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Microscopen bestaan al ruim 300 jaar. 
Als je door een microscoop heenkijkt, lijkt het alsof  je 
een andere wereld binnenstapt. 
In dit boek  kijk je negen keer door een zogenaamde 
elektronenmicroscoop. 
Dat levert bijzondere plaatjes op. 
Kleine insecten zien er opeens uit als enge monsters. 
Op de achtergrond zie je ook een voorbeeld. 
Het is het stuifmeel (1) van de vogelmuurbloem (2). 
Als je het zo op een bij ziet (3), lijkt het bijna op niets. 
Door een microscoop lijkt het opeens wonderlijke kunst. 
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Anthoni van Leeuwenhoek 
De Nederlander Antoni van Leeuwen-
hoek zorgde voor een grote verbetering 
van de miscroscoop (1). 
Hij was lakenhandelaar en bekeek de 
lakenstof  met behulp van vergroot-
glazen. Hij was ook glasblazer en sleep 
zijn eigen lenzen. Zo verfijnde hij het 
vergrootglas tot een microscoop. 
Van Leeuwenhoek had grote interesse 

voor de natuur. Hij legde van alles onder 

zijn microscoop en tekende het na. 

De lichtmicroscoop (2) 
Net als de microscoop van Leeuwenhoek 
hebbeb ook de moderne lichtmicroscopen licht 
nodig. 
Dat kan zijn zonlicht via een spiegel of  een 
lamp. 
De lichtmicroscoop kan kleine dingen 1250 tot 
5000 keer vergroten. Zo gaat er een heel 
nieuwe wereld open. 
Maar de lichtmicroscoop kon toch niet de aller-
kleinste dingen waarnemen. 
Daar was een ander soort microscoop voor 
nodig. 
 

2. De microscoop 
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De elektronenmicroscoop (1) 
Met de uitvinding van de elektronen-
microscoopin 1931 konden voorwer-
pen opeens tot meer dan 100.000 
keer vergroot worden. 
Opeens werden kleine deeltjes, zo-
als moleculen zichtbaar.  
Deze microscoop heeft wel een 
nadeel. Je kunt onder deze micros-
coop geen leven bestuderen. 
Het voorwerp ligt in de microscoop. 
De microscoop is van binnen lucht-
dicht, zodat er geen leven mogelijk 
is. 
De lenzen zijn elektromagnetisch en 
laten geen licht door maar kleine 
deeltjes. Die deeltjes worden elek-
tronen genoemd. 
Die deeltjes zorgen later voor het 
plaatje dat op een monitor getoond 
wordt. 
Hiernaast zie je een sneeuwvlok (2) 
onder een elektronenmicroscoop. 
Op de volgende bladzijden kijk je 
steeds mee door zo’n elektronen-
microscoop. 

elektronenkanon 

magnetische lens 

 

Tafeltje met het voor-
werp van onderzoek 

beeld naar monitor 

1 

2 



Onder de microscoop zie je wimperharen (1) 
van de mens met de huid eromheen. 
Wimpers zijn de dikke haren die uit de beide 
oogleden groeien. 
Wimpers beschermen het oog. 
Ze houden fijne stofdeeltjes uit de lucht tegen. 
Maar ook zijn de haren erg gevoelig. 
Ze helpen om te voelen wanneer iets ge-
vaarlijk dichtbij je oog komt.  
Dat kan bijvoorbeeld een vinger zijn. 
Op het moment van het gevaar sluiten de 
wimpers het oog af. 
 

Wimpers geven uitdrukking aan het oog. 
Hoe langer hoe mooier. 
Veel vrouwen proberen hun wimpers 
daarom om allerlei manier meer nadruk 
te geven. 
Ze maken de wimpers donkerder met 
mascara. Of  ze maken hun wimpers 
langer door nepwimpers op te plakken 
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In de mond wemelt het van de bacteriën.(1) 
Deze bacteriën helpen bij het opruimen van 
etensresten in de mond. 
Ze ruimen vooral de eiwitten in de etens-
resten op. 
De bacteriën vermeerderen zich als er geen 
zuurstof  is. Dat is vooral  op het achterste 
gedeelte van de tong. 
Als de bacteriën “aan de schoonmaak zijn” 
maken ze een soort gas dat naar zwavel 
ruikt. 
Die zwavel zorgt voor een naar luchtje. 

