
‘Dit geweldige boek laat zien dat meisjes alles kunnen worden  

wat ze willen.’

– Melinda Gates

Het vervolg op de opzienbarende New York Times-bestseller die 

meisjes over de hele wereld inspireert om je hart te volgen, je 

hoofd te gebruiken en je bovenste best te doen. Bedtijdverhalen 

voor rebelse meisjes 2 is een nieuwe verzameling van honderd 

bedtijdverhalen over buitengewone vrouwen, van Nefertiti tot 

Beyoncé, van Rosalind Franklin tot J.K. Rowling. Koninginnen en 

activisten, ballerina’s en advocaten, piraten en computerdeskundigen, 

astronauten en uitvinders – een bont gezelschap van vrouwen die je 

het gevoel geven dat de mogelijkheden onbegrensd zijn.

‘Tof hoor. Rebelse meisjes en vrouwelijke rolmodellen,  

daar zijn er altijd meer van nodig.’

–Rivkah op het Veld, NOS Studio Sport

‘Bedtijdverhalen voor rebelse meisjes leest als een  

hedendaags geschiedenisboek op het kruispunt van de tijd.’

– De Groene Amsterdammer

‘Het anti-prinsessenboek dat meisjes bijbrengt  

dat ze rebels kunnen zijn.’

– Georgina Rannard, BBC News

Francesca Cavallo en Elena Favilli zijn schrijvers van New York Times-

bestsellers. Hun werk is in meer dan veertig talen vertaald. Ze zijn 

opgegroeid in Italië en zijn de oprichters van het mediabedrijf Timbuktu.
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AAN ALLE REBELSE MEISJES

TER WERELD:

JULLIE ZIJN DE TOEKOMST

JULLIE HEBBEN DE KRACHT

ZOLANG JULLIE GEEN STAP 

ACHTERUIT DOEN

GAAN WE MET Z’N ALLEN 

VOORUIT
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ARENDJAGER 

r was eens een dertienjarig meisje dat Aisholpan heette en dat in het 

ijskoude Altajgebergte leefde. Zeven generaties lang hadden de man-

nen van haar stam met steenarenden gejaagd om hun gezin van eten en 

vachten te voorzien. Steenarenden zijn grote wezens met scherpe klau-

wen en een kromme snavel, die erg gevaarlijk kunnen zijn. Maar Aisholpan 

vond ze vooral mooi. Op een dag zei ze tegen haar vader: ‘Pap, ik weet 

dat meisjes nog nooit een arend hebben getraind, maar als u het me leert, 

word ik er goed in.’ Haar vader, een fantastische arendjager, moest daar 

even over nadenken. Toen zei hij: ‘Je bent sterk. Je bent niet bang. Je kunt 

het.’ Haar hart maakte een sprongetje.

Aisholpan en haar vader reden op hun paard de besneeuwde bergen in. 

Het viel niet mee om een jonge arend te vinden die ze kon trainen. Met een 

touw om haar middel klom Aisholpan naar een nest en ze moest oppassen 

dat ze niet uitgleed op de scherpe rotsen. In het nest vond ze een jonge 

steenarend, helemaal in zijn eentje. Ze bedekte de kop van de vogel met 

een deken om haar rustig te houden en nam haar mee naar huis. Aisholpan 

zong liedjes en vertelde haar verhalen zodat het arendsjong haar stem zou 

herkennen. Ze voerde haar stukjes vlees en leerde haar om op haar hand-

schoen te landen. ‘Ik behandel haar met respect, want als ze me eenmaal 

vertrouwt, zal ze niet wegvliegen. Dan zullen we een paar jaar een team 

vormen. Daarna mag ze weer de wildernis in. De levenscyclus voortzetten.’

Aisholpan werd de eerste vrouw die meedeed aan het steenarenden-

toernooi in Ölgi in Mongolië. Na haar zijn drie andere meisjes gaan trainen 

om ook arendjager te worden. 

AISHOLPAN NURGAIV

E

GEBOREN IN 2003

MONGOLIË
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I L L U S T R A T I E
S A L L Y  N I X O N

‘IK GA MIJN ZUSJE  
OOK MET ARENDEN 
LEREN JAGEN.’
– AISHOLPAN NURGAIV 
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4 MEI 1929 – 20 JANUARI 1993

BELGIË

ACTEUR

n Nederland woonde eens een klein meisje dat Audrey heette en tul-

penbollen at. Niet omdat ze nou zo van bloemen hield, maar omdat 

ze zo’n honger had. 

