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Abstract
Binnen dit onderzoek is de representatie van dierenpersonages binnen drie Nederlandse,
fictieve, kindertelevisieseries van de publieke omroep onderzocht: Nijntje, avonturen
groot en klein (seizoen 2), Kikker en zijn vriendjes (seizoen 1) en Woezel en Pip (seizoen
3). Door middel van een semiotische vergelijkende analyse werden de
dierenrepresentaties onderzocht. Daarbij stond de volgende vraag centraal: Hoe worden
dierenpersonages gerepresenteerd binnen Nederlandse, fictieve kindertelevisieseries voor
jonge kinderen (2-6)? De drie programma’s zijn allen onderzocht op basis van denotatieen connotatieniveau (zowel de letterlijke als de contextuele tekens) en met elkaar
vergeleken. Daarbij werd een kritisch mediawetenschappelijk perspectief toegepast,
waarbij rekening werd gehouden met zowel dierlijke als menselijke perspectieven.
Binnen de onderzochte dierenrepresentaties werden verschillende betekenislagen
ontleed: dierlijke en menselijke betekenislagen, de representatie als hybride mengvorm
en de toespitsing op het publiek. Daarbij werden de dierenrepresentaties door middel van
een analyse spectrum met twee gradaties, fantasie-werkelijkheid en versimpeling,
belicht. Enerzijds kunnen de dierlijke en menselijke betekenislagen apart worden
gerelateerd aan de werkelijkheid. Er worden namelijk zowel directe als onderliggende
aspecten van het werkelijke dierlijke en werkelijke menselijke leven gerepresenteerd. De
representatie is echter beperkt in dat wat er wordt getoond. Er wordt enkel gericht op
sociaal wenselijke, positieve en niet ingewikkelde werkelijkheidsaspecten.
Anderzijds kan de dierenrepresentatie worden belicht vanuit fantasie; een onjuiste
of andere werkelijkheid. Bepaalde aspecten van het dierlijke en het menselijke zijn
verweven met elkaar tot één geheel beeld. Daarbij speelt antropomorfisme een
belangrijke rol; dierenpersonages worden gepresenteerd met menselijke kenmerken,
eigenschappen en omgeving. Deze mengvorm komt in de werkelijkheid niet voor, maar
berust op fantasie. De dierenpersonages zijn daarmee als geheel een complexe
mengvorm met meerdere betekenislagen.
Daarnaast is de gradatie van versimpeling van toepassing op de vorm en het
publiek van de onderzochte dierenrepresentaties. Details en de complexe werkelijkheid
worden niet gepresenteerd in vormgeving of inhoud, maar dierenrepresentaties worden
tot een simpele, positief geladen presentatie gereduceerd. Dit sluit enerzijds aan op het
begrip en de mediapreferenties van jonge kinderen. Anderzijds kan de versimpeling
worden gerelateerd aan de werkelijkheidsgradatie, in het weglaten van ingewikkelde en
negatieve werkelijkheidsaspecten. In tegenstelling tot de complexe gelaagdheid van
dierenrepresentaties als geheel, wordt dan in de vormgeving juist versimpeling ontleed.
Dierenrepresentaties zijn gelaagder dan tot op heden werd belicht binnen het
academische debat. Bewustzijn van de gelaagdheid van dierenrepresentaties is van
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belang voor de beeldvorming over dieren en begrip van de positie van dieren en mensen
binnen de samenleving. Het gehanteerde en gepresenteerde analyse spectrum van dit
onderzoek, kan daarbij worden ingezet om de dierenrepresentaties nauwkeuriger en
vollediger te belichten.
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1. Dierenbeelden
Als dochter van een dierenarts en een slager, lijken dieren voor mij onlosmakelijk
verbonden met de samenleving. Dieren hebben niet alleen een plaats binnen het
economische leven, maar ook binnen het sociaal-culturele leven.1 Representatie speelt
hierbij een belangrijke rol.2 De mens representeert al eeuwenlang dieren in verscheidene
culturele teksten, waaronder kunst, volksverhalen en (beeld)taal.3 Dierenrepresentaties
manifesteren zich vandaag de dag voornamelijk in media, waarbij audiovisuele media en
met name televisie belangrijk zijn in het zien van en leren over dieren.4
Denkwijzen, normen en waarden over dieren zijn daarbij niet alleen van belang
voor de positionering van dieren, maar ook voor mensen binnen onze samenleving.5
Daarbij kunnen mediateksten bijdragen aan de beeldvorming over objecten,
verschijnselen, personen en dieren door middel van representaties.6 Voornamelijk in de
jonge kindertijd wordt een belangrijke basis gelegd in het aanleren van normen, waarden
en ideeën over de samenleving.7 Ditzelfde geldt voor beeldvorming over dieren.
Kindertelevisie speelt hierbij een belangrijke rol, waarin dieren vaak worden
gerepresenteerd.8
In het academische veld is er echter nauwelijks gedetailleerd onderzoek gedaan
naar de manier waarop dieren worden gerepresenteerd in televisieprogramma’s. 9 Zo stelt
Brett Mills dat er weinig onderzoek is gedaan naar de concrete representatie van dieren
op televisie, terwijl dierenrepresentaties een zeer groot deel van uitmaken van

Onder het economische leven vallen dieren onder andere als: werkmiddel (bijvoorbeeld: in het
drijven van schapen), voedsel (bijvoorbeeld: vlees) en verdienmodel (bijvoorbeeld: de
melkindustrie). Onder het sociaal-culturele leven vallen dieren onder andere als: huisdier en levend
binnen eenzelfde leefgebied.
2 Margo DeMello, “Animals in Human Thought,” in Animals and Society: An Introduction to HumanAnimal Studies (New York: Columbia University Press, 2012), 283.
3 Idem.
4 Met de term ‘vandaag de dag’ wordt de tegenwoordige tijd, anno 2021, bedoeld.
Barbara Creed en Maarten Reesink, “Animals, Images, Anthropocentrism,” NECsus
European Journal of Media Studies 4, nr. 1 (2015): 96-97. ; Brett Mills, “Introduction: Dumb,” in
Animals on Television: The Cultural Making of the Non-Human, (Londen: Palgrave, 2017), 1-2, 4-6.
5 Elizabeth Fudge, “Introduction to Special Edition: Reading Animals,” Worldviews, Global Religions,
Culture, and Ecology 4, nr. 2 (2000): 110, 112. ; Brett Mills, “Conclusion: Undumb,” in Animals on
Television: The Cultural Making of the Non-Human (Londen: Palgrave, 2017), 215.
6 Anneke Smelik, “Over effectief beeldvormen,” in Effectief beeldvormen: Theorie, analyse en
praktijk van beeldvormingsprocessen (Assen: Van Gorcum, 1999), 5-6.
7 Idem.
8 Van de programma’s die beschikbaar zijn voor jonge kinderen op de NPO bevat circa 60%
dierlijke personages op 10 januari 2021.
“Programma’s,” voor jongere kinderen, speellijst, NPOstart, laatst geraadpleegd op 14
januari, 2021, https://www.npostart.nl/speellijst/POMS_S_NPO_15613407 ; Brett Mills, “Human,”
in Animals on Television: The Cultural Making of the Non-Human (Londen: Palgrave, 2017), 67. ;
Gail Melson, “Animal Selves,” in Why The Wild Things Are (Cambridge en Massachusetts: Harvard
University Press, 2009), 140, 142. ; Nora Timmerman en Julia Ostertag, “Too Many Monkeys
Jumping in Their Heads: Animal Lessons within Young Children’s Media,” Canadian Journal of
Environmental Education 16 (2011): 60-61.
9 Mills, “Introduction,” 1-2, 4-6.
1
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televisiecontent.10 Wanneer dierenrepresentaties wel worden belicht in de wetenschap,
zijn de onderzoeken vaak niet diepgaand, niet gericht op kindertelevisie, niet gericht op
de constructie van een representatie of enkel gericht op de representatie van mensen
door middel van dierenrepresentaties.11 Volgens Debra Menskin kan mediawetenschap
een waardevolle bijdrage leveren aan dit academische veld middels kritische analyses
van representaties in tekst en beeld.12 Zo kunnen dierenrepresentaties nauwkeurig
worden ontleed en binnen een bepaalde context worden geanalyseerd, om de betekenis
ervan in een samenleving te onderzoeken.
Binnen dit onderzoek worden de presentaties en betekenissen van
dierenrepresentaties binnen een specifiek gedeelte van televisieprogrammering, gericht
op een specifiek publiek en specifieke context belicht. Daarbij staat de volgende vraag
centraal: Hoe worden dierenpersonages gerepresenteerd binnen Nederlandse, fictieve
kindertelevisieseries op de publieke omroep? De focus van dit onderzoek ligt op
kindertelevisieseries voor jonge kinderen van 2-6 jaar, van de Nederlandse Publieke
Omroep zender Zappelin, beschikbaar op het online platform NPOplus.13 De doelstelling
van dit onderzoek luidt daarbij: het bieden van inzicht in de manier waarop
dierenrepresentaties in Nederlandse kindertelevisieprogramma’s worden gepresenteerd
en betekenis krijgen.
2. De academische positionering van dierenrepresentaties

Idem.
Idem.
12 Debra Menskin, “Media Theories and The Crossroads of Critical Animal and Media Studies,” in
Critical Animal and Media Studies: Communication for Nonhuman Animal Advocacy, red. Núria
Almiron, Cole Matthew en Carrie Freeman (New York: Routledge, 2015), 12.
13 ‘Kindertelevisie’ is volgens Norma Peccora een genre op zichzelf, waarbij geen onderscheid wordt
gemaakt in (sub)genres, maar categorieën worden ingedeeld op basis van leeftijd. Binnen dit
onderzoek staat echter een specifiek type programma centraal. Met de term ‘fictieve
kindertelevisieseries’ doel ik op: verhalende televisieprogramma’s die meerdere afleveringen in een
serie bevatten, fictief van aard zijn en bedacht en gemaakt zijn voor een jong publiek. De publieke
omroep staat hierbij centraal, omdat deze een expliciet doel heeft ten behoeve van de Nederlandse
samenleving: informatie, educatie en entertainment. Een analyse van dierenrepresentaties binnen
deze omroep, geeft dan een gerichte focus op de denkwijzen, normen en waarden binnen de
Nederlandse samenleving.
Norma Pecora, “The Changing Face of Children’s Programming,” in Thinking Outside the
Box: A Contemporary Television Genre Reader, red. Gary R. Edgerton en Brian Geoffrey Rose
(University Press of Kentucky, 2005), 91-93, 96. ; “Missie en taken NPO,” over NPO, organisatie,
NPO, laatst geraadpleegd op 10 januari, 2021, https://over.npo.nl/organisatie/missie-bestuur-enbestel/missie-en-taken-npo ; “Over Zappelin,” voor ouders, NPO-Zappelin, laatst geraadpleegd op
10 januari, 2021, https://www.zappelin.nl/pagina/voorouders#:~:text=Zappelin.nl%20heeft%20het%20doel,twee%20en%20zes%20jaar%20oud ; “Wat
doet de Nederlandse Publieke Omroep (NPO),” vraag en antwoord, media en publieke omroep,
Rijksoverheid, laatst geraadpleegd op 10 januari, 2021,
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/media-en-publieke-omroep/vraag-enantwoord/nederlandse-publieke-omroep
10
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Dit onderzoek kan worden gepositioneerd binnen meerdere academische debatten. Het
onderwerp is zeer gelaagd en sluit daarmee aan op verschillende invalshoeken. Wegens
het specifieke onderzoekskader, wordt de theoretische positionering echter gecentreerd
op de direct relevante deel-debatten: dierenrepresentatie, dierenrepresentatie in
(kinder)media, mediapreferenties van kinderen en representatie. 14 Deze worden elk apart
behandeld.15
2.1 Het representeren van dieren
Binnen het academische debat is aandacht voor de ontwikkeling van dierenrepresentaties
in verschillende trends. Margo DeMello stelt dat het type dier in representaties
veranderde tijdens de eerste samenlevingen: van wilde dieren in de prehistorie naar
gedomesticeerde dieren in de eerste sedentaire samenlevingen, gerelateerd aan de
dagelijkse ervaring van mensen met dieren.16 Daarnaast zijn er kleinere verschuivingen.
Zo werden dieren in de Middeleeuwen volgens DeMello vaak gerepresenteerd als religieus

Daarmee wordt zowel gericht op de dierenrepresentaties als ontwikkeling, praktijk, het publiek
en de vorm. Dit sluit het beste aan op de focus en methode van dit onderzoek. Het draait niet om
het effect van een representatie, maar om de presentatie en betekenis ervan. Onderzoek naar het
psychologische effect en de receptie is niet direct van toepassing op dit onderzoek en wordt
daarom niet meegewogen binnen dit theoretische kader.
15 Binnen het academische veld overheersen vier perspectieven. Deze worden concreet benoemd of
schemeren door in de academische bronnen. Hoewel dit in eerste instantie relatief abstract lijkt,
geeft dit duidelijker richting aan de theoretische positionering van dit onderzoek op een meta
niveau. Wegens de beperkte omvang is het niet mogelijk deze in detail te behandelen in de
lopende tekst, maar worden deze hier beknopt benoemd.
Ten eerste, gaat de Humanistische benadering uit van het menselijke perspectief. Enerzijds
is dit perspectief onvermijdelijk, omdat mensen niet vanuit een ander wezen kunnen kijken.
Anderzijds kan er kritiek worden geleverd, omdat de mens bewust moet zijn van zijn eigen
geconstrueerde positie om de wereld beter te kunnen begrijpen. Alleen dan is er ruimte om na te
denken over de sociaal-culturele positie van anderen, niet-mensen. Tijdens de negentiende eeuw,
ontstond een meer dieren georiënteerd perspectief, vanuit een grotere belangstelling voor
dierenbelangen. Animal Studies gaat dan uit van het dier als subject met eigen rechten en
belangen waar rekening mee moet worden gehouden. Ten derde, ligt in het Post-Humanisme een
focus op de relatie van de mens tot niet-mensen en de overlap daartussen. De mens wordt daarbij
niet als centraal middelpunt beschouwd. Cultural-studies ten vierde, is binnen dit specifieke debat
gericht op de representatie van zowel mens als dier, beide als een sociaal-cultureel construct.
Creed en Reesink, “Animals, Images, Anthropocentrism,” 98. ; Mills, “Conclusion:
Undumb,” 209-230. ; David Krueger en Lauren Krueger, “Animals in Children’s Stories,” in Cultural
Zoo: Animals in The Human Mind and Its Sublimation, red. Salman Akhtar en Vamik Volkan
(Londen: Karnac, 2014), 127-154. ; Menskin, “Media Theories and The Crossroads,” 12. ; Fudge,
“Introduction to Special Edition,” 102, 106. ; Jonathan Burt, “John Berger's "Why Look at
Animals?": A Close Reading,” Worldviews: Global Religions, Culture, and Ecology 9, nr. 2 (2005):
210-211, 213. ; Megan Geerdts, Gretchen Van de Walle en Vanessa LoBue, “Learning About Real
Animals from Antromorphic Media,” Imagination, Cognition, and Personality 36, nr. 1 (2016): 5-26.
; Steve Baker, “Animals, Representation, and Reality,” Society and Animals 9, nr. 3 (2001): 194,
197.
16 Met het domesticeren van dieren kreeg dit type dier (gedomesticeerde dieren) een dominantere
positie in het dagelijkse leven van mensen. Mensen hielden zich dan vaker bezig met deze dieren,
dan met wilde dieren. Dat betekent niet dat wilde dieren helemaal niet meer bestonden, maar dat
er een verschuiving plaats vond in ervaringen met type dieren.
Margo DeMello, “Animals in Human Thought,” in Animals and Society: An Introduction to
Human-Animal Studies (New York: Columbia University Press, 2012), 291-293.
14
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symbool.17 Vanaf de Renaissance werden dieren daarentegen vaker realistisch(er)
gerepresenteerd.18 John Berger stelt dat er in de negentiende eeuw bovendien een
andere verschuiving was in de ‘plaats’ van dierenrepresentaties. Dieren verdwenen uit
het dagelijkse leven van de samenleving tijdens de industriële revolutie, omdat zij geen
noodzakelijk hulpmiddel meer waren voor de mens.19 Representaties van dieren
verplaatsten zich daardoor naar een domein van verbeelding in plaats van het dagelijkse,
werkelijke leven.20
Gail Melson, Steve Baker en Jonathan Burt voegen hieraan toe dat dieren niet
hoofdzakelijk meer werden beschouwd als werkpartner of bedreiging, mensen dieren
minder tegenkwamen in het dagelijkse, stedelijke leven of mensen een andere relatie
kregen met dieren, namelijk het houden van dieren als huisdier.21 Bovendien verdween
een representatie van dierenleed en dood. Dit werd in het dagelijkse leven minder direct
gezien en ervaren.22 Volgens Melson zorgde meesterschap over dieren en de eliminatie
van wilde dieren in het dagelijkse leven ervoor dat representaties ook verplaatsten naar
een ander publiek: het ongevaarlijke en schattigere kinderdomein. 23 Wilde dieren werden
volgens Melson wel gerepresenteerd, maar in een andere, ongevaarlijke vorm. 24
Dierenrepresentaties veranderden volgens academici dan zowel in type, plaats als
publiek, resulterend in gedomesticeerde en ongevaarlijke dierenrepresentaties voor
kinderen.
2.2 Dierenrepresentatie in media
Dierenrepresentaties worden inhoudelijk en als praktijk binnen een ander deel van het
debat belicht. Enerzijds worden mediarepresentaties sterk bekritiseerd. Zo beschouwt
Anat Pick de representatie- en kijkpraktijken door mensen als ethisch problematisch,

DeMello, “Animals in Human Thought,” 291-293.
Idem.
19 Burt, “John Berger’s “Why Look At Animals?”,” 206-208.
20 Het domein van verbeelding moet hier worden opgevat als een andere wereld dan het
werkelijke, dagelijkse leven. Dieren werden in dit werkelijke, stedelijke leven door de mens minder
gezien en gebruikt, omdat machines de plaats van dieren als werktuig grotendeels overnamen. Dat
wil niet zeggen dat dieren er helemaal niet meer waren, maar dat er over de meeste dieren
voornamelijk vanuit verbeelding werd gedacht door de mens.
Burt, “John Berger’s “Why Look At Animals?”,” 206-208.
21 Dieren als huisdier is niet iets wat op dat moment ontstaat, maar wat aanzienlijk meer in de
samenleving voorkwam.
Melson, “Animal Selves,” 143. ; Burt, “”John Berger’s “Why Look At Animals?”,” 211. ;
Baker, “Animals, Representation, and Reality,” 190.
22 Dierenleed en dood verdween niet geheel, maar verschoof naar het achtertoneel. Vele mensen
zagen dit niet meer direct en/of dagelijks. Dit geldt voornamelijk voor stedelijke samenlevingen,
waaruit dieren dus ‘verdwenen’.
Burt, “John Berger’s “Why Look At Animals?”,” 213.
23 Melson, “Why the Wild Things Are,” 143.
24 Een voorbeeld dat Melson noemt zijn teddyberen, de zachte en knuffelbare speelgoedrepresentatie van de gevaarlijke, woeste beer.
Melson, “Why the Wild Things Are,” 143.
17
18
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wegens privacy- en vrijheidsbeperking voor dieren. 25 Sibbelan Forrester stelt daarnaast,
op basis van Vladimir Propp, dat dierenrepresentaties de werkelijke levens van dieren
niet representeren.26 Dierenrepresentaties en verhalen moeten volgens Forrester altijd
worden beschouwd als fantasieverhalen, waarin dieren onmogelijk gedrag en relaties
vertonen.27 Dierenrepresentaties zijn daarmee inherent problematisch en onjuist.
Meghan Meeusen beweert daarnaast, vanuit een mensgerichte invalshoek, dat
dierenrepresentaties de menselijke samenleving weerspiegelen en als dusdanig moeten
worden benaderd.28 Dieren worden bijvoorbeeld gebruikt om menselijke rassen en
machtsstructuren versimpeld te presenteren, waarin culturele ongelijkheid en
vooroordelen over mensen worden gerepresenteerd.29 Dit is zowel negatief voor dieren;
in het gebruik van dierenrepresentaties als indirect en verhullend middel voor menselijke
doeleinden, als voor mensen; in het verhullen van sociaal-culturele problematiek.30 JeanPatrick Debbèche en Paul Perron stellen daarnaast dat dieren vaak negatief worden
vergeleken met de mens in komische literatuur. Eigenschappen en uiterlijke kenmerken
van bepaalde dieren worden gerelateerd aan negatieve kwaliteiten en gebreken van de
mens, met als doelstelling entertainment voor de mens.31 Dierenrepresentaties worden
dan ingezet als middel voor de mens.
Onderzoek is daarnaast vanuit de mediawetenschap, specifiek
televisiewetenschap, onderbelicht. Volgens Mills zijn dierenrepresentaties een belangrijk
onderdeel van televisie, maar wordt dat in het academische televisieveld niet
weergegeven.32 Dierenrepresentaties zijn volgens Mills negatief, omdat deze in dienst
staan van mensen en dat wat mensen willen zien. 33 Dierenrepresentaties geven volgens
de genoemde academici dan een gelimiteerd en negatief beeld van dieren, waarin
menselijke doeleinden en gebruiken centraal staan. Om dierenrepresentaties te

Doordat de mens onbeperkt kan kijken naar dieren is er schending van privacy; een dier kan
deze menselijke observatie niet verbieden of ontgaan. Daarnaast is het kijken naar dieren op
zichzelf gerelateerd aan vrijheidsbeperking, door het dier als stemloos kijkobject te positioneren en
te controleren/‘vangen’. Een voorbeeld dat de auteur hierbij maakt zijn dieren in dierentuinen, die
nauwelijks privacy ervaren en dagelijks als kijkobject worden gepositioneerd.
Anat Pick, “Why Not Look at Animals?” NECsus European Journal of Media Studies 4, nr. 1
(2015): 121-122.
26 Sibbelan Forrester, “Animal Tales,” in The Russian Folktale by Vladimir Propp (Detroit: Wayne
State University Press, 2012), 283-284.
27 Forrester, “Animal Tales,” 286.
28 Meghan Meeusen, “Power, Predjudice, Predators, and Pets: Representation in Animated Animal
Films,” in The Palgrave Handbook of Children’s and Television, red. Cassie Hermansson en Janet
Zeper (Zwitserland: The Palgrave Macmillan, 2019), 346, 348, 351, 355, 357-359.
29 Dit blijkt uit haar eigen onderzoek, waarin ze dierenrepresentaties in animatiefilms relateert aan
menselijke rassen en culturen.
Meeusen, “Power, Prejudice, Predators, and Pets,” 346, 348, 351, 355, 357-359.
30 Meeusen, “Power, Prejudice, Predators, and Pets,” 346, 348, 351, 355, 357-359.
31 Jean-Patrick Debbèche en Paul Perron, “Humans Disguised as Animals,” in On The Comic of
Laughter: Vladimir Propp (Toronto, Buffalo en Londen: University of Toronto Press, 2009), 34, 37.
32 Brett Mills, “Introduction: Dumb,” in Animals on Television: The Cultural Making of the NonHuman (Londen: Palgrave, 2017), 2.
33 Mills, “Introduction,” 2-4.
25
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verbeteren moet volgens Mills het antropocentrisme worden verminderd en de
subjectiviteit en individualiteit van dieren worden erkend.34
Anderzijds, worden dierenrepresentaties vanuit een positieve visie belicht. Zo stelt
Paul Wells in tegenstelling tot Pick dat het representeren van dieren goed is; wanneer
dieren niet zouden worden gerepresenteerd zouden zij geen onderdeel zijn van
communicatie, stemloos zijn en worden gepositioneerd als onbelangrijk .35
Dierenrepresentaties zijn volgens Wells positief, omdat dieren belangrijk genoeg zijn om
te representeren.36 Daarnaast worden dieren vaak gerepresenteerd met antropomorfisme
-het toepassen van menselijke kenmerken, omgeving en gedrag op een dier-, om de
angst voor dieren en afstand tot de mens te verkleinen. 37 Pauline Greenhil en Claire Allen
voegen daaraan toe dat dierenrepresentaties in sprookjes zeer divers zijn en kunnen
spelen met bestaande conventies over dieren en mensen. 38 Dierenrepresentaties zijn
flexibel in zowel het representeren van een diersoort als de mens-dier relatie, waarbij er
kan worden afgeweken van normatieve relaties en grenzen. 39 Dierenrepresentaties
kunnen volgens deze academici dan zowel als praktijk als inhoudelijk positief worden
belicht.
Naast deze visies, is er een genuanceerde visie mogelijk. Dierenrepresentaties zijn
volgens Forrester geen directe weergave van de werkelijkheid.40 Naar mijn eigen
opvatting kunnen dierenrepresentaties de echte werkelijkheid als geheel of gedeeltelijk
afspiegelen, of zelfs een andere werkelijkheid presenteren. Een dierenrepresentatie zegt
dan iets over de afspiegeling van dieren binnen een gepresenteerde werkelijkheid. 41
Bovendien benadrukken zowel Burt als Maarten Reesink en Barbara Creed dat
representaties altijd gerelateerd zijn aan een perspectief en context. 42 Beiden moeten
De term ‘antropocentrisme’ betekent het centraal (centrisme) stellen van de mens (antropos).
‘Subjectiviteit’ van dieren daarentegen is het erkennen van een dier als zelfstandig wezen met een
eigen wil, belangen en rechten. De ‘individualiteit’ van dieren betekent in deze context het zien van
dieren als individu, zowel als apart wezen als één enkel dier van een bepaalde diersoort (en
daarmee niet als generaliserend voor een gehele diersoort).
Mills, “Conclusion: Undumb,” 218-219.
35 Paul Wells, “I don’t Care What You Say I’m Cold: Anthropomorphism, Practice, and Narrative,” in
The Animated Bestiary: Animals, Cartoons and Culture (New Brunswick en Londen: Rutgers
University Press, 2008), 97.
34

36

Idem.

Wells, “I don’t Care What You Say I’m Cold,” 98, 134.
Pauline Greenhill en Claire Allen, “Animal Studies,” in The Routledge Companion to Media and
Fairy-tale Cultures, red. Pauline Greenhill, Jill Terry Rudy, Naomi Hamer en Lauren Bosc (New York
en Londen: Routledge, 2018), 226.
39 Greenhill en Allen, “Animal Studies,” 232.
40 Forrester, “Animal Tales,” 286-287.
41 Men zou zich kunnen afvragen: zijn dieren representaties überhaupt ‘echt’? Het gaat er echter
niet om of ze ‘echt’ zijn (het is immers altijd een mediatekst binnen dit onderzoek en geen fysiek,
letterlijk dier), maar hoe ze zich verhouden tot het ‘echte’/een werkelijkheid en hoe ze die
weergeven. ’Het gaat zowel om ‘wat is er zichtbaar in de representatie’ als ‘hoe wordt een
werkelijkheid afgespiegeld’. Dit zegt iets over hoe wij mensen een werkelijkheid zien, afspiegelen
en betekenis geven aan de representatie en de werkelijkheid.
42 Burt, “”John Berger’s “Why Look At Animals?”,” 214. ; Creed en Reesink, “Animals, Images,
Anthropocentrism,” 96-97.
37
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volgens hen worden meegewogen, om dierenrepresentaties te kunnen beoordelen als
een goede of verkeerde representatie van de werkelijkheid.43 In navolging van Menskin
kan een kritische blik op dierenrepresentatie vanuit mediawetenschappen, met oog voor
de context, dan relevante inzichten bieden in de beoordeling van dierenrepresentaties.
2.3 Dierenrepresentaties voor een kinderpubliek
Een andere zijde van het debat is specifiek gericht op dierenrepresentaties voor een
kinderlijk publiek. Dierenrepresentaties zijn in de kindertijd veel aanwezig in onder
andere verhalen en speelgoed.44 Daarbij is er weinig scheiding tussen dier en kind,
omdat ze beide een ‘primitief wezen’ zijn, anders dan de volwassen burger binnen een
samenleving.45 Volgens auteurs als Mills en Melson zijn dierenrepresentaties voor
kinderen er op gericht om goed burgerschap, sociaal geaccepteerd gedrag en de
normatieve relatie tot dieren in het volwassen leven aan te leren. 46
Daniel en Lauren Krueger stellen daarnaast dat kinderen zich makkelijker kunnen
identificeren met dierenrepresentaties.47 Dit komt door het representeren van kinderlijke
verlangens, personificatie en antropomorfisme, waardoor de afstand tussen dieren en
kinderen kleiner is dan tussen kinderen en volwassenen.48 Volgens Megan Geerdts et al.,
heeft antropomorfisme bovendien geen gevolgen voor biologische kennis over echte
dieren. In dierenrepresentaties voor kinderen staat namelijk niet het echte dier, maar de
educatie in menselijke sociaal-culturele kennis centraal.49
Tussen media en werkelijkheid is echter een verschil in zichtbaarheid van dieren.
Zo stellen Nora Timmerman en Julia Ostertag dat dierenrepresentaties vaak misplaatst,
antropomorfisch en niet subjectief zijn.50 Dierenrepresentaties zijn volgens hen niet

Burt, “”John Berger’s “Why Look At Animals?”,” 214. ; Creed en Reesink, “Animals, Images,
Anthropocentrism,” 96-97.
44 Melson, “Why the Wild Things Are,” 134.
45 Volgens Melson is de afstand tussen kind en dier dan ook kleiner dan de afstand tussen kind/dier
tot volwassenen. Kinderen relateren zich volgens haar sneller aan dieren, omdat zij net als
kinderen zelf (nog) geen ontwikkeld burger zijn binnen de menselijke samenleving.
Melson, “Why The Wild Things Are,” 134, 142-143.
46 Dieren hebben in het leven van volwassenen geen gelijke plaats meer volgens Melson en Brett.
Dieren zijn dan enkel een middel voor mensen, wat kinderen moeten leren om volwassen te
kunnen worden. In dierenrepresentaties voor kinderen wordt dit verhullend weergegeven: door de
dieren indirect als middel voor het aanleren van burgerlijke normen en waarde te gebruiken; en
direct door dieren als niet gelijk aan de volwassen burger maar gelijkend aan kinderen te
positioneren.
Melson, “Why The Wild Things Are,” 134, 142-143. ; Brett Mills, “Human,” in Animals on
Television: The Cultural Making of the Non-Human (Londen: Palgrave, 2017), 68.
47 Krueger en Krueger, “Animals in Children’s Stories” 138-140.
48 Krueger en Krueger, “Animals in Children’s Stories” 138-140.
49 Met ‘het echte dier’ doel ik hierbij op het dier in de werkelijkheid.
Geerdts, Van de Walle en LoBue, “Learning About Real Animals,” 9.
50 Dieren zijn misplaatst in representaties, omdat zij in een onjuiste of zelfs ongedefinieerde setting
worden geplaatst met onmogelijke relaties tot andere diersoorten (anders dan in de werkelijkheid).
Antropomorfisme wordt volgens deze academici bekritiseerd, omdat ze dieren niet als echte dieren
43
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representatief voor dieren in de werkelijkheid en presenteren dieren niet als wezens met
eigen gedachten, levens en belangen.51 Lori Oswald voegt hieraan toe dat
dierenrepresentaties sterk gestereotypeerd zijn in rolgeving.52 Gedomesticeerde dieren,
voornamelijk honden en paarden, worden daarbij veelal gerepresenteerd als held. Wilde
dieren worden daarentegen vaak óf als slachtoffer óf als een bedreiging gepresenteerd.53
Dierenrepresentaties zouden volgens Oswald beter moeten aansluiten op de werkelijke
ervaringen van kinderen met dieren, om de werkelijkheid beter te representeren.54
Dierenrepresentaties voor kinderen bevatten dan zowel goede als minder goede
elementen, welke in dit onderzoek verder worden onderzocht.
2.4 Representatie als concept
Hoewel bovenstaande debatten niet ingaan op een definitie van ‘representatie’, is het
noodzakelijk grip te krijgen op dit concept om de vorming en betekenis ervan te kunnen
begrijpen. Representatie betekent volgens Stuart Hall het weerspiegelen van een
persoon, object of gebeurtenis uit de werkelijkheid. 55 In de context van
dierenrepresentaties, betekent dat een weerspiegeling van werkelijke dieren.
Taalwetenschapper Ferdinand de Saussure omschreef betekenisgeving als
gestructureerde taal.56 Een teken is opgebouwd uit een signifier en signified (datgene
waar het naar verwijst en het afgebeelde vormen samen een teken).57 Charles Sanders
Peirce en later Hall voegden hier aan toe dat tekens bepaalde lagen bevatten,
gerelateerd aan een sociaal culturele context. 58 Roland Barthes ging hier specifieker op in
en maakte een belangrijk onderscheid in de constructieve aard van tekens: denotatie

representeren, maar er menselijke kenmerken op ‘plakken’. Ten derde halen ook zij subjectiviteit
aan, omdat dieren geen eigen belangen en rechten hebben. In de dierenrepresentaties zijn dieren
eigenlijk altijd ondergeschikt aan menselijke belangen.
Timmerman en Ostertag, “Too Many Monkeys,” 65-69.
51 Timmerman en Ostertag, “Too Many Monkeys,” 65-69.
52 Lori Oswald, “Heroes and Victims: The Stereotyping of Animal Characters in Children’s Realistic
Animal Fiction,” Children’s Literature in Education vol 26, nr. 2 (1995): 135-136, 138, 140.
53 Idem.
54 Oswald, “Heroes and Victims,” 135-136, 138, 140. ; Ostertag en Timmerman, “Too Many
Monkeys,” 65-69.
55 Stuart Hall, “The Work of Representation,” in Representation: Cultural Representations and
Signifying Practices (Londen: SAGE Publications, 1997), 15–16.
56 De tekst van De Saussure zelf is niet toegankelijk of beschikbaar via de licenties van de
Universiteit Utrecht. Hall geeft echter een uitgebreide bespreking van de standpunten van De
Saussure.
Hall, “The Work of Representation,” 31.
57 Hall, “The Work of Representation,” 31.
58 De tekst van Peirce is niet zelf toegankelijk of beschikbaar via de licenties van de Universiteit
Utrecht. Ik maak daarom gebruik van het boek van James Hoopes, wat een uitgebreide bespreking
vormt van de standpunten van Peirce. Daarnaast geeft ook Hall de standpunten van Peirce weer.
James Hoopes, “On The Nature of Signs,” in Peirce on Signs: Writings on Semiotics by
Charles Sanders Peirce (Chapel Hill en Londen: The University of North Carolina Press, 1991), 141143. ; Hall, “The Work of Representation,” 15-16, 61.
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(letterlijke betekenis) en connotatie (contextuele betekenis). 59 Op deze manier kan de
opbouw van een representatie worden ontleed, om verschillende betekenislagen te
belichten.
Representatie is als concept nog steeds relevant binnen de wetenschap. Zo vullen
Nicolas Carah en Eric Louw in een recentere studie aan dat de inhoud en toon van een
representatie altijd gerelateerd zijn aan machtsstructuren.60 Bepaalde ideologieën,
normen en waarden liggen in een representatie besloten, waardoor bepaalde
denkbeelden worden uitgedragen en andere niet.61 De representatie moet dan worden
gezien als een opgebouwd geheel met verschillende lagen, afhankelijk van een bepaalde
context. Binnen dit onderzoek naar de presentatie en betekenis van dierenpresentaties,
wordt het concept representatie daarom als combinatie van verschillende lagen binnen
een context belicht.62
2.5 Mediapreferenties van jonge kinderen
Ten vijfde, kan dit onderwerp worden gerelateerd aan het academische debat over
mediapreferenties van kinderen. Media, waaronder mediarepresentaties, kunnen binnen
kindertelevisie worden aangepast aan dat wat kinderen begrijpen en leuk vinden in een
bepaalde leeftijd. Dit kan een grote rol spelen in de presentatie van een representatie in
vorm en inhoud. Om kindertelevisieseries en dierenrepresentaties daarbinnen, gegrond
te kunnen analyseren is mee-weging van dit aspect dan ook noodzakelijk.
De mediapreferenties van kinderen zijn afhankelijk van bepaalde
ontwikkelingsfasen. Ronda Scantlin betoogt dat inhoudelijke voorkeuren voor media
daarbij gerelateerd zijn aan de cognitieve ontwikkeling en de sociale omgeving. 63
Mediapreferenties kunnen altijd per individu verschillen, maar in het schetsen van een
algemeen beeld voor mediamakers wordt uitgegaan van algemene trends. Carmelo
Garitaonandia et al., betogen daarbij dat de mediapreferenties in verschillende landen
relatief gelijk zijn.64 Binnen de kindertijd behoren dieren, volgens Garitaonandia et al., tot

