
Dit boek is onderdeel van de serie  
‘Van klein tot groots’, waarmee kinderen én 
volwassenen de levensverhalen ontdekken 
van belangrijke personen uit de wereld van 
muziek, wetenschap, sport, literatuur, kunst 

en filosofie. Bijzondere en inspirerende 
mensen zoals Charles Darwin, van wie we 
veel kunnen leren. Elk deel laat zien hoe 
hun leven begon met een grote droom 
en leidde tot een prominente plek in de 

wereldgeschiedenis.

(Shrewsbury, 12 februari 1809 - 
Downe, 19 april 1882)

 
Charles werd geboren in een familie van 

wetenschappers. Als kind was hij vaak buiten 
te vinden op het platteland, waar hij tijdens 
zijn zwerftochten plantenzaadjes, bloemen  

en insecten verzamelde. Zijn fascinatie voor 
de natuur bracht hem aan boord van de  
HMS Beagle, het schip waarmee hij een  
reis maakte die het wetenschappelijk  

denken voor altijd zou veranderen. 

Een Vier Windstreken Prentenboek

ISBN 978 90 5116 897 6

Mark Hoffmann • Maria Isabel Sánchez Vegara

De Vier Windstreken

D
e V

ier W
in

d
strek

en
H

o
ffm

an
n

  – S
án

ch
ez V

eg
ara





Lees ook deze en alle andere delen uit de serie ‘Van klein tot groots’!

Met illustraties van 
Mark Hoffmann   

De Vier Windstreken

Op www.vierwindstreken.com kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.
Hier vindt u ook al onze boeken en andere artikelen.

Nederlandse tekst van Antje Schoehuys-Blaak
Oorspronkelijke titel: Little People, BIG DREAMS Charles Darwin
© 2022 De Vier Windstreken, Rijswijk, voor de Nederlandse uitgave

Concept oorspronkelijke serie: Maria Isabel Sánchez Vegara, uitgegeven door Alba Editorial, s.l.u.

‘LITTLE PEOPLE, BIG DREAMS’ en ‘PEQUEÑA & GRANDE’ zijn handelsmerken van Alba 
Editorial s.l.u. voor boeken, geprinte publicaties en e-books. Geproduceerd onder licentie
van Alba Editorial s.l.u.

© Tekst van Maria Isabel Sánchez Vegara, 2021
© Illustraties van Mark Hoffmann, 2021
Origineel uitgegeven in 2021 in het Verenigd Koninkrijk door Francis Lincoln Children’s Books
Vertaalrechten door Alba Editorial s.l.u en Beautifool Couple S.L.

Beeldrechten foto’s (pagina 32-33, van links naar rechts): 
1. 1816: Charles Darwin (1809-1882), natuuronderzoeker en auteur van het werk Over het ontstaan van 

soorten door natuurlijke selectie, en zijn zuster Catherine © Krijttekening vervaardigd door Ellen Wal-
lace Sharples; foto van Hulton Archive/Getty Images. 

2. Portret van een jonge Charles Darwin uit 1840; aquarel en krijt op papier vervaardigd in 1840 door 
George Richmond © foto van GraphicaArtis/Getty Images. 

3. Brits natuuronderzoeker Charles Darwin (1809-1882), bedenker van de evolutietheorie op basis van 
natuurlijke selectie © foto van Time Life Pictures/Mansell/The LIFE Picture Collection via Getty Images.

4. Charles Darwin (1809-1882), Engels wetenschapper en bedenker van de moderne evolutietheorie © 
foto van Bob Thomas/Popperfoto via Getty Images/Getty Images.

 
NUR 212, 274 / ISBN 978 90 5116 897 6

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt
door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

CHARLES DARWIN

Maria Isabel Sánchez Vegara



De kleine Charles woonde met zijn familie in Shrewsbury, een 
stadje in het westen van Engeland. Hij leefde in een tijd waarin 
mensen nog niet veel wisten over de geheimen van de natuur. 

Kropen er bijvoorbeeld altijd al wormen over de grond?  
Dat soort dingen vroeg de kleine Charles zich af.  

Hij wilde er alles van weten.



In die tijd vertelden veel leraren op scholen dat  
alle dieren en planten als in een flits allemaal tegelijk 
op aarde waren verschenen. Zou dit echt waar zijn? 
Charles had zo zijn twijfels...



Charles was niet de enige uit zijn familie die goed over 
dingen nadacht. Hij kwam uit een familie van wetenschappers 

die gewend waren verder te denken dan de meeste mensen. 
Zo was zijn opa een bekend plantenkenner en zijn vader was 

dokter. Hij hoopte dat Charles ook dokter zou worden. 



Dus ging Charles geneeskunde studeren.  
Maar o jee, hij kon niet tegen bloed! Hij besloot een  
andere studie te gaan volgen en leerde alles wat er  

te weten viel over planten, dieren en de natuur. 
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