Het leven in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog was zwaar. Er 

kwam nooit genoeg eten op tafel en Audrey rammelde vaak van de hon-

ger. Tulpenbollen waren niet lekker, maar zo verhongerde ze tenminste 

niet.

Toen Audrey wat ouder was, verhuisde ze naar Engeland en werd ze 

filmacteur. De hele wereld bewonderde haar om haar elegante figuur en 

haar stralende schoonheid. Beroemde modeontwerpers kwamen op haar 

af en ze werd een stijlicoon, bekend door haar little black dress, lange 

handschoenen en tiara met diamanten. 

Na haar bekendste film, Breakfast at Tiffany’s, werd de ‘Hepburn-look’ 

zo populair dat vrouwen zich net zo gingen kleden als zij. Ze gingen zelfs 

naar Tiffany’s, een beroemde juwelier in New York City, om op hetzelfde 

plekje te staan als Audrey in de film. 

Maar Audrey wilde niet alleen maar filmster zijn en om haar kleding 

worden bewonderd. Ze wilde anderen helpen, vooral arme kinderen die 

weinig te eten hadden – kinderen die net zo hongerig waren als zij ooit 

was geweest. Ze zette zich in voor UNICEF, dezelfde liefdadigheidsinstel-

ling die haar als meisje tijdens de oorlog had geholpen. Geen enkel kind 

mocht zo veel honger hebben dat het tulpenbollen moest eten, vond ze.

Toen Audrey stierf, werd er een nieuwe, sneeuwwitte tulp naar haar 

vernoemd om haar werk voor UNICEF te eren. 

AUDREY HEPBURN

I
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I L L U S T R A T I E  
M A R T A  S I G N O R I

‘ALS JE OUDER WORDT, ONTDEK JE DAT JE  
TWEE HANDEN HEBT: EEN OM JEZELF TE HELPEN 
EN DE ANDER OM ANDEREN TE HELPEN.’
– AUDREY HEPBURN 
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I

28 JULI 1866 – 22 DECEMBER 1943

VERENIGD KONINKRIJK

SCHRIJVER EN ILLUSTRATOR

n Londen woonde eens een meisje dat het leuk vond om dieren te 

schilderen. Beatrix keek het hele jaar uit naar de zomervakantie, want 

dan konden zij en haar broertje de saaie, grijze straten van de stad voor de 

wilde Schotse Hooglanden verruilen.

Zodra ze haar tassen had uitgepakt, nam Beatrix haar verf en haar 

kwasten, trok haar laarzen aan en ging naar buiten. Ze zat er zo rustig bij 

dat veldmuisjes langsholden en konijnen rondhupten en aan het gras bij 

haar voeten knabbelden. Ook de eekhoorns raakten er aan gewend dat 

ze aan de rand van het bos zat terwijl zij elkaar boven haar hoofd in de 

bomen achternazaten. 

Toen ze oud genoeg was, vertrok Beatrix uit de stad en ging ze op het 

platteland wonen. Op een dag stuurde ze een brief aan een jonge vriend, 

Noel. Ze verzon een verhaaltje voor hem over een ondeugend konijn in 

een fleurig blauw jasje dat groente steelt uit de tuin van de buren en door 

de boer wordt weggejaagd. Beatrix noemde hem Pieter, net als haar eigen 

konijn. Noel vond het een leuk verhaal en vroeg om meer, dus Beatrix bleef 

aan hem schrijven en voegde er zelfs tekeningen aan toe van Pieter en zijn 

drie zusjes: Flopsie, Mopsie en Wipstaart. Uiteindelijk publiceerde ze het 

verhaal in een prentenboek.

Miljoenen kinderen zijn van de boeken van Beatrix Potter en haar on-

vergetelijke karakters gaan houden, inclusief Vrouwtje Plooi, eekhoorn 

Hakketak en de twee ondeugende muizen Thijs Trippel en Hunka Munka. 

Haar allereerste boek, Het verhaal van Pieter Konijn, werd een van de po-

pulairste kinderverhalen ooit.

