
 

 

 

 

 

 

OVER UITVINDINGEN 

achtergrondinformatie  

 

 

 

 

AVONTURENPAKKET
DE UITVINDERS

UITVINDERSWEDSTRIJD



 2	  

 
 
 

INHOUDSOPGAVE 
 
     2        pooipoi 

 
Over uitvindingen 3 
Uitvinders 4 
Bedrijven 4 
Uitvindingen 5 
Toeval 6 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 3	  

 

OVER UITVINDINGEN 

Een uitvinding is een slimme oplossing voor een probleem. Meestal wordt een 
uitvinding een product of een apparaat. Uitvinders komen meestal plotseling op 
een gek idee. Omdat ze aan iets heel anders denken bijvoorbeeld. Dankzij 
uitvindingen kunnen mensen weer nieuwe ontdekkingen doen. De persoon die de 
uitvinding doet, wordt een uitvinder genoemd. 

 

Een 'uitvinding' is bovendien de gebeurtenis van het ontstaan van de oplossing. 
Enkele voorbeelden van uitvindingen zijn: 

 

• het wiel dat het mogelijk maakt zware voorwerpen te verplaatsen 
• de lamp die het mogelijk maakt zelf licht te maken zonder vuur 
• het kompas dat mensen helpt het noorden te vinden 
• de stoommachine, de basis van vele andere machines 

 

Donald Duck doet een uitvinding 

Op 4 november 1964 wilde de Deense uitvinder Karl Kroyer zijn uitvinding 
beschermen en vroeg een octrooi aan. Dat is een belangrijk document waarin 
staat dat jij de uitvinder bent. Zijn idee was om een gezonken schip van de 
zeebodem naar boven te brengen met behulp van lucht. Maar al in 1949 
bedachten Donald Duck en zijn neefjes dat ze een gezonken schip naar boven 
konden brengen met behulp van pingpongballetjes. De stripfiguur Donald Duck 
was de Deense uitvinder dus voor! 
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UITVINDERS 

Een van de bekendste uitvinders is natuurlijk Leonardo da Vinci. Hij vond o.a. de 
helikopter, machinegeweer, tank, onderzeeboot en vliegtuig uit. Op 3 januari 
1496 trok Leonardo erop uit om zijn vliegtuig te testen. Helaas mislukte zijn 
proef. Verder ontwierp hij moderne bruggen en een apparaat met veel 
tandwielen, dat waarschijnlijk een rekenmachine was. Ook Einstein heeft een 
aantal uitvindingen gedaan. Zijn bekendste was die van een moderne koelkast.   

  

BEDRIJVEN 

Vroeger waren uitvindingen meestal het werk van één persoon. Tegenwoordig 
vinden alleen grote bedrijven als Philips nieuwe dingen uit. Zo was de uitvinding 
van de CD het werk van heel veel verschillende mensen. Hieronder staan nog 
meer uitvindingen van bedrijven: 

  

• Barbiepop, Mattel (1958) 
• Aspirine, Bayer (1899) 
• Creditcard, Diners Club (1950) 
• Sportschoen, Adidas (1948) 
• T-shirt, Amerikaanse Marine (1942) 

 

 

                

 



 5	  

UITVINDINGEN 

Je staat er niet zo bij stil, maar bijna alles om je heen is ooit uitgevonden. Wat 
dacht je van: 

• Spijkerbroek, Jacob Davis (1850) 
• Toiletpapier, Joseph Gayetty (1857) 
• Plakpleister, Robert Wood Johnson (1899) 
• Cornflakes, Harvey Kellogg (1876) 
• Priklimonade, John Matthews (1833) 
• Kauwgum, John Curtis (1848) 
• Coca Cola, John Pemberton (1886) 
• Paperclip, Johan Vaaler (1900) 
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TOEVAL 

Veel uitvindingen worden per ongeluk uitgevonden. Zo is Coca Cola 
oorspronkelijk helemaal niet bedoeld als een lekkere frisdrank, maar als 
medicijn! Apotheker John Pemberton maakte het drankje als een medicijn tegen 
onder andere hoofdpijn en vermoeidheid.   

De zoetstof in Coca Cola Light is ook al per ongeluk tot stand gekomen en was 
oorspronkelijk ook een medicijn, maar dan tegen zweren. Het bleek ook een 
prima zoetstof te zijn. En wordt nu volop gebruikt in allerlei verschillende light 
producten. 

Alexander Graham Bell’s vond de telefoon uit. Edison op zijn beurt wilde het 
apparaat verbeteren en kwam zo uit op de fonograaf, een apparaat wat te 
vergelijken is met een geluidsrecorder. De fonograaf is in 1877 uitgevonden. Het 
apparaat kon niet alleen geluid vastleggen, maar ook reproduceren.  

	  


