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Woord vooraf 

In 2008 volgde ik de Zomercursus Nederlandse Taal en Cultuur van de Nederlandse Taalunie. 

In die tijd werd een vertaalproject aangeboden. Het prentenboek Tien stoute katjes van 

Mensje van Keulen zou voor verschillende doelculturen vertaald worden. Ikzelf zat in de 

groep die verantwoordelijk was voor de Duitse vertaling. Hierin werd ik geconfronteerd met 

de volgende drie vertaalmoeilijkheden: 

1. Vertalen voor kinderen - Men kan als vertaler niet dezelfde kennis bij kinderen verwachten 

 zoals men dat over het algemeen bij volwassenen kan. 

2. Vertalen van een tekst in rijmvorm – aftelrijm. Bij deze rijmvorm is het moeilijk om de 

brontekst inhoudsmatig over te zetten in een andere taal. 

3. Vertalen wanneer illustraties niet mogen worden veranderd: Omdat de illustraties in 2001 

bekroond werden met de Gouden Penseel zouden deze ook bij het productieproces van de 

doeltekst worden behouden.  

De vertalingen werden begeleid door Edo Velema, docent voor de Nederlandse Taalunie. 

Mede dankzij hem en een subsidie van het Nederlands Literair Productie- en 

Vertalingenfonds is de publicatie van dit boek in 2009 tot stand gekomen. Edo Velema was 

bij de studenten onder andere bekend als liefhebber van het werk van Dick Bruna, vooral van 

de nijntje-boeken. Zijn passie heeft zich direct overgedragen op mij. Sindsdien bekijk en 

bestudeer ik verschillende nijntje-teksten en hun vertalingen in het Duits, Engels en Zweeds. 

Dit vertaalproject en de invloed van Edo Velema was voor mij zo inspirerend dat het 

uiteindelijk heeft geleid tot een scriptie over de onderwerpen vertaling en prentenboeken. 

Verder kreeg ik in 2010 het proefschrift Nederländska bilderböcker blir svenska - En 

multimodal översättningsanalys van mijn docente Sara Van Meerbergen te lezen. In dit 

proefschrift maakte ik voor het eerst kennis met de multimodale vertaalanalyse. Van 

Meerbergen gebruikt deze methode bij de analyse van drie nijntje-teksten en hun vertalingen 

in het Zweeds. In navolging van haar onderzoek ga ik voor deze voorliggende scriptie het 

prentenboek het huis van nijntje, de Duitse vertaling Zu Haus bei Miffy en de Zweedse 

vertaling Hemma hos Miffy multimodaal analyseren. 

Hjördis Müller/Stockholm, januari 2012 
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1.Inleiding 

1.1. Dick Bruna’s nijntje 

Dick Bruna‟s achtergrond als grafisch kunstenaar gaf hem de overtuiging dat door eenvoud 

kinderen vrij hun fantasie kunnen laten zweven (Dick Bruna Huis webpagina 2011). Bruna‟s 

grafische stijl wordt gekenmerkt door vermindering van alles tot zijn basis. Dick Bruna staat 

voor directheid en eenvoud. De boodschap moet onmiddellijk te herkennen zijn. De 

personages in Bruna‟s nijntje-serie zijn altijd in wit gekleurd tegen een groene, blauwe, gele, 

rode en soms ook een witte achtergrond (Linders 2006:188). De afgebeelde objecten zijn 

gedefinieerd door zwarte lijnen. De nijntje-boeken zijn 15,5 cm bij 15,5 cm en ze bestaan uit 

12 afbeeldingen, elk met vier begeleidende regels van tekst in abcb- rijm (McCorquodale, 

Hallam & Waite 2009:199). Over zijn teksten zegt Bruna zelf, dat hij zijn rijmschema heus 

niet gaat veranderen, want die teksten horen gewoon bij mijn werk en de kinderen blijken het 

ook prettig te vinden. Hoewel het tekenen voor mij nog steeds de hoofdzaak is en ik altijd in 

de eerste plaats een mooi beeld wil maken,… (Vrooland-Löb 2006:497). Verder gebruikt 

Bruna geen hoofdletters. Voor “de vader van nijntje” zijn de letters ook een deel van het 

beeld. Zijn boeken zullen voor kinderen in de leeftijd van twee tot zes jaar worden 

voorgelezen (McCorquodale, Hallam & Waite 2009:202). Daarom zijn enkel leesteksten 

nodig (Linders 2006:232).  

In Nederland werd een eerste nijntje-versie al in 1955 gepubliceerd. Acht jaren later 

verschijnt een nieuwe nijntje met veranderde prenten op de Nederlandse markt (Linders 

2006). Nijntje werd in Duitsland in de jaren 70 eerst bekend als Nina.
1
 In Zweden werd nijntje 

in de jaren 1960 als Lilla Kanin bekend (Van Meerbergen 2010:36). Volgens de richtlijnen 

van de huidige uitgever Mercis Publishing veranderde haar internationale naam in de jaren 

1990 tot Miffy (Van Meerbergen 2010). Vanwege de coproductie werden in de Duitse en 

Zweedse vertaling onder ander de kartonnen-kaft, boekformaat, het aantal pagina‟s en de 

verdeling tussen de schriftelijke tekst op de linkerpagina en de afbeelding op de rechterpagina 

bewaard. Dit geldt ook voor de afbeeldingen. De rijmstructuur wordt vastgelegd door 

richtlijnen van Mercis Publishing. Het uitgeven van prentenboeken of geïllustreerde boeken 

zonder internationale coproducties is vandaag bijna ondenkbaar (O‟Sullivan 2005:101). In 

                                                 
1
 Een zoektocht in de digitale bibliotheek catalogi van Deutsche National Bibliothek toont de eerste Duitse 

nijntje publicaties onder de naam Nina (vgl. Van Meerbergen 2010). 
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1971 richtte Dick Bruna samen met Pieter Brattinga Mercis bv op, een bedrijf dat 

verantwoordelijk is voor de merchandising (Vrooland-Löb 2006:509-519). Mercis bv 

indexeert alle tekeningen en ontwerpt een aantal basisvoorwaarden.  

1.2. Terminologie 

Van Meerbergen (2010) volgende gebruik ik het woord tekst voor de "hele" prentenboektekst, 

die uit schriftelijke en visuele elementen bestaat. Voor deze twee elementen gebruik ik Van 

Meerbergen‟s verwijzingen naar schrift/schriftelijke tekst en beeld/visuele tekstcomponent 

(Van Meerbergen 2010:18). 

Teksten waar schrift en beeld worden gecombineerd tot een zinvol geheel noemen Kress & 

van Leeuwen (2006:177) multimodale teksten. Verder definiëren Kress & van Leeuwen 

multimodaliteit als “the use of several semiotic modes in the design of a semiotic product or 

event” (2001:20). Met de term multimodaal bedoelt men een vereniging van verschillende 

semiotische elementen om een volledige tekstuele betekenis te kunnen creëren (Baldry & 

Thibault: 2006:21). De “hele” prentenboektekst kan worden beschouwd als een multimodale 

tekst waarin betekenis wordt gecreëerd door zowel schrift als beeld. 

Voor mijn analyse ga ik het samenspel tussen beeld en schrift bestuderen. Hiervoor ga ik het 

begrip prentenboektekst gebruiken. Daarmee wil ik het geheel van de twee tegenover elkaar 

liggende pagina‟s uitdrukken. Bij het huis van nijntje bestaat een prentenboektekst uit de 

schriftelijke tekst (links) en de visuele tekstcomponent (rechts). 

1.3. Doel  

In haar multimodale tekstanalyse koppelt Van Meerbergen (2010) de sociosemiotische 

beeldanalyse (Kress & Van Leeuwen 2006) aan de  functionele linguïstiek /SFL (Halliday & 

Matthiessen 2004). Daarbij wil ook ik graag analyseren hoe het interactieve potentieel van de 

teksten en het referentiële samenspel tussen schrift en beeld veranderen tussen bron-  en 

doelteksten. In hoofdstuk 2.2.1. en 2.2.2. ga ik de begrippen interactief potentieel en 

referentieel samenspel preciezer uitleggen. Zoals in Van Meerbergen (2010) werd aangetoond 

kan Toury‟s analytische model voor de vertaalnormen worden aangevuld met een SFL-

geïnspireerde multimodale tekstanalyse om de prentenboektekst van het huis van nijntje en de 

doelteksten ervan te kunnen analyseren.  

Verder wil ik een antwoord op de volgende vraag krijgen: Hoe laten zich de vertalingen van 

het huis van nijntje binnen Casagrande‟s (1954) model van vertaaldoelen beschrijven?   
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In hoofdstuk 2.4. leg ik uit hoe ik mijn analyse exact ga opbouwen om het doel van mijn 

scriptie te kunnen bereiken. 

1.4. Materiaal 

Dick Bruna‟s het huis van nijntje werd voor het eerst in 1991 bij de recente uitgever Mercis 

Publishing gepubliceerd. De voor deze scriptie gebruikte versie van het huis van nijntje werd 

gepubliceerd in 2011 (23e oplage). 

