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THE FIRST AIR BALLOON
Cyriel Verleyen / Illustraties Henri Branton
J.H; Gottmer / Haarlem / 1969
Fernand Nathan / 1968 

In 1783 two brothers elevated an enormous ball of silk and paper into the air above Annonay 
in the Ardèche.
The brothers in question were Joseph and Etienne de Montgolfier, the owners of a paper 
factory.
While sitting in front of their fireplace, they watched paper snippets from their own factory 
disappear into the chimney without burning away. They got the idea to lock up air in a casing 
and to warm it up with a fire made of straw. On the special day the little, unmanned balloon 
took off in a few minutes to a height of more than 1.000 meters …

A fine illustrated story from the great history of humankind.



LES FRERES WRIGHT
Cyrille Lamblin
Collection Personnages Célèbres 

Editions Gamma / 1974

The wright brothers – Orville and Wilbur –  
were inventing, building and flying the world’s first successful motor-operated airplane.
Their breakthrough was the creation of a control system, which enabled the pilot to steer the 
aircraft effectively and to maintain its equilibrium.
This is the story of their first flying try-outs in their childhood until their constructions of hang 
gliders and propeller-driven airplanes 



LES FRERES WRIGHT
Cyrille Lamblin Creston Books / 2015
Collection Personnages Célèbres 

Editions Gamma / 1974

The wright brothers – Orville and Wilbur –  
were inventing, building and flying the world’s first successful motor-operated airplane.
Their breakthrough was the creation of a control system, which enabled the pilot to steer the 
aircraft effectively and to maintain its equilibrium.
This is the story of their first flying try-outs in their childhood until their constructions of hang 
gliders and propeller-driven airplanes 



DE VERBAZINGWEKKENDE ONTDEKKINGEN VAN 
IBN SINA
Fatima Sharafeddine / 
Pictures by Intelaq Mohammed Ali
Groundwood Books 
House of Anansi Press / 2013

Ibn Sina werd meer dan duizend jaar geleden geboren in Perzië, en was een van de 
grootste denkers van zijn tijd – een filosoof, wetenschapper en arts die belangrijke 
ontdekkingen deed,  vooral op het gebied van geneeskunde, en meer dan honderd 
boeken schreef. Als kind was Ibn Sina bijzonder slim, hij verslond boeken, hield van leren 
en had het geluk de beste leermeesters te hebben.
Hij kende de Qur’an van buiten toen hij tien was en maakte zijn studies geneeskunde af 
op zijn zestiende. Zijn hele leven bleef hij reizen, zieken behandelen, kennis opdoen via 
onderzoek, en schrijven over zijn ontdekkingen.
Hij kwam met nieuwe theorieën op het gebied van natuurkunde, scheikunde, astronomie 
en educatie. Zijn belangrijkste werk is de “Canon van de Geneeskunde”, een collectie 
boeken die eeuwenlang werd gebruikt in universiteiten in de Islamitische wereld en in 
Europa. Ibn Sina’s verhaal, verteld in de ik-persoon en prachtig geïllustreerd, geeft een 
fascinerende inkijk in het leven van een van de grootste denkers uit het verleden.



IK, GALILEO
Bonnie Christensen
Alfred A. Knopf / New York / 2012

Galileo’s uitvindingen, inzichten en bijdragen waren zo talrijk – de telescoop, de microscoop – en zijn ideeën zo 
wereldschokkend – het zonnecentrisch stelsel - dat Albert Einstein hem “de vader van de moderne wetenschap” 
noemde.
Maar in zijn eigen tijd, werd Galileo’s idee over het zonnecentrisch stelsel beschouwd als radicaal en zelfs 
gevaarlijk – hij werd gebrandmerkt als ketter, gevangen gezet in zijn eigen huis, en het werd hem verboden om over 
wetenschap te spreken met anderen. Hij was een man die vasthield aan zijn recht om kost wat kost de waarheid te 
achterhalen - en maakte zo zijn leven even interessant en leerrijk als zijn ideeën.

In deze geïnspireerde beeld-biografie, vertelt Galileo zelf zijn verhaal – en de geniale vertelling zorgt ervoor dat het 
leven van deze grote wetenschapper realistischer en toegankelijker wordt dan ooit tevoren.
Een perfecte introductie in de geschiedenis van een opmerkelijke man.



