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Inleiding 

Je leeft in een tijd waarin veel dingen razendsnel veranderen.  
De vernieuwing van computers, mobiele telefoons en auto’s blijft maar 
doorgaan. 
Ook gaat de verkenning van de ruimte steeds verder.  
Op universiteiten en in ziekenhuizen weet men steeds beter operaties 
uit te voeren. 
Ook ontdekt men steeds meer middelen om patiënten beter te maken. 
Aan veel van die veranderingen werken geleerden.  
Ze bouwen vaak verder op de uitvinding van een ander.  
Dit boek gaat over acht beroemde geleerden.  

Je krijgt antwoord op vragen als: 
 Wie kreeg een briljant idee in zijn badkuip? 

 Wie moest een spectaculaire ontdekking met een gevangenisstraf  
bekopen? 

 Welke Nederlandse ontdekking bleef  300 jaar lang in de mode? 
 Wat heeft een appel met een belangrijke ontdekking te maken? 
 Welke bioloog werd bespot om zijn ideeën? 
 Welke geleerde ontdekte een manier van eten bewaren? 
 Wie beweerde dat alles energie is? 
 Welke sloddervos vond de penicilline uit?  



1. Archimedes (287-212 voor Chr.) 

Archimedes was een Grieks wiskundige, natuurkundige, uitvinder, ingenieur en 
sterrenkundige. Hij geldt als één van de grootste geleerden uit de Oudheid.  
Wat hebben we te danken aan Archimedes? 

De wet van Archimedes is een beroemde natuurwet. 
Dompel je een voorwerp onder in water dan 

ontstaat er een opwaartse kracht. Die kracht is gelijk aan het 
gewicht van het verplaatste water. Die kracht noem je 
Archimedeskracht. Archimedes deed de ontdekking toen hij in 
bad zat. 
Duikboten en vissen maken gebruik van de Archimedeskracht 
om te duiken en te stijgen. Ook kun je met deze kracht bepalen 

 

De hefboom 
Archimedes bedacht de hefboom. Bij een hefboom wordt een kleine 
kracht (a) in combinatie met een grote beweging (b) omgezet in een 
kleine beweging (c) die een grote last verplaatst (d), waarvoor een 
grote kracht nodig is.  
In onze tijd gebruiken we een hefboom als flesopener, de kruiwagen, 
een nijptang, een notenkraker, een schaar en de wip in de speeltuin. 

a 

b 

c d 

Archimedeskracht 
Archimedeskracht 

gewicht 

gewicht 

De hoeveelheid  
verplaastst water 



2. Galileo Galilei (1564-1642) 

Galileo Galilei werd geboren in de stad Pisa in Italië.  
Hij was natuurkundige, astronoom, wiskundige en 
filosoof. Wat hebben van aan Galilei te danken? 

De zon als middelpunt  
In de tijd van Galilei geloofde elk mens dat de aarde 

het middelpunt van het heelal was. Men dacht dat het heelal gevangen 
zat in een glazen bol (1) met gaatjes waar licht (sterren) doorheen 
kwam. God had de aarde als middelpunt op die manier geschapen. 
Galilei ontdekte met een nieuwe uitvinding, de telescoop, dat de 
sterren niet op eenzelfde afstand stonden. Zo kon er geen glazen bol 
zijn. 
Ook zag hij dat rond planeten manen draaiden. Dan kon de aarde niet 
het middelpunt zijn, maar de zon. Alle planeten draaien om de zon (2). 
Dit nieuwe idee leverde veel problemen op voor Galilei. De machtige 
rechtbank van de Kerk vond het krankzinnig en hield Galilei als ketter 
gevangen in zijn huis. Het duurde nog een eeuw, voordat mensen het 

Maan 

Aarde Venus  Zon 
Mars 
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De valproef 
Galileo deed graag proefjes. In zijn tijd dacht men dat zwaardere 
voorwerp sneller vielen dan lichtere. Op de toren van Pisa deed hij de 
volgende proef. Hij liet eerst een kleine, lichtere kogel en een zwaardere 

kogel vallen. De zwaardere kogel bereikte als eerste de grond.  
Toen maakte liet hij twee even grote ijzeren kogels vallen, alleen was er één 
hol en dus lichter. De kogels kwamen gelijk aan op de grond. De valproef liet 
zien dat het niet gaat om zwaar of licht, maar om de luchtweerstand. 

