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Pippi Langkous





Pippi komt inVillaKakelbontwonen

Aan de rand van het stadje lag een tuin waarin alles maar raak
groeide. In die tuin stond een oud huis en in dat huis woonde
Pippi Langkous.Zewas negen jaar en zewoonde daar helemaal
alleen. Zonder vader en zonder moeder. Dat was soms wel fijn,
want erwas niemanddie tegenhaar kon zeggendat ze naar bed
moest als ze juist zo veel plezier had. En niemand kon haar
dwingenspruitjes te etenals ze toffeeswildehebben.
Vroeger had Pippi een vader gehad van wie ze erg veel hield.

En ja, ze had natuurlijk ook eenmoeder gehad,maar dat was al
zo lang geleden dat ze zich er niets meer van herinnerde. Haar
moeder was gestorven toen Pippi nog maar héél klein was. Ze
schreeuwde toen zo verschrikkelijk, dat niemandbij haarwieg-
je in de buurt kon blijven. Pippi geloofde vast dat haar moeder
nu boven in de hemel was en door een gaatje naar haar kleine
meisje keek. Vaak zwaaide ze even naar haar en zei dan: ‘Wees
maarnietbang, ik redmewel!’
Haar vaderwas ze ookniet vergeten.Hijwas scheepskapitein

en Pippi had met hem meegevaren op zijn boot, totdat hij bij
een storm overboord was gewaaid en in zee was verdwenen.
Maar Pippi wist héél zeker dat hij op een dag terug zou komen.
Ze geloofde helemaal niet dat hij verdronken was. Ze geloofde
dat hij was aangespoeld op een eilandwaar een heleboel negers
woonden, en dat haar vader koning was geworden over al die
negers en de hele dag rondliep met een gouden kroon op zijn
hoofd.
‘Mijn vader is eennegerkoning,’ zei Pippi altijd trots. ‘Er zijn
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echt niet veel kinderen die zo’n vader hebben, en zodra hij een
boot kanbouwen,komthijmehalen endanword iknegerprin-
ses! Leuk,hè!’
Haar vader had dat oude huis in die tuin lang geleden ge-

kocht.HijhaddaarmetPippiwillengaanwonenalshij oudwas
en nietmeer op zee kon varen.Maar toen hij dat ongeluk kreeg
en zomaar ineens weg was, moest Pippi naar Villa Kakelbont –
zo heette dat huis. Het stond gewoon op haar te wachten, ge-
meubileerdenwel.
Op een mooie zomeravond had ze de matrozen op haar va-

ders schip gedag gezegd. De matrozen hielden veel van Pippi,
enPippihieldveel vandematrozen.
‘Tot ziens, jongens,’ zei ze, en ze gaf ze allemaal een zoen op

hunvoorhoofd. ‘Weesmaarnietbang, ik redmewel!’
Twee dingen nam ze mee van boord. Een aapje, dat meneer

Nilsson heette – dat had ze van haar vader gekregen – en een
grote koffer vol met gouden tientjes. De matrozen stonden bij
de reling en keken Pippi na. Ze liep weg zonder om te kijken,
metmeneerNilssonophaar schouderendekoffer inhaarhand.
‘Een bijzonder kind,’ zei een van de matrozen en hij wreef

een traanuit zijnoog toenPippi indeverteverdween.
Hij had gelijk. Pippi was een heel bijzonder kind. Het aller-

bijzonderste aan haar was dat ze zo sterkwas. In de hele wereld
was geen politieagent zo sterk als zij. Ze kon een heel paard op-
tillen als zedatwilde.Haar eigenpaardhadzegekocht voor een
van haar gouden tientjes, op dezelfde dag dat ze in Villa Kakel-
bont kwamwonen. Dat paard woonde nu op de veranda.Maar
als Pippi daar ’smiddags thee wilde drinken, zette ze het paard
gewoon inde tuin.
Naast Villa Kakelbont stond een ander huis met een tuin. In