BEATRIX POTTER
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I L L U S T R A T I E  
B A R B A R A  D Z I A D O S Z

‘HET IS VERRUKKELIJK  
OM DE EERSTE WOORDEN  

VAN EEN VERHAAL  
OP TE SCHRIJVEN.  

JE WEET NOOIT  
WAAR ZE JE PRECIES  
NAARTOE BRENGEN.’
– BEATRIX POTTER 
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GEBOREN OP 4 SEPTEMBER 1981

VERENIGDE STATEN

ZANGER, SONGWRITER EN ZAKENVROUW

BEYONCÉ

eyoncé was pas zes toen haar vader al kaartjes verkocht aan ieder-

een die haar thuis wilde zien zingen en dansen. En toen Beyoncé te-

gen haar moeder zei dat ze met vrienden een bandje wilde beginnen, zei 

haar moeder: ‘Prima, dan maak ik jullie kleding.’ Dat was het begin van 

Destiny’s Child.

Beyoncé was de koningin van de band. Ze was bevlogen, wist wat ze wil-

de en ze was geïnteresseerd in alles wat met de muziekwereld te maken had. 

In het begin was haar vader haar manager. Maar later besloot ze dat ze 

zelf de touwtjes in handen wilde hebben en vroeg hem haar carrière aan 

haarzelf over te laten. Haar rolmodel was Madonna, de geweldige zanger 

die haar eigen liedjes schrijft. Net als Madonna wilde Beyoncé niet gewoon 

een populaire zanger zijn – ze wilde een superster zijn. En dat werd ze.

Nummer voor nummer, album voor album, concert voor concert bouw-

de ze haar carrière op en ze werd wereldwijd een inspiratiebron. Ze zong 

over vrijheid, over liefde, over onafhankelijkheid en over verdriet: niet al-

leen over persoonlijk verdriet, maar ook over maatschappelijk onrecht. Ze 

inspireerde miljoenen zwarte vrouwen om trots te zijn op hun cultuur, op 

hun afkomst, op hun eigen unieke stijl.

Toen Beyoncé werd gevraagd voor een optreden in de rust van de Super 

Bowl, het belangrijkste sportevenement in de Verenigde Staten, kwam ze 

het podium op met een heleboel zwarte danseressen, allemaal in het zwart. 

Met haar meeslepende nummer ‘Formation’ bracht ze voor een publiek van 

honderd miljoen kijkers een eerbetoon aan de kracht van zwarte mensen.

Vandaag de dag is ze de invloedrijkste popster van de hele wereld.

B



22

GEBOREN OP 4 SEPTEMBER 1981

VERENIGDE STATEN

ZANGER, SONGWRITER EN ZAKENVROUW

BEYONCÉ

eyoncé was pas zes toen haar vader al kaartjes verkocht aan ieder-

een die haar thuis wilde zien zingen en dansen. En toen Beyoncé te-

gen haar moeder zei dat ze met vrienden een bandje wilde beginnen, zei 

haar moeder: ‘Prima, dan maak ik jullie kleding.’ Dat was het begin van 

Destiny’s Child.

Beyoncé was de koningin van de band. Ze was bevlogen, wist wat ze wil-

de en ze was geïnteresseerd in alles wat met de muziekwereld te maken had. 

In het begin was haar vader haar manager. Maar later besloot ze dat ze 

zelf de touwtjes in handen wilde hebben en vroeg hem haar carrière aan 

haarzelf over te laten. Haar rolmodel was Madonna, de geweldige zanger 

die haar eigen liedjes schrijft. Net als Madonna wilde Beyoncé niet gewoon 

een populaire zanger zijn – ze wilde een superster zijn. En dat werd ze.

Nummer voor nummer, album voor album, concert voor concert bouw-

de ze haar carrière op en ze werd wereldwijd een inspiratiebron. Ze zong 

over vrijheid, over liefde, over onafhankelijkheid en over verdriet: niet al-

leen over persoonlijk verdriet, maar ook over maatschappelijk onrecht. Ze 

inspireerde miljoenen zwarte vrouwen om trots te zijn op hun cultuur, op 

hun afkomst, op hun eigen unieke stijl.