Roland Barthes, “Rhetoric of the Image,” in Roland Barthes: Image, Music, Text, vertaald door
Stephen Heath (London: Fontana Press, 1977), 33-34.
60 Nicolas Carah en Eric Louw, Carah, “Meaning, Representation, and Power,” in Media & Society:
Production, Content & Participation (Los Angelos en Londen: SAGE Publications, 2015), 15, 27.
61 Idem.
62 Binnen de methodesectie wordt verder in gegaan op de manier waarop de representaties worden
belicht.
63 Rhonda Scantlin, “Media Use Across Childhood: Access, Time and Content,” in The Handbook of
Children, Media, and Development, red. Sandra Calvert en Barbara Wilson (Chichester: WileyBlackwell, 2008), 66.
64 Zij betogen dit op basis van onderzoek in twaalf Europese landen, waarin de overeenkomsten
groot bleken en de verschillen relatief klein.
Carmelo Garitaonandia, Patxi Juaristi, José Oleaga, “Media Genres and Content
Preferences,” in Children and Their Changing Media Environment: A European Comparative Study,
red. Sonia Livingstone en Moira Bovill (New York: Routledge, 2013), 142.
59
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de favoriete onderwerpen, naast muziek en sport. 65 Dieren zijn dan ook een belangrijk
onderdeel van kinderprogrammering.
Patti Valkenburg heeft een model voor kindermedia ontwikkeld, waarin
mediapreferenties in vormgeving en voorstelling zijn gecategoriseerd. 66 De cognitieve
ontwikkeling en mediapreferenties worden binnen het model per fase afgebakend. Voor
dit onderzoek zijn enkel de tweede en derde fase van belang, vanwege de focus op
kinderen tussen twee en zes jaar.
De tweede fase in het model is gericht op de leeftijd van 2-5: kleuters.67 In deze
fase spelen preferenties uit de eerste fase nog steeds een rol: felle primaire en
secundaire kleuren, scherpe contrasten, hoge tonen en muziek. 68 Daarnaast ligt er een
grotere nadruk op de inhoud van media: herkenbare contexten, vriendelijke fantasie
personages, veel herhaling en simpele verhaallijnen worden geprefereerd.69 Dafna
Lemish voegt daaraan toe dat korte verhaallijnen en een zekere structuur belangrijk zijn,
maar dat deze wel begrijpelijk moeten zijn. 70 Volgens Lemish ontwikkelen kleuters
bovendien een voorkeur voor segmentatie: poppentheater, documentaire, animatie,
drama en magazinestijl.71 Verschillende segmenten zouden de aandacht steeds opnieuw
trekken en een programma luchtig, afwisselend en begrijpelijk houden.72 Daarnaast
hebben jonge kinderen veel herhaling nodig om iets te kunnen leren, wat binnen de
verschillende segmenten kan worden ingezet. 73 Op het gebied van personages is er
sprake van perceptuele gebondenheid: het directe visueel zichtbare uiterlijk is
belangrijker dan het gedrag van getoonde personages of presentatoren. 74 Kleuters
centreren hun aandacht op één of enkele visuele kenmerken en hebben geen oog voor
details.75 Vanaf drie jaar ontwikkelt zich de identificatie met personages, die ook
pratende dieren of fantasie personages kunnen zijn.76 Kinderen geloven volgens
Valkenburg tot een leeftijd van vier jaar dat vrijwel alles in de media echt is. 77 Daarna
wordt het werkelijkheid-fantasie verschil duidelijker.78 Speciale effecten en het verschil
De minst favoriete zijn daarentegen: nieuws en kunst/theater.
Carmelo Garitaonandia et al., “Media Genres and Content Preferences,” 143.
66 Patti Valkenburg, “The Development of A Child Into A Media Consumer,” in Children's Responses
to The Screen: A Media Psychological Approach (New Jersey en Londen: Lawrence Erlbaum
Associates Publishers, 2004), 15-38.
67 Valkenburg, “The Development of A Child Into A Media Consumer,” 21.
68 Valkenburg, “The Development of A Child Into A Media Consumer,” 17-18.
69 Valkenburg, “The Development of A Child Into A Media Consumer,” 21-22.
70 Dafna Lemish, “Media and Individual Development,” in Children and Television: A Global
Perspective (Malden: Blackwell Publishing, 2007), 49-51.
71 Lemish, “Media and Individual Development,” 49-51.
72 Lemish, “Media and Individual Development,” 49-51. ; Valkenburg, “The Development of A Child
Into A Media Consumer,” 23.
73 Valkenburg, “The Development of A Child Into A Media Consumer,” 23.
74 Valkenburg, “The Development of A Child Into A Media Consumer,” 26.
75 Idem.
76 Valkenburg, “The Development of A Child Into A Media Consumer,” 25.
77 Idem.
78 Idem.
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tussen werkelijkheid en fantasie worden binnen deze fase nog niet begrepen. 79 Wat
betreft genres worden volgens Scantlin binnen deze leeftijdsfase educatieve programma’s
geprefereerd, met een hoogtepunt rond 4-5 jaar.80 Garitaonandia et al., vullen daarbij
aan dat het genre ‘cartoons’ ook populair is.81 Mediapreferenties binnen deze fase zijn:
simpele, felgekleurde visuele aspecten, kleurrijke, ongecompliceerde personages en
educatieve cartooneske programma’s.82 Deze fase wordt dan vooral gekenmerkt door zijn
simpliciteit en visuele focus.
De derde fase betreft de vroege basisschoolleeftijd van 5-8 jaar.83 Binnen dit
onderzoek wordt, vanwege de focus, alleen de leeftijdsperiode van 5-6 meegewogen.
Kinderen zijn binnen deze fase minder gericht op enkel visuele kenmerken, de aandacht
kan langer worden vastgehouden en het verschil tussen fantasie en werkelijkheid is
duidelijker.84 Verhaallijnen in media worden dan beter begrepen en kunnen worden
uitgebreid op het gebied van sociale relaties en binaire tegenstellingen tussen
personages.85 Het fantasie-werkelijkheid onderscheid is dan wel duidelijker en de
perceptuele gebondenheid neemt af, maar beide zijn nog niet volledig ontwikkeld. 86
Binnen deze basisschoolleeftijd experimenteren kinderen volgens Lemish met alle genres
van televisie, waarbij een voorkeur optreedt voor: een sneller tempo, complexere
content en meer familie gerichte programma’s.87 Bovendien worden andere contexten
populairder: avontuur en ontdekking.88 Educatieve televisieprogramma’s nemen
daarnaast af in populariteit, waar entertainment, behalve praatprogramma’s, deze plaats
grotendeels inneemt.89 Binnen de derde fase staan dan voornamelijk uitgebreidere
verhaallijnen, simpele conceptualiteit, diversere contexten en entertainment centraal.
Mediapreferenties zijn dan inhoudelijk en in vorm belangrijk voor de presentatie van
kindertelevisie.
3. De analyse van dierenrepresentaties
Dit onderzoek werd uitgevoerd door middel van een semiotische, vergelijkende analyse.
Dit betreft een gestructureerde en nauwkeurige tekstuele-analyse van tekens waarin
Valkenburg, “The Development of A Child Into A Media Consumer,” 24-25. ; Lemish, “Media and
Individual Development,” 51-52.
80 Scantlin, “Media Use Across Childhood,” 66.
81 Garitaonandia et al., “Media Genres and Content Preferences,” 155-156.
82 Valkenburg, “The Development of A Child Into A Media Consumer,” 27. ; Scantlin, “Media Use
Across Childhood,” 66. ; Garitaonandia et al., “Media Genres and Content Preferences,” 155-156.
83 Valkenburg, “The Development of A Child Into A Media Consumer,” 27.
84 Idem.
85 Valkenburg, “The Development of A Child Into A Media Consumer,” 28-29.
86 Valkenburg, “The Development of A Child Into A Media Consumer,” 27.
87 Lemish, “Media and Individual Development,” 49-51.
88 Valkenburg, “The Development of A Child Into A Media Consumer,” 27.
89 Lemish, “Media and Individual Development,” 50-51. ; Scantlin, “Media Use Across Childhood,”
66. ; Valkenburg, “The Development of A Child Into A Media Consumer,” 30.
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zowel de letterlijke als de contextuele betekenis worden geanalyseerd.90 Dit onderscheid,
tussen denotatie en connotatie, is gebaseerd op de theorie van Barthes, om een teken
binnen een context te analyseren.91 Volgens Jane Stokes is deze methode zeer geschikt
in onderzoek naar representaties door de concrete analyse van de opbouw en betekenis
van tekens.92 Binnen dit onderzoek staat daarbij een combinatie van perspectieven
centraal. Menskin pleitte al voor een combinatie van het Animal Studies perspectief met
Media Studies als Critical Animal Media Studies, waarin mediawetenschappelijke theorie
en analyse worden ingezet om de representatie van dieren beter te begrijpen in beeld en
tekst.93 In navolging daarvan, werd binnen dit onderzoek een Media Studies perspectief
gehanteerd, met kritische aandacht voor het perspectief en de positie van dier en
mens.94
Volgens Stokes bestaat er geen vaststaand analysemodel.95 De analyse van
tekens is afhankelijk van individueel onderzoek en de focus daarvan. 96 Binnen dit
onderzoek werden de volgende selectiecriteria gehanteerd op basis van het gestelde
onderzoekskader:
•

Het programma moet voor jonge kinderen bedoeld zijn (2-6 jaar)

•

Het programma moet (online) beschikbaar zijn bij de publieke omroep, via
Zappelin

•

Het programma moet van Nederlandse makelij zijn

•

Het programma moet dierenpersonages bevatten

•

Het programma moet dierenpersonages met centrale rollen bevatten

•

Het programma moet uit meerdere afleveringen bestaan

Dit is wellicht een relatief oudere/klassiekere methode, maar is binnen het gestelde
onderzoekskader zeer geschikt om de opbouw van een representatie te ontleden.
Bonnie Brennan, “Textual Analysis,” in Qualitative Research Methods for Media Studies
(New York en Londen: Routledge, 2007), 208. ; Jane Stokes, “Researching Texts: Approaches to
Analysing Media and Cultural Content,” in How to do Media and Cultural Studies Second Edition
(Los Angeles en Londen: SAGE Publications, 2013), 119. ; Jonathan Bignell, “Signs and Myths,” in
Media Semiotics: An Introduction, Second Edition (Manchester en New York: Manchester University
Press, 2002), 5. ; Peter Hughes, “Text and Textual Analysis,” in Media Studies: Key Issues and
Debates, red. Eoin Devereux (Londen: SAGE Publications, 2007), 250-251, 256, 258.
91 Binnen het theoretische kader zijn zowel denotatie als connotatie kort behandeld binnen de
paragraaf 2.4.
Barthes, “Rhetoric of The Image,” 33-34. ; Bignell, “Signs and Myths,” 17. ; Hughes, “Text
and Textual Analysis,” 258. ; Stokes, “Researching Texts,” 126, 130-131.
92 Stokes, “Researching Texts,” 119, 124, 126, 130-131.
93 Menskin, “Media Theories and The Crossroads,” 12, 22.
94 Binnen dit onderzoek werd dan een relatief oude/klassieke methode ingezet om een relatief
nieuw veld -Animal Studies- te belichten vanuit een andere invalshoek: Mediawetenschappen. Met
deze combinatie wordt een duidelijk (/ander) licht geschenen op de presentatie en betekenis van
dierenrepresentaties, die zowel voor Animal Studies als voor Mediawetenschappen zeer relevant
zijn.
95 Stokes, “Researching Texts,” 119, 124, 126, 130-131.
96 Idem.
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Hierbij werden drie programma’s geselecteerd: Nijntje, avonturen groot en klein; Kikker
en zijn vriendjes; en Woezel en Pip.97 Gezamenlijk geven deze programma’s een beeld
van dierenrepresentaties binnen Nederlandse, fictieve kindertelevisieseries voor jonge
kinderen.
De programma’s werden elk onderzocht op basis van drie afleveringen van het
meest recente seizoen, beschikbaar op NPOplus; de eerste aflevering, de middelste
aflevering en de laatste aflevering. 98 Hierdoor werden zowel de grote lijnen als kleinere
aspecten gericht onderzocht: de algehele representatie van de personages binnen een
context en eventuele veranderingen of ontwikkelingen daarvan. In totaal werden 59
minuten aan beeldmateriaal onderzocht.99 De geselecteerde afleveringen zijn:
•

•

Nijntje, avonturen groot en klein, seizoen 2100
o

Aflevering 1: Nijntje wast de auto

o

Aflevering 13: Knorretje is knorrig

o

Aflevering 26: Nijntje, wat wil je later worden?

Kikker en zijn vriendjes, seizoen 1101

De titels van de programma’s worden in de verdere loop van het onderzoek afgekort tot: Nijntje,
Kikker en W&Z.
Nijntjes avonturen groot en klein, Mercis B.V, geregisseerd door Helen Arntsen en Adam
Shaw, naar de boeken van Dick Bruna, KRO, NPO Zappelin, https://www.npostart.nl/nijntjesavonturen-groot-en-klein/06-11-2017/POW_03438908 ; Kikker en zijn vriendjes, Telescreen B.V,
naar de boeken van Max Velthuijs, KRO-NCRV, NPO Zappelin, https://www.npostart.nl/kikker-enzijn-vriendjes/10-02-2020/POW_04539376 ; Woezel en Pip, Dromenjager B.V. en Illuster,
geregisseerd door Patrick Raats, naar het idee van Guusje Nederhorst, KRO, NPO Zappelin,
https://www.npostart.nl/woezel-pip/KN_1712770
98 Het aanbod van NPOplus is te zien voor abonnementhouders. Daarbij kan zowel een volwassen
als een kinderprofiel worden aangemaakt. Binnen dit onderzoek is gericht op het kinderprofiel, met
de leeftijdscategorie 2-6 jaar.
“NPOplus,” kind, NPOstart, NPO, laatst geraadpleegd op 30 maart, 2021,
https://www.npostart.nl/plus#
99 Elk van de geselecteerde afleveringen duurt tussen de vijf en acht minuten. Dit lijkt wellicht erg
veel, maar wegens de specifieke focus op bepaalde tekens is het haalbaar in tien weken tijd.
Daarnaast heb ik dergelijk onderzoek met een zelfs grotere hoeveelheid casusmateriaal en
aanvullend context onderzoek eerder uitgevoerd.
100 Nijntjes avonturen groot en klein, “Knorretje is knorrig,” aflevering 13 seizoen 2, Mercis B.V.,
geregisseerd door Helen Arntsen en Adam Shaw, naar de boeken van Dick Bruna, KRO, NPO
Zappelin, 7:00, https://www.npostart.nl/nijntjes-avonturen-groot-en-klein/17-102017/POW_03438895 ; Nijntjes avonturen groot en klein, “Nijntje wast de auto,” aflevering 1
seizoen 2, Mercis B.V., geregisseerd door Helen Arntsen en Adam Shaw, naar de boeken van Dick
Bruna, KRO, NPO Zappelin, 7:00, https://www.npostart.nl/nijntjes-avonturen-groot-en-klein/0210-2017/POW_03438883 ; Nijntjes avonturen groot en klein, “Nijntje, wat wil je later worden?”
aflevering 26 seizoen 2, Mercis B.V., geregisseerd door Helen Arntsen en Adam Shaw, naar de
boeken van Dick Bruna, KRO, NPO Zappelin, 7:00, https://www.npostart.nl/nijntjes-avonturengroot-en-klein/06-11-2017/POW_03438908
101 Kikker en zijn vriendjes, “Kikker en de vreemdeling,” aflevering 1 seizoen 1, Telescreen B.V.,
naar de boeken van Max Velthuijs, KRO-NCRV, NPO Zappelin, 8:00,
https://www.npostart.nl/kikker-en-zijn-vriendjes/10-02-2020/POW_04539376 ; Kikker en zijn
vriendjes, “Kikker en het vogeltje,” aflevering 13 seizoen 1, Telescreen B.V., naar de boeken van
Max Velthuijs, KRO-NCRV, NPO Zappelin, 7:00, https://www.npostart.nl/kikker-en-zijnvriendjes/27-01-2020/POW_04539388 ; Kikker en zijn vriendjes, “Kikker en de wind,” aflevering
26 seizoen 1, Telescreen B.V., naar de boeken van Max Velthuijs, KRO-NCRV, NPO Zappelin, 8:00,
https://www.npostart.nl/kikker-en-zijn-vriendjes/18-02-2020/POW_04539401
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•

o

Aflevering 1: Kikker en de vreemdeling

o

Aflevering 13: Kikker en het vogeltje

o

Aflevering 26: Kikker en de wind

Woezel en Pip, seizoen 3102
o

Aflevering 1: Ik zie ik zie, wat jij niet ziet

o

Aflevering 7: Lichtje in de nacht

o

Aflevering 13: Spookjes!

Binnen de analyse werd het stappenplan van Stokes gevolgd. Dit is onderverdeeld in
twee grotere onderdelen: tekens worden eerst ontleed (denotatie), vervolgens
geïnterpreteerd en gerelateerd aan sociaal-culturele kennis en context (connotatie).103 In
aanvulling op dit stappenplan werden de bevindingen gecodeerd op basis van typen en
betekenislagen en werden drie programma’s vergeleken.104 Het stappenplan weerspiegelt
daarbij de volgende deelvragen:
•

Hoe is de dierenrepresentatie op denotatie niveau geconstrueerd?

•

Hoe is de dierenrepresentatie op connotatie niveau geconstrueerd?

•

Hoe verhouden de drie programma’s zich tot elkaar, welke verschillen en
overeenkomsten zijn er?

Het was daarbij onmogelijk en onnodig om alle tekens binnen een mediatekst te
onderzoeken. Alleen tekens die van belang zijn voor het gestelde onderzoekskader
moeten worden meegewogen volgens Peter Hughes.105 Binnen dit onderzoek staan in het
denotatieniveau tekencategorieën centraal die: het personage definiëren, het personage
direct omgeven, het personage plaatsen binnen een context en het personage binnen
Woezel en Pip, “Ik zie ik zie, wat jij niet ziet,” aflevering 1 seizoen 3, Dromenjager B.V. en
Illuster , geregisseerd door Patrick Raats, naar een idee van Guusje Nederhorst, KRO, NPO
Zappelin, 5:00, https://www.npostart.nl/woezel-pip/23-10-2020/KN_1717301 ; Woezel en Pip,
“Lichtje in de nacht,” aflevering 7 seizoen 3, Dromenjager B.V. en Illuster, geregisseerd door
Patrick Raats, naar een idee van Guusje Nederhorst, KRO, NPO Zappelin, 5:00,
https://www.npostart.nl/woezel-pip/02-11-2020/KN_1717645 ; Woezel en Pip, “Spookjes!”
aflevering 13 seizoen 3, Dromenjager B.V. en Illuster, geregisseerd door Patrick Raats, naar een
idee van Guusje Nederhorst, KRO, NPO Zappelin, 5:00, https://www.npostart.nl/woezel-pip/12-032020/KN_1712783
103 Het denotatie- en connotatieniveau werden voor elk van de drie programma’s per aflevering
onderzocht. Zie bijlagen 9.2.1-9.2.4, 9.3.1-9.3.4 en 9.4.1-9.4.4 voor een overzicht van de
modellen die werden gehanteerd.
Stokes, “Researching Texts,” 119, 124, 126, 130-131.
104 Binnen dit onderzoek staan drie programma’s centraal. Dit is anders dan in ander onderzoek
met een semiotische analyse, waarin vaak één tekst centraal staat. Deze stap is dus een aanvulling
op het stappenplan van Stokes, wegens de focus van dit onderzoek. De bevindingen werden
gecodeerd op basis van type (inhoud, programma en vorm) en betekenislagen (dierlijk, menselijk,
anders). Daarbij werden verschillende categorieën en subcategorieën gebruikt om de bevindingen
te onderscheiden. Deze stap werd gehanteerd om bevindingen concreter en gemakkelijker te
positioneren en te vergelijken met elkaar. Zie bijlage 9.1 voor het gehanteerde coderingschema.
105 Hughes, “Text and Textual Analysis,” 259.
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een verhaal weergeven.106 Elk van deze grotere categorieën bevat verschillende
onderdelen, waardoor zowel een groot perspectief als een gedetailleerd overzicht kon
worden bewaard. Daarbij onderzocht ik niet alleen wat er wel zichtbaar is, maar werd
ook rekening gehouden met dat wat de representatie niet toont.107 Binnen het connotatie
onderdeel werden de bevindingen vervolgens geïnterpreteerd en gerelateerd aan een
grotere context. Daarbij stonden de volgende elementen centraal: de dierlijke en
menselijke betekenislagen en de toespitsing op het publiek. Bevindingen van beide
niveaus werden in aparte kolommen binnen één analysemodel genoteerd.108 Tot slot
werden conclusies getrokken en werden bevindingen gerelateerd aan de theoretische
positionering van dit onderzoek. Hoewel dit onderzoek berust op interpretatie, leverde
het inzichten op over de opbouw en betekenis van dierenrepresentaties en werd het
begrip van mediateksten, in dit geval de drie programma’s, vergroot.109
4. De representatie van dierenpersonages op denotatieniveau
Binnen het denotatieniveau worden de dierenrepresentaties op basis van de denotatieve
tekens beschreven. Dit niveau, voorafgaand aan het connotatieniveau, schetst een
concreet beeld van de programma’s. Zie de analysemodellen in de bijlagen, kolom
twee.110
4.1

De denotatie van Nijntje, avonturen groot en klein.

Zie bijlagen 9.2.1-9.2.4, 9.3.1-9.3.4 en 9.4.1-9.4.4 voor een compleet overzicht van het
denotatie en connotatie model.
107 Hughes noemt dit de pragmatische as, waarmee de limitaties en alternatieven van een
representatie worden meegewogen.
Hughes, “Text and Textual Analysis,” 258.
108 Binnen het analysemodel werd de denotatie genoteerd in kolom 2 en de connotatie in kolom 3.
109 Stokes, “Researching Texts,” 124.
110 Zie bijlagen nr. 9.2.1-9.2.4, 9.3.1-9.3.4 en 9.4.1-9.4.4.
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Nijntje is een programma van de KRO-NCRV uit 2015-2018, gebaseerd op de verhalen
van Dick Bruna.111 Het tweede seizoen telt 26 afleveringen.112 Binnen Nijntje worden
hoofdzakelijk konijnenpersonages gepresenteerd.113 Daarnaast zijn er drie
varkenspersonages en twee berenpersonages zichtbaar. 114 Nijntje is hiervan het
hoofdpersonage, een konijn.115 Knorretje (varken), Nina en Daan (beide konijn) worden
gepresenteerd als vrienden.116 Voor Nijntje, zie bijlagen 9.2.1-9.2.4 kolom 2.117
Alle personages worden gekenmerkt door constante uiterlijke en fysieke
kenmerken. Zo heeft Nijntje een witte kleur, een rond/ovalen hoofd, twee platte lange
oren recht op haar hoofd, een bol piramidevormig lijf, ronde armen die zijn afgerond,
relatief korte benen en platte afgeronde voeten, twee zwarte stipjes als ogen, een kruisje

Zoals eerder benoemd, wordt de naam van het programma in de verdere loop van dit
onderzoek afgekort tot: Nijntje.
De Nederlandse Dick Bruna bedacht verhalen over Nijntje en haar leefwereld in de jaren
50. Deze werden uitgebracht in 124 prentenboeken. Op basis van de boekenreeks werd ‘Nijntje’
later vertaald naar een televisieserie.
De rechten zijn sinds 1971 ondergebracht bij Mercis B.V. Dit is een Nederlands bedrijf dat
alle uitgaven en Nijntje als concept beheert. Mercis beheert en produceert Nijntje-content door
middel van agentschappen over de hele wereld. In de productie van Nijntje, avonturen groot en
klein is een Brits bedrijf aangenomen voor het genereren van computer beelden, CGI, door BlueZoo productions. Het programma is daarbij naast het Nederlands, direct vertaald naar een Engelse
variant: Miffy’s adventures, big and small. Blue-Zoo productions heeft de beelden gemaakt, aan de
hand van een Nederlands concept en onder controle van Mercis. Zonder goedkeuring van de laatste
kon en mocht de serie niet worden gepubliceerd. Daarmee blijft deze serie onderdeel van het
Nederlandse concept, onder controle van een Nederlands bedrijf.
“Over Dick Bruna,” Nijntje, laatst geraadpleegd op 25 februari, 2021,
https://www.nijntje.nl/over-dick-bruna ; “Zijn boeken,” Over Dick Bruna, Nijntje, laatst
geraadpleegd op 25 februari, 2021, https://www.nijntje.nl/zijn-boeken ; “Over Dick Bruna,”
biografie, Nijntje, laatst geraadpleegd op 25 februari, 2021, https://www.nijntje.nl/over-dickbruna/biografie ; “Agentschappen,” Nijntje, laatst geraadpleegd op 25 februari, 2021,
https://www.nijntje.nl/agentschappen ; “Mercis Publishing,” laatst geraadpleegd op 25 februari,
2021, http://www.mercispublishing.nl/ ; “Zakelijke informatie,” Mercis, Nijntje, laatst geraadpleegd
op 25 februari, 2021, https://www.nijntje.nl/zakelijke-informatie ; “Nijntje, avonturen groot en
klein,” Nijntje, NPOplus, NPO, laatst geraadpleegd op 25 februari, 2021,
https://www.npostart.nl/nijntje/POW_03438910 ; “Animated Miffy Tv series,” Blue-zoo, laatst
geraadpleegd op 25 februari, 2021, https://www.blue-zoo.co.uk/animation/animated-miffy-tvseries ; Nijntjes avonturen groot en klein, Mercis B.V., geregisseerd door Helen Arntsen en Adam
Shaw, naar de boeken van Dick Bruna, KRO, NPO Zappelin, https://www.npostart.nl/nijntjesavonturen-groot-en-klein/06-11-2017/POW_03438908
112 “Nijntje, avonturen groot en klein,” Nijntje, NPOplus, NPO, laatst geraadpleegd op 25 februari,
2021, https://www.npostart.nl/nijntje/POW_03438910 ; Nijntjes avonturen groot en klein, Mercis
B.V., geregisseerd door Helen Arntsen en Adam Shaw, naar de boeken van Dick Bruna, KRO, NPO
Zappelin, https://www.npostart.nl/nijntjes-avonturen-groot-en-klein/06-11-2017/POW_03438908
113 Zo zijn er in totaal negen konijnen te zien: Nijntje, Nina, Vader en Mamma konijn, Juf, Tante
Trijn, Daan, Oom vliegenier en boer Jan. Deze personages zijn niet elke aflevering zichtbaar, maar
in tenminste twee van de geanalyseerde afleveringen.
Zie bijlagen nr. 9.2.1-9.2.4, kolom 2, rij 2 t/m 5.
114 Zie bijlagen nr. 9.2.1-9.2.4, kolom 2, rij 4.
115 Nijntje wordt als ‘konijn’ benoemd in de intro van het programma. Daarin wordt gezongen over:
“Nijntje, een lief klein konijntje.”
Zie bijlage nr. 9.2.4, kolom 2, rij 2, 6 en 43.
116 Zij bekleden centrale bijrollen. Deze zijn niet ten alle tijden te zien, maar elk in tenminste twee
van de drie geanalyseerde afleveringen. Knorretje is in alle afleveringen te zien.
Zie bijlagen nr. 9.2.1-9.2.4, kolom 2, rij 3, 9 en 34.
117 Deze bijlagen bevatten de denotatie Nijntje in kolom 2. Voor elke bevinding wordt binnen dit
hoofdstuk verweven daarnaast verwezen naar de desbetreffende rij(en).
111
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als neus/mond en een blauwe jurk.118 Andere personages verschillen daarentegen in
grootte, kleur, lichaamsbedekking en de vormen van oren, neus, mond en hoofd. 119

Afbeelding 1: De dierenpersonages
binnen Nijntje. Van links naar rechts:
de kinderen Nijntje, Knorretje, Nina en
Daan. Daaronder: Vader, Mamma,
boer Jan, Oom vliegenier, Juf en Tante
Trijn. Op de onderste rij: Betje, de
marktman, Boris en Barbara.120

De dierenpersonages tonen daarnaast gelijkenissen en verschillen in lichamelijke
functies en verhouding. Alle dierenpersonages staan rechtop op twee benen, hebben
geen voeten of handen en hebben zeer korte benen. 121 Daarnaast kunnen ze allen praten
en bewegen op eenzelfde manier.122 De armen kunnen daarbij omhoog en omlaag
bewegen, zowel gestrekt als gebogen.123 De benen bewegen daarentegen statischer:
vanaf het onderlijf als geheel naar voren en/of achteren. 124 Daarnaast kunnen de ogen
bewegen: tot samengeknepen halve cirkels of streepjes. 125 Enkel de varkenspersonages
kunnen bovendien hun mond bewegen, tot een cirkel.126 Het grootteverschil tussen

Zie bijlagen nr. 9.2.1-9.2.4, kolom 2, rij 6 en 9, en zie afbeelding 1.
Zie bijlagen nr. 9.2.1-9.2.4, kolom 2, rij 6, en zie afbeelding 1.
120 De afbeeldingen zijn screenshots van momenten uit het programma. Wegens screenshot
beveiliging vanuit NPOplus, konden er in veel gevallen geen screenshots worden gemaakt zonder
pictogrammen en afspeellijn. Deze zijn tijdens het bekijken van het programma echter niet te zien.
Dit geldt voor alle programma-screenshots binnen dit onderzoek. Screenshots zijn afkomstig uit de
afleveringen:
Nijntjes avonturen groot en klein, “Knorretje is knorrig,” aflevering 13 seizoen 2, Mercis
B.V., geregisseerd door Helen Arntsen en Adam Shaw, naar de boeken van Dick Bruna, KRO, NPO
Zappelin, 7:00, https://www.npostart.nl/nijntjes-avonturen-groot-en-klein/17-102017/POW_03438895 ; Nijntjes avonturen groot en klein, “Nijntje wast de auto,” aflevering 1
seizoen 2, Mercis B.V., geregisseerd door Helen Arntsen en Adam Shaw, naar de boeken van Dick
Bruna, KRO, NPO Zappelin, 7:00, https://www.npostart.nl/nijntjes-avonturen-groot-en-klein/0210-2017/POW_03438883 ; Nijntjes avonturen groot en klein, “Nijntje, wat wil je later worden?”
aflevering 26 seizoen 2, Mercis B.V., geregisseerd door Helen Arntsen en Adam Shaw, naar de
boeken van Dick Bruna, KRO, NPO Zappelin, 7:00, https://www.npostart.nl/nijntjes-avonturengroot-en-klein/06-11-2017/POW_03438908
121 Zie bijlagen nr. 9.2.1-9.2.4, kolom 2, rij 6, 7, 13 en 14.
122 Zie bijlagen nr. 9.2.1-9.2.4, kolom 2, rij 13 en 14.
123 Zie bijlagen nr. 9.2.1-9.2.4, kolom 2, rij 13, en zie afbeelding 2.
124 Idem.
125 Zie bijlagen nr. 9.2.1-9.2.4, kolom 2, rij 13, en zie afbeelding 2.
126 Idem.
118
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dierenpersonages onderscheidt de verschillende diersoorten, kinderen van volwassenen
en mannelijke en vrouwelijke personages. 127

Afbeelding 2: Grootte en beweging van de personages.

Naast de personages zijn er enkele andere dierenrepresentaties zichtbaar, zoals
kippen en een vis.128 Zij komen enkel kort in beeld en hebben geen directe rol of functie
binnen het verhaal, maar worden wel gepresenteerd als onderdeel van de
verhaalwereld.129

Afbeelding 3: Zichtbare andere dieren

De dierenpersonages worden niet gepresenteerd met vaste attributen of
voorwerpen. Afhankelijk van de situatie worden bepaalde voorwerpen en middelen
gebruikt.130 Zo hebben de personages: een tas voor boodschappen, een auto als vervoer
en rugzakken voor school.131 Enkel de kinderen gebruiken voorwerpen en kleding als

De volwassen personages zijn groter dan de kinderen. Knorretje is van alle personages het
kleinste. Bij de volwassen personages zijn daarnaast de konijnen het grootste, gevolgd door de
varkens en later beren. Van elk paar grote personages, is het vrouwelijke personage net kleiner
dan het mannelijke.
Zie bijlagen nr. 9.2.1-9.2.4, kolom 2, rij 10 en 34, en zie afbeelding 2.
128
Zie bijlagen nr. 9.2.1 en 9.2.4, kolom 2, rij 5.
129 Zie bijlagen nr. 9.2.1, kolom 2, rij 5, 14 en 32, en zie afbeelding 3.
130 Zie bijlagen nr. 9.2.1-9.2.4, kolom 2, rij 18, 19, 36 en 38, en zie afbeelding 4.
131 Idem.
127
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aanvulling op het uiterlijk.132 Dit representeert een bepaalde omstandigheid, activiteit, of
onderwerp.

Afbeelding 4: Attributen en voorwerpen

De omgeving in Nijntje wordt zowel binnen als buiten gepresenteerd. De algehele
buitenomgeving is daarbij steeds relatief gelijk, waarbij groene heuvels en enkele bomen
zichtbaar zijn en vogelgeluiden te horen zijn.133 Binnen de algehele setting zijn er
verschillende plaatsen, zoals: op en rond school, in de natuur en bij het woonhuis van
Nijntje.134 Deze plaatsen kunnen worden onderscheiden op basis van getoonde
gebouwen, plaatsing van bomen, objecten en personages. Daarnaast zijn bepaalde
gebouwen van de binnenkant te zien: het woonhuis van Nijntje en de school. 135 Vanaf de
buitenkant zijn enkel basiselementen van de gebouwen zichtbaar: het dak, de muren,
ramen en deuren.136 Binnen worden ruimtes gepresenteerd met ramen en verschillende
meubels en gebruiksvoorwerpen.137

Afbeelding 5: Setting
binnen en buiten

Volwassen personages worden binnen de geanalyseerde afleveringen niet anders
gepresenteerd. De kinderen veranderen tevens niet geheel in uiterlijk; het constante fysieke
uiterlijk blijft gelijk, maar wordt enkel aangevuld met andere middelen (kleding en attributen).
Zie bijlagen nr. 9.2.3, kolom 2, rij 18 en 19, en zie afbeelding 4.
133 Zie bijlagen nr. 9.2.1-9.2.4, kolom 2, rij 24-25, 28 en 52, en zie afbeelding 5.
134 Zie bijlagen nr. 9.2.1-9.2.3, kolom 2, rij 2-4, 18-18, 24-25, 28, 31, 36, en zie afbeelding 5.
135 Zie bijlagen nr. 9.2.1-9.2.4, kolom 2, rij 24, 25, 27-29, en zie afbeelding 5.
136 De binnenkant van de gebouwen is vanaf de buitenkant niet zichtbaar. Zo zijn er bij het
schoolgebouw vanaf de buitenzijde enkel de ramen met planten gepresenteerd, naast de basis
elementen van het gebouw als: het dak, de muren, ramen en deuren.
Zie bijlagen nr. 9.2.1-9.2.4, kolom 2, rij 24, 25, 27-29, en zie afbeelding 5.
137 Zo wordt het huis van Nijntje gepresenteerd met: een tafel, stoelen, kast en raam. Het
schoolgebouw wordt daarnaast gepresenteerd met: een krijtbord, tekeningen en stoelen.
Zie bijlagen nr. 9.2.1, kolom 2, rij 24 en 28, en zie afbeelding 5.
132
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De verhalen binnen Nijntje zijn uiteenlopend. Er worden verschillende
onderwerpen, activiteiten en gebeurtenissen gepresenteerd. Binnen elke aflevering staat
één van deze centraal binnen het verhaal, waaromheen andere gerelateerde activiteiten
of gebeurtenissen worden getoond. Zo wassen Nijntje en Knorretje de auto terwijl vader
aardbeien koopt en wordt Knorretje afgeleid omdat ze knorrig is. 138 Een onzichtbare
verteller licht de situatie daarbij soms toe.139 In de verhalen wordt de relatie, het helpen
en/of het samenkomen van personages steeds benadrukt. 140
De positie van de dierenpersonages is verschillend. De hoofd- en bijrollen
bekleden, afhankelijk van het onderwerp, individueel of gezamenlijk de centrale
posities.141 De personages hebben daarbij verschillende simpele karaktereigenschappen.
Zo is Nijntje slim, opgewekt en spontaan en is Knorretje impulsief en neerslachtiger.142
Bovendien tonen de personages verschillende basisemoties. 143 Deze worden
weergegeven door gezichtsuitdrukkingen, omschrijvingen en de stand van het hoofd, zie
afbeelding 6.144 De personages handelen voornamelijk zelfstandig, maar de kinderen
(Nijntje, Nina, Knorretje en Daan) zijn afhankelijk van volwassen dierenpersonages. Zo
zijn Nijntje en Knorretje afhankelijk van Pappa voor voedsel, van Betje voor wijsheid en
van de begeleiding van Juf.145 De kinderlijke dierenpersonages hebben een centrale
positie binnen elk verhaal, hebben elk individuele eigenschappen en emoties en worden
ondersteund door volwassen personages.

Afbeelding 6:
Emoties blij,
verdrietig en
geschrokken

Zie bijlagen nr. 9.2.1-9.2.4, kolom 2, rij 25.
In aflevering dertien is er een directe dialoog tussen de verteller en Nijntje over de situatie
rondom Knorretje. De verteller geeft toelichting en stuurt Nijntje aan.
Zie bijlagen nr. 9.2.2, kolom 2, rij 42.
140 Zie bijlagen nr. 9.2.1-9.2.4, kolom 2, rij 33-34.
141 De verhalen draaien om Nijntje, Nina, Knorretje en Daan. Bijrollen kunnen het onderwerp
weergeven, maar het verhaal wordt vanuit het perspectief van het hoofdpersonage gepresenteerd.
Zie bijlagen nr. 9.2.1-9.2.4, kolom 2, rij 34.
142 De karaktereigenschappen worden niet nadrukkelijk benoemd, maar kunnen worden opgemaakt
uit het doen en laten van personages.
Zie bijlagen nr. 9.2.1-9.2.4, kolom 2, rij 16.
143 Waaronder: teleurstelling, vrolijkheid en neerslachtigheid.
Zie bijlagen nr. 9.2.1-9.2.4, kolom 2, rij 15.
144 Deze worden bijvoorbeeld getoond door: naar beneden gebogen hoofden, ogen tot streepjes en
ogen die tot halve cirkels naar boven gebogen zijn.
Zie bijlagen nr. 9.2.1-9.2.4, kolom 2, rij 13-15, en zie afbeelding 6.
145 Zie bijlagen nr. 9.2.1-9.2.3, kolom 2, rij 32 en 34.
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Nijntje is simplistisch vormgegeven in de stijl van computeranimatie.146 Dit wordt
gepresenteerd in: de basisvormen, kleuren, voorwerpen en objecten en uiterlijke
kenmerken. Zo is het uiterlijk van de konijnenpersonages vormgegeven met een simpel
kruisje als neus/mond.147 Bovendien zijn er enkele primaire en secundaire kleuren
zichtbaar, in één relatief warme tint.148 Drie dimensionale basisvormen, enkele
overlappingen en kleine slagschaduwen, presenteren daarnaast, simpel, diepte.149 Enkele
bomen en struiken zijn bovendien weergegeven met losse bladervormen, wat de
specifiekere materialiteit ervan weergeeft.150 De aankleding is minimaal, maar
presenteert een doelgerichte, duidelijke setting. De simplistische vormgeving presenteert
dan met weinig, simpele middelen dierenrepresentaties binnen Nijntje.

