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Probeer je dingen te begrijpen door moeilijke vragen te stellen 
en daar antwoorden op te vinden? Dan ben jij een onderzoeker, 
net als Christoph. Niet zo lang geleden vond hij in de bibliotheek 
een oud en belangrijk boek: Schets van de Natuur. Het boek was al 
honderden jaren geleden geschreven. Het was zo oud, dat als je de 
pagina’s omsloeg, ze kraakten van ouderdom. Hij ontdekte al snel 
dat het boek geschreven was door een jonge filosoof, toen die nog 
maar negentien jaar oud was. 

‘Hoe kan het dat iemand die zo jong is, al zo’n belangrijk boek 
heeft geschreven?’ vroeg hij zich af. ‘En eh, wat is dat nou, een 
filosoof ?’ We kunnen niet terug in de tijd om het hem te vragen, 
dus ging Christoph op zoek in andere boeken en in brieven of 
hij meer kon ontdekken. Hij vond oude verhalen waar de jonge 
filosoof in voorkwam. En hij bezocht ook de plaatsen waar de 
jonge filosoof had gewoond. 

En toen stelde Christoph allemaal vragen. 

‘Wat deed die jonge filosoof ? Hoe zag zijn leven eruit?  
Van wie had hij zijn ideeën geleerd? En waarom schreef hij ze op?’  
De antwoorden op die vragen zijn een verhaal, en dat verhaal 
begint met ‘Er was eens.’





Er was eens een jongen met een  
moeilijke naam: David Gorlaeus. Hij was  
de zoon van een rijke edelvrouw en een 
heuse edelman. Ze woonden in een heel mooi 
kasteeltje in Friesland. David stelde graag 
ingewikkelde vragen. Zo vroeg hij zich af waar 
de wereld van gemaakt was. En hij wilde weten 
hoe de natuur precies in elkaar zat. 

Gelukkig mocht hij naar school! Maar hij moest 
daar wel lopend naar toe. Hij liep door de natuur, 
meer dan een uur heen en meer dan een uur terug.  
Op school leerde hij eerst lezen en schrijven, en 
daarna leerde hij rekenen en tekenen. Hij leerde 
moeilijke talen, zoals Latijn. Ook leerde hij 
netjes praten. En uiteindelijk leerde hij 
over de natuur en over de wereld waar 
hij elke dag doorheen wandelde.