DOMKOP
HET LEVEN VAN FIBONACCI
Joseph D’Agnese / Illustrated by John 
O’Brien
Henry Holt and Company / New York / 2010

Als kleine jongen in het middeleeuwse Italië, dacht Leonardo Fibonacci dag en nacht aan cijfers.
Hij was zo’n dagdromer dat mensen hem domkop noemden.
Toen Leonardo opgroeide en rond de wereld reisde, raakte hij geïnspireerd door de cijfers die gebruikt 
werden in verschillende landen, vooral door de Hindoe-Arabische cijfers waarover hij in Afrika leerde.  
Toen besefte hij dat veel zaken in de natuur hetzelfde patroon lijken te volgen. 

De jongen die geplaagd werd omdat hij een domkop zou zijn, ontdekte wat later bekend zou worden als 
de rij van Fibonacci. De reeks begint met 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 … en kan eeuwig doorgaan!
Vandaag de dag is Leonardo Fibonacci bekend om zijn eenvoudig woordraadsel over de 
vermenigvuldiging van konijnen en wordt hij beschouwd als een van de grootste Westerse wiskundigen 
allertijden. 

Dit is het verhaal van een man die zeker geen domkop was….



PIPPO DE GEK
Tracey E. Fern / Illustrated by Pau Estrada
Watertown, MA : Charlesbridge / 2009
Junior Library Guild selection 

De kathedraal Santa Maria del Fiore in Firenze was een wonder van kunst, architectuur en techniek.
Maar er ontbrak een ornament, een kroon – een koepel! 
De stadsvaders hadden een oplossing: ze nodigden de grootste meesters uit voor een wedstrijd om 
de koepel te ontwerpen.
De geruchten over deze wedstrijd bereikten Filippo Brunelleschi, beter gekend als Pippo de Gek.
Van zodra hij over de wedstrijd hoorde, wist Pippo dat dit de kans was waarop hij gewacht had
“Als ik de wedstrijd kan winnen, zal ik eindelijk en voor eens en altijd mijn bijnaam kwijtraken!”

Dit is het verhaal van de bouw van een architecturaal meesterwerk – de koepel van Brunelleschi.
De rijke illustraties brengen de renaissance periode in Firenze tot leven en zijn een uitstekende 
manier om kinderen van alle leeftijden te introduceren in westerse techniek en geschiedenis.



ANTONI GAUDI
Dalia Adillon Marso
books for dreaming collection
Kalandraka / 2015

Antoni Gaudi werd geboren in Riudoms, een dorp nabij Reus in Spanje, in een klein huisje omgeven door 
bos. Antoni was de jongste van vijf kinderen. Hij hield ervan om dingen te bouwen en speelde uren aan 
een stuk.

Dit verhaal gaat over het leven en het werk van de modernistische architect Antoni Gaudi (Reus, 
1852 – Barcelona, 1926): over zijn geboorteplaats, zijn familie, zijn persoonlijke geschiedenis en zijn 
professionele erfenis, tot aan het ongeluk dat zijn dood veroorzaakte. 

Een prachtig geïllustreerde introductie voor kinderen in de wereld van cultuur, kunst en architectuur.



DE WERELD IS GEEN RECHTHOEK
EEN PORTRET VAN ARCHITECTE ZAHA HADID
Jeanette Winter 
Beach Lane Books / 2017
Simon & Schuster / New York

Een jong meisje in Irak zag de wilde schoonheid van rivieren en moerassen en duinen en 
eeuwenoude ruïnes in haar land en droomde ervan om zelf wilde en mooie steden te ontwerpen.
Haar naam was Zaha Hadid.
Toen ze opgroeide, werd ze een van de meest eigengereide, controversiële en gevierde architecten 
van de wereld. Ze had diploma’s in wiskunde en architectuur.
Ze leefde in Londen en kreeg de titel Dame Commander of the Order of the British Empire in 2012. 

Onder de vele prijzen en eerbewijzen die Zaha ontving gedurende haar leven waren de Pritzker Prize 
– de meest prestigieuze architectuurprijs ter wereld – en de Royal Institute of British Architects Royal 
Gold Medal, de top architectuurprijs in Groot-Brittannië.
Ze was de eerste vrouw die de prijs ontving. 
Dit is haar verhaal…



EEN ZELDZAME SCHAT
MARY ANNING EN HAAR OPMERKELIJKE ONTDEKKINGEN
Written and Illustrated by Don Brown
Houghton Mifflin Company Boston / 1999

Nog voor het woord dinosaurus uitgevonden was, vond een Engels meisje 
een opmerkelijk skelet op een rotsachtig strand in Lyme Regis. Zo begon een 
levenslange passie, voor de vrouw die een van de eerste commerciële fossiel-
verzamelaars werd.

Mary Anning (1799-1847) leerde zichzelf haar hele leven over fossielen en zocht 
naar oude schatten op de ruige kust.

