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1. Raar, maar waar!1. Raar, maar waar!1. Raar, maar waar!   

Dit boek gaat over ontdekkingen in de wetenschap en de 
techniek. 
Het is raar, maar waar, maar deze uitvindingen of  
ontdekkingen gebeurden allemaal door toeval, door een 
ongeluk of  een slordigheidje. 
Soms moet een uitvinder gewoon een beetje geluk 
hebben. 
Maar bij elke uitvinding lette de uitvindinder wel steeds 
heel goed op wat er precies gebeurde. 
Dus altijd blijven opletten! Misschien helpt het toeval jou 
ook nog eens bij een geweldige ontdekking. 

 



Louis Daguerre (1) (1787-1851) was 
een Franse kunst-schilder.  
Hij ruilde zijn kwasten in voor de 
camera obscura (donkere kamer) (2), 
want Louis wilde “schilderen met 
licht”.  
De camera  obscura bestond al zeker 
2000 jaar.   
In deze donkere kamer met in één 
wand een gaatje kon je op de achter-
wand een afbeelding (ondersteboven) 
van de buitenwereld zien.  
Sommige kunstenaars trokken deze af-
beelding over als kunstwerk.  
Een collega van Daguerre, Nièpce, had 
al eens een afbeelding met licht (een 
foto) weten te vangen. Hij had zijn 
achtertuin op een plaat weten te 
vangen (3). 
 

 

2. De verrassende foto2. De verrassende foto2. De verrassende foto   
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Daguerre’s  
eerste selfie. 
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Er was één groot nadeel: je moest de 
camera obscura wel tussen de 8 en 20 uur 
laten staan met een lichtgevoelige plaat erin. 
En er mocht niets bewegen.  
Er kon dus alleen een landschap in licht 
gevangen worden. 
Daguerre stopt in zijn camera obscura een 
gepolijste, verzilverde koperen plaat.  
Met jodiudamp maakt hij de plaat licht-
gevoelig.  
Hij richt de camera obscura  op wat spullen 
in zijn kamer (4). Er komt na een tijdje alleen 
een wazige afbeelding op de plaat. 
Teleurgesteld ruimt Louis de plaat op in één 
van zijn kasten. De volgende dag ziet hij tot 
zijn stomme verbazing toch een foto op de 
plaat. Hoe kan dat zo snel?   
Hij ontdekt diep in de kast een kapotte 
kwikthermometer (5). 
De kwikdamp in de kast had Daguerre bij 
toeval geholpen bij zijn eerste  “snelle” foto. 
Een portret (6) maken is nu ook mogelijk. 
Alleen moet de geportretteerde persoon nog 

wel een ninuut of  15 stil 
kunnen zitten. 
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3. Ik voel me weer kiplekker3. Ik voel me weer kiplekker3. Ik voel me weer kiplekker   

Christiaan Eijkman (1) (1858-1930) was een 
Nederlandse arts, die in 1897 naar de 
kolonie Nederlands-Indië gestuurd werd om 
de ziekte beriberi (2) te onderzoeken. 
Beriberi (betekent: ernstige zwakte)  eiste 
veel slachtoffers.  
Wat was de oorzaak van deze ziekte, waarbij 
mensen problemen met hun hart en 
bloedvaten kregen?  
Andere patiënten kregen juist weer 
problemen met hun zenuwstelsel.  
In die tijd dacht men vaak dat de oorzaak 
van de meeste ziekten een bacterie was. 
Eijkman ontdekte toevallig de echte 
oorzaak.  
Bij het ziekenhuis scharrelden kippen rond. 
Ze werden vaak gebruikt om kippensoep van 
te maken voor de patiënten.  
Deze kippen zouden een belangrijke rol in 
zijn ontdekking spelen. 
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Ik heb beriberi! 
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De kippen kregen vaak de gekookte resten 
rijst (3) uit het ziekenhuis. Sommige kippen 
gingen dood. Ze bleken ook beriberi te 
hebben.  
Een bediende ging op een dag alle kippen 
ongepelde rijst (4) geven. De zieke kippen 
werden beter en andere kippen werden 
opeens niet meer ziek. 
Eijkman dacht na over deze toevalligheid. 
Was er iets met de rijst aan de hand?  
Hij vond de oplossing in het schilletje van de 
rijst. Daar moest een stof  in zitten die de 
ziekte beriberi kon voorkomen en genezen. 
Pas veel later zouden vitaminen ontdekt 
worden. Het was vitamine B1 die het lichaam 
(hart, bloed, zenuwen) helpt om al ons eten 
om te zetten in energie.  
Door Eijkman gaan geleerden vanaf  dat 
moment ook de stoffen in voeding onder-
zoeken. 

