
naar de plek waar alles begonnen was. Terug naar Heemgeheimen.
En ik besloot dat ik meteen moest gaan. Morgen was het misschien
al te laat.
Heemgeheimen was ’s avonds ook open en het was met de trein niet
ver. Maar ik moest wel opschieten.
In Bacteriënjagers staat: David Bruce was een jager. Niet met zijn hersens
alleen: hij trok er op uit met geweer en vlindernet.
Thuis had ik een Speurneuskoﬀertje met een loep en een vingerafdruksetje en andere speciale speurspulletjes, maar ik had geen tijd
om dat op te halen. Daarom ging ik naar de keuken en deed de Oma
Miyata Rommella open.
Ik nam mee:
• een bolletje ijzerdraad
• lucifers
• een snoeischaar
• Oma Miyata’s reserveleesbril
• een rolletje boterhamzakjes
• een lineaal, want je weet het nooit op Bacteriënjacht
• een Deet anti-insect 50%-stick, waarmee ik mijn armen alvast
insmeerde
• Oma Miyata’s potje met euro’s, want dit was een Noodgeval.
Dat stopte ik allemaal in mijn rugzak, samen met Bacteriënjagers en
mijn zaklantaarn, en Oma Miyata’s regenjack en twee zakjes paprikachips en een blikje cola.
De Heemgeheimen Top Tien gooide ik in de prullenmand, omdat het
geen goede lijst was. Mijn Bacteriënjagers overschrijfschrift nam ik wel
mee. Maar eerst schreef ik daar de Tweede Wet van de Bacteriënjacht
in: Een Bacteriënjager gaat er zelf op uit om antwoorden te vinden.
Op een Stickiepapiertje scheef ik: ‘Oma Miyata. Ik ben al gaan
slapen.’ Dat plakte ik op mijn logeerkamerdeur. Voor de zekerheid
propte ik twee hoofdkussens onder mijn dekbed.
Nu was ik klaar voor mijn tweede Heemgeheimen Speurtocht.
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‘Scherp vernu! en
verbazingwekkende dwaasheden’

D

e mevrouw bij de ingang van Heemgeheimen wilde me eerst niet
binnenlaten. Maar ik zei: ‘Ik hoor bij die’ en zwaaide naar mensen die al binnen waren. Ze zwaaiden terug. Ik liep 52 minuten rond,
maar merkte geen dingen op die me een antwoord konden geven.
Toen werd omgeroepen dat Heemgeheimen over een kwartier dicht
ging en kreeg ik een dilemma.
Een dilemma is dat je twee mogelijkheden hebt en geen van beide is
de goede. De mogelijkheden van mijn dilemma waren:
a. Naar huis gaan. Maar ik wilde niet naar huis zonder Resultaat.
b. Blijven. Maar dat mocht niet want iedereen moest het park uit.
In Bacteriënjagers staat: De microbenjacht is de aaneenschakeling van
scherp vernuft en verbazingwekkende dwaasheden.
Maar mijn scherpe vernuft hielp me niet uit dit dilemma. Ik moest
gewoon kiezen.
Ik bleef.
Ik zette mijn mobieltje uit en verstopte me tussen een paar struiken.
Er kwamen meteen allemaal muggen en vliegen, maar ze gingen niet
op me zitten door de Deet 50%. Ik was heel stil en luisterde.
Ik hoorde een vogel die zong en een andere vogel die hetzelfde zong.
En veel kikkers die heel hard kwaakten en in de verte autodeuren die
dichtsloegen.
Ik wachtte nog langer, tot ik besloot dat ik kon opstaan. Maar toen
hoorde ik stemmen. Ik ging plat op de grond liggen en gluurde door
de bladeren. Het waren een man en een vrouw. Ze droegen allebei
een donkerblauw uniform met een badge met een gouden sleutel en
daaronder Safe&Secure.
‘Morgenochtend?’
‘Ja, ze komen heel vroeg, een paar uur voordat het park opengaat.’
Ze waren nu vlakbij en ik zag dat de man zijn hoofd schudde. ‘Of
de duvel ermee speelt. Eerst dat gedoe met de buurt. Overlast, van
een natúúrpark, nu vraag ik je! De hele boel vertraagd, en nóg een
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keer vertraagd, en toen het eindelijk mocht was er bijna geen tijd
meer om de zaak fatsoenlijk aan te leggen. De moeite die ze hebben
moeten doen om alle planten en dieren op tijd uit te zetten! En nu
weer dit…’
De vrouw deed haar armen om zijn hals en zei: ‘Wat weet je dat
allemaal toch goed!’
Toen lachte de man en hij liet zich op het mos zakken, en trok de
vrouw mee naar beneden. Daarna maakte hij de knopen van het jasje
van de vrouw los.
‘Moet u uw ronde niet afmaken, meneer de bewakingsmeneer?’
De hand van de man zat in het bloesje van de vrouw en bewoog in
cirkels. ‘Mmmm…,’ zei hij, ‘doe ik toch…’
Hij maakte de broek van de vrouw open en zij maakte de broek van

de man open. En daarna haalde hij een klein pakje uit zijn zak. Ze
giechelden samen: ‘Safe&Secure.’
Toen begreep ik het! Ze gingen Seks Hebben.
En ik kon nergens heen.
Ik besloot de Wetenschappelijke Houding aan te nemen en de
man en de vrouw te Bestuderen. Ik merkte op hoe de man bovenop
de vrouw ging liggen en heen en weer begon te bewegen. En hoe
de vrouw begon te kreunen en zijn rug ging krabben. Ik dacht dat
de man nu wel zou ophouden, maar dat deed hij niet. Hij ging juist
sneller heen en weer bewegen. Hij had heel witte billen.
Toen ging er een mug op de ene bil van de man zitten en ging ik
daarop letten, want muggen begrijp ik beter. Ik wist dat deze mug een
vrouwtjesmug was omdat alleen vrouwtjesmuggen steken. Dat doen ze
omdat ze bloed nodig hebben om eitjes te maken. Aan de punt van hun
steeksnuit zit een heel klein mondje. Daarmee bijten ze je en dan spugen
ze in je bloed zodat het niet stolt en ze het gemakkelijk kunnen opzuigen.
En dat is waarom het jeukt als je door een mug gebeten bent.
Muggen komen op warmte af, en ik begreep dat de man het warm
had, van al dat heen en weer bewegen.
Ik hoorde hoe het gekreun van de vrouw hoger werd. Ze pakte de
billen van de man beet en kneep erin. Daarmee verpletterde zij de
mug, want toen ze ophield met kreunen en de billen weer losliet, zat
er alleen nog maar een rood veegje.
Daarna bleven de man en de vrouw heel stil liggen. Ze vielen in slaap.
En ik ook…

Daarom ging ik naar de
keuken en deed de Oma
Miyata Rommella open.