4.2 De denotatie van: Kikker en zijn vriendjes.
Kikker is een programma van de KRO-NCRV uit 2008, gebaseerd op de verhalen van Max
Velthuijs.151 Het eerste seizoen omvat in totaal 26 afleveringen.152 Binnen Kikker worden

Zie bijlagen nr. 9.2.1-9.2.4, kolom 2, rij 23.
Zie bijlagen nr. 9.2.1-9.2.4, kolom 2, rij 6, en zie afbeelding 1.
148 Dit zijn: geel, blauw, rood, groen, oranje, bruin, zwart en wit.
Zie bijlagen nr. 9.2.1-9.2.4, kolom 2, rij 20, en zie afbeelding 1 t/m 8.
149 Zo hebben de personages een drie dimensionale vorm en hebben ze in de oren en onder het
hoofd een kleine schaduw. Overlapping is daarnaast bijvoorbeeld zichtbaar in het buitenlandschap,
waarin heuvels, gebouwen en bomen elkaar overlappen.
Zie bijlagen nr. 9.2.1-9.2.4, kolom 2, rij 21-23, en zie afbeelding 1.
150 Zie bijlagen nr. 9.2.1-9.2.4, kolom 2, rij 21, en zie afbeelding 8, Nijntje op de slee.
151 Zoals eerder benoemd, wordt het programma in de verdere loop van het onderzoek afgekort
tot: Kikker.
De Nederlander Max Velthuijs bedacht het concept van Kikker en zijn leefwereld, die in
1989 werd geïntroduceerd als twaalfdelige boekenreeks. Op basis daarvan werd de televisieserie
later geproduceerd.
De rechten over het concept zijn in handen van De Max Velthuijs Stichting, Telescreen en
Rights At Work B.V. The Netherlands, allen van Nederlandse origine. De televisieserie is daarbij
geproduceerd door Telescreen B.V. Aan de twaalf bestaande verhalen zijn veertien nieuwe
toegevoegd, passend binnen de leefwereld van Kikker. Het programma werd daarnaast
internationaal uitgebracht, onder de naam: Frog & Friends. Binnen de productie van het script en
de pre-productie zijn buitenlandse (niet-Nederlandse) medewerkers betrokken geweest. Zo is het
script geschreven door James Still, een Amerikaan en de animatie gemaakt door Karsten Kiilerich,
van Deense komaf. Ook is A.Film Estland betrokken geweest bij de preproductie en regie. De
productie werd daarbij geïnitieerd, uitgevoerd en gecontroleerd door Telescreen B.V.
“Max Velthuijs,” Kikker, De wereld van Kikker, laatst geraadpleegd op 25 februari, 2021,
https://dewereldvankikker.nl/max-velthuijs/ ; “Biografie Max Velthuijs,” Max Velthuijs, laatst
geraadpleegd op 25 februari, 2021, http://www.maxvelthuijs.org/biografie/ ; “Stichting Max
Velthuijs,” Home, laatst geraadpleegd op 25 februari, 2021, https://www.maxvelthuijs.org/ ;
“Kikker & Vriendjes (Frog & Friends),” Characters, Right At Work, laatst geraadpleegd op 25
februari, 2021, http://www.rightsatwork.nl/characters/kikker-en-vriendjes-frog-friends/ ; “Kikker
en vriendjes, nieuwe animatieserie KRO Kindertijd,” Nederland, inhoud, TVvisie, laatst
geraadpleegd op 25 februari, 2021, https://tvvisie.be/inhoud/nederland/kikker-en-vriendjesnieuwe-animatieserie-kro-kindertijd_26869/ ; “Kikker en zijn vriendjes,” Kijkwijzer classificatie,
Kijkwijzer, laatst geraadpleegd op 25 februari, 2021, https://www.kijkwijzer.nl/kikker-en-zijnvriendjes/page26-0-49975.html ; Kikker en zijn vriendjes, Telescreen B.V., naar de boeken van
Max Velthuijs, KRO-NCRV, NPO Zappelin, 8:00, https://www.npostart.nl/kikker-en-zijnvriendjes/10-02-2020/POW_04539376
152 Kikker en zijn vriendjes, Telescreen B.V., naar de boeken van Max Velthuijs, KRO-NCRV, NPO
Zappelin, 8:00, https://www.npostart.nl/kikker-en-zijn-vriendjes/10-02-2020/POW_04539376
146
147

27

vijf personages gepresenteerd: Kikker, Varkentje, Eend, Haas en Rat. 153 Het
hoofdpersonage is Kikker, de anderen worden gepositioneerd als vriendjes. 154 Zie voor
Kikker bijlagen 9.3.1-9.3.4 kolom 2.155
Elk personage wordt gekenmerkt door constante uiterlijke en fysieke kenmerken.
Zo wordt Kikker gekenmerkt door: een groene kleur, ovalen/rond hoofd, witte halfronde
bollen op zijn hoofd met een zwart stipje als ogen en een rood/wit gestreepte broek. 156
De andere personages worden evenals Kikker gepresenteerd met een dunne zwarte
contourlijn, maar verschillen in: kleur, grootte, lichaamsverhouding, lichaamsbedekking
en de vormen van neus, oren, snuit en ledematen. 157
Afbeelding 7: Het
uiterlijk van de dierlijke
personages binnen
Kikker. Van links naar
rechts: Kikker,
Varkentje, Eend, Haas
en Rat.158

Zie bijlagen nr. 9.3.1-9.3.4, kolom 2, rij 2-5 en zie afbeelding 7.
Kikker en zijn vriendjes, “Kikker en de vreemdeling,” aflevering 1 seizoen 1, Telescreen
B.V., naar de boeken van Max Velthuijs, KRO-NCRV, NPO Zappelin, 8:00,
https://www.npostart.nl/kikker-en-zijn-vriendjes/10-02-2020/POW_04539376 ; Kikker en zijn
vriendjes, “Kikker en het vogeltje,” aflevering 13 seizoen 1, Telescreen B.V., naar de boeken van
Max Velthuijs, KRO-NCRV, NPO Zappelin, 7:00, https://www.npostart.nl/kikker-en-zijnvriendjes/27-01-2020/POW_04539388 ; Kikker en zijn vriendjes, “Kikker en de wind,” aflevering
26 seizoen 1, Telescreen B.V., naar de boeken van Max Velthuijs, KRO-NCRV, NPO Zappelin, 8:00,
https://www.npostart.nl/kikker-en-zijn-vriendjes/18-02-2020/POW_04539401
154 Rat is binnen twee van de drie onderzochte afleveringen zichtbaar, de andere personages
binnen alle drie. Rat is dan niet aanwezig, dankzij de reizen die hij maakt. Desondanks wordt Rat
evenals de andere personages (behalve Kikker) als bijrol gepositioneerd.
Zie bijlagen nr. 9.3.1-9.3.4, kolom 2, rij 2-3, en 9.
155 Deze bijlagen bevatten de denotatie van Kikker in kolom 2. Voor elke bevinding wordt binnen
dit hoofdstuk verweven daarnaast verwezen naar de desbetreffende rij(en).
156 Zie bijlagen nr. 9.3.1-9.3.4, kolom 2, rij 6 en 9, en zie afbeelding 7.
157 Zie bijlagen nr. 9.3.1-9.3.4, kolom 2, rij 6 en 9, en zie afbeelding 7.
158 De afbeeldingen zijn screenshots van momenten uit het programma. Wegens bescherming
vanuit NPOplus, konden er in veel gevallen geen screenshots worden gemaakt zonder
pictogrammen en afspeellijn. Deze zijn tijdens het bekijken van het programma echter niet te zien.
Dit geldt voor alle programma-screenshots binnen dit onderzoek. Screenshots zijn afkomstig uit de
afleveringen:
Kikker en zijn vriendjes, “Kikker en de vreemdeling,” aflevering 1 seizoen 1, Telescreen
B.V., naar de boeken van Max Velthuijs, KRO-NCRV, NPO Zappelin, 8:00,
https://www.npostart.nl/kikker-en-zijn-vriendjes/10-02-2020/POW_04539376 ; Kikker en zijn
vriendjes, “Kikker en het vogeltje,” aflevering 13 seizoen 1, Telescreen B.V., naar de boeken van
Max Velthuijs, KRO-NCRV, NPO Zappelin, 7:00, https://www.npostart.nl/kikker-en-zijnvriendjes/27-01-2020/POW_04539388 ; Kikker en zijn vriendjes, “Kikker en de wind,” aflevering
26 seizoen 1, Telescreen B.V., naar de boeken van Max Velthuijs, KRO-NCRV, NPO Zappelin, 8:00,
https://www.npostart.nl/kikker-en-zijn-vriendjes/18-02-2020/POW_04539401
153
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De dierenpersonages tonen daarnaast gelijkenissen en verschillen in lichamelijke
functies en verhoudingen. Zo kunnen vier personages praten, staan allen op twee benen
en hebben deze armen en benen .159 Eend is echter anders: zij heeft vleugels in plaats
van armen en heeft een horizontaler gevormd lijf.160 Varkentje heeft bovendien geen
voeten, maar heeft twee inkepingen onderaan haar benen.161 Alle personages kunnen
hun armen of vleugels bewegen van voren naar achteren en buigen. 162 Daarnaast kunnen
de monden van alle personages bewegen en de ogen worden samengeknepen. 163 De
grootte van de personages is relatief gelijk, enkel Haas is duidelijk groter en Eend is veel
kleiner dan de anderen.164

Afbeelding 8:
Grootte en
beweging van
de personages.

De dierenpersonages worden gepresenteerd met enkele attributen en
voorwerpen.165 Zo is Rat meermaals te zien met een wandelstok, rugzak en tent. 166
Varkentje is daarnaast vaker met voedsel zichtbaar. 167 Kikker is daarentegen het enige
personage zonder herhaaldelijk getoond attribuut.168 Afhankelijk van de gebeurtenis en
activiteit zijn er daarnaast andere gebruiksvoorwerpen zichtbaar, waaronder een
draagbed, zaag en tafelgerei.169 Attributen presenteren soms een bepaald personage,
gebeurtenis en activiteit.
Afbeelding 9:
Attributen en
voorwerpen van
de personages
binnen Kikker.

Zie bijlagen nr. 9.3.1-9.3.4, kolom 2, rij 6-7, 10, 13-14, en zie afbeelding 8.
Zie bijlagen nr. 9.3.1-9.3.4, kolom 2, rij 6-7, 10 en 12-14, en zie afbeelding 7.
161 Dit lijkt dan ook meer op een varkenspoot, welke twee inkepingen heeft.
Zie bijlagen nr. 9.3.1-9.3.4, kolom 2, rij 6 en 14, en zie afbeelding 7.
162 Idem.
163 Zie bijlagen nr. 9.3.1-9.3.4, kolom 2, rij 13-14, en zie afbeelding 7, 8, 9 en 10.
164 Zie bijlagen nr. 9.3.1-9.3.4, kolom 2, rij 10, en zie afbeelding 7 en 8.
165 Deze zijn niet constant aanwezig, maar wel herhaaldelijk in combinatie te zien met het
personage. Deze attributen worden niet getoond in combinatie met de andere personages.
Zie bijlagen nr. 9.3.1-9.3.4, kolom 2, rij 18-19, en zie afbeelding 9.
166 Zie bijlagen nr. 9.3.1, 9.3.3 en 9.3.4, kolom 2, rij 18-19, en zie afbeelding 9.
167 Ook andere personages hebben een attribuut. Zo heeft Haas in de introductie altijd een boek en
heeft Eend bloemen.
Zie bijlagen nr. 9.3.1-9.3.4, kolom 2, rij 18-19, en zie afbeelding 8.
168 Idem.
169 Zie bijlagen nr. 9.3.1-9.3.4, kolom 2, rij 18-19, 36 en 38.
159
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In Kikker worden zowel buiten als binnen omgevingen gepresenteerd. De
omgeving wordt daarbij steeds getoond met enkele voorwerpen, decoratie en objecten.
De buitenomgeving wordt het meeste getoond en wordt gekenmerkt door: overlappende
heuvels in verschillende kleurtinten, een waterplas en riviertje, bomen, stenen, enkele
planten en vogelgeluiden.170 De kleurtinten veranderen afhankelijk van seizoenen,
waaronder herfst en winter.171 In de gehele buitenomgeving zijn verschillende plekken te
onderscheiden op basis van voorwerpen, objecten en personages: in de velden, rond het
water en bij de thuisbasissen van de personages. 172 De binnenruimten betreffen
daarnaast de huizen van de personages.173 De huizen van Kikker en Haas zijn
grasheuvels met horizontale planken, ramen en een deur aan de voorkant. 174 Varkentje
en Eend hebben daarentegen beide een vrijstaand houten huis met een puntdak.175 Rat
heeft een verplaatsbare tent als onderkomen. 176 De huizen van Kikker en Varkentje zijn
beide binnen aangekleed met enkele meubels: stoelen, tafel, kast en kachel zijn te
zien.177 Alle personages wonen binnen hetzelfde gebied. 178

Afbeelding 9:
Omgeving,
natuurlijke
veranderingen
en de
onderkomens
van de
personages

De verhalen in Kikker zijn uiteenlopend. Er worden verschillende onderwerpen,
gebeurtenissen en activiteiten gepresenteerd, zoals de aankomst van een vreemdeling en
het begraven van een gestorven vogeltje.179 Binnen elke aflevering staat één gebeurtenis
centraal, die door middel van een wijze les, vertelt door Haas, wordt toegelicht of
Zie bijlagen nr. 9.3.1-9.3.4, kolom 2, rij 24-26, 28 en 52, en zie afbeelding 9.
Zie bijlagen nr. 9.3.1-9.3.4, kolom 2, rij 24-25 en 31, en zie afbeelding 8 en 9.
172 Zie bijlagen nr. 9.3.1-9.3.4, kolom 2, rij 25, 27 en 31, en zie afbeelding 9.
173 Van alle personages worden de huizen gepresenteerd binnen de intro van het programma.
Zie bijlagen nr. 9.3.4, rij 27, en zie afbeelding 8 en 9.
174 Zie bijlagen nr. 9.3.3 en 9.3.4, kolom 2, rij 24-25 en 27-28, en zie afbeelding 9.
175 Zie bijlagen nr. 9.3.1,9.3.3 en 9.3.4, kolom 2, rij 24-25 en 27-28, en zie afbeelding 9.
176 Zie bijlagen nr. 9.3.1,9.3.3 en 9.3.4, kolom 2, rij 24-25 en 27-28, en zie afbeelding 9.
177 Binnen de onderzochte afleveringen zijn alleen de huizen van Kikker en Varkentje van de
binnenkant te zien. De andere huizen worden enkel van buitenaf getoond.
Zie bijlagen nr. 9.3.1,9.3.3 en 9.3.4, kolom 2, rij 24-25 en 27-28, en zie afbeelding 9.
178 In de afbeelding links onderaan zijn alle huizen in één shot te zien in de verte vanaf de tent van
Rat. Dit valt op te maken uit de kleuren en type huizen.
Zie bijlage nr. 9.3.4, kolom 2, rij 24-25 en 27-28, en zie afbeelding 9.
179 Zie bijlagen nr. 9.3.1-9.3.4, kolom 2, rij 36 en 38.
170
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opgelost.180 Een onzichtbare verteller introduceert elke aflevering en sluit deze af. Binnen
alle afleveringen wordt de vriendschap tussen de personages benadrukt.181
De positie van de personages is relatief gelijk, maar verschillend in invulling. Alle
personages zijn gelijkwaardig en betrokken tot de centrale gebeurtenis, op een
eenmalige afwezigheid van Rat na. 182 Daarbij tonen de personages verschillende
basisemoties.183 Deze worden gepresenteerd door veranderende gezichtsuitdrukkingen:
naar beneden gebogen wenkbrauwen, tranen, een open mond, of handen aan het
gezicht.184 Bovendien hebben de personages elk verschillende karaktereigenschappen. Zo
is Kikker nieuwsgierig en spontaan en is Varkentje zorgzaam, oordelend en bezorgd. 185
Daarnaast hebben de personages bepaalde rollen. Zo is Haas de wijze, Varkentje de
zorgzame en Rat de creatieve.186 De personages handelen in elk verhaal zelfstandig,
waarbij allen eigen kwaliteiten en uitingen hebben.

Afbeelding 10: Emoties blij, bang en boos

De vormgeving van Kikker is simpel, in de stijl van getekende animatie.187 Dit is
zichtbaar in de simpele weergave van voorwerpen, objecten en kleuren. Het kleurgebruik
is zowel primair als secundair, lijkend op potloodkleuring in zachte, rustige kleuren. 188 De
twee dimensionale vormen, zijn afgerond en niet hoekig. 189 Door middel van overlapping
van verschillende vormen en lichte slagschaduwen wordt een idee van diepte
gecreëerd.190 De aankleding is te allen tijden simpel, maar gedetailleerder dan in

Zie bijlagen nr. 9.3.1-9.3.4, kolom 2, rij 32, 34, 36 en 38.
Zie bijlagen nr. 9.3.1-9.3.4, kolom 2, rij 17, 34 en 36.
182 Rat is door zijn reizen niet zichtbaar in aflevering 13.
Zie bijlage nr. 9.3.2, kolom 2, rij 3 en 5.
183 Zo zijn de personages: blij, boos, verdrietig en bang.
Zie bijlagen nr. 9.3.1-9.3.4, kolom 2, rij 15, en zie afbeelding 10.
184 Zie bijlagen nr. 9.3.1-9.3.4, kolom 2, rij 13-15, en zie afbeelding 10.
185 Zie bijlagen nr. 9.3.1-9.3.4, kolom 2, rij 16.
186 Zie bijlagen nr. 9.3.1-9.3.4, kolom 2, rij 16, 32, 34 en 36.
187 Zie bijlagen nr. 9.3.1-9.3.4, kolom 2, rij 23.
188 Kleuren die te zien zijn, zijn: rood, roze, groen, blauw, geel, oranje, wit, zwart, bruin en grijs.
Zie bijlagen nr. 9.3.1-9.3.4, kolom 2, rij 20, en zie afbeelding 7 t/m 10.
189 Zie bijlagen nr. 9.3.1-9.3.4, kolom 2, rij 22.
190 Zo zijn de heuvels ronde bogen voor en achter elkaar, met allen een andere kleurtint.
Daarnaast zorgt de brand voor een rode schaduw op het lijf van Varkentje.
Zie bijlagen nr. 9.3.1-9.3.4, kolom 2, rij 21, en zie afbeelding 9 en 10.
180
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Nijntje.191 De vormgeving van de dierenrepresentaties is dan simpel, maar relatief meer
gelaagd.

4.3 De denotatie van: Woezel en Pip
W&P, is een programma van de KRO uit 2010, gebaseerd op een concept van Guusje
Nederhorst.192 Het derde seizoen bevat dertien afleveringen.193 Binnen W&P worden vier
dierenpersonages gepresenteerd. Woezel en Pip, twee honden, zijn de
hoofdpersonages.194 Daarnaast zijn Buurpoes (poes) en Molletje (mol) te zien als centrale
bijrollen.195 Zie voor W&P bijlagen 9.4.1-9.4.4 kolom 2.196
De dierenpersonages hebben constante uiterlijke en fysieke kenmerken. Zo wordt
Woezel gekenmerkt door: een grijs/blauwe kleur in een lichte en donkere variant, een
druppelvormig hoofd, twee grote naar beneden wijzende driehoeken bovenaan zijn hoofd
als oren, een langgerekt horizontaal lijf, vier poten met een bolle afgeronde voet, een
middellange omhoog gebogen staart, twee zwarte langgerekte stippen als ogen, een
grote zwarte platte cirkel als neus, twee driehoekige streepjes als wenkbrauwen en
geronde boogjes in de contourlijn. 197 Andere personages hebben evenals Woezel een

191

Binnen Kikker wordt meer aankleding gebruikt dan binnen Nijntje: meerdere kleuren, meerdere
meubels, meerdere natuurlijke elementen, meerdere voorwerpen, meer overlapping.
192 Zoals eerder benoemd wordt de titel van het programma in het verdere verloop van het
onderzoek afgekort tot: W&Z.
Guusje Nederhorst verleed in 2004, voordat er een boek was uitgegeven. In haar naam
werd het ‘Guusje Nederhorst Fonds’ opgericht door haar ex-man, om het concept te publiceren. Dit
gebeurde eerst aan de hand van boeken, maar later ook een televisieserie en films.
De rechten voor het programma en concept worden beheert door Dromenjager B.V,
beheerders van tevens de Guusje Nederhorst Foundation. De televisieserie is geproduceerd door
hetzelfde bedrijf, in samenwerking met Il Luster. Afleveringen zijn gebaseerd op de
verhaalconcepten van Nederhorst en aangevuld door nabestaanden binnen de stichting. Het
programma is naast Nederlands, gepubliceerd in andere talen, waaronder Engels: Woozle and Pip.
“GNF,” Guusje Nederhof Fonds, laatst geraadpleegd op 25 februari, 2021,
https://www.guusjenederhorstfonds.nl/ ; “GNF,” Dromenjager, laatst geraadpleegd op 25 februari
2021, https://www.dromenjager.com/guusje-nederhorst-fonds/ ; “Woezel en Pip,” kinderserie, Il
Luster, laatst geraadpleegd op 25 februari, 2021, https://www.illuster.nl/woezel-en-pip ; Woezel
en Pip, Dromenjager B.V. en Illuster, geregisseerd door Patrick Raats, naar het idee van Guusje
Nederhorst, KRO, NPO Zappelin, https://www.npostart.nl/woezel-pip/KN_1712770
193 Woezel en Pip, Dromenjager B.V. en Illuster, geregisseerd door Patrick Raats, naar het idee van
Guusje Nederhorst, KRO, NPO Zappelin, https://www.npostart.nl/woezel-pip/KN_1712770
194 Zie bijlagen nr. 9.4.1-9.4.4, kolom 2, rij 2-4 en 9.
195 Beide personages komen in twee van de drie geanalyseerde afleveringen voor. Er zijn daarnaast
ook niet-dierlijke en niet-menselijke personages te zien, Tante Perenboom en De wijze varen, maar
deze worden niet direct meegewogen binnen dit onderzoek. Binnen dit onderzoek ligt een focus op
de dierlijke personages binnen de programma’s. De niet-dierlijke/niet-menselijke personages
worden daarom alleen besproken indien nodig om de positie en definitie van de dierlijke
personages te behandelen.
Zie bijlagen nr. 9.4.1-9.4.4, kolom 2, rij 3-4 en 9.
196 Deze bijlagen bevatten de denotatie Woezel en Pip in kolom 2. Voor elke bevinding wordt
binnen dit hoofdstuk verweven daarnaast verwezen naar de desbetreffende rij(en).
197 Zie bijlagen nr. 9.4.1-9.4.4, kolom 2, rij 6, en zie afbeelding 16.
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donkere contourlijn, maar verschillen in: kleur, lichaamsverhouding, vorm van oren,
snuit en ledematen.198

Afbeelding 11: Dierlijke personages binnen Woezel en Pip199

De dierenpersonages tonen daarnaast gelijkenissen en verschillen in lichamelijke functies
en verhouding. Zo kunnen alle personages praten en bewegen drie personages hetzelfde:
de vier poten kunnen van voren naar achteren bewegen en de staart horizontaal heen en
weer.200 Molletje is echter anders. Hij bevindt zich in de grond, kan enkel zijn hoofd en
handen bewegen en zijn onderlijf is nooit zichtbaar.201 De grootteverschillen tussen de
dierenpersonages zijn gericht op de diersoorten, waarbij de honden het grootste zijn en
Molletje het kleinste.202
Naast deze personages zijn er enkele andere dieren zichtbaar, zoals een vlinder
en een uil.203 Deze dieren hebben geen concrete rol, stem, of directe functie, maar
worden getoond als onderdeel van de verhaalwereld.

Afbeelding 12: Overige zichtbare dieren Vlindertje en Uiltje

Zie bijlagen nr. 9.4.1-9.4.4, kolom 2, rij 6, en zie afbeelding 16.
De afbeeldingen zijn screenshots van momenten uit het programma. Wegens bescherming
vanuit NPOplus, konden er in veel gevallen geen screenshots worden gemaakt zonder
pictogrammen en afspeellijn. Deze zijn tijdens het kijken echter niet te zien. Dit geldt voor alle
programma-screenshots binnen dit onderzoek. Screenshots zijn afkomstig uit de afleveringen:
Woezel en Pip, “Ik zie ik zie, wat jij niet ziet,” aflevering 1 seizoen 3, Dromenjager B.V. en
Illuster , geregisseerd door Patrick Raats, naar een idee van Guusje Nederhorst, KRO, NPO
Zappelin, 5:00, https://www.npostart.nl/woezel-pip/23-10-2020/KN_1717301 ; Woezel en Pip,
“Lichtje in de nacht,” aflevering 7 seizoen 3, Dromenjager B.V. en Illuster, geregisseerd door
Patrick Raats, naar een idee van Guusje Nederhorst, KRO, NPO Zappelin, 5:00,
https://www.npostart.nl/woezel-pip/02-11-2020/KN_1717645 ; Woezel en Pip, “Spookjes!”
aflevering 13 seizoen 3, Dromenjager B.V. en Illuster, geregisseerd door Patrick Raats, naar een
idee van Guusje Nederhorst, KRO, NPO Zappelin, 5:00, https://www.npostart.nl/woezel-pip/12-032020/KN_1712783
200 Zo bewegen de voorpoten gelijktijdig naar voren en de achterpoten naar achteren, wanneer de
personages rennen.
Zie bijlagen 9.4.1-9.4.4, kolom 2, rij 6-7 en 13-14, en zie afbeeldingen 11-14.
201 Zie bijlagen nr. 9.4.1-9.4.4, kolom 2, rij 6-7 en 13-14, en zie afbeelding 11.
202 Zie bijlagen nr. 9.4.1-9.4.4, kolom 2, rij 10.
203
Zie bijlagen nr. 9.4.3 en 9.4.4, kolom 2, rij 5.
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De personages worden gepresenteerd met zowel vaste als wisselende attributen
en voorwerpen.204 Pip heeft daarbij als enige een vast attribuut; een halsband met
bedel.205 De andere personages zijn daarnaast herhaaldelijk met bepaalde voorwerpen
zichtbaar. Zo zijn er bij Woezel en Pip vaak een hondenhok, voerbak en voetbal zichtbaar
op de achtergrond.206 Afhankelijk van het onderwerp, gebeurtenis en activiteit zijn
andere voorwerpen en objecten zichtbaar: zoals de maan en dennenappel als lichtje en
de lakens als spokenkleding.207

Afbeelding 13: Attributen en voorwerpen

De omgeving van de dierenpersonages is relatief constant, gecentreerd binnen de
Tovertuin.208 Deze wordt gekenmerkt door: grasvelden, verschillende struiken en bomen
en natuurlijke omgevingsgeluiden. 209 De omgeving wordt daarbij getoond in zowel dag
als nacht en verschillende seizoenen.210 Daarnaast worden er drie centrale plekken
gepresenteerd: rondom het hondenhok, rondom Tante Perenboom en op een pad tussen
de bomen en struiken.211 Het hondenhok vormt hierbij de thuisbasis van de
hoofdpersonages.212

Afbeelding 14: Setting en
omgeving

Zie bijlagen nr. 9.4.1-9.4.4, kolom 2, rij 18-19.
Zie bijlagen nr. 9.4.1-9.4.4, kolom 2, rij 18-19, en zie afbeelding 13.
206 Zie bijlagen nr. 9.4.1-9.4.4, kolom 2, rij 18-19, en zie afbeelding 13.
207 Zie bijlagen nr. 9.4.1-9.4.4, kolom 2, rij 18-19, 36 en 38.
208 Dit is de naam van de centrale plaats: de Tovertuin.
Zie bijlagen nr. 9.4.1-9.4.4, kolom 2, rij 24-25 en 27.
209 Zie bijlagen nr. 9.4.1-9.4.4, kolom 2, rij 24-28 en 52, en zie afbeelding 14.
210 Zie bijlagen nr. 9.4.1-9.4.4, kolom 2, rij 31, en zie afbeelding 14.
211 Zie bijlagen nr. 9.4.1-9.4.4, kolom 2, rij 24-25, en zie afbeelding 14.
212 Tijdens de afleveringen zijn er vogelgeluiden te horen wanneer het dag is en krekel- en
uilengeluiden wanneer het donker is. In elke aflevering heeft de Tovertuin een ander uiterlijk: een
lente/zomer dag, nacht en een herfstdag. In aflevering 1 heeft de tuin een groen grasveld en
hebben de bomen en planten volle bladermassa’s. In aflevering 7 en 13 is het daarentegen nacht in
de Tovertuin en heeft alles donker blauwe, grijze en paarse tinten. In aflevering 13, herfst, hangen
er slechts enkele blaadjes aan de bomen en heeft de omgeving rode, oranje en gele tinten.
Zie bijlagen nr. 9.4.1-9.4.4, kolom 2, rij 27, en zie afbeelding 14.
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De verhalen binnen W&P zijn, net als in de andere programma’s uiteenlopend. Er
worden verschillende onderwerpen en activiteiten getoond, waarvan er één centraal staat
binnen elke aflevering.213 Zo spelen de personages een kijkspelletje, probeert Woezel een
lichtje te regelen en organiseren de personages een herfst-spoken-feestje.214 Een
onzichtbare vertelster introduceert elk verhaal en sluit dit af, met een toelichting van de
gebeurtenissen en activiteiten.215 Alle afleveringen zijn daarbij gericht op vriendschap
tussen en samenkomst van de personages. 216
De positie van de dierenpersonages is relatief gelijk, maar verschillend in
invulling. Zo worden de personages gepresenteerd met verschillende basisemoties. 217
Deze worden weergegeven door: geluiden en gezichtsuitdrukkingen. 218 Daarnaast
hebben de personages verschillende karaktereigenschappen. Zo is Woezel impulsief en is
Pip intelligent.219 De dierenpersonages handelen zelfstandig, maar worden als kinderen
soms gestuurd door een ouder bomenpersonage.220 De kinderlijke dierenpersonages
hebben een centrale positie binnen elk verhaal, hebben elk individuele eigenschappen en
emoties en worden ondersteund door een volwassen personage.

Afbeelding 15: Emoties
boos, blij en
geschrokken

W&P bevat simpele vormgeving in de stijl van getekende animatie.221 Er worden
verschillende objecten en voorwerpen gepresenteerd, binnen een relatief drukke setting.
Het kleurgebruik is primair, secundair en tertiair, in enkele, zachte kleurtinten. 222 De
contourenlijnen en setting zijn gedetailleerder dan die in de andere programma’s:
verschillende bogen en vormen geven als contouren de massa van het gepresenteerde

Zie bijlagen nr. 9.4.1-9.4.2, kolom 2, rij 36 en 38.
Idem.
215 Zie bijlagen nr. 9.4.1-9.4.3, kolom 2, rij 42.
216 Zie bijlagen nr. 9.4.1-9.4.4, kolom 2, rij 17, 34, 36 en 38.
217 Zo zijn de personages: blij, bang en boos.
Zie bijlagen nr. 9.4.1-9.4.4, kolom 2, rij 15, en zie afbeelding 15.
218 De gezichtsuitdrukkingen zijn daarbij: gebogen wenkbrauwen, samengeknepen ogen en een
open mond.
Zie bijlagen nr. 9.4.1-9.4.4, kolom 2, rij 15 en 18-19, en zie afbeelding 15.
219 Buurpoes is doelgericht en plagend. Molletje is rustig, oplettend en meegaand.
Zie bijlagen nr. 9.4.1-9.4.4, kolom 2, rij 16.
220 Dit betreft een niet-dierlijk en niet-menselijk personage, maar is zoals de naam zegt: een
perenboom.
Zie bijlagen nr. 9.4.1-9.4.4, kolom 2, rij 3, 5 en 34.
221 Zie bijlagen nr. 9.4.1-9.4.4, kolom 2, rij 23.
222 De zichtbare kleuren zijn: roze, oranje, groen, rood, blauw, geel, paars, grijs, bruin, zwart en
wit.
Zie bijlagen nr. 9.4.1-9.4.4, kolom 2, rij 20.
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weer.223 Door middel van overlapping, schaduw en scherpte verschillen wordt diepte
getoond.224 De vormgeving van W&P is simpel, maar vergeleken met Nijntje en Kikker
relatief gedetailleerd.
5. De representatie van dierenpersonages op connotatie niveau
Binnen het connotatieniveau worden de contextuele tekens van de dierenrepresentaties
behandeld.225 De dierenrepresentaties bevatten zowel dierlijke als menselijke
betekenislagen, waarbij verschillende onderliggende boodschappen kunnen worden
geïnterpreteerd. Daarbij is steeds een groter spectrum, met een tweetal gradaties te
herleiden: het onderscheid tussen fantasie en werkelijkheid en de versimpeling van
weergave. Beide zijn gerelateerd aan de mediapreferenties van jonge kinderen, zoals
behandeld in het theoretische kader.226 Zo sluit versimpeling in mediapresentaties zowel
vormelijk als inhoudelijk aan bij de ontwikkeling van jonge kinderen. Daarnaast wordt
het onderscheid tussen fantasie en werkelijkheid nog niet volledig begrepen. 227 De
gradaties zijn niet goed of fout, maar een wijze waarop de dierenrepresentaties worden
gepresenteerd en betekenis krijgen. De dierlijke en menselijke betekenislagen worden
eerst apart behandeld, waarna de overlap daartussen en de representaties als geheel
worden belicht. Daarbij worden directe en onderliggende betekenislagen, apart en in
relatie tot de gehele representatie belicht. 228
5.1 Dierenrepresentaties als dierlijk
De dierenrepresentaties kunnen enerzijds worden beschouwd als dierlijk. Daarbij zijn
zowel directe indicaties als onderliggende boodschappen te herleiden. De directe
presentatie van dierlijkheid is daarbij geconcentreerd in het uiterlijk, omschrijving en
omgeving van personages. Onderliggende boodschappen van dierlijkheid zijn vanuit de
gepresenteerde positie en het doen en laten van dierenpersonages binnen een grotere
wereld, te interpreteren. De mate en intentie van aspecten die bijdragen aan een
Zo zijn de bomen weergegeven met contouren die lijken op verschillende bladeren. Woezel
wordt daarnaast weergegeven met ronde boogjes langs zijn lijf, waarmee een langere vacht wordt
getoond.
Zie bijlagen nr. 9.4.1-9.4.4, kolom 2, rij 6, 21-22 en 24.
224 Zo overlappen de bomen en struiken elkaar, staan bomen daarachter in een donkerdere kleur
en zijn de objecten in de voorgrond soms zeer wazig in beeld.
Zie bijlagen nr. 9.4.1-9.4.4, kolom 2, rij 21-22.
225 De bevindingen van het denotatie niveau zijn daarbij geïnterpreteerd en de betekenissen
geplaatst binnen een context.
223

226

Zie paragraaf 2.5

Valkenburg, “The Development of A Child Into A Media Consumer,” 24-25. ; Lemish, “Media and
Individual Development,” 51-52.
228 De directe en onderliggende betekenislagen worden daarbij onderscheiden in de tekst als de
twee hoofdpunten: ten eerste en ten tweede. Daarna wordt kritisch gereflecteerd op het algehele
beeld van dierlijkheid of menselijkheid binnen de dierenrepresentaties.
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dierlijke interpretatie wisselen daarbij binnen de programma’s.
Ten eerste worden de dierenpersonages binnen alle programma’s direct als
werkelijk dier gepresenteerd. Dit is ontleedbaar binnen overeenkomende aspecten:
uiterlijke kenmerken, benaming, de omgeving, gebeurtenissen en activiteiten. 229 De
dierenpersonages kunnen gemakkelijk worden geïnterpreteerd als dier op basis van
uiterlijke kenmerken: kleur, oren, snuit en soms het lijf. 230 De kenmerken zijn versimpeld
weergegeven, maar presenteren door de vorm en weergave verschillende diersoorten. Zo
heeft Nijntje platte, langgerekte oren en een neus/mond met snorharen, waardoor het
personage gemakkelijk als konijn te identificeren is. 231 Daarnaast zijn diersoorten in de
programma’s te onderscheiden, door subtielere verschillen in kenmerken. Zo lijkt Haas
uit Kikker sterk op Nijntje, maar heeft hij langere oren en een andere kleur, waardoor hij
identificeerbaar is als haas in plaats van konijn.232 Tevens vormen taalaspecten een
dierlijke indicatie in naam en omschrijving. Zo hebben de personages uit Kikker allen een
naam van een diersoort: Kikker, Varkentje, Eend, Haas en Rat. 233 In Nijntje wordt het
hoofdpersonage daarnaast omschreven als ‘lief klein konijntje’. 234 Andere personages
worden daarentegen niet direct dierlijk omschreven, maar verwijzen indirect naar een
bepaalde diersoort. Dit is afhankelijk van een combinatie van meerdere aspecten:
verwijzingen, vergelijking met andere personages, uiterlijke kenmerken en gedrag. Zo
verwijzen de naam en neus van Knorretje, uit Nijntje, naar het geluid en uiterlijk van
varkens.235 Deze bevindingen vormen een aanvulling op de presentatie van
dierenrepresentaties als dierlijk, welke nog niet binnen het academische debat werden
belicht.236
Daarnaast kunnen de dierenpersonages direct als dierlijk worden geïnterpreteerd
door omgevingsaspecten. Alle personages worden hoofdzakelijk in relatie tot natuur
gepresenteerd, in een omgeving buiten met bomen en grasvelden. De personages binnen