Titania Verlag is op dit moment verantwoordelijk voor de publicatie van de Miffy-serie in 

Duitsland. Sinds januari 2011 zijn er drie nieuwe Duitse Miffy-vertalingen gepubliceerd: Miffy 

(2011), Miffy im Zoo (2011) en Zu Haus bei Miffy (2011). Voor mijn scriptie ga ik de 

doeltekst Zu Haus bei Miffy analyseren. Als verantwoordelijken voor de Duitse tekst zijn 

Maraike Sörensen en Sabine Steinem aangegeven, allebei werken als redacteur bij Titania 

Verlag. Opvallend is hier dat zij niet direct als “vertalers” worden aangegeven. Titania Verlag 

krijgt de Nederlandse brontekst en de Engelse doeltekst als brontekst voor hun vertaling. De 

Engelse doeltekst is geen gepubliceerde tekst. Bij de vertaling oriënteren zij zich meer op de 

Engelse doeltekst. Rune (1991:25) spreekt hier van een hulpvertaling. Tijdens het 

vertaalproces wordt een andere (hulptaalvertaling) of een eerdere (oude vertaling) vertaling 

ter hulp genomen. De editie van Zu Haus bei Miffy werd uitgevoerd in een klassieke 

coproductie. Dat is volgens Titania Verlag de standaard procedure voor geïllustreerde boeken 

(mailcorrespondentie 30 april tot 21 juni 2011). De originele uitgever ontvangt de vertalingen 

van de partneruitgeverijen en produceert alle edities in één productieproces. De kosten 

worden verlaagd en de originele uitgever behoudt de controle over de tekstproductie (voorziet 

zelf de voorschriften voor de doeltekstedities). Daarom worden in dit geval illustraties, het 

schrijven van grote/kleine letters en de rijm door Mercis Publishing vastgesteld. De Duitse 

uitgeverij is niet gebonden aan de oorspronkelijke metriek. Mercis Publishing kan 

aanpassingen eisen als de doeltekst zich te sterk van de brontekst onderscheidt. De 

samenwerking met Mercis Publishing is volgens Titania Verlag zeer nauw. Zo heeft 

bijvoorbeeld Mercis Publishing besloten dat nijntje in het Duits een haas is en geen konijn. De 

reden hiervoor is niet bekend bij Titania Verlag (mailcorrespondentie 30 april tot 21 juni 

2011). 

 

In Zweden is Ordalaget Bokförlag verantwoordelijk voor de publicatie van de Miffy-serie. 

Voor mijn scriptie ga ik de doeltekst Hemma hos Miffy analyseren. Als vertaler voor de 
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“Zweedse tekst” is Margot Henrikson aangegeven. De keuze om Hemma hos Miffy geen 

vertaling te noemen ligt volgens de Zweedse uitgeverij bij het gebruik van niet alleen de 

brontekst tijdens het vertaalproces (Van Meerbergen 2010:113). Zoals bij de Duitse 

doeltekstproductie heeft men ook hier de Engelse vertaling gebruikt. Verder moest de 

vertaling zich strikt aan de vers-, rijmstructuur en de visuele tekstcomponenten houden. 

Daarom was het volgens Ordalaget niet mogelijk dicht bij de inhoud van de brontekst te 

blijven. Voor mijn scriptie classificeer ik de “Zweedse tekst” echter als vertaling. In 

navolging van Rune (1991) kan men ook hier van het gebruik van een hulpvertaling spreken.  
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2.Theorie en methode 

2.1. Descriptieve vertaalwetenschap (DTS) 

Het theoretische kader voor het onderzoek in deze scriptie bestaat onder ander uit descriptieve 

vertaalwetenschap (DTS). Een belangrijk persoon binnen dit onderwerp is Gideon Toury. 

Volgens hem is het van belang om vertalingen zo te beschrijven zoals ze in werkelijkheid zijn. 

Eén vraag staat centraal in de analyse: Waarom zien vertalingen er zo uit (Toury 1995:1-2)?  

Zoals in Van Meerbergen (2010:55) te lezen is, moeten normen worden beschouwd als een 

analytisch instrument. Met hulp van initiële vertaalnormen laat zich een algemene tendens in 

de vertaalstrategie identificeren. Maar een vertaalstrategie is nooit absoluut. Deze strategieën 

laten zich indelen in doel(cultuur)gerichte of bron(cultuur)gerichte vertaalstrategie (Toury 

1995:53-69). De bron(cultuur)gerichte vertaalstrategie oriënteert zich op de normen van de 

broncultuur. De doel(cultuur)gerichte vertaalstrategie kan een manipulatie van de brontekst 

toelaten. Uit het onderzoek van Van Meerbergen (2010) van drie nijntje-teksten in Zweedse 

vertaling blijkt dat de vertalingen zowel een bron(cultuur)gerichte als een 

doel(cultuur)gerichte vertaalstrategie volgen. Hetzelfde resultaat is ook voor mijn Zweedse 

tekstkeuze te verwachten, maar ook voor mijn Duitse. Voor beide vertalingen wordt de 

Engelse tekst als hulpbron gebruikt, dit verwijst naar een doel(cultuur)gerichte 

vertaalstrategie. Veranderingen van onder andere de visuele prentenboekteksten was vanwege 

de coproductie en de richtlijnen van Mercis Publishing bv niet mogelijk. Binnen de matrice 

normen laat zich volgens Van Meerbergen (2010:205)  minder van een bron(cultuur)gerichte 

vertaalstrategie dan meer van vertaalrichtlijnen spreken. 

Voor mijn onderzoek van de vertalingen van het huis van nijntje voeg ik voor de analyse van 

initiële vertaalnormen het model van Casagrande (1954) toe. Ik hoop daarmee de vertalingen 

beter te kunnen classificeren en uit een ander perspectief dan Van Meerbergen (2010) te 

kunnen bekijken. Het model van Casagrande wordt door Rune (1991:54-64) omschreven als 

een classificatie vanuit het doel van de vertaling. Hier onderscheidt men vertalingen met hulp 

van vier categorieën: 

1. Pragmatische vertaling 

De focus ligt hier niet op de vorm van de taal maar op het overbrengen van informatie. 

Een pragmatische vertaling is een effectieve overdracht van informatie naar de 

doeltaal.  
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2. Estetisch-poëtische vertaling 

Een estetisch-poëtische vertaling is de tegenhanger van een pragmatische vertaling. 

Hier is vooral de taalvorm belangrijk. De informatie van de brontekst staat in de 

achtergrond bij de vertaling.  

3. Etnografische vertaling 

Voor de doeltekst wordt de vorm van de taal aangepast aan de lezer. Als een typisch 

element van een etnografische vertaling noemt Rune (1991:57) tekstcompletering 

zoals een woordenlijst met verklaringen voor de doeltekstlezer.  

4. Linguïstische en didactische vertaling. 

Bij een linguïstische vertaling concentreert men zich vooral op de taalstructuur en 

grammatica. Men vertaalt hier woord voor woord, maar ook morfeem voor morfeem. 

Als een voorbeeld van een linguïstische vertaling noemt Rune (1991:57) de 

machinevertaling. Deze vorm van vertaling heeft vooral een didactisch doel, 

bijvoorbeeld bij het taalonderwijs.  

Het vertaalproces kan in verschillende fasen ingedeeld worden (Toury 1995:58). Deze worden 

door preliminaire en operationele normen beïnvloed of gesterkt. Preliminaire normen duiden 

gemaakte keuzes in het productieproces aan. Deze keuzes gaan het vertaalproces vooraf. Hier 

probeert men vragen over de reden van een vertaling te beantwoorden. Operationele 

normen sturen de keuzes in de vertaalprocessen. Hier onderzoekt men meer de keuzes die de 

vertalers hebben gemaakt. Vanwege de gelimiteerde omvang van mijn scriptie ga ik mijn 

onderzoek alleen concentreren op de analyse van operationele normen.  Operationele 

normen zijn onderverdeeld in matrice normen en tekstueel-linguïstische normen (Toury 

1995:58-59, Hermans 1999:76). Met matrice normen wordt beschreven hoe de macro-

structuur van de brontekst wordt overgebracht naar de doeltekst (bijvoorbeeld de keuze of 

men de hele of alleen een deel van de tekst gaat vertalen). Tekstueel-linguïstische 

normen betreffen de micro-structuur van de tekst (bijvoorbeeld precieze woordkeuze en 

zinsbouw).  

2.2. Multimodale tekstanalyse 

Voor mijn tekstanalyse gebruik ik als analyse-instrument Michael Halliday's systemisch-

functionele linguïstiek/SFL (Halliday & Matthiessen 2004). Holmberg & Karlsson (2006:10-

18) beschrijven SFL als een grammatica waar betekenis en functie het uitgangspunt zijn en 

waar betekenis wordt gecreëerd. Men gaat ervan uit dat wij taal voor drie redenen gebruiken: 
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Wij proberen met anderen in contact te komen. Wij beschrijven onze ervaringen van alles om 

ons heen. Met de hulp van taal organiseren wij de informatie die wij leveren, zodat wij 

betekenis kunnen creëren. Dit laatste proces wordt met de term metafuncties aangeduid. 

