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STOCtfi0tMr ,,Ikschreefommezelfte amuseren,verderniks", zo
zei Astrid Lindgren ooit. Maar met
haar boekenveranderdeze het wereldbeeldvan kinderen in honderden landen.Tot haar dood, gisteren in Stockholmop 94-jarigeleeftijd, is ze altijdoprecht verbáasd
geblevenover het succesvan haar
fantasieën.
Miljarden kinderen hebben de afgelopenvijftig jaar de avonturen
verslondenvan.Lindgrenshelden.
Ronja de Roversdochter;Kalle
Blomkwist, Mio mijn Mio, Karlsson van het Dak, Michiel van de
Hazelhoeve,Lotte uit de Kabaalstraat en al haar and'ereonvergetelijke helden werden een begrip.
Maar het was het onaftrankelijke,
roodharigemeisjemet reuzenkracht dat alle recordsbrak. Kinderen en ouders over de hele wereld
liepen winkelsen bibliotheken
plat voor de avontuurlijke Pippi
Langkous.
Lindgren werd op 14 november
1907geborenalsAstrid Emilia
Ericsson.Ze was de dochtervan
een predikant bij Vimmerby, in
het Zuid-Zw eedseSmaland.Haar
ouderswoonden op een boerderij
te middenvan landerijen en appelbomen. Samenmet haar broer en
zussenliep de kleineAstrid iedere
dag naar sthool, een kwartiertje
verderop.,,Mijn kindertijd was de
gelukkigsteuit mijn leven en was
zoalshij voor ieder kind zou moetenzijn", aldus Lindgren.Veel herinneringen uit haar jeugd gebruikte zij in haar boeken.
Na haar schooltijd verhuisdeLindgren naar Stockholm,waaÍzij op
haar achttiende inlg21 ongehuwd moederwerdvan een zóon,
Lasse.Om het jongetjete onderhouden werkte ze als secretaresse.
Zes jaar later trouwdeze enkreeg
een dochter,Karin. Toen dezelaatsteeensziekin bed lag woegze

Astrid Lindgren in 1987.
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haar moederte vertellenover ene
Pippi Langkous.Lindgrenverzon
ter plekke de avonturen van de
kleine supervrouw,die haar paard
Witie met één hand kon optillen,
en samenmet de áap meneerNielson in Villa Kakelbontwoonde.
Toen Lindgren zelf ziekin bed lag,
schreefzij de verhalenop, en
stuurde'zenaar de uitgeverij.Pippi was in 1945direct eén klássieker en maakte haar geestelijke
rnoederwereldberoemd.Het rebelsemeisjedoorbrakalle conventies
in kinderboeken,waarin met name meisjesvooral lief en gehoorzaam zijn en het lot over zich
heen laten komen.
Behalvedertigboekenschreef
Lindgrenook toneelstukken,televisieseries,
radioprogramma'sen
stripverhalen.Zoalshaar heldinnen nam zij geenblad voor de
mond. In 1976schreefze een sati-

risch sprookjenàar aanleidingvan
een absurdhogebelastingrekening. Het verhaalwerd gepubliceerdin de krant Expressenen leverde Lindgren een huis vol bloemen op. Enkeledagenlater werd
een belastingverlagingaangekondigd. Toch riep zíj de Zweden op
de sociaal-democraten
geen$temmeer te geven.Datzelfdejaar vbrloor de partij, die sindsde Tweede
Wereldoorloghad geregeerd,de
verkiezingen.
De laatstetien jaar schreefLindgren geenboekenmeer.Wel beantwoordde ze nogbrieven. Haar
post,van duizendenkinderen'en
volwassenenover de hele wereld,
wordt bewaardin de ZweedseKoninklijke Bibliothbek.In 1994 '
kreegLindgrende alternatieveNobelprijstoegekend,wegenshaar
inzet voor gerechtigheid,geweldloosheiden tolerantie.

1. WoaromschreefAstrid Lindgren
?
vonAstrid ?
2. Wot is de tweede(voor-)ncorn
3. Wat woshet beroepvonhoar vader?
4. Wanneerverzanzij de verholenvanPipiLongkous?
5. Zoek op: conventie(s).
aangekondigd
?
6. Woardoorwerd inZwedenin 1976 eenbelastingverfoging
7. fn welklandligt Stockholm?
8. Hoeoud wosAstrid Lindgrentoen ze de olïernqtieveNobelprijs kree.g?
9. Wst is tolerantie?
10.Woar wordt de post bewaarddie Asïrid kreegvonol hoar lezers?
11.Wie speeldePipiLongkousin de tv-serie en hoe heet het oopjevonPipi?