Haar collectie bracht het publiek in vervoering, zorgde voor opwinding bij 
wetenschappers en maakte dat ook vrouwen gevaar en sociale grenzen konden 
overkomen om grootse dingen te bereiken.



DINOSAURUS LADY
De gewaagde ontdekkingen van Mary Anning, 
de eerste paleontoloog
Linda Skeers / Pictures by Marta Alvarez Miguéns
Sourcebooks eXplore / 2020

Dit is het verhaal van een vrouw die durfde graven, onderzoeken en ontdekken.
Mary Anning hield van ervan om het strand dichtbij haar huis in Engeland af te schuimen op zoek 
naar schelpen en fossielen.
Onbevreesd klom ze over afbrokkelende kliffen en rotsachtige toppen, op zoek naar nieuwe 
exemplaren.
Op een dag, viel haar oog ergens op… botten, dinosaurus botten….
Mary’s ontdekkingen deden de wetenschappelijke wereld daveren op haar grondvesten en zorgde 
voor het ontstaan van een gloednieuw onderzoeksveld: paleontologie.
Maar veel mensen geloofden niet in vrouwen als wetenschapper, dus Mary kreeg niet de erkenning 
die ze verdiende. 
Desondanks, bleef Mary kijken en leren, en deed ze ontdekkingen die de wetenschappelijke 
inzichten over de natuurlijke wereld ten gronde veranderden.
Inclusief een tijdlijn van het leven van Mary Anning en fantastische feiten over fossielen….



ZOMERVOGELS
DE VLINDERS VAN MARIA MERIAN
Margarita Engle / Pictures by Julie Paschkis
Henry Holt & Company / New York / 2010

Tijdens de middeleeuwen geloofden de mensen dat insecten slecht waren en geboren werden uit 
modder, in een proces dat “spontane generatie” werd genoemd.
Maria Merian was nog een kind, maar ze was het er niet mee eens.
Ze keek aandachtig naar rupsen die zichzelf in een cocon sponnen, die zich opende en 
zomervogels, of vlinders en motten onthulde.
Maria bestudeerde de hele levenscyclus van de zomervogels en documenteerde wat ze leerde in 
levendige schilderijen.

Dit is het verhaal van een jong meisje dat de tijd nam om te observeren en te leren, en zo een 
theorie kon weerleggen die terug ging tot het oude Griekenland.



IK….JANE
DE DROOM VAN JANE
Patrick McDonnell
Little, Brown and Company / New York / 2011
De Vier Windstreken / 2012

Dit is het inspirerende verhaal van het jonge meisje Jane en haar bijzondere speelgoed-
chimpansee Jubilee genaamd.
Ze houdt ervan om buiten te zijn met de dieren.
Terwijl ze in de takken van haar lievelingsboom “Tarzan van de Apen” zit te lezen, verbeeldt 
ze zich een leven waarin ze de fantastische wezens uit de Afrikaanse jungle helpt.
Ze zou opgroeien tot Dr. Jane Goodall – primatoloog, milieuactiviste, filantroop en United 
Nations Messenger of Peace.

Kom mee met Jane als ze op ontdekking gaat in onze fascinerende wereld en haar dromen 
doet uitkomen. 



MARIE CURIE
PRIJZEN-WINNENDE WETENSCHAPPER
Lori Mortensen / Illustrated by Susan Jaekel
Picture Window Books / 2008

Toen de meeste vrouwen zelfs niet naar de universiteit gingen, behaalde Marie Curie 
diploma’s in natuurkunde en wiskunde.
Toen ze stenen begon te bestuderen ontdekte ze al gauw elementen die een 
onzichtbare energie afgaven, radioactiviteit genaamd.

Omwille van haar verbazingwekkende ontdekkingen, kreeg Marie Curie als eerste 
vrouw de Nobelprijs voor Natuurkunde. 

Tot op vandaag wordt ze beschouwd als een van belangrijkste wetenschappers ooit.



MARIE CURIE / ISABEL MUNOZ
THE LIFE OF MARIE CURIE
Jane Kent / Illustrated by Isabel Munoz
WHITE STAR KIDS / 2019

In een tijd waarin vrouwen niet welkom waren in de wereld van de wetenschap, drukte Marie 
Curie haar stempel op de geschiedenis.
Ze was de allereerste vrouw die professor natuurkunde werd aan de Sorbonne, waar ze 
gestudeerd had, en ze won zelfs de Nobelprijs in twee wetenschappelijke velden.

