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Samenvatting: 

Inmiddels is Pippi een internationaal onderzoeksobject geworden. De 

Duitse literatuuronderzoekster Astrid Surmatz heeft een grote bijdrage 

geleverd met haar proefschrift Pippi Långstrump als Paradigma (2005b). 

Wat volgens mij nog ontbrak is een grondige analyse van de Nederlandse 

vertaling, en wat er met de boeken gebeurd is na hun oorspronkelijke 

vertaling. 

Het respect voor kinderboeken in vertaling laat nog al eens te wensen 

over en uitgeverijen nemen soms grote vrijheden. Geldt dat ook voor de 

Nederlandse uitgaven van Pippi Langkous? 

Deze scriptie geeft een aanzet tot het antwoord met behulp van een 

analyse van de vertaalnormen uit de Descriptive Translation Studies van 

Toury, aangevuld met de vertaalmethoden van Newmark. 

De conclusie is dat de eerste Nederlandse druk een adequate (Toury) of 

getrouwe (Newmark) vertaling is, en dat de wijzigingen in de volgende 

drukken er toe geleid hebben dat de tekst en de illustraties steeds meer 

zijn gaan afwijken van het Zweedse origineel, en dat er nu van een 

aanvaardbare (Toury), of idiomatische of zelfs vrije vertaling (Newmark) 

gesproken moet worden. Dat Nederlanders toch weten hoe Pippi door 

Astrid Lindgren is neergezet, is onder andere te danken aan de tv-serie, de 

films en de merchandise met de tekeningen van illustratrice Ingrid Vang 

Nyman. 
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Woord vooraf 

In het begin van mijn werkzame leven ben ik met het vak vertalen in aanraking gekomen en 

mijn eerste vaste baan was typiste op de vertaalafdeling van een multinational. Daar is mijn 

interesse in talen begonnen, die later in datzelfde bedrijf in verschillende banen alleen maar 

verder groeide. 

Toen ik in 2007 naar Zweden verhuisde besloot ik vertaalster te worden. Gedeeltelijk om de 

kinderen die aan mij zijn toevertrouwd kennis te laten maken met mijn eigen achtergrond; 

maar ik ben nog lang niet zover dat ik naar het Zweeds kan vertalen, dus houd ik me 

voorlopig maar bij mijn moedertaal als doeltaal. 

Om vertaalwetenschappen te kunnen studeren aan de universiteit van Stockholm moest ik 

eerst een jaar voltijds een taal studeren en de keuze viel op mijn moedertaal. Het is enorm 

interessant om je eigen taal vanuit het perspectief van een ander land en een andere cultuur te 

bestuderen. 

Een van de cursussen daar is Nederlandse kinder- en jeugdliteratuur door Sara Van 

Meerbergen. Deze inspirerende ervaring (mede dankzij Cathrine Renaa), zowel als de diverse 

cursussen Nederlandse literatuur door Annika Johansson vormen de directe aanleiding om 

mijn kandidaatsscriptie te schrijven over een literair onderwerp dat iets met kinderboeken te 

maken móest hebben. 

De uiteindelijke keuze is gevallen op het Zweedse icoon Pippi Langkous van Astrid Lindgren 

(1907-2002). Wat is er met Pippi gebeurd toen ze in het Nederlands vertaald werd en hoe 

heeft ze zich na de eerste vertaling zelfstandig ontwikkeld? Als uitbreiding op onder andere 

het onderzoek van Astrid Surmatz (2005b) probeer ik mijn steentje bij te dragen aan het 

internationale onderzoekswerk naar dit wereldberoemde fenomeen. 

 

Velen hebben mij geïnspireerd en gesteund in aanloop naar en tijdens dit onderzoek. Speciale 

dank gaat om te beginnen uit naar mijn begeleidster Sara Van Meerbergen, en de lector van 

de Nederlandse afdeling Annika Johansson. Ook wil ik mijn docenten bij TÖI bedanken en 

dan in het bijzonder Sonja Entzenberg die mij op mijn hart gedrukt heeft en heeft laten 

beloven dat ik mijn kandidaatsscriptie zou schrijven. 

Tijdens het schrijven van de scriptie heb ik contact opgenomen met uitgeverij Ploegsma, en 

ik wil stagiaire Leonieke Baerwaldt bedanken dat zij in de archieven gedoken is om een 

aantal van mijn vragen te beantwoorden. Verder dank aan Rita Törnqvist-Verschuur voor 

haar boek Astrid Lindgren een herinnering (Zweedse titel: Den Astrid jag minns) en voor het 
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reageren op mijn e-mail. Dank ook aan de erven van Astrid Lindgren (Saltkråkan AB) voor 

het beantwoorden van mijn e-mail en de uitnodiging mijn scriptie aan hen ter beschikking te 

stellen. 

 

Tijdens mijn speurtocht ben ik gestuit op de masterscriptie "Liknar Pippi sin spegelbild" van 

Clementine Vrooland (2004a). Via de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse 

Boek ben ik met haar in contact gekomen, en zij heeft mij haar scriptie toegestuurd. Ik wil 

haar hartelijk danken voor haar onderzoek en haar enthousiasme. Hoewel ik het in eerste 

instantie als een tegenslag beschouwde dat er al onderzoek naar de geschiedenis van de 

Nederlandse Pippi Langkous was gedaan, heeft het lezen van deze scriptie er voor gezorgd 

dat ik antwoord kreeg op vragen die mij van mijn eigenlijke doelstelling afhielden, en er toe 

bijgedragen dat ik mijn onderzoek kon afbakenen. 

Natuurlijk mag ik mijn medestudenten en dan naast de eerder genoemde Cathrine Renaa 

zeker Hjördis Müller niet vergeten. Bedankt voor jullie vriendschap, de gesprekken en de 

facebookstatussen. 

 

En "sist men absolut inte minst" Johan en de kinderen. Zonder jullie is er geen ik: utan er 

finns det ingen jag. 

 

januari 2012 

Monique Zwanenburg Widingsjö 
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1. Inleiding 

Voor mijn kandidaatsscriptie Nederlands aan de universiteit van Stockholm heb ik gekozen 

een vergelijking te maken tussen het Zweedse origineel van het boek Pippi Långstrump van 

Astrid Lindgren uit 1945, de eerste druk uit 1952 van de Nederlandse vertaling van dit boek 

met de titel Pippi Langkous en latere drukken van deze Nederlandse vertaling. 

 

Er is zowel in Zweden als in Nederland, maar zeker ook internationaal al het nodige 

onderzoek verricht naar zowel Astrid Lindgren als Pippi Langkous, en voor een overzicht van 

het bestaande onderzoek verwijs ik naar Surmatz (2005a en 2005b). Maar er is nog weinig 

onderzoek gedaan naar Pippi in het Nederlands en hoe Pippi zich na haar geboorte in de 

Nederlandse vertaling zelfstandig heeft ontwikkeld. Welke wijzigingen zijn er in de loop van 

de tijd aangebracht, en wat zijn de mogelijke gevolgen voor het beeld dat in de 

Nederlandstalige samenlevingen over Pippi bestaat? Tijdens mijn onderzoek ben ik gestuit op 

de masterscriptie van Clementine Vrooland (2004a) waarin zij volgens een artikel van Dirk 

Wolthekker in Folia (2004) hetzelfde onderwerp onderzoekt. Het is me uiteindelijk gelukt via 

de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek contact met Vrooland te 

krijgen, en zij heeft mij haar masterscriptie uit 2004 toegezonden. Een deel van mijn vragen 

worden door haar beantwoord, maar mijn onderzoek zal zich voornamelijk op andere 

aspecten richten. 

 

1.1  Doel en vraagstelling 

De descriptieve vertaalwetenschap ("descriptive translation studies" of kortweg DTS) heeft 

tot doel een vertaling achteraf te beschrijven. De term DTS wordt voor het eerst door James 

S. Holmes in 1972 gebruikt in zijn artikel voor de vertaalsectie van het "Third International 

Congress of Applied Linguistics" in Kopenhagen. Het artikel werd pas in 1988 als transcript 

in Translations! gepubliceerd. 

Vóór Holmes (1972) hield de vertaalwetenschap zich voornamelijk bezig met het vóóraf 

beschrijven hoe de "ideale vertaling" er uit zou moeten zien (Toury 1995; Hermans 1999; 

Schjoldager 2008). Holmes heeft met zijn artikel de aanzet gegeven tot het achteraf 

bestuderen van vertalingen. 

DTS wordt later door Gideon Toury (1995) verder uitgewerkt. Hiervoor gebruikt Toury 

(1995) zogenaamde vertaalnormen: preliminaire, initiële en operationele vertaalnormen. 
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Aan de hand van deze vertaalnormen wil ik antwoord op de volgende vragen krijgen: 

a) Hoe is Pippi naar Nederland gekomen? 

b) In welke vorm is Pippi naar Nederland gekomen? 

c) Hoe heeft de Nederlandse Pippi zich daarna visueel en tekstueel ontwikkeld? 

d) In hoeverre wijkt de laatst verschenen Nederlandse druk af van het Zweedse origineel? 

 

1.2  Materiaal 

Ik ben begonnen met een inventarisatie van de bestaande boeken en hun uitgaven van de 

Zweedse Pippi Långstrump en de Nederlandse Pippi Langkous (zie bijlage 2: Overzicht 

Nederlandse uitgaven hun drukken). Na deze inventarisatie besloot ik me te concentreren op 

het eerste boek. Dit boek heeft in het Zweeds de titel Pippi Långstrump en is 1945 voor het 

eerst uitgegeven door uitgeverij Rabén & Sjögren uit Stockholm. In het Nederlands is dit 

boek voor het eerst in 1952 met de titel Pippi Langkous bij uitgeverij Born uit Assen 

verschenen. 

Aangezien dat dan nog een aanzienlijke hoeveelheid materiaal is, beperk ik me voor de 

tekstuele analyse tot het eerste hoofdstuk. Ik heb hiervoor de beschikking over alle 

Nederlandse drukken van Pippi Langkous (zie bijlage 2.1), zowel als twee Zweedse uitgaven: 

facsimile-uitgave van de eerste druk (1945) uit 1985 en de 28
e
 oplage 9

e
 druk uit 2011. 

Informatie over de Nederlandstalige boeken heb ik in eerste instantie verzameld uit de 

databases van de Koninklijke Bibliotheek (Nationale bibliotheek van Nederland), Kungliga 

Biblioteket (Sveriges nationalbibliotek), Libris (svenska universitets- och 

forskningsbibliotekens söktjänst) en de Nederlandse Bibliografie. 

Vervolgens heb ik kopieën van en informatie over en uit de Zweedse en Nederlandse 

Pippiboeken die in Kungliga Biblioteket en Stockholms universitetsbibliotek beschikbaar zijn 

verzameld. Om mijn materiaal te vergroten ben ik vervolgens de Nederlandse drukken gaan 

aankopen o.a. via marktplaats.nl en boekwinkeltjes.nl. Het resultaat is dat ik over alle 

drukken van het eerste Nederlandse Pippi Langkousboek beschik (de 2
e
 en 3

e
 druk zijn 

beschikbaar in Kungliga Biblioteket, de overige drukken zijn in mijn bezit). 

 

Mijn keuze voor het eerste hoofdstuk van het boek Pippi Langkous is gebaseerd op het feit 

dat in de diverse literatuur en onderzoeken altijd voorbeelden aangehaald worden die in dit 

hoofdstuk voorkomen, zoals: 
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 Pippi's naam: in het Frans is deze Fifi, in het Russisch Peppi en in het Spaans Pippa 

geworden, aangezien Pippi teveel aan het woord voor urineren doet denken (Nikolajeva 

2004:28; Van Camp 1995:169); 

 Pippi's paard: in Frankrijk geloofde men niet dat een meisje een paard op kan tillen en 

daarom werd dit in eerste instantie een pony (Surmatz 2005b:286); 

 de levertraan: wat in de Noorse vertaling leverpaté werd (Surmatz 2005a:6); 

 de koffie: in de meeste landen drinkt Pippi thee of limonade (Nikolajeva 2004:27); en 

 de negerkoning: iets waarop Karin Nyman namens de erven van Astrid Lindgren in een 

voorwoord bij de latere drukken haar zienswijze geeft (zie bijlage 1). 

Bovendien bevat het "het pannekoekennonsensrijmpje" dat uiteindelijk helemaal uit de 

Nederlandse tekst verdwenen is. Van deze aspecten zal ik in deze scriptie alleen ingaan op de 

naam Pippi en het "pannekoekennonsensrijmpje" en de overige zaken buiten beschouwing 

laten. 

De relatief korte tijd van ongeveer 400 uur en ongeveer 30 bladzijden die voor het schrijven 

van een kandidaatsscriptie staat laat een grotere materiaalkeuze of diepere analyse helaas niet 

toe. 

 

1.3  Theorie en methode 

Ik zal aan de hand van de in DTS gehanteerde preliminaire, initiële en operationele 

vertaalnormen de vertaling beschrijven en analyseren. Theo Hermans (1999:73) beschrijft 

vertaalnormen als volgt: 

The descriptive perspective looks at norms as objects of study. It sets out to theorize and 

analyze their nature and operation as these affect the practice of translation, but it does 

not itself seek to lay down rules, norms or guidelines for how translators should proceed. 

 

Volgens Hermans (1999:75) vallen onder de preliminaire vertaalnormen van Toury zaken als 

de keuze van de te vertalen tekst, en de keuze om direct van de originele taal te vertalen, of 

een "tussentekst" te gebruiken. 

In het kader van mijn onderzoek vallen hieronder vragen als: hoe is Pippi in Nederland 

beland, waarom is het juist door uitgeverij Born uitgegeven, waarom is Pippi Långstrump 

juist door Lisbeth Borgesius-Wildschut vertaald? 
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Hermans (1999:76) beschrijft de initiële vertaalnorm van Toury als de algemene keuze van 

de vertaler om ofwel zo dicht mogelijk bij de brontekst te blijven dan wel de tekst aan de 

doelcultuur aan te passen. Toury noemt de eerste pool op deze as adequaatheid ("adequacy") 

en de andere pool aanvaardbaarheid ("acceptability"). Hermans (1999:76-77) beschrijft 

vervolgens de problemen met en bezwaren tegen deze termen, onder andere dat deze 

hopeloos verwarrend zijn. Daarnaast is deze indeling nogal grof, en een nadere indeling op 

een meer glijdende schaal kan hier uitkomst bieden. 

 

Peter Newmark (1988:45-47) introduceert, een aantal jaren eerder dan Toury (1995) zijn 

vertaalnormen presenteert, een V-diagram om tot een nadere indeling van de vertaalmethodes 

te komen (vertaling Zwanenburg Widingsjö): 

 

Nadruk op de brontaal Nadruk op de doeltaal 

 Woord-voor-woord vertaling Adaptatie  

  Letterlijke vertaling Vrije vertaling   

   Getrouwe vertaling Idiomatische vertaling    

    Semantische vertaling Communicatieve vertaling     

Figuur 1: De V van Newmark (1988:45) 

De vertaalnormen worden vervolgens door Newmark (1988:45-47) beschreven en kunnen als 

volgt worden samengevat: 

 woord-voor-woord vertaling: wordt vaak getoond als een interlineaire vertaling met de 

woorden van de doeltaal direct onder de woorden van de brontaal. De woordvolgorde in 

de brontaal wordt aangehouden en de woorden worden één voor één vertaald met hun 

meest voorkomende betekenis, los van de context; 

 letterlijke vertaling: grammaticale constructies uit de brontaal worden omgezet in 

grammaticale equivalenten in de doeltaal die zo dicht mogelijk bij de brontaal liggen, 

maar lexicale woorden worden nog steeds één voor één vertaald los van hun context; 

 getrouwe vertaling: het doel hiervan is zo nauwkeurig mogelijk de contextuele betekenis 

van het origineel te benaderen binnen de beperkingen die de grammaticale structuur van 

de doeltaal oplegt; 

 semantische vertaling: het verschil met een getrouwe vertaling is dat de esthetische 

waarde van de tekst meer in ogenschouw wordt genomen en indien nodig de "betekenis" 

van de tekst wordt opgeofferd; 
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 communicatieve vertaling: probeert de exacte betekenis van het origineel in zijn context 

weer te geven op een dusdanige manier dat zowel inhoud als taalgebruik direct 

aanvaardbaar
1
 en begrijpelijk voor de lezers is; 

 idiomatische vertaling: geeft de "boodschap" van het origineel weer maar heeft de neiging 

betekenisnuances te vervormen; 

 vrije vertaling: geeft het onderwerp weer, maar niet de wijze waarop, oftewel de inhoud 

zonder de vorm van het origineel; 

 adaptatie: dit is de meest vrije vorm van vertalen en wordt vooral gebruikt voor 

toneelstukken en gedichten. Het thema, het plot en de personages worden behouden, maar 

de structuur van de brontekst wordt geheel overgezet naar de cultuur van de doeltaal en 

de tekst wordt geheel herschreven. 