Deze aspecten geven binnen de drie programma’s een dierlijke indicatie.
Zie bijlagen nr. 9.2.1-9.2.4, 9.3.1-9.3.4 en 9.4.1-9.4.4, kolom 3, rij 6, 9, 24, 36 en 38.
230 De vorm van het lijf is niet bij alle dieren gemakkelijk te relateren aan een bepaalde diersoort,
wegens afwijkende verhoudingen en bewegingen. De honden, poes en mol uit Woezel en Pip en
Eend uit Kikker hebben de vormen van het werkelijke dier waartoe ze zich verhouden, in een
versimpelde versie. Bij andere personages is het lijf zelf niet direct een indicatie voor dierlijkheid,
als de oren, snuit en kleur niet worden meegewogen. Een voorbeeld daarvan is Kikker, die in zijn
lange lijf niet direct lijkt op een werkelijke kikker.
Zie bijlagen nr. 9.2.1-9.2.4, 9.3.1-9.3.4 en 9.4.1-9.4.4, kolom 3, rij 2-7.
231 De kleur en vorm van oren, snuit en soms het lijf geeft binnen alle programma’s een
presentatie van dieren en diersoorten. Zo zijn in tegenstelling tot Nijntje, Woezel en Pip
identificeerbaar als honden, door de vorm van hun lijven, de flappende driehoekige oren en langere
snuit met grote neus.
Zie bijlagen nr. 9.2.1-9.1.2.4 en 9.4.1-9.4.4, kolom 2 en 3, rij 4, 6 en 7.
232 Zie bijlagen nr. 9.3.1-9.3.4, kolom 2 en 3, rij 4, 6 en 7.
233 Zie bijlagen nr. 9.3.1-9.3.4, kolom 2 en 4, rij 2-4 en 9.
234 Zie bijlage nr. 9.2.4, kolom 2 en 3, rij 9 en 43.
235 Zie bijlagen nr. 9.2.1-9.2.4, kolom 2 en 3, rij 2-4, 6 en 9.
236 In het huidige debat wordt hoofdzakelijk gericht op het type dier (wild of gedomesticeerd)
en de rolgeving, niet op de daadwerkelijke uiterlijke kenmerken.
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Nijntje en Kikker bevinden zich voornamelijk buiten, waarmee de indruk wordt gewekt
dat dit wilde, vrije dieren zijn met een eigen nederzetting. 237 W&P is daarnaast
gepositioneerd in een natuurlijke tuin, aansluitend op de mogelijke omgeving van zowel
wilde als gedomesticeerde dieren.238 In tegenstelling tot de bewering van DeMello,
worden wilde en gedomesticeerde dieren dan wel tegelijkertijd gerepresenteerd,
afwijkend van de historische ontwikkeling.239 In de omgeving worden de
dierenpersonages daarnaast omgeven door natuurlijke veranderingen van seizoenen en
dag-nachtcyclus, wat de werkelijke natuurlijke laag verder ondersteund.240
Daarnaast geven aspecten binnen de programma’s apart een dierlijke indicatie. Zo
lijken de onderkomens van Haas en Kikker uit Kikker in de basis op een ondergronds hol
van een wild dier.241 De thuisbasis van Woezel en Pip, het hondenhok met een mand en
voerbak, vormt tevens een realistisch onderkomen voor huisdieren. 242 Daarnaast zijn de
beweging en lichamelijke verhouding binnen W&P sterk dierlijk geladen:
dierenpersonages bewegen zoals werkelijke dieren, op vier poten en de lijven zijn een
realistischere weergave van dieren dan in de andere programma’s.243 Tevens, zijn er
enkele andere dieren zichtbaar die andere aspecten van het dierlijke leven presenteren.
Zo zijn er binnen Nijntje kippen op de boerderij te zien en ligt er vis als product op de
markt.244 Bovendien geeft het voedsel een gedeeltelijk dierlijke lading in Kikker en
Nijntje. Het gepresenteerde voedsel kan in de werkelijkheid worden gegeten door dieren
of ze worden er sterk mee geassocieerd, zoals het eten van wortels door Haas binnen
Kikker.245 Daarnaast zijn de gepresenteerde activiteiten realistisch voor werkelijke dieren,

Hoewel werkelijke beren en konijnen in het wild vaker in bosgebied leven, geeft de weergave
van gras en enkele bomen een simpele natuurlijke indicatie: levend in het wild.
Zie bijlagen nr. 9.2.1-9.2.4 en 9.3.1-9.3.4, kolom 2 en 3, rij 24-25.
238 Met ‘natuurlijke tuin’ doel ik hierbij op de vele bomen, struiken en gras dat binnen de tuin
zichtbaar is. Er is geen bestrating zichtbaar, maar enkel natuurlijke elementen. Werkelijke
(huis)dieren kunnen eveneens buiten in de natuur of tuin leven, wat de dierlijke lading
ondersteund. Daarnaast zijn er binnen Woezel en Pip zowel wilde dieren (Molletje) als
gedomesticeerde dieren (Buurpoes en de honden).
Zie bijlagen nr. 9.4.1-9.4.4, kolom 2 en 3, rij 24-25.
239 DeMello, “Animals in Human Thought,” 291-293.
240 Dit wordt getoond in Woezel en Pip en Kikker. Binnen beide programma’s zijn de veranderingen
van de seizoenen gedeeltelijk en dag en nacht gerepresenteerd: van de lente/zomer wordt het
herfst, overdag is het licht en in de avond is het donker.
Zie bijlagen 9.3.1-9.3.4 en 9.4.1-9.4.4, kolom 2 en 3, rij 24-25 en 31.
241 Zie bijlagen nr. 9.3.1-9.3.4, kolom 2 en 3, rij 27 en 28.
242 Ook de andere dierenpersonages binnen datzelfde programma, Buurpoes en Molletje, leven
binnen een reële dierlijke setting: onder de grond of eveneens in de tuin.
Zie bijlagen nr. 9.4.1-9.4.4, kolom 2 en 3, rij 27 en 28.
243 Woezel en Pip bewegen zoals werkelijke dieren, lopend op vier poten. De lichamelijke functies
en beweging zijn binnen dit programma het meest lijkend op de werkelijkheid.
Zie bijlagen nr. 9.4.1-9.4.4, kolom 2 en 3, rij 13-14.
244 Dit wordt getoond in aflevering 1 van Nijntje.
Zie bijlage nr. 9.2.1, kolom 2 en 3, rij 5.
245 Zie bijlagen nr. 9.3.1-9.3.4, kolom 2 en 3, rij 30.
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waaronder: eten en spelen.246 Bovendien presenteren de sociale relaties een dierlijke
indicatie. Verschillende dieren in de programma’s kunnen elkaar in de werkelijkheid
tegenkomen en interacteren, zoals honden, katten en mollen in W&P.247 Daarmee hebben
de programma’s naast algemene aspecten ook individuele aspecten die bijdragen aan
een directe dierlijke betekenis.
Ten tweede zijn er onderliggende dierlijke betekenissen te herleiden uit de
positionering van de personages binnen een leefwereld. Alle personages handelen
zelfstandig in hun eigen levens, zonder (directe) menselijke afhankelijkheid. In
tegenstelling tot de bewering van Mills, wordt daarmee een zekere vorm van
subjectiviteit gerepresenteerd.248 Het zijn daarnaast geen primitieve wezens zoals Melson
betoogde, maar het zijn zelfstandige dieren die binnen een eigen samenleving kunnen
functioneren.249 Daarbij worden de dieren niet gepositioneerd als bedreigend voor of
bedreigd door andere dieren of mensen. Een strijd en frictie tussen, of lijden van de
dierenpersonages zelf of in relatie tot mensen worden niet gepresenteerd. Bovendien
worden alle personages gepresenteerd als lief, braaf en sociaal, wat de onderliggende
boodschap in de manier van omgang met elkaar verder ondersteunt. Daarmee worden de
dierenpersonages niet gepresenteerd als wild en gevaarlijk, maar als vrij en zelfstandig.
Hoewel er dierlijke betekenislagen worden gepresenteerd, is de representatie in
zowel directe indicaties als onderliggende boodschappen beperkt. De gradaties fantasiewerkelijkheid en versimpeling kunnen daarbij tegelijkertijd worden ontleed. Zo hebben
alle personages een fantasie-ondertoon, waarbij antropomorfisme centraal staat: zij
kunnen allen praten, de meesten lopen rechtop en ze ondernemen menselijke
activiteiten.250 Enkele uiterlijke kenmerken hebben bovendien een fantasie-lading, omdat
ze niet in de werkelijkheid voor kunnen komen: de paarse/roze kleuren van Molletje uit
W&P en oranje kleur van de varkens uit Nijntje.251 Daarnaast wordt er een beperkt beeld
van de werkelijkheid gepresenteerd. Van dierensoorten zijn bijvoorbeeld slechts één of
enkele exemplaren zichtbaar. Zo presenteert Kikker van elke diersoort één personage,
toont Nijntje van elke diersoort meer dan één personages en presenteert W&P enkel twee
verschillende honden.252 Andere mogelijkheden in de werkelijkheid betreffende kleur, ras

De verschillende activiteiten zijn daarnaast onder andere: het zich verplaatsen, tanden
wisselen, buitenslapen en in omgevallen bomen klimmen.
Zie bijlagen nr. 9.2.1-9.2.4, 9.3.1-9.3.4 en 9.4.1-9.4.4, kolom 2 en 3, rij 36.
247 Een mol is daarbij wellicht minder snel voorkomend dan een kat, maar niet onmogelijk.
248 Dierenpersonages kunnen namelijk zelfstandig handelen en beslissingen maken, waarmee ze als
zelfstandige, subjectieve wezens worden gepresenteerd.
Mills, “Conclusion: Undumb,” 218-219.
249 Melson, “Why The Wild Things Are,” 134, 142-143.
250 Op de menselijke activiteiten wordt in de volgende paragraaf ingegaan.
251 Zie bijlagen nr. 9.2.1-9.2.4 en 9.4.1-9.4.4, kolom 2 en 3, rij 11.
252 Zie bijlagen nr. 9.2.1-9.2.4 en 9.4.1-9.4.4, kolom 2 en 3, rij 4.
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en andere diersoorten, worden niet belicht.253 Dit kan gedeeltelijk worden gerelateerd
aan versimpeling: in het weglaten van grote hoeveelheden, mogelijkheden en specifieke
details. Zo worden naast een beperkt aantal diersoorten, een beperkt aantal vormen en
kleuren gepresenteerd. Daarnaast worden details als vacht en gewrichten niet
getoond.254 Dierenrepresentaties zijn dan versimpeld en een afwijkend of beperkt beeld
van de werkelijkheid.
Tevens is de dierlijkheid beperkt in type en levenservaring. De dierenpersonages
zijn ‘wild’ of gedomesticeerd en worden niet als gevaarlijk gepresenteerd. 255 Hoewel dit
aansluit op de beweringen van Melson, Burt en Baker, wordt het ‘wilde’ dier daarmee niet
in zijn volledigheid gerepresenteerd. Daarnaast wordt niet getoond hoe dierenpersonages
aan levensmiddelen en gebruiksvoorwerpen komen, anders dan dat deze al aanwezig
zijn. Bovendien worden nevenactiviteiten, verschillende levensfasen, dagelijkse
levensbehoeften en bezigheden niet vanuit een dierlijk perspectief weergegeven.256
Dierendood en leed wordt niet getoond, zoals Berger al observeerde. 257 Tevens worden
boerderijdieren, dieren als werktuig dieren als voedsel en negatieve ervaringen van
dieren niet letterlijk getoond.258 Hoewel boerderijkippen en vis als voedsel zichtbaar zijn
in Nijntje, worden deze niet direct als productiemiddel, voedsel, of negatief
gepositioneerd. Bovendien worden er van huisdieren slechts enkele aspecten
weergegeven: Woezel en Pip hebben wel menselijke voorwerpen, maar een directe
negatieve of positieve menselijke relatie of bemoeienis wordt niet getoond. Door het niet
tonen van andere mogelijke bezigheden, levenservaringen en menselijke relaties met
dieren, wordt een beperkt beeld van de werkelijkheid gerepresenteerd. Dit bevestigt de
bewering van Forrester.259 Binnen de programma’s zijn dan verschillende dierlijke
betekenislagen traceerbaar, op gradaties van zowel fantasie-werkelijkheid als
versimpeling.
Van alle getoonde dieren zijn andere mogelijkheden op het gebied van kleur, ras en diersoort.
Zo kunnen de varkens zoals getoond in Nijntje en Kikker, in de werkelijkheid roze, bruin en zwart
zijn en zijn er verschillende varkensrassen.
254 Binnen de programma’s wordt de vacht of huid van de personages als vlak en effen
gepresenteerd. Individuele haren, huidlijntjes, vlekken of dergelijke worden niet getoond. Binnen
Woezel en Pip wordt de vacht wel weergegeven door middel van gebogen contourlijnen, maar
wordt de vacht zelf niet direct getoond. Deze worden dan allen versimpeld weergegeven.
Zie bijlagen nr. 9.2.1-9.2.4, 9.3.1-9.3.4 en 9.4.1-9.4.4, kolom 2 en 3, rij 12.
255 Zie bijlagen nr. 9.2.1-9.2.4, 9.3.1-9.3.4 en 9.4.1-9.4.4, kolom 2 en 3, rij 2-5, 32-34, 36, 38, 40
en 43.
256 Met nevenactiviteiten wordt hierbij gedoeld op activiteiten naast de centrale hoofdactiviteit en
centrale gebeurtenis.
257 Hoewel de dood van dieren wel wordt gerepresenteerd in Kikker, is enkel het eindresultaat
zichtbaar, niet het proces of lijden van een dier.
Burt, “John Berger’s “Why Look At Animals?”,” 213. ; Zie bijlage nr. 9.3.2, kolom 2 en 3, rij
5, 14, 32 en 34.
258 Dit is echter wel onderdeel van de dierlijke levenservaring binnen de samenleving, waarin ook
negatieve ervaringen kunnen voorkomen. Hoewel dit wellicht niet direct wenselijk is om als
gruwelijk en naar aan kinderen te tonen, zijn er subtiele manieren mogelijk. Zo kan het
bijvoorbeeld enkel worden besproken door de personages en niet direct worden getoond.
259 Forrester, “Animal Tales,” 283-284.
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5.2 Dierenrepresentatie als menselijk
De dierenrepresentaties kunnen anderzijds als menselijk worden geïnterpreteerd. Daarbij
zijn eveneens zowel directe indicaties als onderliggende boodschappen te interpreteren.
De directe presentatie van menselijkheid is daarbij geconcentreerd in: functies,
omgeving en sociale relaties van personages. Onderliggende boodschappen van
menselijkheid zijn daarnaast te interpreteren vanuit: uiterlijk, sociale relaties en publiek
toespitsing. De mate en hoeveelheid aspecten die bijdragen aan een menselijke
interpretatie wisselen, evenals de dierlijke, daarbij binnen de programma’s.
Ten eerste kunnen de dierenrepresentaties direct als menselijk worden
geïnterpreteerd, gerelateerd aan de werkelijkheid. Dit is te ontleden binnen lichamelijke
functies, emoties, karaktereigenschappen, thuisbasis, gebruiksvoorwerpen, voedsel,
sociale relaties en activiteiten.260 Zo kunnen alle dierenpersonages praten als mensen.
Hoewel de personages daarmee een stem hebben, zoals Wells betoogde, is de stem
menselijk en niet dierlijk.261 Daarnaast zijn gepresenteerde emoties en
karaktereigenschappen van menselijke toon, waaronder: boosheid, bezorgdheid en
verdriet.262 Daarmee kunnen de dierenrepresentaties in lichamelijke functies, emoties en
karaktereigenschappen direct als menselijk worden beschouwd.
Daarnaast zijn de dierenrepresentaties als menselijk te interpreteren vanuit
omgevingsaspecten. De thuisbasis van Nijntje is bijvoorbeeld een menselijk huis, met
muren, ramen en een puntdak.263 Bovendien zijn de thuisbasissen binnen Kikker zowel
volledig als gedeeltelijk gerepresenteerd als menselijk. De huizen van Varkentje en Eend
zijn namelijk volwaardige vrijstaande menselijke huizen, met ramen, deuren, een
puntdak en meubels.264 De andere huizen zijn daarentegen voorzien van enkel
menselijke aspecten: ramen, deuren, houten planken en meubels.265 De omgeving in
W&P kan daarnaast indirecter als menselijk worden geïnterpreteerd: de tuin en het
hondenhok zijn eigendom van en verschaft door mensen, wat de dierenpersonages
positioneert binnen een menselijke omgeving. 266 De thuisbasissen van de
dierenpersonages presenteren dan direct of indirect een menselijke lading.
Tevens wordt de directe menselijke betekenislaag gepresenteerd in
gebruiksvoorwerpen en voedsel. Zo maken de dierenpersonages in Kikker gebruik van

Zie bijlagen nr. 9.2.1-9.2.4, 9.3.1-9.3.4 en 9.4.1-9.4.4, kolom 2 en 3, rij 14-16, 19, 27, 30, 34
en 36.
261 Dieren kunnen niet op dezelfde manier praten als mensen.
Wells, “I don’t Care What You Say I’m Cold,” 97.
262 Zie bijlagen nr. 9.2.1-9.2.4, 9.3.1-9.3.4 en 9.4.1-9.4.4, kolom 2 en drie, rij 14-16.
263 Zie bijlage nr. 9.2.1, kolom 2 en 3, rij 27.
264 Zie bijlage nr. 9.3.4, kolom 2 en 3, rij 27-28.
265 Idem.
266 Zie bijlagen nr. 9.4.1-9.4.4, kolom 2 en 3, rij 27.
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bijlen, zagen, manden en ladders.267 Woezel en Pip maken daarentegen niet direct
gebruik van menselijke voorwerpen, maar worden er wel door omgeven, waaronder
tekeningen in het hondenhok, halsband en mokken. 268 Daarnaast nuttigen de
dierenpersonages uit Kikker en Nijntje menselijk voedsel, waaronder zoete broodjes,
taart, koekjes.269 Deze worden in Kikker bovendien genuttigd met behulp van menselijk
tafelgerei.270 Daarmee worden de dierenpersonages gepresenteerd met menselijke
voorwerpen en voedsel, die niet door werkelijke dieren gebruikt of genuttigd worden.
Bovendien liggen er menselijke betekenissen besloten in de sociale relaties van
personages. Zo hebben de personages in Nijntje menselijke sociale relaties, zowel in
familiebanden als vriendschappen.271 Dieren gebruiken in de werkelijkheid niet eenzelfde
expliciete uiting van sociale relaties als mensen. 272 In alle drie de programma’s worden
vriendschappen tussen dierenpersonages gepresenteerd die in de werkelijkheid voor
dieren onmogelijk zijn, aansluitend op de bewering van Forrester.273 Zo zijn konijnen,
varkens en beren in de werkelijkheid geen vrienden van elkaar, komen deze elkaar niet
tegen of eten ze elkaar zelfs op. 274 Ook wanneer deze dieren door de mens worden
gehouden, leven deze normaliter gescheiden van elkaar. 275 De definitie en omgang van
sociale relaties binnen de programma’s berusten dan ook op menselijke betekenis.276
Tevens kunnen de activiteiten en onderwerpen direct als menselijk worden
geïnterpreteerd. Zo zijn de activiteiten binnen Nijntje: het doen van boodschappen, naar
school gaan en het geven van een voorstelling. 277 Binnen Kikker en W&P worden
soortgelijke activiteiten weergegeven: het bakken van een taart, het plukken van appels,
het organiseren van een feest en het spelen van een kijkspel. 278 Deze activiteiten worden

Binnen Nijntje maken de dierenpersonages daarnaast gebruik van: een auto, boodschappentas
en een kruiwagen.
Zie bijlagen nr. 9.2.1, 9.2.2 en 9.3.1-9.3.3, kolom 2 en 3, rij 18-19.
268 Zie bijlagen nr. 9.4.1-9.4.3, kolom 2 en 3, rij 18-19.
269 Zie bijlagen nr. 9.2.1-9.2.3 en 9.3.1-9.3.3, kolom 2 en 3, rij 30.
270 Zie bijlagen nr. 9.3.1-9.3.3, kolom 2 en 3, rij 14 en 30.
271 Zo heeft Nijntje een vader, moeder en oom. Nijntje, Nina, Knorretje en Daan zijn daarnaast
vrienden van elkaar.
Zie bijlagen nr. 9.2.1-9.2.3, kolom 2 en 3, rij 2-3 en 34.
272 De personages binnen alle programma’s worden gepositioneerd als vrienden. Binnen Nijntje
worden daarnaast familie relaties gepresenteerd als: vader, moeder, oom, en tante. Hoewel dieren
vriendschappelijk met elkaar om kunnen gaan, is het niet bekend of ze een dergelijke opvatting
van vriendschap hanteren. Familie relaties worden door dieren in de werkelijkheid niet op eenzelfde
manier gebruikt en gepositioneerd zoals mensen dit doen.
273 Forrester, “Animal Tales,” 286.
274 Wilde beren kunnen ook andere kleinere dieren eten, waar konijnen een mogelijk onderdeel van
zijn. Varkens eten normaal gesproken geen konijnen, maar kunnen deze wel ernstig beschadigen
door te bijten.
275 Varkens en konijnen worden niet binnen één hok gehouden op boerderijen of als huisdier
wegens het mogelijk schade aanrichten aan elkaar.
276 In hoeverre dieren eenzelfde benadering van vriendschap en status hanteren is geen directe
kennis beschikbaar. Uit eigen ervaring kan ik wel stellen, dat deze dierensoorten niet met elkaar
omgaan zoals menselijke vrienden dit zouden doen: vriendelijk, verdraagzaam en ondernemend.
277 Forrester, “Animal Tales,” 286. ; Zie bijlagen nr. 9.2.1-9.2.3, kolom 2 en 3, rij 36.
278 Zie bijlagen nr. 9.4.1-9.4.4, kolom 2 en 3, rij 36.
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in de werkelijkheid niet uitgevoerd door dieren, maar door mensen. Vanuit het dierlijke
perspectief heeft dit dan een fantasie ondertoon, maar voor het menselijke perspectief
biedt dit een representatie van de werkelijkheid. De dierenrepresentaties zijn dan
voornamelijk vanuit het innerlijke, de omgeving en het doen en laten van personages
direct als menselijk te interpreteren.
Daarnaast geven lichamelijke aspecten een directe menselijke indicatie. In Nijntje
en Kikker kunnen de personages allen rechtop lopen en hebben allen, op Eend na,
menselijke lichaamsverhoudingen: relatief lange, verticaal gepresenteerde lijven met
armen en benen.279 Bovendien dragen dezelfde personages menselijke kleding. 280 Binnen
W&P zijn deze aspecten niet zichtbaar. De directe menselijke lading binnen Nijntje en
Kikker is dan sterker dan binnen W&P.281 De directe menselijke betekenislagen zijn
binnen de programma’s verschillend, maar presenteren de dierenpersonages met
menselijke functies, omgevingen en leefwijzen.
Ten tweede kunnen de dierenrepresentaties als menselijk worden geïnterpreteerd
vanuit onderliggende boodschappen en betekenislagen. 282 Zo kunnen binnen Nijntje
interpretaties betreffende ras worden gemaakt. 283 Binnen Nijntje is namelijk een
ongelijke representatie in kleur van personages te ontleden: er zijn zeven witte konijnen
te zien, tegenover twee bruine konijnen, twee bruine beren en drie oranje varkens.284
Enerzijds kan hierbij kan de interpretatie tot onderbelichting van ras worden gemaakt
zoals Meeusen betoogt; de witte konijnen worden meer gerepresenteerd dan donkere en
oranje dierenpersonages.285 Anderzijds kan deze representatie niet direct worden
geïnterpreteerd als onderbelichting, wanneer deze wordt vergeleken met de
verhoudingen binnen de Nederlandse samenleving. In Nederland heeft 14% van de
bevolking in februari 2021 een niet-westerse achtergrond.286 De verhouding binnen

De lichaamsverhoudingen zijn bij Kikker het sterkste menselijk geladen: de personages lopen
rechtop en de ledematen zijn in dezelfde verhouding weergegeven als die van mensen. Dit geldt
voor de personages: Varkentje, Kikker, Haas en Rat.
Zie bijlagen nr. 9.2.1-9.2.4 en 9.3.1-9.3.4, kolom 2 en 3, rij 6-7 en 13-14.
280 Eend is het enige personage dat geen kleding draagt.
Zie bijlagen nr. 9.3.1-9.3.4, kolom 2 en 3, rij 12.
281 Binnen Kikker en Nijntje zijn er meer aspecten die een directe menselijke indicatie en betekenis
bewerkstelligen.
282 Zoals eerder belicht is dit het tweede punt binnen de menselijke interpretatie, namelijk:
onderliggende boodschappen.
283 Binnen de andere programma’s zijn er geen concrete interpretaties van menselijke rassen te
ontleden. De bevindingen van Meeusen worden dan binnen Nijntje enerzijds bevestigd in kleur,
maar worden anderzijds verworpen in verhouding en de andere twee programma’s.
Meeusen, “Power, Prejudice, Predators, and Pets,” 346, 348, 351, 355, 357-359.
284 Zie bijlagen nr. 9.2.1-9.2.4, kolom 2 en 3, rij 4 en 11.
285 Niet alleen kleur, maar ook diersoort is hierbij dan ongelijk gerepresenteerd.
Meeusen, “Power, Prejudice, Predators, and Pets,” 346, 348, 351, 355, 357-359.
286 “Hoeveel mensen met een migratie achtergrond wonen in Nederland?” Dossier asiel, migratie en
integratie, 2021, Centraal Bureau voor de Statistiek, laatst geraadpleegd op 19 maart, 2021,
https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-asiel-migratie-en-integratie/hoeveel-mensen-met-eenmigratieachtergrond-wonen-in-nederland279
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Nijntje geeft echter hogere percentages: 36,36% (bruine personages), 27,27% (oranje
personages) en 50% (witte konijnen versus alle andere personages). Op basis daarvan
zou de verhouding kunnen worden geïnterpreteerd als evenrediger dan binnen de
Nederlandse samenleving. De directe woonomgeving van de interpretator is echter ook
van belang in dat wat als normaal wordt geacht, omdat het verhoudingspercentage
groter of kleiner kan zijn dan van het gehele land.287 De menselijke onderliggende
boodschap van ras binnen Nijntje is dan relatief complex, wegens verschillende
interpretatiemogelijkheden en contexten.
Daarnaast kunnen er interpretaties over sociale klassen worden gemaakt.
Enerzijds kunnen binnen Nijntje negatieve interpretaties van klassenverschillen worden
gemaakt op het gebied van beroep en kleding. De witte konijnenpersonages dragen
namelijk allen kleding die aan een hogere status kan worden gerelateerd dan die van
andere dierenpersonages.288 Zo draagt Vader een pak, Moeder en Juf dragen een jurk
met kraag en parelketting en Tante Trijn draagt een jurk met patroon.289 Andere
dierenpersonages dragen daarentegen simpelere kleding: een schort (Boris en de
marktman), een tuinbroek (Boer Jan) en een simpele jurk (Betje). 290 Dit kan worden
geïnterpreteerd als ongelijk, waarbij de witte konijnen een hogere sociale klasse hebben
dan andere personages.291 Anderzijds kan dit positief worden geïnterpreteerd, omdat er
verschillende sociale klassen van een samenleving worden weergegeven. Nijntje bevat
dan zowel onderliggende boodschappen over ras als over sociale klasse, die op
verschillende manieren kunnen worden geïnterpreteerd.
Bovendien kunnen vanuit zowel de relaties tussen als de positie van de
personages onderliggende boodschappen worden geïnterpreteerd over rolgeving. De
individuele personages hebben binnen alle programma’s eigen kwaliteiten en rollen, maar
een gelijkwaardige status. Zo is binnen Kikker Haas een wijze, Varkentje een moederlijke
en Rat de vreemdeling, maar is niemand in de groep boven- of ondergeschikt aan de
anderen.292 Een stereotype rolgeving kan daarbij niet worden opgemaakt wanneer dieren
personages binnen alle programma’s met elkaar worden vergeleken. Daarmee wordt de

#:~:text=Eerste%20en%20tweede%20generatie,procent%20een%20niet%2Dwesterse%20migrat
ieachtergrond.
287 Wat een kijker dan als onderrepresentatie, gelijkwaardige representatie of over-representatie
kan interpreteren, is dan ook afhankelijk van de verhoudingen waarmee de kijker in het dagelijkse
leven in aanraking komt. Dit zou grote invloed kunnen hebben op dat wat een kijker als normaal
acht.
288 Zie bijlagen nr. 9.2.1-9.2.3, kolom 2 en 3, rij 12, 32 en 34.
289 Idem.
290 Idem.
291 Vader konijn heeft hoogstwaarschijnlijk een zakelijk beroep in tegenstelling tot de andere
mannelijke personages die een relatief lagere status beroep hebben als marktman, boer of
timmerman. De vrouwelijke konijnenpersonages zijn daarnaast netter en met meer elementen
aangekleed dan Betje of Barbara en hebben tevens sieraden, wat een hogere status weergeeft.
Zie bijlagen nr. 9.2.1-9.2.3, kolom 2 en 3, rij 12, 32 en 34.
292 Zie bijlagen nr. 9.3.1-9.3.4, kolom 2 en 3, rij 16, 32 en 34.
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bewering van Oswald niet bevestigd.293 Binnen Nijntje is de rolgeving echter wel
gebaseerd op autoriteit in het onderscheid tussen kinderlijke en volwassen personages.
De hoofdpersonages zijn kinderlijk en afhankelijk van wijsheid en zorg van oudere
personages, zoals Nijntje dat van Vader en Juf is. 294 Binnen Kikker zijn de
dierenpersonages daarentegen een tussenvorm. De personages zijn namelijk niet
kinderlijk en niet volwassen, maar leven wel zelfstandig.295 W&P presenteert eenzelfde
autoriteitsverhouding als Nijntje, maar heeft een andere invulling: dierlijke tegenover
niet-dierlijke personages. De dierlijke, kinderlijke hoofdpersonages zijn zelfstandig, maar
de niet-dierlijke personages zijn wijs en autoritair: Tante Perenboom en De wijze
Varen.296 Daar kan een ondergeschikte status in worden ontleed: dieren zijn zelfs minder
wijs dan planten. Vanuit een andere invalshoek, kan dit daarentegen worden opgevat als
gelijkheid tussen levende wezens: ook planten en bomen hebben een plaats binnen de
samenleving als levend wezen. De rolgeving van dierenpersonages binnen de
programma’s zijn dan meervoudig menselijk te interpreteren, zowel vanuit
gelijkwaardigheid als vanuit autoriteitsverhoudingen.
Een andere menselijke onderliggende boodschap kan worden geïnterpreteerd
vanuit een genderconnotatie. Zo dragen alle vrouwelijke personages binnen Nijntje een
jurk, in tegenstelling tot de mannelijke personages die een broek en/of schort dragen. 297
Hoewel de kinderen het gender onderscheid ietwat minder hard maken doordat zij gelijke
kleding dragen, is de gender rolverdeling als geheel binnen het programma relatief
sterk.298 Zo hebben de vrouwelijke personages gegenderde rollen gebaseerd op: zorg,
het sociale, voedsel, huiselijkheid en weinig betrokkenheid tot de actie of handeling. 299
Zo wonen Varkentje en Eend uit kikker in menselijke huizen, hebben ze geen leidende
rol, zijn ze bezorgd en voornamelijk gericht op voedsel, sociale interactie en zorg. 300 In
aantal zijn vrouwelijke personages bovendien in Kikker in de minderheid.301 De
mannelijke personages zijn daarentegen vaker buiten een gebouw te zien, avontuurlijker,

Honden en paarden worden niet gerepresenteerd en de stereotype rolgeving is niet te ontleden
binnen de programma’s als geheel. In alle programma’s komen andere diersoorten als personages
voor. Hoewel het varken in zowel Kikker als Nijntje wordt gerepresenteerd, zijn ze niet hetzelfde.
Op basis van één of enkele personages kan binnen dit onderzoek in mijn ogen niet gesproken
worden over een stereotypering, simpelweg omdat er niet genoeg vergelijkingen voor diersoorten
kunnen worden gemaakt.
Oswald, “Heroes and Victims,” 135-136, 138, 140.
294 Zie bijlagen nr. 9.2.1-9.2.3, kolom 2 en 3, rij 34.
295 Zie bijlagen nr. 9.3.1-9.3.4, kolom 2 en 3, rij 34.
296 Zie bijlagen nr. 9.4.1-9.4.4, kolom 2 en 4, rij 32 en 34.
297 Zie bijlagen nr. 9.2.1-9.2.3, kolom 2 en 3, rij 12.
298 Zie bijlagen nr. 9.2.1-9.2.3, kolom 2 en 3, rij 8 en 12.
299 Zo draagt de juf binnen Nijntje zorg voor de kinderen op educatief gebied en spreekt met
andere personages, heeft Barbara een winkel met taartjes en zoete broodjes (binnen), neemt
Knorretje het voedsel mee en speelt Tante Trijn piano.
Zie bijlagen nr. 9.2.1-9.2.4 en 9.3.1-9.3.4, kolom 2 en 3, rij 12, 16, 30, 32-34 en 36.
300 Zie bijlagen nr. 9.3.1-9.3.4, kolom 2 en 3, rij 12, 16, 30, 32-34 en 36.
301 Zie bijlagen nr. 9.2.1-9.2.4 en 9.3.1-9.3.4, kolom 2 en 3, rij 12, 16, 32-34 en 36.
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directer betrokken tot de actie en actiever.302 Zo rijdt vader in de auto, gaat vader actief
op zoek naar voedsel, vliegt Oom vliegenier in een vliegtuig en staat de mannelijke
voedselverkoper buiten op de markt.303 Binnen deze programma’s worden dus relatief
klassieke genderrollen gerepresenteerd, wat mogelijk te wijten is aan het bestaande
wereldbeeld tijdens het bedenken van Nijntje en haar leefwereld, namelijk de vorige
eeuw.304 Tegelijkertijd zijn er minder klassieke trends te ontleden, zoals het
hoofdpersonage als vrouwelijk en intelligent binnen Nijntje.305 Binnen W&P wordt er
bovendien geen onderscheid gemaakt in rollen tussen vrouwelijke en mannelijke
personages.306 Menselijke onderliggende gender-betekenislagen zijn te ontleden aan de
hand van activiteiten, omgeving en lichaamsbedekking. Daarbij zijn zowel klassieke als
gelijkwaardige verhoudingen te ontleden.
Daarnaast is er een menselijke onderliggende boodschap te ontleden in de
toespitsing op een kinderlijk publiek. Zo is de vormgeving binnen alle programma’s
simpel door het gebruik van enkele zachte en verzadigde kleuren, basisvormen,
versimpelde fysieke kenmerken en verhalen.307 Daarmee sluiten de dierenrepresentaties
aan op de mediapreferenties zoals Valkenburg en Garitaonandia et al., beweren.308
Bovendien sluiten onderwerpen aan op de kinderlijke leefwereld. 309 Deze worden op een
lieflijke, niet enge of gruwelijke manier weergegeven, zoals Melson eerder al betoogde. 310
Voor jonge kinderen zou de fantasie lading van de programma’s bovendien niet
problematisch hoeven zijn, omdat het werkelijkheid-fantasie onderscheid nog niet
duidelijk is volgens Valkenburg.311 Door antropomorfisme wordt het verschil tussen

Dit geldt voor de mannelijke personages binnen zowel Kikker als Nijntje.
Zie bijlagen nr. 9.2.1-9.2.4 en 9.3.1-9.3.4, kolom 2 en 3, rij 12, 16, 32-34 en 36.
303 Zie bijlagen nr. 9.2.1-9.2.4 en 9.3.1-9.3.4, kolom 2 en 3, rij 12, 16, 32-34 en 36.
304 Zo werd Nijntje door Dick Bruna bedacht in de jaren 50 en Kikker door Max Velthuijs in de jaren
70. In deze jaren, was het tijdsbeeld anders en nog niet zoals het anno 2021 relatief
geëmancipeerd is. Zie voetnoten 109 en 147.
305 Nijntje is een vrouwelijk personage en zelfs het hoofdpersonage. Dit is dan net anders dan
mannelijke dominante perspectieven, omdat het verhaal draait om het vrouwelijke personage en
perspectief.
Zie bijlagen nr. 9.2.1-9.2.4 en 9.3.1-9.3.4, kolom 2 en 3, rij 12, 16, 32-34 en 36.
306 Zie bijlagen nr. 9.4.1-9.4.4, kolom 2 en 3, rij 12, 16, 32-34 en 36.
307 Zo worden er primaire, secundaire en enkele tertiaire kleuren getoond. Daarnaast worden
stompe en afgeronde basisvormen getoond, waaronder: vierkanten, driehoeken, rechthoeken en
rondjes. De fysieke kenmerken zijn bovendien versimpeld, zoals het kruisje als neus/mond binnen
Nijntje. Tot slot zijn verhalen niet ingewikkeld of complex, maar simpel in onderwerp, activiteiten
en relaties tussen personages.
Zie bijlagen nr. 9.2.1-9.2.4, 9.3.1-9.3.4 en 9.4.1-9.4.4, kolom 2 en 3, rij 20-23.
308 Valkenburg, “The Development of A Child Into A Media Consumer,” 17-18. ; Garitaonandia et
al., “Media Genres and Content Preferences,” 143.
309 De programma’s sluiten op verschillende manieren aan op de leefwereld van kinderen. Zo gaan
kinderen net als Nijntje naar school, maken ze net als Kikker een storm mee en verkleden ze zich
net als Woezel en Pip.
310 Het voorbeeld van Melson over teddyberen lijkt daarbij direct aan te sluiten op het programma
van Nijntje, waarbij de berenpersonages een teddyberen uiterlijk hebben en ongevaarlijk zijn.
Melson, “Why the Wild Things Are,” 143.
311 Zie bijlagen nr. 9.2.1-9.2.4, 9.3.1-9.3.4 en 9.4.1-9.4.4, kolom 2 en 3, rij 6, 14 en 24.
Valkenburg, “The Development of A Child Into A Media Consumer,” 24-25.
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kinderen en de personages relatief kleiner volgens Wells, wat identificatie mogelijkheden
kan vergroten zoals Krueger en Krueger betogen.312 Deze aspecten bieden dan een
onderliggende boodschap over dat wat voor kinderen als geschikt en aansluitend wordt
beschouwd, met name: simpliciteit, lieflijkheid en herkenbaarheid.
Anderzijds wijken de dierenrepresentaties af van de feitelijke leefwereld van een
kinderlijk publiek. Zo zijn de dierenpersonages niet allen representatief voor de dieren
die kinderen in het werkelijke leven tegenkomen, zoals Timmerman en Ostertag
betogen.313 De beren uit Nijntje, de hazen, ratten en kikkers uit Kikker en de mol uit
W&P zijn niet altijd of helemaal niet zichtbaar in de leefomgeving van kinderen. 314
Daarnaast zijn de dieren misplaatst door fantasie-ladingen, in aanvulling op de bewering
van Timmerman en Ostertag: de leefomgeving, activiteiten en onderkomens van
dierenpersonages binnen Nijntje en Kikker komen niet overeen met de werkelijkheid van
dieren.315 Door het niet direct tegenkomen en ontbreken van het fantasie-werkelijkheid
kan dan een verkeerd beeld worden gevormd van de werkelijkheid.
Bovendien kunnen subtielere onderliggende menselijke boodschappen worden
ontleed. Zo verwijst nummer veertien op het voetbalshirt van Nijntje naar een bekend
persoon: voetballer Johan Cruijff.316 Hoewel deze persoon bij voornamelijk oudere
mensen bekend is, wordt er door deze subtiele representatie wel verwezen naar de
menselijke leefwereld. Daarnaast kunnen onderwerpen worden gerelateerd aan een
maatschappelijke betekenis. Zo komt Rat in Kikker als vreemdeling in aanraking met de
andere personages.317 Hoewel werkelijke dieren ook vreemden kunnen tegenkomen,
wordt hierbij een menselijk begrip weergegeven: Rat is geen onderdeel van de
samenleving op die plek. Dit wordt benadrukt in negatieve vooroordelen van Varkentje
en Eend en verdediging op basis van zijn vaardigheden door Rat. 318 Het onderwerp
‘vreemdeling’, de sociale acceptatiediscussie, een tent als onderkomen en de boot om te
vertrekken, hebben daarnaast een sociaal-culturele lading die kan worden gerelateerd

