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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.

(Tuskegee, 4 februari 1913 – 
Detroit, 24 oktober 2005)

Rosa Parks groeide op in Alabama, 
waar ze al op jonge leeftijd leerde om 
voor zichzelf op te komen. Ze groeide 

op tot een burgerrechtenactiviste. 
Met moed en waardigheid bracht ze 
een beweging op gang die een einde 
zou maken aan de rassenscheiding. 

Rosa zou nooit stoppen met haar 
strijd voor gelijke rechten. Ze is voor 
ontelbaar veel mensen een voorbeeld 
geworden van moed, waardigheid en 

doorzettingsvermogen in de strijd  
tegen ongelijkheid.  
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Rosa groeide op in het zuiden van de Verenigde Staten, in Alabama.
Ze woonde daar met haar moeder, broertje en grootouders.

Al heel jong was ze erg dapper en ze 
probeerde altijd het juiste te doen.



Toen Rosa klein was, vertelden haar opa en oma verhalen over 
de slaventijd. Zwarte mensen waren toen niet vrij, ze konden niet 
leven zoals de andere mensen. 

Er was nu geen slavernij meer, maar het leven was nog steeds moeilijk voor 
Rosa en haar familie. Zwarte mensen werden slecht behandeld en ze kregen 
te horen dat ze minder belangrijk en minder goed waren dan witte mensen.



Elke dag zag Rosa de schoolbus voorbijkomen. Die bracht witte kinderen 
naar hun eigen, grote school. Maar de bus stopte niet voor haar. Ze moest 
ver lopen naar het kleine schooltje voor zwarte kinderen.



Rosa wist dat dit niet klopte. Ze wist dat ze normaal was, 
net zo goed als alle andere mensen. 

En dat liet ze weten ook, als dat nodig was.
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