
nijntje 
het beroemdste konijntje ter wereld bestaat 60 jaar 
 
Tijdens een vakantie in Egmond aan Zee, vertelt Dick Bruna elke avond voor het slapen gaan aan 
zijn oudste zoon Sierk een verhaaltje over een wit konijn dat door de tuin van het vakantiehuisje 
rondloopt. Dat konijn uit de verhalen wordt de inspiratie voor nijntje: Dick Bruna tekent nijntje in 
1955 voor de eerste keer. Sinds de eerste nijntje tekening heeft ze fans over de hele wereld 
gekregen die dol zijn op de boekjes, musicals, tentoonstellingen, website en alles wat er verder 
sindsdien verschenen is.  
 
Dick Bruna heeft 32 boeken over nijntje geschreven en geïllustreerd. Door de jaren heen zijn de 
nijntje titels in meer dan vijftig talen verschenen en er zijn inmiddels meer dan 85 miljoen exemplaren 
van verkocht. In het verleden werden in diverse landen verschillende namen voor nijntje toegepast. 
Nu is de benaming heel simpel: nijntje in Nederland en miffy in het buitenland. 
 
Toen Dick Bruna nijntje voor het eerst tekende was ze een stoffen speelgoeddier met wat lompe 
oren. Sinds de komst van de vierkante boekjes werd ze meer zoals wij haar nu kennen. Met haar 
zwarte oogjes kijkt ze je recht aan, puntige oren en wat bolle wangen. Gaandeweg zijn haar oren, 
gezicht en lijfje wat ronder geworden. Deze verandering is voor Dick Bruna heel onbewust gegaan. 
De nijntjes uit de verschillende tekenfasen zijn verwerkt in het logo van ’60 jaar nijntje’. 
 
Dick Bruna over de verhalen van nijntje tijdens een interview in 2002: 
‘De verhalen zijn altijd vriendelijk en eenvoudig, nooit eng. En het loopt altijd goed af. Nijntje en al 
aar vrienden zijn als een soort kinderen van me. Ze zijn zo dierbaar; ik wil niet dat daar iets 
vervelends mee gebeurt. Daarnaast wil ik kinderen niet betuttelen in mijn boekjes, maar probeer de 
oprechte verbazing van hun wereld te delen’.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