De personages lijken dan meer op de kinderen zelf, waardoor ze zich er makkelijker in kunnen
herkennen en ermee identificeren.
Wells, “I don’t Care What You Say I’m Cold,” 98, 134. ; Krueger en Krueger, “Animals in
Children’s Stories” 138-140.
313 Timmerman en Ostertag, “Too Many Monkeys,” 65-69.
314 Enkele dieren zullen kinderen zelfs nooit tegenkomen in de werkelijkheid of in andere
leefomstandigheden. Wilde beren zullen kinderen niet in het wild gemakkelijk tegenkomen, maar
eerder in een dierentuin. Ook wilde varkens (zwijnen) zullen kinderen niet zo snel tegenkomen,
maar varkens op een boerderij zijn gemakkelijker te zien.
315 Timmerman en Ostertag, “Too Many Monkeys,” 65-69.
316 Zie bijlage nr. 9.2.3, kolom 2 en 3, rij 12.
317 Zie bijlage nr. 9.3.1, kolom 2 en 3, rij 32, 34, 36 en 38.
318 Zo wordt Rat op voorhand bevooroordeeld als: vies, van het slechte soort, dief, niet werkende
en stinkend. De verdediging is daarentegen gericht op (sociale) vaardigheden. Deze woorden
worden door Varkentje en Eend gebruikt om Rat te veroordelen en te omschrijven.
Zie bijlage nr. 9.3.1, kolom 2 en 3, rij 16, 32, 34, 36, 38 en 43.
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aan aspecten van de vluchtelingencrisis vanaf 2015.319 In de aflevering zelf vindt echter
een ommezwaai plaats in houding tegenover Rat, door de wijsheden van Haas:
acceptatie, gelijkwaardigheid en delen van omgeving en middelen. 320 Daarmee kunnen
de dierenrepresentaties naast subtiele verwijzingen een belangrijke menselijke,
onderliggende boodschap weergeven.
Hoewel menselijke betekenislagen zowel direct als in onderliggende boodschappen
worden gepresenteerd, wordt daarbij een beperkt beeld gerepresenteerd. Dat kan
worden gerelateerd aan gradaties van zowel fantasiewerkelijkheid als versimpeling. Zo
wordt de mens zelf niet direct weergegeven en staat deze bovendien niet centraal binnen
de leefwereld.321 Daarnaast kan een nuance worden gemaakt op de bewering van Mills
over dierenrepresentaties als middel voor de mens en het centraal staan van
antropocentrisme.322 De mens staat niet direct centraal, maar dierenpersonages geven
menselijke gewoonten, leefwijzen en onderliggende boodschappen weer. De vorm,
dierenpersonages die het menselijke tonen, berust dan op een fantasie-lading.
Daarnaast wordt een beperkt beeld van de werkelijkheid van mensen
gerepresenteerd, wat gedeeltelijk kan worden gerelateerd aan versimpeling. Zo zijn de
dierenrepresentaties allen heel sociaal, lief en braaf. Dierenpersonages dragen deze
aspecten als educatiemiddel voor de mens uit, in het weergeven van wenselijk en
geaccepteerd gedrag en gewoonten. Hoewel daarmee de beweringen van Mills en Melson
worden bevestigd, geeft het geen volledig beeld van het werkelijke menselijke leven. 323
Zo worden onacceptabel gedrag, negatieve ervaringen, menselijke problemen en lijden
niet weergegeven, maar zijn in de werkelijkheid wel onderdeel van het menselijke leven.
Daarnaast, worden menselijke instituten en bedrijven enkel gerepresenteerd binnen
Nijntje, waaronder een school en winkel, maar worden andere mogelijkheden niet
gerepresenteerd.324 De dierenrepresentaties presenteren dan zowel een beperkt beeld
van de werkelijkheid als een versimpeling: onderwerpen, sociaal-culturele organisaties
en leefgewoonten worden beperkt weergegeven in hoeveelheid, mogelijkheden en
complexiteit. Alle programma’s kunnen dan in grotere mate als menselijk worden
geïnterpreteerd dan als dierlijk, waarbij gradaties van zowel fantasie-werkelijkheid als
versimpeling te ontleden zijn.

Hoewel het programma voor deze tijd is gemaakt, kan het geïnterpreteerd worden met deze
culturele kennis, omdat het nog steeds uitgezonden wordt. Binnen het programma wordt Rat
echter niet als oorlogsvluchteling gepositioneerd.
“Vluchtelingencrisis Europa,” dossiers, Rode Kruis, laatst geraadpleegd op 23 maart, 2021,
https://www.rodekruis.nl/dossiers/vluchtelingencrisis-europa/
320 Zie bijlage nr. 9.3.1, kolom 2 en 3, rij 16, 32, 34, 36, 38, 40 en 43.
321 In geen van de drie programma’s wordt de mens direct gepresenteerd. De dierenpersonages
worden bovendien nooit als direct afhankelijk van mensen gepositioneerd.
322 Mills, “Introduction,” 2-4. ; Mills, “Conclusion: Undumb,” 218-219.
323 Melson, “Why The Wild Things Are,” 134, 142-143. ; Mills, “Human,” 68.
324 Zie bijlagen nr. 9.2.1-9.2.3, kolom 2 en 3, rij 24-25.
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5.3 Het beeld van dierenrepresentaties
Binnen de programma’s zijn dierlijke en menselijke betekenislagen en onderliggende
boodschappen tegelijkertijd te ontleden. Deze kunnen daarbij op verschillende manieren
worden geïnterpreteerd, maar ik stel vast dat er in het algemeen een beperkt beeld
wordt gepresenteerd van levenservaringen en mogelijkheden van zowel dier als mens.325
Binnen de programma’s wordt het dierlijke en menselijke echter niet apart, maar als
geheel gepresenteerd. De dierenrepresentaties moeten worden beschouwd als hybride
mengvorm met verschillende, tegelijkertijd aanwezige betekenislagen, die het geheel
complex maken.
Enerzijds zijn dierlijke en menselijke betekenislagen gecombineerd, waardoor een
fantasie-lading wordt gepresenteerd. Antropomorfisme speelt hierin een grote rol.
Dierenpersonages worden gepresenteerd met menselijke leefwijzen en andersom worden
mensen gerepresenteerd door middel van dierenrepresentaties. 326 Daardoor wordt
gespeeld met conventies van dieren en mensen, aansluitend op de bewering van
Greenhill en Allen.327 Dier en mens worden daarbij niet negatief met elkaar vergeleken,
in tegenstelling tot de bewering van Debbèche en Perron.328 Deze mengvorm is geen
werkelijkheid, maar presenteert een fantasie-lading.
Anderzijds kunnen interpretaties worden gerelateerd aan de werkelijkheid en
afwijking daarvan. Zo wordt er zowel een gescheiden leefwereld tussen dier en mens als
een gezamenlijk leefwereld gepresenteerd, wat ook in de werkelijkheid bestaat. Geen
van de dierenpersonages komt in direct contact met mensen, maar Woezel en Pip
worden als huisdier binnen een gezamenlijke leefwereld gepositioneerd. Mensen zijn
echter zorgzamer en bemoeien zich directer met huisdieren, dan wordt gerepresenteerd
in W&P.329 Huisdieren leven vaak binnenshuis en buitenshuis onder toezicht of
begeleiding van mensen, wat binnen W&P niet wordt getoond.330 Het beeld van
huisdieren is niet zoals in de werkelijkheid. Binnen Kikker en Nijntje worden
dierenpersonages daarentegen geheel gescheiden van de menselijke leefwereld, maar
met menselijke leefwijzen gepresenteerd. De manier waarop dier en mens worden

Zo worden er: slechts enkele dieren enkele diersoorten en enkel fijne kanten van het dierlijke
leven gerepresenteerd. Ditzelfde geldt voor het menselijke thema, waarin de mens zelf niet direct
wordt weergegeven, maar enkel in leefwijzen, relaties, anatomische verhouding, omgeving,
thuisbasis, gebruiksvoorwerpen, handelen, positie en activiteiten indirect wordt gerepresenteerd.
326 Er worden namelijk vermenselijkte dieren gepresenteerd, geen mensen of verdierlijkte mensen.
Wells, “I don’t Care What You Say I’m Cold,” 98, 134.
327 Er wordt namelijk gespeeld met conventies van: wat is dierlijk, wat is menselijk en wat
betekent de mengvorm als geheel?
Greenhill en Allen, “Animal Studies,” 226.
328 Debbèche en Perron, “Humans Disguised as Animals,” 34, 37.
329 De mensen worden op geen enkel moment direct gerepresenteerd.
330 Het gebruik van een hondenhok buiten is relatief ouderwets of wordt voornamelijk gebruikt
wanneer een hond dient als waakhond op een groter terrein. Honden als huisdier hebben in
normale omstandigheden een mand binnenshuis.
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gepositioneerd en als betekenislagen verweven zijn binnen de verhaalwereld, als wezens
of leefwijzen, verschilt dan binnen de programma’s.
Daarnaast zijn er nuances te maken. Zo wil ik de nuance aanbrengen door de
‘wilde’ dierenpersonages ‘vrij’ te noemen. Met de term ‘wild’ worden vaak negatieve
aspecten bedoeld die de lading niet dekken, waaronder: primitief, woest en
ongeregeld.331 Een positievere term voor dit type representaties is ‘vrij’; dieren leven
binnen een vrije omgeving, zijn niet gevaarlijk, kunnen vrij handelen en functioneren
binnen een eigen samenleving. Daarnaast kan er een nuance worden gemaakt
betreffende de vorm van dierenrepresentaties. Het doel van de programma’s lijkt
namelijk niet het realistisch weergeven van de werkelijkheid, maar simpele
educatie/entertainment voor kinderen. Versimpeling is daarbij in de vormgeving en de
complexiteit van inhoud te ontleden. De omschrijving van het type dierenrepresentatie
kan dan zowel in vorm als in positie anders worden belicht
Daarnaast dient representatie als concept te worden genuanceerd. Representatie
is namelijk inherent beperkend: het is niet de gehele werkelijkheid, maar een
afspiegeling van een specifiek iets binnen een bepaalde context en perspectief.
Daarnaast kan representatie in vorm en inhoud zijn gevormd door toespitsing op publiek
met gradaties van fantasie en versimpeling. Hierdoor is de representatie als geheel
beperkt of zelfs afwijkend wanneer enkel de werkelijkheidslading wordt belicht.
Er kunnen echter wel meerdere mogelijkheden worden gepresenteerd binnen een
representatie. Zo zijn zowel diversiteit als individualiteit te ontleden binnen de
programma’s. Enerzijds worden er verschillende diersoorten, leefsituaties en
gebeurtenissen getoond.332 Anderzijds wordt individualiteit gepresenteerd door de
individuele uiterlijke kenmerken individuele karaktereigenschappen van personages. 333 In
tegenstelling tot de bewering van Mills, worden dierenpersonages dan wel als individueel
en subjectief wezen gerepresenteerd.334 De beoordeling van de dierenrepresentaties
binnen deze programma’s zou moeten draaien om erkenning van de complexe verweving
van verschillende betekenislagen, onderliggende boodschappen en de vorm van
presentatie.

“Wild,” Van Dale, laatst geraadpleegd op 10 maart, 2021, https://www.vandale.nl/gratiswoordenboek/nederlands/betekenis/wild#.YEjVuGhKg2w
332 Alle programma’s bevatten diersoorten die niet in de andere programma’s te zien zijn. Enkel het
varken als personage komt zowel in Nijntje als in Kikker terug. Levend als huisdier in een tuin zoals
Woezel en Pip, levend in de vrije natuur zoals Kikker en levend in een vrije natuur met sociale
instituties zoals Nijntje. De drie programma’s presenteren bovendien allen andere invullingen van
dezelfde centrale hoofdlijnen: dagelijkse leven en sociale relaties.
Zie bijlagen nr. 9.2.1-9.2.4, 9.3.1-9.3.4 en 9.4.1-9.4.4, kolom 2 en 3, rij 4.
333 Alle personages zijn een specifieke combinatie van kenmerken, waardoor ze te onderscheiden
zijn van de anderen. Dit betreft bijvoorbeeld: kleur, kleding en karaktereigenschappen. Zo worden
in Nijntje en W&Z individuele personages behorend tot dezelfde diersoort weergegeven.
Zie bijlagen nr. 9.2.1-9.2.3, kolom 2 en 3, rij 2-4, 6, 10-12 en 16.
334 Mills, “Conclusion: Undumb,” 218-219.
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6. Conclusie: De representatie van dierenpersonages binnen Nederlandse,
fictieve kindertelevisieseries
Dit onderzoek had tot doel te onderzoeken hoe dierenpersonages worden
gerepresenteerd binnen Nederlandse kindertelevisieseries. Het onderzoeksmateriaal is
daarbij afgebakend aan de hand van selectiecriteria met een focus op Nederland, jonge
kinderen (2-6) en fictieve kindertelevisie. Daarnaast ligt een focus op content van de
Nederlandse Publieke Omroep, op het platform NPOplus. Binnen dit onderzoek is een
kritisch mediawetenschappelijk perspectief toegepast, waarbij zowel rekening werd
gehouden met dierlijke als menselijke perspectieven.
Door middel van een semiotische vergelijkende analyse werd de representatie van
dierenpersonages binnen drie programma’s onderzocht. Daarbij stond de volgende vraag
centraal: Hoe worden dierenpersonages gerepresenteerd binnen Nederlandse, fictieve
kindertelevisieseries voor jonge kinderen (2-6)? De drie programma’s zijn allen
onderzocht op basis van denotatie- en connotatieniveau (zowel de letterlijke als de
contextuele tekens) en met elkaar vergeleken.
Dit onderzoek relateert zich tot het bestaande debat op verschillende manieren.
Ten eerste worden eerdere beweringen bevestigt. De dierenrepresentaties hebben een
stem en zijn zowel wild als gedomesticeerd. Dierenpersonages zijn bovendien niet direct
zichtbaar als middel voor de mens en vormen geen bedreiging. Dit kan worden
gerelateerd aan de beweringen van Wells, Melson, Baker en Burt, over de ontwikkeling
van typen en vormen van dierenrepresentaties.335 Daarnaast worden bevindingen over
onmogelijk gedrag en relaties tussen dieren binnen dit onderzoek bevestigt. Deze zijn
gebaseerd op menselijke definitie, niet op dierlijke, waarmee de bewering van Forrester
wordt bevestigd.336 Daarnaast wordt een beperkt beeld gepresenteerd: de gehele levens
van dieren of andere mogelijkheden worden niet getoond, zoals Forrester betoogde. 337
Bovendien is dierenleed en dood, zoals Berger beweerde, niet zichtbaar binnen de
programma’s.338 Het type dier en dat wat van dieren wordt gerepresenteerd of niet
binnen een dierenrepresentatie, wordt dan bevestigd binnen dit onderzoek.
Tevens worden beweringen over de aansluiting op het kinderlijke publiek
bevestigd. Zo zijn de dierenrepresentaties ongevaarlijk en lieflijk, zoals Melson betoogde

Wells, “I don’t Care What You Say I’m Cold,” 97. ; Melson, “Animal Selves,” 143. ; Burt, “”John
Berger’s “Why Look At Animals?”,” 211. ; Baker, “Animals, Representation, and Reality,” 190.
336 Forrester, “Animal Tales,” 286.
337 Forrester, “Animal Tales,” 283-284.
338 De bevindingen van Berger worden binnen deze tekst behandeld door Burt. De tekst van Berger
zelf is niet beschikbaar vanuit de licenties van Universiteit Utrecht, maar kan hierdoor indirect
worden gebruikt.
Burt, “John Berger’s “Why Look At Animals?”,” 213.
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als behorend tot het kinderlijke domein. 339 Daarbovenop worden kinderlijke verhalen,
personificatie en antropomorfisme ontleed in de programma’s, volgens Krueger en
Krueger aansluitend op een kinderlijk publiek en identificatie. 340 Antropomorfisme maakt
hierbij het verschil tussen mens en dier kleiner, in het vermenselijken van de
dierenpersonages, zoals Wells betoogt. 341 Ook de vormgeving sluit aan op kinderen. Zo
worden heldere kleuren en simpliciteit in alle drie de programma’s gebruikt, wat volgens
Valkenburg aansluit op de mediapreferenties van jonge kinderen.342 Daarnaast sluit het
weergeven van dieren aan op onderwerppreferenties van jonge kinderen.343 Anderzijds
sluiten de programma’s niet geheel aan op het werkelijke leven van kinderen, zoals
Timmerman en Ostertag beweren.344 Dierlijke personages zijn niet altijd representatief
voor dieren die kinderen in het werkelijke leven tegenkomen. Daarnaast zijn de dieren
misplaatst zoals Timmerman en Ostertag beweren: dieren worden met andere leefwijzen
getoond dan hun werkelijke levens zijn.345 Dierenrepresentaties sluiten dus aan op
kinderlijke mediavormgeving, maar zijn niet representatief voor de werkelijkheid.
Anderzijds wijkt dit onderzoek af van het bestaande debat. In tegenstelling tot de
bewering van DeMello, over verandering van wilde naar gedomesticeerde
dierenrepresentaties, worden beide type dieren in de programma’s gerepresenteerd. 346
Daarnaast zijn de religieuze en realistische stromingen, zoals in de Middeleeuwen en
Renaissance voorkwamen, niet ontleed binnen dit onderzoek.347 Bovendien worden zowel
negatieve als positieve opvattingen verworpen. In tegenstelling tot de bewering van Mills,
wordt een zekere vorm van subjectiviteit wel gerepresenteerd in handelingsvermogen. 348
De dierenpersonages zijn daarnaast geen primitieve wezens zoals Melson betoogde, maar
zelfstandige dieren die binnen een samenleving kunnen functioneren. 349 Bovendien
representeren de programma’s in tegenstelling tot de argumenten van Mills en Melson
niet de normatieve relaties tussen mens en dier.350 Dieren en volwassenen worden niet
direct naast (als naast elkaar levende wezens of huisdieren) of als gelijk aan elkaar
gepresenteerd, waarbij mogelijk negatieve of positieve aspecten van beiden niet worden

Het voorbeeld van Melson over teddyberen lijkt daarbij direct aan te sluiten op het programma
van Nijntje, waarbij de berenpersonages een teddyberen uiterlijk hebben en ongevaarlijk zijn.
Melson, “Why the Wild Things Are,” 143.
340 Krueger en Krueger, “Animals in Children’s Stories” 138-140.
341 Wells, “I don’t Care What You Say I’m Cold,” 98, 134.
342 Valkenburg, “The Development of A Child Into A Media Consumer,” 17-18.
343 Valkenburg, “The Development of A Child Into A Media Consumer,” 25. ; Garitaonandia et al.,
“Media Genres and Content Preferences,” 143.
344 Timmerman en Ostertag, “Too Many Monkeys,” 65-69.
345 Timmerman en Ostertag, “Too Many Monkeys,” 65-69.
346 DeMello, “Animals in Human Thought,” 291-293.
347 Idem.
348 De dierenpersonages kunnen zelfstandig handelen en activiteiten ondernemen, waarbij geen
enkel personage direct afhankelijk is van mensen.
Mills, “Conclusion: Undumb,” 218-219.
349 Melson, “Why The Wild Things Are,” 134, 142-143.
350 Melson, “Why The Wild Things Are,” 134, 142-143. ; Mills, “Human,” 68.
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getoond.351 Daarnaast werd stereotypering van dierenpersonages in rolgeving, zoals
Oswald betoogt, niet gevonden.352 Dierenpersonages werden daarentegen herhaaldelijk
gepresenteerd met bepaalde attributen, voorwerpen en voedsel, welke een andere
typering presenteren. Het type dieren in representaties en de inhoudelijke invulling wijkt
binnen dit onderzoek dan af van eerdere bevindingen.
Ten derde vult dit onderzoek het bestaande debat aan. Daarbij kan worden
gesteld dat dierenrepresentaties complexer zijn dan tot op heden belicht. De complexiteit
zit in de gelaagdheid. Meerdere lagen presenteren gezamenlijk een bepaald beeld en
moeten alle worden meegewogen in een kritische interpretatie: meerdere
betekenislagen, onderliggende boodschappen, de vorm en toespitsing op publiek.
Dierlijke en menselijke betekenislagen en onderliggende boodschappen zijn tegelijkertijd
aanwezig en kunnen op diverse manieren worden geïnterpreteerd. Zo wordt het dierlijke
hoofdzakelijk gerepresenteerd in uiterlijk en omgeving, waarbij de hoeveelheid en mate
van aanvullende dierlijke aspecten verschillend is binnen de programma’s. Het
menselijke wordt daarentegen voornamelijk gerepresenteerd in leefwijzen en het doen en
laten van dierenpersonages, wat in verschillende mate wordt gepresenteerd binnen de
programma’s. Tevens zijn de dierenrepresentaties inderdaad een
educatief/entertainment middel voor mensen door het representeren van sociaal
wenselijk en geaccepteerd gedrag. Alle programma’s zijn daarbij gericht op enkel
positieve en brave elementen. Dierenrepresentaties als menselijk middel zijn dan tevens
beperkter in weergave van de werkelijke samenleving dan Mills en Melson beweren. 353
Daarnaast werden binnen dit onderzoek ook andere en subtielere onderliggende
boodschappen gevonden dan enkel ras, zoals Meeusen onderzocht. 354 Zo werden
boodschappen omtrent gender, sociale klasse, rolgeving, diversiteit en individualiteit
ontleed binnen dit onderzoek. Menselijke betekenislagen lijken in eerste instantie meer
op de achtergrond aanwezig, maar zijn vanuit een nauwkeurige analyse naar de
menselijke invalshoek relatief in grotere mate te ontleden dan dierlijke betekenislagen.
Dierenrepresentaties zijn dan meer menselijk dan dierlijk.
Binnen de dierenrepresentaties zijn steeds twee gradaties te ontleden: fantasiewerkelijkheid en versimpeling. Enerzijds kunnen de dierlijke en menselijke
betekenislagen apart worden gerelateerd aan de werkelijkheid. Er worden namelijk zowel
directe als onderliggende aspecten van het werkelijke dierlijke en werkelijke menselijke
leven gerepresenteerd. De representatie is echter beperkt in dat wat er wordt getoond.
Er wordt enkel gericht op sociaal wenselijke, positieve en niet ingewikkelde
werkelijkheidsaspecten. Anderzijds kan de dierenrepresentatie worden belicht vanuit
351
352
353
354

Idem.
Oswald, “Heroes and Victims,” 135-136, 138, 140.
Melson, “Why The Wild Things Are,” 134, 142-143. ; Mills, “Human,” 68.
Meeusen, “Power, Prejudice, Predators, and Pets,” 346, 348, 351, 355, 357-359.
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fantasie. Hierbij speelt de verwevenheid tussen beide, als mengvorm een grote rol.
Bepaalde aspecten van het dierlijke en het menselijke zijn verweven met elkaar tot één
geheel beeld: een hybride van beide. Zo bevatten alle onderzochte dierenrepresentaties
antropomorfisme; dierenpersonages worden gepresenteerd met menselijke kenmerken,
eigenschappen en omgeving, wat in de werkelijkheid niet bestaat. Binnen de
programma’s worden ze echter als logisch geheel weergegeven. Daardoor wordt zowel
met conventies van het dierlijke als het menselijke gespeeld door deze als vloeiend en
verweven te presenteren, aansluitend op de beweringen van Greenhill en Allen. 355
Daarnaast is de gradatie van versimpeling van betekenis voor de vorm van de
representatie: details en de complexe werkelijkheid worden niet gepresenteerd. Dit kan
worden gerelateerd aan de werkelijkheidsgradatie, in het weglaten van ingewikkelde en
negatieve werkelijkheidsaspecten. In tegenstelling tot de complexe gelaagdheid van
dierenrepresentaties als geheel, wordt dan in de vormgeving juist versimpeling ontleed.
De gradaties kunnen bovendien worden gerelateerd aan het publiek. Beide behoren tot
de mediapreferenties van jonge kinderen, zoals Valkenburg en Garitaonandia betogen. 356
Fantasiewerkelijkheid en simpliciteit kunnen binnen dit onderzoek dan ook worden
beschouwd als toespitsing op een jong publiek, waardoor de dierenrepresentatie een
bepaalde vorm krijgt die reflecteert in de betekenislagen. De gradaties van
fantasiewerkelijkheid en versimpeling, maken de dierenrepresentatie dan in dierlijke en
menselijke betekenislagen tot een complexer geheel dan tot op heden belicht.
Het bestaande theoretische kader is nog niet voldoende breed en diepgaand
ontwikkeld om dit specifieke, maar complexe onderwerp te belichten. Bovendien wordt
voornamelijk gericht op goede of foute representatieaspecten in relatie tot de
werkelijkheid. Naar mijn mening draait het echter niet om goed of fout.357 In plaats
daarvan moet de nuance en gelaagdheid worden belicht om de dierenrepresentaties als
geheel te kunnen begrijpen. Alleen dan kan kritisch worden gereflecteerd op de
representatie van dier en mens. Binnen dierenrepresentaties gaat het er dan om welk
beeld er van zowel dier als mens wordt weergegeven binnen een bepaalde context.
De betekenis van dierenrepresentaties is sterk afhankelijk van interpretatie. De
mens kan niet anders dan vanuit een menselijke interpretatie en redenatie betekenis
geven. Bovendien spelen de context van degene die interpreteert, sociaal-culturele
kennis en de mogelijkheid tot het ontleden van betekenislagen een grote rol. Dit vormt
een interpretatiekader, van waaruit een representatie kan worden belicht, ontleed en een
beeld kan worden gevormd. De betekenisgeving aan dierenrepresentaties kan daarmee

Greenhill en Allen, “Animal Studies,” 226.
Valkenburg, “The Development of A Child Into A Media Consumer,” 25. ; Garitaonandia et al.,
“Media Genres and Content Preferences,” 143.
357 Burt, “”John Berger’s “Why Look At Animals?”,” 214. ; Creed en Reesink, “Animals, Images,
Anthropocentrism,” 96-97.
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per persoon verschillend zijn.358 Desalniettemin kan een bewustzijn van de positie van
dieren en de presentatie van dierenrepresentaties, evenals die van de mens, het begrip
van beide vergroten.
Bovendien kan op dierenrepresentaties als praktijk kritisch worden gereflecteerd.
In hoeverre kan er binnen een dierenrepresentatie nog worden gesproken over dier of
dierlijk? De interpretatie van de personages als dierlijk is voornamelijk afhankelijk van
sociaal-culturele en biologische kennis en normen. De term ‘dierlijk’ is daarnaast een
bevestiging van een menselijk perspectief: dat wat als dierlijk wordt gezien, wordt door
mensen beargumenteerd en gedefinieerd. Binnen een representatie is daarnaast altijd
sprake van een beperkt beeld; er wordt een keuze gemaakt in wat wel en niet zichtbaar
is, door de mens. Dierenrepresentaties zijn dan in de praktijk menselijk georiënteerd.
Dierenrepresentaties zijn een belangrijk onderdeel van de beeldvorming over
dieren. Bewustzijn van de gelaagdheid van dierenrepresentaties is van belang in het
begrip van de relatie en positie van dieren en mensen binnen de samenleving. Het zegt
namelijk iets over hoe de mens denkt over dieren en hen positioneert als onderdeel van
de samenleving of als anders dan zichzelf. Daarbij zijn er mogelijkheden voor verbetering
van dierenrepresentaties. Door dierenrepresentaties breed, divers en gelaagd weer te
geven, kan de subjectiviteit en het leven van dieren beter worden gerepresenteerd.
Daarnaast kan een kijkwijzer worden ingevoerd, om de kijker/ouder bewust te maken
van de representaties als fictieve en beperkte weergave. Bovendien kan de representatie
verder worden verbreed en gediversifieerd in het tonen van meerdere levenservaringen,
diersoorten en type dieren.359 Bovenal moeten mensen zelf ook worden getoond, om het
leven naast, met en van dieren te representeren in de samenleving. Wanneer dieren niet
meer zouden worden gerepresenteerd, zijn zij minder onderdeel van de beeldvorming en
zouden dieren als niet belangrijk genoeg om af te beelden worden gepositioneerd. Het
bewustzijn over levens(ervaringen) en diversiteit van dieren moet dan worden
gestimuleerd, om hun bestaan beter te begrijpen. Fictieve (televisie)verhalen zijn hierbij
een goed middel, omdat deze subtiel veel verschillende aspecten kunnen tonen en
bespreken, zonder dat de werkelijkheid direct en hard wordt gepresenteerd. Bewustzijn
begint met de vroege beeldvorming en de normen en waarden over dieren, die worden
aangeleerd aan kinderen. Dierenrepresentaties binnen kindertelevisie zijn dan een
essentieel onderdeel van beeldvorming van en binnen de samenleving.
Dit onderzoek heeft naast maatschappelijke ook wetenschappelijke relevantie. In
tegenstelling tot eerdere onderzoeken, werd een gedetailleerde semiotische analyse
Door aspecten in mijn eigen context kom ik op relatief veel verschillende manieren in contact
met dieren. De anekdote uit de inleiding geeft dit goed weer. Zo is mijn moeder dierenarts, mijn
vader slager en mijn middelste zus boerin in opleiding. Dit geeft ervaring met verschillende typen
dieren en aspecten van het dierlijke leven mee vanaf jonge leeftijd.
359 Rekening houdend met het kinderlijke publiek, kan dit subtiel worden gerepresenteerd door het
personages te laten bespreken.
358

55

uitgevoerd, waarbij het dierlijke en het menselijke, evenals onderliggende boodschappen
werden meegewogen. Niet eerder werd een semiotische analysemethode in combinatie
met een mediawetenschappelijk perspectief en focus op zowel dierlijke als menselijke
aspecten ingezet. Daarnaast werden binnen dit onderzoek in tegenstelling tot eerdere
onderzoeken, verschillende gradaties belicht, waarbij inhoudelijke betekenislagen, naast
vorm en publiek werden geanalyseerd. Bovendien richtte dit onderzoek zich op een
andere context, gedeelte en specifiek publiek van televisie dan tot op heden werd
onderzocht: Nederlandse, fictieve kindertelevisie series voor jonge kinderen (2-6 jaar).
Dit onderzoek vult bestaande onderzoeken dan aan in methodiek, perspectief en context.
Dit onderzoek kent ook enkele beperkingen. Er werd namelijk gericht op één land,
Nederland. Daarnaast werd een specifiek kader toegepast, waardoor een gedeelte van
het grote geheel werd onderzocht: dierenrepresentaties binnen fictieve
kindertelevisieseries voor jonge kinderen. Bovendien werd daarbij gericht op een
specifieke omroep, namelijk de Nederlandse Publieke Omroep. Conclusies over het
geheel aan dierenrepresentaties binnen Nederlandse televisie en zelfs de gehele
kindertelevisie, kunnen daarmee niet worden getrokken. Desalniettemin levert dit
inzichten op voor een belangrijk onderdeel, waardoor het begrip van het geheel een stap
dichterbij is gekomen.
Om dierenrepresentaties als geheel, of specifiek binnen kindermedia, te begrijpen
is toekomstig onderzoek nodig. Zo zou onderzoek moeten worden uitgebreid in schaal:
meerdere afleveringen, meerdere programma’s, meerdere type programma’s en
meerdere landen moeten worden belicht. Daarnaast kunnen representatie praktijken
rondom dierenpersonages binnen verschillende werelddelen worden vergeleken, om
sociaal-culturele verschillen te kunnen ontleden. Tevens zijn er verschillende andere
disciplines toepasbaar op dit gelaagde onderwerp, waaronder: taalwetenschap,
(ontwikkelings)psychologie, communicatie en biologie. Zo kan aandacht worden besteed
aan andere aspecten dan binnen dit onderzoek belicht, zoals betekenisgeving in
taal/spraak en aansluiting op kinderlijke ontwikkeling en begrip. Volledig begrip is er nog
lang niet en zal er wellicht nooit helemaal zijn wegens constante veranderingen. Begrip
van kleine aspecten biedt echter wel een vooruitgang, een stap verder.
Dierenrepresentaties binnen fictieve kindertelevisieseries zijn gelaagd, waarbij
verschillende gradaties, met ook oog voor de vorm en toespitsing op publiek, moeten
worden meegewogen. De gradaties fantasiewerkelijkheid en versimpeling bieden voor
het specifieke onderzochte type dierenrepresentaties een analyse-spectrum, waarbij
voorbij wordt gegaan aan goed of fout. Hoewel dierenrepresentaties onder de streep
meer menselijk georiënteerd zijn, worden dieren niet enkel als vertelmiddel, maar ook
als subjectief en divers wezen gepresenteerd. Beeldvorming kan uiteindelijk alleen
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worden verbeterd, wanneer het bewustzijn wordt vergroot: zowel in representaties als
het denken over dieren.
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9. Bijlagen
9.1: coderingschema
Coderingschema modellen
Categorie
Soort betekenislaag

Relatie tot de werkelijkheid

Weergave: plaatsing

Weergave: type

Positionering personages

Verhaal

Aansluiting op publiek

Relatie van afleveringen tot het
programma als geheel

Overig

Subcategorie

Code

Dierlijke lading
Onderliggende dierlijke boodschap
Menselijke lading
Onderliggende menselijke boodschap
Anders
Mengvorm (beiden/voor beiden mogelijk)
Gerelateerd aan dieren in de werkelijkheid
Niet gerelateerd aan dieren in de
werkelijkheid/onjuiste werkelijkheid
Gedeeltelijke werkelijkheid
Onbekend
In de natuur/natuurlijke omgeving
In een (sociale) samenleving
Indicatie tot een gescheiden leefwereld voor dier
en mens
Indicatie tot een gezamenlijke leefwereld voor
dier en mens
Beperking
Diversiteit
Versimpeling
Generalisatie
Stereotypering
Fantasie
Zelfstandig
Afhankelijk
Kind/jong
Volwassene/oud(er)
Individu
Sociale relatie
Gender: mannelijk
Gender: vrouwelijk
Structuur (plot, chronologie, verteller)
Moraal/wijze les (verteller, persoonlijke
ontwikkeling)
Vorm en stijl (kleur, stijl, vorm, verteller,
perspectief)
Ontwikkeling gerelateerd aan het handelen van
personage(s) (omgevingsveranderingen,
handelingsvermogen, activiteiten)
Ontwikkeling gerelateerd aan omstandigheden
(omgeving )
Aansluiting op mediapreferenties van jonge
kinderen
Aansluiting op kinderlijkheid taal en leefwereld
Binnen het gehele programma gelijk
(personages, fysieke kenmerken, kleur, naam,
thuisbasis, omgeving, kleuren, vorm, plasticiteit,
stijl)
Wisselend binnen afleveringen
Wordt niet getoond
Wordt niet concreet benoemd
Niet hoorbaar
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9.2 Bijlagen: Analysemodellen Nijntje
9.2.1 Nijntje, aflevering 1
Model nummer 9.2.1
Kolo 1
2
m>
Rij
Program
Seizoen + aflevering
ma
nummer
1
Nijntje,
Afl 1. Seizoen 2
avonturen
groot en
klein
Aspect
Denotatie: beschrijving

3

4

Titel aflevering

Duur

Nijntje wast de auto

6:10
(minus
de intro)

Connotatie: interpretatie

coderin
g

2

Hoofdpers
onage

Vormgeving
Personage(s)
Nijntje
Er is één hoofdpersonage genaamd
Aangeduid in: titel en hoe
Nijntje.
vaak het personage in
beeld is.

3

Directe
dierlijke
bijrollen

Knorretje en Vader konijn
zijn de belangrijkste
bijrollen.
Daarnaast zijn enkele
andere personages te
zien: Barbara, De
marktman, Boer Jan, en
Oom vliegenier. Deze
personages hebben een
ondersteunende bijrol.

4

Diersoort
personage
s

Nijntje en Vader konijn
zijn konijnen ; Knorretje is
een varken.
Barbara is een beer ; De
marktman is een varken ;
Boer Jan en Oom
vliegenier zijn konijnen.