 

Deze indeling volgens het V-diagram van Newmark (1988:45) geeft meer ruimte om een 

vertaling te classificeren, en kan zelfs op een hoofdstuk, alinea of (deel van een) zin worden 

toegepast, en het lijkt me uitermate geschikt om een vertaling achteraf mee te beschrijven. Ik 

zal dit diagram gebruiken om de initiële vertaalnorm verder te beschrijven naast de door 

Toury (1995) gebruikte termen adequaatheid en aanvaardbaarheid. 

 

De vraag of de gehele Nederlandse vertaling van Pippi Langkous om in de termen van Toury 

te spreken adequaat dan wel aanvaardbaar is, of dat deze volgens Newmarks indeling de 

nadruk op de brontaal (Zweeds) dan wel de doeltaal (Nederlands) legt, valt onder de initiële 

vertaalnorm. 

 

De operationele vertaalnormen van Toury worden door Hermans (1999:76) omschreven als 

de leidraad voor het nemen van beslissingen tijdens het eigenlijke vertaalproces. Er wordt een 

onderscheid gemaakt tussen matrixnormen ("matricial norms") en tekstueel-linguïstische 

normen ("textual-linguistic norms") (vertaling Zwanenburg Widingsjö). 

Hermans (1999:76) beschrijft matrixnormen als vertaalnormen die helpen de macrostructuur 

van de tekst te bestemmen en beslissingen te nemen ten aanzien van bijvoorbeeld het vertalen 

van de gehele of slechts delen van de brontekst, de indeling in hoofdstukken en alinea's 

enzovoort. 

                                                           
1
 vgl. Toury (1995) 
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Tekstueel-linguïstische normen beïnvloeden het microniveau van de tekst en als voorbeelden 

hiervoor geeft Hermans (1999:76) onder andere de woordkeuze en het gebruik van 

schuinschrift of hoofdletters om nadruk te leggen. Ook hierbij zal ik het V-diagram van 

Newmark gebruiken om de vertaling nader in te delen. 

 

Onder operationele vertaalnormen vallen vragen als hoe heeft de vertaalster zich verhouden 

ten opzichte van de brontekst? Heeft ze die nauwkeurig gevolgd of is ze er van afgeweken, en 

zo ja, hoe en op welke punten? Hoe zijn de hoofdstukken ingedeeld? Volgt de indeling in 

alinea's van de vertaling die van de originele Zweedse tekst? Welke specifieke woordkeuzes 

heeft de vertaalster gemaakt? 

 

Om deze vragen te beantwoorden maak ik een analyse van de voorkant van de kaft en het 

eerste hoofdstuk in de verschillende drukken en vergelijk deze met elkaar. Wat zijn de 

verschillen? Hoe zijn die te verklaren? Wat kan de aanleiding hiervan geweest zijn? Hoe is 

het proces van herziening in zijn werk gegaan? 

 

In hoofdstuk 2 zal ik kort de geschiedenis van de Nederlandse Pippi uiteenzetten. 

Hoofdstuk 3 zal vervolgens ingaan op de vormgeving van en de indeling in hoofdstukken van 

het boek Pippi Langkous. In hoofdstuk 4 zal ik vervolgens de tekst van het eerste hoofdstuk 

van het boek Pippi Langkous uit de verschillende Nederlandse drukken met het Zweedse 

origineel en met elkaar vergelijken en de verschillen analyseren. Ten slotte volgen in 

hoofdstuk 5 een samenvatting en mijn conclusies. 

 

Om te vermijden dat de titel van het boek met de druk en het jaar van uitgave iedere keer 

voluit geschreven moet worden in de tekst, gebruik ik de afkortingen zoals in tabel 1 op 

pagina 7 weergegeven. 
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SV1 Zweedse facsimile-uitgave van de eerste druk (1945) uit 1945 uitgegeven door 

Rabén & Sjögren uit Stockholm 

SV28/9 28
e
 Zweedse uitgave, de negende druk uit 2011 uitgegeven door Rabén & 

Sjögren uit Stockholm 

NL1 1
e
 Nederlandse druk uit 1952 uitgegeven door Born uit Assen 

NL2 2
e
 Nederlandse druk uit 1958 uitgegeven door C.P.J. van der Peet uit 

Amsterdam 

NL3 3
e
 Nederlandse druk uit 1964 uitgegeven door Ploegsma uit Amsterdam 

NL4-13 4
e
 tot en met 13

e
 Nederlandse druk uit de jaren 1964 tot en met 1979 uitgegeven 

door Ploegsma uit Amsterdam 

NL14 14
e
 Nederlandse druk uit 1979 uitgegeven door Ploegsma uit Amsterdam 

NL15 15
e
 Nederlandse druk uit 1983 uitgegeven door Ploegsma uit Amsterdam 

NL15herz 15
e
 geheel herziene Nederlandse druk uit 2004 uitgegeven door Ploegsma uit 

Amsterdam 

NL16 16
e
 Nederlandse druk uit 2004 uitgegeven door Ploegsma uit Amsterdam 

NL17 17
e
 Nederlandse druk uit 2005 uitgegeven door Ploegsma uit Amsterdam 

NL20 20
e
 Nederlandse druk uit 2006 uitgegeven door Ploegsma uit Amsterdam 

Tabel 1: Overzicht van gebruikte afkortingen voor de verschillende drukken van de Pippiboeken 
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2. Geschiedenis van de Nederlandse Pippi 

2.1 Vertaalster 

Volgens Surmatz (2005b:6) is het boek Pippi Långstrump van Astrid Lindgren waarschijnlijk 

op initiatief van de vertaalster Lisbeth Borgesius-Wildschut in het Nederlands vertaald. Maar 

Vrooland (2004b) vertelt in een interview voor het radioprogramma de Avonden van de 

Nederlandse omroep VPRO dat de nautisch gerichte uitgeverij Born uit Assen op informele 

wijze contact heeft gezocht met de in Assen woonachtige Elisabeth Henderika (Lisbeth) 

Zuiderveen Borgesius-Wildschut (16-12-1914 Jisp – 06-07-1989 Assen). Lisbeths moeder 

was de Zweedse Signe Helena Eleonora Lindahl en het is aannemelijk dat Lisbeth een 

tweetalige opvoeding kreeg en naast Nederlands ook Zweeds sprak. Voor een uitvoeriger 

beschrijving van Lisbeth Borgesius-Wildschut en de toevoeging van Zuiderveen aan haar 

achternaam vanaf de 17
e
 druk van Pippi Langkous (Lindgren 2005) verwijs ik naar de scriptie 

van Vrooland (2004a). 

Vrooland (2004a; 2004b) heeft mijn vermoeden dat uitgever Born wist dat Lisbeth 

Borgesius-Wildschut Zweeds en Nederlands sprak kunnen bevestigen. Maar hoe Born en 

Borgesius-Wildschut met elkaar in contact zijn gekomen, en of ze elkaar al kenden voordat 

uitgever Born Borgesius-Wildschut vroeg Pippi Långstrump te vertalen, heb ik niet kunnen 

achterhalen. 

Mijn onderzoek heeft niet aan het licht gebracht dat Borgesius-Wildschut andere literaire 

werken heeft vertaald, en de door mij geraadpleegde bronnen
2
 noemen allen alleen de boeken 

Pippi Langkous (1952), Pippi Langkous gaat aan boord (1952), en werken die hierop zijn 

gebaseerd als door haar vertaald. 

 

2.2 Uitgeverij 

Waarom uitgeverij Born geen gebruik heeft gemaakt van Annie Posthumus heb ik niet 

kunnen achterhalen. Zij had een jaar eerder voor Born het boek Kerstin vindt het geluk (1951) 

van Sigge Stark (Zweedse titel: Kerstin finner lyckan (1949)) vertaald. Misschien was zij te 

druk bezig met het vertalen van het boek En eeuwig zingen de bossen: een verhaal uit de 

jaren omstreeks 1760 tot 1810 van Trygve Gulbranssen uit Noors dat in 1952 bij uitgeverij 

Becht verscheen. 

 

                                                           
2
 Boekbesprekingen.nl, Noordse literatuur en WorldCat 
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Onderzoek op de website Nederlandse Bibliografie leert dat Born uit Assen een drukker en 

uitgeverij was die waarschijnlijk aan het eind van de 19
e
 eeuw ontstaan is en die 

voornamelijk wetenschappelijke boeken en tijdschriften, leerboeken, nautische boeken en 

kaarten, en dissertaties publiceerde. De laatste geregistreerde uitgave stamt uit 1986 en is een 

schippersatlas. 

In de periode 1950 tot en met 1955 hebben ze een aantal kinderboeken in hun fonds gehad, 

onder andere de Teddyboekjes van Abraham Duif die in Zweden, vertaald door Gertrud 

Zetterholm, in de Lycko-serie (Stockholm: Lindqvist) verschenen, en waarvan een aantal 

later in de Piggelinserie zijn gepubliceerd. 

Bijlage VI in de scriptie van Vrooland (2004a) bevat een drietal brieven van een vroegere 

redacteur van uitgeverij Born en hierin wordt een licht geworpen op het waarom Born de 

Pippiboeken heeft laten vertalen en heeft uitgegeven: 

Met de komst van Henk Born jr. begon er, zoals dat heet, een nieuwe frisse wind te 

waaien … Ik weet niet of de heer Born jr. iets bijzonders "zag" in de verhalen van Astrid 

Lindgren. Wel is zeker dat hij een goede neus bleek te hebben gehad bij de keuze van 

deze serie boeken, die destijds toch door velen als "te onwaarschijnlijk" en "te 

ondeugend" werden gekwalificeerd. … Om, ten slotte, nog even te sommeren: 1. er was, 

volgens mijn indruk, geen specifieke reden voor het uitgeven van de Pippiboeken, anders 

dan het verlangen om eraan te verdienen… 

Hoe uitgeverij Born de rechten van het boek heeft verkregen, vermeldt de geschiedenis niet. 

 

2.3 Uitgeefgeschiedenis van de Nederlandse drukken 

Een overzicht van de Nederlandse drukken en in welke jaren deze zijn verschenen is te 

vinden in bijlage 2. Overzicht Nederlandse uitgaven en hun drukken. Opvallend is dat de 

tiende, achttiende en negentiende druk van het boek Pippi Langkous uit de serie niet bestaan. 

De reden voor het niet bestaan van de tiende druk heb ik niet kunnen achterhalen, maar in 

1972 zijn er verschillende drukken van Pippi Langkous verschenen. Reden voor de gestegen 

populariteit van Pippi Langkous is zij in dat jaar op de Nederlandse televisie verscheen.
3
 

Hoogstwaarschijnlijk is er toen een foutje gemaakt en in plaats van de 10
e
 druk, direct een 11

e
 

druk verschenen. Navraag bij uitgeverij Ploegsma leert dat zij zelf niet eens weten dat de 10
e
 

druk niet bestaat, en dat zij aannemen dat ik de 10
e
 druk van het verzamelboek bedoelde toen 

                                                           
3
 websites: waar keek jij vroeger naar?, ibi – vraag en antwoord, televisietijd! [29 oktober 2011] 
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ik om nadere informatie vroeg (e-mailconversatie met Ploegsma van 20 november 2011 tot 

en met 23 november 2011). 

Oorzaak voor de sprong van de 17
e
 naar de 20

e
 druk is hoogstwaarschijnlijk dat er een 

omnibus, zoals Ploegsma dat noemt, bestaat dat de meeste hoofdstukken van de drie boeken 

Pippi Langkous (1952), Pippi Langkous gaat aan boord (1952) en Pippi Langkous in Taka-

Tuka-land (1959) bevat, en dat sinds de 16
e
 druk (2002) dezelfde titel heeft als het eerste 

boek, namelijk: Pippi Langkous. In vroegere drukken had deze omnibus een andere titel, 

namelijk: Pippi Langkous met al haar kleurige avonturen in één groot boek! 

Er is dus alleen een 20
e
 druk van het originele boek uit de serie en de 21

e
 druk is weer de 

omnibus. 

 

2.4 Herzieningsproces 

Vrooland (2004a:12-13) heeft schriftelijk een interview afgenomen met Susan Brooijmans, 

redacteur bij uitgeverij Ploegsma, over het herzieningsproces van de Pippi Langkousboeken 

dat in 2003 heeft plaatsgevonden. Dit proces heeft onder andere geleid tot de herziene 15
e
 

druk van het boek Pippi Langkous (2004). 

Voordat ik kennis had genomen van de inhoud van de scriptie van Vrooland (2004a), had ik 

op 20 november 2011 via e-mail contact opgenomen met uitgeverij Ploegsma. Zij 

antwoordden dat de herziening is gedaan door uitgever Martine Schaap en redacteur Susan 

Brooijmans van uitgeverij Ploegsma. Reden voor de herziening was dat er klachten waren dat 

de Pippi Langkousboeken niet prettig voorlazen en dat er te veel oubollige termen in voor 

kwamen. 

 

Op mijn latere vraag waarom er pas in 2004 een herziene uitgave uitgebracht werd, heb ik 

geen antwoord gekregen. Het is aannemelijk dat de dood van Astrid Lindgren in 2002 hiertoe 

heeft bijgedragen. Waarschijnlijk was er ook in Nederland na haar dood een verhoogde 

interesse voor het werk van Astrid Lindgren en was de voorraad Pippi Langkousboeken 

uitverkocht. Misschien is het een bewuste keuze van uitgeverij Ploegsma geweest te wachten 

tot na haar dood. 

 

Feit is dat de tekst grondig is gewijzigd. Een automatische vergelijking tussen de vierde druk 

uit 1967 en de vijftiende herziene druk uit 2004 (zie bijlage 5. Automatische vergelijking van 

de vierde en de vijftiende geheel herziene druk) toont alle verschillen in detail. De tabellen en 
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grafieken in bijlage 6. Cijfermatige en grafische samenvatting laten duidelijk zien dat bij de 

herziening de tekst aanmerkelijk is ingekort. 

 

2.5 Samenvatting en conclusie 

In dit hoofdstuk heb ik kort een aantal preliminaire vertaalnormen besproken: 

 de Nederlandse vertaalster; 

 de keuze voor het vertalen en uitgeven van de eerste twee Pippiboeken door de 

oorspronkelijke uitgeverij Born uit Assen; 

 de uitgeefgeschiedenis van de Nederlandse drukken van het boek Pippi Langkous; en 

 het herzieningsproces door uitgeverij Ploegsma van de Nederlandse Pippi 

Langkousboeken. 

