Voorlezen zoals Bruna zijn werk had bedoeld
gedrukt worden en beschikbaar zijn
via de bibliotheek."

,,Welke jurk vinden jullie het mooist",
vraagt Carly van Schaik aan haar jonge
publiek in de Bibliotheek Utrecht.
Aimee (4, met de blauwe jas) en
Aslinur (5, met de roze jas) vinden
allebei de bloemetjesjurk het mooist.
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Afscheid bij het nijntje museum.
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De Bibliotheek Utrecht bracht de
erfenis van Dick Bruna terug naar
de kern en hield voorleessessies uit
zijn nijntjeboeken.
,,Welke jurk vind jij het mooist?,"
vraagt bibliotheekmedewerkster
Carly van Schaik aan haar jonge
publiek. Aimée (4) en Aslinur (5)
wijzen allebei naar de
bloemetjesjurk in het boekje 'nijntje
en haar vriendjes vieren feest'. Het
is een scene zoals elke ouder of
grootouder zich wel kan
voorstellen.

Boekhandel Broese had vrijdag al
meteen extra boekjes van 'nijntje
huilt' besteld. Centraal in hun
etalage en in een vitrinekast op de
kinderafdeling staat het boek 'nijntje
art parade' met een zwarte nijntje
voorop. ,,Dat vonden we wel
symbolisch: nijntje is normaal
gesproken natuurlijk altijd wit, maar
nu even zwart'', zegt Marjolein van
Ziel van de kinderafdeling.
Op dat moment is stadsbeiaardier
Malgosia Fiebig vanaf de Domtoren
bezig met een ode aan de
nijntjemuziek. Over Bruna's
wereldberoemde konijntje zijn veel
liedjes gemaakt voor tv, film en
musical, onder meer door Joop
Stokkermans en Ivo de Wijs.
In het stadskantoor en in het
stadhuis ligt er vanaf vandaag een
condoleanceregister voor Dick
Bruna. Ook online kan er worden
gecondoleerd. Zondagmiddag
hadden ruim 1400 mensen daar al
gebruikt van gemaakt.
In het Centraal Museum ligt in het
Dick Bruna Atelier een
condoleanceboek. In alle talen
staan blijken van medeleven.
'Gracias por todos los hermosos'
(bedankt voor al het moois) staat er
onder meer, net als boodschappen
van Japanse, Franse en Engelse
bezoekers. Tot vrijdag is de
toegang gratis zodat mensen het
register in het atelier kunnen
tekenen.

De Bibliotheek Utrecht sprong met
drie voorleessessies in op het
overlijden van de Utrechtse
tekenaar. ,,Utrecht, Dick Bruna en
de bibliotheek zijn enorm met
elkaar verbonden. Leren lezen
begint eigenlijk met Bruna," zegt
woordvoerder Isabella Arons.
,,Mensen vragen zich meteen af of
er nu nog wel boekjes zullen
verschijnen, maar nijntje zal altijd
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