dat huis woonden een vader en eenmoedermet twee kinderen,
een jongeneneenmeisje.De jongenheetteTommyenhetmeis-
jeAnnika.Hetwaren tweeheel goedopgevoede engehoorzame
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kinderen. Tommy beet nooit op zijn nagels en deed altijd wat
zijnmoeder zei. Annika zeurde nooit om haar zin te krijgen en
ze liep altijd inmooi gestreken jurkjes,die zenooit vuilmaakte.
Tommy enAnnika speelden leukmet elkaar in de tuin,maar ze
wouden eigenlijk heel graag dat er ook andere kinderen waren
om mee te spelen. Toen Pippi nog met haar vader op zee voer,
zeidenTommyenAnnikavaak tegenelkaar: ‘Wat jammerdat er
nooit iemandnaastonskomtwonen, iemandmetkinderen.’
Op die mooie zomeravond, toen Pippi voor de eerste keer

over de drempel van Villa Kakelbont stapte, waren Tommy en
Annika toevallig niet thuis. Ze logeerden een weekje bij hun
oma. En toen ze de eerste dag nadat ze weer thuis waren geko-
men over het tuinhekje stonden te kijken, wisten ze nog niet
dat er zo dichtbij een kindwas komenwonen.Ze stondennet te
overleggenwat ze zoudengaandoenenvroegenzich af of er die
dag nog iets leuks zou gebeuren, toen het tuinhekje van Villa
Kakelbont openging en er een meisje uit stapte. Het was het
vreemdste meisje dat Tommy en Annika ooit hadden gezien.
Dat was Pippi Langkous, die een ochtendwandeling ging ma-
ken.
Zozagze eruit: haarhaarhaddezelfdekleur als eenwortel en

het zat in twee stijve vlechtjes, die van haar hoofd af stonden.
Haar neus leek op een aardappeltje enwas helemaal gespikkeld
door de zomersproeten. Onder die neus zat een nogal grote
mondmet spierwitte tanden. Haar jurk was nogal apart. Pippi
had hem zelf gemaakt. Eigenlijk had hij helemaal blauwmoe-
ten worden, maar er was niet genoeg blauwe stof. En dus had
Pippi er roze lapjes ingenaaid.Omhaar spillebenenzaten lange
kousen, de ene kous was bruin en de andere zwart. En dan had
ze nog een paar zwarte schoenen aan, die precies twee keer zo
lang waren als haar voeten. Die schoenen had haar vader op de
groei voor haar gekocht in Zuid-Amerika. En Pippi wou nooit
meeranderehebben.
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Maar wat Tommy en Annika het allermeeste verbaasde, was
de aap die op de schouder van het vreemdemeisje zat. Het was
een klein aapje met een blauw broekje en een geel jasje aan en
eenwitte strohoedop.
Pippi begon te wandelenmet één been op de stoep en het an-

derebeen indegoot.TommyenAnnikakekenhaarna,zo ver ze
konden. Na een poosje kwam Pippi terug, en nu liep ze achter-
stevoren. Zo hoefde ze zich niet om te draaien als ze weer naar
huis ging. Vlak voor Tommy en Annika’s hek bleef ze staan. De
kinderen keken elkaar aan. Ten slotte zei Tommy: ‘Waarom
loop jeachterstevoren?’
‘Wat zou dat?’ zei Pippi. ‘We leven toch in een vrij land?Mag

je niet lopen zoals je wilt? Bovendien lopen in Egypte allemen-
senzo,enniemandvindtdat raar.’
‘Hoeweet je dat?’ vroegTommy. ‘Je bent tochnooit inEgypte

geweest?’
‘Ik nooit in Egypte geweest?! Ik ben overal op de hele wereld

geweest en ik heb nog veel gekkere dingen gezien danmensen
die achterstevoren lopen. In India lopendemensenophunhan-
den!’
‘Je liegt,’zeiTommy.
Pippidacht evenna.
‘Ja, ik jok,’zei zeverdrietig.
‘Jokken is stout,’ zei Annika, die nu eindelijk ook haarmond

opendurfde tedoen.
‘Ja, het is heel stout om te jokken,’ zei Pippi nog verdrietiger.