 

Op mijn vragen uit paragraaf 1.3 op pagina 3 ten aanzien de preliminaire vertaalnormen heb 

ik geen of geen duidelijk antwoord gekregen. Oorzaak hiervoor is dat degenen die betrokken 

zijn geweest bij de vertaling van Pippi Långstrump in het Nederlands niet meer in leven zijn 

en dat ik geen archiefonderzoek heb kunnen doen. 

 

In hoofdstuk 3 zal de vormgeving van de boeken, de illustratie op de kaft van de 

verschillende uitgaven, en de indeling in hoofdstukken besproken worden. 
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3. Vormgeving en indeling in hoofdstukken 

In dit hoofdstuk wordt de vormgeving van de onderzochte Pippiboeken, de illustratie op de 

voorkant van de kaft, en de indeling in hoofdstukken van de twee gebruikte Zweedse 

uitgaven en alle Nederlandse drukken besproken. 

Zie ook bijlage 2. Overzicht Nederlandse uitgaven en hun drukken, bijlage 3. Titels van de 

hoofdstukken in Pippi Langkous in de verschillende drukken en bijlage 4. Overzicht van de 

kaft van het boek Pippi Langkous in de verschillende drukken. Deze bijlagen geven een 

overzicht in tabelvorm. In dit hoofdstuk worden slechts bepaalde aspecten van het uiterlijk 

beschreven. Een gedetailleerde vergelijking van het uiterlijk van de verschillende drukken en 

uitgaven, en de illustraties valt buiten het bereik van dit onderzoek. 

 

3.1 De Zweedse uitgaven 

In tabel 2 zijn, analoog aan bijlage 2, een aantal voor mijn scriptie belangrijke aspecten van 

de gebruikte Zweedse uitgaven weergegeven: 

 SV1 SV28/9 

bindwijze gebonden/harde kaft met 

linnen rug 

gebonden/harde kaft met 

roodlinnen rug 

aantal pagina's 174 136 

lengte 20 cm 21,5 cm 

breedte ? cm 16 cm 

illustraties zwart/wit zwart/wit 

aantal hoofdstukken 11 11 

Auteur: Astrid Lindgren 

Illustraties: Ingrid Vang Nyman 

Uitgeverij: Rabén & Sjögren, Stockholm 

Tabel 2: Overzicht van het uiterlijk van de gebruikte Zweedse uitgaven van Pippi Långstrump 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het boek Pippi Långstrump wat uiterlijk betreft niet al te 

veel is veranderd, alhoewel het aantal bladzijden met 38 is verminderd. De oorzaak hiervan is 

dat het boek iets groter geworden is, maar daar staat tegenover dat SV28/9 meer illustraties 

bevat dan SV1. Het lettertype, de lettergrootte en de regelafstand lijkt hetzelfde te zijn, maar 

dit heb ik niet in detail onderzocht. 
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3.2 De indeling in hoofdstukken 

Zowel het Zweedse origineel SV1, de laatst verschenen Zweedse druk SV28/9 als alle 

Nederlandse drukken zijn ingedeeld in elf hoofdstukken. De hoofdstukken hebben in alle 

door mij bekeken drukken en uitgaven dezelfde inhoud. Met inhoud wordt in deze de 

verhaallijn en de gegeven informatie bedoeld. In de Nederlandse vertaling is de Zweedse 

tekst in eerste instantie integraal overgenomen. Op weglatingen in het eerste hoofdstuk zal in 

hoofdstuk 4 aan de hand van de tekstuele analyse verder worden ingegaan. 

 

Ten aanzien van de matrixnormen kan dus gezegd worden dat het origineel voor zover het de 

indeling in hoofdstukken betreft nauwkeurig gevolgd is in de Nederlandse vertaling. Op de 

indeling in paragrafen zal in hoofdstuk 4 nader worden ingegaan. 

 

3.3 Het uiterlijk van de boeken 

In deze paragraaf zal ik een aantal aspecten van het uiterlijk van het boek belichten en kijken 

welke conclusies hieruit getrokken kunnen worden. 

Een afdruk van de besproken kaften staat in bijlage 4. Overzicht van de kaft van het boek 

Pippi Langkous in de verschillende drukken. 

 

3.3.1 De grootte van het boek 

De grootte van het boek varieert in de verschillende drukken enigszins. De Nederlandse 

drukken zijn in eerste instantie iets groter geworden, maar de laatste druk is weer kleiner. Dit 

heeft gevolgen voor het aantal bladzijden dat de drukken bevatten. Het aantal bladzijden 

wordt daarnaast door een aantal andere zaken beïnvloed: 

 het lettertype; 

 de lettergrootte; 

 de regelafstand; 

 het aantal illustraties; 

 de grootte van de illustraties. 

Hier wordt in het kader van deze scriptie niet verder op ingegaan. 

 



Pagina 14 

3.3.2 De achtergrondkleur van de kaft 

De achtergrondkleur van de kaft van de verschillende uitgaven en drukken: 

SV1, SV28/9 geel 

NL1 geel 

NL2 karamelbruin 

NL3, NL4-13 glanzend wit 

NL14, NL15 donkerblauw 

NL15herz, NL16, NL17 glanzend roze 

NL20 glanzend wit 

Tabel 3: Overzicht van de achtergrondkleur van de kaft 

Door de roze achtergrondkleur van NL15herz, NL16 en NL17 is dit boek meer op meisjes 

gericht dan de andere drukken en uitgaven, welken op zowel jongens als meisjes gericht zijn. 

 

3.3.3 Welke tekst staat er op de voorkant van de kaft 

Tabel 4 op pagina 15 bevat de tekst op de voorkant van de kaft van de onderzochte 

Pippiboeken en hoe deze tekst is vormgegeven en over de pagina verdeeld. 

 

Zoals uit tabellen 3 en 4 blijkt is voor NL1 de vormgeving en typografie van SV1 gevolgd 

hoewel de tekst van de titel een andere kleur heeft. 

NL15 verwijst nadrukkelijk naar de tv-series en de films, en speelt daarmee expliciet in op de 

bekendheid van Pippi via andere media. 

NL15herz, N16 en NL17 lijken door de roze achtergrond en het kleurgebruik van de letters 

meer gericht te zijn op meisjes dan de overige Nederlandse drukken die niet specifiek op 

jongens of meisjes gericht zijn. Daarnaast zijn deze boeken groter dan de andere drukken, 

waardoor ze misschien meer opvielen tussen andere boeken in bijvoorbeeld boekhandels en 

bibliotheken. 

 

3.4 De illustraties op de kaft 

3.4.1 Wie staan er afgebeeld op de kaft? 

Op alle kaften staat Pippi afgebeeld. Op de Zweedse uitgaven SV1 en SV28/9 is slechts een 

deel van haar hoofd en haar linker schouder zichtbaar. Op de Nederlandse kaften staat Pippi 

altijd helemaal afgebeeld, behalve op NL2 waar haar voeten en schoenen niet zichtbaar zijn. 
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 Tekst op de kaft van boven naar beneden Beschrijving tekst (stijl en kleur) 

SV1 Pippi Långstrump 

av Astrid Lindgren 

Rabén & Sjögren 

 "Pippi" is gedrukt in blauw en de letters staan schots en scheef; 

 de medeklinkers van "Pippi" lijken hoofdletters, terwijl de klinkers kleine letters lijken te zijn; 

 "långstrump" is in een kleiner lettertype met groene hoofdletters geschreven; 

 de naam van de auteur staat in hetzelfde lettertype als "långstrump" maar iets kleiner direct eronder. 

SV28/9 Astrid Lindgren 

Pippi Långstrump 

Rabén & Sjögren 

 de titel lijkt het lettertype Times New Roman te zijn; 

 "Astrid Lindgren" staat in haar handschrift in gouden letters verticaal op het rode linnen; 

 de uitgeverij staat verticaal in gouden letters op het rode linnen; 

 de roodlinnen rug loopt ongeveer 4 cm op zowel de voor- als de achterkant van de kaft door. 

NL1 Pippi Langkous 

door Astrid Lindgren 

 het boek heeft een rood linnen rug; 

 "Pippi" is gedrukt in rood en de letters staan schots en scheef (vgl. SV1); 

 de medeklinkers lijken hoofdletters, terwijl de klinkers kleine letters lijken te zijn (vgl. SV1); 

 "langkous" staat in zwarte kleine letters onder de voornaam; 

 de naam van de auteur staat in zwarte hoofdletters in een kleiner lettertype rechts onderaan op de kaft. 

NL2 Pippi Langkous 

Astrid Lindgren 

 "Pippi" is gedrukt in grote zwarte letters die allen hoofdletters lijken te zijn; 

 "Langkous" staat in kleinere hoofdletters in een groenblauwe kleur onder de voornaam; 

 "Pippi Langkous" staat gedrukt in een wit eivormig vlak; 

 De auteur wordt vermeld onder het witte vlak. 

NL3, 

NL4-13 

Pippi Langkous 

Astrid Lindgren 

 de titel van het boek is evenals de naam van de auteur zwart; 

 de hoofdletters P en L zijn ingekleurd met dezelfde blauwe kleur als Pippi's jurk (zie § 3.5.2). 

NL14 Astrid Lindgren 

Pippi Langkous 

Ploegsma 

 auteur, de titel en de uitgeverij staan onder de illustratie in een wit vlak; 

 de titel van het boek heeft een oranjerode kleur; 

 de teksten Astrid Lindgren en Ploegsma zijn zwart. 

NL15 Astrid Lindgren 

Pippi Langkous komt thuis 

Ploegsma 

van de TV 

 zie NL14; 

 in de rechterbenedenhoek is een zwarte band geplaatst met de witte tekst "van de TV". 

NL15herz, 

NL16, 

NL17 

Astrid Lindgren 

Pippi Langkous 

Met illustraties van Carl Hollander 

Ploegsma 

 de naam van de auteur staat bovenaan de pagina in donkerroze; 

 onder de illustratie staat in oranje letters de titel van het boek; 

 daaronder in een blauwgroene kleur in schuinschrift "Met illustraties van Carl Hollander"; 

 onderaan de pagina staat ploegsma met kleine letters in een groenbruine kleur 

NL20 Astrid Lindgren 

Pippi Langkous 

 bovenaan de pagina staat de naam van de auteur in een zwarte handschriftstijl; 

 daaronder staat de titel van het boek in vier verschillende kleuren. 

Tabel 4: Overzicht van de tekst op de voorkant van de kaft 
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Behalve op NL2, staat ook het aapje meneer Nilsson op de twee Zweedse uitgaven en de 

Nederlandse drukken afgebeeld. 

Het paard staat afgebeeld op NL1 en daar is hij bruin en staat op de veranda. Op NL14 en 

NL15 staat het paard ook afgebeeld, maar nu is hij wit met een roze dekentje op de rug en een 

oranje strik in de staart. Ook op NL20 staat het paard afgebeeld en nu lijkt hij meer op een 

schimmel. Deze keer is hij gezadeld en heeft een roze strik om de hals en het rechtervoorbeen 

en een oranje strik in de staart. 

Tommy en Annika staan alleen afgebeeld op NL14 en NL15. Daar zitten ze op de rug van het 

paard en staat Pippi achter hun. 

 

3.4.2 Hoe ziet Pippi er in de illustraties uit? 

Tabel 5 geeft een overzicht van de kleding van Pippi in de illustratie op de voorkant van de 

Pippiboeken. 

 

 

SV1, 

SV28/9 NL1 NL2 

NL3,  

NL4-13 

NL14, 

NL15 

NL15herz, 

NL16, 

NL17 NL20 

kleur jurk wit groen groenblauw lichtblauw lichtblauw lichtblauw lichtblauw 

kleur lapjes 

op jurk    roze roze roze roze 

kleur 

linkerkous  zwart oranje 

paarszwart 

gestreept 

paarszwart 

gestreept bruin bruin 

kleur 

rechterkous  
blauwzwart 

gestreept zwart zwart zwart zwart zwart 

kleur 

schoenen  bruin  zwart zwart zwart zwart 

kleur haar oranje oranje oranje oranje oranje oranje oranje 

hoe staan de 

vlechtjes 

recht van 

hoofd af 

recht van 

hoofd af 

hangen 

recht naar 

beneden 

hangen 

schuin naar 

beneden 

staan van 

hoofd af 

staan van 

hoofd af 

hangen 

schuin naar 

beneden 

hoed    

paars met 

blauwe 

bloemen en 

roze besjes 

grijs met 

gele veren 

en paarse 

besjes  

geel met 

groene 

veren en 

roze 

rozetten 

 = staat/staan niet op de afbeelding 

Tabel 5: Overzicht van het uiterlijk van Pippi 

Een voorlopige conclusie is dat de Nederlandse Pippi zich visueel nogal ontwikkelt en 

afwijkt van de Zweedse Pippi. Een diepgaandere conclusie volgt in paragraaf 3.7. 
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3.4.3 Wie is de illustrator van de kaft? 

De Zweedse uitgaven zijn allen geïllustreerd door Ingrid Vang Nyman. 

Hoewel het niet in het boek vermeldt staat, is NL1 geïllustreerd door Jan Huizinga  

(14-10-1925 Groningen – 06-05-1992 Hengelo (O)).
4
 

Tientje Louw heeft getekend voor het ontwerp en de illustratie van NL2. Voor meer 

informatie over haar verwijs ik naar Vrooland (2004a:42). 

Vanaf dat het boek bij Ploegsma in het fonds kwam, zijn de Pippi Langkousboeken uit de 

serie geïllustreerd door Carl Hollander (16-06-1934 Amsterdam – 21-09-1995 Amsterdam).
5
 

Hij staat als illustrator vermeld op de kaft van NL15herz, NL16 en NL17. 

Voor meer informatie over de illustraties en het samenspel met de tekst van Pippi Langkous 

verwijs ik naar Van der Klei (2008). 

 

3.5 Hoe wordt Pippi eigenlijk in het eerste hoofdstuk in de tekst beschreven? 

Het uiterlijk van Pippi wordt door Lindgren in Pippi Långstrump (1985:11-12) als volgt 

beschreven: 

Hennes hår hade samma färg som en morot och var flätat i två hårda flätor, som 

stod rätt ut. Hennes näsa hade samma fason som en mycket liten potatis, och den var 

alldeles prickig av fräknar. Under näsan satt en verkligen mycket bred mun med friska, 

vita tänder. Hennes klänning var rätt egendomlig. Pippi hade själv sytt den. Det var 

meningen, att den skulle bli blå, men det blå tyget räckte inte, så Pippi fick lov att sy dit 

lite röda tygbitar här och där. På hennes långa, smala ben satt ett par långa strumpor, den 

ena brun och den andra svart. Och så hade hon ett par svarta skor, som var precis dubbelt 

så långa som hennes fötter. De skorna hade hennes pappa köpt åt henne i Sydamerika för 

att hon skulle ha litet att växa i, och Pippi ville aldrig ha några andra. 

Vad som kom Tommy och Annika att särskilt spärra upp ögonen, det var apan som 

satt på den främmande flickans axel. Det var en liten markatta, klädd i blå byxor, gul 

jacka och vit halmhatt. 