Binnen SFL gaat men van drie metafuncties uit: 

1. ideationele metafunctie 

2. interpersonele metafunctie 

3. tekstuele metafunctie 

Kress & van Leeuwen (2006:41-42) hebben de theoretische ideeën over metafuncties uit het 

werk van Halliday in hun visuele grammatica (grammar of visual design) overgenomen…they 

(the three metafunctions) apply to all semiotic modes, and are not specific to speech or 

writing. Kress & van  Leeuwen onderzoeken daarmee ook hoe betekenis wordt uitgedrukt of 

gecreëerd binnen de visuele modi.   

Voor mijn onderzoek zijn de interpersonele en tekstuele metafuncties de enige belangrijke. 

Met hulp van de interpersonele metafunctie ga ik het interactief potentieel (hoofdstuk 2.2.1.) 

onderzoeken en met hulp van de tekstuele metafuncties het referentieel samenspel tussen 

schrift en beeld (hoofdstuk 2.2.2.). Voor mijn onderzoek ga ik me alleen concentreren op de 

belangrijkste punten binnen deze twee metafuncties die ook een deel uitmaken van de 

multimodale analyse in Van Meerbergen‟s onderzoek (2010) en nodig zijn voor mijn eigen 

analyse van interactief potentieel en referentieel samenspel. Om deze reden ga ik de 

metafuncties aan de hand van Van Meerbergen‟s beschrijvingen uitleggen. 

2.2.1. Interactief potentieel 

De interpersonele metafunctie geeft aan hoe taal een relatie tussen spreker en toehoorder 

creëert (Holmberg & Karlsson 2006:31). Hier ontwikkelde Van Meerbergen (2010:78)  voor 

haar multimodale vertaalanalyse het begrip interactief potentieel. Daarmee wil zij uitdrukken 

hoe beeld en schrift sociale interactie met de lezer kunnen creëren. Om de sociale en 

interactieve relaties tussen tekst en lezer te kunnen onderzoeken ga ik de teksten naar 

vier taalhandelingen die ontwikkeld werden in Halliday & Matthiessen (2004, Van 

Meerbergen: 2010:79-81, Holmberg & Karlsson 2006:32-37) analyseren. De volgende 

taalhandelingen worden gerealiseerd in de interactie tussen sprekers en ontvangers: 

1. aanbod (een handeling mogelijk maken – Jij mag kijken.) 
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2. gewone bewering (geven van informatie – Dat is wel handig, hoor.) 

3. oproep (een handeling aanmanen – Kijk!) 

4. vraag (informatie aanvragen – Ga jij mee?) 

Visuele tekstcomponenten kunnen interactief potentieel in de tekst onder andere door een blik 

realiseren. De lezer ontmoet de blik en kijkt terug. De sociale relaties tussen tekst en lezer 

kunnen bijvoorbeeld door de symbolische afstand worden beïnvloed (Van Meerbergen 

2010:81-83, Kress & van Leeuwen 2006:124-129). Indien de lezer niet wordt aangesproken 

wordt sterke distantie uitgedrukt. Met informele aanspreekvormen en een informeel 

taalgebruik kan men daarentegen nabijheid uitdrukken. Bovendien kan nabijheid ook visueel 

door close-ups  worden uitgedrukt. Zo worden bijvoorbeeld alleen hoofd en schouders 

getoond als de afgebeelde deelnemer in een gewone close-up is afgebeeld. Daardoor wordt 

een intieme relatie tussen tekst en lezer mogelijk gemaakt: The relation between the human 

participants represented in images and the viewer is once again an imaginary relation. 

People are portrayed as though they are friends, or as though they are strangers (Kress & 

van Leeuwen 2006:126). Een minder intieme relatie tussen lezer en afgebeelde deelnemers 

wordt door verschillende gradaties van afstand gerealiseerd. Maar ook hier lijkt de afgebeelde 

deelnemer binnen gespreksafstand van de lezer te zijn: 

 dichte middelafstand toont de deelnemer zijn bovenlichaam tot aan de taille 

 middelafstand toont de deelnemer zijn lichaam tot aan de knieën 

 verre middelafstand toont de deelnemer zijn totale lichaam. 

In schriftelijke teksten kunnen sociale attituden en verschillende interpersonele betekenissen 

via het gebruik van verschillende modale hulpwerkwoorden of van bijwoordelijke bepaling 

van modaliteit uitgedrukt worden (Van Meerbergen 2010:84). In het geval van beelden 

kunnen sociale attituden door een bepaald perspectief worden uitgedrukt (Kress & van 

Leeuwen 2006:129-140). Door een verticaal perspectief  kunnen verschillende sociale relaties 

tussen de lezer en de afgebeelde deelnemer worden gerealiseerd. Een verticaal perspectief, 

welke sociale gelijkheid uitdrukt en daarmee een interactief potentieel mogelijk maakt, is het 

oog-in-oog-perspectief. Zowel de lezer als de afgebeelde deelnemer bevinden zich op 

dezelfde hoogte. Dat is vaak het gebruikte perspectief voor de visuele tekstcomponenten van 

de nijntje-teksten. Horizontale perspectieven geven verschillende graden van sociale 

integraties aan. Door bijvoorbeeld een frontale afbeelding wordt sociale integratie mogelijk. 
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Een van-achter-perspectief geeft een minder sterke sociale integratie. Een hoog interactief 

potentieel is vooral door een hoge sociale integratie zoals bij een frontale afbeelding mogelijk.  

2.2.2. Referentieel samenspel 

Tekstuele metafuncties duiden aan hoe de tekst wordt gestructureerd. Any semiotic mode has 

to have the capacity to form ‘texts’, complexes of signs which cohere both internally with 

each other and externally with the context in and for which they were produced (Kress & van 

Leeuwen 2006:43). Hier uit volgend ga ik voor mijn multimodale vertaalanalyse het 

samenspel tussen schrift en beeld van uit drie categorieën onderzoeken die voorgesteld 

worden door Van Meerbergen (2010:86): 

1. referentieel samenspel tussen schrift en beeld 

2. deiktisch samenspel tussen schrift en beeld  

3. metatalige referenties naar het beeld. 

Met het referentiële samenspel bedoelt Van Meerbergen de relatie van informatie in de 

schriftelijke tekst en het beeld. Bepaalde aspecten worden in de schriftelijke tekst genoemd en 

zijn ook in de visuele tekstcomponent gerepresenteerd. Met deiktisch samenspel bedoelt zij 

het gebruik van deiktische referenties zoals hier en daar in de schriftelijke tekst. Deze richten 

de aandacht van de lezer direct op de visuele tekstcomponent. Met metatalige referenties 

wordt de lezer (in)direct uitgenodigd om naar de visuele tekstcomponent te kijken, 

bijvoorbeeld door “Hier zie je dat.”. Het referentiële samenspel kan daardoor een interactief 

potentieel krijgen. Zoals Van Meerbergen (2010:86) ga ook ik voor mijn multimodale 

vertaalanalyse de term  interactieve referentie voor referenties zoals Kijk! gebruiken. Hier 

verwijst de referentie naar een beeld in combinatie met een interactief potentieel.  

2.3. Methode 

Voor de analyses gebruik ik de multimodale vertaalanalyse die werd ontwikkeld in Van 

Meerbergen (2010). In deze methode wordt gebruik gemaakt van onder andere het model van 

Toury (1995) voor de analyse van operational vertaalnormen (vgl. 2.1.). Door het 

systematische vergelijken van alle prentenboekteksten in de brontekst en de doelteksten ga 

ik tekstueel-linguïstische normen bestuderen.  

Ik ga de vertalingen van het huis van nijntje door een vergelijkende multimodale 

vertaalanalyse bestuderen. Zu Haus bei Miffy (2011) en Hemma hos Miffy (2005) worden 
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vergeleken met de brontekst het huis van nijntje (2011). Zoals Van Meerbergen (2010) ga ik 

onderzoeken hoe in de brontekst en de doelteksten de volgende aspecten worden gerealiseerd: 

 een interactief potentieel tussen tekst en lezer 

 verschillende vormen van pedagogisch samenspel tussen schrift en beeld. 

Ik gebruik daarmee twee analysecategorieën uit Van Meerbergen (2010). Om het interactief 

potentieel tussen tekst en lezer te kunnen onderzoeken ga ik de schriftelijke en visuele 

middelen die in de teksten worden gebruikt analyseren. Deze middelen kunnen volgens Van 

Meerbergen (2010:132) het volgende uitdrukken: 

 interpersonele eisen (eis, vraag, blik) 

 sociale nabijheid (aanspreekvorm, informeel taalgebruik, symbolische afstand in de 

beelden) 

 sociale integratie of attitude van de verteller (de lezer als ingeschreven deelnemer in 

de geschreven tekst, tussenwerpsel, visueel perspectief). 