Alles was raar en verward. Het prinsesje kuste de bewakingsmeneer.
En de bewakingsmeneer veranderde in een kikker die Antonie van
Leeuwenhoek heette en zei: Alles leeft van de levenden! Meteen daarna
werd hij opgeslokt door de ooievaar. Ik zag de kikker halverwege de
keel van de ooievaar zitten, hij bewoog nog, en de ooievaar slikte en
slikte en de kikker zakte steeds dieper. Maar toen hij helemaal weg
was, veranderde de ooievaar in een monsterlijk insect met een enorme
zwarte steeksnuit en dikke harige poten en een buik die helemaal
opgezwollen was van het bloed, je zag het rood door zijn vel heen. Het

insect riep met de stem van de moeder van Joseph Meister: Red mijn
kind! en ik hoorde hem huilen. Of nee, het was geen huilen…
Het was gezoem. Gezoem! Ik sprong overeind. Er zat een insect in
mijn oor! Nee, niet alleen in mijn oor, ze zaten overal! In mijn haar,
op mijn armen, op mijn benen, onder mijn T-shirt, tussen mijn billen.
Alles kriebelde en jeukte. Ik zwaaide met mijn armen en stampte met
mijn voeten, probeerde al die beesten van me af te slaan…
Waar was ik? Het was pikkedonker. Er ritselde iets in de struiken… Iets groots… En verderop ook… Mijn zaklantaarn, ik moest
mijn zaklantaarn hebben! Maar waar was mijn rugzak? Mijn gezicht
kwam in een spinnenweb… Er liep iets over mijn gezicht! En dat
gezoem, de hele tijd maar dat gezoem om me heen… De Deet 50%
was uitgewerkt, ik was vast al honderd keer gestoken!
Ik herinnerde me de mug op de witte bil van de bewakingsmeneer.
En meteen daarna zag ik het insect uit mijn droom voor me, dat reusachtige monster, en ik rilde. Ik was omringd met allemaal van zulke
monsters, griezels met enge, reuzegrote ogen en grote steeksnuiten
met tanden! En met buiken die helemaal dik waren van mijn eigen
bloed! En sommige daarvan konden je doodmaken! Dat wist ik uit
Bacteriënjagers! Want de microben die in hun speeksel zaten, kwamen
in je bloed als ze je beten - dat had David Bruce ontdekt! Ik kende dat
hele hoofdstuk uit mijn hoofd!
David Bruce en zijn vrouw trachtten den beet van die gevaarlijke dieren
te vermijden, toch werden zij gebeten. En zij lagen ’s nachts wakker, zich
afvragend of zij, na ingeslapen te zijn, wel ooit weer ontwaken zouden…
Mijn grote hersenen zeiden tegen me dat ik niet bang moest zijn.
Maar mijn kleine hersenen luisterden niet.
Er waren er ook onder de Bacteriënjagers die té moedig waren en
stierven als slachtoﬀers van de oneindig kleine moordenaars die zij
hadden aangevallen. Ik rilde.
Mijn grote hersenen zeiden tegen mij: de tseetseevlieg woont in
Oebombo in Zoeloeland, niet in Heemgeheimen in Nederland.
Maar ik zei terug: de gelekoortsmug woonde ook niet in Cuba!
Maar hij kwam toch daarnaartoe, met de slavenschepen uit Afrika!
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‘Scherp vernu! en
verbazingwekkende dwaasheden’

D

e mevrouw bij de ingang van Heemgeheimen wilde me eerst niet
binnenlaten. Maar ik zei: ‘Ik hoor bij die’ en zwaaide naar mensen die al binnen waren. Ze zwaaiden terug. Ik liep 52 minuten rond,
maar merkte geen dingen op die me een antwoord konden geven.
Toen werd omgeroepen dat Heemgeheimen over een kwartier dicht
ging en kreeg ik een dilemma.
Een dilemma is dat je twee mogelijkheden hebt en geen van beide is
de goede. De mogelijkheden van mijn dilemma waren:
a. Naar huis gaan. Maar ik wilde niet naar huis zonder Resultaat.
b. Blijven. Maar dat mocht niet want iedereen moest het park uit.
In Bacteriënjagers staat: De microbenjacht is de aaneenschakeling van
scherp vernuft en verbazingwekkende dwaasheden.
Maar mijn scherpe vernuft hielp me niet uit dit dilemma. Ik moest
gewoon kiezen.
Ik bleef.
Ik zette mijn mobieltje uit en verstopte me tussen een paar struiken.
Er kwamen meteen allemaal muggen en vliegen, maar ze gingen niet
op me zitten door de Deet 50%. Ik was heel stil en luisterde.
Ik hoorde een vogel die zong en een andere vogel die hetzelfde zong.
En veel kikkers die heel hard kwaakten en in de verte autodeuren die
dichtsloegen.
Ik wachtte nog langer, tot ik besloot dat ik kon opstaan. Maar toen
hoorde ik stemmen. Ik ging plat op de grond liggen en gluurde door
de bladeren. Het waren een man en een vrouw. Ze droegen allebei
een donkerblauw uniform met een badge met een gouden sleutel en
daaronder Safe&Secure.
‘Morgenochtend?’
‘Ja, ze komen heel vroeg, een paar uur voordat het park opengaat.’
Ze waren nu vlakbij en ik zag dat de man zijn hoofd schudde. ‘Of
de duvel ermee speelt. Eerst dat gedoe met de buurt. Overlast, van
een natúúrpark, nu vraag ik je! De hele boel vertraagd, en nóg een
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keer vertraagd, en toen het eindelijk mocht was er bijna geen tijd
meer om de zaak fatsoenlijk aan te leggen. De moeite die ze hebben
moeten doen om alle planten en dieren op tijd uit te zetten! En nu
weer dit…’
De vrouw deed haar armen om zijn hals en zei: ‘Wat weet je dat
allemaal toch goed!’
Toen lachte de man en hij liet zich op het mos zakken, en trok de
vrouw mee naar beneden. Daarna maakte hij de knopen van het jasje
van de vrouw los.
‘Moet u uw ronde niet afmaken, meneer de bewakingsmeneer?’
De hand van de man zat in het bloesje van de vrouw en bewoog in
cirkels. ‘Mmmm…,’ zei hij, ‘doe ik toch…’
Hij maakte de broek van de vrouw open en zij maakte de broek van

de man open. En daarna haalde hij een klein pakje uit zijn zak. Ze
giechelden samen: ‘Safe&Secure.’
Toen begreep ik het! Ze gingen Seks Hebben.
En ik kon nergens heen.
Ik besloot de Wetenschappelijke Houding aan te nemen en de
man en de vrouw te Bestuderen. Ik merkte op hoe de man bovenop
de vrouw ging liggen en heen en weer begon te bewegen. En hoe
de vrouw begon te kreunen en zijn rug ging krabben. Ik dacht dat
de man nu wel zou ophouden, maar dat deed hij niet. Hij ging juist
sneller heen en weer bewegen. Hij had heel witte billen.
Toen ging er een mug op de ene bil van de man zitten en ging ik
daarop letten, want muggen begrijp ik beter. Ik wist dat deze mug een
vrouwtjesmug was omdat alleen vrouwtjesmuggen steken. Dat doen ze
omdat ze bloed nodig hebben om eitjes te maken. Aan de punt van hun
steeksnuit zit een heel klein mondje. Daarmee bijten ze je en dan spugen
ze in je bloed zodat het niet stolt en ze het gemakkelijk kunnen opzuigen.
En dat is waarom het jeukt als je door een mug gebeten bent.
Muggen komen op warmte af, en ik begreep dat de man het warm
had, van al dat heen en weer bewegen.
Ik hoorde hoe het gekreun van de vrouw hoger werd. Ze pakte de
billen van de man beet en kneep erin. Daarmee verpletterde zij de
mug, want toen ze ophield met kreunen en de billen weer losliet, zat
er alleen nog maar een rood veegje.
Daarna bleven de man en de vrouw heel stil liggen. Ze vielen in slaap.
En ik ook…

Daarom ging ik naar de
keuken en deed de Oma
Miyata Rommella open.

