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‘ADA! ADA! ADA MARIE!
Ga naar je Denkstoel – we tellen tot DRIE!’
‘Genoeg!’ zei haar moeder, en papa zei: ‘Klaar!’
Haar moeder was moe en haar vader was gaar.
Ada vroeg: ‘Waa–?’
Haar moeder zei: ‘NEE!’
Ada zei: ‘Hoe–?’
Haar vader zei: ‘HÉ!’
‘De bloemkool bedorven! Een stinkende kat!
Klaar met die vragen, want wij zijn het zat!’
Ze keek naar haar ouders. Haar hart ging tekeer.
Ach, arme Ada. Ze wist het niet meer.

Edwards boek
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—D.R.
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Al zolang de wetenschap bestaat zijn er vrouwelijke wetenschappers geweest. Ze stelden vragen en zochten
antwoorden op de raadsels van het universum. Van sterren en stalactieten. Zwaartekracht en zwarte gaten.
Grotten en gletsjers. De bodem en het brein. Van alles.
Ada Marie Dapper is vernoemd naar twee van de vele vrouwen wier nieuwsgierigheid en hartstocht hen
naar het doen van grote ontdekkingen voerden. Marie Curie ontdekte de elementen polonium en radium, en
haar werk leidde tot het uitvinden van de röntgenstraling. Ada Lovelace was wiskundige en de allereerste
computerprogrammeur.
De tekeningen in dit boek zijn gemaakt met waterverf, penseel en inkt, op aquarelpapier. Hier en daar is
ook pen en millimeterpapier gebruikt.
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Bij de productie van dit boek is gebruikgemaakt van papier dat het keurmerk van de Forest Stewardship
Council (FSC) mag dragen. Bij dit papier is het zeker dat de productie niet tot bosvernietiging heeft geleid.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,
fotokopie, microﬁlm, geluidsband, elektronisch of op welke andere wijze ook en evenmin in een retrieval
system worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