 



Edouard Benedictus (1879-1930) (1) was 
een Franse  kunstschilder, componist, 
uitvinder en chemicus. 
Op een dag in het jaar 1903 pakt 
Benedictus in zijn labaratorium een glazen 
kolf  (2) van een plank.  
Hij laat de kolf  per ongeluk uit zijn handen 
vallen. Tot zijn stomme verbazing breekt 
het glas wel in stukjes, maar de glazen kolf  
blijft wel gewoon in elkaar zitten.  
Er ligt geen enkele glasscherf  op de grond. 
Hoe is dit mogelijk? 
De assistent van Benedictus vertelt hem 
dat in de kolf   collodium heeft gezeten. 
Collodium is een dikke, stroperige vloei-
stof.  
Het werd vroeger als kleefmiddel gebruikt. 
De collodium in de kolf  was verdampt, 
maar had een dun laagje kleefmiddel aan 
de binnenkant achtergelaten. Door dat 
laagje bleven de glasscherven aan elkaar 

vast zitten (3). 
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Hoezo, veiligheidsglas? 
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Veel later leest Bendictus de krant.  
Hij leest een artikel over verkeers-
ongelukken, waarbij veel bestuurders 
gewond raken door gebroken glas van 
de voorruit. 
Edouard denkt weer terug aan de 
wonderlijk gebroken kolf.  
In zijn labaratorium gaat hij meteen 
aan de slag.  
Het resultaat wordt het eerste veilig-
heidsglas.  
Hij neemt een glasplaatje, smeert het 
in met collodium en legt er nog een 
glasplaatje bovenop.  
Hij noemt het Triplex (drie lagen).  
Het glas wordt eerst in gasmaskers (4) 
gebruikt tijdens de Eerste Wereld-
oorlog.  
Pas later komt het glas (5) ook in 
auto’s en vliegtuigen. 
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William Perkin (1838-1907) (1) was een 
Engelse student scheikunde.  
Zijn professor had William uitgedaagd. 
Kon hij een medicijn maken tegen de 
dodelijke ziekte malaria?  
Er bestond wel een medicijn, kinine (2), 
maar dat kwam uit de bast van een 
zeldzame boom uit Zuid-Amerika (3). 
Het was duur en er was moeilijk aan te 
komen.  
Kon hij die stof  misschien gewoon zelf  
maken in een labaratorium? 
De achttienjarige William ging thuis aan 
de slag. Hij onderzocht de kinine en 
keek goed wat er allemaal in de stof  
zat. Daarna waagde hij een poging.  
Hij deed verschillende stoffen bijelkaar. 
Er ontstond een zwart goedje in de kolf  
(4). Dit was niks. Mislukt! Teleurgesteld 
maakte William de kolf  schoon.  
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 Toffe gozer, die William! 5 
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Hé, wat was dat?  
Er zat een paarse kleur aan zijn vinger.  
Ook het doekje waarmee hij schoonmaakte 
werd paars. William had per ongeluk een 
paarse kleurstof  uitgevonden.  
Dat was bijzonder, want paars was een 
bijzondere en dure kleur. Paars of  purper 
was zeldzaam. Deze kleur werd gehaald uit 
de purperslak (5). De slak was daardoor al 
bijna uitgestorven.  
Dure, paarse kleding werd alleen gedragen 
door keizers, koningen en bisschoppen. 
William begon een jaar later een eigen 
fabriek. Daar werd de nieuwe kleurstof  
gemaakt.  
De kleurstof  kreeg de naam Perkins mauve 
(zeg: moof).  
De stof  werd verkocht aan textiel-fabrieken.  
Vanaf  dat moment was paars er voor 
iederen. Het allereerste flesje met paars van 
de mislukte proef  staat in een museum (6). 



6. De gesmolten reep6. De gesmolten reep6. De gesmolten reep   

Percy Spencer (1894-1970) (1) was een 
ingenieur en uitvinder.  
Hij werkte voor een bedrijf  dat radars 
maakte voor het leger (2).  
In een radar zit een onderdeel dat radio-
golven uitzendt.  
Met die radiogolven kan een radar een 
object op grote afstand waarnemen, 
doordat de radiogolven teruggekaatst 
worden (3). 
Spencer deed proeven met deze radio-
golven in een labaratorium.  
Het is raar, maar waar!  
Opeens voelde hij iets vreemds in zijn 
broekzak.  
Hij stak zijn hand in zijn broekzak en 
ontdekte er een chocoladereep. 
De reep had de hele ochtend in zijn zak 
gezeten, maar was nu gesmolten. 
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Griezelfilm 
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Spencer wist dat die gesmolten reep 
iets met de radiogolven te maken 
moesten hebben.  
Hij puzzelde verder en deed een 
proefje met maïskorrels die al snel 
als popcorn door de kamer vlogen. 
De radiogolven straalden warmte af. 
Spencer wist handig gebruik te 
maken van deze warme golven. 
Hij bouwde een nieuw soort oven. 
Het werd de magnetronoven (4).  
Deze oven is niet meer weg te 
denken uit de keuken.  
Deze oven wordt ook wel een 
microgolfoven genoemd. 
Een magnetronoven warmt iets 
sneller op dan een gasoven of  een 
elektrische oven. 