Toen Beyoncé werd gevraagd voor een optreden in de rust van de Super 

Bowl, het belangrijkste sportevenement in de Verenigde Staten, kwam ze 

het podium op met een heleboel zwarte danseressen, allemaal in het zwart. 

Met haar meeslepende nummer ‘Formation’ bracht ze voor een publiek van 

honderd miljoen kijkers een eerbetoon aan de kracht van zwarte mensen.

Vandaag de dag is ze de invloedrijkste popster van de hele wereld.

B

23

I L L U S T R A T I E  
E L I N E  V A N  D A M

‘KOM OP DAMES, 
WE GAAN ERTEGENAAN!’
– BEYONCÉ 
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E

BILLIE JEAN KING

GEBOREN OP 22 NOVEMBER 1943

VERENIGDE STATEN

TENNISSER

r was eens een geweldige tennisser die Billie Jean heette. Alle belang-

rijke tennistoernooien won ze als een echte kampioen. Maar er zat 

haar iets dwars. In die tijd verdienden vrouwelijke tennisprofs maar een 

fractie van wat mannen kregen.

‘Waarom zouden vrouwen accepteren dat ze minder betaald krijgen?’ 

protesteerde Billie Jean. ‘We verkopen net zo veel kaartjes.’

‘Zo is het nou eenmaal,’ antwoordden de organisatoren van het toernooi.

‘Doe er iets aan,’ zei ze, ‘of ik boycot jullie toernooi.’ 

De organisatoren moesten er wel om lachen, maar ze maakte geen 

grapje. Met negen andere vrouwelijke tennisspelers regelde ze hun eigen 

circuit van negentien toernooien met veel grote sponsors.

De strijd voor gelijke behandeling in het tennis was begonnen.

‘Een vrouw hoort in de keuken, niet op een tennisbaan,’ verklaarde 

Bobby Riggs, een mannelijke tennisspeler die ervan overtuigd was dat 

vrouwen minder waard waren dan mannen.

‘O, is dat zo?’ zei Billie Jean. ‘Dan zal ik je eens wat laten zien.’

Ze speelden een historische wedstrijd tegen elkaar, die de Strijd tussen 

de Seksen werd genoemd. Dertigduizend mensen in het stadion en vijftig 

miljoen televisiekijkers zagen hoe Billie Jean King in drie sets van Riggs won.

De organisatoren van de US Open kwamen uiteindelijk tegemoet aan 

haar eisen, en dat werd het eerste toernooi waar mannen en vrouwen 

evenveel prijzengeld konden verdienen. Dankzij Billie Jean King is tennis 

tegenwoordig een van de weinige sporten waar vrouwen en mannen in alle 

grote toernooien evenveel betaald krijgen. 
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I L L U S T R A T I E  E M M A N U E L L E  W A L K E R

‘HEB LEF. ALS JE EEN FOUT  
GAAT MAKEN, DOE HET DAN  
GOED EN WEES NIET BANG  
OM DE BAL TE RAKEN.’
– BILLIE JEAN KING 
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GEBOREN OP 15 SEPTEMBER 1977

NIGERIA

SCHRIJVER

n Nigeria woonde eens een klein meisje dat van boeken hield, 

Chimamanda. Ze las alle boeken die ze maar kon vinden en toen ze 

zeven was begon ze zelf verhaaltjes te schrijven.

Chimamanda woonde al vanaf haar geboorte in Nigeria. Tussen de 

middag at ze een mango en het hele jaar door speelde ze in de zon. Toch 

waren alle personages in haar verhalen wit: ze hadden blauwe ogen, aten 

appels en speelden in de sneeuw. ‘Volgens mij kunnen boeken niet over 

mensen met een chocoladekleurige huid gaan,’ zei ze. 

Op een dag besefte Chimamanda dat dat een dom idee was en ging 

ze op zoek naar Afrikaanse boeken met Afrikaanse mensen. Hoewel ze 

in Afrika woonde, waren die veel moeilijker te vinden dan Europese of 

Amerikaanse boeken met witte mensen. Maar toen ze Afrikaanse boeken 

op het spoor kwam, vond ze het fantastisch dat er personages in voor-

kwamen die op haar leken. Ze wilde meer van dat soort boeken.