Daarnaast ga ik zoals Van Meerbergen (2010) in haar onderzoek van nijntje-teksten de 

verschillende vormen van pedagogisch samenspel tussen schrift en beeld in de bron- en 

doeltekst onderzoeken. Ik onderzoek in alle teksten het bestaan van de drie categorieën die 

ontwikkeld werden bij Van Meerbergen (2010): referentieel en deiktisch samenspel en ook 

metatalige referenties. Daarmee wil ik analyseren hoe dezelfde beelden op verschillende 

manieren van de schriftelijke teksten worden gebruikt. 
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3. Analyse 

3.1. Inhoud van de brontekst het huis van nijntje 

De brontekst het huis van nijntje vertelt over het huis van nijntje. Het verhaal begint met de 

beschrijving van een klein huis. De lezer krijgt op de volgende pagina‟s de spullen van nijntje 

in het huis gepresenteerd en leert dat ze onder andere een beker met twee oren heeft, haar 

jurken netjes in de klerenkast hangen en zij haar speelgoed in een grote mand verzameld. Het 

verhaal eindigt ermee dat het al zeven uur is en op die tijd gaat nijntje naar bed. In hoofdstuk 

3.2. ga ik de brontekst van het huis van nijntje met zijn vertalingen in het Duits en Zweeds 

analyseren. Voor een beter begrip heb ik de Duitse doeltekst in het Nederlands vertaald. Deze 

vertaling is als bijlage van de scriptie toegevoegd. 

3.2. Multimodale vertaalanalyse 

In het huis van nijntje is de interpersonele blik altijd een centraal interactief instrument (vgl. 

Van Meerbergen 2010:125-129). De lezer ontmoet op vier prentenboekteksten, op de 

voorkant, de titeldubbelpagina en de achterkant de blik van één of meer afgebeelde 

deelnemer(s). Op een vijfde prentenboektekst ontmoet de lezer zelfs de blik van het speelgoed 

van nijntje, haar gele beer.  

Voorkant en titeldubbelpagina: 

           

De titeldubbelpagina plaatst nijntje aan de linkerkant boven de geschreven tekst  “dit boek is 

van_______ "(" Dieses Buch gehört______ ", “Den här boken tillhör______”). Dit geeft 

volgens Van Meerbergen (2010:125) ruimte voor de lezer om zijn of haar naam in te vullen. 

De streep wordt volgens haar gebruikt als een interactief element en een contactgevende 

functie tussen tekst en lezer. Op de titeldubbelpagina wordt nijntje frontaal met het hele 

lichaam en naar de lezer kijkend afgebeeld. De titel staat rechts. Het interpersoneel potentieel 
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is daardoor hoog. Bovendien maakt Bruna gebruik van andere interpersonele elementen zoals 

perspectief en symbolische afstand. In het huis van nijntje ziet men afgebeelde deelnemers 

altijd op dezelfde ooghoogte als de lezer. Daardoor wordt het interpersoneel potentieel tussen 

tekst en lezer versterkt. Ten aanzien van horizontaal perspectief en sociale integratie in 

nijntje-teksten onderscheidt Van Meerbergen (2010: 127) volfrontale (helfrontal) beelden en 

semifrontale (halvfrontal) beelden. Bij semifrontale beelden wordt alleen het hoofd van de 

deelnemer frontaal weergegeven, terwijl de rest van het lichaam van de zijkant wordt 

afgebeeld. Semifrontale beelden verschijnen niet in het huis van nijntje. Volfrontale beelden 

waar heel het lichaam frontaal wordt getoond verschijnt één keer: prentenboektekst 10. Het 

feit dat de hoofden van de afgebeelde deelnemers frontaal worden getoond, geeft een hoge 

mate van sociale integratie tussen tekst en lezer (Van Meerbergen 2010:129). 

 

Prentenboektekst 1: 

dit is het huis van nijntje 

het is wel niet zo groot 

maar wel heel erg gezellig 

de luiken die zijn rood 

 

 

De visuele tekst op prentenboektekst 1 toont een wit huis met een rood dak en een raam met 

rode luiken. Zowel de bron- als doelteksten refereren in de schriftelijke tekst naar het 

afgebeelde huis en zijn eigenschappen. Er ontstaat een iets andere referentiële interactie 

tussen tekst en beeld in de bron- en doelteksten, omdat er naar verschillende aspecten in de 

schriftelijke tekst wordt verwezen.  

De bron- en doelteksten verwijzen alle naar het huis (regel 1), maar ze verwijzen naar 

verschillende eigenschappen van het huis. De brontekst verwijst in regel 4 naar de rode 

luiken, maar beschrijft het huis verder als “niet zo groot” en “heel erg gezellig” (regel 2-3). 

Duitse doeltekst Zweedse doeltekst 

dies ist das kleine weiße Haus 

wo uns‟re Miffy wohnt 

mit ein paar schönen Zimmern 

und Fenstern scharlachrot 

Här ser du Miffys hus 

med röda luckor på. 

Det är ju ganska litet 

så rummen är nog små. 
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Daardoor wordt de lezer gericht op andere, niet-afgebeelde en door de verteller 

geïnterpreteerde eigenschappen verwezen. De Duitse doeltekst refereert naar de witte kleur 

van het huis en beschrijft het huis als klein (regel 1). Verder krijgt de lezer de informatie dat 

in het huis mooie kamers zijn (regel 3). De Duitse doeltekst verwijst ook naar de rode ramen 

(regel 4), dit terwijl het beeld duidelijk groene ramen toont. Door dit verschil tussen het beeld 

en de inhoud van de schriftelijke tekst wordt de referentie anders. Verder is opvallend dat 

regel 2 en 4 niet rijmen: “wohnt” – “scharlachrot”. De Zweedse doeltekst refereert  naar rode 

luiken (regel 2). Dan wordt het huis beschreven als  “vrij klein” (ganska litet - regel 3). Zoals 

bij de Duitse vertaling krijgt de lezer van de Zweedse doeltekst informatie over de kamers 

(regel 4). Het wordt aangenomen dat ze waarschijnlijk klein zijn – “nog små”. Alle teksten 

vertellen dat in het afgebeelde huis nijntje woont (regel 1 in de brontekst en Zweedse 

doeltekst, regel 1-2 in de Duitse doeltekst).  In de bron- en de vertaalde schriftelijke teksten is 

met “dit” (regel 1), “dies” („dit‟ regel 1) en “här” („hier‟ regel 1) een deiktische referentie naar 

het afgebeelde huis zichtbaar. Zo wordt de lezer in één keer naar de afbeelding geleid. In de 

Zweedse doeltekst wordt de lezer direct en informeel aangesproken (regel 1). Dat de lezer 

informeel wordt aangesproken heeft met het feit te maken dat de doellezer een peuter is. Een 

andere aanspreekvorm zou in dit geval vreemd zijn. Ook een gewone bewering is in regel 3 in 

de Zweedse doeltekst te vinden. Met “det är ju…” is de verteller duidelijk aanwezig. De hele 

uitdrukking “här ser du Miffys hus” („hier zie je nijntje‟s huis‟) kan worden beschouwd als 

een metatalige referentie naar de afbeelding. Het interactief potentieel is in de Zweedse 

doeltekst hoog, maar ook in de Duitse doeltekst. Met “uns‟re Miffy” („ons nijntje‟ – regel 2) 

creëert de verteller een gemeenschap met de lezer. Hij/zij vertelt over Miffy alsof er al een 

relatie tussen Miffy, hem/haar en de lezer is. In de brontekst wordt de lezer niet direct 

aangesproken, maar zit een soort attitude van de verteller in. De uitdrukking in regel 2 “het is 

wel niet zo groot” gebruikt het modale partikel “wel” en is een gewone bewerking waarmee 

de aanwezigheid van de verteller duidelijk wordt.  

 

Prentenboektekst 2: 

nijn heeft een eigen bordje 

en ook een eigen slab 

nijn heeft een eigen lepel 

daarmee eet nijntje pap 
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In prentenboektekst 2 toont de visuele tekstcomponent nijntje die iets zit te eten. Het is niet 

duidelijk wat ze eet, maar voor haar ligt een bord op tafel en zij gebruikt een lepel. Om haar 

hals is een slab gebonden. Nijntje kijkt met een contactzoekende blik naar de lezer. Alle 

schriftelijke teksten refereren naar verschillende objecten in de visuele tekstcomponent. De 

brontekst refereert naar het bord, de slab en de lepel van nijntje (regel 1, 2, 3). Hier wordt 

alles beschreven wat nijntje heeft om pap mee te kunnen eten.  