‘Alleen vergeet ik dat wel eens. Hoe moet een klein meisje, dat
eenmoeder heeft die een engel is en een vader die negerkoning
is en dat zelf haar hele leven heeft gevaren, nou altijd de waar-
heid spreken? En bovendien is er in Kongo in Afrika geenmens
die de waarheid spreekt,’ zei Pippi toen stralend. ‘Ze jokken
daar de hele dag! Van zeven uur ’smorgens tot zonsondergang!
Dus áls ik eens per ongeluk een keertje jok, dan moeten jullie
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maar denken dat het alleen komt doordat ik een beetje te lang
in Kongo in Afrika ben geweest.We kunnen toch wel vriendjes
zijn?’
‘Ja hoor,’ zei Tommy. Hij voelde plotseling dat het vandaag

geensaaiedagzouworden.
‘Komen julliebijmij eten?’vroegPippi.
‘Ja, leuk,’zeiTommy. ‘Kom,Annika,datdoenwe.’
‘Ja!’zeiAnnika.
‘Maar eerst moet ik jullie nog voorstellen aan meneer Nils-

son,’zeiPippi.En toennamhetaapjebeleefdzijnhoedaf.
ZegingendoorhetgammelehekvanVillaKakelbont.Daarna

liepen ze over het grindpad langs met mos begroeide bomen
naarhethuismetdeveranda.Daar stondhetpaardhaver te eten
uit eensoepbord.
‘Waaromheb je eenpaard opde veranda?’ vroegTommy.Alle

paardendiehijkende,woonden ineenstal.
‘Tja,’ zei Pippi, ‘in de keuken zou hij me maar in de weg lo-

pen.En indehuiskamervoelthij zichniet thuis.’
Tommy en Annika aaiden het paard en toen gingen ze naar

binnen. Een keuken was er, en een huiskamer en een slaapka-
mer.Maar het zag er niet erg schoon uit. Tommy en Annika ke-
ken voorzichtig rond. Ze waren bang dat die negerkoning er-
gens in een hoekje zou zitten. Ze hadden hun hele leven nog
nooit eennegerkoninggezien!Maar erwasgeenvader tebeken-
nen.Enookgeenmoeder.
Annikavroeg: ‘Woon jehierhelemaal alleen?’
‘Welnee,’ zei Pippi, ‘meneerNilsson en het paardwonen hier

tochook.’
‘Ja,maar ikbedoel:heb jegeenvaderengeenmoederhier?’
‘Neehoor!’zeiPippivrolijk.
‘Maar wie zegt er dan ’s avonds dat je naar bed moet?’ vroeg

Annika.
‘Ik,’ zei Pippi. ‘Eerst zeg ik het een keertje heel aardig. Als ik
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danniet ga, zeg ikhet nog eens streng.En als ikdannogniet ga,
nou,dankrijg ikeenpakvoormijnbroek,snap je?’
Helemaal snapten Tommy en Annika het niet,maar ze dach-

tendathetmisschiennogzogeknietwas.
Ondertussen waren ze in de keuken gekomen en Pippi riep

driemaal: ‘Nubakkenwepannenkoeken!’
Toen namze drie eieren en gooide die in de lucht. Een van de

eieren viel op haar hoofd en brak, zodat de dooier in haar ogen
liep.Maar de andere twee ving ze netjes op in een pan, waar ze
stukgingen.
‘Ik heb altijd gehoord dat eidooier goed is voor je haar,’ zei

Pippi en zewreef in haar ogen. ‘Jullie zullen zien dat het gewel-
dig gaat groeien. In Brazilië lopen alle mensen rond met ei in
hun haar. Daarom worden ze niet kaal. Maar één man was zo
dom om zijn eieren op te eten in plaats van ze in zijn haar te
smeren.Hij kreeg natuurlijk een kaal hoofd.En als hij op straat
liep, kwamen er zo veel mensen op af dat de politie erbij moest
komen.’
Terwijl ze praatte, had Pippi heel handig de eierschalen met

haar vingers uit de pan gevist. Toen nam ze een badborstel die
aan demuur hing en begonhet pannenkoekenbeslag zowild te
kloppen, dat het tegen demuren spatte. Ze goot wat er nog van
overwas in een koekenpandie opde kachel stond.Toende pan-
nenkoekaande enekantbruingebakkenwas,gooidezehemtot
halverwege het plafond, zodat hij zich in de lucht omdraaide.
Ze ving hemweer in de koekenpan op en toenmoest de andere
kant bruin worden. Daarna gooide ze de pannenkoeken dwars
doordekeukenopeenborddatop tafel stond.
‘Eethemop,’riepze, ‘eethem,voordathijkoud is!’
Tommy en Annika vonden het een erg lekkere pannenkoek.