 



7. Mislukte superlijm7. Mislukte superlijm7. Mislukte superlijm   

Arthur Fry (1931) (1) werkte voor een 
groot technologiebedrijf.  
Er wordt in het bedrijf  aan allerlei 
uitvindingen gewerkt.  
Een collega van Fry is bezig met het 
ontwikkelen van een superlijm.  
Hij doet verschillende proeven die alle-
maal mislukken.  
Het levert een lijm op die juist heel 
weinig plakkracht heeft. 
 
Fry zingt in zijn vrije tijd in een kerk-
koor. Hij stopt altijd losse briefjes op 
bepaalde bladzijden waar de liederen 
staan. Zo hoeft hij niet zoveel te 
bladeren.  
Het irriteert hem dat die losse briefjes 
vaak uit zijn liedboek  op de grond 
vallen. 
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In de tijd, voordat Twitter bestond. 
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Op zijn kantoor ontdekt hij de mislukte 
zwakke lijm op wat briefjes van zijn 
collega.  
Deze lijm is bijzonder: het plakt wel, 
maar je kunt het makkelijk loskrijgen 
zonder beschadigen.  
Fry gebruikt deze plakbriefjes 
voortaan in zijn liedboek (2).  
Dit is geweldig.  
Hij ontwikkelt het idee verder.  
Het wordt in 1974 één van de grootste 
successen voor het bedrijf.  
Het krijgt de naam Post-it (3), maar wij 
noemen het gewoon plakbriefjes.  
De briefjes zijn niet alleen ideale 
boekenleggers, maar ook geschikt om 
korte opmerkingen en berichtjes op te 

zetten. 



James Schlatter (1942) (1) werkte als 
scheikundige voor een groot bedrijf  dat 
vooral medicijnen maakt. 
Samen met een collega is hij in het jaar 1965 
bezig met het maken van een nieuw medicijn 
tegen maagzweren. 
De collega houdt zich bezig met het maken 
van enkele stoffen. Schlatter zelf  zorgt voor 
één stof  die later aan de andere stoffen 
toegevoegd wordt. 
Tijdens het werk bladert Schlatter in zijn 
papieren. Hij likt aan zijn vinger om een 
bladzijde om te slaan.  
Hij schrikt, hij heeft zijn handen niet 
gewassen en proeft aan zijn vinger een 
mierzoete stof. Het is de stof  aspartaam (2). 
Deze stof  is veel zoeter dan suiker. De stof  
blijkt later niet als maagbeschermer te 
werken. Schlatter ziet het niet als een 

mislukking maar als een 
nieuwe kans om iets met 
deze stof  te doen. 
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Getsie, wat zoet! 
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Aspartaam blijkt 200 keer zoeter te zijn 
dan gewone suiker (3).  
Bovendien heb je geen suikerbieten of  
suikerriet (4) nodig, maar alleen een 
labaratorium met de juiste stoffen. 
Grote bedrijven die veel suiker in hun 
producten stoppen betaalden veel geld 
voor deze mierzoete uitvinding. 
 
Aspartaam zit verwerkt in zo’n 6000 
producten.  
Het zit o.a. in light- frisdranken (5), 
yoghurt , suikervrije producten en  in 
tafelzoetjes.  
Er zijn ook tegenstanders van aspar-
taam. Ze vinden de stof  ongezond en 
denken dat aspartaam verslavend is. 



9. Filmpje9. Filmpje9. Filmpje   

Klokhuis: dierenvaccinatie  

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-

dierenvaccinatie/#q=vaccinatie  

http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-dierenvaccinatie/#q=vaccinatie
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-dierenvaccinatie/#q=vaccinatie
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BronnenBronnenBronnen   



Colofon en voorwaardenColofon en voorwaardenColofon en voorwaarden   

Dit is een uitgave van E-duboek 

Website: www.eduboek.nl 

© Copyright Age Cnossen 2015 

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag 

niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 

gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij 

elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 

Ondanks alle aan de samenstelling van dit e-boek bestede zorg kan noch de auteur, 

noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van 

enige fout in deze uitgave. 