De Nederlandse vertaling door Borgesius-Wildschut in de eerste uitgave van Pippi 

Langkous (1952:9) is: 

                                                           
4
 Jan Huizinga is vooral beroemd geworden als illustrator van de Arendsoogserie, maar voor zover bekend is zijn eerste 

gepubliceerde werk de illustratie van het boek Pippi Langkous door uitgever Born in 1952 (bronnen: websites Arendsoog 

Community, Leesgoed en Koninklijke Bibliotheek, Algemene catalogus) 
5
 Carl Hollander illustreerde boeken van belangrijke auteurs als Paul Biegel, Annie M.G. Schmidt en Astrid Lindgren. Hij 

debuteerde in 1960 in Nederland bij uitgeverij Ploegsma met tekeningen voor De kinderkaravaan (1949) van An Rutgers 

van der Loeff (Van Coillie et al. 2004). 
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Haar haar had dezelfde kleur als een wortel en was gevlochten in twee stijve 

vlechtjes, die recht van haar hoofd afstonden. Haar neus had dezelfde vorm als een heel 

klein aardappeltje en was helemaal gespikkeld door de zomersproeten. Onder die neus 

was een nogal grote mond met helder-witte tanden. Haar jurk was heel vreemd. Pippi had 

hem zelf gemaakt. Het was de bedoeling, dat hij helemaal blauw zou worden, maar er 

was niet genoeg blauwe stof, dus moest Pippi er hier en daar rode lapjes in naaien. Om 

haar lange dunne benen zaten een paar lange kousen, de ene bruin en de andere zwart. En 

dan had ze een paar zwarte schoenen aan, die precies twee keer zo lang waren als haar 

voeten. Die schoenen had haar vader voor haar gekocht in Zuid-Amerika, zo, dat ze er 

nog wat in kon groeien en Pippi wou nooit meer andere hebben. 

Wat Tommy en Anneke heel erg verbaasd deed kijken, was de aap, die op de 

schouder van het vreemde meisje zat. Het was een kleine meerkat met een blauw broekje 

en een geel jasje aan en een witte strohoed op. 

 

3.6 Samenvatting vormgeving en indeling 

De twee door mij bekeken Zweedse uitgaven en alle Nederlandse drukken hebben evenveel 

hoofdstukken, en de indeling in hoofdstukken is hetzelfde. Met de grootte van het boek, 

varieert ook het aantal bladzijden. 

 

De getekende Nederlandse Pippi wijkt qua uiterlijk nogal af van de getekende Zweedse Pippi, 

maar geen van beide voldoet helemaal aan de omschrijving in het boek. De Nederlandse 

Pippi van Hollander heeft een heel ander soort jurk aan dan de eenvoudige jurk van Vang 

Nyman. Daarnaast heeft Hollander Pippi een grote hoed en hangoorbellen gegeven. De Pippi 

van Hollander lijkt geïnspireerd te zijn op de mode uit het begin van de twintigste eeuw. 

Ook voor meneer Nilsson geldt dat zijn getekende Zweedse en getekende Nederlandse 

uiterlijk niet overeenkomen. 

 

Tabel 6 op pagina 19 is een samenvatting van mijn waarnemingen over het uiterlijk van Pippi 

en meneer Nilsson op de kaft van de verschillende boeken in vergelijking met de beschrijving 

die in paragraaf 3.5 is weergegeven. 

 

3.7 Conclusies vormgeving en indeling 

De Nederlandse vertaling en alle Nederlandse drukken volgen de indeling in elf hoofdstukken 

van het Zweedse origineel en de macrostructuur van de Nederlandse teksten komt dus 

overeen met de Zweedse tekst. 
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SV1, 

SV28/9 NL1 NL2 

NL3, 

NL4-13 

NL14, 

NL15 

NL15herz, 

NL16, 

NL17 NL20 

Pippi:

 haar zelfde kleur als 

een wortel       

 in twee stijve 

vlechtjes       

 recht van haar 

hoofd af       

 neus als een heel 

klein aardappeltje       

 neus gespikkeld 

door zomersproeten       

 nogal grote mond       

 helder-witte tanden       

 blauwe jurk       

 rode lapjes op de 

jurk       

 linkerkous bruin       

 rechterkous zwart       

 zwarte schoenen       

 schoenen twee keer 

zo lang als voeten       

meneer Nilsson:

 blauw broekje       

 geel jasje       

 witte strohoed       

        = komt overeen met de beschrijving in het boek 

= komt NIET overeen met de beschrijving in het boek 

= niet zichtbaar op de illustratie 

Tabel 6: Samenvatting van het uiterlijk van Pippi Langkous en meneer Nilsson 

 

Voor het afwijken van de kleuren op de kaft ten opzichte van de beschrijving in het boek kan 

als verklaring worden gegeven dat kleurendruk erg duur was en dat daarom het aantal kleuren 

beperkt werd. Dat Pippi Langkous vervolgens in Nederland vanaf de 15
e
 geheel herziene 

druk in de tekst roze lapjes en niet rode lapjes op haar jurk kreeg, is hoogstwaarschijnlijk een 

gevolg van de invloed van de illustraties op de tekst. 

 

Dat kleurendruk met de komst van nieuwe technieken aan het eind van de jaren zeventig van 

de twintigste eeuw steeds goedkoper werd, heeft duidelijk gevolgen voor het kleurgebruik in 

de illustraties op de kaft van Pippi Langkous. 
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Vrooland (2004a:42, voetnoot 176) oppert de mogelijkheid dat illustrator Huizinga naast het 

Zweedse boek, ook de beschikking had over de Duitse uitgave (bijlage 4[k]) en dat Pippi 

daarom op een koffer zit. Maar dat Huizinga ook beschikte over de Zweedse uitgave toen hij 

de voorkant ontwierp valt te concluderen uit het feit dat de eerste Nederlandse uitgave net als 

de eerste Zweedse uitgave de letters Pippi schots en scheef dwars over de hele breedte van 

het boek plaatst. 

Het is jammer dat dit in de latere drukken geheel en al verdwenen is, al moet ik zeggen dat 

Ploegsma het op de kaft van de 20
e
 Nederlandse druk uit 2006 enigszins compenseert, en er 

met de verschillende kleuren van de letters een extra tintje aan geeft. 

 

Dat met de verwerving door uitgeverij Ploegsma van de Pippi Langkousserie de illustraties 

door Carl Hollander werden gemaakt, is een gevolg van het feit dat Hollander al met 

uitgeverij Ploegsma samenwerkte. Het kan een economische kwestie zijn geweest dat de 

illustraties van Huizinga niet werden gebruikt, of misschien was Hollander toen al meer 

bekend dan Huizinga en dacht uitgeverij Ploegsma het boek met Hollanders illustraties beter 

te kunnen verkopen. 

 

Uit de beschrijving van de jurk van Pippi in het boek wordt de indruk gewekt dat het om een 

eenvoudige jurk gaat aangezien Pippi deze zelf genaaid heeft. Alhoewel de jurk van Carl 

Hollander volgens tabel 6 – behalve de kleur van de lapjes – overeenkomt met de 

beschrijving in het boek, is deze toch niet getrouw aan de beschrijving. Pippi is een 

negenjarig meisje en in mijn ogen kan je niet van haar verwachten dat ze een dergelijke jurk 

met pofmouwtjes, franjes, ruches en strikjes kan naaien. In dat opzicht zijn de jurken die 

Huizinga en Louw getekend hebben veel eenvoudiger, en alhoewel bij beiden de ingenaaide 

lapjes ontbreken, is het aannemelijker dat Pippi deze jurken zelf gemaakt heeft. 

Maar de jurk van Pippi is kenmerkend voor de stijl van Hollander, en is in dezelfde stijl als 

bijvoorbeeld de kleding van juffrouw Minoes van Annie M.G. Schmidt. 

 

Op de 15
e
 druk verwijst uitgeverij Ploegsma duidelijk naar de bekendheid van Pippi van de 

TV. Bij latere drukken is deze verwijzing weer verdwenen, en moeten de Pippi 

Langkousboeken het zonder de ondersteuning van haar bekendheid uit andere media doen. 

Ten aanzien van de indeling in hoofdstukken kan gezegd worden dat alle uitgaven het 

Zweedse origineel volgen en dezelfde indeling hebben. Op de indeling in alinea's van het 
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eerste hoofdstuk van zowel de Zweedse uitgaven als de Nederlandse drukken zal in 

hoofdstuk 4 nader worden ingegaan. 

 

Hoewel de vertaalnormen van Toury (1995) en het V-diagram van Newmark (1988:45) 

bedoeld zijn om toe te passen op vertaalde teksten, kunnen deze met voordeel gebruikt 

worden om de illustraties en het uiterlijk van het boek te beschrijven, in het bijzonder ten 

aanzien van wat Toury (1995) adequaatheid en aanvaardbaarheid noemt, en wat Newmark 

(1988) met nadruk op de bron en nadruk op het doel beschrijft. 

 

Mijn conclusie is dat het uiterlijk van de Nederlandse Pippi Langkousboeken in eerste 

instantie als adequaat omschreven kunnen worden, en dat de nadruk in de loop van de tijd 

steeds meer op aanvaardbaar is komen te liggen om met de termen van Toury (1995) te 

spreken. Of om het met Newmark (1988) te beschrijven: de focus is verschoven van de bron- 

naar de doelcultuur. De Pippi zoals deze door Carl Hollander is neergezet kan gezien worden 

als een vrije vertaling of zelfs een adaptatie. Hij heeft Pippi in Nederland een geheel eigen 

invulling gegeven die afwijkt van de invulling die Ingrid Vang Nyman aan Pippi heeft 

gegeven. 

 

In dit hoofdstuk heb ik aan de hand van het uiterlijk van het boek en de illustratie op de kaft 

de initiële norm van Toury geanalyseerd, en gedeeltelijk de macrostructuur bekeken, 

namelijk de indeling in hoofdstukken. 

 

In het volgende hoofdstuk zal ik de tekst van het eerste hoofdstuk analyseren, en een 

antwoord proberen te krijgen op de vraag hoe Pippi zich na haar geboorte in Nederland in 

1952 tekstueel heeft ontwikkeld. 



Pagina 22 

4. Analyse van de tekst van het boek Pippi Langkous 

In het vorige hoofdstuk zijn het uiterlijk van de boeken, de illustraties op de kaft en de 

indeling in hoofdstukken besproken. In dit hoofdstuk zullen de operationele normen verder 

geanalyseerd worden. De matrixnormen en de tekstueel-linguïstische normen zal ik aan de 

hand van een aantal voorbeelden uit de tekst van het eerste hoofdstuk uit de verschillende 

uitgaven en drukken van Pippi Långstrump en Pippi Langkous vergelijken. Een cijfermatige 

en grafische samenvatting van mijn bevindingen is te vinden in bijlage 6. Cijfermatige en 

grafische samenvatting. 

 

Voor de tekstuele analyse heb ik gebruik gemaakt van SV1 en alle Nederlandse drukken (zie 

paragraaf 1.3, pagina 7 voor een overzicht). Zoals in paragraaf 1.2 aangegeven, beperk ik mij 

tot het eerste hoofdstuk van deze Pippiboeken. 

 

4.1 Eigennamen 

Er is en wordt nog steeds veel geschreven over het vertalen van eigennamen, en dan specifiek 

in kinderboeken. Nikolajeva (2004:28) schrijft: 

Egennamn i översättning skapar ett särskilt dilemma. Trohetsteorin föreskriver att namn 

alltid måste lämnas som de är. … Men det kan finnas många skäll till varför ett namn 

behöver ändras. 

De in het eerste hoofdstuk van de Pippiboeken voorkomende eigennamen zijn: 

SV1 

Pippi Långstrump 

Villa Villekulla 

Herr Nilsson 

Tommy 

Annika 

NL1 

Pippi Langkous 

Villa Kakelbont 

meneer Nilsson 

Tommy 

Anneke 

 

Bij het vertalen van eigennamen kan een vertaler van verschillende vertaalstrategieën 

gebruiken maken (Norberg 2011). Een eerste vertaalstrategie is het niet vertalen van een 

naam ("transcriptie"), wat met de voornamen Tommy en Pippi gebeurd is. Een volgende 

vertaalstrategie is het letterlijk vertalen van een naam, wat hier met Pippi's achternaam 

gedaan is, namelijk het Zweedse Långstrump is in het Nederlands Langkous geworden. 
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Villa Villekulla wat in het Nederlands Villa Kakelbont geworden is lijkt een gedeeltelijke 

vertaling (Norberg 2011 – "delvis översättning"), namelijk alleen van het tweede gedeelte, 

maar kan ook gezien worden als een volledige vertaling (Norberg 2011 – "fullständig 

översättning"), namelijk dat ook Villa vertaald is. De woorden mogen dan in het Zweeds en 

in het Nederlands hetzelfde gespeld zijn, maar de betekenis van het woord in beide talen 

komt niet helemaal overeen. De verschillen en overeenkomsten tussen het woord villa in het 

Nederlands en het Zweeds mag onderwerp voor een ander onderzoek zijn, aangezien dat op 

zich zeer uitgebreid kan zijn, zeker als het wordt samengepakt met de betekenissen van de 

rest van de delen van de naam van het huis: "ville" en "kulla" in het Zweeds en "kakel" en 

"bont" in het Nederlands. 

 

Ik heb (bijna) niets kunnen vinden over de vertaling van de naam van het huis. Dat heet in het 

Duits Villa Kunterbunt
6
, maar in veel andere talen, onder andere het Deens, Noors, Engels, 

Spaans, Frans, is het Villa Villekulla gebleven. Het lijkt erop dat het Nederlandse Villa 

Kakelbont
7
 geïnspireerd is op de Duitse vertaling. 

Vrooland (2004a; bijlage IV:14) schrijft in haar verslag van de interviews met zoon Jochem 

en weduwnaar Udo Frederik van de vertaalster Lisbeth Zuiderveen Borgesius-Wildschut: 

Jochem vertelt dat zijn vader altijd trots was op zíjn vondst van de naam ‘Villa 

Kakelbont’. Udo Frederik: “Dat is het enige dat ze me gevraagd heeft en ik had het ook 

direct.” 

 

Wat wel een gedeeltelijke vertaling is, is de naam van Pippi's aapje die in het Zweeds Herr 

Nilsson heet, wat in het Nederlands meneer Nilsson is geworden. Het tweede deel van zijn 

naam is ongewijzigd overgenomen, en het eerste gedeelte is direct vanuit het Zweeds naar het 

Nederlands vertaald. Over de vertaling van Herr in meneer heb ik echter een aantal vragen 

waarover ik alleen kan speculeren. Waarom is meneer met een kleine letter geschreven en 

niet zoals in het Zweeds met een hoofdletter? En waarom de vertaalster gekozen heeft voor 

meneer, en niet het in begin jaren '50 meer gebruikelijke mijnheer of heer. Het antwoord is 

misschien zo eenvoudig dat er meneer informeler en meer spreektaal is, en gezien kan 

                                                           
6
 Kunterbunt: [o; ~s, g mv] wanorde, chaos, verwarring (van Dale Studiewoordenboek Duits Nederlands) 

7
 kakelbont: (bn.; -er, -st) [1476 ‘zn.: bonte opschik’ van kakelen + bont, dus ‘van een kakelende bontheid’], met vele, 

sterk tegen elkaar afstekende of niet-harmoniërende kleuren: een kakelbont kleed; kakelbonte pluimen, vogels; – met vele 

grillige figuren bedekt; – (fig.) te zeer opgeschikt, syn. overladen: kakelbonte stijl. (van Dale Groot Woordenboek der 

Nederlandse Taal) 
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worden als een aanpassing aan de doelcultuur. Om in de termen van Toury te spreken is het 

een vertaling gericht op aanvaardbaarheid. 

 

Een volgende vertaalstrategie is een andere naam te kiezen die in de doeltaal meer 

gebruikelijk is, zoals met Annika is gebeurd wat in het Nederlands Anneke geworden is. Een 

mogelijke aanleiding voor deze keuze geeft Jochem, zoon van de vertaalster, in een interview 

met Vrooland (2004a:7): 

“In die tijd was het door de burgerlijke stand verboden om je kinderen zomaar 

buitenlandse namen te geven, misschien heeft die gedachte meegespeeld.” 

Bij de herziening in 2003 door uitgeverij Ploegsma van de boeken uit de Pippi Langkousserie 

en de Pippi-omnibus is de naam Anneke gewijzigd in Annika, waarmee haar naam nu 

hetzelfde is als in het Zweeds. Reden hiervoor is dat lezers Ploegsma erop geattendeerd 

hadden (Vrooland 2004a) dat zij in de tv-serie ook in het Nederlands Annika heet. Alhoewel 

misschien vreemd, maar dit is een zeer duidelijke wijziging van adequaatheid naar 

aanvaarbaarheid in de termen van Toury. 