 



3. Christiaan Huygens (1629-1695) 

Sterrenkunde 
In 1622 bedacht Huygens een telescoop die alle 

kleuren in de ruimte duidelijker maakte. Hij maakte een bijna 4 meter 
lange telescoop. Hij gebruikte geen buis om de lenzen in te doen, 
maar spande een lange draad aan een hoge paal (1).  
Langs die draad zaten de lenzen. Met deze lens beschreef hij voor het 
eerst de ring rond de planeet Saturnus (2). Ook zag hij als eerste de 
maan Titan (3) rond deze planeet draaien. 

 

Christiaan Huygens was een Nederlandse wis-, natuur– en 
sterrenkundige en uitvinder. Waardoor kreeg deze geleerde 

Slingeruurwerk of pendule 
Christiaan Huygens bedacht in 1656 dat je met een slinger of 
pendule (4) de tijd precies kon weergeven. De slinger bewoog 
met eenzelfde regelmaat. Het gewicht (5) onder de klok zorgde 
dat de slinger niet uitgeslingerd raakte. Door de slinger kwamen 
binnen in het uurwerk raderen in beweging.  
De raderen brachten de wijzers van de klok in beweging.  
Voorheen hadden klokken (lees: torenklokken) alleen gewichten. 
Deze klokken konden per dag wel 15 minuten achterlopen.  
De pendule van Huygens week ongeveer 15 seconden per dag af. 
Huygens bedacht het idee en liet de klok maken door de 
klokkenmaker Salomon Coster. De pendule zou bijna 300 jaar 
lang het belangrijkste uurwerk zijn. 
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4. Isaac Newton (1643-1727) 

De telescoop 
De jonge Isaac was als kind al druk bezig met het 
bouwen van mechanische modellen, zoals 

poppenwagens, zonnewijzers, windmolens en vliegers met lantaarns die 
hij ‘s nachts opliet. Later zal hij ook de telescoop verbeteren.  
De telescoop werd steeds langer om steeds verder de ruimte in te 
kunnen kijken. Newton weet de telescoop kort te maken. Hij bouwt in 
de telescoop een gebogen spiegel (1) die het licht weerkaatst via een 
holle lens (2) die het licht en beeld weerkaatst op één punt in de 

Isaac Newton was natuurkundige, wiskundige, astronoom, natuurfilosoof  
en theoloog. Newton is vooral bekend geworden door zijn wetten over de 
zwaartekracht. 

 

22  
11  

Zwaartekracht 
Newton geloofde dat alles in het heelal en in de natuur volgens 
bepaalde wetten verliep. In de periode 1665 en 1666 schrijft 
Newton veel van zijn ideeën op over zwaartekracht.  
Ook schrijft hij op welke krachten er in het heelal werken. 
Het verhaal gaat dat hij op het idee van de zwaartekracht kwam 
na het zien van een appel die uit een boom viel. Allerlei vragen 

spookten door zijn hoofd: Welke kracht liet die appel vallen?  
‘s Nachts keek Isaac naar de maan.  
Waarom viel die reuzenappel niet naar beneden? 

 



Wetten 
Newton legt in wetten precies uit wat hij ontdekt. Die wetten zijn 
eigenlijk ingewikkelde formules. Simpel gezegd betekenen zijn 
formules: 
Elk voorwerp (denk aan de appel) valt in een rechte lijn naar beneden.  
Dat komt, omdat twee voorwerpen aan elkaar trekken: de aarde trekt 
aan de appel, maar de appel trekt ook aan de aarde. Doordat de aarde 
veel groter is dan de appel trekt de aarde veel harder. Zo komt de appel 
op aarde terecht. Dit verschijnsel noemde Newton de zwaartekracht. 

Dit verklaarde ook waarom 
mensen 
niet van 
de 
aarde 
af 

Ons zonnestelsel 
Door deze zwaartekracht wordt duidelijk waarom 
de zon alle planeten van ons zonnestelsel in een 
baan om zich gevangen houdt.  
De zon heeft namelijk de grootste massa (1). 
Newton ontdekte ook naarmate je verder weggaat 
van de aarde de zwaartekracht minder werd (2). 
Door zijn ontdekkingen nam de kennis over het 
heelal enorm toe. Pas honderden jaren later 
gebruikte men de kennis van Newton om 
satellieten in een baan om de aarde te krijgen.  
Ook maanreizen werden veel later mogelijk door 
het werk van Newton. 

zon 

aarde 

 100 kg  16,6 kg 

AARDE MAAN 
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5. Charles Darwin (1809-1882) 

Natuur 
Charles verzamelt als kind al van alles uit de natuur. Darwin moest net als 
zijn vader dokter worden, maar hij kon niet tegen bloed. Hij had veel meer 

interesse in de natuur. Zijn vader vond dat hij dan maar priester moest worden.  
Hij studeerde theologie, maar de natuur blijft hem steeds boeien.  
Hij volgt een natuurstudie en leest veel over natuuronderzoek en ontdekkingsreizen. 
Na zijn studie krijgt Charles zelf de kans om te reizen.  
Hij kan mee op het schip de Beagle als natuuronderzoeker. 