De Duitse doeltekst refereert daarentegen alleen naar het bord en de lepel (regel 2, 4). Hier 

wordt in elk geval naar de rode kleur van het bord verwezen. De Zweedse doeltekst verwijst 

ook naar de lepel maar ook naar de tafel (regel 2, 4). In regel 4 wordt bovendien naar de 

blauwe kleur van de lepel verwezen. Verder refereert de tekst naar nijntjes eigen stoel (regel 

1) – een niet afgebeeld object. Een deiktische referentie naar de afbeelding bevindt zich alleen 

in de Duitse doeltekst. Met “hier”(regel 1) wordt direct naar de visuele tekstcomponent 

verwezen. Bovendien is in regel 3 en 4 van de Duitse doeltekst het interactief potentieel hoog. 

De verteller vraagt zich zelf af wat nijntje voor het eten nog nodig heeft en geeft dan 

onmiddellijk een antwoord. Deze taalhandeling is een duidelijke vraag maar dient ook als 

oproep aan de lezer om even zelf na te denken. Door zijn vraag begint de lezer ook kort te 

funderen wat nijntje misschien nog nodig heeft. Voor de Duitse prentenboektekst heeft niet 

alleen de visuele tekstcomponent (contactzoekende blik) maar ook de schriftelijke tekst een 

hoog interactief potentieel. Zoals in Van Meerbergen‟s onderzoek (2010:209) van drie 

verschillende nijntje-teksten is ook in het huis van nijntje het gebruik van diminutieven en 

verkorte namen opvallend: “nijn”, “nijntje”, “bordje”. Alleen de Duitse doeltekst heeft dit in 

zijn vertaling kunnen verwerken: “Tellerchen” („bordje‟) en “Löffelchen” („lepeltje‟). In beide 

teksten wordt daarmee een kleine sociale afstand tussen tekst en lezer gerealiseerd. De teksten 

lijken minder informeel voor de lezer te zijn. Van Meerbergen (2010:209) legt uit dat de 

Zweedse doeltekst dit informele taalgebruik niet kan realiseren. Dat heeft volgens haar met de 

Zweedse taalnormen te maken. Het gebruik van diminutiefvormen zijn voor het Zweeds 

minder mogelijk.  

  

Duitse doeltekst Zweedse doeltekst 

fürs Essen hat hier Miffy 

ein rotes Tellerchen 

dazu gehört – ja was denn noch? 

na klar, ein Löffelchen! 

Miffy har sin egen stol 

för att upp till bordet nå. 

Och när hon äter frukost 

är skeden hennes blå. 
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Prentenboektekst 3: 
 

nijn heeft een eigen beker 

en die is handig, hoor 

want weet je, nijntjes beker heeft 

aan elke kant een oor 

 

 

Bij de visuele tekstcomponent ziet men nijntje aan tafel zitten met een witte beker met twee 

oren voor zich en een slab om haar hals. De tafel en de slab lijken dezelfden te zijn zoals in 

prentenboektekst 2. De brontekst focust vooral op de beker met zijn twee oren (regel 1, 3, 4). 

Maar ook hier ontmoet de lezer de contactzoekende blik van nijntje.  

De Duitse doeltekst lijkt een voortzetting van de vorige schriftelijke tekst te zijn: “die Tasse, 

ja die fehlt nun noch” (de kop, ja dat mist nog). Anders dan in de brontekst heeft nijntje geen 

beker maar een kop. Deze wordt in regel 3-4 beschreven. Dat nijntje uit een kop met twee 

oren drinkt lijkt voor het Duits toch iets vreemd. Drinkgerei met twee oren, vooral voor jonge 

kinderen, worden in het Duits ook beker genoemd. Maar met de benaming “Tasse” (kop) lijkt 

nijntje uit een porseleinen-kop te drinken. Dat is anders dan wat op het beeld te zien is. Daar 

is duidelijk een beker afgebeeld. Een verklaring voor het gebruik van “Tasse” in plaats van 

“Becher” (“beker”) zou te speculatief zijn. De Zweedse doeltekst focust zich totaal op de 

beker en het gebruik ervan (regel 1-4). Ook hier heeft de beker twee oren wat het makkelijker 

maakt om zonder te morsen te kunnen drinken. Alle schriftelijke teksten zijn meer of minder 

interactief. In iedere tekst komt de verteller tevoorschijn. In de brontekst is het interactief 

potentieel hoog. De verteller spreekt de lezer direct met “je” aan (regel 3). Verder wordt in 

regel 2 het interactief potentieel gerealiseerd door de interpersonele interjectie “hoor”. Ook in 

de Duitse tekst zit met “ja (die fehlt nun noch)” een interpersonele interjectie. Deze 

interjecties zijn een soort metatekstueel commentaar van de verteller aan de lezer. In beide 

teksten zijn deze interjecties vooral affirmatief. Een metatekstuele commentaar van de 

verteller aan de lezer verschijnt twee keer in de Zweedse tekst (regel 2, 4). De uitdrukkingen 

Duitse doeltekst Zweedse doeltekst 

die Tasse, ja die fehlt nun noch 

aus ihr kann Miffy trinken 

die Seiten mit zwei Henkelchen: 

dem rechten und dem linken 

Miffy har en egen mugg 

två handtag, det är bra. 

Nu blir det lätt att dricka, 

inget spill, hurra. 
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“det är bra” en “hurra” signaleren hier de aanwezigheid van de verteller, die de handigheid 

van de beker voor de lezer als positief beoordeelt. “Det är bra” is verder ook affirmatief. Met 

het gebruik van deze interjecties in alle schriftelijke teksten worden gewone beweringen van 

de verteller geuit.  

 

 

Prentenboektekst 4: 
 

het huis heeft ook een kapstok 

daaraan hangt nijn haar jas 

daaronder staan haar laarzen 

die heeft zij nog maar pas 

 

 

In prentenboektekst 4 verschijnen in de visuele tekstcomponent twee rode laarzen, daarboven 

hangt een blauwe jas op één van vijf rode haken. Alle objecten verschijnen ook in de 

schriftelijke brontekst (regel 1-3).  

In alle schriftelijke teksten wordt duidelijk dat de jas en de laarzen van nijntje zijn. In de 

Duitse doeltekst worden de haken vermeldt (regel 1), in de Zweedse doeltekst niet. Hier hangt 

de kleding aan de muur (regel 1). Iedere schriftelijke tekst geeft extra informatie over de 

laarzen (regel 4 in alle teksten). Zowel in de brontekst als in de Duitse doeltekst krijgt de lezer 

te weten dat de laarzen nieuw zijn. Echter worden de laarzen minder specifiek vertaald met 

het algemene begrip schoenen (“Schuhe”). Maar er ontstaat geen duidelijke discrepantie met 

het beeld. Verder krijgt men de informatie dat deze schoenen een cadeau zijn. De Zweedse 

doeltekst vertelt dat nijntje de laarzen kan aandoen. Bovendien refereert de Zweedse doeltekst 

ook naar de blauwe kleur van de jas (regel 2). Alleen in de Duitse doeltekst zit een deiktische 

referentie met “hier” (regel 1). Daarmee wordt de lezer direct naar de afgebeelde haken 

geleid. In de brontekst en de Zweedse doeltekst wordt er meer indirect naar de afgebeelde 

haken geleid. In de brontekst hangt de jas en in de Zweedse doeltekst hangen de kleren.  

De Duitse doeltekst realiseert met “hängt” – “Geschenk” een soort halfrijm in regel 2 en 4.  

  

Duitse doeltekst Zweedse doeltekst 

hier sind die Kleiderhaken 

wo Miffys Mantel hängt 

die Schuhe gleich darunter 

sind neu und ein Geschenk 

På väggen hänger kläder, 

Miffys jacka som är blå. 

Där inunder hennes stövlar 

som hon också kan ta på. 
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Prentenboektekst 5: 
 

haar speelgoed dat bewaart zij  

in deze grote mand 

die staat niet in het midden 

maar keurig aan de kant 

 

 

De visuele tekstcomponent toont een rode mand. Daarop ligt de focus van het beeld. De mand 

staat op een blauwe grond. Alle schriftelijke teksten refereren naar deze mand (regel 2 

brontekst/Duitse doeltekst, regel 1 Zweedse doeltekst). Bovendien zit in alle teksten een 

deiktische referentie naar deze afgebeelde mand: “in „deze‟ grote mand”, “in „diesem‟ großen 

Korb”, “I „den‟ stora röda lådan”. In zowel de brontekst als de Duitse doeltekst wordt al in 

regel 1 verklaard dat de mand voor het bewaren van nijntje‟s speelgoed dient. Verder legt de 

brontekst uit dat de mand niet in het midden maar aan de kant staat (regel 3-4). Alle teksten 

beschrijven de mand als groot (regel 2 brontekst/Duitse doeltekst, regel 1 Zweedse doeltekst), 

maar alleen de Zweedse doeltekst refereert ook naar zijn rode kleur en noemt de mand een 

kist. Het beeld kan duidelijk op verschillende manieren geïnterpreteerd worden.  