Er zijn meerdere bijrollen. Enerzijds
zijn er directe belangrijke bijrollen:
Knorretje wordt gepositioneerd als
vriendin van het hoofdpersonage en
Vader konijn als de vader van het
hoofdpersonage. Zij voeren de
belangrijkste activiteit en
nevenactiviteit uit samen met het
hoofdpersonage.
Anderzijds zijn er directe
ondersteunende bijrollen: Barbara,
De marktman, Boer Jan, en Oom
vliegenier. Zij ondersteunen de
belangrijkste nevenactiviteit.
Nina is niet te zien in deze aflevering.
Er zijn drie verschillende diersoorten
als personage te zien. Daarbij zijn er
meerdere personages van twee
diersoorten: meerdere konijnen en
meerdere varkens. Enkel van de beer
is één personage zichtbaar.
Enerzijds is dit relatief divers: er
worden meerdere soorten en
meerdere personages getoond.
Anderzijds zijn van de dierensoorten
slechts één of enkele dieren zichtbaar
en worden er maar drie soorten
getoond. Dit is relatief beperkt.
Doordat er zowel witte als bruine
konijnen worden getoond is dit iets
minder generaliserend voor deze
diersoort en rassen, maar dat geldt
niet voor de andere diersoorten.
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Er zijn in de werkelijkheid meer dan
één of twee kleuren en rassen
mogelijk voor alle dieren. Dit is dan
nog steeds relatief beperkt.
Er zijn weinig alternatieven die
worden getoond of benoemd.
Tegelijkertijd zijn ze niet direct
uitgesloten: ze zijn niet zichtbaar,
maar worden ook niet als onmogelijk
benoemd.

5

Overige
zichtbare
dieren

Een bruin konijn op de
markt met een mandje
met wortels.
Vis op de markt als
voedsel.

Er zijn weinig alternatieven die
worden getoond of benoemd.
Tegelijkertijd zijn ze niet direct
uitgesloten: ze zijn niet zichtbaar,
maar worden ook niet als onmogelijk
benoemd.
Deze dieren zijn ondersteunend aan
het verhaal, maar hebben geen
directe uitvoerende bijrol.
Dieren zijn ook in andere rollen te
zien: als voedsel op de markt en als
productiemiddel op de boerderij.

Kippen op de boerderij.

6

Fysieke
kenmerke
n

Een vlinder die voorbij
vliegt.
Nijntje wordt gekenmerkt
door: een witte kleur, een
bol trechtervormig lijf,
twee geronde korte armen
en korte benen, een
ovaal/ronde hoofd, twee
rechtop staande platte
oren bovenop haar hoofd,
twee zwarte gekruiste
streepjes als mond, en
twee zwarte stipjes als
ogen. Nijntje heeft relatief
korte benen en
middellange armen. Haar
handen en voeten zijn
afgerond tot een bolletje
zonder individuele vingers
en tenen. Nijntje draagt
een donkerblauwe jurk
met mouwen.
Knorretje wordt
gekenmerkt door: een
oranje kleur, een rond lijf,
twee ronde kleine armen
en benen, twee kleine
driehoekige oren boven
aan de zijkant van haar
hoofd, twee zwarte
rondjes als neusgaten,
een halfrond zwart
streepje als mond, en
twee zwarte stipjes als
ogen. Knorretje heeft
relatief korte benen en

De personages hebben elk specifieke
fysieke kenmerken waardoor ze
kunnen worden onderscheiden van
elkaar, hoofdzakelijk in: vorm, kleur,
en bedekking. De fysieke kenmerken
blijven ten alle tijden hetzelfde.
De fysieke kenmerken zijn versimpeld
weergegeven: details in huidtype,
beharing/bedekking, en vorm worden
niet gepresenteerd in vergelijking tot
de werkelijkheid. De neus/mond is
van de konijnen is versimpeld
weergegeven met een kruisje.
Sommige kenmerken zijn niet
waarheidsgetrouw in relatie tot echte
dieren: kleding, vormen,
verhoudingen, handen/voeten, kleur
(van Knorretje).
De personages van dezelfde diersoort
hebben relatief gelijke fysieke
kenmerken. Individuele verschillen
worden getoond in: kleding en
grootte. Vrouwelijke personages zijn
iets kleiner dan de mannelijke
personages. Er is daarnaast een
onderscheid tussen grote en kleine
personages van dezelfde diersoort:
kinderen en volwassenen.
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middellange armen. Haar
handen en voeten zijn
afgerond tot een bolletje
zonder individuele vingers
en tenen. Knorretje
draagt een gele jurk met
mouwen.
Vader konijn wordt
gekenmerkt door: een
witte kleur, een
rond/ovalen hoofd met
twee grote platte rechtop
staande oren, twee zwarte
stipjes als ogen en drie
gekruiste lijntjes als
neus/mond, een lang bol
lijf met relatief korte
benen en middellange
armen, geronde,
uitgerekte cilinder vormen
als voeten zonder tenen,
geen handen, en geen
vingers. Vader konijn
draagt een blauw pak met
een witte blouse en
zwarte stropdas.
Barbara wordt
gekenmerkt door: een
bruine kleur, een rond
hoofd, twee ronde bruine
oren aan de zijkant van
haar hoofd, twee zwarte
stippen als ogen,
meerdere zwarte stipjes
naast haar neus als
sproetjes, en een bolletje
met twee halve cirkel
lijntjes eronder als mond.
Barbara heeft relatief
korte benen en
middellange armen. Haar
handen en voeten zijn
afgerond tot een bolletje
zonder individuele vingers
en tenen. Barbara draagt
een oranje jurk.
De marktman wordt
gekenmerkt door: een
oranje kleur, twee zwarte
stippen als ogen en twee
omtrek cirkels als neus
(Deze zijn grote dan zijn
ogen), een zwart
horizontaal streepje als
mond. De marktman heeft
relatief korte benen en
middellange armen. Zijn
handen en voeten zijn
afgerond tot een bolletje
zonder individuele vingers
en tenen. De marktman
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draagt een blauw lang
shirt met een geel schort
met insteekzak. Ook heeft
hij een gele hoed met
blauw lint op.
Boer Jan wordt
gekenmerkt door: een
bruine kleur, een
rond/ovalen hoofd met
twee platte lange oren
bovenop zijn hoofd, een
rond trechtervormig lijf,
twee zwarte stippen als
ogen, en een bolletje met
twee halve cirkel lijntjes
eronder als mond. Zijn
benen zijn zeer kort en
hebben geen voeten met
tenen. Zijn armen zijn ook
relatief kort en hebben
geen handen. Boer Jan
draagt een oranje shirt en
blauwe tuinbroek. Op zijn
hoofd draagt hij een
blauwe hoed, waar zijn
oren doorheen steken.

7

Anatomisc
he
verhoudin
g

Oom vliegenier wordt
gekenmerkt door: een
witte kleur, een
rond/ovalen hoofd met
twee platte rechtop
staande oren bovenop zijn
hoofd, twee zwarte stipjes
als ogen en drie gekruiste
streepjes als mond. Oom
vliegenier heeft relatief
korte benen en
middellange armen,
geronde, uitgerekte
cilinder vormen als voeten
zonder tenen, geen
handen, en geen vingers.
Oom vliegenier draagt een
gele jas met twee
verticale rijen knopen van
drie, een gele broek, en
een gele muts met
oorgaten en langere
flappen aan de zijkant tot
zijn schouders. Ook
draagt hij een bruine
ouderwetse pilotenbril.
Nijntje heeft een
ovaal/rond hoofd met
twee recht omhoog
staande platte oren
bovenop haar hoofd. Ze
heeft een relatief grote
bolle/trechter vormige
romp, korte armen en
zeer korte benen. Haar

De dierenpersonages zijn een
anatomische mengelmoes tussen
echte dieren en mensen. De
verhouding is voor werkelijke dieren
onjuist in vergelijking tot de
werkelijkheid: te langgerekt, de vorm
van de ledematen is onjuist, en de
personages zijn verticaal uitgelijnd.
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voeten zijn plat aan de
onderkant en afgerond en
haar handen zijn
afgeronde bolletjes. Ze
heeft geen tenen of
vingers. Ook heeft ze
kleine ogen (twee stipjes)
en een kleine neus/mond
(kruisje). Nijntje heeft
geen zichtbare nek en
onderscheid tussen haar
neus en mond is er niet.
Knorretje heeft een rond
hoofd met twee kleine
driehoekige oren aan de
zijkant. Ze heeft een grote
bolle romp met korte
armen en korte benen.
Haar voeten zijn plat aan
de onderkant en afgerond
en haar handen zijn
afgeronde bolletjes. Ze
heeft geen tenen of
vingers. Knorretje heeft
zowel een neus, als mond.
Haar ogen, mond en neus
zijn aangeduid met zwarte
cirkels en stippen.
Knorretje heeft geen
zichtbare nek. In
verhouding tot Nijntje en
Nina is haar hoofd kleiner
en ronder.
Vader konijn heeft een
ovaal/rond hoofd met
twee recht omhoog
staande platte oren
bovenop zijn hoofd. Hij
heeft een relatief grote en
bolle/trechtervormige
romp, korte armen en
korte benen. In
vergelijking tot andere
personages heeft hij
langere benen. Zijn
voeten zijn plat aan de
onderkant en afgerond en
zijn handen zijn afgeronde
bolletjes. Hij heeft geen
tenen of handen.
Ook heeft hij kleine ogen
(twee stipjes) en een
kleine neus/mond (kruisje
met drie streepjes). Vader
konijn heeft geen
zichtbare nek en
onderscheid tussen zijn
neus en mond is er niet.

De personages hebben daarnaast
aspecten die voor mensen niet
kloppen: andere oren, andere voeten,
en een kruisje als neus/mond. Zowel
dierlijke als menselijke anatomie is
vermengd tot één geheel voor elk
dierenpersonage.
De personages zijn rechtop gezet,
boller gerond, en hebben geen vacht.
Daarmee wordt niet direct de
werkelijkheid getoond. Anderzijds kan
dit worden gerelateerd aan
versimpeling. De lijnen van de lijven
zijn veel vloeiender en ronder. De
ogen en mond/neus zijn veel simpeler
weergegeven met enkel een stip,
rondje of kruisje. Er zijn geen details
van vormen, onder de huid liggende
structuren, of gewrichten te zien.
De anatomie van de personages lijkt
relatief sterk op mensen: verticaal
uitgelijnd en met armen en benen
gepresenteerd.
De anatomische verhouding is
daarentegen ook onjuist, in
vergelijking tot zowel de mens, als
dieren. Alle personages hebben een
relatief groot hoofd en een bol gerond
lijf. De ledematen zijn niet lang en
hebben geen duidelijke onder en
boven gedeelte met een scharnier/rol
gewricht. Daarnaast hebben ze een
romp die over hun benen bungelt en
relatief veel groter is. Bovendien
hebben ze geen handen of voeten,
maar zijn de ledematen bolvormig
afgerond. Anatomisch is het lijf en
hoofd te groot in verhouding tot de
ledematen.
De personages van dezelfde
diersoorten zijn relatief gelijk in
anatomische verhoudingen, met
verschillen in grootte.
De vrouwelijke personages zijn iets
kleiner dan de mannelijke.

De marktman heeft een
rond hoofd met twee
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kleine driehoekige oren
aan de zijkant. Hij heeft
een grote bolle romp met
korte armen en korte
benen. Zijn voeten zijn
plat aan de onderkant en
afgerond en haar handen
zijn afgeronde bolletjes.
Hij heeft geen tenen of
vingers. De marktman
heeft zowel een neus, als
mond. Zijn ogen, mond en
neus zijn aangeduid met
zwarte cirkels en stippen.
De marktman heeft geen
zichtbare nek. In
verhouding tot de andere
dieren heeft De marktman
een kleiner en ronder
hoofd.
Boer Jan heeft een
ovaal/rond hoofd met
twee recht omhoog
staande platte oren
bovenop zijn hoofd. Hij
heeft een relatief grote en
bolle/trechtervormige
romp, korte armen en
korte benen. Zijn voeten
zijn plat aan de onderkant
en afgerond en zijn
handen zijn afgeronde
bolletjes. Hij heeft geen
tenen of handen.
Ook heeft hij kleine ogen
(twee stipjes) en een
kleine neus/mond (kruisje
met drie streepjes). Boer
Jan heeft geen zichtbare
nek en onderscheid tussen
zijn neus en mond is er
niet.
Oom vliegenier heeft een
ovaal/rond hoofd met
twee recht omhoog
staande platte oren
bovenop zijn hoofd. Hij
heeft een relatief grote en
bolle/trechtervormige
romp, korte armen en
korte benen. Zijn voeten
zijn plat aan de onderkant
en afgerond en zijn
handen zijn afgeronde
bolletjes. Hij heeft geen
tenen of vingers.
Ook heeft hij kleine ogen
(twee stipjes) en een
kleine neus/mond (kruisje
met drie streepjes). Oom
vliegenier heeft geen
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zichtbare nek en
onderscheid tussen zijn
neus en mond is er niet.

8

Gender

Barbara heeft een rond
bruin groot hoofd met
twee grote ronde bruine
oren op haar hoofd. Ze
heeft een relatief
bolle/trechtervormige
romp, korte armen, en
zeer korte benen. Haar
voeten zijn plat aan de
onderkant en afgerond en
haar handen zijn
afgeronde bolletjes. Ze
heeft geen tenen of
vingers. Ook heeft ze
relatief kleine ogen (twee
stipjes), kleine sproeten.
De mond en neus zijn aan
elkaar verbonden, maar
wel beide aanwezig.
Barbara heeft geen
zichtbare nek. In
vergelijking tot de andere
volwassen personages is
Barbara kleiner.
Nijntje en Knorretje
worden door pappa
‘meisjes’ genoemd.
Daarnaast dragen ze
beiden een jurkje, wijzend
op een vrouwelijk gender.

Dit is voor een groot deel gebaseerd
op veronderstellingen: kleding,
beroep/functie en naam. Er zijn zowel
mannelijke als vrouwelijke
personages te zien. Het
hoofdpersonage is vrouwelijk.

Vader konijn wordt pappa
genoemd en hij draagt
een pak. Vader is van het
mannelijke geslacht.
Het geslacht van Barbara
wordt niet benoemd. Wel
heeft ook zij een jurk aan
en is de naam vrouwelijk.
Het geslacht van de
marktman wordt niet
benoemd. Hij heeft ook
geen directe naam. Wel is
zijn stem erg zwaar en
laag, wat lijkt op een
mannelijke stem.
Boer Jan lijkt mannelijk
door zijn beroep, boer, en
het dragen van een broek.
Oom vliegenier lijkt
mannelijk te zijn door zijn
functie/relatie als oom en
vliegenier en het dragen
van een broek.
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9

Naam/ben
aming

Het hoofdpersonage wordt
Nijntje genoemd.
Het varkentje wordt
Knorretje genoemd.
De vader van Nijntje
wordt pappa genoemd,
naar zijn relatie tot
Nijntje.
De vrouw van de winkel,
de beer wordt Barbara
genoemd.

Namen kunnen gedeeltelijk worden
gerelateerd aan de diersoort: Nijn is
een gedeelte van konijn en de B van
Barbara beer slaat op beer.
De namen zijn echter niet allen direct
dierlijk, maar zijn ook gerelateerd aan
sociale relaties en beroepen.
Mannelijke personages worden
benoemd met hun beroep,
vrouwelijke niet binnen deze
aflevering.
Alleen het varken wordt benaamd op
basis van zijn dierlijke gedrag
(knorren).

De marktman heeft geen
naam en wordt ook niet
aangesproken of
benoemd. Hij is
simpelweg degene achter
de kraam als vader naar
de markt gaat.
De boer wordt boer Jan
genoemd. Naar zijn
beroep en voornaam.

10

Grootte

De oom van Nijntje wordt
genoemd naar zijn relatie
tot Nijntje en zijn beroep:
Oom vliegenier.
In vergelijking tot elkaar
zijn de personages niet
even groot. Personages
van dezelfde diersoort zijn
relatief gelijk in grootte,
maar er zijn zowel kleine,
als grote personages.
Nijntje en Knorretje zijn
kleiner dan Vader Konijn.
Vader konijn is groter dan
alle andere personages.
Hij is een stuk groter dan
Barbara beer. Bij boer
Jan, Oom vliegenier en De
marktman is Vader konijn
net iets groter, maar is
het verschil niet erg groot.

11

Kleur(en)
(van
personage
s)

De mannelijke personages
zijn iets groter dan de
vrouwelijke personages.
Nijntje is hoofdzakelijk wit
met een blauwe
accentkleur (kleding).
Knorretje is hoofdzakelijk
oranje met een gele
accentkleur (kleding).

De verhouding van Nijntje en
Knorretje ten opzichte van de andere
personages is juist. Er is een
onderscheid in grootte gebaseerd op
leeftijd: kinderen en volwassenen.
In vergelijking tot de diersoorten in
de werkelijkheid zijn Nijntje en
Knorretje echter niet proportioneel.
Een varkentje is veel groter dan een
konijn. Daarnaast is de verhouding
van Vader konijn tot Barbara (een
beer) onjuist en zou andersom
moeten zijn. Een beer is groter dan
een konijn.
Ook is pappa konijn gelijk aan De
marktman (varken). Deze laatste zou
groter moeten zijn.
Mannelijke volwassen personages zijn
groter dan de vrouwelijke volwassen
personages.
De personages hebben één gehele
effen lijfkleur.
De huidskleuren zijn daarmee relatief
generaliserend en stereotype, er zijn
ook andere mogelijkheden, maar
deze worden niet getoond.
De kleur van het varken is echter
onjuist in vergelijking tot de

73

Pappa konijn is
hoofdzakelijk wit met een
blauwe accentkleur (zijn
pak).
Barbara is hoofdzakelijk
bruin met een oranje
accentkleur (kleding).

werkelijkheid. varkens zijn niet
oranje.
Daarnaast zijn de kleuren versimpeld:
één/enkele tinten in effen
kleurvlakken.
Mannelijke volwassen personages
hebben relatief meer kleuren dan
vrouwelijke volwassen personages.

De marktman is
hoofdzakelijk oranje met
een gele en blauwe
accentkleur (kleding).
Boer Jan is hoofdzakelijk
bruin met een oranje en
blauwe accentkleur
(kleding en hoofddeksel).

12

Lichaamsb
edekking

Oom vliegenier is
hoofdzakelijk wit met een
gele accentkleur
(pilotenpak).
Alle personages hebben
een vlakke, gladde, effen
huid. Er wordt geen vacht
of haren getoond. Zo
lijken ze relatief glad.
Nijntje draagt een blauwe
jurk.
Knorretje draagt een gele
jurk.
Pappa konijn draagt een
blauw pak, witte blouse,
zwarte stropdas, en een
gele knoop.
Barbara draagt een oranje
jurk.
Boer Jan draagt een rood
shirt met blauwe
tuinbroek.
Oom vliegenier draagt een
geel pak en pilotenmuts.

13

Beweging

Wanneer de kleding
dichtbij in beeld komt,
lijkt deze een
stoffenstructuur te
hebben: er lopen
verschillende draden over
en door elkaar in rechte
lijnen.
Alle dierenpersonages
kunnen: de armen en
benen bewegen, op twee
benen lopen, dingen
vastpakken met de
handen, bukken, en
kunnen zitten. Daarnaast
kunnen ze zowel
langzaam, als snel
(rennend) voortbewegen.

De lichaamsbedekking klopt niet
geheel in vergelijking met de
werkelijkheid. Door de effen
huidskleur zonder structuur wordt
niet direct een vacht of huidtype
getoond. Deze dieren hebben dit in
de werkelijkheid echter wel (varkens,
konijnen en beren hebben allen een
bepaalde beharing). Dit kan worden
gerelateerd aan een versimpelde
weergave, waarin details worden
weggelaten.
Dieren in de werkelijkheid dragen
geen kleding, tenzij aangekleed door
de mens.

De personages kunnen zelfstandig
bewegen, maar zijn niet flexibel en
relatief statisch. De dieren lijken geen
rolgewrichten te hebben, maar enkele
scharnier gewrichten of zelfs geen. De
benen bewegen als statische stokjes
ten opzichte van de romp. Het hoofd
kan beperkt naar links of rechts en
boven en beneden bewegen:
bewegingen zijn eerder enkel
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De benen zijn echter één
statisch geheel dat
beweegt vanuit de heup.
Ook het hoofd en de romp
zijn relatief statisch
bewegend.
De personages kunnen
tevens hun mond niet
allen open doen. Bij
Knorretje wordt dit als
enige getoond door het
rondje (haar mond) groter
te laten worden.
Van alle personages
kunnen de ogen bewegen.
Deze kunnen kleiner
worden of samenknijpen
tot halve maantjes of
platte bolletjes.

14

Lichamelij
ke
functies

De personages kunnen
lopen, praten, zitten,
aanwijzen, dingen
oppakken en vasthouden.
Zij kunnen allemaal de
ledematen (armen en
benen) bewegen apart
van de romp. Deze zijn
niet direct met rol of
scharniergewrichten te
bewegen, maar bewegen
vloeiender en soepeler. De
benen kunnen enkel als
statisch geheel bewegen.
Nijntje kan haar
mond/neus niet bewegen.
Ditzelfde geldt voor pappa
konijn, boer Jan en Oom
vliegenier.
Knorretje heeft een aparte
neus en mond en kan de
laatste bewegen (wordt
groter en kleiner). De
marktman kan dit ook. Bij
beiden beweegt de mond
alleen bij schrik geluiden,
uitdrukking, of emotie. De
mond beweegt niet mee
op basis van spraak.

veranderingen van de stand van het
hoofd. De armen kunnen bewegen
vanuit het aanhechtingspunt aan de
romp (de schouder), maar hebben
geen duidelijke ellenboog. De armen
zijn als geheel meer gekromd bij een
beweging van de armen, niet geknikt.
Deze ledematen kunnen relatief meer
bewegen dan de benen.
De bewegingen zijn dan wel statisch,
maar niet onderbroken. Bewegingen
zijn redelijk vloeiend en gemakkelijk.
Dit kan worden gerelateerd aan
versimpeling: vloeiender en
makkelijker bewegen.
In relatie tot de werkelijkheid van
dieren is de beweging van de
personages onjuist. Dieren kunnen
ook zitten en langzaam en snel
voortbewegen, maar niet op dezelfde
wijze bewegen als wordt getoond
(statisch en verticaal uitgelijnd). Het
voortbewegen van echte dieren wordt
niet getoond: op vier poten bewegend
en/of hupsend (konijnen). Echte
dieren kunnen bovendien niet iets
vastpakken met de poten.
Dit lijken voornamelijk normale
‘menselijke’ bewegingen.
De personages kunnen
voortbewegen, communiceren, dingen
ondernemen, en dingen oppakken en
vasthouden. Hierin ligt zowel een
dierlijke, als een menselijke
betekenislaag in besloten.
Enerzijds vormt de presentatie een
tegenstelling tot de werkelijkheid van
dieren: dieren kunnen niet rechtop
lopen, spullen dragen, rechtop staan,
en dingen vasthouden. Dieren in de
werkelijkheid kunnen bovendien hun
mond meer bewegen, wat deze
personages niet veel kunnen. Enkel
Knorretje kan haar mond alleen open
en dicht doen.
In tegenstelling tot de werkelijkheid
zijn er ook elementen niet zichtbaar:
het is niet zichtbaar hoe konijnen zich
voort bewegen door middel van
hupsen (springen met de achterpoten
en daarbij de voorpoten naar voren
verplaatsen). Ook lopen de dieren in
de werkelijkheid op alle vier hun
pootjes, in tegenstelling tot de
personages.
De lichamelijke functies zijn
anderzijds relatief sterk van
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De ogen van alle
dierenpersonages kunnen
bewegen en knipperen:
toegeknepen en lachoogjes.

15

Emoties

Blijheid: Nijntje en
Knorretje verheugen zich
op de aardbeien. Ook zijn
ze blij wanneer ze Oom
vliegenier zien en
aardbeien van hem
krijgen.
Bedroefd/verdrietig:
Knorretje en Nijntje zijn
verdrietig wanneer ze de
aardbeien niet kunnen
vinden. Ook zijn ze sip
wanneer ze de auto niet
schoon krijgen.

16

Karakterei
genschapp
en

Teleurgesteld: pappa
konijn raakt teleurgesteld
wanneer hij geen
aardbeien kan kopen en
de meisjes ook moet
teleurstellen.
Er worden geen specifieke
karaktereigenschappen
genoemd.
Er kunnen wel
veronderstellingen worden
gedaan op basis van het
getoonde gedrag en
emotie.
Nijntje is opgewekt en
vrolijk. Ze is daarnaast
slim (omdat ze weet hoe
ze de auto moet wassen
bijvoorbeeld en hoe ze dit
voor elkaar krijgt), en
vindingrijk en optimistisch
wanneer ze een oplossing
moet bedenken en het
positief bekijkt. Ook is ze
liefdevol wanneer ze de
auto besluit te wassen als
verrassing voor Vader
konijn.

menselijke indicatie: praten,
oppakken van objecten, lopen op
twee benen/poten, en wassen, zijn
menselijke functies en activiteiten.
Dit kan tevens worden gerelateerd
aan versimpeling: bewegingen zijn
relatief makkelijk, vloeiend en
verticaal en horizontaal
gepositioneerd. Functies zijn
daarnaast in zekere zin ‘makkelijk’ of
basis aspecten van het menselijke
leven: praten, dingen oppakken, en
lopen.
In hoeverre dieren in de werkelijkheid
deze emoties ervaren is niet bekend.
Wel kan gedrag erop lijken, maar dit
is een menselijke interpretatie.
Emoties is een menselijk concept en
deze zijn als zodanig zichtbaar in het
programma. Het lachen bij vrolijkheid
is daar een voorbeeld van.
Dit kan worden gerelateerd aan
versimpeling: blijheid, verdriet, en
teleurstelling zijn basisemoties die
relatief makkelijk kunnen worden
omschreven.

In hoeverre dieren in de werkelijkheid
deze karaktereigenschappen hebben
is niet bekend.
‘Karaktereigenschappen’ is een
menselijk concept en deze zijn als
zodanig te interpreteren in het
programma.
Binnen het programma worden deze
niet specifiek benoemd, maar kunnen
deze worden geïnterpreteerd uit het
getoonde gedrag, emoties en
handelen van personages. Elk
personage heeft eigen
karaktereigenschappen binnen het
verhaal.

Knorretje is opgewekt en
vrolijk, maar sneller
teleurgesteld dan Nijntje.
Ze is niet heel slim en een
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beetje onhandig. Ze is een
beetje neerslachtig als het
niet lukt.
Pappa konijn is liefdevol;
hij doet alles om
aardbeien voor de meisjes
te regelen.
Oom vliegenier is
avontuurlijk en aardig (hij
komt aanvliegen met zijn
vliegtuig en brengt
aardbeien mee).

17

Interesses
/houden
van, van
personage
s

18

Attributen

19

Gebruiksv
oorwerpen

Van de andere
personages is niet echt
een karakter te
beschrijven. Ze zijn maar
erg kort in beeld en
moeten pappa konijn allen
helaas teleurstellen. Wel
proberen ze hem
vriendelijk te helpen door
een alternatief te bieden.
Binnen deze aflevering
worden interesses direct
en indirect gepresenteerd.
Direct:
Knorretje houdt van
modder.
Pappa konijn houdt niet
van modder, omdat de
auto vies wordt.
Nijntje en Knorretje
houden van aardbeien.
Oom vliegenier houdt van
reizen; hij gaat ver.
Indirect:
Nijntje en Knorretje
houden van elkaar als
vriendjes, omdat ze
samenkomen zonder
zichtbare dwang of
noodzaak, en ze een
vriendschap hebben.
De personages hebben
geen vaste attributen en
worden niet herhaaldelijk
met bepaalde
gebruiksvoorwerpen of
thema’s getoond.
Nijntje, Vader konijn, en
Knorretje gebruiken
tassen voor de
boodschappen.
Er worden bakjes gebruikt
om aardbeien te
verzamelen.
Er zijn meubels om te
zitten.

De interesses van personages zijn
gebaseerd op veronderstellingen en
directe indicaties.
De direct genoemde interesses zijn
gerelateerd aan: natuur, voedsel en
activiteiten. Deze interesses
verschillen tussen de personages,
enkel Nijntje en Knorretje houden
beiden van aardbeien.
‘Interesse/houden van’ is tevens een
menselijk concept. In hoeverre
werkelijke dieren deze ook hebben, is
niet bekend.
De personages zijn indirect
geïnteresseerd in elkaar, als
vrienden. Zij zijn tegelijkertijd in
beeld, ondernemen activiteiten, en
worden vrienden genoemd.
Vriendschap is een bepaalde
interesse/houden van als sociale
relatie tussen personages.
Dieren in de werkelijkheid hebben
evenals de personages geen vast
attribuut.

Dieren in de werkelijkheid hebben
niet direct gebruiksvoorwerpen en
hebben geen zelf gekochte/gemaakte
spullen. Niet-natuurlijk-aanwezige
voorwerpen of gebruiksvoorwerpen
worden in de werkelijkheid door de
mensen gemaakt, gebruikt, en/of
verschaft.
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20

Kleurgebr
uik
(algeheel)

21

Plasticiteit
(2D/3D)

Een spons, emmer, en
In de getoonde gebruiksvoorwerpen
tuinslang worden gebruikt
zit dan een relatief menselijke toon.
om de auto te wassen.
Een schuur wordt gebruikt
om spullen op te slaan.
Een vliegtuig wordt
gebruikt om te vliegen en
te verplaatsen.
Programma
In dit programma worden
De kleuren zijn effen, verzadigd, en in
verzadigde en effen
een enkele tint zichtbaar. Er worden
kleuren gebruikt in één
zowel primaire, als secundaire
enkele tint. Kleuren zijn
kleuren getoond.
niet fel, hard en/of
Het kleurgebruik is simpel en niet
glanzend.
direct realistisch. Het wordt gebruikt
De personages hebben
om objecten, personages, omgeving
geen contourlijnen.
en andere elementen van elkaar te
Getoonde kleuren zijn:
onderscheiden.
geel, blauw, rood, oranje,
In tegenstelling tot het programma
groen, wit, en zwart.
komen in de werkelijkheid meerdere
Enkel zwart heeft een
verschillende kleuren en tinten
lichte glans, de kleur die
tegelijkertijd voor dan worden
gebruikt wordt voor de
gepresenteerd binnen dit programma.
ogen, neus en mond.
Elementen/vlakken
hebben één bepaalde
kleur. Kleuren worden niet
door elkaar gemengd.
Door middel van enkele
kleine slag schaduwen,
licht glinstering, en
overlap in kleuren wordt
diepte gecreëerd. Zo
geven de auto, bomen en
de personages zelf een
schaduw op de grond
wanneer zij staan of
zichtbaar zijn. Deze
schaduwen zijn klein en
enkel op de vorm gericht.
Dit programma is drie
Deze plasticiteit is in de basis
dimensionaal, het beeld
gelijkend aan de werkelijkheid.
heeft diepte. De
Personages hebben diepte en
personages,
ruimtelijkheid.
gebruiksvoorwerpen/attrib Anderzijds wordt diepte niet overal
uten, en natuurlijke
gepresenteerd: het landschap is
elementen zijn drie
relatief plat, waarbij enkel bomen,
dimensionaal: ze hebben
objecten en personages een diepte
diepte en steken af tegen
hebben.
de platte achtergrond.
Versimpeling speelt echter
tegelijkertijd, waardoor dit anderzijds
Met slagschaduw, licht
afwijkt van de werkelijkheid. Niet alle
glinstering, en overlap
getoonde aspecten zijn ruimtelijk,
wordt de diepte benadrukt zoals de grasvelden.
Sommige elementen
krijgen wel een extra 3D
laag door overlapping en
andere niet. De struiken
hebben bijvoorbeeld allen
blaadjes over elkaar heen,
terwijl bomen enkel een
bol zijn.
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22

Vormen

23

Stijl

24

Setting

De vormen in deze
De vormen zijn simpel, ongevaarlijk,
aflevering zijn niet hoekig
en zeer zacht weergegeven.
maar steeds stomp en
afgerond. Ook zijn ze wat
boller door het 3D effect.
Daarnaast zijn er
basisvormen te zien:
driehoeken, vierkanten,
rechthoeken, rondjes, en
halfronde vormen.
De stijl lijkt op klei
De stijl is simplistische 3D computer
animatie poppen, waarbij
animatie.
de beelden elkaar snel
opvolgen. De schakeling
tussen beelden is echter
niet te zien.
Omgeving
De setting binnen de
De setting wordt simpel weergegeven
aflevering is hoofdzakelijk
met gebruiksvoorwerpen, gebouwen,
buiten in de natuur, daar
meubels, en bomen. De setting is
vinden de meeste
daarmee snel duidelijk, ook al zijn
activiteiten plaats.
niet alle mogelijkheden te zien.
Daarnaast zijn er twee
binnen plekken te zien.
Het huis van Nijntje wordt
van de binnenkant
getoond met de keuken,
een tafel, stoelen, en
boodschappen. Daarnaast
wordt de winkel van
Barbara getoond met: een
toonbank, kassa, en
voedselwaren.
De buitenomgeving is een
setting van groene
grasvelden met enkele
bomen. Daarbij zijn er
verschillende plekken
binnen deze omgeving: in
de velden, rond het huis
van Nijntje, bij de markt,
en op de boerderij.

25

Plaatsen/p
lekken

Binnen de grote
natuurlijke omgeving zijn
verschillende centrale
plekken: in de velden,
rond het huis van Nijntje,
op de markt, en op de
boerderij. Dit zijn allen
plaatsen in de buurt van
elkaar.
Het huis van Nijntje wordt
daarbij ook vanaf de
binnenkant getoond.
De winkel van Barbara
wordt echter enkel vanaf
de binnenkant getoond,
waar deze geplaatst is, is
niet duidelijk. Wel kan

De aflevering speelt zich zowel
binnen, in verschillende ruimten, als
buiten af. De binnenruimten zijn bij
Nijntje thuis (in de keuken) en in de
winkel van Barbara. Daarnaast zijn er
verschillende plekken buiten in de
natuur: in het veld, bij Nijntje thuis,
bij de markt, en op de boerderij.
Er wordt een tegenstelling tot de
werkelijkheid van dieren getoond.
Echte dieren hebben geen dergelijk
gebouw zoals het huis van Nijntje of
de winkel van Barbara. Deze
binnenruimten zijn van menselijke
betekenis. Daarnaast hebben
werkelijke dieren geen boerderij of
markt.
De setting in de natuur sluit echter
wel aan op de diersoorten: alle
getoonde dieren zouden in de vrije
natuur kunnen leven.
De plaatsen worden niet concreet
benoemd. Het gebied buiten is
duidelijk door velden en bomen. De
plek is dan in de natuur, maar waar
precies is niet bekend.
In de buiten omgeving zijn
verschillende centrale plekken: in de
velden, rond het huis van Nijntje, op
de markt, en op de boerderij.
Daarnaast kan worden opgemaakt dat
een aantal personages een eigen
huis/gebouw heeft binnen eenzelfde
leefgebied. Dit is dan hun individuele
centrale thuisbasis, op loopafstand
van de anderen. Nijntje heeft met
Vader konijn een huis en Barbara
heeft een winkel.
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26

Land

Vader konijn er lopend
heen.
Er wordt geen land
genoemd. De gesproken
taal is Nederlands.

Op basis van de gesproken taal kan
worden veronderstelt dat het verhaal
zich afspeelt in Nederland. Er wordt
echter geen land genoemd, waardoor
er geen definitief antwoord kan
worden gegeven.
In de werkelijkheid worden landen
wel benoemd. Of dieren daar kennis
van nemen of gebruiken is niet
bekend.

27

28

Thuisbasis

Aankledin
g

Binnen deze aflevering
wordt het huis van Nijntje
en Vader konijn getoond.
Dit is een vrijstaand,
relatief klein huis vanaf de
buitenkant, met een
puntdak.
Van de andere personages
wordt geen thuisbasis
getoond. Barbara heeft
wel een winkel, maar het
is niet duidelijk of dit ook
haar thuisbasis betreft.
De aankleding van deze
aflevering is simplistisch:
met enkele
gebruiksvoorwerpen of
elementen wordt een
activiteit, plaats of situatie
gepresenteerd.
Het buiten landschap
wordt getoond met: een
enkele boom (groene bol,
met bruine stam) en
struik met losse bladeren
er opgeplakt.
De boodschappen worden
weergegeven door twee
witte tassen met
producten (wortels, peren
en eieren).
De auto is daarentegen
wat ouderwetser
aangekleed met een open
dak, stuur, één zijdeur,
gewelfde wielkasten en
een wiel achterop. Modder
op de auto is
weergegeven bruine
vlekken.

Dit kan tevens worden gerelateerd
aan versimpeling: het noemen van
een land is niet essentieel in het
begrip van de leefwereld en het
programma en kan dan achterwege
worden gelaten.
Dieren hebben in de werkelijkheid
ook vaak een vaste verblijfplaats (hol,
een thuis bij mensen, of stal
bijvoorbeeld). Ze hebben echter geen
eigen huis, zoals het huis van Nijntje
en Vader konijn.
Hier wordt dan een menselijke
betekenis van een thuisbasis
gepresenteerd.

De aankleding is simpel: door
simpele, kleine aankledingselementen wordt al snel een bepaalde
setting/plek, situatie/gebeurtenis, of
activiteit weergegeven. Dit zijn
voornamelijk: meubels,
(gebruiks)voorwerpen, en decoratie
als planten en stenen. Daarmee
worden zowel binnen, als buiten
plekken aangekleed.
Sommige structuren van struiken,
bomen, en andere objecten worden
daarbij wel weergegeven, maar
andere niet. Bijvoorbeeld: sommige
struiken hebben losse blaadjes, maar
het grasveld heeft geen grassprieten.
Velden zijn daarnaast vlak en bomen
zijn groene bollen. Ook het huis heeft
geen structuur en is effen, maar de
schuur bestaat uit verschillende
latten, gelijkend op houten planken.
De aankleding versterkt de
presentatie van een bepaalde: plaats
en activiteit.
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Het huis van Nijntje en
Vader konijn heeft aan de
binnenkant: een rode tafel
met lade, twee blauwe
stoelen, een groen raam
met gele gordijnen, een
blauwe kast met wit
bovenblad, rode muur, en
een gele vloer.
Vanaf de buitenzijde is het
huis: vrijstaand, wit, heeft
het een rood puntdak, en
kleine witte schoorsteen,
een groen deurkozijn, en
een rode deur met gele
knop. Naast het huis
staan twee bomen.