 

De vertalingen van de eigennamen kan op het V-diagram van Newmark (1988:45) ingedeeld 

worden als idiomatische vertalingen: de namen geven de "boodschap" van het origineel weer, 

maar hebben door hun vertaling een nuanceverschuiving in hun betekenis. 

 

4.2 De titel van het eerste hoofdstuk 

Voor een overzicht van de titels van alle hoofdstukken, verwijs ik naar bijlage 3. Titels van de 

hoofdstukken in Pippi Langkous in de verschillende drukken. 

Tabel 7 op pagina 24 bevat een grafische weergave van de titel van het eerste hoofdstuk in de 

verschillende drukken. 

 

Zoals uit tabel 7 blijkt is de titel in de verschillende Nederlandse drukken gewijzigd. Het 

Zweedse "flytta in" is oorspronkelijk vertaald met "verhuist naar". Bij de herziening door 

uitgeverij Ploegsma in 2003 is dit veranderd in "komt in … wonen". Beide zijn correcte 

vertalingen van het Zweedse origineel, en de wijziging bij de herziening door Ploegsma in 

2003 kan gezien worden als een stijlverandering, maar er treedt tevens een verschuiving in 

betekenis op. De oorspronkelijke vertaling in het Nederlands lijkt te suggereren dat Pippi 
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eerst een andere vaste woonplaats had voordat zij in Villa Kakelbont kwam wonen. "Komen 

wonen in" is net als het Zweedse origineel meer neutraal en daarmee is in de Nederlandse 

titel nu dichter bij de brontekst. 

 

SV1:5 

 

NL1:5 
 

NL2:5 

 

NL3:5, NL4-13:5, 

NL15:5 

 

NL15herz:7, NL16:7, 

NL17:7  

NL20:7  

Tabel 7: Grafische weergave van de titel van het eerste hoofdstuk 

 

Een ander verschil is dat bij de herziening door uitgeverij Ploegsma in 2003 de nummering 

van de hoofdstukken is komen te vervallen. Hierdoor wijkt de Nederlandse tekst nu af van het 

Zweedse origineel. Ten aanzien van de matrixnorm kan gezegd worden dat de brontekst nu 

niet langer in zijn geheel is overgenomen in de doeltekst. 

 

Een derde verschil is de punt die achter de titel in het Zweeds staat, maar het is in het 

Nederlands niet gebruikelijk een titel met een punt af te sluiten, iets wat in het Zweeds wel 

gebruikelijk is. 

 



Pagina 26 

4.3 De indeling in alinea's 

Voor een kwantitatieve samenvatting van mijn analyse van het aantal paragrafen in het eerste 

hoofdstuk in de verschillende Pippiboeken verwijs ik naar bijlage 6. Cijfermatige en 

grafische samenvatting. 

 

De indeling in alinea's valt onder de matrixnormen van Toury (1995). In mijn analyse tel ik 

een nieuwe alinea als de zin op een nieuwe regel begint, of als de tekst wordt ingesprongen. 

Het pannekoekennonsensrijmpje (SV1:17, NL1:12) heb ik in het Zweeds als één alinea met 

één zin geteld en in het Nederlands als drie alinea´s met elk één zin. 

 

Het begin van een nieuwe alinea is op verschillende manieren aangegeven: 

a) een regelomhaal; 

b) een regelomhaal gevolgd door het inspringen van de volgende regel. 

 

SV1 gebruikt consequent het inspringen bij een nieuwe alinea. In de Nederlandse drukken is 

hier verschillend mee omgegaan. NL1 volgt hierin het Zweeds. NL2 volgt in principe het 

inspringen bij een nieuwe alinea, maar de eerste alinea is niet ingesprongen. 

Bij de overgang naar uitgeverij Ploegsma vanaf NL3 is het inspringen vervallen, en beginnen 

nieuwe alinea's vóóraan de regel. Bij de herziening voor NL15herz is het inspringen van een 

nieuwe alinea weer teruggekomen, en is deze hetzelfde als NL2. 

 

In SV1 begint een directe aanvoering altijd op een nieuwe regel en wordt er ingesprongen. In 

het Nederlands is dat niet altijd het geval, waardoor er in de Nederlandse tekst ten opzichte 

van de Zweedse tekst soms twee alinea's worden samengevoegd, zoals in onderstaand 

voorbeeld: 

SV1:10 NL1:10 

… staketet och säga till varandra: 

     – Så fånigt att ingen kan flytta in … 

… over het hek en zeiden tegen elkaar: „Wat 

vervelend, dat er nooit iemand in dat huis … 

 

Op een aantal plaatsen is in NL1 één alinea uit SV1 opgedeeld in twee alinea's, zoals in 

volgend voorbeeld: 

SV1:1 NL1:8 

… aktade sig noga för att smutsa ner. Tommy 

och Annika lekte så snällt … 

…, die ze nooit vuil maakte. 

     Tommy en Anneke speelden altijd zoet … 
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De indeling in paragrafen wijkt in de verschillende Nederlandse drukken voornamelijk van 

SV1 af als de beschrijving van Pippi begint: 

SV1:11 … på morgonpromenad. Så här såg hon ut. 

     Hennes hår hade samma färg… 

NL1:9 … ochtendwandeling ging maken. Ze zag er zo uit. 

     Haar haar had dezelfde kleur … 

NL2:10 … ochtendwandeling ging maken. Ze zag er zo uit: haar haar had 

dezelfde kleur … 

NL3:10, NL4-13:10, NL15:10 … ochtendwandeling ging maken. 

Ze zag er zo uit: haar haar had dezelfde kleur … 

NL15herz:9, NL16:9, NL17:9, 

NL20:10 

… ochtendwandeling ging maken. 

     Zo zag ze er uit: haar haar had dezelfde kleur … 

Tabel 8: Voorbeeld indeling alinea's 

 

Samenvattend kan worden gezegd dat ook de indeling in alinea's in het eerste hoofdstuk in 

het Nederlands in hoge mate de Zweedse indeling in 50 alinea's volgt. De verschillen zijn 

grotendeels te verklaren door de hier boven aangehaalde voorbeelden. Daarnaast zorgt het 

pannekoekennonsensrijmpje voor een verschuiving in het aantal alinea's. Hierop zal in 

paragraaf 4.8 verder worden ingegaan. 

Op plaatsen waar de indeling in alinea's is aangepast, kan dit gedaan zijn om de leesbaarheid 

te bevorderen en kan daarmee gekwalificeerd worden als een aanpassing aan de doelcultuur. 

 

4.4 De indeling in zinnen 

Iets waar een vertaalster gebruik van kan maken is het opsplitsen of samenvoegen van 

zinnen, of zelfs een aantal zinnen heel anders indelen. Een voorbeeld hiervan is: 

SV1:6 NL1:5 

Mamman hade dött, när Pippi bara var en liten, 

liten unge, som låg i vaggan och skrek så 

förskräckligt, att ingen kunde vara i närheten. 

Pippi trodde, att hennes mamma nu satt uppe i 

himlen och kikade ner på sin flicka genom ett 

litet hål, och Pippi brukade ofta vinka upp till 

henne och säga: 

     – Var inte ängslig! Jag klarar mig alltid! 

Haar moeder was gestorven, toen Pippi nog maar 

heel erg klein was en nog in de wieg lag. Ze 

schreeuwde toen zo verschrikkelijk, dat niemand 

in de buurt kon blijven. Pippi geloofde vast, dat 

haar moeder nu boven in de hemel was en door 

een klein gaatje naar haar kleine meisje keek. 

Pippi wuifde vaak naar haar en zei dan: „Wees 

maar niet bang, ik red me wel!” 

Hoewel in dit stukje de Zweedse volgorde van het verstrekken van informatie wordt 

aangehouden, heeft Borgesius-Wildschut de Nederlandse tekst anders ingedeeld. De eerste 

twee Zweedse zinnen, 25 respectievelijk 30 woorden, zijn beiden opgesplitst in twee 
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Nederlandse zinnen met respectievelijk 18, 12, 22 en 8 woorden. De uitspraak van Pippi die 

in het Zweeds uit twee delen met 3 respectievelijk 4 woorden bestaat die beiden een 

uitroepteken hebben, is in het Nederlands samengevoegd in één zin van totaal 8 woorden. 

 

SV1:11 NL1:8-9 

De hade därför ingen aning om, att någon hade 

flyttat in i grannvillan, och när de första dagen 

efter hemkomsten stod vid sin grind och tittade ut 

på gatan, visste de fortfarande inte, att det 

faktiskt fanns en lekkamrat så nära. 

Ze hadden er daarom geen idee van, dat er 

iemand was komen wonen in het huis naast hen. 

En toen ze de eerste dag, nadat ze weer thuis 

gekomen waren over het hekje op straat stonden 

te kijken, wisten ze nog altijd niet, dat er 

werkelijk een speelkameraadje zo dicht in de 

buurt was. 

Hier heeft Borgesius-Wildschut ervoor gekozen de zinnen in dit hoofdstuk anders in te delen 

door de Zweedse zin in twee delen op te splitsen. De Zweedse zin bevat 41 woorden, en de 

twee Nederlandse zinnen bevatten respectievelijk 18 en 36 woorden (samen 54 woorden), 

waardoor de Nederlandse tekst aanmerkelijk langer is geworden. Dat is een toename in het 

Nederlands met 13 woorden of 31,7% ten opzichte van het Zweeds. 

 

Bij de herziening door uitgeverij Ploegsma voor de 15
e
 herziene druk is er veelvuldig gebruik 

van gemaakt zinnen anders in te delen, waardoor de hele tekst aanzienlijk korter is geworden. 

Hieronder volgt een stukje: 

NL1:8-9 NL15herz:9 

… Ze waren een weekje gaan logeren bij hun 

grootmoeder. Ze hadden er daarom geen idee 

van, dat er iemand was komen wonen in het huis 

naast hen. En toen ze de eerste dag, nadat ze weer 

thuis gekomen waren over het hekje op straat 

stonden te kijken, wisten ze nog altijd niet, dat er 

werkelijk een speelkameraadje zo dicht in de 

buurt was. Juist toen ze met elkaar stonden te 

overleggen, wat ze zouden gaan doen en zich 

afvroegen, of er die dag misschien iets leuks zou 

gebeuren of dat het zo'n vervelende dag zou 

worden, waarop ze niets konden bedenken, 

precies op dat ogenblik ging het hekje van Villa 

Kakelbont open en stapte er een klein meisje uit. 

Het was het vreemdste meisje, dat Tommy en 

Anneke ooit hadden gezien en dat was Pippi 

Langkous, die een ochtendwandeling ging 

maken. …  

… Ze logeerden een weekje bij hun oma. En toen 

ze de eerste dag nadat ze weer thuis waren 

gekomen over het tuinhekje stonden te kijken, 

wisten ze nog niet dat er zo dichtbij een kind was 

komen wonen. Ze stonden net te overleggen wat 

ze zouden gaan doen en vroegen zich 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 maken. 
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Het doel van de herziening was de tekst makkelijker voor te lezen te maken. Dat is onder 

andere gedaan door versterkende bijvoeglijke naamwoorden te schrappen, zoals het woord 

klein vóór meisje (NL1:9, NL15herz:9). Daarnaast is bijvoorbeeld het woord "grootmoeder" 

vervangen door "oma". Ook de volgorde van het verstrekken informatie is aangepast. Door 

de herziening is bovenstaand stukje is bijna 32% korter geworden. 

 

De Nederlandse tekst in de 15
e
 herziene druk is in het V-diagram van Newmark (1988:45) 

een idiomatische of zelfs een vrije vertaling, en is daarmee meer aangepast aan de doelcultuur 

dan de eerdere vertaling die dichter bij de brontekst lagen. 

 

4.5 Cursiveringen 

De Zweedse tekst heeft in het eerste hoofdstuk van Pippi Långstrump één cursivering, 

namelijk op bladzijde 14 (SV1): 

     – Ja, det är mycket fult att ljuga, sa Pippi ännu mer sorgset. 

Of het een al dan niet bewuste keuze van de vertaalster is geweest, of dat de uitgever of zelfs 

de drukker er de oorzaak van is dat deze cursivering niet is meegenomen, is niet meer te 

achterhalen. Het gevolg is echter dat de nadruk die gelegd wordt in het Zweeds dat het "heel 

stout [is] om te jokken" (NL1:10, mijn cursivering) in het Nederlands niet overkomt. 

 

4.6 Mamma & pappa 

Het Zweedse pappa en mamma is in het Nederlands vertaald met vader en moeder. 

Het is op zich correct dat als men in het Nederlands over zijn ouders praat, de woorden vader 

en moeder gebruikt en niet papa en mama. Maar kinderen leren in eerste instantie mama en 

papa te zeggen en je kunt je afvragen of dit als alternatief is overwogen, al is het maar 

wanneer Pippi over of met haar ouders spreekt. 

 

De volgorde is in het Nederlands altijd vader en moeder, terwijl er in het Zweedse origineel 

in de meeste gevallen mamma en pappa staat. In het Zweeds is de volgorde mamma en pappa 

gebruikelijker dan vice versa, maar in het Nederlands is de standaard vader en moeder. De 

consequente volgorde van eerst de vader en dan de moeder in het Nederlands ten opzichte 

van het Zweeds is dus een zeer duidelijke aanpassing aan de doelcultuur. In de indeling van 
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Toury (1995) is dit dus een "aanvaardbare" vertaling en geen "adequate" vertaling. Volgens 

het V-diagram van Newmark (1988:45) is dit een idiomatische vertaling. 

 

4.7 Een aantal losse woorden en kleine wijzigingen 

De vertaalster is met haar vertaling heel dicht bij de brontekst gebleven, en de Nederlandse 

tekst kan, zeker in de eerste druk maar in ieder geval tot aan de herziening, als een getrouwe 

vertaling worden aangemerkt (Newmark 1988:45). Er is echter een aantal woorden waarvan 

ik me afvraag wat de reden is dat ze in het Nederlands juist deze vertaling hebben gekregen: 

 Het Zweedse woord "gullpengar" is in het Nederlands vertaald met "gouden tientjes". Ik 

vraag me af waarom er niet dichter bij het Zweedse origineel is gebleven en het vertaald 

is met "gouden munten". 

 Het Zweedse woord "sopskål" is vertaald met "soepbord" en niet met de letterlijke 

vertaling "soepkom". 

 Het Zweedse "äta frukost" is vertaald met de generalisering "eten" en niet met "ontbijten". 

 Het Zweedse woord "spis" is in het Nederlands vertaald als "kachel". Het zou meer 

logisch geweest zijn om dit te vertalen met "fornuis", zeker omdat deze in de keuken staat 

met een koekenpan erop. 

 Het Zweedse woord "salong" is vertaald met "zitkamer" en niet met de letterlijke 

vertaling "salon" of het meer algemene "woonkamer". 

 

Tot en met de vijftiende druk zijn de veranderingen niet zo heel groot, en vind ik dat alleen 

 de verwijdering in NL3 van hele zoete in de beschrijving van Tommy en Annika  

(NL2:9, NL3:9); 

 het omdopen in NL3 van het beroep Pippi's vader van zeekapitein naar kapitein (NL2:6, 

NL3:6); 

 de wijziging in NL4 van Achter-Indië in ver weg in India (NL3:11, NL4:11); 

 de verandering van perspectief in NL2 door het wijzigen van het woordje ik in het 

woordje je als Pippi zichzelf verdedigt dat ze jokt (NL1:10, NL2:12); 

 het strepen in NL4 van het woord benauwd als Annika aan Pippi vraagt of ze daar 

helemaal alleen woont (NL3:13, NL4:13); 

 de ring die in NL3 niet langer in het kleine doosje waarvan de deksel bedekt was met roze 

slakkehuisjes ligt (NL2:16, NL3:16), en 
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 de verwijdering uit NL3 van het zinsdeel toen ze weggingen (NL2:17, NL3:16) 

het origineel geweld aan doen. 