Die zwavel mengt zich met speeksel en 
slijm.  
Je ziet op de tong dan een witte laag ver-
schijnen. 
Als ook je mond nog eens heel droog is, 
wordt de lucht erger. 
Tandenpoetsen maakt je mond wel fris, 
maar lost het probleem niet. 
De ene mens heeft meer last van die nare 
zwavellucht dan de andere. 

4. Bacteriën op de tong 
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Onder de microscoop houdt deze hoofdluis (1) zich vast 
aan een mensenhaar. 
De hoofdluis heeft de mens nodig om te kunnen 
overleven. Hij leeft van het bloed uit de hoofdhuid van de 
mens. 
De hoofdluis bijt een klein wondje in de huid.  
In dat wondje komt het speeksel van de luis terecht. 
Het speeksel zorgt ervoor dat het bloed niet gelijk stolt. 
Het is het speeksel dat een jeukend gevoel geeft in het 
wondje. Het vrouwtje gebruikt de haardos van de mens 
als legplaats van haar eitjes. Die eitjes worden ook wel 
neten genoemd. 

Ze plakt elk eitje aan een haar vast vlak 
boven de hoofdhuid.  
Daar is het lekker warm. 
Uit elke neet komt een z.g. nimf  die groeit 
en twee keer vervelt , terwijl ze groeit. 
Elke volwassen hoofdluis kan 16 dagen lang 
eitjes leggen. Dan gaat de hoofdluis dood. 
Haar werk is gedaan. De eitjes zijn gelegd 
en de nimfen kunnen heel goed voor 
zichzelf  zorgen. 
Zij leven net als de moeder van het bloed 
van een harige gastheer. 

5. De hoofdluis 
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6. De vliegenpoot 

Deze reusachtige klauw is het uiteinde van de 
poot van de huis– of  kamervlieg. (1) 
Op de poot zie je drie gele bolletjes. Het zijn 
drie korrels stuifmeel of  pollen die aan de poot 
zijn blijven plakken. 
De poot is erg harig. Met die kleine haartjes 
voelt de vlieg zijn omgeving. 
Opvallend zijn de scherpe haakklauwen aan 
het uiteinde van vliegenpoot. 
Met deze haken houdt de vlieg zich vast op een 
ruwe ondergrond. Zo kan de vlieg op ruwe 
wanden en plafonds wandelen. 
De haakpoten werken niet op glas of  andere 
gladde ondergronden.  
Hoe houdt de vlieg zich daar vast? 

Daarvoor heeft de vlieg de twee witte harige flappen 
aan de poot. Zij werken als een soort zuignap op 
gladde oppervlakken. 
De haartjes op de flappen hebben ook nog een andere 
taak. 
De vlieg proeft met die haartjes het eten waarop hij 
landt.  
Na het proeven poetst de vlieg zijn pootjes weer 
schoon. Zo kan hij weer een nieuwe maaltijd proeven. 
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Bloed (1) is een stroperige vloeistof.  
Een volwassen mens bezit 5 tot 6 liter bloed. 
Het hart pompt het bloed door het lichaam. 
Bloed bestaat voor 45% uit rode bloedcellen. 
Je ziet ze onder de microscoop als de rode 
schijfjes. Deze cellen vervoeren de zuurstof  
naar alle plekken van ons lichaam. 
In bloed zitten ook 0,5% witte bloedcellen. 
Onder de microscoop zie je die als het blauwe 
bolletje. Deze cellen vallen ziekmakers, zoals 
virussen en bacteriën aan. 

In ons bloed zit een 0,5% aan bloedplaatjes. 
Die plaatjes helpen bij het genezen van een 
wond. De plaatjes helpen het bloed bij het 
stollen. 
De rest van ons bloed (55%) bestaat uit 
plasma. Plasma is geel en vloeibaar. 
Het plasma vervoert gassen, suikers en vet-
ten naar alle delen van ons lichaam. 