Chimamanda werd een bijzondere schrijver. Ze reisde de hele wereld 

over en vertelde verhalen over Nigeria en Amerika, over vrouwen en man-

nen, over migratie en kapsalons, over mode en oorlog. Ze had een scherp 

gevoel voor humor en een groot talent om dingen die ingewikkeld lijken 

helder uit te leggen. Veel mensen lazen haar boeken en luisterden naar haar 

toespraken. Ze stuurden elkaar filmpjes van haar lezingen ter inspiratie en 

om gesterkt te worden. Chimamanda is een vurig voorvechter van sekse-

gelijkheid geworden. ‘Sommigen zeggen dat vrouwen ondergeschikt aan 

mannen horen te zijn omdat het onze cultuur is,’ zegt ze. ‘Maar de cultuur 

verandert steeds! De cultuur maakt geen mensen. Mensen maken de cultuur!’

I

CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE
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I L L U S T R A T I E  
T.S.  A B E

‘RACISME HAD NOOIT MOGEN 
BESTAAN, DUS JE KRIJGT OOK 

GEEN BONUSPUNT ALS JE MINDER 
RACISTISCH WORDT.’

– CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE 
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GEBOREN OP 31 JULI 1965 

VERENIGD KONINKRIJK 

SCHRIJVER

p haar zesde schreef Joanne een kort verhaaltje over een konijn. Het 

heette: ‘Konijn’. Op haar elfde schreef ze een boek over zeven ver-

vloekte diamanten. 

Ze kwam uit een arm gezin en haar ouders hoopten dat ze advocaat 

of econoom zou worden. Maar ze besloot letterkunde te gaan studeren. 

Op een dag was ze helemaal platzak. Als alleenstaande, werkloze moeder 

zonder geld vond ze zichzelf pijnlijk mislukt, precies waar haar ouders haar 

altijd voor hadden gewaarschuwd. Alles wat ze had zat in één koffer, ook 

de eerste drie hoofdstukken van een verhaal over een jongen met magi-

sche krachten. Een jongen die Harry Potter heette.

Haar manuscript over Harry werd keer op keer afgewezen, maar uit-

eindelijk vond ze een uitgever. Ze drukten maar duizend exemplaren en 

wilden dat Joanne haar voornaam veranderde in J.K.: ze waren bang dat 

jongens geen boek wilden lezen dat door een vrouw was geschreven. 

Volgens haar agent moest ze er niet op rekenen dat haar boeken haar geld 

zouden opleveren, maar gelukkig zette Joanne door. De Harry Potter-serie 

heeft de uitgeverswereld op z’n kop gezet. De zeven boeken hebben de 

verbeelding van honderden miljoenen kinderen en volwassenen over de 

hele wereld weten te prikkelen en dat geeft nog maar eens aan hoe be-

langrijk goede jeugdliteratuur is. 

Mislukken was volgens Joanne heel belangrijk voor haar succes. ‘Als ik 

succes zou hebben gehad met iets anders,’ zei ze, ‘had ik misschien nooit 

zo mijn best gedaan om succes in de boekenwereld te hebben – en daar 

hoor ik echt thuis.’ 

J.K. ROWLING

O
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I L L U S T R A T I E  
P A O L A  R O L L O

‘HET IS ONMOGELIJK OM 
TE LEVEN ZONDER 
 MISLUKKINGEN,  
TENZIJ JE ZÓ  
VOORZICHTIG  
LEEFT DAT JE  
NET ZO GOED  
NIET ZOU  
KUNNEN  
LEVEN.’
– J.K. ROWLING
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KATHERINE JOHNSON, GEBOREN OP 26 AUGUSTUS 1918

DOROTHY VAUGHAN, 20 SEPTEMBER 1910 – 10 NOVEMBER 2008

MARY JACKSON, 9 APRIL 1921 – 11 FEBRUARI 2005

VERENIGDE STATEN

KATHERINE JOHNSON, 
DOROTHY VAUGHAN  EN MARY JACKSON

COMPUTERDESKUNDIGEN

lke dag reden Katherine, Dorothy en Mary samen naar NASA, de orga-

nisatie die verantwoordelijk is voor het Amerikaanse ruimtevaartpro-

gramma. Alle drie waren het geniale wetenschappers en ze hadden tot taak 

ingewikkelde wiskundige problemen op te lossen zodat astronauten veilig 

de ruimte in konden. NASA schafte de eerste computer van IBM aan, maar 

er waren maar een paar mensen op de wereld die wisten hoe hij werkte – 

en niemand wist nog hoe je hem voor ruimtereizen kon gebruiken! Dorothy 

leerde zichzelf programmeertaal Fortran, en kreeg het systeem aan de praat.