Alles was raar en verward. Het prinsesje kuste de bewakingsmeneer.
En de bewakingsmeneer veranderde in een kikker die Antonie van
Leeuwenhoek heette en zei: Alles leeft van de levenden! Meteen daarna
werd hij opgeslokt door de ooievaar. Ik zag de kikker halverwege de
keel van de ooievaar zitten, hij bewoog nog, en de ooievaar slikte en
slikte en de kikker zakte steeds dieper. Maar toen hij helemaal weg
was, veranderde de ooievaar in een monsterlijk insect met een enorme
zwarte steeksnuit en dikke harige poten en een buik die helemaal
opgezwollen was van het bloed, je zag het rood door zijn vel heen. Het

insect riep met de stem van de moeder van Joseph Meister: Red mijn
kind! en ik hoorde hem huilen. Of nee, het was geen huilen…
Het was gezoem. Gezoem! Ik sprong overeind. Er zat een insect in
mijn oor! Nee, niet alleen in mijn oor, ze zaten overal! In mijn haar,
op mijn armen, op mijn benen, onder mijn T-shirt, tussen mijn billen.
Alles kriebelde en jeukte. Ik zwaaide met mijn armen en stampte met
mijn voeten, probeerde al die beesten van me af te slaan…
Waar was ik? Het was pikkedonker. Er ritselde iets in de struiken… Iets groots… En verderop ook… Mijn zaklantaarn, ik moest
mijn zaklantaarn hebben! Maar waar was mijn rugzak? Mijn gezicht
kwam in een spinnenweb… Er liep iets over mijn gezicht! En dat
gezoem, de hele tijd maar dat gezoem om me heen… De Deet 50%
was uitgewerkt, ik was vast al honderd keer gestoken!
Ik herinnerde me de mug op de witte bil van de bewakingsmeneer.
En meteen daarna zag ik het insect uit mijn droom voor me, dat reusachtige monster, en ik rilde. Ik was omringd met allemaal van zulke
monsters, griezels met enge, reuzegrote ogen en grote steeksnuiten
met tanden! En met buiken die helemaal dik waren van mijn eigen
bloed! En sommige daarvan konden je doodmaken! Dat wist ik uit
Bacteriënjagers! Want de microben die in hun speeksel zaten, kwamen
in je bloed als ze je beten - dat had David Bruce ontdekt! Ik kende dat
hele hoofdstuk uit mijn hoofd!
David Bruce en zijn vrouw trachtten den beet van die gevaarlijke dieren
te vermijden, toch werden zij gebeten. En zij lagen ’s nachts wakker, zich
afvragend of zij, na ingeslapen te zijn, wel ooit weer ontwaken zouden…
Mijn grote hersenen zeiden tegen me dat ik niet bang moest zijn.
Maar mijn kleine hersenen luisterden niet.
Er waren er ook onder de Bacteriënjagers die té moedig waren en
stierven als slachtoﬀers van de oneindig kleine moordenaars die zij
hadden aangevallen. Ik rilde.
Mijn grote hersenen zeiden tegen mij: de tseetseevlieg woont in
Oebombo in Zoeloeland, niet in Heemgeheimen in Nederland.
Maar ik zei terug: de gelekoortsmug woonde ook niet in Cuba!
Maar hij kwam toch daarnaartoe, met de slavenschepen uit Afrika!
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Ik rilde weer. Misschien was ik al ziek! Ik besloot meteen Oma
Miyata te bellen en pakte mijn mobieltje.
Maar toen stopte ik. Wat moest ik Oma Miyata vertellen als ze
vroeg wat ik hier deed? Dat ik Fanny ging redden? Maar wat moest ik
vertellen als ze vroeg of het gelukt was? Dat ik het opgaf?
Ik zag ineens Fanny voor me die op en neer sprong op de
Bloem&Zoemberg. Ik had haar in de steek gelaten. Ik had haar weg
laten gaan met dat prinsesje omdat ik liever op Speurtocht wilde met
mijn nieuwe vriendje Luuk.
Nu lag ze in een ziekenhuisbed. Nu ging ze misschien wel dood.
Toen zag ik mijn vader voor me, die ook in zo’n ziekenhuisbed lag.
‘Zal je lief zijn voor je zusje en haar helpen, Steven?’ fluisterde hij. ‘Ze
is zoveel kleiner dan jij, en dat zal ze voorlopig nog wel even blijven.
Wil je op haar passen? Doe je dat voor mij?’
Zou hij me nu kunnen zien, mijn vader? Zou hij boos zijn?
Ik mocht het niet opgeven. Ik moest hardnekkig zijn en het Gevaar
Trotseren en Fanny helpen.
Hier kwam de moreele kracht van Walter Reeds karakter voor den dag.
Zijn medemensch moest en zou hij helpen. Indien nu slechts bewezen kon
worden dat de gele koorts door muskieten wordt overgebracht… ‘Ik ben
bereid mij te laten steken,’ zei zijn medewerker James Carroll.
Ik krabde mijn armen, mijn benen, mijn nek, mijn billen.
Ik ben bereid mij te laten steken…
En toen ineens Wist ik het.
Ik hoefde helemaal niets te doen! Ik had het al gedaan. En als ik
over een tijdje óók ziek werd, dan had ik het Bewijs.
Het was raar, nu was ik opeens niet bang meer.

Waar was ik? Het was
pikkedonker. Er ritselde
iets in de struiken…
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Ik vond mijn Lone Hiker rugzakje, ging op Oma Miyata’s regenjack zitten en pakte mijn MagLite zaklantaarn en Bacteriënjagers. Ik
streek met mijn vingertoppen over het reliëf van de letters op de kaft.
Ik stopte mijn neus tussen de bladzijden en snoof de geur van oude
wintertrui op en het was alsof ik mijn vader rook.
Ik zocht het hoofdstuk over Walter Reed op, en voor de duizendste
keer las ik over James Carroll, de bacteriënjager die moreele kracht

had en zich vrijwillig liet steken.
James Carroll keek oplettend toe terwijl de muskiet haar steekorgaan
eens probeerde. Eigenlijk was dat nog wel zoo gevaarlijk als blootgesteld te
worden aan het vuur van een machinegeweer. Hij zeide later, dat dit de
meest trotsche dag van zijn leven was geweest.
Ik pakte mijn schrift en schreef de Derde Wet van de Bacteriënjacht
op: Een Bacteriënjager moet zijn angsten overwinnen om mensen te helpen.
Ik at de chips en dronk de cola. En met Bacteriënjagers in mijn armen ging ik weer liggen. Mijn ogen vielen dicht…
Was het een droom of was ik wakker? Mijn vader zat bij me en las me
voor uit Bacteriënjagers, precies zoals hij altijd had voorgelezen, met
een diepe bromstem waarvan je zo lekker in slaap viel… Alleen wilde
ik niet in slaap vallen, want het was zo spannend…
Mijn vader las: Hij liet de eitjes uitkomen en zag dat ze heel mooie
muskieten opleverden, met zilveren figuurtjes op den rug, eenigszins in den
vorm van een lier.
Ik luisterde naar de stem van mijn vader… Maar hij werd onverstaanbaar… Helemaal niet meer zijn gewone stem… Het leek wel het
gekwaak van een kikker…
Ik vocht om wakker te blijven, omdat ik opeens het gevoel had
dat ik iets had opgemerkt, iets wat ik niet mocht vergeten… Iets wat
honderd geleerden niet…
‘Hé, wat hebben we hier?’
‘Hij zal toch niet…?’
‘Nee. Hij slaapt.’
Ik voelde een hand aan mijn schouder schudden en deed mijn ogen
open. Een vrouw zat op haar hurken naast me, en achter haar stond
een man. Ze hadden geen blauwe uniformen aan, maar witte jassen.
De man had een vlindernetje in zijn hand. De vrouw droeg een koelbox aan een schouderband.
Ik wist het meteen.
‘Bacteriënjagers!’ riep ik uit.
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Ik rilde weer. Misschien was ik al ziek! Ik besloot meteen Oma
Miyata te bellen en pakte mijn mobieltje.
Maar toen stopte ik. Wat moest ik Oma Miyata vertellen als ze
vroeg wat ik hier deed? Dat ik Fanny ging redden? Maar wat moest ik
vertellen als ze vroeg of het gelukt was? Dat ik het opgaf?
Ik zag ineens Fanny voor me die op en neer sprong op de
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Toen zag ik mijn vader voor me, die ook in zo’n ziekenhuisbed lag.
‘Zal je lief zijn voor je zusje en haar helpen, Steven?’ fluisterde hij. ‘Ze
is zoveel kleiner dan jij, en dat zal ze voorlopig nog wel even blijven.
Wil je op haar passen? Doe je dat voor mij?’
Zou hij me nu kunnen zien, mijn vader? Zou hij boos zijn?
Ik mocht het niet opgeven. Ik moest hardnekkig zijn en het Gevaar
Trotseren en Fanny helpen.
Hier kwam de moreele kracht van Walter Reeds karakter voor den dag.
Zijn medemensch moest en zou hij helpen. Indien nu slechts bewezen kon
worden dat de gele koorts door muskieten wordt overgebracht… ‘Ik ben
bereid mij te laten steken,’ zei zijn medewerker James Carroll.
Ik krabde mijn armen, mijn benen, mijn nek, mijn billen.
Ik ben bereid mij te laten steken…
En toen ineens Wist ik het.
Ik hoefde helemaal niets te doen! Ik had het al gedaan. En als ik
over een tijdje óók ziek werd, dan had ik het Bewijs.
Het was raar, nu was ik opeens niet bang meer.

