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Dit boek is onderdeel van de serie ‘Van
klein tot groots’, waarmee kinderen én
volwassenen de levensverhalen ontdekken van
belangrijke personen uit de wereld van muziek,
wetenschap, sport, literatuur, kunst en filosofie.
Bijzondere en inspirerende mensen zoals
Aretha Franklin, van wie we veel kunnen leren.
Elk deel laat zien hoe hun leven begon met een
grote droom en leidde tot een prominente plek
in de wereldgeschiedenis.

(Memphis, 25 maart 1942 –
Detroit, 16 augustus 2018)
Aretha Franklin groeide op in een muzikale
familie en zong met hart en ziel in het
gospelkoor van haar vader. Ze nam dat gevoel
mee naar haar eigen muziek en creëerde
enkele van de meest geliefde liedjes uit de
geschiedenis. Ook speelde ze een grote rol bij
de strijd voor gelijke rechten voor zwarte en
witte mensen. Ze was de grootste soulzangeres
die we ooit hebben gekend en wereldwijd
wordt zij gezien als hét symbool van respect.
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Als er íémand in de Amerikaanse stad Detroit woonde
die geboren was om te zingen, dan was het de kleine
Aretha wel. Haar moeder was gospelzangeres en haar
vader een predikant die geloofde dat je met muziek niet
alleen iemands hart kunt raken, maar zelfs de hele
wereld kunt ontroeren.

Aretha was nog heel klein toen haar
moeder het gezin verliet, maar ze voelde
zich nooit alleen. Bij haar thuis waren
altijd veel muzikanten en door naar hen
te luisteren leerde ze pianospelen.

Aretha ging zingen in het gospelkoor van de kerk
waar haar vader dominee was. Haar stem was
krachtig en tegelijkertijd zo zacht als fluweel.
Door naar haar te luisteren kregen alle mensen in
de kerk hoop op een betere toekomst.

Wat een talent heeft mijn dochter, dacht Aretha’s
vader en hij nam haar mee op een tournee van
kerk naar kerk. Overal waar Aretha optrad deed
ze dat zo goed dat de mensen huilden van geluk.