 

Het laatste woord waar ik op in wil gaan is in NL15herz "wouden" als sterk verleden tijd van 

willen in plaats van het zwakke "wilden". Het staat als alternatief in zowel het Groene Boekje 

als het Witte Boekje. Dit is een duidelijk voorbeeld van het gebruik van informele spreektaal 

ten opzichte van de meer formele schrijftaal, en kan gezien worden als aanpassing aan de 

doelgroep. 

 

4.8 Het pannekoekennonsensrijmpje 

Er is al het een en ander geschreven over wat Pippi roept als ze pannenkoeken gaat bakken 

(Surmatz 2005a:8-10 & 2005b:296, Van Camp 1995:175-6). Het pannekoekennonsensrijmpje 

zoals dat in de verschillende drukken staat, is hieronder in tabel 9 weergegeven. 

 

SV1:17 … och Pippi skrek: 

     – Nu ska här bakas pannekakas, 

nu ska här vankas pannekankas, 

nu ska här stekas pannekekas. 

NL1:12 … en Pippi riep: 

     „Nu bakken we pannekoeken.”
 8
 

     „Nu bakken we kannepoeken.” 

     „Nu bakken we koekepannen.” 

NL2:14-15 … en Pippi riep: 

     ’Nu bakken we pannekoeken.’ 

     ’Nu bakken we pannekoeken.’ 

     ’Nu bakken we pannekoeken.’ 

NL4-13:14 … en Pippi riep drie maal: 

″Nu bakken we pannekoeken. 

Nu bakken we pannekoeken. 

Nu bakken we pannekoeken!″ 

NL15herz:13 … en Pippi riep driemaal: ‘Nu bakken we pannenkoeken!’ 

Tabel 9: Het pannekoekennonsensrijmpje in de verschillende drukken 

 

Het vertalen van rijmpjes en versjes is iets wat vertalers hoofdbrekens bezorgt. De kritiek die 

Borgesius-Wildschut vaak gekregen heeft voor haar vertaling van het 

                                                           
8
 De officiële spelling was in 1952 pannekoek, zonder tussen-n. Sinds 1995 is de officiële spelling pannenkoek met tussen-n. 
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pannekoekennonsensrijmpje is onterecht en gebaseerd op latere drukken waarin in dit rijmpje 

in eerste instantie de nonsenswoorden door uitgever van der Peet zijn vervangen door het 

woord pannekoeken, en het bij de herziening door uitgeverij Ploegsma geheel als rijmpje is 

geschrapt. 

De aanpassingen in het rijmpje door van der Peet kunnen gezien worden als het aanpassen 

van de tekst aan de doelcultuur om deze aanvaardbaarder te maken. In Nederland was er in 

die tijd nog geen traditie van nonsensrijmpjes zoals wel bijvoorbeeld in Engeland met Alice 

in Wonderland (1865) van Lewis Carol en in Zweden met onder andere Lennart Hellsing. 

Maar onder andere Annie M.G. Schmidt heeft later voor een doorbraak van nonsensrijmpjes 

in de Nederlandse literatuur gezorgd. 

 

In dit hoofdstuk heb ik de aan de hand van een aantal voorbeelden operationele 

vertaalnormen geanalyseerd en hieruit voorzichtig een aantal conclusies getrokken. 

 

In het volgende hoofdstuk zal ik mijn onderzoek samenvatten en een aantal globale 

conclusies trekken. 
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5. Samenvatting en conclusies 

5.1 Het pannekoekennonsensrijmpje 

Uitgever van der Peet veranderde in de tweede druk het nonsenswoord kannepoeken en het 

woord koekepannen in pannekoeken. Uitgeverij Ploegsma voegde vervolgens in de vierde 

druk de woorden "drie maal" toe. Uitgeverij Ploegsma verwijderde bij de gehele herziening 

voor de 15 druk de herhaling van 'Nu bakken we pannekoeken', zodat het er nog slechts één 

keer staat. Als compensatie voor het verwijderen van het rijmpje in de 15
e
 geheel herziene 

druk heeft Ploegsma de punt aan het eind vervangen door een uitroepteken, waardoor het 

toch nog enige nadruk krijgt. 

 

5.2 Pippi door de jaren heen tot en met de vijftiende druk 

De vertaalster Lisbeth Zuiderveen Borgesius-Wildschut heeft een vertaling gemaakt die 

volgens het V-diagram van Newmark getrouw is aan het origineel. Zoals uit hoofdstuk vier 

blijkt zijn er tot en met de vijftiende druk geen grote wijzigingen aangebracht, maar hebben 

alleen kleinere redactionele ingrepen plaatsgevonden. 

 

De Pippi die door Carl Hollander is getekend wijkt behoorlijk af van de Pippi zoals deze door 

Vang Nyman, Huizinga en Louw zijn afgebeeld. Gevolg hiervan is dat Nederlandstalige 

kinderen een heel ander beeld van Pippi hebben gekregen dan bijvoorbeeld de kinderen in 

Zweden van haar hebben. In Nederland is zij vanaf Hollander meer een bohemienne met 

kleding die geïnspireerd is op de mode uit het begin van de twintigste eeuw. 

 

5.3 Pippi in de vijftiende geheel herziene druk en daarna 

Bij de herziening is het boek herschreven en kan er niet langer gesproken worden van een 

vertaling. Ik moet toegeven dat het nu een stuk makkelijker voorleest, maar er had bij het 

herzieningsproces iemand met kennis van de Zweedse taal betrokken moeten worden. 

 

Een aantal zaken is zeker verbeterd en op sommige plaatsen is de Nederlandse tekst zelfs 

dichter bij het Zweedse origineel gekomen, maar het strepen van woorden die versterken, 

zoals kleine bij stadje in de eerste zin waar het Zweedse origineel dat het zonder het 

diminitief moet stellen vaak een herhaling van hetzelfde woord gebruikt leidt tot een 

verarming van de tekst. 
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Dat de tekst is aangepast aan de nieuwe taal-, grammatica- en spellingsregels kan ik 

begrijpen, is zelfs verdedigbaar en stel ik niet ter discussie. 

 

5.4 Theorie en methode 

De indeling van Gideon Toury (1995) in preliminaire, initiële en operationele vertaalnormen 

is tijdens mijn onderzoek behulpzaam gebleken. Maar zoals Theo Hermans (1999:76-77) al 

schrijft zijn de termen adequaatheid en aanvaardbaarheid verwarrend. De door Peter 

Newmark (1988) in zijn V-diagram geïntroduceerde termen zijn echter ook niet altijd even 

duidelijk en makkelijk te plaatsen. 

Maar zowel Toury als Newmark gebruiken de begrippen bron en doel, en dat zijn termen die 

duidelijk zijn en eenvoudig te gebruiken. 

 

Het voordeel met de theorie van Toury ten aanzien van de initiële normen is dat er een 

eenvoudige keuze is omdat er slechts twee mogelijkheden zijn, namelijk adequaat of 

aanvaardbaar. Dat er slechts twee mogelijkheden zijn is meteen een groot nadeel. Het is vaak 

niet het ene of het andere, maar meer genuanceerd. 

Het nadeel met de theorie van Newmark is dat er acht mogelijkheden zijn om een vertaling te 

beschrijven, en dat de grens tussen bijvoorbeeld een communicatieve en een idiomatische 

vertaling niet scherp zijn. Maar het grote voordeel is dat het V-diagram de mogelijkheid biedt 

een (deel van een) vertaling nader te kwalificeren, al is het soms lastig. 

 

Daarnaast kan het V-diagram bij alle vertaalnormen van Toury gebruikt worden om een 

vertaling nader te beschrijven. Ik vond het V-diagram van Newmark dus een goede 

aanvulling op de vertaalnormen van Toury. 

 

5.5 Conclusie 

Dat Nederlandse kinderen weten hoe Pippi is, is niet alleen te danken aan de Nederlandstalige 

boeken. De Nederlandse Pippi is sinds de vijftiende geheel herziene druk en dankzij de 

tekeningen van Carl Hollander een heel andere Pippi dan de Zweedse Pippi. 

Dankzij de films en de tv-serie hebben Nederlandse kinderen toch kennis kunnen nemen van 

hoe Pippi door Astrid Lindgren werd gezien. Dat de vertaling misschien desondanks een 

ander beeld geven is onderwerp voor een andere studie. 
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Gelukkig kunnen Nederlandse kinderen ook kennis nemen van de tekeningen van Ingrid 

Vang Nyman door de Pippibroodtrommels, -drinkbekers, en andere Pippimerchandise die 

inmiddels ook in Nederland verkrijgbaar is. 

 

Mijn conclusie is dat Pippi Langkous in het Nederlands door Lisbeth Zuiderveen Borgesius-

Wildschut getrouw aan het origineel is vertaald, en dat zowel Huizinga als Louw haar 

getrouw hebben weergegeven, binnen de beperkingen die er toen ten aanzien van kleurendruk 

golden. Hollander heeft Pippi haar eigen Nederlandse uiterlijk gegeven, en met de herziening 

door uitgeverij Ploegsma in 2003 is de Nederlandse tekst op het V-diagram van Newmark 

(1988) een idiomatische tekst of zelfs een vrije vertaling geworden, en is de focus duidelijk 

verschoven van de bron naar de doelcultuur. Of om met de termen van Toury (1995) te 

spreken is er bij de Nederlandse boeken met hun vertaling door Borgesius-Wildschut en de 

illustraties van Huizinga en Louw sprake van adequaatheid, en kunnen de drukken vanaf 

2004 na de herziening met de illustraties van Hollander als aanvaardbaar gekwalificeerd 

worden. 
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Bijlagen 

1. Voorwoord door Karin Nyman namens de erven van Astrid Lindgren in de 

nieuwere drukken van Pippi Långstrumpboeken uitgegeven in Zweden 
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2. Overzicht Nederlandse uitgaven en hun drukken 

2.1. Pippi Langkous 

Astrid Lindgren. 1945. Pippi Långstrump. Stockholm: Rabén & Sjögren. 

druk jaar ISBN bindwijze aantal 

pagina's 

lengte breedte illustraties aanvullende informatie 

20e dr 2006 90-216-1990-3 / 

978-90-216-1990-3 

gebonden / harde kaft 110 20,5 cm 13,5 cm zwart/wit Vertaling: Lisbeth Zuiderveen Borgesius-Wildschut 

19e dr        bestaat niet (=19e druk omnibus) 

18e dr        bestaat niet (=18e druk omnibus) 

17e dr 2005 90-216-1587-8 / 

978-90-216-1587-5 

gebonden / harde kaft 116 24,6 cm 16,4 cm kleur Vertaling: Lisbeth Zuiderveen Borgesius-Wildschut 

Omslagontwerp: Marjo Starink 

Vormgeving binnenwerk: Studio Cursief 

16e dr 2004 90-216-1727-7 / 

978-90-216-1727-5 

gelijmd / paperback 116 23,9 cm 15,8 cm kleur Omslagontwerp: Marjo Starink 

Vormgeving binnenwerk: Studio Cursief 

Dit is een speciale uitgave van de Libris-boekhandels en Blz.-boekhandels 

aangesloten bij Intress Media bv. 

15e geheel herziene dr 2004 90-216-1587-8 / 

978-90-216-1587-5 

gebonden / harde kaft 116 24,6 cm 16,4 cm kleur Omslagontwerp: Marjo Starink 

Vormgeving binnenwerk: Studio Cursief 

15e dr 1983 90-216-0722-0 gelijmd / paperback 127 21,2 cm 14,1 cm zwart/wit Pippi Langkous komt thuis (Pippi van de TV) 

14e dr 1979 90-216-0722-0 gelijmd / paperback 127 21,3 cm 14 cm zwart/wit  

13e dr 1975 90-216-0222-9 gebonden / harde kaft 128 19,2 cm 13 cm zwart/wit Voor België: C. de Vries-Brouwers PVBA, Antwerpen 

12e dr 1972 90-216-0222-9 gebonden / harde kaft 128 19,2 cm 13 cm zwart/wit Voor België: C. de Vries-Brouwers PVBA, Antwerpen 

11e dr 1972 90-216-0222-9 gebonden / harde kaft 128 19,2 cm 13 cm zwart/wit Voor België: C. de Vries-Brouwers PVBA, Antwerpen 

10e dr        bestaat niet 

9e dr 1972 90-216-0222-9 gebonden / harde kaft 128 19,2 cm 13 cm zwart/wit Voor België: C. de Vries-Brouwers PVBA, Antwerpen 

8e dr 1972 90-216-0222-9 gebonden / harde kaft 128 19,2 cm 13 cm zwart/wit Voor België: C. de Vries-Brouwers PVBA, Antwerpen 

7e dr 1971 90-216-0222-9 gebonden / harde kaft 128 19,2 cm 13 cm zwart/wit Voor België: C. de Vries-Brouwers PVBA, Antwerpen 

6e dr 1969  gebonden / harde kaft 128 19,2 cm 13 cm zwart/wit  

5e dr 1968  gebonden / harde kaft 128 19,2 cm 13 cm zwart/wit  

4e dr 1967  gebonden / harde kaft 128 19,2 cm 13 cm zwart/wit  

3e dr 1964  gebonden / harde kaft 128 19,2 cm 13 cm 1*zwart met 1 kleur / 

rest zwart/wit 
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druk jaar ISBN bindwijze aantal 

pagina's 

lengte breedte illustraties aanvullende informatie 

2e dr 1958  gebonden / harde kaft 139 ±19 cm ±13 cm zwart/wit ill: J. Huizinga, omslag: Tientje Louw, uitg: C.P.J. van der Peet / Amsterdam 

1e dr 1952  ingenaaid / harde kaft 109 18,7 cm 13 cm zwart/wit uitg: Born, Assen (ill: J. Huizinga) 

         

Vertaalster Lisbeth Borgesius-Wildschut 

Illustraties Carl Hollander 

Uitgeverij Uitgeverij Ploegsma bv, Amsterdam 

 

Tabel 10: Nederlandse drukken Pippi Langkous 
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2.2. Pippi Langkous gaat aan boord 

Astrid Lindgren. 1946. Pippi Långstrump går ombord. Stockholm: Rabén & Sjögren. 

druk jaar ISBN bindwijze aantal pagina's lengte illustraties aanvullende informatie 

15e dr 2006 90-216-2000-6 / 

978-90-216-2000-8 

gebonden 102 (112) 21 ?  

14e geheel herz. dr 2004 90-216-1777-3 / 

978-90-216-1777-0 

gebonden 115 (116) 25 kleur op kb.se vert: Lisbeth Zuiderveen Borgesius-Wildschut en Saskia Ferwerda 

13e dr 1983 90-216-0911-8  126 22 zw  

12e dr 1979 90-216-0911-8 / 

978-90-216-0911-9 

ingenaaid 126 22 ? f 14.90 

11e dr 1974 90-216-0232-6  126 19 ?  

10e dr 1972 90-216-0232-6      

9e dr 1972       

8e dr 1972 90-216-0232-6  126  ?  

7e dr 1972   126 20 zw/w  

6e dr 1972 90-216-0232-6  126  ?  