29

Middelen

30

Voedsel

Het wassen van de auto
wordt weergegeven met:
de auto met
moddervlekken, blauwe
vlakken als waterplassen,
een emmer, spons, en
een tuinslang.
Auto voor vervoer.
Een tuinslang, emmer, en
spons om de auto te
wassen.
Een supermarkt, markt,
en boerderij om eten te
kopen en te verkopen.
Een tas en bakje om eten
in te verzamelen.
Een vliegtuig voor
vervoer.
Binnen deze aflevering
wordt relatief veel voedsel
getoond.
Nijntje, Knorretje en
pappa konijn hebben
voedsel gehaald bij de
winkel. In de tassen
zitten: eieren, peren,
wortels, ketchup, melk,
tomaten, en een
sinaasappel.
In de winkel van Barbara
liggen: druiven, kersen,
geglazuurde gebakjes en
staan potten met rode en
groene inhoud. Het is niet
duidelijk wat de rode en
groene potten precies
bevatten.
Op de markt liggen:
appels, kiwi’s, bananen,
wortels, paprika’s en vis.

De middelen zijn relatief simpel,
doelgericht, en/of gerelateerd aan de
personages. Deze worden gebruikt in
de activiteiten van personages (het
wassen van de auto), ter
levensbehoeften (het vinden van
voedsel en verdienen van geld door te
verkopen), en/of zijn nodig in het
beroep van personages (zoals de
winkel, markt, en boerderij, of het
vliegtuig voor Oom vliegenier).
Binnen deze aflevering wordt relatief
veel voedsel getoond. Dit wordt
gepresenteerd in verschillende
plaatsen als koopwaar en het wordt
getoond als direct voedsel (Nijntje en
Knorretje eten de aardbeien).
Enerzijds bevatten de getoonde
voedselwaren een dierlijke betekenis.
Konijnen en varkens kunnen een
groot deel van deze voedselwaren in
de werkelijkheid ook eten, zoals:
aardbeien, appels, wortels, en
paprika’s. Wortels voor konijnen
kunnen als stereotype worden
opgevat (ze worden vaak met elkaar
geassocieerd), maar worden binnen
deze aflevering niet herhaaldelijk en
expliciet aan elkaar gerelateerd.
Anderzijds tonen andere producten
een menselijke betekenis. Dieren
eten bepaalde voedselwaren niet in
de werkelijkheid, produceren deze, of
komen ze niet tegen. Deze
voedselwaren worden door mensen

81

Dit zijn allen
voedselwaren.

genuttigd, zoals: ketchup, melk,
geglazuurde gebakjes, eieren,
sinaasappels, kiwi’s, en vis.

Daarnaast is een mandje
met wortels te zien.

31

Omgeving
sveranderi
ngen/alter
natieven

Later krijgen en eten
Nijntje en Knorretje
aardbeien.
De omgeving verandert
binnen deze aflevering
door de activiteiten en
beweging van personages.
Eerst zijn Vader konijn,
Nijntje, en Knorretje op
weg naar huis vanaf de
winkel. Dan rijden ze door
langs een heuvel en
boom. Daarna zijn deze
personages bij Nijntje en
Vader konijn thuis. Vader
konijn vertrekt naar de
winkel, vervolgens markt,
en boerderij.

De omgevingsveranderingen zijn
gerelateerd aan het verplaatsen van
de personages. Zij verplaatsen zich
naar verschillende plekken binnen de
omgeving.

De natuurlijke omgeving
buiten blijft hierbij
constant in kleur (groen
gras, en blauwe lucht),
maar de aankleding met
gebouwen, attributen,
voorwerpen, en de
specifieke plaatsing van
bomen/struiken
verandert.

32

Handeling
svermoge
n

Verhaal
Personage(s)
De personages kunnen
Alle personages zijn relatief gelijk aan
allen handelingen
elkaar, ze kunnen zelfstandig
uitvoeren, bewegen en
voortbewegen, handelen en
communiceren.
communiceren. Er is echter wel een
onderscheid tussen kinderlijke en
Nijntje en Knorretje zijn
volwassen personages, waarbij
niet in staat om auto te
kinderen in sommige gevallen
rijden of zelfstandig naar
afhankelijk zijn van wijsheid en zorg
de winkel te gaan. Wel
van volwassenen. Zo zijn Nijntje en
kunnen ze samen de auto
Knorretje afhankelijk van Vader
wassen. Ze zijn van Vader konijn voor het krijgen van voedsel.
konijn afhankelijk van het
De volwassen personages zijn
krijgen van aardbeien.
zelfstandig en kunnen een bedrijf
beheren.
De volwassen personages
hebben daarnaast eigen
handelingen, die niet bij
andere personage worden
getoond. Dit wordt niet als
onmogelijkheid voor
andere personages
benoemd.
Pappa konijn kan
zelfstandig naar de
winkel, markt, en
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boerderij. Ook kan hij
autorijden.
Barbara, de marktman, en
boer Jan kunnen allen een
eigen bedrijfje hebben.

33

Motivatie

Oom vliegenier kan een
vliegtuig vliegen.
Ze doen boodschappen
om voedsel te halen.
Pappa konijn gaat
aardbeien halen, omdat ze
die vergeten zijn en de
meisjes deze graag willen.
Knorretje en Nijntje
maken de auto schoon om
pappa konijn te verrassen.

34

Positie
personage
s (in
verhaal en
in relatie
tot elkaar)

Barbara, de marktman,
boer Jan hebben elk een
bedrijfje waar ze voedsel
verkopen.
Nijntje is het centrale
personage binnen de
aflevering. Het draait om
haar en haar leven.
Nijntje en Knorretje zijn
bijna gelijk aan elkaar. Ze
zijn beiden kinderen en
van Vader konijn
afhankelijk van voedsel.
De kinderen kunnen
samen de auto wassen.
Nijntje is degene die de
actie coördineert in goede
banen. Knorretje is een
vriendin van Nijntje en
heeft een bijrol.
Pappa konijn is relatief
gelijk aan de personages.
Hij is echter hoger in
positie als consument
wanneer hij besluit waren
te kopen of niet bij de
winkel, markt of boerderij.
De verkoper is dan
afhankelijk van de
consument.
Oom vliegenier is gelijk
aan pappa konijn, maar
kan de meisjes wel
aardbeien geven.

Er worden geen exacte redenen
gegeven/besproken waarom iets
gebeurd, maar de personages zijn wel
gericht op dezelfde gebeurtenis.
De motivatie van de hoofd- en directe
bijrollen is daarbij afhankelijk van het
karakter van de personages. Zowel
Vader konijn, als Nijntje en Knorretje
voeren activiteiten uit om de ander
tevreden te stellen.
De motivatie van de andere
personages is gebaseerd op het
verdienen van geld door voedsel te
verkopen.
De personages zijn relatief gelijk aan
elkaar, allen kunnen zelfstandig
handelen, communiceren, en
bewegen. Wanneer de kinderen te
zien zijn is er een duidelijk
onderscheid in hoofd- en bijrol in de
mate van handelingen uitvoeren en
situaties oplossen.
De bijrollen hebben een belangrijke
functie in het verhaal, in de
ontwikkeling van gebeurtenissen, de
oplossing van problemen/conflicten,
en/of de weergave van meningen.
Er is een onderscheid in autoriteit: er
zijn kinderlijke en volwassen
personages. Kinderen zijn in bepaalde
gevallen afhankelijk van de zorg of
wijsheid van volwassenen.
Bovendien is er een onderscheid in
hoe de volwassen personages
gepresenteerd worden (zie ook rij 12
en 32): de witte konijnenpersonages
hebben relatief gedetailleerdere
kleding en een niet getoond/of hoger
beroep dan andere volwassen
personages. Vader konijn draagt een
pak, is vrij, en heeft een directe rol in
het zorgen voor de kinderen. Andere
personages kunnen worden
beschouwd als van een sociaal lagere
klasse: zij werken als verkoper en
minder gedetailleerde kleding.

Er zijn zowel kinderen als
volwassen personages te
zien.
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35

36

Positie
kijker

Activiteit(
en) van
personage
s

De kijker kan meekijken
bij wat de personages
doen, maar wordt niet
direct aangesproken of als
onderdeel van de
verhaalwereld
gepositioneerd.
Personages staan altijd
binnen een 180 graden
lijn.
Nijntje, Knorretje en
pappa konijn doen
boodschappen en rijden
daarvoor in de auto.
Nijntje en Knorretje
pakken de boodschappen
uit.
Pappa konijn gaat
aardbeien kopen. Hij gaat
naar de winkel, markt en
boerderij.

Er is een zekere vierde wand. Het
wordt gepresenteerd om naar te
kijken. De kijker wordt echter niet als
onderdeel van de verhaalwereld
gepositioneerd, maar als
toeschouwer.

De activiteiten zijn gericht op een
centraal onderwerp: het wassen van
de auto en het krijgen van aardbeien.
Het eerste wordt uitgevoerd door de
kinderen en het tweede door het
volwassen personage.
De getoonde activiteiten presenteren
een zekere menselijke betekenislaag;
dit zijn activiteiten die normaal
gesproken door mensen worden
uitgevoerd, zoals: het wassen en
rijden van een auto, het kopen van
voedsel in een winkel, en het vliegen
in een vliegtuig.

Nijntje en Knorretje
wassen de auto. Ze
pakken een emmer water
en later de tuinslang. Ze
poetsen met sponsen.

37

Persoonlij
ke
ontwikkeli
ng

Nijntje, Knorretje en
pappa konijn praten met
Oom vliegenier. Samen
eten ze aardbeien.
Nijntje en Knorretje leren
dat iets terug doen voor
een ander leuk is en wordt
gewaardeerd.
Knorretje leert hoe je een
auto moet wassen van
Nijntje.

38

Onderwer
p

39

Perspectie
f

De persoonlijke ontwikkeling is
gerelateerd aan moraal: het doen van
iets voor een ander is fijn en wordt
gewaardeerd. Daarnaast leren Nijntje
en Knorretje omgaan met
teleurstelling.

Samen leren Knorretje en
Nijntje omgaan met
teleurstelling; er zijn geen
aardbeien.
Opbouw
Nijntje wast de auto
Dit is gerelateerd aan de centrale
activiteit van het hoofdpersonage en
de directe, kinderlijke bijrol.
zijn (het verkrijgen ervan).
Dit verhaal wordt
Er wordt een ogenschijnlijk dierlijk
gepresenteerd vanuit het
perspectief en leefwereld getoond.
perspectief van Nijntje en
Het lijkt alsof de kijker van een
haar vrienden. De
afstandje naar de dieren kijkt. De
personages maken het
dieren maken het verhaal zelf mee,
verhaal zelf mee. Zij
maar vertellen het niet aan de kijker.
vertellen dit niet duidelijk
Het programma is echter gemaakt
aan de kijker.
door mensen, waarin een
onontkoombaar menselijk perspectief
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40

Plot

Nijntje, Knorretje en
pappa rijden in de auto
terug naar huis na het
doen van boodschappen.
Ze rijden door modderige
plassen, waardoor de auto
vies wordt.
Bij het huis van Nijntje en
pappa konijn, pakken
Knorretje en Nijntje de
boodschappen uit.
Nijntje en Knorretje
kunnen de aardbeien niet
vinden en zoeken tussen
de boodschappen en
onder tafel.

op dierlijkheid en menselijkheid ligt
besloten.
De plot is opgebouwd op basis van
het verloop van de centrale
activiteiten. Deze worden afwisselend
getoond: het wassen van de auto
door Nijntje en Knorretje en de
zoektocht naar aardbeien van Vader
konijn.
Daarbij is een opbouw in lading: de
personages besluiten een activiteit te
ondernemen, er is een conflict (het
lukt niet), en de situatie wordt
opgelost (het wassen met de auto
lukt met de tuinslang en Oom
vliegenier helpt Vader konijn aan
aardbeien).

Pappa konijn gaat op zoek
naar aardbeien. Nijntje en
Knorretje zwaaien hem
uit. Hij gaat eerst naar de
winkel van Barbara.
Ondertussen besluiten
Knorretje en Nijntje de
vies geworden auto te
wassen. Ze pakken een
spons uit de schuur en
Nijntje vult een emmer
water bij de kraan naast
de schuur. Knorretje wast
de auto met alleen de
spons, wat niet werkt.
Nijntje laat zien hoe het
met water moet.
Pappa konijn gaat naar de
markt, omdat hij bij
Barbara geen aardbeien
kan krijgen. Ook daar zijn
ze helaas op.
Nijntje en Knorretje
wassen de auto met de
tuinslang, dat gaat
makkelijker. Knorretje
houdt de tuinslang niet
goed vast, waardoor de
hele auto vol loopt. Nijntje
neemt het over en spuit
de auto schoon.
Pappa konijn gaat langs
bij boer Jan. Ook daar zijn
geen aardbeien helaas. Hij
gaat terug naar huis.
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Thuis laten Nijntje en
Knorretje de gewassen
auto zien als verrassing.
Dan willen ze graag de
aardbeien. Teleurstelling
wanneer die er niet zijn.
Oom vliegenier komt
aangevlogen met zijn
vliegtuig en land bij het
huis van Nijntje. Hij stapt
uit praat met pappa
konijn, Nijntje en
Knorretje. Hij heeft ook
aardbeien meegenomen,
die de meisjes mogen
opeten. Nijntje en
Knorretje knoeien op hun
kleding.
41

Chronologi
e

42

Verteller
(man/vrou
w, positie)

43

Omschrijvi
ngswoord
en
personage
s

44

Omschrijvi
ngswoord
en
gebeurteni
s/situatie

45

Omschrijvi
ngswoord
en
omgeving/
setting

Het verhaal vindt in
chronologische volgorde
plaats. Het doen van
boodschappen is buiten
zicht gebeurd en al
voltooid wanneer de
aflevering begint. Het
wassen van de auto
gebeurd gelijktijdig met
de boodschappen tocht
van pappa konijn.
Een vrouwelijke verteller
introduceert het verhaal.

Het verhaal is chronologisch
opgebouwd. Verschillende activiteiten
gebeuren logisch gelijktijdig in het
verloop van de aflevering.

De verteller is vrouwelijk en geeft de
introductie tot de desbetreffende
aflevering.

Taal (woorden)
Nijntje en Knorretje
Dit is gerelateerd aan de sociale
worden niet veel
relatie tussen en gender van de
omschreven. Pappa konijn personages.
noemt ze wel ‘meisjes’
wat een indicatie is voor
gender.
Pappa konijn wordt
omschreven als: pappa.
Hij is de vader van
Nijntje.
De activiteiten van Nijntje
en Knorretje worden
omschreven als: ik weet
wat, goed idee, oh nee,
oeps, het moet met, kijk
zo, zo, klaar.
De verschillende plekken
worden omschreven als:
huis, winkel, markt, en
boerderij.

Dit is gerelateerd aan de activiteiten.

Dit is gerelateerd aan de
verschillende plaatsen binnen de
gehele setting.
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46

47

Omschrijvi
ngswoord
en
onderwerp
Omschrijvi
ngswoord
en overig

Het wassen van de auto:
auto, wassen, modder,
schoon, spons, water,
tuinslang.
De emmer met water
wordt omschreven als:
zwaar.

Dit is gerelateerd aan de centrale
activiteit.
Dit is gerelateerd aan de
materialiteit/eigenschap van een
emmer, water, en voedsel.

Het water wordt
omschreven als: nat.

48

Taalgebrui
k

49

Doel van
taal

50

Stemmen/
geluid
personage
s

De aardbeien worden
omschreven als: sappig.
Het taalgebruik is simpel
zonder ingewikkelde
woorden. Het beschrijft de
personages,
eigenschappen,
gebeurtenissen, en het
onderwerp.

Situatie uitleggen en
gebeurtenissen vertellen.
Geeft de communicatie
tussen de personages
aan. Dit is voornamelijk
gesproken taal en
beeldtaal.

Voor iedereen te begrijpen die kan
praten en de simpele taal kan
begrijpen.
Dit is echter geen absolute vereiste.
Het programma kan ook worden
bekeken wanneer een kijker nog niet
geheel praat of de taal kan begrijpen.
De beeldtaal laat namelijk ook al
gedeeltelijk beweging/gebeurtenissen
en emoties zien. Om volledig te
begrijpen wat er precies aan de hand
is, is taalbegrip echter wel nodig.
Beeldtaal en gesproken tekst maken
samen de situatie, setting, emotie
duidelijk en vertellen het verhaal van
de personages.

Geluid
De stemmen van Nijntje
Er zijn zowel kinderlijke, als
en Knorretje zijn kinderlijk volwassen stemmen. De volwassen
en vrouwelijk; hoog tonig
stemmen zijn warmer en rustiger.
en wat langzamer in
Er zijn zowel mannelijke, als
tempo. Beide kunnen
vrouwelijke stemmen van
schrik geluiden maken
personages.
‘ohh’ en ‘mmm’. Nijntje
hijgt wanneer ze snel naar
de kraan toe rent.
Knorretje praat door haar
enthousiasme vaak wat
sneller dan Nijntje.
De stem van pappa konijn
is zwaarder en laag, een
mannelijke stem. Hij
zucht ook. Zijn stem is
wat hoger dan de andere
mannelijke personages.
De stem van Barbara is
vrouwelijk en warm;
hoger in toon en een
warme klank.
De stem van de
marktman is erg laag en
zwaarder, een mannelijke
stem. Zwaarder dan die
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van pappa konijn, boer
Jan en Oom vliegenier.
De stem van boer Jan is
lag en zwaarder, een
mannelijke stem.
De stem van Oom
vliegenier is laag en
zwaarder, een mannelijke
stem.

51

Stem
voiceover/verte
ller

Nijntje, Knorretje, pappa
konijn, en Oom vliegenier
kunnen ook lachen.
De stem van de verteller
is hoog in toon, warm, en
niet jong. Dit is een
vrouwelijke stem.

52

Omgeving
sgeluid

Rijdend geluid wanneer ze
in de auto zitten.

De stem van de vertelster is
vrouwelijk en volwassen.

De omgevingsgeluiden versterken de
natuurlijke setting en activiteit.

Vogels die fluiten: ze zijn
buiten in de natuur.
Plons geluid wanneer ze
door de modder rijden en
de auto gaan wassen met
water.
Poets geluiden tijdens het
wassen van de auto.
Rinkel van de kassa in de
winkel van Barbara.
Stromend water voor de
tuinslang.
Tokken van kippen bij de
boerderij van boer Jan.
53

Muziek

Op de achtergrond is
steeds een wisselend
deuntje te horen van
enkele tonen. Dit geeft de
stemming aan.
Bijvoorbeeld: spanning,
teleurstelling, opgewekt.

De emotie en gebeurtenissen worden
ondersteund met muziek.
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9.2.2 Nijntje, aflevering 13
Model nummer: 9.2.2
Kolo 1
2
m>
Rij
Progra
Seizoen + aflevering
mma
nummer
1
Afl. 13 seizoen 2
Aspect

Denotatie: beschrijving

3

4

Titel aflevering

Duur

Knorretje is knorrig

6:10
(minus
de intro)
coderin
g

Connotatie: interpretatie
Vormgeving
Personage(s)
Er is één hoofdpersonage genaamd
Nijntje.

2

Hoofdp
ersonag
e

Nijntje
Aangeduid in de intro en
door het perspectief.

3

Directe
dierlijke
bijrollen

Juf, Nina, Daan, Knorretje,
en de mamma van
Knorretje

Er zijn meerdere directe bijrollen.
Knorretje heeft daarbij de belangrijkste
bijrol: in deze aflevering is zij het
onderwerp. Nina en Daan worden
naast Nijntje en Knorretje als vrienden
gepositioneerd. Juf laat de vrienden uit
school gaan en de Mamma van
Knorretje helpt de vrienden.

4

Diersoo
rt
persona
ges

Nijntje, Nina, Juf, en Daan
zijn konijnen.

Overige
zichtbar
e dieren

Geen overige dieren
zichtbaar.
‘Aapje’ wordt genoemd in
het liedje.

Er zijn twee verschillende diersoorten
als personage te zien. Daarbij zijn er
twee personages van hetzelfde soort:
Nijntje en Nina zijn beide konijnen.
Van de dieren zijn slechts 1 of enkele
dieren zichtbaar. Dit is generaliserend
voor de diersoort wat betreft uiterlijk
en gedrag. Doordat Nijntje en Nina
beide een konijn zijn, maar een andere
kleur hebben, is dit iets minder
generaliserend voor de diersoorten en
rassen.
Er zijn in de werkelijkheid meer dan
één of twee kleuren en rassen mogelijk
voor alle dieren. Dit is nog relatief
beperkt.
Er zijn weinig alternatieven die worden
getoond of benoemd. Tegelijkertijd zijn
ze niet direct uitgesloten: ze zijn niet
zichtbaar, maar worden ook niet als
onmogelijk benoemd.
Er zijn geen andere dieren zichtbaar.

5

Knorretje is een varken
evenals de Mamma van
Knorretje (Betje).

Dit is een tegenstelling tot de
werkelijkheid, waarin in een tuin veel
meer kleine en/of grote dieren te zien
zijn.
Dit kan echter ook worden gerelateerd
aan versimpeling: door een focus te
leggen op de personages.
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6

Fysieke
kenmer
ken

Nijntje wordt gekenmerkt
door: een witte kleur, een
bol trechtervormig lijf, een
ovaal/ronde hoofd, twee
rechtop staande platte
oren bovenop haar hoofd,
twee zwarte gekruiste
streepjes als mond, en
twee zwarte stipjes als
ogen. Nijntje heeft relatief
korte benen en
middellange armen. Haar
handen en voeten zijn
afgerond tot een bolletje
zonder individuele vingers
en tenen. Nijntje draagt
een donkerblauwe jurk met
mouwen.
Knorretje wordt
gekenmerkt door: een
oranje kleur, een rond lijf,
twee kleine driehoekige
oren boven aan de zijkant
van haar hoofd, twee
zwarte rondjes als
neusgaten, een halfrond
zwart streepje als mond,
en twee zwarte stipjes als
ogen. Knorretje heeft
relatief korte benen en
middellange armen. Haar
handen en voeten zijn
afgerond tot een bolletje
zonder individuele vingers
en tenen. Knorretje draagt
een gele jurk met mouwen.
Nina wordt gekenmerkt
door: een bruine kleur,
een bol trechtervormig lijf,
een ovaal/ronde hoofd,
twee rechtop staande
platte oren, twee zwarte
gekruiste streepjes als
mond, en twee zwarte
stipjes als ogen. Nina heeft
relatief korte benen en
middellange armen. Haar
handen en voeten zijn
afgerond tot een bolletje
zonder individuele vingers
en tenen. Nina draagt een
rode jurk met mouwen.

De personages hebben elk specifieke
fysieke kenmerken waardoor ze
kunnen worden onderscheiden van
elkaar, hoofdzakelijk in: vorm, kleur,
en bedekking. De fysieke kenmerken
blijven ten alle tijden hetzelfde.
De fysieke kenmerken zijn versimpeld
weergegeven: details in huidtype,
beharing/bedekking, en vorm worden
niet gepresenteerd in vergelijking tot
de werkelijkheid. De neus/mond is van
de konijnen is versimpeld weergegeven
met een kruisje.
Sommige kenmerken zijn niet
waarheidsgetrouw in relatie tot echte
dieren: kleding, vormen,
verhoudingen, handen/voeten, kleur
(van Knorretje en Betje).
De personages van dezelfde diersoort
hebben relatief gelijke fysieke
kenmerken. Individuele verschillen
worden getoond in: kleding en grootte.
Vrouwelijke personages zijn iets kleiner
dan de mannelijke personages. Er is
daarnaast een onderscheid tussen
grote en kleine personages van
dezelfde diersoort: kinderen en
volwassenen.

Daan wordt gekenmerkt
door: een witte kleur, een
bol trechtervormig lijf, een
ovaal/ronde hoofd, twee
rechtop staande platte
oren bovenop zijn hoofd
waarvan zijn rechteroor
halverwege naar beneden
is geklapt, twee zwarte
gekruiste streepjes als
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mond, en twee zwarte
stipjes als ogen. Daan
heeft relatief korte benen
en middellange armen.
Haar handen en voeten zijn
afgerond tot een bolletje
zonder individuele vingers
en tenen. Daan draagt een
groene jurk met mouwen
(de zelfde kleding als de
andere kinderen).
De juf wordt gekenmerkt
door: een witte kleur, een
bol trechtervormig lijf, een
ovaal/ronde hoofd, twee
rechtop staande platte
oren bovenop haar hoofd,
drie zwarte gekruiste
streepjes als mond, en
twee zwarte stipjes als
ogen. Juf heeft relatief
korte benen en
middellange armen. Haar
handen en voeten zijn
afgerond tot een bolletje
zonder individuele vingers
en tenen. Juf draagt een
blauwe jurk met mouwen,
een groene kraag, en een
gele ketting met ovalen
hanger.

7

Anatom
ische
verhou
ding

Betje, de mamma van
Knorretje wordt
gekenmerkt door: een
oranje kleur, een rond lijf,
twee kleine driehoekige
oren boven aan de zijkant
van haar hoofd, twee
zwarte rondjes als
neusgaten, een halfrond
zwart streepje als mond,
en twee zwarte stipjes als
ogen. Betje heeft relatief
korte benen en
middellange armen. Haar
handen en voeten zijn
afgerond tot een bolletje
zonder individuele vingers
en tenen. Betje draagt een
groene jurk met mouwen.
Nijntje heeft een
ovaal/rond hoofd met twee
recht omhoog staande
platte oren bovenop haar
hoofd. Ze heeft een relatief
grote en
bolle/trechtervormige
romp, korte armen en zeer
korte benen. Haar voeten
zijn plat aan de onderkant
en afgerond en haar

De dierenpersonages zijn een
anatomische mengelmoes tussen echte
dieren en mensen. De verhouding is
voor werkelijke dieren onjuist in
vergelijking tot de werkelijkheid: te
langgerekt, de vorm van de ledematen
is onjuist, en de personages zijn
verticaal uitgelijnd.
De personages hebben daarnaast
aspecten die voor mensen niet
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handen zijn afgeronde
bolletjes. Ze heeft geen
tenen of handen.
Ook heeft ze kleine ogen
(2 stipjes) en een kleine
neus/mond (kruisje).
Nijntje heeft geen
zichtbare nek en
onderscheid tussen haar
neus en mond is er niet.
Knorretje heeft een rond
hoofd met twee kleine
driehoekige oren aan de
zijkant. Ze heeft een grote
bolle romp, korte armen en
zeer korte benen. Haar
voeten zijn plat aan de
onderkant en afgerond en
haar handen zijn afgeronde
bolletjes. Ze heeft geen
tenen of handen.
Knorretje heeft zowel een
neus, als mond. Haar
ogen, mond en neus zijn
aangeduid met zwarte
cirkels en stippen. Ze heeft
geen zichtbare nek. In
verhouding tot Nijntje en
Nina is haar hoofd kleiner.
Nina heeft een rond/ovalen
hoofd met twee recht
omhoog staande platte
oren bovenop haar hoofd.
Ze heeft een relatief grote
bolle/trechter vormige
romp, korte armen en zeer
korte benen. Haar voeten
zijn plat aan de onderkant
en afgerond en haar
handen zijn afgeronde
bolletjes. Ze heeft geen
tenen of handen. Ook heeft
ze kleine ogen (2 stipjes)
en een kleine neus/mond
(kruisje). Nina heeft geen
zichtbare nek en
onderscheid tussen haar
neus en mond is er niet.

kloppen: andere oren, andere voeten,
en een kruisje als neus/mond. Zowel
dierlijke als menselijke anatomie is
vermengd tot één geheel voor elk
dierenpersonage.
De personages zijn rechtop gezet,
boller gerond, en hebben geen vacht.
Daarmee wordt niet direct de
werkelijkheid getoond. Anderzijds kan
dit worden gerelateerd aan
versimpeling. De lijnen van de lijven
zijn veel vloeiender en ronder. De ogen
en mond/neus zijn veel simpeler
weergegeven met enkel een stip,
rondje of kruisje. Er zijn geen details
van vormen, onder de huid liggende
structuren, of gewrichten te zien.
De anatomie van de personages lijkt
relatief sterk op mensen: verticaal
uitgelijnd en met armen en benen
gepresenteerd.
De anatomische verhouding is
daarentegen ook onjuist, in
vergelijking tot zowel de mens, als
dieren. Alle personages hebben een
relatief groot hoofd en een bol gerond
lijf. De ledematen zijn niet lang en
hebben geen duidelijke onder en boven
gedeelte met een scharnier/rol
gewricht. Daarnaast hebben ze een
romp die over hun benen bungelt en
relatief veel groter is. Bovendien
hebben ze geen handen of voeten,
maar zijn de ledematen bolvormig
afgerond. Anatomisch is het lijf en
hoofd te groot in verhouding tot de
ledematen.
Personages van dezelfde diersoort zijn
anatomisch hetzelfde, met een enkel
onderscheid in grootte en proportie:
het zijn kinderen en volwassen
personages.

Daan heeft een ovaal/rond
hoofd met twee recht
omhoog staande platte
oren bovenop zijn hoofd.
Zijn rechteroor is
halverwege dubbel
gekromd, de andere staat
volledig rechtop omhoog.
Hij heeft een relatief grote
en bolle/trechtervormige
romp, korte armen en zeer
korte benen. Zijn voeten
zijn plat aan de onderkant
en afgerond en haar
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handen zijn afgeronde
bolletjes. Hij heeft geen
tenen of handen.
Ook heeft hij kleine ogen
(2 stipjes) en een kleine
neus/mond (kruisje). Daan
heeft geen zichtbare nek
en onderscheid tussen zijn
neus en mond is er niet.
Juf heeft een ovaal/rond
hoofd met twee recht
omhoog staande platte
oren bovenop haar hoofd.
Ze heeft een relatief grote
en bolle/trechtervormige
romp, korte armen en zeer
korte benen. Haar voeten
zijn plat aan de onderkant
en afgerond en haar
handen zijn afgeronde
bolletjes. Ze heeft geen
tenen of handen.
Ook heeft ze kleine ogen
(2 stipjes) en een kleine
neus/mond (kruisje met
drie streepjes). Juf heeft
geen zichtbare nek en
onderscheid tussen haar
neus en mond is er niet.

8

Gender

Betje, de Mamma van
Knorretje, heeft een rond
hoofd met twee kleine
driehoekige oren aan de
zijkant. Ze heeft een grote
bolle romp, korte armen en
zeer korte benen. Haar
voeten zijn plat aan de
onderkant en afgerond en
haar handen zijn afgeronde
bolletjes. Ze heeft geen
tenen of handen.
Betje heeft zowel een
neus, als mond. Haar
ogen, mond en neus zijn
aangeduid met zwarte
cirkels en stippen. Ze heeft
geen zichtbare nek. In
verhouding tot Juf is haar
hoofd kleiner.
Nijntje, Nina, en Knorretje
hebben alle drie een jurk
aan en een hogere stem.
Zij zijn vrouwelijk. De
namen zijn over het
algemeen meisjesnamen
en/of verkleinnamen.

Dit is voor een groot deel gebaseerd op
veronderstellingen: kleding,
beroep/functie en naam. Er zijn zowel
mannelijke als vrouwelijke personages
te zien. Het hoofdpersonage is
vrouwelijk en er is één mannelijk
personage binnen deze aflevering.

Juf is een vrouwelijk
beroep. Ook heeft ze een
hogere stem.
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Daan is over het algemeen
een jongensnaam. De stem
is lager in toon, maar hij
draagt hetzelfde type
kleding als de vrouwelijke
kinderpersonages.

9

Naam/b
enamin
g

10

Grootte

Betje, de moeder van
Knorretje, draagt een jurk
en heeft een hogere stem.
Ze lijkt daarmee op een
vrouwelijk personage.
Het hoofdpersonage wordt
Nijntje genoemd.
Het kleine varkentje wordt
Knorretje genoemd. Het
grote varken wordt Betje
en Mamma genoemd.
Het bruine konijn wordt
Nina genoemd.
Het witte konijn met het
flapoor wordt Daan
genoemd.
Het witte konijn bij school
wordt Juf genoemd.
In verhouding tot elkaar
hebben de
kinderpersonages relatief
eenzelfde (verticale) marge
in grootte. Ze zijn namelijk
niet meerdere koppen
groter dan anderen. Ze zijn
echter niet allemaal exact
dezelfde grootte.
Nijntje is de grootste,
daarna volgen Nina en
Daan. Dit verschil is
minimaal. Knorretje is
kleiner dan de
konijnenpersonages.

Namen kunnen gedeeltelijk worden
gerelateerd aan de diersoort: Nijn is
een gedeelte van konijn en Nina is van
Nijn een afgeleide van. Knorren is een
geluid van varkens, waar Knorretje een
afgeleide van is.
De namen zijn echter niet allen direct
dierlijk, maar zijn ook gerelateerd aan
sociale relaties en beroepen. Juf wordt
genoemd naar haar beroep en de
Mamma van Knorretje naar haar
relatie tot Knorretje.
Alleen Knorretje wordt benaamd op
basis van dierlijke gedrag (knorren).
De verhouding van Nijntje, Nina, Daan,
en Knorretje ten opzichte van Juf en de
Mamma van Knorretje is juist. Er is
een onderscheid in grootte gebaseerd
op leeftijd: kinderen en volwassenen.
In vergelijking tot de diersoorten in de
werkelijkheid zijn de personages echter
niet proportioneel. Een varken, of zelfs
een biggetje, is niet kleiner of zelfs
groter dan een jong konijn.

Juf is groter dan Nijntje,
Knorretje, Nina, Daan, en
Betje. Zij is het grootste
personage.

11

Kleur(e
n) (van
persona
ges)

Betje, de Mamma van
Knorretje, is groter dan
Nijntje, Nina, Daan, en
Knorretje, maar kleiner
dan Juf.
Nijntje is hoofdzakelijk wit
met een blauwe
accentkleur (kleding).
Knorretje is hoofdzakelijk
oranje met een gele
accentkleur (kleding).
Nina is hoofdzakelijk bruin
met een oranje accentkleur
(kleding).

De personages hebben één gehele
effen lijfkleur.
De huidskleuren zijn daarmee relatief
generaliserend en stereotype, er zijn
ook andere mogelijkheden, maar deze
worden niet getoond.
De kleur van de varkens is echter
onjuist in vergelijking tot de
werkelijkheid. varkens zijn niet oranje.
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Juf is hoofdzakelijk wit. Ze
heeft een kleuraccent in
blauw, groen en geel.

12

Lichaa
msbede
kking

Daan is hoofdzakelijk wit
met een groene
accentkleur (kleding).
Alle personages hebben
een vlakke, gladde, effen
huid. Er wordt geen vacht
of haren getoond. Zo lijken
ze relatief glad.
Nijntje draagt een blauwe
jurk.
Knorretje draagt een gele
jurk.
Nina draagt een rode jurk.
Juf draagt een blauwe jurk
met een groene kraag. Ze
draagt ook een witte
ketting.
Daan draagt een groene
jurk.

Daarnaast zijn de kleuren versimpeld:
één/enkele tinten in effen
kleurvlakken.

De lichaamsbedekking klopt niet
geheel in vergelijking met de
werkelijkheid. Door de effen huidskleur
zonder structuur wordt niet direct een
vacht of huidtype getoond. Deze dieren
hebben dit in de werkelijkheid echter
wel (varkens, konijnen en beren
hebben allen een bepaalde beharing).
Dit kan worden gerelateerd aan een
versimpelde weergave, waarin details
worden weggelaten.
Dieren in de werkelijkheid dragen geen
kleding, tenzij aangekleed door de
mens.

Betje, de Mamma van
Knorretje, draagt een
groene jurk.

13

Bewegi
ng

Wanneer de kleding
dichtbij in beeld komt, lijkt
deze een stoffenstructuur
te hebben: er lopen
verschillende draden over
en door elkaar in rechte
lijnen.
Alle dierenpersonages
kunnen: de armen en
benen bewegen, op twee
benen lopen, dingen
vastpakken met de
handen, liggen, bukken, en
kunnen zitten. Daarnaast
kunnen ze zowel langzaam,
als snel (rennend)
voortbewegen.
De benen zijn echter één
statisch geheel dat
beweegt vanuit de heup.
Ook het hoofd en de romp
zijn relatief statisch
bewegend.
De personages kunnen
tevens hun mond niet allen
open doen. Bij Knorretje
wordt dit als enige getoond
door het rondje (haar
mond) groter te laten
worden wanneer ze pijn
heeft en er in haar mond
gekeken wordt.
Knorretje kan daarnaast
haar hoofd iets laten

De personages kunnen zelfstandig
bewegen, maar zijn niet flexibel en
relatief statisch. De dieren lijken geen
rolgewrichten te hebben, maar enkele
scharnier gewrichten of zelfs geen. De
benen bewegen als statische stokjes
ten opzichte van de romp. Het hoofd
kan beperkt naar links of rechts en
boven en beneden bewegen:
bewegingen zijn eerder enkel
veranderingen van de stand van het
hoofd. De armen kunnen bewegen
vanuit het aanhechtingspunt aan de
romp (de schouder), maar hebben
geen duidelijke ellenboog. De armen
zijn als geheel meer gekromd bij een
beweging van de armen, niet geknikt.
Deze ledematen kunnen relatief meer
bewegen dan de benen.
De bewegingen zijn dan wel statisch,
maar niet onderbroken. Bewegingen
zijn redelijk vloeiend en gemakkelijk.
Dit kan worden gerelateerd aan
versimpeling: vloeiender en
makkelijker bewegen.
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hangen. Haar gezicht is
dan lager geplaatst. Ook
kan ze haar rug iets
krommen, voornamelijk
vanuit haar boven rug en
schouders. Daarmee lijkt
ze iets naar voren hangend
te kunnen lopen.