Toen hij op was, gingen ze met Pippi naar de huiskamer. Daar
stond maar één meubel. Het was een joekel van een kast, met
een heleboel laatjes. Pippi deed de laatjes open en liet Tommy
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en Annika alle schatten zien die ze daarin bewaarde. Er waren
bijzondere vogeleieren en mooie schelpen en stenen, bewerkte
doosjes, prachtige zilveren spiegels, parelkettingen en nog veel
meer dingen die Pippi en haar vader hadden gekocht op hun
reizenoverdehelewereld.
Pippi gaf haar nieuwe vriendjes ieder een cadeautje. Tommy

kreeg een dolkmet een glanzend parelmoeren handvat, en An-
nika kreeg een doosje waarvan het deksel bedekt was met roze
slakkenhuisjes,eneenringmeteengroene steenerin.
‘Als jullie nu naar huis gaan,’ zei Pippi, ‘dan kunnen jullie

morgen terugkomen.Als jullie niet naar huis gaan,kunnen jul-
lieooknietmeer terugkomen.Endatzou jammerzijn.’
Dat vonden Tommy en Annika ook, en dus gingen ze naar

huis. Langs het paard, dat alle haver al had opgegeten, liepen ze
naar het hek van Villa Kakelbont.Meneer Nilsson zwaaide hen
nametzijnhoed.
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Pippi is dingenzoeker enkrijgt ruzie

Annika werd de volgende morgen vroeg wakker. Ze sprong uit
bed,sloopnaarTommytoeen trokhemaanzijnarm.
‘Wakker worden, Tommy!’ riep ze. ‘Dan gaan we naar dat

grappigemeisjemetdiegrote schoenen!’
Tommy sprong meteen uit bed. ‘Toen ik nog lag te slapen,

wist ik al dat er vandaag iets leuks was, maar ik kon maar niet
bedenken wat,’ zei hij. Samen renden ze naar de badkamer. Ze
wasten zich en poetsten hun tanden veel sneller dan anders.
Hun kleren trokken ze razendsnel aan.En een heel uur vroeger
dan andere ochtenden kwamen ze langs de trapleuning naar
beneden glijden. Ze gingen aan tafel zitten en riepen dat ze
meteenwildenontbijten.
‘Wat is er aan de hand,’ vroeg hun moeder, ‘waarom hebben

jullie zo’nhaast?’
‘We gaan naar het nieuwe buurmeisje. Daar blijven we mis-

schienweldeheledag,’zeiAnnika.

Die ochtendwilde Pippi peperkoekjes bakken.Ze had een hele-
boeldeeggemaaktdatzeopdekeukenvloerhaduitgerold.
‘Wantweet je,’ zei Pippi tegen het aapje, ‘wat heb je eigenlijk

aan een keukentafel als je meer dan vijfhonderd peperkoekjes
moetbakken!’
Ze was op de grond gaan liggen en stak peperkoekhartjes uit

alsof haar levenervanafhing.
‘Zit niet met je vingers aan het deeg, meneer Nilsson,’ zei ze

boos–en toenwerdergebeld.
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Pippi sprongopen lietTommyenAnnikabinnen.
‘Wat leuk dat jullie gekomen zijn,’ zei ze in een wolk van

rondstuivend meel. Tommy en Annika kregen zo veel meel in
hunkeeldatzeervanmoestenhoesten.
‘Watben jeaanhetdoen?’vroegTommy.
‘Ja, als ik zegdat ikbezigbende schoorsteen te vegen,dange-

