
Dit boek is onderdeel van de serie 
‘Van klein tot groots’, waarmee 

kinderen én volwassenen de 
levensverhalen ontdekken van 

belangrijke vrouwen uit de 
wereldgeschiedenis. Elk deel laat 
zien hoe een klein meisje met een 

grote droom opgroeide tot een 
sterke vrouw met grootse ideeën. 

(Saumur, 19 augustus 1883 -  
Parijs, 10 januari 1971)

Coco Chanel was dé vrouw van de 
Franse mode. Als naaister bevrijdde 

ze vrouwen van hun korsetten, 
verkortte ze rokken en gaf ze aan 

veel kleding een mannelijke touch. 
Haar eenvoudige stijl, comfortabel en 
elegant, bracht een revolutie teweeg 
in de modewereld. Haar kleding staat 
daarom symbool voor de vrijheid van 

de moderne vrouw.
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Dit is het verhaal van het Franse meisje Gabrielle.  
Die haar naam later veranderde in Coco Chanel.  
Toen ze klein was, woonde ze in een klooster.



De nonnen van het klooster vonden Gabrielle 
maar een raar meisje. Ze was anders dan de 
anderen en daar hielden de nonnen niet van.



Maar Gabrielle had een talent. Terwijl de andere 
meisjes met hun poppen speelden, was zij bezig 
met naald en draad.
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