Zoals de brontekst (regel 1-2) vertelt de Duitse doeltekst over het doel van deze mand. Omdat 

nijntje altijd haar speelgoed daarin teruglegt (regel 4), ligt het niet overal (regel 3). Bij de 

Zweedse doeltekst krijgt de lezer te weten dat in de mand alles zit wat nijntje bezit. Op de 

grond blijft niets meer liggen. Dit feit kan een referentie naar de lege afgebeelde grond zijn.   

Zoals in prentenboektekst 1 rijmt zich in de Duitse doeltekst de regel 2 niet met regel 4: 

“Korb‟ – “fort”.  

 

 

  

Duitse doeltekst Zweedse doeltekst 

ihr Spielzeug sammelt Miffy 

in diesem großen Korb 

es liegt nicht überall herum 

sie räumt es immer fort 

I den stora röda lådan 

ligger allt som Miffy har. 

På golvet i rummet 

blir inga saker kvar. 
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Prentenboektekst 6: 

daar zit de blauwe trein in 

en ook de gele beer 

de bal met alle kleuren 

daarin zit nog veel meer 

 

 

In de visuele tekstcomponent zijn een blauwe speelgoedtrein, een gele beer en een gekleurde 

bal afgebeeld.  De beer heeft een contactzoekende blik. Alle schriftelijke teksten zijn een 

voortzetting van prentenboektekst 5 en refereren direct daarnaar toe: “daar zit de blauwe trein 

in” (regel 1), “darin hat sie den bunten Ball” (regel 1), “I lådan finns ett tåg” (regel 1). De 

visuele tekstcomponent toont daarmee wat onder andere in de mand zit. Alle schriftelijke 

teksten refereren ook naar alle afgebeelde objecten, maar noemen verschillende 

eigenschappen van deze. Zo refereert de brontekst naar de blauwe kleur van de trein (regel 1), 

de gele kleur van de beer (regel 2) en beschrijft de bal zo dat het “alle” kleuren heeft (regel 3). 

Bovendien geeft de brontekst de informatie dat er in de mand nog “veel meer” zit  en verwijst 

daarmee naar niet-afgebeelde objecten. 

Dat de bal kleurig (”bunt”), de beer geel en de trein snel en blauw is wordt in de Duitse 

doeltekst gezegd (regel 1-3). Er wordt duidelijk naar alle afgebeelde objecten en naar hun 

zichtbare eigenschappen (kleur) gerefereerd. Alleen dat de trein snel is, is een eigenschap die 

in de visuele tekstcomponent niet zichtbaar is. Zoals de brontekst geeft ook de Duitse 

doeltekst de informatie dat in de mand nog meer zit (regel 4). Bovendien beschrijft de 

schriftelijke tekst de niet-afgebeelde dingen die ook nog in de mand zitten als leuk (”viel 

Schönes mehr”). De Zweedse doeltekst refereert ook naar de trein (regel 1), de beer (regel 2) 

en de bal (regel 3), maar alleen voor de bal wordt er een eigenschap genoemd: de bal heeft 

veel kleuren. Er wordt niet zoals in de twee andere schriftelijke teksten expliciet naar de 

kleuren van de afgebeelde objecten verwezen. De beschrijving van de bal lijkt vooral in de 

twee doelteksten met de visuele tekstcomponent overeen te stemmen: kleurig (Duits) en veel 

kleuren (Zweeds). De brontekst daartegen stemt niet met het beeld overeen.: ”de bal met alle 

Duitse doeltekst  Zweedse doeltekst 

darin hat sie den bunten Ball 

und auch den gelben Bär 

die schnelle, blaue Eisenbahn 

und noch viel Schönes mehr 

I lådan finns ett tåg 

och en nalle som du ser, 

en boll med många färger 

och säkert mycket mer. 
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kleuren”, aangezien er in de visuele tekstcomponent alleen maar vijf te zien zijn. Bovendien 

vermeldt ook de Zweedse doeltekst dingen die niet afgebeeld zijn (regel 4), maar anders dan 

in de andere schriftelijke teksten gaat het hier meer om een vermoeden. 

 
 
 
 

Prentenboektekst 7: 
 

nijn heeft een eigen stoeltje 

daar zit zij dikwijls op 

soms zomaar in haar eentje 

maar vaak ook met haar pop 

 

 

De lezer ziet bij prentenboektekst 7 in de visuele tekstcomponent het achterhoofd van nijntje 

en ook het achterhoofd van een kleiner konijntje. Nijntje zit op een gele stoel en in haar arm 

heeft zij het kleinere konijntje. Dit van-achter-perspectief en de verre middelafstand van 

nijntje geeft een minder sterk interactief potentieel. Het interactief potentieel is ook in de 

brontekst en de Zweedse doeltekst minder groot. Maar in de Duitse doeltekst wordt de lezer 

met “du” aangesproken (regel 3). De lezer wordt ingeschreven als een deelnemer aan een 

mentaal proces (“ziet”). De hele uitdrukking “zoals je ziet” kan worden beschouwd als een 

meta-linguïstische verwijzing naar de afbeelding. 

Zoals in de prentenboektekst 2 vindt men ook in deze prentenboektekst diminutieven en 

verkorte namen: “nijn”, “stoeltje” en “eentje”. De Duitse doeltekst heeft dit ook in zijn 

vertaling kunnen verwerken: “Stühlchen” en “Püppchen”. Alle schriftelijke teksten verwijzen 

naar de afgebeelde objecten. De focus van de schriftelijke teksten ligt op de stoel en zijn 

eigenschappen en gebruik. In alle schriftelijke teksten wordt de stoel als klein beschreven. De 

Duitse en Zweedse doeltekst vertellen dat de stoel groot genoeg is voor twee (regel 2/Duits, 

regel 4/Zweeds). Alleen de brontekst en de Zweedse doeltekst verwijzen naar het afgebeelde 

actieproces: nijntje zit op een stoel (regel 2). 

Duitse doeltekst Zweedse doeltekst 

auf diesem kleinen Stühlchen 

ist sogar Platz für zwei 

denn wie du siehst hat Miffy 

ihr Püppchen mit dabei 

Miffy har en liten stol, 

som hon också sitter på. 

Ensam eller med sin docka, 

där finns plats för två. 
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Prentenboektekst 8: 
 

dan is er nog de kleerkast 

en die is aardig groot 

de kleerkast heeft twee deuren 

de knoppen die zijn rood 

 

 

De visuele tekstcomponent toont een blauwe kast met twee deuren en twee rode knoppen op 

een gele achtergrond. De kast neemt een groot deel van de prent in.  

De brontekst verwijst al in regel 1 naar de kast als kleerkast, maar doet dat een tweede keer in 

regel 3. Verder worden naar eigenschappen van de kast gerefereerd: “aardig groot” (regel 2), 

“twee deuren” (regel 3) en “knoppen die zijn rood” (regel 4).  

Zoals de brontekst verwijst de Zweedse doeltekst al in regel 1 naar de kast als kleerkast. Ook 

hier krijgt de lezer over de eigenschappen van de kast te lezen: “hög och bred” (regel 2), 

“dörrarna har röda knoppar” (regel 3). Anders dan bij de brontekst verwijst de Zweedse 

doeltekst nog naar objecten en een actie die niet afgebeeld zijn: “Miffys kläder” („nijntje‟s 

kleren‟ regel 1) en “som Miffy öppnar med” („waarmee nijntje opent‟ regel 4).  

De Duitse doeltekst valt door zijn extreem hoge interactieve potentieel op. Zo wordt in regel 1 

naar de kast verwezen maar niet direct verteld wat er nou in zit of wat het precies voor een 

kast is. De lezer krijgt wel te weten dat het de kast van nijntje is, maar wordt in regel 2 door 

de verteller uitgenodigd om zelf te raden wat er in kan zitten. Dit wordt gerealiseerd door een 

vraag. Verder verwijst de tekst in regel 3 naar de rode en ronde knoppen en de verteller 

waardeert deze rode kleur als “mooi” (schön). Aan het eind gebiedt de verteller de lezer om 

de deur te openen (regel 4). Daarmee zit in de schriftelijke tekst twee keer een oproep als 

taalhandeling in. De eerste taalhandeling in regel 2 is ter gelijke tijd ook een vraag aan de 

lezer: “jetzt rate mal wofür?” („nu wat denk je?‟). Het openen van de deur door de lezer is een 

symbolische actie die de lezer er toe leidt om de bladzijde om te slaan. De visuele 

tekstcomponent heeft een heel laag interactief potentieel. De Duitse schriftelijke tekst werkt 

met de visuele tekstcomponent samen. De tekst gebiedt de lezer het blaadje van de visuele 

Duitse doeltekst Zweedse doeltekst 

in Miffys Schrank ist ganz viel Platz 

jetzt rate mal wofür? 

die Griffe sind schön rot und rund 

komm, öffne ruhig die Tür! 

En garderob för Miffys kläder 

är både hög och bred. 