7. Bloed 
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Webspinnen maken een draad of  spinsel om hun 
web mee te maken. Ze wachten aan de rand van 
hun web tot een prooi in de kleverige draden 
vliegt. 
Aan het achterlijf  van de spin zit een klier, de 
spintepel, waaruit de spin zijn draad maakt. (1) 
Onder de microscoop zie je dat het spinsel uit 
meerdere dunne draden bestaat. 
Uit de spintepel komt eerst alleen een vloeistof. 
Die vloeistof  wordt hard als de spin er met zijn of  
haar poten aan trekt. 
De spin kan twee soorten spinsel maken: 

A. Een dikke draad of  ankerdraad .  
Die draad is niet kleverig. De spin loopt 
eroverheen.  De draad zit rondom het web. Ook 
de spaken van het web zijn ankerdraden. 

B. Een dunne, kleverige draad. 
Deze draden zijn de echte vangdraden 
van het web. Ze lopen binnenin het web 
rond. 
 
De wetenschap is geïnteresseerd in de 
stoffen die in het spinsel zitten. 
De draden zijn namelijk heel erg sterk. 

8. Spinsel  
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Muggen hebben net als de meeste insecten 
bijzondere ogen. 
Je noemt dit soort ogen samengestelde ogen of  
facetogen. (1) 
Als je goed kijkt zie je  dat elk oog uit tientallen 
kleine bolletjes bestaat. 
Elk bolletje is een apart oogje. Met die samen-
gestelde ogen ziet de mug vooral beweging en 
het verschil tussen licht en donker. Het voordeel 
van de ogen is dat ze niet alleen dingen recht 
voor de mug zien. De mug kan ook goed de 
zijkanten in de gaten houden. De ogen zijn niet 
het belangrijkste zintuig van de mug, 

Het belangrijkst zijn de geurantennes. (2) 
Daarmee ruikt de mug zweet en andere 
lichaamsgeuren. Ook speurt de mug er 
koolzuurgas mee op. Dat is de stof  die wij 
uitademen. 
Bovendien merkt de mug ook onze warme 
lichaamstemperatuur op.  
Zo spoort de vrouwtjesmug haar dagelijkse 
maaltijd, ons bloed, op. 
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Vaak is tandenpoetsen niet genoeg om je tan-
den en kiezen goed schoon te krijgen. 
Met een tandenborstel bereik je niet elk plekje 
waar nog etensresten zitten. 
Dat kun je goed zien op de foto.  
De tandzijde heeft nog etensresten weg-
gehaald (1), waar de borstelharen niet goed bij 
konden komen. 
Met de etensresten die blijven zitten, gaan 
bacteriën aan de slag. 
Zij veranderen al die resten in tandplak.  
De resten moeten elke dag verwijderd worden. 

 

 

Gebeurt dat niet, dan wordt het zachtte 
tandplak langzaam maar zeker hard. 
Tandplak is zuur en maakt gaatjes. 
Ook kan tandplak ervoor zorgen dat je 
tandvlees ontstoken raakt. 
De tandplak verandert in tandsteen. (2) 
Je bent nu te laat als je dat wilt weghalen. 
Tandsteen kan alleen verwijderd worden 
door een tandarts of  mondhygiëniste. 
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Klittenband (1) wordt vooral gebruikt als slui-
ting van schoenen, tassen en kleding.  
De Zwitserse uitvinder, Georges de Mestral 
maakte vaak natuurwandelingen met zijn 
hond. Na zo’n wandeling zaten er vaak vruch-
ten van de klit in de vacht van de hond.(2) 
Hij bekeek de vrucht goed. Hij zag aan het 
uiteinde van de stekels haakje zitten.  
Die haakjes haakten zich vast in de honden-
haren of  in kleding. 

Hij kopieerde het idee uit de natuur. 
Het klittenband heeft aan één kant de 
haakjes zitten. 
En aan de andere kant zitten de lusjes. 
Dat kun je goed zien onder de micros-
coop (1) 
Sluit je het klittenband dan haken haakjes 
en lussen in elkaar. 
Door het hard te trekken, open je het 
klittenband.  
De buigzame haakjes worden weer uit de 
lussen getrokken. 
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12. Filmpje 

Antoni van Leeuwenhoek 

Klik hier 

https://schooltv.nl/video/antoni-van

-leeuwenhoek-pionier-van-de-

microscopie/#q=microscopie 

Sneeuwkristallen 

Klik hier 

Schooltv: Hoe ziet een sneeuwvlok 

eruit onder de microscoop? - 

Kristallen van ijs  
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