Toen astronaut John Glenn op het punt stond om gelanceerd te wor-

den voor een reis rond de aarde, zei hij dat hij de computer niet helemaal 

vertrouwde en vroeg aan Katherine of zij eigenhandig de baanberekenin-

gen wilde controleren. ‘Als zij zegt dat de getallen kloppen, durf ik het aan 

om de ruimte in te gaan,’ zei hij. 

Toen de gelegenheid zich voordeed om aan een supersonische wind-

tunnel te werken, meldde Mary zich vrijwillig aan. Ze specialiseerde zich 

in de bewegingen van luchtstromen rond vliegtuigen en ze werd de eerste 

vrouwelijke, Afro-Amerikaanse luchtvaartingenieur. Katherine, Dorothy en 

Mary overwonnen ongelooflijk veel moeilijkheden, maar het duurde lang 

voordat hun bijdrage aan wetenschap en technologie werd onderkend. 

Vandaag de dag worden ze geroemd als drie van de meest inspirerende 

personen in de geschiedenis van de ruimtevaart. 

E
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I L L U S T R A T I E  
C R I S T I N A  P O R T O L A N O

‘MET WISKUNDE HEB  
JE HET GOED OF FOUT.’
–KATHERINE JOHNSON
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r was eens een klein meisje dat kraaien interviewde. Ze interviewde 

ook haar poppen en ze was zo goed in het voordragen uit de Bijbel 

dat ze de Prediker werd genoemd. Ze heette Oprah en ze vond het heerlijk 

om te praten, maar haar familie luisterde nooit. Haar moeder duwde haar 

opzij en zei: ‘Stil jij! Ik heb geen tijd voor je.’ Van haar oma mocht Oprah 

nooit huilen, zelfs niet als ze een pak slaag kreeg. ‘Dan denkt iedereen dat 

je een watje bent,’ zei ze.

Maar ze vond het verschrikkelijk moeilijk om haar mond te houden. 

Dus bleef Oprah op zoek. Ze bleef op zoek naar mogelijkheden om vrijuit 

te spreken en om mensen te vinden die wilden luisteren naar wat ze te 

vertellen had. Eerst ging ze op school bij de debatclub, daarna nam ze 

een baantje bij een lokaal radiostation en uiteindelijk werd ze een van de 

televisiepresentatoren van een nieuwsprogramma. 

Haar familie en vrienden vonden het geweldig. Maar diep vanbinnen 

wist Oprah niet of ze het presenteren van nieuws nou zo leuk vond. Ze 

werd ontslagen en kreeg een praatprogramma waar maar weinig mensen 

naar keken. Oprah dacht dat haar carrière voorbij was. Maar toen ze een 

ijsverkoper interviewde, ontdekte ze haar grootste talent. Omdat ze echt 

luisterde naar mensen trok haar programma steeds meer kijkers. Als ze 

moesten huilen, voelde ze hun verdriet. Als ze boos waren, begreep ze 

hun woede. En als ze gelukkig waren, lachte ze mee.

Oprah werd de koningin van de praatprogramma’s. Ze ging werken 

voor de landelijke televisie, begon haar eigen omroep, werd miljardair en 

een van de gulste weldoeners ooit. 

OPRAH WINFREY

GEBOREN OP 29 JANUARI 1954

VERENIGDE STATEN

TV-PRESENTATOR, ACTEUR EN ZAKENVROUW

E
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voor de landelijke televisie, begon haar eigen omroep, werd miljardair en 

een van de gulste weldoeners ooit. 