In deze fascinerende biografie, komen kinderen te weten hoe Curie, samen met haar man, 
in hun laboratorium en zowel polonium als radium ontdekten, en waarom hun werk rond 
radioactiviteit zo baanbrekend was.
Aantrekkelijke illustraties, een tijdslijn, informatie over haar doorbraken en successen, en 
een index van belangrijke gebeurtenissen tonen hoe belangrijk Marie was voor mensheid. 



MARIE CURIE 
KLEINE MENSEN, GROTE DROMEN
Isabel Sanchez Vegara
Illustrated by Frau Isa
Frances Lincoln Children’s Books / 2017

Toen Marie Curie jong was, mocht ze niet naar de universiteit omdat ze een vrouw was. 
Maar toen ze ouder was, werd haar wetenschappelijk werk gerespecteerd over de hele wereld.

Haar ontdekkingen van radium en polonium hebben een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan 
het gevecht tegen kanker, en ze deed verder tot ze de Nobelprijs voor Natuurkunde kreeg.

Het inspirerende verhaal van deze verstandige en moedige vrouw wordt aangevuld met een 
feiten- en fotosectie.



THOMAS EDISON
INVENTOR, SCIENTIST, and GENIUS
Lori Mortensen /  
illustrated by Jeffrey Thompson
Picture Window Books / 2007

Thomas Edison was een nieuwsgierig kind wiens experimenten hem soms in 
moeilijkheden brachten.
Maar hij werd een groot wetenschapper en zijn uitvindingen zorgden voor een beter 
leven voor iedereen.

Hij is het beroemdste geworden door het maken van een veilige elektrische lamp. Zijn 
andere uitvindingen maakten het mogelijk om bewegende beelden te zien, brachten 
muziek in huizen, en veel meer.

Thomas veranderde de wereld door de manier waarop mensen leefden te verbeteren. 
Dit is het verhaal van Thomas Edison.



ADA BYRON LOVELACE EN DE DENKENDE 
MACHINE
Laurie Wallmark / Illustrated by April Chu Cres-
ton Books / 2015

Tweehonderd jaar geleden, kregen de beroemde dichter Lord Byron en zijn wiskundige vrouw 
Annabella, een dochter. 
Ada had, net zoals haar vader, een sterke verbeeldingskracht en de gave om ideeën op een originele 
manier met elkaar te verbinden.
Net zoals haar moeder had ze een passie voor wetenschap, wiskunde en machines.
Het was een zeer goede combinatie. Ada hoopte dat ze op een dag iets zinvols zou verwezenlijken met 
haar mooie verstand.

Dit is het verhaal van hoe een belangrijke maar weinig gekende vrouw – een briljant wetenschapper en 
wiskundige – de geschiedenis zou ingaan als Ada Lovelace, de eerste computerprogrammeur.



ADA LOVELACE
DICHTER VAN DE WETENSCHAP
Diane Stanley / Illustrated by Jessie Hartland
Simon & Schuster / New York / 2016

Maak kennis met de opmerkelijke Ada Lovelace: rebelse regel-breekster en wiskundig wonderkind. 
Ze groeide op in de schaduw van haar excentrieke superster-vader, de dichter Lord Byron, en onder 
het toeziend oog van haar strenge moeder. Ada brengt haar tijd door met het uitvinden en ontwer-
pen van vliegende machines en met het bestuderen van haar favoriete onderwerp – wiskunde. 

Als ze opgroeit ontmoet ze de beroemde uitvinder en ingenieur Charles Babbage. Hij laat haar ken-
nismaken met een uitzonderlijke machine…. die een uitdaging is voor Ada’s logische- en verbeeld-
ingskracht. Ze begrijpt de machine beter dan alle anderen en schrijft het allereerste computerpro-
gramma om de mogelijkheden ervan aan te tonen. 

Dit is het verbazingwekkende en ware verhaal van een ongelooflijk toegewijde jonge vrouw!



SNEEUWVLOK BENTLEY
Jaqueline Briggs Martin / Illustrated by Mary Azarian
Houghton Mifflin Harcourt / 1998

Al van toen hij een kleine jongen was in Vermont, beschouwde Wilson Bentley 
sneeuwvlokken als kleine wonderen
 En hij besliste dat hij op een dag met zijn camera het wonder van de kleine kristallen zou 
vastleggen voor anderen.