Charles Darwin was een Engels natuuronderzoeker, bioloog en geoloog 
(aardkundige). Darwin zou in zijn tijd de wereld op zijn kop zetten met zijn 
boek Het ontstaan van soorten (1). 

Op reis 
Hij maakt een reis van 5 jaar op het schip de Beagle.  
Op land onderzoekt hij planten, dieren en de bodem.  
In september 1835 landde Darwin op de Galapogoseilanden 
(2). Het valt hem op dat de spotlijster (3) er op elk eiland weer 

anders uitziet. Datzelfde geldt voor de landschildpadden.  
Later zou Darwin zich in Australië verbazen over de vreemde 

diersoorten als de 
kangoeroe en het 
vogelbekdier.  
Hij vroeg zich af of er 
twee scheppers aan het 
werk waren geweest.  
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Darwin en evolutie 
Darwin zag dat dieren en planten die het best aangepast waren 
aan hun omgeving het best overleefden in de natuur. Ze vonden 
het meeste eten en kregen ook de sterkste jongen. Dat gold 
voor elke soort. Zwakkere dieren en planten overleefden niet. 
Sterke ouders kregen sterke jongen. Zo gingen kleine 
verschillen binnen een soort ontstaan. Dat konden verschillen 
in grootte, vorm en kleur zijn.  Darwin noemde dit evolutie.  
Hij schreef alles op in het beroemde boek Het ontstaan van 
soorten. Veel mensen die het boek lazen, waren geschokt.  
Ook de mens was veranderd als soort. Darwin stelde dat de 
mens ontstaan was uit langzaam veranderende apen (1).   
God had toch elke soort apart geschapen?  
En alles bleef toch hetzelfde? Darwin werd door de Kerk en de 
maatschappij eerst bespot met zijn belachelijke ideeën 
Er was grote twijfel, maar de ideeën van Darwin werden 
langzaam maar zeker door steeds meer mensen geloofd.  

Vinken 
Darwin bestudeerde 13 soorten vinken die alleen op  
de Galapagoseilanden voorkwamen. Sommige soorten 
zochten zaden op de grond, andere zochten juist insecten 
in de bomen. Ze moesten allemaal uit één  soort vink zijn 

ontstaan. Langzaam hadden ze zich aangepast 
aan hun omgeving. Ze veranderden in vorm 
(snavels), grootte en kleur. 

 

Een te korte nek betekent 
geen eten. Zo blijven alleen 
de sterke langnekken leven. 
Hun jongen worden geboren 
met langere nekken. 
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6. Louis Pasteur (1822-1895) 

Louis Pasteur was een Frans scheikundige en bioloog.  
Hij werd vooral bekend door het proces van het bederven van eten door 
schadelijke bacteriën tegen te gaan. 

 Bederf door bacteriën 
Louis Pasteur deed onderzoek naar allerlei 

bacteriën, algen en schimmels. Hij liet zien dat bedorven voedsel 
geen micro-organismen voortbrengt, maar dat rotting en gisting 
daarentegen worden veroorzaakt door micro-organismen die in 
de lucht aanwezig zijn. Hij deed proeven waarbij eten verwarmd 
werd.  Na de verhitting waren er geen bacteriën meer.  
Ook kwamen er geen nieuwe bacteriën.  
Koelkasten en vriezers bestonden nog niet en eten bedierf snel. 
Mensen werden ziek na het eten van bedorven voedsel.  
Bier, wijn en melk konden niet lang bewaard worden.  
Pasteur toonde in 1862 aan, dat er in melk die heel kort verhit  
geen bacteriën meer zaten die voor het bederf zorgden.  
Door de korte verhitting en daarna een snelle afkoeling bleef de 
smaak behouden. Dit proces wordt nog steeds pasteuriseren (A) 
genoemd. 
Een belangrijk voordeel van dit pasteuriseren was, dat de smaak 
goed bleef. Ditzelfde gold voor wijn en bier. 
Pasteuriseren gaat ook bederf tegen bij water, fruitsappen, honing 
koelverse maaltijden  en ingeblikt eten. 

