
Dit boek is onderdeel van de serie ‘Little People, 
BIG DREAMS’, 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 Albert Einstein, 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. 

(Ulm, 14 maart 1879 -
Princeton, 18 april 1955)

Albert Einstein was als kind geen grote prater,  
maar zijn hoofd zat altijd vol ideeën. School was niet 

helemaal zijn ding, tot hij kennismaakte met  
de vakken wiskunde en natuurkunde. Het was het  
begin van een levenslange liefde. Hij schreef zijn  
eerste wetenschappelijke werk toen hij nog maar  

een tiener was. Albert wijdde zijn verdere leven aan  
het verklaren van de relatie tussen ruimte en tijd. 

Daarmee legde hij de basis voor veel van onze 
hedendaagse technologische uitvindingen.  
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Lees ook deze en alle andere delen uit de serie ‘Little People, BIG DREAMS’!
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Op www.vierwindstreken.com kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.
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Er was eens een Joods jongetje dat in Duitsland woonde en pas 
zijn eerste woordjes sprak toen hij vier jaar oud was. Zijn naam was 

Albert en een tijdlang was zijn zusje Maja zijn enige vriendin. Andere 
kinderen hadden geen geduld om te wachten tot hij zou gaan praten.



Op zijn vijfde kreeg Albert van zijn vader een zakkompas. 
Het werd meteen zijn lievelingsspeelgoed. De magnetische 

naald van het kompas wees altijd naar het noorden. Het leek 
wel toverkunst. Albert wilde weten hoe dat nou zat. 



Naar school gaan vond Albert vreselijk. Maar thuis dook hij het liefst 
meteen in een stapel wiskunde- of natuurkundeboeken en probeerde 
zelf te ontdekken of het klopte wat er stond. Toen hij een tiener was 
schreef hij al zijn eerste artikel voor een wetenschappelijk tijdschrift!
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