Bentley’s enthousiasme om sneeuwvlokken te fotograferen werd in zijn tijd vaak verkeerd 
begrepen, maar zijn geduld en vastberadenheid onthulden twee belangrijke waarheden: 
geen twee sneeuwvlokken zijn gelijk; en elke sneeuwvlok is van een verrassende 
schoonheid.
Zijn verhaal wordt stijlvol verteld en tot leven gebracht in mooie houtsneden, en geeft inzicht 
in een geest die niet alleen de blik en het doorzettingsvermogen van een wetenschapper 
had maar ook een uitgesproken passie voor de wonderen der natuur.



TINY : KLEINE WEZENS: DE WERELD VAN MICROBEN
Nicola Davies / Illustrated by Emily Sutton
Walker Books / 2015

Op de hele wereld - in de zee, in de grond en in je lichaam – bestaan er 
levende wezens, die zo klein zijn dat er miljoenen op een voelspriet van een 
mier zouden passen.
Ze zijn bezig met allerlei dingen, van je verkouden maken of yoghurt maken 
tot het eroderen van bergen en het helpen bij het maken van de lucht die we 
inademen.

Fascinerende illustraties helpen kinderen micro-organismen en processen die 
te klein zijn om te zien, te visualiseren. 



OP EEN LICHTSTRAAL
EEN VERHAAL OVER ALBERT EINSTEIN
Jennifer Berne / Vladimir Radunsky
Chronicle Books San Francisco / 2013

Reis mee met Einstein op een tocht vol nieuwsgierigheid, gelach en wetenschap, die toont wat 
een verschil de kracht van verbeelding kan maken in het leven.
Een jongen rijdt op zijn fiets op een stoffige weg.
Maar in zijn gedachten stelt hij zich voor dat hij aan een onvoorstelbare snelheid op een 
lichtstraal reist. In dit briljante brein zullen op een dag enkele van de meest revolutionaire ideeën 
ooit worden bedacht.

Van een jongen die eindeloos afgeleid wordt door de wonderen van de wereld, groeide Albert 
Einstein op tot een man die een licht zou laten schijnen op ons begrip van het universum.



ONEINDIGHEID EN IK
Kate Hosford / Illustrated by Gabi Swiatkowska
Carolrhoda Books / 2012

“Toen ik opkeek, huiverde ik. Hoeveel sterren stonden er aan de hemel. Een miljoen? Een 
miljard? Misschien oneindig? Ik begon me heel, heel klein te voelen. Hoe kon ik zelfs maar 
nadenken over iets dat zo groot was als oneindig?”

Uma voelt zich heel klein als ze naar de nachtelijke hemel kijkt. Ze begint na te denken over 
oneindigheid.
Is oneindig een getal dat blijft groeien? Is het een eindeloze racebaan? Kan er oneindigheid 
zitten in een ijshoorntje? 

Uma ontdekt al snel dat de mogelijkheden om na te denken over dit grote idee misschien wel….
oneindig zijn.



CHARLES DARWIN
Jane Kent / Isabel Munoz
White Star Kids / 2019

Een geïllustreerde biografie van het leven en de verwezenlijkingen van Charles Darwin vanaf 
zijn vroege kindertijd tot zijn beroemde studiereis naar de Galapagos eilanden aan boord van het 
schip de Beagle. 

Zijn theorieën over de evolutie van planten- en diersoorten en het fundamentele principe van 
natuurlijke selectie maakten hem tot de meest invloedrijke bioloog en natuurwetenschapper van 
zijn en onze tijd.



ISAAC NEWTON
Isabel Munoz / ICEI 
White Star Kids 2020

Deze levendige biografie van Isaac Newton laat je kennismaken met zijn kindertijd, zijn 
fascinatie voor wiskunde en wetenschappelijke theorieën,
en met zijn boek ‘De wiskundige beginselen van de natuurfilosofie’
waarin hij de drie bewegingswetten uiteenzet die zo beroemd zijn geworden.

De belangrijkste gebeurtenissen uit zijn leven zijn prachtig geïllustreerd waardoor je nog meer 
inzicht krijgt in Newtons passie voor natuur en wetenschap.



A moth with a sixth sense. A wasp that hunts beetles nearly twice its size. 
The lives of fascinating creatures such as these were unknown until one man introduced them 
to the world.
Meet Jean-Henri Fabre, one of the most important naturalists of all time.
As a boy in the French countryside, Henri spent hours watching insects.
He dreamed of observing them in their own habitats.
What he discovered in pursuing that dream was shocking; these small,
seemingly insignificant creatures led secret lives of great drama!
This picture-book biography introduces the man who would forever change the way we look at 
insects and other amazing small wonders that exist all around us.en:

SMALL WONDERS
Jean-Henri Fabre and His World of Insects
Matthew Clark Smith / Giuliano Ferri
Two Lions / 2015


