
Dit boek is onderdeel van de serie ‘Little People, 
BIG DREAMS’, 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 Josephine Baker,  
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. 

(Saint Louis, 3 juni 1906 -
Parijs, 12 april 1975)

Josephine leek geboren om op het podium te staan.  
Maar in St. Louis, de stad waar ze opgroeide,  

waren er andere regels voor zwarte mensen dan  
voor witte mensen. Daarom vertrok ze naar Parijs,  

waar ze de harten van het publiek wist te veroveren.  
Josephine trad op als danseres en actrice en  

was zelfs spionne. Haar verdere leven wijdde ze  
aan het verspreiden van de boodschap  

dat mensen van verschillende kleuren in  
harmonie samen kunnen leven. 
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JOSEPHINE BAKER

Maria Isabel Sánchez Vegara



Josephine had niet eens schoenen om aan te trekken,  
maar ze had wel twee benen die gemaakt waren om te dansen,  

een stralende glimlach en een vrije geest. En die zou ze gebruiken ook! 

Dit is het ongelooflijke verhaal van Josephine,  
een arm meisje uit de Amerikaanse stad Saint Louis. 



Toen Josephine een klein meisje was, leek het wel of de witte mensen 
in een heel andere wereld leefden. 

Zij maakten alle regels en voor mensen met een zwarte huid waren 
die regels heel anders. 



Josephine wilde meer van de wereld zien  
en vertrok uit St. Louis. Ze ging dansen op straat  

met andere artiesten. Later trad ze ook op in theaters.  
Als Josephine bewoog waren haar benen fantastisch elastisch!
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