Waar was ik? Het was
pikkedonker. Er ritselde
iets in de struiken…
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‘De meest trotsche dag van mijn leven’

D

e man en de vrouw keken mij met grote ogen aan. Ze begonnen
allebei tegelijk tegen mij te praten.
‘Hoe weet jij dat nou?’
‘Parasietenjagers, om precies te zijn.’
‘Maar vertel nou eerst even wat je hier doet om zes uur in de morgen.’
‘Dropping? Weddenschap? Nee wacht, zoontje van de baas zeker?’
‘Moet je kijken wat hij in z’n armen houdt!’ wees de vrouw.
‘Bacteriënjagers. Paul de Kruif,’ las de man hardop.
‘Ga je op parasietenjacht, vang je een jongen.’ De vrouw keek streng.
De man keek ook streng. ‘Sterker nog. Een collega!’
Toen glimlachten ze naar me. En ze staken hun hand uit en
schudden om de beurt de mijne.

Bacteriënjager Paul Ehrlich moest een keer een schoolopstel schrijven
met als titel ‘Het leven is een droom’.
‘Het leven berust op voortdurende oxidatie,’ zoo schreef de latere grote
Bacteriënjager. ‘Droomen is een hersenwerkzaamheid, en dus ook oxidatie,
maar slechts op te vatten als een soort van phosphorisatie.’ Hij kreeg slechte
cijfers voor zulke uitingen van zijn vernuft.
Er staat niet bij of dromen in de grote of de kleine hersenen gebeurt.
Ik denk in de kleine, want dromen zijn ráár.
Ik had gedroomd van een ooievaar die in een insect veranderde en
van mijn vader die voorlas alsof hij nog leefde. Het voelde echt maar
dat was het niet.
Maar het leven is soms net zo raar. Ik praatte nu met twee Bacteriënjagers en het voelde alsof ik droomde. Maar zij waren wél echt.
De mannelijke Bacteriënjager heette Stan. Hij had rechtopstaand
haar en zijn gezicht zag eruit alsof hij naar een leuke film keek, ook
als hij ernstig was. In Bacteriënjagers staan foto’s van Louis Pasteur en
Robert Koch en David Bruce en Walter Reed en Paul Ehrlich, en die
zagen er allemaal veel strenger uit dan Stan.
De vrouwelijke Bacteriënjager heette Aygul. Zij had lang, zwart
haar en de mooiste donkere ogen die ik ooit had gezien. Als die ogen
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me aankeken wilde ik dat ik groter was. Ik kon Aygul niet vergelijken
met foto’s in Bacteriënjagers, want daar waren geen vrouwen bij.
Over de vrouw van Louis Pasteur staat in Bacteriënjagers dat ze
veelgeplaagd was omdat ze altijd haar best deed om hem op tijd naar
bed te krijgen, wat niet lukte. Maar over de vrouw van David Bruce
staat er dat ze altijd met hem meeging, er zelf op uit. En zíj ving de
eerste twee tseetseevliegen. Dus was zij ook een Bacteriënjager en had
er een foto van haar in het boek moeten staan.
Ik keek van Aygul naar Stan en toen weer naar Aygul. Ik wilde ze
zoveel vragen! Mijn eerste vraag was: ‘Wat doen jullie hier?’
‘Neenee,’ zei Stan.
‘Jij eerst,’ zei Aygul.
Toen begon ik te vertellen over Fanny, die steeds op mijn Shrek

pyjamabroek in slaap viel en naar het ziekenhuis moest. Aygul hurkte
voor me en pakte mijn handen vast.
‘Hoe is het nu met haar?’
‘Ze is heel ziek… De dokter weet niet… En ze lag zo raar stil…’
Mijn blije gevoel was ineens helemaal weg.
‘Jochie toch,’ zei Aygul, en ze sloeg haar armen om me heen.
Ze rook lekker. En in haar armen was het warm en heel zacht.
Toen moest ik een klein beetje huilen.
Maar dat hebben ze vast niet gemerkt.
Daarna vertelde ik de rest. Stan en Aygul wilden alles horen, van
de opening van Heemgeheimen en van mijn Onderzoek van de
bebloede Shrek pyjama (Stan keek snel een andere kant op) tot aan de

Toen zag ik mijn vader
voor me, die ook in zo’n
ziekenhuisbed lag.

Ik praatte nu met
twee Bacteriënjagers en het
voelde alsof ik droomde.