OPRAH WINFREY

GEBOREN OP 29 JANUARI 1954

VERENIGDE STATEN

TV-PRESENTATOR, ACTEUR EN ZAKENVROUW
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I L L U S T R A T I E  
T.S.  A B E

‘PAS ALS JE DURFT TE  
VRAGEN WAT JE WIL, 
KRIJG JE HET OOK.’
– OPRAH WINFREY 
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VERENIGDE STATEN

MILIEUDESKUNDIGE 

r was eens een meisje dat het leuk vond om dierenverhaaltjes te schrij-

ven. Rachel zou een van ’s werelds meest bevlogen natuurbescher-

mers worden. Nadat ze was afgestudeerd als zoöloog ging Rachel terug 

naar haar ouderlijk huis om voor haar bejaarde moeder te zorgen. Ze vond 

een baan als schrijver bij een radioserie over vis. Niemand kon zeebiologie 

zo spannend brengen als zij, en Rachels programma, Romantiek onder 

water, was een enorme hit. Het programma bewees dat ze niet alleen een 

bijzondere wetenschapper was, maar ook een goede schrijver. 

Ondanks het feit dat ze moest werken voor de kost en voor haar moe-

der moest zorgen, vond Rachel tijd om twee prachtige boeken te schrij-

ven: De wereldzee en Aan de rand van de zee. En toen haar zusje stierf, 

adopteerde ze haar twee nichtjes en bracht ze ze groot alsof het haar 

eigen kinderen waren.

Jaren later verhuisden Rachel en haar moeder naar een stadje op het 

platteland. Daar zag ze met eigen ogen de invloed van pesticiden op de 

dierenwereld. In die tijd sproeiden boeren met chemicaliën om hun ge-

wassen tegen insecten te beschermen. Rachel ontdekte dat die chemica-

liën giftig waren voor andere planten, dieren, vogels en zelfs voor mensen. 

Ook daar schreef ze een boek over: De zwijgende bron.

De mensen die pesticiden verkochten probeerden haar te stoppen, 

maar Rachel hield haar mond niet. De zwijgende bron is uitgeroepen tot 

een van de belangrijkste wetenschappelijke boeken ooit. Het heeft miljoe-

nen mensen aangezet om actief te worden in de milieubeweging voor het 

welzijn van álle soorten op aarde, niet alleen van onze eigen soort. 

RACHEL CARSON

E



146

27 MEI 1907 – 14 APRIL 1964

VERENIGDE STATEN

MILIEUDESKUNDIGE 

r was eens een meisje dat het leuk vond om dierenverhaaltjes te schrij-

ven. Rachel zou een van ’s werelds meest bevlogen natuurbescher-

mers worden. Nadat ze was afgestudeerd als zoöloog ging Rachel terug 

naar haar ouderlijk huis om voor haar bejaarde moeder te zorgen. Ze vond 

een baan als schrijver bij een radioserie over vis. Niemand kon zeebiologie 

zo spannend brengen als zij, en Rachels programma, Romantiek onder 

water, was een enorme hit. Het programma bewees dat ze niet alleen een 

bijzondere wetenschapper was, maar ook een goede schrijver. 

Ondanks het feit dat ze moest werken voor de kost en voor haar moe-

der moest zorgen, vond Rachel tijd om twee prachtige boeken te schrij-

ven: De wereldzee en Aan de rand van de zee. En toen haar zusje stierf, 

adopteerde ze haar twee nichtjes en bracht ze ze groot alsof het haar 

eigen kinderen waren.

Jaren later verhuisden Rachel en haar moeder naar een stadje op het 

platteland. Daar zag ze met eigen ogen de invloed van pesticiden op de 

dierenwereld. In die tijd sproeiden boeren met chemicaliën om hun ge-

wassen tegen insecten te beschermen. Rachel ontdekte dat die chemica-

liën giftig waren voor andere planten, dieren, vogels en zelfs voor mensen. 

Ook daar schreef ze een boek over: De zwijgende bron.

De mensen die pesticiden verkochten probeerden haar te stoppen, 

maar Rachel hield haar mond niet. De zwijgende bron is uitgeroepen tot 

een van de belangrijkste wetenschappelijke boeken ooit. Het heeft miljoe-

nen mensen aangezet om actief te worden in de milieubeweging voor het 

welzijn van álle soorten op aarde, niet alleen van onze eigen soort. 

RACHEL CARSON

E

147

I L L U S T R A T I E  S A R A H  W I L K I N S

‘IN DE NATUUR HEEFT ALLES  
MET ALLES TE MAKEN.’
– RACHEL CARSON 