loof jeme toch niet. Zo slimben jewel,’ zei Pippi. ‘Ik ben eigen-
lijk aanhet bakken.Maarhet is nugauwklaar. Julliemogenwel
zolangopdehutkoffergaanzitten.’
Pippi kon vlug opschieten! Tommy en Annika zagen hoe ze

om het deeg rende, hoe ze de koekjes op de plaat gooide en de
plaat indeovenmikte.Zevondendathetnet eenfilmleek.
‘Klaar,’zei Pippi ten slotte.Ze sloegdeovendeurmet eenklap

dicht.
‘Watgaanwenudoen?’vroegTommy.
‘Ik weet niet wat jullie van plan zijn,’ zei Pippi, ‘maar ik kan

niet luieren. Ik ben namelijk een dingenzoeker, en dan ben je
nooitklaar.’
‘Watben je?’vroegAnnika.
‘Eendingenzoeker.’
‘Wat isdat?’vroegTommy.
‘Iemand die dingen zoekt, natuurlijk. Wat zou het anders

zijn?’ zei Pippi, terwijl ze al hetmeel dat nog opde grond lag op
een hoopje veegde. ‘De hele wereld is vol met dingen en het is
hard nodig dat iemand die zoekt. En dat is nou precies wat een
dingenzoekerdoet.’
‘Watvoordingendan?’vroegAnnika.
‘O, van alles,’ zei Pippi, ‘klompen goud en struisvogelveren

endodemuizenenklapkauwgomenkleine schroefjes enzo.’
Tommy en Annika vonden dat het erg leuk klonk. Ze wilden

ook graag dingenzoekers worden. Tommy hoopte dat hij een
klomp goud zou vinden, zei hij, en niet een klein schroefje of
dodemuizen.
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‘We zullen wel zien,’ zei Pippi. ‘Je vindt altijd wel iets. Maar
numoeten we opschieten, anders komen er andere dingenzoe-
kers,die allegoudklompenhier indebuurtweghalen!’
Dedrie dingenzoekers gingenopweg.Het leekhunhet beste

eerstbij devilla’s verderop tegaanzoeken.WantPippi zeidatde
mooiste dingen altijd daar lagen waar mensen in de buurt wa-
ren.Terwijl het natuurlijk best kon dat je een schroefjemidden
inhetbosvond.
‘Je weet het nooit,’ zei Pippi. ‘Ik heb een keer dingen gezocht

in de binnenlanden van Borneo en uitgerekend midden in het
oerwoud, waar nog geen mens een voet had gezet, vond ik –
nou, wat denk je? Een heel mooi houten been. Ik heb het later
aan een man gegeven die maar één been had. Hij zei dat zo’n
mooihoutenbeenvoorgeengeld tekoopwas!’
Tommy en Annika keken van Pippi af hoe een echte dingen-

zoeker zichmoest gedragen.EnPippiholdevande enekant van
de straat naar de andere, hield haar hand boven haar ogen en
tuurde en tuurde. Nu en dan kroop ze op haar knieën naar een
hek, stak haar hand door de spijlen en zei dan teleurgesteld:
‘Jammer, ikdacht echtdat ikeenklompgoudzag.’
‘Mag jeallespakkenwat jevindt?’vroegAnnika.
‘Ja,alleswatopdegrond ligt,’zeiPippi.
Een eindje verderop lag een oude man in het gras voor zijn

huis te slapen.
‘Die ligt op de grond,’ zei Pippi, ‘en wij hebben hem gevon-

den.Wenemenhemmee!’
Tommy en Annika schrokken. ‘Nee, Pippi, we kunnen toch

geenmeneermeenemen,’ zei Tommy. ‘Watmoetenwe danmet
hem?’
‘We kunnen hem toch in een konijnenhok stoppen in plaats

van een konijn en hem paardebloemen voeren? Maar als jullie
niet willen, laat hem dan maar liggen. Ik hoop alleen niet dat
eenanderedingenzoekerhemdanmeeneemt.’
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Zegingenverder.PlotselingslaaktePippi eenkreet.
‘Nou, heb ik ooit!’ Ze raapte een groot, roestig blik op. ‘Wat

eenvondst!Wateenvondst!Blikjesheb jenooitgenoeg.’
Tommy vond het een vies ding. ‘Wat moet je daar noumee?’