Dörrarna har röda knoppar 

som Miffy öppnar med. 
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tekst in de hand te nemen om zo de deur op het beeld te kunnen openen. Daardoor krijgt de 

prentenboektekst een hoog interactief potentieel. De oproep “komm, öffne ruhig die Tür!” is 

een duidelijke interactieve referentie. 

 
 

Prentenboektekst 9: 

daarin hangen haar jurken 

heel netjes naast elkaar 

en ook de jurk met bloemen 

haar feestjurk die hangt daar 

 

 

De lezer krijgt bij de visuele tekstcomponent vier kleren op kledinghangers te zien. Alle 

kleren hebben dezelfde grootte maar hebben een verschillend uiterlijk. De achtergrond is 

groen.   

De Nederlandse en de Zweedse schriftelijke teksten verwijzen terug naar de visuele 

tekstcomponent van prentenboektekst 8 – de kleerkast. Deze deiktische referentie zit in alle 

twee de teksten al in regel 1: “daarin” en “därinne”, maar ook in regel 4 in de brontekst 

(“daar”). De deiktische referentie “hier”(regel 1) in de Duitse doeltekst verwijst daarentegen 

naar de visuele tekstcomponent van dezelfde prentenboektekst. Alle schriftelijke teksten 

verwijzen in regel 1 naar de afgebeelde kleren als “jurken”. Bovendien verwijzen ook alle 

teksten speciaal naar de jurk met de bloemen (regel 3/Nederlands, Duits; regel 4/Zweeds). 

Alleen de Zweedse doeltekst verwijst naar de andere afgebeelde jurken (regel 2). De lezer 

herkent hier alle genoemde objecten en kan deze in de visuele tekstcomponent aanwijzen. 

Daardoor ontstaat een sterk interactief potentieel. De Duitse doeltekst verwijst daarentegen 

naar de kledinghangers (regel 2). De visuele tekstcomponent heeft een laag interactief 

potentieel en zo ook de brontekst en de Duitse doeltekst. De Zweedse doeltekst daartegen 

heeft een hoog interactief potentieel. De lezer wordt direct met “du” aangesproken. Verder zit 

er in dezelfde regel een vraag aan de lezer. De hele uitdrukking “Men ser du den allra finaste 

Duitse doeltekst Zweedse doeltekst 

all ihre Kleider hängen hier 

auf Bügeln Stück für Stück 

das blaue mit den Blumen 

ist ganz besonders schick  

Därinne hänger klänningar, 

en gul, en röd, en blå. 

Men ser du den allra finaste 

med vita blommar på? 
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med vita blommor på?” kan worden beschouwd als een interactieve referentie. De lezer wordt 

uitgenodigd om naar het beeld te kijken.  

Zoals in prentenboektekst 1 en 5 rijmt zich in de Duitse doeltekst de regel 2 niet met regel 4: 

“Stück” – “schick”.  

 

 

 

 

Prentenboektekst 10: 
 

en verder nog een werkbroek 

die ken je, denk ik, niet 

daar zit een flinke zak op 

zoals je hier wel ziet 

 

 

In de prentenboektekst 10 ziet de lezer nijntje in een verre middelafstand. nijntje wordt met 

haar hele lichaam en frontaal afgebeeld, met een directe blik naar de lezer. Haar handen houdt 

zij achter haar rug. Zij heeft een rood shirt en een blauwe broek met een zak aan. Er is geen 

beweging van nijntje te zien. Zij wordt veelmeer voor de lezer gepresenteerd. 

De brontekst en de Zweedse doeltekst zijn weer een terugkoppeling naar de prentenboektekst 

8, maar ook een voortzetting van prentenboektekst 9: “en verder nog” (regel 1 in de brontekst) 

en “där” (regel 1in de Zweedse doeltekst). “Där” kan als een deiktische referentie naar de 

kleerkast prentenboektekst 8 gezien worden. Bovendien zit de deiktische referentie “hier” in 

de brontekst (regel 4) die naar de visuele tekstcomponent verwijst. In de Duitse doeltekst 

wordt met “diese” („die”) gebruikt in een vraag in regel 1 tot 2 een deiktische referentie naar 

het beeld gerealiseerd („en ken jij deze broek met zakje opgenaaid?). Deze deiktische 

referentie dient ook als een interactieve referentie. Door de vraag of men deze broek al kent 

wordt men uitgenodigd om naar de visuele tekstcomponent te kijken.   

In alle schriftelijke teksten wordt de lezer direct aangesproken. Bij de brontekst zelfs twee 

keer (regel 2,4). De Duitse doeltekst vraagt de lezer of hij of zij deze broek al kent. De andere 

Duitse doeltekst Zweedse doeltekst 

und kennst du diese Hose 

mit Täschchen aufgenäht?  

die trägt Miffy am liebsten 

wenn sie zum Spielen geht 

Där finns också overallen 

som du inte sett förut. 

Den tar Miffy på sig 

när hon ska gå ut. 
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schriftelijke teksten geven beide een gewone bewering van de verteller weer (regel 2): “die 

ken je, denk ik, niet” en “som du inte sett förut”. Bovendien doet zich ook de verteller in de 

brontekst voor (regel 2 en 4). Met “denk ik” en “zoals je hier wel ziet” wordt de attitude van 

de verteller weergegeven. De brontekst heeft daarmee een hoog interactief potentieel. De 

schriftelijke teksten verwijzen allemaal naar de afgebeelde nijntje en hun broek. Alleen de 

Zweedse doeltekst verwijst niet naar de afgebeelde zak op nijntje‟s broek.  

De  Duitse doeltekst realiseert met “aufgenäht” – “geht” een soort halfrijm in regel 2 en 4.  

 

 
 

Prentenboektekst 11: 

het huis heeft ook een klok, hoor 

de klok hangt aan de muur 

daarop kan nijn goed kijken 

΄t is bijna zeven uur 

 

 

De visuele tekstcomponent toont een klok op een gele achtergrond. Deze klok heeft blauwe 

wijzers. Verder is herkenbaar dat het bijna zeven uur is.  

Alle schriftelijke teksten verwijzen naar de afgebeelde klok (regel 1) en het feit dat het bijna 

zeven uur is (regel 4). De brontekst verwijst naar de gele achtergrond als “muur”. De Duitse 

doeltekst doet dit ook, maar iets meer indirect door de omschrijving van de klok als muurklok 

(“Wanduhr”, regel 1).  

De brontekst gebruikt het interpersonele tussenwerpsel “hoor” (regel 1) wat als een soort 

bevestigend/verklarend commentaar van de verteller aan de lezer fungeert. Daardoor ontstaat 

in de brontekst met deze gewone bewering een relatie tussen tekst en lezer.  

Een hoger interactief potentieel dan in de brontekst zit in de Zweedse doeltekst. Hier wordt de 

lezer twee keer direct aangesproken (regel 2,3). De twee taalhandelingen in regel 2 en 3 

versterken het interactieve potentieel duidelijk. Bovendien is het in de Zweedse doeltekst niet 

Duitse doeltekst Zweedse doeltekst 

ticktack macht Miffys Wanduhr 

mit Zeigern groß und klein 

die kann Miffy schon lesen 

es wird bald sieben sein 

I huset finns en klocka 

som tickar, det vet nog du. 

Och om du tittar noga 

så är hon nästan sju. 
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nijntje die de klok leest, maar de verteller (regel 3). De lezer wordt daarmee uitgenodigd om 

de klok te lezen. Door de oproep van de verteller aan de lezer om even naar de klok te kijken 

zit er in de schriftelijke tekst een duidelijke interactieve referentie naar de visuele 

tekstcomponent.  

 
 

Prentenboektekst 12: 
 

en als het zeven uur is 

gaat nijntje net als jij 

naar bed…want ook voor nijntje 

is dan de dag voorbij 

 

 

In prentenboektekst 12 is nijntje frontaal met een directe blik naar de lezer afgebeeld. De 

prent krijgt daardoor een sterk interactief potentieel. Weliswaar toont de prent haar in een 

verre middelafstand, maar alleen haar hoofd en haar poten zijn te zien. Zij lijkt op een bed te 

zitten. Onder het gele bed liggen twee muiltjes. 

De brontekst en de Zweedse doeltekst verwijzen beiden terug naar prentenboektekst 11 (regel 

1). Beide zijn een soort voortzetting van de tijd in prentenboektekst 11. Het is nu zeven uur in 

prentenboektekst 12 en wat er om zeven uur gebeurt zie je vervolgens in de visuele 

tekstcomponent van prentenboektekst 12: dan gaat nijntje naar bed (regel 3-4). De brontekst 

en de Zweedse doeltekst verwijzen daardoor naar de visuele tekstcomponent, nijntje in bed. 