Pasteuriseren 
1. Verse koemelk met bacteriën. 

2. De koemelk wordt 30 seconden op 72°C. 

verhit 
3. De melk wordt snel afgekoeld. 
4. De verpakte melk is nu langer houdbaar. 

 

AA  
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7. Albert Einstein (1879-1955) 

Albert Einstein was een Duits natuurkundige en uitvinder.  
Hij ontvlucht  later Hitlers Duitsland en werd Amerikaans burger. 

 

Alles is energie 
Het jaar 1905 wordt het wonderjaar van Albert Einstein 
genoemd. Einstein is slechts 26 jaar en schrijft in dat jaar 
veel op over hoe hij denkt dat onze wereld in elkaar zit. 
Hij beweert dat alle dingen in onze wereld bestaan uit 

kleine, onopvallende deeltjes van energie en materie.  
Materie noem je de superkleine bouwsteentjes waaruit alles is opgebouwd.  
In hetzelfde jaar bewijst Einstein dat die deeltjes: moleculen en atomen, ook 
echt bestaan. In de maand juni van dat jaar geeft hij een beschrijving van 
licht. Voorheen dacht men dat licht bestond uit kleine deeltjes.  
Einstein zegt dat licht uit deeltjes (1), maar ook uit golven (2) kan bestaan. 
Zo komt Einstein uiteindelijk met zijn wereldberoemde formule: 
 

 

atoom 

moleculenmoleculen  

E is mc kwadraat 
De formule legt uit dat energie (E) een vorm van massa (m) 
is, maar ook dat massa een vorm van energie is. 
Een stoel, je lichaam, de lucht, de zon, een auto de aarde,  
ja, echt alles bestaat uit massa (bouwstenen), maar  
tegelijkertijd bestaat ook alles uit energie.  C = licht. 
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8. Alexander Fleming (1881-1955) 

Alexander Fleming was een Schotse arts en een bioloog die vooral bezig 
was met het opsporen van bacteriën en virussen die mensen ziek konden 
maken.  

Toeval 
Alexander Fleming was bezig met een onderzoek naar een bacterie 
die steenpuisten veroorzaakte. Hij had deze bacteriën gekweekt in 
kleine petrischaaltjes. Fleming stond bekend als briljant, maar ook als 
slordig. In de maand augustus van het jaar 1928 gaat Fleming met 

zijn gezin op vakantie. Zijn schaaltjes met bacteriën blijven een maand in een 
hoek van zijn laboratorium liggen. Na zijn vakantie zag hij in één van zijn niet 
opgeruimde schaaltjes met bacteriën (1) een schimmel (2) groeien. Fleming zag 
iets bijzonders. Op de plaats waar schimmel zat, waren de schadelijke bacteriën 
verdwenen. Ook groeiden op die plek geen nieuwe bacteriën meer. 
Fleming besluit de schimmel te onderzoeken en merkt dat het andere soorten 
bacteriën ook doodde. Fleming noemt de schimmel penicilline. 

 

schimmel Het zal nog 10 jaar duren voor er iets met de ontdekking 
van Flemming gedaan wordt. De wereld verandert door 
het bij toeval ontdekte medicijn. Opeens konden 
infectieziekten en virussen worden genezen met dit 
wondermedicijn. Nu weten we dat je ook voorzichtig 
moet zijn met dit medicijn. Als je penicilline teveel 

gebruikt, worden bacteriën sterker in je lijf en zal 
de penicilline niet meer werken. 
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Filmpjes 

Charles Darwin: Aanpassen 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/snapje-
survival-of-the-fittest/#q=darwin   

Klokhuis: Zwaartekrachtgolven 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/het-
klokhuis-zwaartekrachtsgolven/

#q=einstein  

Klokhuis: Christiaan Huygens 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-
canon-christiaan-huygens/#q=huygens  

https://schooltv.nl/video/snapje-survival-of-the-fittest/#q=darwin
https://schooltv.nl/video/snapje-survival-of-the-fittest/#q=darwin
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-zwaartekrachtsgolven/#q=einstein
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-zwaartekrachtsgolven/#q=einstein
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-zwaartekrachtsgolven/#q=einstein
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-canon-christiaan-huygens/#q=huygens
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-canon-christiaan-huygens/#q=huygens






Bronnen 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Archimedes 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Christiaan_Huygens 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Louis_Pasteur 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein 



Colofon en voorwaarden 
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