vroeghij.
‘O, dat kun je overal voor gebruiken,’ zei Pippi. ‘Bijvoorbeeld

omkoekjes in tedoen.Danwordthet zo’nfijnBlikMetKoekjes.
Je kunt er ook geen koekjes in doen. Dan wordt het een Blik
Zonder Koekjes en dat is wel niet zó fijn, maar het is beter dan
niks.’
Zebekeekhetblik,dat echtheel roestigwas enbovendieneen

gat indebodemhad.
‘Het ziet er eigenlijk uit als een Blik Zonder Koekjes,’ zei ze.

‘Maar je kunt er ook je hoofd in steken en spelen dat het nacht
is.’
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Endatdeedze.Methaarhoofd inhetblikwandeldezeals een
blikken torentje de hele buurt door totdat ze struikelde over
een stuk ijzerdraad.Het rammelde vreselijk toen het blik op de
grondterechtkwam.
‘Zo zie jemaar,’ zei Pippi en zedeedhet blik af. ‘Als ik dat blik

niet op had gehad, danwas ik opmijn neus gevallen en dat had
lelijkpijngedaan.’
‘Ja, maar,’ zei Annika, ‘als je dat blik niet op had gehad, dan

was jenooitoverdat ijzerdraadgestruikeld.’
Intussen kwam er al een nieuwe kreet van Pippi, die triom-

fantelijk een leeggarenklosje inde luchthield.
‘Ik heb vandaag mijn geluksdag, geloof ik,’ zei ze. ‘Zo’n

mooie klos omzeepbellen door te blazen of aan een touwtje om
je hals te hangen als ketting. Ik ga meteen naar huis om het te
proberen.’
Opdatmoment ging er een poortje openwaar een jongenuit

kwam rennen. Hij keek doodsbenauwd. En dat was geen won-
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der,want vijf jongens zatenhemopdehielen.Ze kregenhem te
pakken, duwden hem tegen een hek en begonnen hem te be-
werken. Alle vijf tegelijk.Hij huilde en hield zijn arm voor zijn
gezicht.
‘Pakhem,man,’schreeuwdedegrootste enoudstevande jon-

gens, ‘geef hem op zijn donder, zodat hij nooit meer hier in de
straatdurft tekomen!’
‘O,’ zei Annika, ‘dat is Willem, die ze daar te pakken hebben.

Watzielig!’
‘En die grote, dat is die gemene Bert, die altijd vecht,’ zei

Tommy. ‘Vijf tegenéén isgemeen!’
Pippigingopde jongensaf en tikteBertopzijn schouder.
‘Hé,’ zei ze, ‘is het soms de bedoeling dat jullie die kleine

Willem tot moes slaan, dat jullie zo met zijn vijven op hem af
gaan?’
Bert draaide zich om en zag eenwildvreemdmeisje, dat hem

zomaar op zijn schouder durfde te tikken! Eerst keek hij stom-
verbaasd en toen schreeuwde hij naar de knokploeg: ‘Laat Wil-
lemmaar lopen, moet je dít grietje zien!’ Hij sloeg zich op zijn
dijenvanhet lachen.
De jongens van de knokploeg verdrongen zich om Pippi te

bekijken, terwijl Willem zijn tranen droogde en voorzichtig
naastTommygingstaan.
‘Heb je ooit zulk haar gezien! Hé, vuurtoren! En die schoe-

nen,’zeiBert. ‘Kan ikerniet eentje van lenen? Ikwil zograagva-
ren en ik heb nog geen schuit!’ Hij pakte Pippi bij een van haar
vlechtenenriep: ‘Au, ikbrandme!’
Daarna gingen de jongens in een kring om Pippi heen staan

enze riepen: ‘Rooie, rooie!’
Pippi stond midden in de kring te lachen. Bert had gehoopt

dat ze boos zouworden of zou gaan huilen of dat ze tenminste
bang zou worden. Toen ze maar blééf lachen, gaf hij haar een
duw.
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