Heemgeheimen Bellijst en mijn tweede Heemgeheimen Speurtocht.
‘En, heb je iets gevonden?’ vroeg Stan.
Ineens herinnerde ik me dat ik inderdaad iets had Opgemerkt. Iets
waar ik toen ik voor de tweede keer in slaap viel nog aan had gedacht.
Iets wat ik had moeten onthouden maar toch was vergeten. Maar wat?
‘We moeten verder,’ zei Stan tegen Aygul.
‘Maar wat doen we met hem?’ vroeg Aygul.
Ik wilde bij ze blijven. Daarom loog ik een beetje en zei dat Oma
Miyata me over een uur kwam ophalen.
‘Loop dan nog maar even met ons mee,’ zei Aygul. En terwijl we
liepen vertelde Stan:
1. Dat Aygul en hij in een Centrum werkten en daar Infectieziekten
Bestreden.
2. Dat in dat Centrum een Signaleringsoverleg was, dat Gekke
Dingen bijhield. In dit geval het Feit dat er allemaal kinderen ziek waren
van iets wat tropisch leek terwijl ze niet in de tropen waren geweest.
3. Dat ze toen een Vragenlijst waren gaan maken om te Onderzoeken
wat de zieke kinderen hadden gedaan en waar ze waren geweest.
4. En dat een Speciaal Laboratorium intussen het bloed van een van
de kinderen had onderzocht en had ontdekt dat er een parasiet in zat.
5. Dat ze er dus al dagen mee bezig waren zonder dat ik het wist.
6. En dat toen het Nieuws over het zieke prinsesje bekend werd, een
paar dokters van andere zieke kinderen de Symptomen herkenden.
7. Dat ze op internet de naam van het prinsesje en een paar van die
kinderen hadden ingetoetst en terecht waren gekomen bij de pindakaasfabriek.
8. En dat ze toen snel hierheen waren gekomen omdat het prinsesje
zo ziek was en sommige andere kinderen ook.
‘En dat was het,’ zei Stan.
‘In een notendop,’ zei Aygul.
Ik vroeg: ‘Maar wat is het dan voor parasiet?’
‘Een trypanosoom. Oftewel een zweepdiertje,’ zei Aygul.
Ik stond stil. Dus toch! Ik zei: ‘Het zijn trypanosomen! riep David
Bruce uit.’
Stan en Aygul keken heel erg verbaasd.
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Er was maar één manier om het uit te leggen: Bacteriënjagers pakken
en vanzelf open laten vallen bij Oebombo in Zoeloeland. Ik las voor:
In het bloed van een doodziek paard bespeurde David Bruce een vreemd
gedans te midden van de lichtgele, saamgeklonterde bloedlichaampjes; hij
verschoof zijn glasplaatje totdat een open plek in dezen warboel onder de
lens kwam…
‘Geef eens hier?’ Aygul pakte het boek en las verder voor. Dat klonk
raar, want voor het eerst hoorde ik de woorden in een andere stem
dan die van mijn vader. Maar dat vond ik niet erg. Plotseling verscheen
daar in het gezichtsveld een curieus diertje, veel grooter dan een gewone
microbe, een schepsel met een stomp achtereind en een soort van zweep aan
den tegenovergestelde kant, waarmee hij den omtrek scheen te exploreeren.
Nog andere dieren van deze soort zwommen trillend onder de lens door;
het schenen eerder levendige kleine draken dan bacteriën; ze schoten op de
roode bloedlichaampjes af, trokken en stootten eraan alsof ze trachtten, er
binnen-in te komen, dan verdwenen ze opeens onder den rand van een
cellen-massa… ‘Het zijn trypanosomen!’ riep David Bruce uit.
‘Bloemrijke taal!’ lachte Stan.
‘Maar desondanks adequaat omschreven,’ vond Aygul.
Ik dacht na. ‘Maar hoe komen die dan hier in Heemgeheimen? Er
zijn toch geen slavenschepen meer?’
‘Hè?’ Stan keek verbaasd. ‘Slavenschepen? Dat niet, nee. Maar er
zijn containerschepen en vrachtvliegtuigen genoeg.’
‘Maar waar zitten ze dan nu?’
‘Ah…,’ zei Stan.
‘De hamvraag,’ zei Aygul.
Stan wees naar Aygul. ‘Waarom denk je dat ik deze Exotische
Prinses heb meegenomen?’
Daar raakte ik zó van in de war dat ik plotseling aan de bewakingsmeneer en de bewakingsmevrouw moest denken. ‘Om haar te kussen?’
vroeg ik.
Stan moest erg lachen. ‘Nee. Om haar de kikker te laten kussen!’
‘Maar er is helemaal geen kikker meer…,’ begon ik, maar opeens
wist ik dat dat niet waar was. Dát was wat ik had Opgemerkt, maar
was vergeten!
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Ik verbeterde mezelf: ‘Er was geen kikker meer, maar nu zijn er een
heleboel! Ik heb ze zelf gehoord!’
‘Ah,’ zei Stan, die nu weer serieus keek. ‘Een Kroongetuige!’
En daarna lieten ze me alles vertellen over de kikker en de ooievaar. En ze zeiden dat het klopte met wat ze al dachten. Want de
trypanosoom die het Speciale Laboratorium had gevonden was niet
dezelfde trypanosoom als die in Oebombo. Hij leefde niet in koeien
en paarden, maar in Anurae, dat zijn kikkers. Daarom heette hij een
Anura Trypanosoom.
Aygul zei tegen Stan: ‘Die eerste lichting kikkers hier is besmet en
doodgegaan…’
Stan zei terug: ‘… en toen heeft de eveneens besmette vector zich
uitgehongerd op de kinderen gestort.’

Ik vroeg: ‘Wat is een vector?’ Maar Stan en Aygul hoorden me niet.
‘En daarna heeft de parkbeheerder nieuwe kikkers uitgezet.’
‘Zouden die ook besmet zijn?’
‘Ligt eraan of de vector zolang heeft overleefd…’
Ze waren mij vergeten, maar dat vond ik niet erg.
Dit waren Bacteriënjagers, echte, levende Bacteriënjagers, in de
Wetenschappelijke Houding. En ik was erbij. Het was de meest trotsche
dag van mijn leeven.

Aygul pakte een
kikker en Bestudeerde
hem van alle kanten.

In het Kikkerlandje trok Aygul paarse latex handschoenen aan.
Daarna liep ze de poel in, wat kon omdat ze laarzen aanhad.
Aygul pakte een kikker en Bestudeerde hem van alle kanten. Ze
zag me naar haar kijken en glimlachte naar me.
‘Jij denkt nu zeker dat ik hem ga kussen om de Prins tevoorschijn te
toveren?’
Ik schudde van nee.
‘Nee?’ Ze bracht de kikker naar haar gezicht, tuitte haar lippen - en
stopte hem toen in een potje. ‘Intiemer moeten Prins Parasiet en ik
maar niet worden,’ lachte ze.
‘Wat ga je met hem doen?’
‘Ik neem hem mee naar het laboratorium om de parasiet te zoeken.’
Stan ving vliegen met zijn netje en zette muggenvallen neer. Hij
vertelde dat hij op zoek was naar de vector.
‘Wat is een vector?’ vroeg ik weer.
‘Dat is een insect dat drager is van een microbe en die over kan
dragen op dieren of mensen.’
‘De tseetseevlieg?’ vroeg ik.
‘Dat is inderdaad ook een vector, maar niet van de Anura
Trypanosoom. Een andere steekvlieg, de Corethrella, wel. Die is ook
niet inheems, maar waarschijnlijk zijn de kikkers besmet en al uit het
buitenland gekomen. Maar het kan ook een heel ander insect zijn
geweest. Onthou dit, Steven: we leven in een wondere wereld en je
kan het zo gek niet bedenken of het bestaat.’
‘Ga je dan alle vliegen en muggen meenemen?’
‘Nee, dat nou ook weer niet! Alles wat ik hier zo zie rondvliegen is

inheems. Weet je, onze vector is misschien allang bezweken. Hij is
immers niet van hier.’
Aygul keek op: ‘Maar ik ben ook niet van hier en ik ben ook niet
bezweken,’ zei ze.
‘Alles wat zich aanpast, overleeft. Da’s Darwin,’ zei Stan tegen haar.
Hij knipoogde naar mij: ‘Het enige verschil is dat sommige exoten
in ons Kikkerbiotoopje kindertjes ziek maken, en andere het er hier
alleen maar veel mooier op maken. Als de eerste soort overleeft heb
je een plaag. Als de tweede soort overleeft is het een zegen, in ieder
geval voor het oog.’
Aygul moest lachen. Maar daarna keek ze streng op haar horloge
en vroeg: ‘Waar blijft die oma van jou nou?’
Het was 09.41 uur toen we bij Oma Miyata aankwamen. Oma Miyata
stapte net van haar fiets met een plastic zak vol boodschappen. Ze
keek helemaal niet verbaasd toen ze Stan en Aygul zag.
‘Kopje bambukoﬃe?’ vroeg ze.
We liepen achter haar aan naar binnen.
Oma Miyata zette de plastic zak op de keukentafel, keerde zich
naar mij om en zei: ‘Pak jij die even uit?’
De zak zat vol met Deet 50%-sticks en er zaten ook twee klamboes in.
‘In de krant staat dat het waarschijnlijk insecten zijn,’ zei Oma
Miyata, ‘waar Fanny en de andere kinderen ziek van zijn.’
Stan en Aygul keken elkaar aan.
‘Eh, we moesten maar eens gaan,’ zei Stan.
‘Héél snel,’ zei Aygul.
‘Insecten!’ zei Oma Miyata. ‘Kleine sluipmoordenaars. Wisten
jullie dat er veel meer insecten op de wereld bestaan dan alle andere
dieren en mensen bij elkaar? Stel je voor dat die maar eens besluiten
om ons allemaal dood te maken! Dan vergaat de wereld! Ik heb op
Exitmundi.nl gekeken, maar die hebben het daar niet eens over. Ik
heb ze meteen maar even een mailtje gestuurd.’
Toen Stan en Aygul weg waren was ik ineens heel moe. Terwijl Oma
Miyata een klamboe om mijn bed hing, pakte ik mijn schrift uit. En