5e dr 1969   126    

4e dr 1967       

3e dr 1965   126 (144) 20 zw/w  

2e dr 1958   136 20 zwart ill: J. Huizinga, omslag: Tientje Louw, uitg: C.P.J. van der Peet [1958] 

1e dr 1952  geb 107  zw ill: J. Huizinga, uitg: Born, Assen (Pippi gaat aan boord) 

        

Vertaalster Lisbeth Borgesius-Wildschut 

Illustraties Carl Hollander 

Uitgeverij Uitgeverij Ploegsma bv, Amsterdam 

 

Tabel 11: Nederlandse drukken Pippi Langkous gaat aan boord 



Pagina 42 

2.3. Pippi Langkous in Taka-Tuka-Land 

Astrid Lindgren. 1948. Pippi Långstrump i Söderhavet. Stockholm: Rabén & Sjögren. 

druk jaar ISBN bindwijze aantal pagina's lengte illustraties aanvullende informatie 

14e dr 2006 90-216-2001-4 / 

978-90-216-2001-5 

gebonden 98 21 ? Taka-Tukaland 

13e geheel herz. dr 2004 90-216-1787-0 / 

978-90-216-1787-9 

gebonden 104 (105) 25 kleur Taka-Tukaland 

12e dr 1983 90-216-0242-3  117 (119) 19 ? Taka-Tuka-land (kb.se: 1973) 

11e dr 1979 90-216-0732-8 ingenaaid 117 22 ? Taka-Tuka-land, f. 14.90, omslag CH 

10e dr 1974 90-216-0242-3  117 19 zw Taka-Tuka-land 

9e dr 1972 90-216-0242-3 geb 119 20 zwart Taka-Tuka-land 

8e dr 1972       

7e dr 1972 90-216-0242-3 gebonden 119  zwart/wit Taka-Tuka land 

6e dr 1972       

5e dr 1972 90-216-0242-3  117  ? Taka-Tuka-land 

4e dr 1969 978-90-216-0242-4 gebonden    Taka-Tuka land 

3e dr 1968      Taka-Tuka-land 

2e dr 1966   117 19 ? Taka-Tuka-land 

1e dr 1959   131 20 zwart Taka Tuka-land, ill: Tientje Louw, uitg: C.P.J. van der Peet [1959] 

        

Vertaalster Saskia Ferwerda 

Illustraties Carl Hollander 

Uitgeverij Uitgeverij Ploegsma bv, Amsterdam 

 

Tabel 12: Nederlandse drukken Pippi Langkous in Taka-Tuka-Land 
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3. Titels van de hoofdstukken in Pippi Langkous in de verschillende drukken 
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1 Pippi flyttar 

in i Villa 

Villekulla 

Pippi verhuist 

naar Villa 

Kakelbont 

Pippi 

verhuist naar 

villa 

Kakelbont 

als in 1e 

druk 

als in 1e 

druk 

als in 1e 

druk 

als in 1e 

druk 

als in 1e 

druk 

als in 1e 

druk 

als in 1e 

druk 

als in 1e 

druk 

als in 1e 

druk 

als in 1e 

druk 

als in 1e 

druk 

als in 1e 

druk 

Pippi komt 

in Villa 

Kakelbont 

wonen 

als in 15e 

geheel 

herziene 

druk 

als in 15e 

geheel 

herziene 

druk 

als in 15e 

geheel 

herziene 

druk 

2 Pippi är 

sakletare och 

råkar i 

slagsmål 

Pippi is 

dingenzoeker 

en krijgt ruzie 

                

3 Pippi leker 

kull med 

poliser 

Pippi speelt 

krijgertje met 

de politie 

             Pippi speelt 

tikkertje 

met de 

politie 

als in 15e 

geheel 

herziene 

druk 

als in 15e 

geheel 

herziene 

druk 

als in 15e 

geheel 

herziene 

druk 
4 Pippi börjar 

skolan 

Pippi gaat 

naar school 
                

5 Pippi sitter 

på grind och 

klättrar i träd 

Pippi zit op 

een hek en 

klimt in een 

boom 

                

6 Pippi ordnar 

en utflykt 

Pippi 

organiseert 

een uitstapje 

Pippie 

organiseert 

een uitstapje 

*** 

Pippi zet 

een 

uitstapje op 

touw 

als in 3e 

druk 

als in 3e 

druk 

als in 3e 

druk 

als in 3e 

druk 

als in 3e 

druk 

als in 3e 

druk 

als in 3e 

druk 

als in 3e 

druk 

als in 3e 

druk 

als in 3e 

druk 

als in 3e 

druk 

Pippi gaat 

picknicken 

als in 15e 

geheel 

herziene 

druk 

als in 15e 

geheel 

herziene 

druk 

als in 15e 

geheel 

herziene 

druk 

7 Pippi går på 

cirkus 

Pippi gaat 

naar het circus 

Pippie gaat 

naar het 

circus *** 

als in 1e 

druk 

als in 1e 

druk 

als in 1e 

druk 

als in 1e 

druk 

als in 1e 

druk 

als in 1e 

druk 

als in 1e 

druk 

als in 1e 

druk 

als in 1e 

druk 

als in 1e 

druk 

als in 1e 

druk 

als in 1e 

druk 

als in 1e 

druk 

als in 1e 

druk 

als in 1e 

druk 

als in 1e 

druk 

8 Pippi får 

besök av 

tjuvar 

Pippi krijgt 

dieven op 

bezoek 

                

9 Pippi går på 

kafferep 

Pippi gaat op 

theevisite 
                

10 Pippi 

uppträder 

som 

livräddare 

Pippi treedt op 

als redster uit 

de nood 

Pippi treedt 

op als redster 

in de nood 

als in 2e 

druk 

als in 2e 

druk 

als in 2e 

druk 

als in 2e 

druk 

als in 2e 

druk 

als in 2e 

druk 

als in 2e 

druk 

als in 2e 

druk 

als in 2e 

druk 

als in 2e 

druk 

als in 2e 

druk 

als in 2e 

druk 

als in 2e 

druk 

als in 2e 

druk 

als in 2e 

druk 

als in 2e 

druk 

11 Pippi firar 

födelsedag 

Pippi viert 

haar 

verjaardag 

                

inhoudsopgave, 

pagina 

nee ja, 139 ja, 128 ja, 128 ja, 128 ja, 128 ja, 128 ja, 128 ja, 128 ja, 128 ja, 128 ja, 128 ja, 128 ja, 127 ja, 5 ja, 5 ja, 5 ja, 5 

15* = Pippi Langkous komt thuis; 15** = vijftiende, geheel herziene druk 2004; *** = Drukfout in de titel van het hoofdstuk; staat wel goed in de inhoudsopgave; = als in vorige druk 

Tabel 13: Hoofdstuktitels Pippi Langkous 
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4. Overzicht van de kaft van het boek Pippi Langkous in de verschillende 

drukken 
 

[a] Pippi Långstrump 

Stockholm: Rabén & Sjögren 

oplage van een reproductie van de eerste 

uitgave 1985 

illustratie Ingrid Vang Nyman 

 
[b] Pippi Långstrump 

Stockholm: Rabén & Sjögren 

De achtentwintigste oplage. De negende 

druk 2011 

illustratie Ingrid Van Nyman 

 
[c] Pippi Langkous 

Assen: Born 

eerste druk 1952 

illustratie Jan Huizinga 
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[d] Pippi Langkous 

Amsterdam: C.P.J. van der Peet 

Tweede druk 1958 

illustratie Jan Huizinga 

Bandontwerp Tientje Louw 

 
[e1] Pippi Langkous 

Amsterdam: Uitgeverij Ploegsma 

Derde druk 1964 

illustratie Carl Hollander 

 
[e2] Achterkant omslag 
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[f] Pippi Langkous 

Amsterdam: Uitgeverij Ploegsma 

Veertiende druk 1979 

illustratie Carl Hollander 

 
[g] Pippi Langkous komt thuis 

Amsterdam: Uitgeverij Ploegsma 

Vijftiende druk 1983 

illustratie Carl Hollander 

 
[h] Pippi Langkous 

Amsterdam: Uitgeverij Ploegsma 

Vijftiende, geheel herziene druk 2004 

illustratie Carl Hollander 

Omslagontwerp Marjo Starink 
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[i] Pippi Langkous 

Amsterdam: Uitgeverij Ploegsma 

Zestiende druk 2004 

illustratie Carl Hollander 

Omslagontwerp Marjo Starink 

 

Achterkant omslag 

 

Dit is een speciale uitgave van de Libris-

boekhandels en Blz.-boekhandels 

aangesloten bij Intres Media bv. 

 
[j] Pippi Langkous 

Amsterdam: Uitgeverij Ploegsma 

Twintigste druk 2006 

illustratie Carl Hollander 

 
[k] Pippi Langstrumpf 

Hamburg: Fridrich Oetinger 

Eerste uitgave 1949 

illustratie Walter Scharnweber
9
 

 
 

                                                           
9
 bron: http://bohnenzaehler.blog.de/2010/11/26/1742-heute-freitag-26-11-2010-65-geburtstag-pippi-langstrumpf-voller-

name-pippilotta-viktualia-rollgardina-pfefferminz-efraimstochter-langstrumpf-10055551/ [5 januari 2012] 

http://bohnenzaehler.blog.de/2010/11/26/1742-heute-freitag-26-11-2010-65-geburtstag-pippi-langstrumpf-voller-name-pippilotta-viktualia-rollgardina-pfefferminz-efraimstochter-langstrumpf-10055551/
http://bohnenzaehler.blog.de/2010/11/26/1742-heute-freitag-26-11-2010-65-geburtstag-pippi-langstrumpf-voller-name-pippilotta-viktualia-rollgardina-pfefferminz-efraimstochter-langstrumpf-10055551/
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5. Automatische vergelijking van de vierde druk en de vijftiende geheel 

herziene druk 

Pippi verhuist naar komt in Villa Kakelbont wonen 

Aan de buitenkantrand van het kleine stadje lag een oude verwaarloosde tuin waarin alles 

maar raak groeide. In die tuin stond een oud huis en in hetdat huis woonde Pippi Langkous. 

Ze was negen jaar en ze woonde daar helemaal alleen. GeenZonder vader en geenzonder 

moeder had ze. Dat was eigenlijk heel prettigsoms wel fijn, want zoer was er niemand die 

tegen haar kon zeggen dat ze naar bed moest, net wanneer als ze de meeste pretjuist zo veel 

plezier had. En niemand diekon haar kon dwingen levertraanspruitjes te nemten als ze veel 

liever toffees wilde hebben. 

Vroeger had Pippi wel een vader gehad waarvan wie ze erg veel van hield. En ja, ze had 

natuurlijk ook een moeder gehad, maar dat was als zo lang geleden dat ze zich er niets meer 

van herinnerde. Haar moeder was gestorven toen Pippi nog maar heel erghéél klein was en 

nog in de wieg lag.. Ze schreeuwde toen zo verschrikkelijk, dat niemand bij haar wiegje in de 

buurt kon blijven. Pippi geloofde vast dat haar moeder nu boven in de hemel was en door een 

klein gaatje naar haar kleine meisje keek. Pippi wuifde vaakVaak zwaaide ze even naar haar 

en zei dan: ″ʻWees maar niet bang, ik red me wel!″!ʼ 

Pippi was haarHaar vader was ze ook niet vergeten. Hij was kapitein en voer op de grote 

zeeënscheepskapitein en Pippi had met hem meegevaren op zijn boot, totdat haar vaderhij bij 

een storm overboord was gewaaid en in zee was verdwenen. Maar Pippi was er heelwist héél 

zeker van dat hij op een dag terug zou terugkomen. Ze geloofde helemaal niet dat hij 

verdronken was. Ze geloofde dat hij was aangespoeld op een eiland waar 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. 

″ʻMijn vader is een negerkoning″,,ʼ zei Pippi altijd heel trots. ″ʻEr zijn heusecht niet veel 

kinderen die zo'n vader hebben, en als mijn vader maar zodra hij een boot kan bouwen dan, 

komt hij mijme halen en dan word ik negerprinses! Hoera, wat zal dat leuk zijn!″Leuk, hè!ʼ 

Haar vader had dat oude huis dat in die tuin lag vele jarenlang geleden gekocht. Hij had 

gedacht dat hij daar met Pippi zouwillen gaan wonen als hij oud was en niet meer op zee kon 

varen. Maar toen gebeurde dat vervelende dat hij overboord gewaaidhij dat ongeluk kreeg en 

zomaar ineens weg was. En terwijl, moest Pippi wachtte tot hij terug zou komen ging ze 

regelrecht naar huis, naar Villa Kakelbont. Zo – zo heette hetdat huis. Het stond daargewoon 

op haar te wachten, gemeubileerd en wel.  

Op een mooie zomeravond had ze allede matrozen op haar vaders schip goedendag 

gezegd. ZeDe matrozen hielden allemaal veel van Pippi, en Pippi hield veel van hende 

matrozen. 

″ʻTot ziens, jongens″,,ʼ zei Pippize, en ze gaf hunze allemaal om de beurt een zoen op hun 

voorhoofd. ″ʻWees maar niet bang, ik red me wel!″!ʼ 

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, zolang ze haar zien konden. Ze stapte stevig door. Ze liep 

weg zonder om te kijken, met meneer Nilsson op haar schouder en de koffer in haar hand. 

″ʻEen bijzonder kind″,,ʼ zei een dervan de matrozen en hij wreef een traan uit zijn 

ogenoog toen Pippi in de verte verdween. 

En hijHij had gelijk., Pippi was een heel bijzonder kind. Het allerbijzonderste aan haar 

was dat ze zo sterk was. Ze was zo verschrikkelijk sterk dat er inIn de hele wereld was geen 

politieagent was die zo sterk was als zij. Ze kon een heel paard optillen als ze dat wilde. En 

dat wilde ze. Ze had eenHaar eigen paard dathad ze gekocht had voor een van haar gouden 

tientjes, op dezelfde dag dat ze in Villa Kakelbont kwam. Ze had altijd verlangd naar een 
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eigen wonen. Dat paard. En nu woonde hijnu op de veranda. Maar als Pippi daar 'sʼs middags 

thee wilde drinken, zette ze hem zonder meerhet paard gewoon in de tuin. 

Naast Villa Kakelbont lag een andere tuin en stond een ander huis met een tuin. In dat huis 

woonden een vader en een moeder met hun twee kinderen, een jongen en een meisje. De 

jongen heette Tommy en het meisje Anneikea. Het waren twee heel goed opgevoede en 

gehoorzame kinderen. Tommy beet nooit op zijn nagels en deed altijd wat zijn moeder hem 

vroeg. Annekezei. Annika zeurde nooit om haar zin te krijgen en ze zag erliep altijd even 

keurig uit in mooi gestreken jurkjes, die ze nooit vuil maakte.vuilmaakte. Tommy en Annika 

speelden leuk met 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, zeiden 

Tommy en Annika vaak tegen elkaar: ʻWat jammer dat er nooit iemand naast ons komt 

wonen, iemand met kinderen.ʼ 

Tommy en Anneke speelden altijd lief met elkaar in de tuin, maar ze hadden dikwijls 

verlangd naar een speelkameraadje. In de tijd toen Pippi nog met haar vader op zee voer 

hingen ze vaak over het hek en zeiden tegen elkaar: ″Wat vervelend dat er nooit iemand in 

dat huis komt wonen. Er moest iemand wonen die kinderen had.″ 

Op die mooie zomeravond, toen Pippi dan voor de eerste keer over de drempel van Villa 

Kakelbont stapte, waren Tommy en AnnekeAnnika toevallig niet thuis. Ze warenlogeerden 

een weekje gaan logeren bij hun grootmoeder. Ze hadden er daarom geen idee van dat er 

iemand was komen wonen in het huis naast henoma. En toen ze de eerste dag nadat ze weer 

thuis waren gekomen over het hekje op straattuinhekje stonden te kijken, wisten ze nog altijd 

niet dat er werkelijk een speelkameraadje zo dicht in de buurt was. Juist toen ze met elkaar 

dichtbij een kind was komen wonen. Ze stonden net te overleggen wat ze zouden gaan doen 

en vroegen zich afvroegenaf of er die dag misschiennog iets leuks zou gebeuren of dat het 

zo'n vervelende dag zou worden, waarop ze niets konden bedenken - precies op dat ogenblik 

ging het hekje, toen het tuinhekje van Villa Kakelbont openging en stapte er een klein meisje 

uit stapte. Het was het vreemdste meisje dat Tommy en Anneikea ooit hadden gezien en dat. 

