
13. Vingerafdrukken

Sam was jarig. Hij kreeg veel kado’s, en daarbij was ook een vergrootglas. Al

heel lang had hij zijn minibeestjes wel eens beter willen bekijken, en daar-

voor heb je een vergrootglas nodig. “Zorg er goed voor en berg hem goed op

als je hem niet gebruikt, zodat er geen krassen op komen”, zei papa. “En

houd hem schoon met het zachte doekje dat in het tasje zit.”, zei mama.

Sam wilde hem meteen uitproberen op zijn beestjes en was een poosje niet

meer te zien of horen. Maar toen bedacht hij iets. “Anne, kom eens!” riep hij

naar zijn zus. “Wat is er?” vroeg zij. “Meer dan je denkt, misschien! Steek

je hand eens uit, met de binnenkant naar boven, en kijk dan eens naar het

topje van je wijsvinger. Wat zie je? ”Anne kon niets ontdekken, behalve een

paar vage lijntjes. “Kijk nu maar eens door mijn vergrootglas, dan weet je

niet wat je ziet” zei Sam. Tot haar verbazing ontdekte Anne een heleboel

duidelijke lijntjes die een patroon vormden. “En kijk nu eens naar mijn vin-

ger”. Sam liet zien dat zijn lijnenpatroon anders was, meer langwerpig en

minder rond.

Later bij het eten, dat Sam had gekozen voor zijn verjaardag, wilde Anne

weten of zij alle vier een ander lijnenpatroon hadden. “Ja, dat is zo”, zei pa-

pa. “Er zijn geen twee mensen op aarde die hetzelfde patroon hebben. Is

dat niet bijzonder?” “En zo kan de politie er achterkomen wie de dief is,

door zijn vingerafdrukken”, wist Sam.

Dat bracht Anne op een idee. Zij haalde het inktkussen van haar dieren-

stempeldoosje en vroeg aan papa, mama en Sam zijn of haar vinger daarop te

drukken. Toen ze daarna samen alle afdrukken vergeleken, was er inderdaad

geen een die precies op de andere leek. “Maar hoe zit dat met tweelingen?”

wilde Anne weten. “In de klas hebben wij twee meisjes die precies op elkaar

lijken, zelfs de juf weet soms niet wie nou wie is!” “Maar hun moeder weet

het wel”, zei mama. “ En God ook”, zei papa, “want God weet alles en Hij kan

zelfs de mussen, die er voor ons vaak allemaal hetzelfde uitzien, uit elkaar

halen. En die twee meisjes hebben vast wel verschillende vingerpatronen”.
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