45

B AC T E R I Ë N J A G E R S E N A N D E R E V E R H A L E N

Er was maar één manier om het uit te leggen: Bacteriënjagers pakken
en vanzelf open laten vallen bij Oebombo in Zoeloeland. Ik las voor:
In het bloed van een doodziek paard bespeurde David Bruce een vreemd
gedans te midden van de lichtgele, saamgeklonterde bloedlichaampjes; hij
verschoof zijn glasplaatje totdat een open plek in dezen warboel onder de
lens kwam…
‘Geef eens hier?’ Aygul pakte het boek en las verder voor. Dat klonk
raar, want voor het eerst hoorde ik de woorden in een andere stem
dan die van mijn vader. Maar dat vond ik niet erg. Plotseling verscheen
daar in het gezichtsveld een curieus diertje, veel grooter dan een gewone
microbe, een schepsel met een stomp achtereind en een soort van zweep aan
den tegenovergestelde kant, waarmee hij den omtrek scheen te exploreeren.
Nog andere dieren van deze soort zwommen trillend onder de lens door;
het schenen eerder levendige kleine draken dan bacteriën; ze schoten op de
roode bloedlichaampjes af, trokken en stootten eraan alsof ze trachtten, er
binnen-in te komen, dan verdwenen ze opeens onder den rand van een
cellen-massa… ‘Het zijn trypanosomen!’ riep David Bruce uit.
‘Bloemrijke taal!’ lachte Stan.
‘Maar desondanks adequaat omschreven,’ vond Aygul.
Ik dacht na. ‘Maar hoe komen die dan hier in Heemgeheimen? Er
zijn toch geen slavenschepen meer?’
‘Hè?’ Stan keek verbaasd. ‘Slavenschepen? Dat niet, nee. Maar er
zijn containerschepen en vrachtvliegtuigen genoeg.’
‘Maar waar zitten ze dan nu?’
‘Ah…,’ zei Stan.
‘De hamvraag,’ zei Aygul.
Stan wees naar Aygul. ‘Waarom denk je dat ik deze Exotische
Prinses heb meegenomen?’
Daar raakte ik zó van in de war dat ik plotseling aan de bewakingsmeneer en de bewakingsmevrouw moest denken. ‘Om haar te kussen?’
vroeg ik.
Stan moest erg lachen. ‘Nee. Om haar de kikker te laten kussen!’
‘Maar er is helemaal geen kikker meer…,’ begon ik, maar opeens
wist ik dat dat niet waar was. Dát was wat ik had Opgemerkt, maar
was vergeten!
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Ik verbeterde mezelf: ‘Er was geen kikker meer, maar nu zijn er een
heleboel! Ik heb ze zelf gehoord!’
‘Ah,’ zei Stan, die nu weer serieus keek. ‘Een Kroongetuige!’
En daarna lieten ze me alles vertellen over de kikker en de ooievaar. En ze zeiden dat het klopte met wat ze al dachten. Want de
trypanosoom die het Speciale Laboratorium had gevonden was niet
dezelfde trypanosoom als die in Oebombo. Hij leefde niet in koeien
en paarden, maar in Anurae, dat zijn kikkers. Daarom heette hij een
Anura Trypanosoom.
Aygul zei tegen Stan: ‘Die eerste lichting kikkers hier is besmet en
doodgegaan…’
Stan zei terug: ‘… en toen heeft de eveneens besmette vector zich
uitgehongerd op de kinderen gestort.’

Ik vroeg: ‘Wat is een vector?’ Maar Stan en Aygul hoorden me niet.
‘En daarna heeft de parkbeheerder nieuwe kikkers uitgezet.’
‘Zouden die ook besmet zijn?’
‘Ligt eraan of de vector zolang heeft overleefd…’
Ze waren mij vergeten, maar dat vond ik niet erg.
Dit waren Bacteriënjagers, echte, levende Bacteriënjagers, in de
Wetenschappelijke Houding. En ik was erbij. Het was de meest trotsche
dag van mijn leeven.

Aygul pakte een
kikker en Bestudeerde
hem van alle kanten.

In het Kikkerlandje trok Aygul paarse latex handschoenen aan.
Daarna liep ze de poel in, wat kon omdat ze laarzen aanhad.
Aygul pakte een kikker en Bestudeerde hem van alle kanten. Ze
zag me naar haar kijken en glimlachte naar me.
‘Jij denkt nu zeker dat ik hem ga kussen om de Prins tevoorschijn te
toveren?’
Ik schudde van nee.
‘Nee?’ Ze bracht de kikker naar haar gezicht, tuitte haar lippen - en
stopte hem toen in een potje. ‘Intiemer moeten Prins Parasiet en ik
maar niet worden,’ lachte ze.
‘Wat ga je met hem doen?’
‘Ik neem hem mee naar het laboratorium om de parasiet te zoeken.’
Stan ving vliegen met zijn netje en zette muggenvallen neer. Hij
vertelde dat hij op zoek was naar de vector.
‘Wat is een vector?’ vroeg ik weer.
‘Dat is een insect dat drager is van een microbe en die over kan
dragen op dieren of mensen.’
‘De tseetseevlieg?’ vroeg ik.
‘Dat is inderdaad ook een vector, maar niet van de Anura
Trypanosoom. Een andere steekvlieg, de Corethrella, wel. Die is ook
niet inheems, maar waarschijnlijk zijn de kikkers besmet en al uit het
buitenland gekomen. Maar het kan ook een heel ander insect zijn
geweest. Onthou dit, Steven: we leven in een wondere wereld en je
kan het zo gek niet bedenken of het bestaat.’
‘Ga je dan alle vliegen en muggen meenemen?’
‘Nee, dat nou ook weer niet! Alles wat ik hier zo zie rondvliegen is

inheems. Weet je, onze vector is misschien allang bezweken. Hij is
immers niet van hier.’
Aygul keek op: ‘Maar ik ben ook niet van hier en ik ben ook niet
bezweken,’ zei ze.
‘Alles wat zich aanpast, overleeft. Da’s Darwin,’ zei Stan tegen haar.
Hij knipoogde naar mij: ‘Het enige verschil is dat sommige exoten
in ons Kikkerbiotoopje kindertjes ziek maken, en andere het er hier
alleen maar veel mooier op maken. Als de eerste soort overleeft heb
je een plaag. Als de tweede soort overleeft is het een zegen, in ieder
geval voor het oog.’
Aygul moest lachen. Maar daarna keek ze streng op haar horloge
en vroeg: ‘Waar blijft die oma van jou nou?’
Het was 09.41 uur toen we bij Oma Miyata aankwamen. Oma Miyata
stapte net van haar fiets met een plastic zak vol boodschappen. Ze
keek helemaal niet verbaasd toen ze Stan en Aygul zag.
‘Kopje bambukoﬃe?’ vroeg ze.
We liepen achter haar aan naar binnen.
Oma Miyata zette de plastic zak op de keukentafel, keerde zich
naar mij om en zei: ‘Pak jij die even uit?’
De zak zat vol met Deet 50%-sticks en er zaten ook twee klamboes in.
‘In de krant staat dat het waarschijnlijk insecten zijn,’ zei Oma
Miyata, ‘waar Fanny en de andere kinderen ziek van zijn.’
Stan en Aygul keken elkaar aan.
‘Eh, we moesten maar eens gaan,’ zei Stan.
‘Héél snel,’ zei Aygul.
‘Insecten!’ zei Oma Miyata. ‘Kleine sluipmoordenaars. Wisten
jullie dat er veel meer insecten op de wereld bestaan dan alle andere
dieren en mensen bij elkaar? Stel je voor dat die maar eens besluiten
om ons allemaal dood te maken! Dan vergaat de wereld! Ik heb op
Exitmundi.nl gekeken, maar die hebben het daar niet eens over. Ik
heb ze meteen maar even een mailtje gestuurd.’
Toen Stan en Aygul weg waren was ik ineens heel moe. Terwijl Oma
Miyata een klamboe om mijn bed hing, pakte ik mijn schrift uit. En
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ik schreef de Vierde Wet van de Bacteriënjacht op: Er zijn tallooze
wegen om microben te besluipen.
Ik schreef er bijna bij dat het het leukste is als die verschillende
wegen bij elkaar komen en je andere Bacteriënjagers ontmoet.
Maar dat was geen Wet.
Dat was een Persoonlijke Ervaring.