De Duitse doeltekst fungeert meer als een afsluiting van het bezoek van de lezer bij nijntje 

thuis (regel 1-2). Er wordt ook niet naar het afgebeelde bed of de muiltjes verwezen, maar wel 

twee keer naar nijntje. Voor alle schriftelijke teksten dient de prentenboektekst 12 als het eind 

van het verhaal. Letterlijk wordt in alle teksten gezegd, dat de dag voorbij is (regel 4). Verder 

is ook in alle schriftelijke teksten het interactieve potentieel hoog. De lezer wordt in alle 

teksten direct aangesproken. Door de verteller krijgt de lezer bovendien in alle teksten een 

Duitse doeltekst Zweedse doeltekst 

in Miffys kleinem Haus 

warst du heut mit dabei 

nun ist für dich und Miffy 

ein schöner Tag vorbei 

Och när klockan blivit sju 

ska Miffy liksom du, 

krypa ned och sova sött, 

för dagen, den är över nu. 
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gevoel van saamhorigheid met nijntje: “gaat nijntje net als jij” (regel2), “für dich und Miffy” 

(„voor jij en nijntje‟ regel 3) en “ska Miffy liksom du” („gaat nijntje net als jij‟ regel 2). In een 

gewone bewering van de verteller wordt duidelijk dat de lezer zoals nijntje zijn/haar dag rond 

zeven uur eindigt.   

De resultaten van mijn analyse ga ik in het volgende hoofdstuk samenvatten. Ik ga een tabel 

gebruiken om de resultaten duidelijk te maken. Ik ga verder een conclusie van mijn resultaten 

formuleren.  
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4. Resultaat en Conclusie 

 

Voor dat ik met mijn conclusie begin, ga ik in een tabel mijn analyseresultaten inzichtelijk 

maken (tabel 1). De tabel vat de resultaten over het interactieve potentieel van de twaalf 

prentenboekteksten samen.  

 

Tabel 1: Analyseresultaten 

Interactieve middelen Tekst Realisatie 

Directe aanspreking NL 4 

 DE 6 

 SE 7 

Taalhandeling          

oproep 

NL 0 

 DE 2 

 SE 0 

gewone bewering NL 7 

 DE 3 

 SE 7 

Vraag NL 0 

 DE 3 

 SE 1 

Interactieve referentie NL 1 

 DE 2 

 SE 5 

 

 

Na een eerste indruk van de analyse blijkt dat de inhoud in alle onderzochte teksten zich bijna 

niet contrasteren. Alle teksten gebruikten dezelfde beelden. Daardoor zijn  de schriftelijke 

teksten beïnvloed. Een grote verandering van de inhoud is daardoor niet mogelijk. Zoals Van 

Meerbergen (2010) blijkt ook uit mijn onderzoek dat de algemene vorm van de doelteksten op 

zijn macroniveau sterk op de vorm van de brontekst lijkt. Op grond van deze 

vertaalrichtlijnen wordt zowel in de brontekst als in de doelteksten het interactieve potentieel 

in dezelfde mate visueel gerealiseerd. De interpersonele blik is in allen teksten een interactief 
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instrument. Maar om dicht bij de inhoud van de brontekst te kunnen blijven was de Duitse 

doeltekst gedwongen om het rijmschema te veranderen. Inhoud en referentie naar de visuele 

tekstcomponent was voor de Duitse vertaling belangrijker dan de vorm te bewaren. Hier volgt 

de Duitse tekst vooral een pragmatische vertaalstrategie. Het overbrengen van informatie staat 

hier duidelijk op de voorgrond.  Maar toch heeft de Duitse doeltekst af en toe de visuele 

tekstcomponent anders geïnterpreteerd. Twee keer waren de interpretaties niet eens 

overeenstemmend met de afgebeelde objecten: rode ramen in plaats van groene ramen en een 

kop in plaats van een beker. Er zijn geen duidelijke reden voor deze keuzes, in ieder geval niet 

wat vorm of culturele aanpassing betreft. Maar ook hier laat zich van een pragmatische 

vertaalstrategie spreken. Het woord “beker” bijvoorbeeld geeft ook bijna dezelfde informatie 

zoals “kop”. Beide woorden worden als een begrip voor een drinkcontainer gebruikt. 

Verder zijn er verschillen in de referenties naar de tekstcomponenten. Dit resultaat kreeg ook 

Van Meerbergen (2010:211) in het eind van haar analyse van nijntje-teksten. Zoals bij haar 

onderzoek blijkt het ook uit mijn onderzoek dat de verschillen van het referentiële samenspel 

in de drie teksten toch een gelijk doel hebben: De lezer kan afgebeelde objecten herkennen, 

een naam geven, identificeren en daarnaar toe wijzen. Het pedagogische samenspel is 

daardoor in zowel de brontekst als in de twee doelteksten hoog.  

Het interactieve potentieel is in de doelteksten hoger dan in de brontekst. De directe 

aanspreking komt in beide doelteksten vaker voor. De sociale relatie tussen tekst en lezer is 

zodoende intiemer dan in de brontekst.  

Een andere verschil tussen de teksten is dat er duidelijk meer interactieve referenties in de 

Zweedse doeltekst te vinden zijn.  

Het informele taalgebruik is zowel in de brontekst als in de Duitse doeltekst hoog. Beide 

gebruiken vaak diminutiefvormen, de brontekst zelfs ook bijnamen zoals „nijn‟. Zoals al in de 

analyse wordt beschreven kan voor het Zweeds deze taalvorm minder worden gerealiseerd. 

Volgens het model van Casagrande kan men hier van een etnografische vertaling spreken. De 

taalvorm werd aangepast aan de doellezer.  

 

Samenvattend is na mijn multimodale vertaalanalyse te zeggen dat ondanks het gebruik van 

dezelfde tekstcomponenten in zowel de brontekst als de doelteksten het interactieve potentieel 

tussen tekst en lezer in de teksten varieert. Ook het pedagogische samenspel varieert in alle 

teksten. Ondanks dat de Duitse tekst af en toe een pragmatische en de Zweedse tekst een 

etnografische vertaalstrategie volgen, laat zich over het algemeen een duidelijke estetisch-

poëtische vertaling voor beide doelteksten erkennen. Het doel om het huis van nijntje zo te 
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vertalen heeft natuurlijk met de strikte richtlijnen van de originele uitgever te maken. Dat de 

doelteksten de visuele elementen en onder andere ook de rijm moeten behouden dwingt de 

vertaler automatisch een estetisch-poëtische vertaling te kiezen.  
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Bijlage 

 

 

 

Interview-vragen voor Titania Verlag GmbH, München 

 

- Wat betekent een traditionele coproductie? 

- Welke richtlijnen geeft Mercis Publishing bv? 

- Welke brontekst werd voor de vertaling gebruikt? 

- Waarom is nijntje in Duitsland een haas en niet een konijn? 

- Welke factoren spelen een rol bij de selectie van prentenboeken voor de vertaling in uw 

uitgeverij? 

- Hoe heeft u de vertaler gekozen? 

- Hoe kwam uw uitgeverij in contact met nijntje? 

- Hoe belangrijk is internationale samenwerking? 

 

Interview met: 

 

Möllers, Ralph; redacteur bij Titania Verlag GmbH [2011-06-21]: interview via e-mail. 

 

Sörensen, Maraike, redactrice bij Titania Verlag GmbH en verantwoordelijk voor Zu Haus bei 

Miffy (2011) [2011-04-30]: interview via e-mail. 

 

 

Weergave van de Duitse doeltekst in het Nederlands: 

 

dit is het kleine witte huis  

waar ons nijntje woont  

met een paar mooie kamers 

en ramen scharlakenrood 

 

voor het eten heeft nijntje hier 

een rood bordje 

dit omvat – ja wat dan nog? 

allicht, een lepeltje! 

 

de kop, ja die mist nu nog 

uit hem kan nijntje drinken 

de kanten met twee oortjes: 

de rechter en de linker 

 

hier zijn de klerenhaken 

waar nijntje haar mantel hangt 

de schoenen direct daaronder 

zijn nieuw en een cadeau 

 

haar speelgoed verzamelt nijntje 

in deze grote mand 

het ligt niet overal  

zij ruimt het altijd op 



 

35 

 

daarin heeft zij de kleurige bal 

en ook de gele beer 

de snelle, blauwe trein 

en nog veel meer moois 

 

op dit kleine stoeltje 

is zelfs plaats voor twee 

dus zoals jij ziet heeft nijntje 

haar popje erbij 

 

in nijntje‟s kast is heel veel ruimte 

raad eens wat voor? 

de knoppen zijn prachtig rood en rond 

kom, open maar de deur! 

 

al haar kleren hangen hier 

op hangers stuk voor stuk 

de blauwe met de bloemen 

is in het bijzonder chic 

 

en ken jij deze broek 

met zakjes opgenaaid? 

deze draagt nijntje het liefst 

als zij gaat spelen 

 

tiktak doet nijntje‟s muurklok 

met wijzers groot en klein 

deze kan nijntje al lezen 

het zal binnenkort zeven zijn 

 

in nijntjes klein huisje 

was jij vandaag ermee 

nou is het voor jou en nijntje 

een mooie dag voorbij 

 