Dat was Pippi Langkous, die een ochtendwandeling ging maken. 

Ze zag er zo uit: haar haar had dezelfde kleur als een wortel en was gevlochtenhet zat in 

twee stijve vlechtjes, die recht van haar hoofd afstonden. Haar neus had dezelfde vorm als 

een heel kleinleek op een aardappeltje en was helemaal gespikkeld door de zomersproeten. 

Onder die neus waszat een nogal grote mond met hspielderwitte tanden. Haar jurk was heel 

vreemdnogal apart. Pippi had hem zelf gemaakt. Het was de bedoeling dat Eigenlijk had hij 

helemaal blauw zoumoeten worden., Mmaar er was niet genoeg blauwe stof. En dus 

moesthad Pippi er hier en daar roderoze lapjes in genaaiend. Om haar lange dunne 

benenspillebenen zaten een paar 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, zodat 

ze er nog wat in kon groeien. En Pippi wou nooit meer andere hebben. 

WatMaar wat Tommy en Anneke heel erg verbaasd deed kijkenAnnika het allermeeste 

verbaasde, was de aap, die op de schouder van het vreemde meisje zat. Het was een kleine 

meerkat klein aapje met een blauw broekje en een geel jasje aan en een witte strohoed op. 

Pippi liep op straat. Ze liepbegon te wandelen met één been op het trottoirde stoep en met het 

andere been in de goot. Tommy en Anneikea keken haar na, zo ver ze konden. Na een poosje 

kwam Pippi terug. En, en nu liep ze achterstevoren. Dat was omdat Zo hoefde ze zich dan 

niet hoefde om te draaien als ze weer naar huis ging. Toen ze vlakVlak voor Tommy en 

Anneikea's hek kwam, bleef ze staan. De kinderen keken elkaar aan. TenslotteTen slotte zei 

Tommy: 

″ ʻWaarom loop je achterstevoren?″?ʼ 
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″Waarom ik achterstevoren loop?″ʻWat zou dat?ʼ zei Pippi. ″Leven we soms nietʻWe 

leven toch in een vrij land? Mag je niet lopen zoals je wilt? Bovendien zal ik je vertellen dat 

lopen in Egypte alle mensen zo lopen -, en niemand vindt dat raar.″.ʼ 

″ʻHoe weet je dat?″?ʼ vroeg Tommy. ″ʻJe bent toch nooit in Egypte geweest?″?ʼ 

″ʻIk nooit in Egypte geweest! Ja nou, daar kan je wat onder verwedden.?! Ik ben overal op 

de hele wereld geweest en ik heb nog veel gekkere dingen gezien dan mensen, die 

achterstevoren lopen. Ik vraag me af wat je gezegd zou hebben als ik op mijn handen gelopen 

had, net alsIn India lopen de mensen ver weg in India!″op hun handen.ʼ 

″Nu jok je″,ʻJe liegt,ʼ zei Tommy. 

Pippi dacht een ogenblikeven na. 

″ʻJa, dat is waar, ik jok″,,ʼ zei ze verdrietig. 

″HetʻJokken is stout om te jokken″,,ʼ zei Anneikea, die nu eindelijk ook haar mond open 

durfde opendoente doen. 

″ʻJa, het is heel stout om te jokken″,,ʼ zei Pippi nog verdrietiger. ″ʻAlleen vergeet je het zo nu 

en dan, zie je. Maar hoe kun je eigenlijk denken, dat ik dat wel eens. Hoe moet een klein 

meisje, dat een moeder heeft die een engel is, en een vader die negerkoning is en diedat zelf 

haar hele leven op zee heeft gevaren, nou altijd de waarheid zal kunnen spreken? 

 En bovendien″, zei ze en haar hele sproetige gezichtje straalde, ″zal ik jullie vertellen, dat  

is er in de CongoKongo in Afrika geen mens is die de waarheid spreekt. ,ʼ zei Pippi toen 

stralend. ʻZe jokken daar de hele dag! Beginnen omVan zeven uur 'sʼs morgens en gaan er 

mee door tot zonsondergang! Dus àlsáls ik eens per ongeluk een keertje jok, dan moeten 

jullie maar proberen het me te vergeven. Jullie moeten dan maar denken dat het alleen komt 

doordat ik een beetje te lang in de CongoKongo in Afrika ben geweest. We kunnen immers 

toch wel vriendjes zijn, hè?″?ʼ 

″ʻJa zeker″,hoor,ʼ zei Tommy. Hij voelde plotseling dat het nu niet een van die vervelende 

dagenvandaag geen saaie dag zou worden. 

″Waarom zoudenʻKomen jullie niet bij mij komen eten? ″?ʼ vroeg Pippi. 

″Hè ja, daar zeg je zo wat″,ʻJa, leuk,ʼ zei Tommy. ″Waarom zouden we niet? ʻKom, 

Anneikea, dat doen we.″.ʼ 

″ʻJa″!ʼ zei Anneke, ″nu direct!″Annika. 

″ʻMaar eerst moet ik jullie nog voorstellen aan meneer Nilsson″,,ʼ zei Pippi. En toenToen 

nam het aapje beleefd zijn hoed af en groette beleefd. 

En zoZe gingen zedoor het gammele hek van Villa Kakelbont door, dat bijna uit elkaar 

viel, het grintpad. Daarna liepen ze over het grindpad langs waar oude met mos begroeide 

bomen stonden; echte fijne klimbomen leken het. En toen naar het huis enmet de veranda. 

Daar stond het paard en knabbelde haver te eten uit een soepbord. 

″ʻWaarom in vredesnaam heb je een paard op de veranda?″?ʼ vroeg Tommy. Alle paarden 

die hij kende, woonden in een stal. 

″ʻTja,″,ʼ zei Pippi peinzend, ″, ʻin de keuken zou hij me maar in de weg lopen. En in de 

zhuitskamer voelt hij zich niet thuis.″.ʼ 

Tommy en Anneikea aaiden het paard en toen gingen ze naar binnen. Een keuken was er, 

en een zhuitskamer en een slaapkamer. Maar het zag er uit alsof Pippi die week vergeten had 

de vrijdagse schoonmaakbeurt te gevenniet erg schoon uit. Tommy en Anneikea keken 

voorzichtig om zich heen, voor het gevalrond. Ze waren bang dat die negerkoning ergens in 

een hoekje zou zitten. Ze hadden hun hele leven nog nooit een negerkoning gezien! Maar er 

was geen vader te zienbekennen. En ook geen moeder. Anneke vroeg: 

″Annika vroeg: ʻWoon je hier helemaal alleen?″?ʼ 

″ʻWelnee″,,ʼ zei Pippi, ″ʻmeneer Nilsson en het paard wonen hier toch ook.″.ʼ 

″ʻJa, maar ik bedoel: heb je geen vader en geen moeder hier?″?ʼ 

″NiksʻNee hoor!″ʼ zei Pippi vrolijk. 
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″ʻMaar wie zegt er dan 'sʼs avonds tegen je dat je naar bed moet en zo?″?ʼ vroeg 

Anneikea. 

″Dat doe ik zelf″,ʻIk,ʼ zei Pippi. ″ʻEerst zeg ik het een keertje heel vriendelijkaardig. Als 

ik dan niet gehoorzaam ben, danga, zeg ik het nog eens streng. En als ik het dan nog niet 

doega, nou, dan krijg ik een pak voor mijn broek, snap je?″?ʼ 

Helemaal snapten Tommy en Anneikea het niet, maar ze dachten dat het misschien nog zo 

gek niet was. 

Ondertussen waren ze nu in de keuken gekomen en Pippi riep drie maal: 

″driemaal: ʻNu bakken we pannenkoeken.!ʼ 

Nu bakken we pannekoeken. 

Nu bakken we pannekoeken!″ 

En toenToen nam ze drie eieren en gooide die hoog 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 deeen pan, zonder datwaar ze stuk gingenstukgingen. 

″ʻIk heb altijd gehoord dat eidooier goed is voor je haar″,,ʼ zei Pippi en ze wreef in haar 

ogen. ″NuʻJullie zullen jullie zien dat het geweldig gaat groeien. In Brazilië lopen trouwens 

alle mensen rond met een ei in hun haar. Daarom zijn er ook geen mensen met kale hoofden. 

Eensworden ze niet kaal. Maar één man was er een man, die zo dom was om zijn eieren op te 

eten inplaatsin plaats van ze in zijn haar te smeren. Hij kreeg natuurlijk een kaal hoofd. En als 

hij op straat liep, kwamen er zo'n oploopzo veel mensen op af dat de motorpolitie er aan te 

paspolitie erbij moest komen.″.ʼ 

Terwijl ze praatte, had Pippi heel handig de eierdoppeneierschalen met haar vingers uit de 

pan gevist. Toen nam ze een badborstel die aan de muur hing en begon het 

pannekoekenbeslagpannenkoekenbeslag zo wild te kloppen, zodat het tegen de muren spatte. 

DaarnaZe goot ze wat er nog van over was in een koekenpan, die op de kachel stond. Toen de 

pannenkoek aan de ene kant bruin gebakkenbruingebakken was, gooide ze hem op tot 

halverwege de zolderinghet plafond, zodat hij zich in de lucht omdraaide. Ze ving hem weer 

in de koekepan op. Tenslotte koekenpan op en toen moest de andere kant bruin worden. 

Daarna gooide ze hem toen hij klaar was,de pannenkoeken dwars door de keuken op een bord 

dat op de tafel stond. 

″ʻEet hem op″,,ʼ riep ze, ″ʻeet hem, voordat hij koud is.″!ʼ 

En Tommy en Anneke aten hem op enAnnika vonden, dat het een heleerg lekkere 

pannekoek pannenkoek. Toen hij op was. Daarna nodigde , gingen ze met Pippi hen innaar de 

zhuitskamer. Daar stond maar één meubel. Het was een hele grote joekel van een kast, met 

een heleboel kleine laatjes. Pippi deed de laatjes open en liet Tommy en Anneikea alle 

schatten zien die ze daarin bewaarde. Er waren bijzondere vogeleieren en mooie 

slakkenschelpen en stenen, kleine, fijnebewerkte doosjes, prachtige zilveren spiegels, 

parelkettingen en nog veel meer datdingen die Pippi en haar vader hadden gekocht op hun 

reizen over de hele wereld. 

Pippi gaf haar nieuwe vriendjes ieder een cadeautje als herinnering.. Tommy kreeg een 

dolk met een glanzend parelmoeren handvat, en AnnekeAnnika kreeg een klein doosje, 

waarvan dehet deksel bedekt was met roze slakkenhuisjes, en een ring met een groene steen 

erin. 

″ʻAls jullie nu naar huis gaan″,,ʼ zei Pippi, ″ʻdan kunnen jullie morgen weer terugkomen. 

Als jullie niet naar huis gaan, kunnen jullie ook niet meer terugkomen. En dat zou jammer 

zijn.″.ʼ 

Dat vonden Tommy en Anneikea ook. En ze, en dus gingen dusze naar huis. VoorbijLangs 

het paard, dat alle haver had opgegeten en door, liepen ze naar het hek van Villa Kakelbont. 

Meneer Nilsson zwaaide hen na met zijn hoed. 
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6. Cijfermatige en grafische samenvatting 

 

SV1 NL1 NL2 NL3 NL4 NL15herz 

Aantal woorden 2.321 2.392 2.394 2.378 2.388 2.082 

Aantal zinnen 164 165 164 179 180 166 

Aantal tekens (zonder spaties) 10.233 10.601 10.582 10.478 10.497 9.215 

Aantal tekens (met spaties) 12.534 12.940 12.924 12.803 12.831 11.251 

Aantal paragrafen 50 53 52 53 54 49 

Gemiddeld aantal woorden per zin 14,15 14,50 14,60 13,28 13,27 12,54 

Gemiddelde woordlengte (zonder spaties) 4,41 4,43 4,42 4,41 4,40 4,43 

Gemiddelde woordlengte (met spaties) 5,40 5,41 5,40 5,38 5,37 5,40 

Gemiddeld aantal woorden per paragraaf 46,42 45,13 46,04 44,87 44,22 42,49 

Gemiddeld aantal tekens per zin (zonder 

spaties) 62,40 64,25 64,52 58,54 58,32 55,51 

Gemiddeld aantal tekens per zin (met 

spaties) 76,43 78,42 78,80 71,53 71,28 67,78 

Gemiddeld aantal zinnen per paragraaf 3,28 3,11 3,15 3,38 3,33 3,39 

Aantal spaties 2 301 2 339 2 342 2 325 2 334 2 036 

Gemiddeld aantal tekens per paragraaf 

(zonder spaties) 204,66 200,02 203,50 197,70 194,39 188,06 

Gemiddeld aantal tekens per paragraaf 

(met spaties) 250,68 244,15 248,54 241,57 237,61 229,61 

Tabel 14: Absolute cijfermatige samenvatting in getallen 
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SV1-NL1 NL1-NL2 NL2-NL3 NL3-NL4 NL4-NL15herz NL1-NL15herz 

Aantal woorden 3,1% 0,1% -0,7% 0,4% -12,8% -13,0% 

Aantal zinnen 0,6% -0,6% 9,1% 0,6% -7,8% 0,6% 

Aantal tekens 

(zonder spaties) 3,6% -0,2% -1,0% 0,2% -12,2% -13,1% 

Aantal tekens 

(met spaties) 3,2% -0,1% -0,9% 0,2% -12,3% -13,1% 

Aantal paragrafen 6,0% -1,9% 1,9% 1,9% -9,3% -7,5% 

Gemiddeld aantal 

woorden per zin 2,4% 0,7% -9,0% -0,1% -5,5% -13,5% 

Gemiddelde 

woordlengte 

(zonder spaties) 0,5% -0,3% -0,3% -0,2% 0,7% -0,1% 

Gemiddelde 

woordlengte (met 

spaties) 0,2% -0,2% -0,3% -0,2% 0,6% -0,1% 

Gemiddeld aantal 

woorden per 

paragraaf -2,8% 2,0% -2,5% -1,4% -3,9% -5,9% 

Gemiddeld aantal 

tekens per zin 

(zonder spaties) 3,0% 0,4% -9,3% -0,4% -4,8% -13,6% 

Gemiddeld aantal 

tekens per zin 

(met spaties) 2,6% 0,5% -9,2% -0,3% -4,9% -13,6% 

Gemiddeld aantal 

zinnen per 

paragraaf -5,1% 1,3% 7,1% -1,3% 1,6% 8,8% 

Aantal spaties 1,7% 0,1% -0,7% 0,4% -12,8% -13,0% 

Gemiddeld aantal 

tekens per 

paragraaf (zonder 

spaties) -2,3% 1,7% -2,9% -1,7% -3,3% -6,0% 

Gemiddeld aantal 

tekens per 

paragraaf (met 

spaties) -2,6% 1,8% -2,8% -1,6% -3,4% -6,0% 

Tabel 15: Relatieve cijfermatige samenvatting in procenten 
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Figuur 2: Aantal woorden in hoofdstuk 1 

 

 

Figuur 3: Aantal zinnen in hoofdstuk 1 

 

 

Figuur 4: Aantal paragrafen in hoofdstuk 1 
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Figuur 5: Gemiddeld aantal woorden per zin in hoofdstuk 1 

 

 

Figuur 6: Gemiddelde woordlengte (zonder spaties) in hoofdstuk 1 

 

 

Figuur 7: Gemiddelde aantal woorden per paragraaf in hoofdstuk 1 

 



Pagina 56 

 

Figuur 8: Gemiddelde aantal zinnen per paragraaf in hoofdstuk 1 