‘Je kan het zo gek niet bedenken…’

T

ussen twee roze rondjes in zat een sliertje. Het was paars en had
een hele lange dunne staart. Het bewoog niet.
Misschien was hij wel dood.
Maar Stan zei dat het was omdat hij net uit de ijskast kwam.
Ik drukte mijn ogen tegen de microscoop en wachtte tot het sliertje
warm werd. En ineens zag ik het. Hetzelfde wat David Bruce en zijn
vrouw hadden gezien in Oebombo. Het sliertje bewoog zijn staart.
Een soort van zweep.
Het was echt een zweepdiertje. Prins Parasiet. De trypanosoom
die Fanny en het prinsesje ziek had gemaakt. Hij zwom met allemaal
familieleden in een lichtroze badje tussen een hele kluit donkerroze
bloedcellen.
‘Nu ik,’ zei Luuk.

Ik was uitgenodigd door Stan en Aygul. En ik mocht Fanny meenemen, maar Fanny was nog niet helemaal beter. Luuk wel. Luuk had
helemaal geen Slaapziekte gehad, maar gewoon een griepje. Dat was
een feit waar ik heel hard om had moeten lachen.
En gisteren zei het Jeugdjournaal dat het prinsesje ook aan de
beterende hand was.
Oma Miyata wilde niet dat ik naar Stan en Aygul in Bilthoven ging.
‘Ze hebben daar allemaal enge dingen waar je ziek van kan worden,’
zei ze. En: ‘Als je gaat, wil ik je voorlopig niet in mijn buurt.’
Maar toen werd mijn moeder boos op haar. Net zo boos als toen ik
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in het ziekenhuis op de stoel klom. Omdat Fanny bijna beter was, was
mijn moeder weer blij dat ze een zoon had. Daarom zei ze tegen Oma
Miyata: ‘Doe niet zo idioot. Natuurlijk gaat die jongen daarheen!’

Stan vertelde dat ze de vector niet hadden gevonden. ‘Die zal
dus inderdaad niet hebben overleefd’, zei hij. ‘Na de opening van
Heemgeheimen is het een dag of twee knap koud geweest, met
storm en zelfs hagel. Geen vleugeltje meer van terug te vinden, waarschijnlijk. Nou ja, het is niet anders. Dat is er misschien eentje voor je
wetten, Steven: Een Bacteriënjager staat soms voor een onoplosbaar
raadsel.’
Ik knikte van ja, maar in mijn hoofd schudde ik van nee. Ik vond dat
geen leuke wet om mijn Wetten mee af te sluiten.
Aygul zei: ‘Over de kikkers weten we wel al iets meer. Omdat de
aanleg van Heemgeheimen erg achterliep, moesten er op het laatst
nog even snel wat groene kikkers van internet worden geplukt. Ze
zijn waarschijnlijk via via uit Florida gekomen, en in het water waarin

En nu was ik hier. In het Parasitologisch Laboratorium. Met Luuk.
In het midden van het Laboratorium stond een grote tafel. Aan die
tafel stond een mevrouw een schapenhart in stukjes te snijden. Dat
was om naar Toxoplasma te zoeken, legde ze uit. Het was een mooie
mevrouw, maar ik vond Aygul mooier.
Als je naar buiten keek zag je de Antonie van Leeuwenhoeklaan.
Dat was leuk, want Antonie van Leeuwenhoek had als eerste zó’n
sterke microscoop gebouwd dat hij microben kon zien, en daarom
stond hij helemaal voorin Bacteriënjagers.

En nu was ik hier.
In het Parasitologisch
Laboratorium. Met Luuk.

En in dat Surprise Ei
zat een roze vliegje zonder
pootjes, dat dood was.

ze zijn vervoerd zaten eitjes of larven van het insect. Wat het eerst
besmet was, de kikker of het insect, daar zullen we wel nooit achter
komen.’
Luuk stond nog steeds door de microscoop te kijken. Hij mompelde
iets wat ik niet verstond.
‘Wat?’ vroeg ik.
‘Roze! Paars! Dat moet je aan Fanny vertellen! Ze is ziek geworden
van een My Little Pony microbe!’
We moesten allemaal heel hard lachen. En ik moest zo hard lachen
dat ik niet kon ophouden. Ik bleef lachen toen de anderen al waren
opgehouden, want ik lachte omdat Fanny beter was en Luuk ook, en
omdat ik Stan en Aygul had leren kennen, échte Bacteriënjagers, en
omdat ik in het Parasitologisch Laboratorium was, aan de Antonie
van Leeuwenhoeklaan, en een My Little Pony microbe had gezien
onder de microscoop…
Maar opeens gebeurde er iets in mijn hersenen en hield ik op met
lachen. Het was alsof al die dingen die eerst los waren nu elkaars hand
pakten en een kringetje maakten. Ik riep: ‘Het My Little Pony vliegje!’
Stan en Aygul keken verbaasd op. Luuks mond viel open.
‘Heb je hem nog?’ vroeg ik.
‘Ik denk van wel… ik heb hem nooit uitgepakt, helemaal vergeten…’
Luuk pakte zijn Lone Hiker rugzakje, ritste hem open en zocht in
de kleine vakjes binnenin.
Zijn hand kwam er weer uit met een plastic Surprise Ei erin. En in
dat Surprise Ei zat een roze vliegje zonder pootjes, dat dood was.
Luuk zei: ‘Maar dat is toch niet…’
Ik wist wat hij dacht. Hij dacht: zo’n schattig roze vliegje met
metallic blauwe ogen kan toch geen kikkers vermoorden en mensen
zo ziek maken dat iedereen er bang van wordt?
Ik had dat ook gedacht. Terwijl ik toch wist van de gelekoortsmug,
een heel mooie muskiet, met zilveren figuurtjes op den rug, eenigszins in den
vorm van een lier. Die had toch ook heel veel mensen doodgemaakt.
Stan pakte het Surprise Ei aan. ‘Hé, hallo,’ zei hij tegen het vliegje.
‘En wie ben jij?’ En hij begon hem meteen te Bestuderen. ‘Hij hééft in
ieder geval een steeksnuit,’ zei hij.
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ik schreef de Vierde Wet van de Bacteriënjacht op: Er zijn tallooze
wegen om microben te besluipen.
Ik schreef er bijna bij dat het het leukste is als die verschillende
wegen bij elkaar komen en je andere Bacteriënjagers ontmoet.
Maar dat was geen Wet.
Dat was een Persoonlijke Ervaring.

