Buitenlandse media loven schepper van 'miffy'
artikel uit 2011 naar boven waarin
ze nijntje vergeleek met de
tekenkat Hello Kitty: 'miffy was
Hello Kitty ver vooruit', kopte de
krant. Bruna was nooit te spreken
over de Japanse poes. Hij vond het
plagiaat.
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Nieuwsmedia over de hele wereld
berichten over de dood van Dick
Bruna. Van Japan tot Zweden en
van India tot Mexico schrijven
journalisten over de tekenaar van
nijntje, die in de meeste landen
overigens miffy heet.
Zo beschrijft het Duitse weekblad
Der Spiegel hem als 'de schepper
van het wereldberoemde konijn
miffy, die hij in 1955 bedacht onder
de Nederlandse naam nijntje (een
afkorting van konijntje)'. Volgens
Der Spiegel is er weer een
Duitstalige versie in de maak. ,,Het
konijnenmeisje beleefde geen grote
avonturen, maar dat is precies de
charme van de boeken voor de
nijntjefans," schrijft de Deutsche
Welle in een necrologie.

,,Decennia voordat Instagram
vierkante beelden mateloos
populair maakte, begreep Bruna
hun kracht al. Jarenlang werden
zijn nijntjeboeken gedrukt in
vierkant formaat," looft de
Washington Post. De krant meldt
dat het dick bruna huis op Twitter
het overlijden van Bruna bekend
maakte met een illustratie van
nijntje die een traan wegpinkt. De
vlaggen op het stadhuis in Utrecht
gingen meteen halfstok.
De Engelse Guardian wijst erop dat
nijntje zo populair werd dat er een
hele merchandise omheen is
ontstaan: ze begroet zelfs
bezoekers van haar vaderland
vanaf de muren van Schiphol.

De Franse Le Figaro refereert aan
de studiejaren van Dick Bruna in
Parijs. Daar maakte hij kennis met
de Franse schilders Henri Matisse
en Ferdinand Léger door wie hij
zich liet inspireren voor zijn latere
werk. De Franse krant haalt ook de
beroemde uitspraak van Bruna
aan: ,,Als ik aan mijn tekentafel zit,
dan voel ik me weer als een kind.''
Volgens zowel de Zweedse
Dagens Nyheter als de
Amerikaanse krant Washington
Post was Bruna zijn tijd ver vooruit.
De Zweedse krant haalt een eigen
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