‘Je kan het zo gek niet bedenken…’

T

ussen twee roze rondjes in zat een sliertje. Het was paars en had
een hele lange dunne staart. Het bewoog niet.
Misschien was hij wel dood.
Maar Stan zei dat het was omdat hij net uit de ijskast kwam.
Ik drukte mijn ogen tegen de microscoop en wachtte tot het sliertje
warm werd. En ineens zag ik het. Hetzelfde wat David Bruce en zijn
vrouw hadden gezien in Oebombo. Het sliertje bewoog zijn staart.
Een soort van zweep.
Het was echt een zweepdiertje. Prins Parasiet. De trypanosoom
die Fanny en het prinsesje ziek had gemaakt. Hij zwom met allemaal
familieleden in een lichtroze badje tussen een hele kluit donkerroze
bloedcellen.
‘Nu ik,’ zei Luuk.

Ik was uitgenodigd door Stan en Aygul. En ik mocht Fanny meenemen, maar Fanny was nog niet helemaal beter. Luuk wel. Luuk had
helemaal geen Slaapziekte gehad, maar gewoon een griepje. Dat was
een feit waar ik heel hard om had moeten lachen.
En gisteren zei het Jeugdjournaal dat het prinsesje ook aan de
beterende hand was.
Oma Miyata wilde niet dat ik naar Stan en Aygul in Bilthoven ging.
‘Ze hebben daar allemaal enge dingen waar je ziek van kan worden,’
zei ze. En: ‘Als je gaat, wil ik je voorlopig niet in mijn buurt.’
Maar toen werd mijn moeder boos op haar. Net zo boos als toen ik
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in het ziekenhuis op de stoel klom. Omdat Fanny bijna beter was, was
mijn moeder weer blij dat ze een zoon had. Daarom zei ze tegen Oma
Miyata: ‘Doe niet zo idioot. Natuurlijk gaat die jongen daarheen!’

Stan vertelde dat ze de vector niet hadden gevonden. ‘Die zal
dus inderdaad niet hebben overleefd’, zei hij. ‘Na de opening van
Heemgeheimen is het een dag of twee knap koud geweest, met
storm en zelfs hagel. Geen vleugeltje meer van terug te vinden, waarschijnlijk. Nou ja, het is niet anders. Dat is er misschien eentje voor je
wetten, Steven: Een Bacteriënjager staat soms voor een onoplosbaar
raadsel.’
Ik knikte van ja, maar in mijn hoofd schudde ik van nee. Ik vond dat
geen leuke wet om mijn Wetten mee af te sluiten.
Aygul zei: ‘Over de kikkers weten we wel al iets meer. Omdat de
aanleg van Heemgeheimen erg achterliep, moesten er op het laatst
nog even snel wat groene kikkers van internet worden geplukt. Ze
zijn waarschijnlijk via via uit Florida gekomen, en in het water waarin

En nu was ik hier. In het Parasitologisch Laboratorium. Met Luuk.
In het midden van het Laboratorium stond een grote tafel. Aan die
tafel stond een mevrouw een schapenhart in stukjes te snijden. Dat
was om naar Toxoplasma te zoeken, legde ze uit. Het was een mooie
mevrouw, maar ik vond Aygul mooier.
Als je naar buiten keek zag je de Antonie van Leeuwenhoeklaan.
Dat was leuk, want Antonie van Leeuwenhoek had als eerste zó’n
sterke microscoop gebouwd dat hij microben kon zien, en daarom
stond hij helemaal voorin Bacteriënjagers.

En nu was ik hier.
In het Parasitologisch
Laboratorium. Met Luuk.

En in dat Surprise Ei
zat een roze vliegje zonder
pootjes, dat dood was.

ze zijn vervoerd zaten eitjes of larven van het insect. Wat het eerst
besmet was, de kikker of het insect, daar zullen we wel nooit achter
komen.’
Luuk stond nog steeds door de microscoop te kijken. Hij mompelde
iets wat ik niet verstond.
‘Wat?’ vroeg ik.
‘Roze! Paars! Dat moet je aan Fanny vertellen! Ze is ziek geworden
van een My Little Pony microbe!’
We moesten allemaal heel hard lachen. En ik moest zo hard lachen
dat ik niet kon ophouden. Ik bleef lachen toen de anderen al waren
opgehouden, want ik lachte omdat Fanny beter was en Luuk ook, en
omdat ik Stan en Aygul had leren kennen, échte Bacteriënjagers, en
omdat ik in het Parasitologisch Laboratorium was, aan de Antonie
van Leeuwenhoeklaan, en een My Little Pony microbe had gezien
onder de microscoop…
Maar opeens gebeurde er iets in mijn hersenen en hield ik op met
lachen. Het was alsof al die dingen die eerst los waren nu elkaars hand
pakten en een kringetje maakten. Ik riep: ‘Het My Little Pony vliegje!’
Stan en Aygul keken verbaasd op. Luuks mond viel open.
‘Heb je hem nog?’ vroeg ik.
‘Ik denk van wel… ik heb hem nooit uitgepakt, helemaal vergeten…’
Luuk pakte zijn Lone Hiker rugzakje, ritste hem open en zocht in
de kleine vakjes binnenin.
Zijn hand kwam er weer uit met een plastic Surprise Ei erin. En in
dat Surprise Ei zat een roze vliegje zonder pootjes, dat dood was.
Luuk zei: ‘Maar dat is toch niet…’
Ik wist wat hij dacht. Hij dacht: zo’n schattig roze vliegje met
metallic blauwe ogen kan toch geen kikkers vermoorden en mensen
zo ziek maken dat iedereen er bang van wordt?
Ik had dat ook gedacht. Terwijl ik toch wist van de gelekoortsmug,
een heel mooie muskiet, met zilveren figuurtjes op den rug, eenigszins in den
vorm van een lier. Die had toch ook heel veel mensen doodgemaakt.
Stan pakte het Surprise Ei aan. ‘Hé, hallo,’ zei hij tegen het vliegje.
‘En wie ben jij?’ En hij begon hem meteen te Bestuderen. ‘Hij hééft in
ieder geval een steeksnuit,’ zei hij.
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Aygul vroeg: ‘Komt die uit Heemgeheimen?’
Luuk en ik knikten.
‘De dag van de opening?’
‘Er waren er heel veel,’ zei Luuk.
‘Maar de tweede keer waren ze er niet meer,’ zei ik, en ik was boos
op mezelf. Ik was er zelf op uit gegaan, maar had niet ontdekt wat
honderd geleerden niet hadden opgemerkt.
De donkere ogen van Aygul keken naar me.
‘Je hebt het nú toch ontdekt,’ zei ze.
Toen ik weer thuis was ging ik eerst naar Fanny’s kamer. Ze zat in
bed te spelen met haar poppen en wilde meteen weten hoe het was
geweest. Ik gaf haar de paarse latex handschoenen die Stan en Aygul
voor haar hadden meegegeven.
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‘Voor bij het kroontje en de sleep, als je weer Prinsesje speelt.’
Fanny zei: ‘Hoezo? Het prinsesje droeg toch geen handschoenen?’
Maar ze trok ze meteen aan en keek blij.
In mijn eigen kamer pakte ik mijn schrift en bedacht hoe jammer het
was dat ik mijn Heemgeheimen Leukedingenlijstje had weggegooid.
Want nu wist ik dat het tóch een goed lijstje was geweest. De groene
kikker, de roze vliegjes, alles stond erin.
Alleen dat die roze vliegjes iedereen waren gaan steken niet.
Maar ja, dat was dan ook geen Leuk Ding.
Ik pakte mijn pen en schreef de Vijfde Wet van de Bacteriënjacht op.
En deze Wet is bijzonder. Hij komt niet uit een boek, zoals de
andere, maar ik heb hem zelf van een Echte Bacteriënjager gehoord:
We leven in een wondere wereld en je kan het zo gek niet verzinnen of het
bestaat.
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