14

Licham
elijke
functies

Van alle personages
kunnen de ogen bewegen.
Deze kunnen kleiner
worden of samenknijpen
tot halve maantjes of
platte bolletjes.
De personages kunnen
lopen, praten, springen,
rennen, dansen, zitten,
aanwijzen, dingen
oppakken en vasthouden.
Zij kunnen allemaal de
ledematen (armen en
benen) bewegen apart van
de romp. Deze zijn niet
direct met rol of
scharniergewrichten te
bewegen, maar bewegen
vloeiender en soepeler. De
benen kunnen enkel als
statisch geheel bewegen.
Nijntje kan haar
mond/neus niet bewegen.
Ditzelfde geldt voor Juf,
Nina, en Daan.
Knorretje en Betje hebben
een aparte neus en mond
en kunnen hun mond
laatste bewegen (wordt
groter en kleiner). De
mond beweegt niet mee op
basis van spraak.
Knorretje voelt zich niet
fijn. Ze kan haar hoofd een
beetje laten hangen en iets
gekromd naar voren
hangen. Dit zit
voornamelijk in de
schouders/rug en haar
gezicht.
De ogen van de
dierenpersonages kunnen
bewegen en knipperen:
toegeknepen en lachoogjes.

15

Emoties

Neerslachtigheid/verdrietig
: Knorretje is niet zichzelf
en niet zo blij, ze heeft
pijn. Dit is te zien in haar
houding, te horen in haar
spraak en ze vertelt het.

In relatie tot de werkelijkheid van
dieren is de beweging van de
personages onjuist. Dieren kunnen ook
zitten en langzaam en snel
voortbewegen, maar niet op dezelfde
wijze bewegen als wordt getoond
(statisch en verticaal uitgelijnd). Het
voortbewegen van echte dieren wordt
niet getoond: op vier poten bewegend
en/of hupsend (konijnen). Echte dieren
kunnen bovendien niet iets vastpakken
met de poten.
Dit lijken voornamelijk normale
‘menselijke’ bewegingen.
De personages kunnen voortbewegen,
communiceren, dingen ondernemen,
en dingen oppakken en vasthouden.
Hierin ligt zowel een dierlijke, als een
menselijke betekenislaag in besloten.
Enerzijds vormt de presentatie een
tegenstelling tot de werkelijkheid van
dieren: dieren kunnen niet rechtop
lopen, spullen dragen, rechtop staan,
en dingen vasthouden. Dieren in de
werkelijkheid kunnen bovendien hun
mond meer bewegen, wat deze
personages niet allemaal en evenveel
kunnen.
In tegenstelling tot de werkelijkheid
zijn er ook elementen niet zichtbaar:
het is niet zichtbaar hoe konijnen zich
voort bewegen door middel van
hupsen (springen met de achterpoten
en daarbij de voorpoten naar voren
verplaatsen). Ook lopen de dieren in
de werkelijkheid op alle vier hun
pootjes, in tegenstelling tot de
personages.
De lichamelijke functies zijn anderzijds
relatief sterk van menselijke indicatie:
praten, oppakken van objecten, lopen
op twee benen/poten, aanwijzen, en
dansen zijn menselijke functies en
activiteiten.
Dit kan tevens worden gerelateerd aan
versimpeling: bewegingen zijn relatief
makkelijk, vloeiend en verticaal en
horizontaal gepositioneerd. Functies
zijn daarnaast in zekere zin ‘makkelijk’
of basis aspecten van het menselijke
leven: praten, dingen oppakken, en
lopen.
In hoeverre dieren in de werkelijkheid
deze emoties ervaren is niet bekend.
Wel kan gedrag erop lijken, maar dit is
een menselijke interpretatie.
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Opgewekt en vrolijk:
Nijntje, Nina en zijn vrolijk
als ze spelen. Ook zijn ze
blij wanneer alles weer
goed is met Knorretje. Ze
lachen dan alle vier.

16

Karakte
reigens
chappe
n

Bezorgd: Nijntje, Nina en
Daan zijn bezorgd wanneer
Knorretje pijn heeft.
Er worden geen specifieke
karaktereigenschappen
genoemd.
Er kunnen wel
veronderstellingen worden
gedaan op basis van het
getoonde gedrag en
emotie.
Nijntje is opgewekt,
opmerkzaam en zorgzaam.
Ze maakt zich zorgen over
Knorretje en probeert uit
te vinden wat er aan de
hand is.

Emoties is een menselijk concept en
deze zijn als zodanig zichtbaar in het
programma. Het lachen bij vrolijkheid
is daar een voorbeeld van.
Dit kan worden gerelateerd aan
versimpeling: verdriet, blijheid, en
bezorgd zijn, zijn relatief gezien
basisemoties die relatief makkelijk
kunnen worden omschreven.
In hoeverre dieren in de werkelijkheid
deze karaktereigenschappen hebben is
niet bekend.
‘Karaktereigenschappen’ is een
menselijk concept en deze zijn als
zodanig te interpreteren in het
programma.
Binnen het programma worden deze
niet specifiek benoemd, maar kunnen
deze worden geïnterpreteerd uit het
getoonde gedrag, emoties en handelen
van personages. Elk personage heeft
eigen karaktereigenschappen binnen
het verhaal.

Knorretje is knorrig door
haar kies. Zij zelf is niet
knorrig. Ze verdedigd
zichzelf om te benoemen
dat ze iets wél gedaan
heeft. Knorretje is
spontaan en opgewekt,
wanneer haar kies eruit is.
Ze is lief wanneer ze
broodjes meeneemt om
zich te verontschuldigen
tegenover haar vrienden.
Nina is minder
opmerkzaam en heeft niet
zo snel door wat er met
Knorretje is. Nina is vrolijk
en doelgericht, ze focust
meer op haar activiteit.
Wat er daaromheen
gebeurd krijgt ze niet
helemaal duidelijk mee.
Nina is niet kleinzerig en
spontaan, haar kies gaat er
zonder probleem of pijn
uit.
Daan is vrolijk en
opgewekt. Hij houdt zich
iets meer op de
achtergrond dan de andere
vrienden.
Betje, de moeder van
Knorretje, is optimistisch,
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wijs (omdat ze weet wat er
aan de hand is), en
zorgzaam.

17

Interes
ses/hou
den van
(van
persona
ges)

Het karakter van Juf wordt
niet verder belicht.
Deze worden niet concreet
benoemd.
Wel vinden allen het leuk
als Knorretje zoete
broodjes meegenomen
heeft. Die vinden ze lekker.
De voornaamste activiteit
van de vrienden is spelen
met vrienden, dat behoort
ook tot de interesse.
Nijntje, Nina, Knorretje, en
Daan houden van elkaar
als vriendjes, omdat ze
samenkomen zonder
zichtbare dwang en ze een
vriendschap hebben.

18

Attribut
en

De personages hebben
geen vast attribuut, maar
worden langere tijd en/of
herhaaldelijk met
één/enkele voorwerpen of
activiteiten getoond.
De juf heeft een schoolbel.

19

Gebruik
svoorw
erpen

20

Kleurge
bruik

De interesses van personages zijn
gebaseerd op veronderstellingen
binnen deze aflevering.
Zo vinden alle personages de zoete
broodjes lekker, waarmee
verondersteld kan worden dat ze
daarvan houden.
Daarnaast zijn de personages indirect
geïnteresseerd in elkaar, als vrienden.
Zij zijn tegelijkertijd in beeld, spelen,
ondernemen activiteiten, en worden
vrienden genoemd. Vriendschap is een
bepaalde interesse/houden van als
sociale relatie tussen personages.
‘Interesse/houden van’ is tevens een
menselijk concept. In hoeverre
werkelijke dieren deze ook hebben, is
niet bekend.
De personages hebben geen vaste
attributen, maar worden er wel
herhaaldelijk of langere tijd mee
gepresenteerd. Dit zou een vorm van
stereotypering kunnen omvatten: het
herhaaldelijk tonen met bepaalde
aspecten. Zo heeft Juf een schoolbel
en hebben de kinderen rugzakken
wanneer ze naar school gaan.

De vrienden dragen een
rugzak. Deze hebben ze
Dieren in de werkelijkheid hebben
niet permanent bij zich,
evenals de personages geen vast
maar wel rondom school.
attribuut.
Voor Nijntje en Nina is de
rugzak groen, een andere
kleur dan hun kleding.
Voor Knorretje en Daan is
de tas in dezelfde kleur als
hun kleding. De rugzakken
van de konijnen zijn
allemaal dezelfde kleur.
Knorretje heeft een
schoudertas, de anderen
een rugzak.
Een bel wordt gebruikt om
Dieren in de werkelijkheid hebben niet
de schooldag uit te luiden.
direct gebruiksvoorwerpen en hebben
Rugzakken worden
geen zelf gekochte/gemaakte spullen.
gebruikt om naar school te
Niet-natuurlijk-aanwezige voorwerpen
gaan. Alleen Knorretje
of gebruiksvoorwerpen worden in de
heeft een schoudertas.
werkelijkheid door de mensen
Een kruiwagen wordt in de
gemaakt, gebruikt, en/of verschaft.
tuin gebruikt.
Een zakje wordt gebruikt
In de getoonde gebruiksvoorwerpen zit
om zoete broodjes mee te
dan een relatief menselijke toon.
nemen.
Programma
In dit programma worden
De kleuren zijn effen, verzadigd, en in
verzadigde en effen
een enkele tint zichtbaar. Er worden
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(algehe
el)

21

Plasticit
eit
(2D/3D
)

kleuren gebruikt in één
enkele tint. Kleuren zijn
niet fel, hard en/of
glanzend.
De personages hebben
geen contourlijnen.
Getoonde kleuren zijn:
geel, blauw, rood, oranje,
groen, wit, en zwart.
Enkel zwart heeft een
lichte glans, de kleur die
gebruikt wordt voor de
ogen, neus en mond.
Elementen/vlakken hebben
één bepaalde kleur.
Kleuren worden niet door
elkaar gemengd.
Door middel van enkele
kleine slag schaduwen,
licht glinstering, en overlap
in kleuren wordt diepte
gecreëerd. Zo geven de
auto, bomen en de
personages zelf een
schaduw op de grond
wanneer zij staan of
zichtbaar zijn. Deze
schaduwen zijn klein en
enkel op de vorm gericht.
Dit programma is drie
dimensionaal, het beeld
heeft diepte. De
personages,
gebruiksvoorwerpen/attrib
uten, en natuurlijke
elementen zijn drie
dimensionaal: ze hebben
diepte en steken af tegen
de platte achtergrond.
Met slagschaduw, licht
glinstering, en overlap
wordt de diepte benadrukt.

22

Vormen

Sommige elementen
krijgen wel een extra 3D
laag door overlapping en
andere niet. De struiken
hebben bijvoorbeeld allen
blaadjes over elkaar heen,
terwijl bomen enkel een
bol zijn. De boom bij
Knorretje haar huis heeft
echter wel blaadjes en
appels.
De vormen in deze
aflevering zijn niet hoekig
maar steeds stomp en
afgerond. Ook zijn ze wat
boller door het 3D effect.
Daarnaast zijn er
basisvormen te zien:
driehoeken, vierkanten,

zowel primaire, als secundaire kleuren
getoond.
Het kleurgebruik is simpel en niet
direct realistisch. Het wordt gebruikt
om objecten, personages, omgeving en
andere elementen van elkaar te
onderscheiden.
In tegenstelling tot het programma
komen in de werkelijkheid meerdere
verschillende kleuren en tinten
tegelijkertijd voor dan worden
gepresenteerd binnen dit programma.

Deze plasticiteit is in de basis gelijkend
aan de werkelijkheid. Personages
hebben diepte en ruimtelijkheid.
Anderzijds wordt diepte niet overal
gepresenteerd: het landschap is
relatief plat, waarbij enkel bomen,
objecten en personages een diepte
hebben.
Versimpeling speelt echter
tegelijkertijd, waardoor dit anderzijds
afwijkt van de werkelijkheid. Niet alle
getoonde aspecten zijn ruimtelijk,
zoals de grasvelden.

De vormen zijn simpel, ongevaarlijk,
en zeer zacht weergegeven.
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23

Stijl

24

Setting

25

Plaatse
n/plekk
en

26

Land

rechthoeken, rondjes, en
halfronde vormen.
De stijl lijkt op klei
animatie poppen, waarbij
de beelden elkaar snel
opvolgen. De schakeling
tussen beelden is echter
niet te zien.

De stijl is simplistische 3D computer
animatie.

Omgeving
De setting binnen de
De setting wordt simpel weergegeven
aflevering is hoofdzakelijk
met gebruiksvoorwerpen, gebouwen en
buiten in de natuur, daar
bomen. De setting en verschillende
vinden de activiteiten
plekken zijn daarmee snel duidelijk,
plaats.
ook al zijn niet alle mogelijkheden te
De buitenomgeving is
zien.
gepresenteerd met: groene De aflevering speelt zich in een
grasvelden, enkele bomen,
buitenomgeving af. Daarbij zijn
gebouwen/bouwwerken, en verschillende plekken binnen de grote
gebruiksvoorwerpen. De
gehele omgeving: rond de school, bij
natuur is overal hetzelfde:
het speelhuis, en in de tuin van
altijd groen met tenminste
Knorretje en Betje (het huis is niet te
één boom.
zien).
Er wordt een tegenstelling tot de
Binnen de gehele setting
werkelijkheid van dieren getoond.
zijn verschillende plekken:
Echte dieren hebben geen dergelijk
rond de school, bij het
gebouw zoals het speelhuis of school,
speelhuis, en bij het huis
of tuin. Deze plaatsen hebben een
van Knorretje en Betje.
menselijke betekenis.
De setting in de natuur sluit echter wel
aan op de diersoorten: alle getoonde
dieren zouden in de vrije natuur
kunnen leven.
Binnen de grote natuurlijke De plaatsen worden niet concreet
omgeving zijn
benoemd, maar kunnen worden
verschillende centrale
geïnterpreteerd uit de gebouwen,
plekken: rondom school,
voorwerpen en omschrijving. Alle
rond het speelhuis, en bij
plaatsen zijn in deze aflevering buiten;
Knorretje en Betje in de
er zijn altijd velden en bomen te zien.
tuin (het huis is niet
De plek is dan in de natuur, maar waar
zichtbaar).
precies is niet bekend.
In de buiten omgeving zijn
Verschillende gebouwen,
verschillende centrale plekken: rond
voorwerpen, en
school, rond het speelhuis, en bij het
omschrijvingen maken
huis van Knorretje en Betje (het huis
deze verschillende plekken
zelf is niet te zien).
duidelijk.
Het schoolgebouw kan worden
geïnterpreteerd als centrale plaats voor
de educatie van kinderen.
Er wordt geen land
Op basis van de gesproken taal kan
genoemd. De gesproken
worden veronderstelt dat het verhaal
taal is Nederlands.
zich afspeelt in Nederland. Er wordt
echter geen land genoemd, waardoor
er geen definitief antwoord kan worden
gegeven.
In de werkelijkheid worden landen wel
benoemd. Of dieren daar kennis van
nemen of gebruiken is niet bekend.
Dit kan tevens worden gerelateerd aan
versimpeling: het noemen van een
land is niet essentieel in het begrip van
de leefwereld en het programma en
kan dan achterwege worden gelaten.
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27

Thuisba
sis

Binnen deze aflevering
worden geen directe
thuisbasissen van
personages getoond.

Er worden geen concrete thuisbasissen
getoond. Enkel van Knorretje en Betje
kan worden verondersteld dat zij
samenwonen in een thuisbasis met een
bed.

Hoewel Knorretje haar huis
niet direct te zien is, wordt
wel de indicatie gegeven
dat ze een huis met een
bed heeft en samenwoont
met haar moeder.
Knorretje moet haar kies
namelijk onder haar
kussen leggen wanneer ze
naar bed gaat.
28

Aankled
ing

De aankleding van deze
aflevering is simplistisch:
met enkele
gebruiksvoorwerpen of
elementen wordt een
activiteit, plaats of situatie
gepresenteerd.
Het buiten landschap wordt
getoond met: een enkele
boom (groene bol, met
bruine stam) en struik met
losse bladeren er
opgeplakt.
Het schoolgebouw is een
groot wit huis met een
rood puntdak (van de
schuine zijde getoond). Er
zijn twee grote geruite
ramen zichtbaar met gele
kozijn. Daarvoor staan 6
rode bloemen in potjes.
Achter de school loopt een
geel hek langs in
verschillende gele rechtop
staande rechthoeken naast
elkaar. Er staat ook een
boom rechts van de school.
Wanneer de personages uit
school komen met een
rugzak om en tot morgen
roepen, wordt deze setting
duidelijker.

De aankleding is simpel: door simpele,
kleine aankledings-elementen wordt al
snel een bepaalde setting/plek,
situatie/gebeurtenis, of activiteit
weergegeven. Dit zijn voornamelijk:
(gebruiks)voorwerpen, gebouwen, en
decoratie als planten en stenen.
Sommige structuren van struiken,
bomen, en andere objecten worden
daarbij wel weergegeven, maar andere
niet. Bijvoorbeeld: sommige struiken
hebben losse blaadjes, maar de velden
zijn vlak en bomen zijn groene bollen.
Ook het schoolgebouw heeft geen
structuur en is effen, maar het
speelhuis bestaat uit verschillende
latten.
De aankleding versterkt de presentatie
van een bepaalde: plaats.

Het speelhuis is
aangekleed met:
rechthoekige bruine
balken. Deze vormen een
plateau met een kleiner
huisje met luik, dat net
boven de grond op enkele
palen staat.
De tuin van Knorretje en
Betje is aangekleed met
een groen veld en een
boom met losse bladeren
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29

Middele
n

30

Voedsel

31

Omgevi
ngsvera
ndering
en/alter
natieve
n

en appels. Betje heeft een
kruiwagen.
Een school om te leren.
Een rugzak om spullen te
dragen.
Een speelhuis om te
spelen.
Zoete broodjes in een tasje
om te dragen, om excuses
aan te bieden voor gedrag.
Vriendjes om mee te
spelen.
Binnen deze aflevering
wordt tweemaal voedsel
gepresenteerd.
Knorretje eet een appel en
neemt zoete broodjes mee
die de kinderen opeten.

De omgeving verandert
binnen deze aflevering
door de activiteiten en
beweging van personages.

De middelen zijn relatief simpel en
doelgericht. Deze zijn gerelateerd aan
de activiteiten van personages (het
spelen en het leren) en het handelen
(een middel zich te verontschuldigen).

Binnen deze aflevering wordt voedsel
getoond.
Enerzijds bevatten de getoonde
voedselwaren een dierlijke betekenis.
Varkens kunnen appels eten in de
werkelijkheid (evenals mensen).
Anderzijds tonen voedselwaren een
menselijke betekenis. Dieren eten in
de werkelijkheid geen zoete broodjes.

De omgevingsveranderingen zijn
gerelateerd aan de verplaatsing en
activiteiten van personages. Zij
verplaatsen zich naar verschillende
plekken binnen de omgeving.

Vanuit school gaan de
personages naar een
speelhuis. Vervolgens gaan
ze naar Knorretje haar
thuis. De dag daarna gaan
ze weer naar school.
De natuurlijke omgeving
blijft hierbij constant in
kleur (groen gras, en
blauwe lucht), maar de
aankleding met gebouwen,
attributen, voorwerpen, en
de specifieke plaatsing van
bomen/struiken verandert.

32

Handeli
ngsver
mogen

Verhaal
Personage(s)
De personages kunnen
Alle personages zijn relatief gelijk aan
allen handelingen
elkaar, ze kunnen zelfstandig
uitvoeren, bewegen en
voortbewegen, handelen en
communiceren.
communiceren. Er is echter wel een
Nijntje, Nina, Knorretje, en onderscheid tussen kinderlijke en
Daan kunnen zelfstandig
volwassen personages, waarbij
spelen in het speelhuis.
kinderen in sommige gevallen
Om de situatie met
afhankelijk zijn van wijsheid en zorg
Knorretje op te lossen, zijn
van volwassenen. Zo zijn Nijntje en
ze echter afhankelijk van
Knorretje afhankelijk van Vader konijn
Betje.
voor het krijgen van voedsel.
De volwassen personages zijn
Betje kan de kinderen
zelfstandig en kunnen de kinderen
vertellen wat er aan de
helpen met wijsheid en aansturen.
hand is. Zij is ouder en
wijzer. Daarnaast stuurt ze
de kinderen aan om te
gaan spelen en stuurt ze
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33

Motivati
e

Knorretje aan de kies
onder haar kussen te
leggen. De kinderen
luisteren naar Betje. Zij
heeft een zekere autoriteit.
Knorretje is knorrig, omdat
haar kies pijn doet.
Nijntje maakt zich zorgen,
omdat Knorretje niet
vrolijk maar sip is.
Nina en Daan proberen
Knorretje op te vrolijken,
omdat ze verdrietig is.
Ze gaan naar Betje, de
moeder van Knorretje, om
te vragen wat er precies
aan de hand is.

34

Positie
persona
ges (in
verhaal
en in
relatie
tot
elkaar)

Ze gaan spelen om
Knorretje af te leiden.
De kinderen zijn relatief
gelijk aan elkaar.
Het verhaal draait om
Knorretje, zij is het
centrale onderwerp. Nijntje
is echter het
hoofdpersonage, die de
activiteiten aanstuurt. Zij
heeft de centrale positie
binnen de verhaalwereld,
van waaruit de situatie
rondom Knorretje wordt
belicht.
Betje, de moeder van
Knorretje, heeft een iets
hogere positie dan de
vrienden, omdat zij ouder
en wijzer is. Door de
gelijkenis in uiterlijk en de
autoriteit over Knorretje
haar activiteiten wordt
duidelijk dat dit de moeder
is van Knorretje.

35

Positie
kijker

Er zijn zowel kinderen als
volwassen personages te
zien.
De kijker kan meekijken bij
wat de personages doen.
Nijntje spreekt op één
moment frontaal naar
voren, maar dit is tegen de
voice-over gericht en niet
specifiek de kijker.
Hierdoor wordt wel de
indruk gewekt dat de
vierde wand wordt
doorbroken.

Er worden geen exacte redenen
gegeven/besproken waarom iets
gebeurd, maar de personages zijn wel
gericht op dezelfde gebeurtenis.
De motivatie van de hoofd- en directe
bijrollen is daarbij afhankelijk van de
emotie, het karakter en de sociale
relatie tussen de personages. Knorretje
is knorrig, omdat ze pijn heeft. Nijntje,
Nina, en Daan proberen Knorretje te
helpen om niet meer knorrig te
worden. Ze proberen haar af te leiden
en gaan hulp zoeken.

De personages zijn relatief gelijk aan
elkaar, allen kunnen zelfstandig
handelen, communiceren, en bewegen.
Wanneer de kinderen te zien zijn is er
een duidelijk onderscheid in hoofd- en
bijrol in de mate van handelingen
uitvoeren en situaties oplossen.
De bijrollen hebben een belangrijke
functie in het verhaal, in de
ontwikkeling van gebeurtenissen, de
oplossing van problemen/conflicten,
en/of de weergave van meningen.
Er is een onderscheid in autoriteit: er
zijn kinderlijke en volwassen
personages. Kinderen zijn in bepaalde
gevallen afhankelijk van de wijsheid
van een volwassen personage.

Er is een zekere vierde wand. Het
wordt gepresenteerd om naar te
kijken. De vierde wand wordt echter
doorbroken wanneer Nijntje spreekt
met de voice-over en recht naar de
kijker kijkt. De kijker wordt echter niet
direct zelf aangesproken, maar bevindt
zich op dezelfde plaats als de voiceover.
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36

Activitei
t(en)
van
persona
ges

Personages staan altijd
binnen een 180 graden lijn.
De personages komen uit
school. Juf luidt de
schoolbel.
De personages gaan spelen
in het speelhuis.
De personages gaan naar
Betje. Bij Knorretje thuis
vragen de personages aan
Betje wat er precies aan de
hand is.

De activiteiten zijn gericht op de
centrale gebeurtenis: Knorretje is
knorrig. Activiteiten worden daar
omheen uitgevoerd, om de situatie op
te lossen.
De getoonde activiteiten presenteren
een zekere menselijke betekenislaag;
dit zijn activiteiten die normaal
gesproken door mensen worden
uitgevoerd, zoals: het spelen in een
speelhuis, het leggen van een kies
onder een kussen voor de Tanden fee,
en het eten van zoete broodjes.

De personages gaan
buitenspelen en een liedje
zingen.
De personages gaan de
volgende dag weer naar
school.

37

38

Persoon
lijke
ontwikk
eling

Onderw
erp

Knorretje heeft dan haar
kies op onder haar kussen
gelegd ’s avonds en heeft
’s morgens zoete broodjes
gehaald.
De personages leren over
tanden wisselen.

De persoonlijke ontwikkeling is
gerelateerd aan een natuurlijke
gebeurtenis en onderliggende moraal:
wezens kunnen tanden wisselen (zowel
dier, als mens)en emoties kunnen een
reden hebben die kan worden
opgelost.

De anderen leren dat
knorrig zijn te maken kan
hebben met pijn en dat dit
kan worden opgelost of
weer over gaat.
Knorretje is knorrig.

Opbouw
Gerelateerd aan de emotie/staat van
zijn van een bijrol personage.

Tanden wisselen.
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40

Perspec
tief

Plot

Dit verhaal wordt
gepresenteerd vanuit het
perspectief van Nijntje en
haar vrienden. De
personages maken het
verhaal zelf mee. Zij
vertellen dit niet duidelijk
aan de kijker.

Nijntje, Nina, en Daan
rennen uit school als Juf de
bel luidt. Ze snellen naar
het speelhuis.
Knorretje komt er iets later
achteraan, met een
gekromde rug en
verdrietige houding.

Gerelateerd aan opgroeien. Nina is het
personage die dit aspect uitlegt.
Er wordt een ogenschijnlijk dierlijk
perspectief en leefwereld getoond. Het
lijkt alsof de kijker van een afstandje
naar de dieren kijkt. De dieren maken
het verhaal zelf mee, maar vertellen
het niet aan de kijker.
Het programma is echter gemaakt door
mensen, waarin een onontkoombaar
menselijk perspectief op dierlijkheid en
menselijkheid ligt besloten.
De plot is opgebouwd op basis van de
centrale gebeurtenis en emotie. Een
bijrol is hierbij het belangrijkste
onderwerp.
Er is daarbij een opbouw in lading: de
situatie wordt eerst geschetst, daarna
wordt met de situatie omgegaan, deze
wordt opgelost, en tot slot wordt de
gebeurtenis positief afgesloten.

104

Nijntje wacht op Knorretje
en vraagt of Knorretje
meegaat. Knorretje gaat
mee, maar is sip.
Nijntje vraagt zich af wat
er aan de hand is en praat
kort met de voice-over. Ze
kijkt naar de kijker.
De vrienden gaan naar het
speelhuis en spelen
tikkertje.
Knorretje doet niet mee en
zit stil in een hoekje.
Nijntje vraagt aan
Knorretje of ze mee wil
doen. Knorretje heeft er
geen zin in. Nijntje vraagt
vervolgens wat er aan de
hand is. Knorretje
antwoordt dat haar kies
knorrig is.
Nina mengt zich door te
vragen of ze haar tanden
wel goed genoeg poetst.
Knorretje verdedigt zich.
Daan staat er stil bij.
Nijntje verzint een nieuw
spelletje ‘cafeetje’. Dat
vindt Knorretje normaal
gesproken leuk, maar nu
wil ze niet meedoen.
Nina neemt de plaats in
achter het luik en speelt
‘cafeetje’ met Daan.
Nijntje blijft bij Knorretje.
Knorretje gaat weg. De
anderen gaan erachteraan.
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42

Chronol
ogie

Vertelle
r
(man/v

Bij Knorretje haar huis in
de buurt vragen ze aan de
moeder van Knorretje wat
er aan de hand is.
Het verhaal vindt in
chronologische volgorde
plaats.
Er zijn enkele elementen
zie buiten beeld gebeuren
en daardoor later worden
verteld. Zo staan de
vrienden al bij school,
maar heeft Knorretje
voorafgaand haar tand
onder het kussen gelegd
en broodjes gehaald.
Een onzichtbare
vrouwelijke verteller
introduceert het verhaal.

Het verhaal is chronologisch
opgebouwd. Verschillende activiteiten
volgen elkaar logisch op in het verloop
van de aflevering. Er is een kleine
tijdsprong vooruit: van eruit vallen van
de kies van Knorretje naar de volgende
schooldag.

De verteller is vrouwelijk en geeft de
introductie tot de desbetreffende
aflevering.
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rouw,
positie)

43

44

Omschr
ijvingsw
oorden
persona
ges

Omschr
ijvingsw
oorden
gebeurt
enis/sit
uatie

Een mannelijke voice-over
spreekt direct met Nijntje
Er is daarnaast een mannelijke voicetijdens het begin van het
over die direct met het hoofdpersonage
verhaal om de situatie te
kan praten en deze extra toelichting
schetsen.
kan geven.
Taal (woorden)
Knorretje: knorrig, ze is al
Dit is gerelateerd aan de emotie en
de hele dag stil, iemand
naam van de personages.
vindt een knorrige
Knorretje leuk. ‘Cafeetje’
dat vindt je leuk toch,
normaal vindt Knorretje
dat een leuk spel.
De personages worden
allen bij hun naam
genoemd.
De gebeurtenis rondom
Knorretje wordt
omschreven als: knorrig,
geen zin, pijn, auw,
knorrige kies, eruit,
wiebelt, het doet pijn,
pijnlijk, melkkies, los, het
is over, het doet niet meer
pijn.

Dit is gerelateerd aan het onderwerp,
de gebeurtenis en activiteiten.

Nijntje, Nina, en Daan
willen Knorretje afleiden:
iets doen, niet meer
aandenken oh, dat was
leuk:

45

46

47

Omschr
ijvingsw
oorden
omgevi
ng/setti
ng

Omschr
ijvingsw
oorden
onderw
erp
Omschr
ijvingsw
oorden
overig

Betje adviseert Knorretje
de kies onder haar kussen
te leggen: neerleggen,
Tandenfee, kussen,
vannacht, ruilt, muntje,
bed, laat, nacht, ze is
geweest.
De school wordt
omschreven met de
woorden: Juf, schoolbel,
tot morgen.

Dit is gerelateerd aan de verschillende
plekken binnen de gehele omgeving.

De plek om te spelen wordt
omschreven als: speelhuis.
Het thuis van Knorretje en
Betje wordt omschreven
met de worden: bed,
kussen, binnen.
Knorretje is niet in orde:
nee, knorrig, vandaag niet,
knorrige kies, zeer,
wiebelt, los, auw.
X

Dit is gerelateerd aan de emotie en
centrale gebeurtenis: Knorretje is
knorrig.
X
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48

Taalgeb
ruik

49

Doel
van taal

50

Stemm
en/gelui
d
persona
ges

Het taalgebruik is simpel
zonder ingewikkelde
woorden. Het beschrijft de
personages,
eigenschappen,
gebeurtenissen, en het
onderwerp.

Voor iedereen te begrijpen die kan
praten en de simpele taal kan
begrijpen.

Dit is echter geen absolute vereiste.
Het programma kan ook worden
bekeken wanneer een kijker nog niet
geheel praat of de taal kan begrijpen.
De beeldtaal laat namelijk ook al
gedeeltelijk beweging/gebeurtenissen
en emoties zien. Om volledig te
begrijpen wat er precies aan de hand
is, is taalbegrip echter wel nodig.
Woorden worden gebruikt
Gesproken taal is belangrijker dan de
om het onderwerpen, de
geschreven tekst. Dat laatste geeft
situatie, en de
enkel de titel weer en informatie over
gebeurtenissen uit te
het programma zelf. Dit is niet
leggen.
noodzakelijk om het programma
inhoudelijk te kunnen begrijpen.
Geluid
Nijntje, Nina en Knorretje
Er zijn zowel kinderlijke, als volwassen
hebben een hogere en
stemmen. De volwassen stemmen zijn
jonge stem. Nina heeft een warmer en rustiger.
wat platter en voller
Er zijn zowel mannelijke, als
accent.
vrouwelijke stemmen van personages.
Personages maken geluiden die de
De stem van Daan is lager
emotie ondersteunen.
in toon en jong.
De stem van Juf is wat
hoog in toon, warm en niet
jong.
De stem van Mamma
konijn is wat hoog in toon
en niet jong.
De stem van Vader Konijn
is lager in toon en niet
jong.

51

52

Stem
voiceover/ve
rteller

Omgevi
ngsgelu
id

Alle personages kunnen
lachen.
Knorretje maakt een
kreunend geluid, omdat ze
pijn heeft.
De stem van de verteller is
hoog in toon, warm, en
niet jong. Dit is een
vrouwelijke stem.
De stem van de voice-over
is lager in toon en niet
jong. Dit is een mannelijke
stem.
Wanneer de school in beeld
is, is er een bel te horen.

De stem van de vertelster is vrouwelijk
en volwassen.
De stem van de voice-over is
mannelijk en volwassen.

De omgevingsgeluiden versterken de
natuurlijke setting en plaats.

Wanneer de
buitenomgeving te zien is,
zijn er vogelgeluiden te
horen.
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53

Muziek

Op de achtergrond is
steeds een wisselend
deuntje te horen van
enkele tonen. Deze
ondersteunt de emotie in
lage langzame tonen
tijdens verdriet en hogere
snellere tonen tijdens
blijheid. Wanneer de kies
van Knorretje eruit valt is
een duidelijk ‘pling geluid’
te horen.

De emotie en gebeurtenissen worden
ondersteund met muziek.
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9.2.3 Nijntje, aflevering 26
Model nummer 9.2.3
Kolo
1
2
m ->
Rij
Progr Seizoen + aflevering
amm
nummer
a
1
afl. 26 seizoen 2

Aspe
ct

Denotatie: beschrijving

2

Hoofd
perso
nage

Nijntje
Aangeduid in: titel en hoe
vaak het personage in beeld
is.

3

Direct
e
dierlij
ke
bijroll
en

Knorretje, Nina, Daan, Juf,
Vader konijn, Moeder konijn,
en Tante Trijn.

Dierso
ort
perso
nages

Titel aflevering

Duur

Nijntje, wat wil je later worden?

6:10
(minu
s
intro)
coder
ing

Vormgeving
Personage(s)
Er is één hoofdpersonage genaamd
Nijntje.

Nina, Daan en Knorretje zijn
de belangrijkste bijrollen.

Nijntje, Nina, Daan, pappa
konijn, mamma konijn, Tante
Trijn en Juf zijn konijnen ;
Knorretje is een varken.
Het publiek bestaat uit
verschillende diersoorten:
varkens, beren, en konijnen.

4

Connotatie: interpretatie

Publiek: Boer Jan, Oom
vliegenier, Boris, Barbara,
Betje, varken en big.

4

3

Er zijn meerdere bijrollen. Enerzijds
zijn er directe grotere bijrollen: Nina,
Daan, en Knorretje. Zij voeren de
hoofdactiviteit uit met het
hoofdpersonage.
Anderzijds zijn er directe
ondersteunende bijrollen: Juf, Vader
konijn, Moeder konijn, en Tante Trijn.
Zij ondersteunen de centrale activiteit.
In het publiek zitten verschillende
personages uit andere afleveringen.
Binnen deze afleveringen worden ze
niet verder benoemd en hebben ze
enkel een kleine ondersteunende,
gezamenlijke rol als publiek.
Er zijn drie verschillende diersoorten
als personage te zien. Daarbij zijn er
meerdere personages de diersoorten:
meerdere konijnen, meerdere varkens,
en meerdere beren.
Enerzijds is dit relatief divers: er
worden meerdere soorten en meerdere
personages getoond.
Anderzijds zijn van de dierensoorten
slechts één of enkele dieren zichtbaar
en worden er maar drie soorten
getoond. De dieren van dezelfde soort
hebben allen dezelfde kleur en vorm.
Dit is relatief beperkt. Doordat er zowel
witte als bruine konijnen worden
getoond is dit iets minder
generaliserend voor deze diersoort en
rassen, maar dat geldt niet voor de
andere diersoorten.
Er zijn in de werkelijkheid meer dan
één of twee kleuren en rassen mogelijk
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voor alle dieren. Dit is dan nog steeds
relatief beperkt.

5

6

Overi
ge
zichtb
are
dieren
Fysiek
e
kenm
erken

Afgebeeld op een schilderij:
koe, paard, schaap.
Afgebeeld op een plat bord:
kip en kuikens.
Nijntje wordt gekenmerkt
door: een witte kleur, een bol
trechtervormig lijf, een
ovaal/rond hoofd, twee
rechtop staande platte oren
bovenop haar hoofd, twee
zwarte gekruiste streepjes als
mond, en twee zwarte stipjes
als ogen. Nijntje heeft relatief
korte benen en middellange
armen. Haar handen en
voeten zijn afgerond tot een
bolletje zonder individuele
vingers en tenen. Nijntje
draagt een donkerblauwe jurk
met mouwen.
Knorretje wordt gekenmerkt
door: een oranje kleur, een
rond lijf, twee ronde kleine
armen en benen, twee kleine
driehoekige oren boven aan de
zijkant van haar hoofd, twee
zwarte rondjes als neusgaten,
een halfrond zwart streepje als
mond, en twee zwarte stipjes
als ogen. Knorretje heeft
relatief korte benen en
middellange armen. Haar
handen en voeten zijn
afgerond tot een bolletje
zonder individuele vingers en
tenen. Knorretje draagt een
gele jurk met mouwen.
Nina wordt gekenmerkt door:
een bruine kleur, een bol
trechtervormig lijf, een
ovaal/rond hoofd, twee
rechtop staande platte oren,
twee zwarte gekruiste
streepjes als mond, en twee
zwarte stipjes als ogen. Nina
heeft relatief korte benen en
middellange armen. Haar
handen en voeten zijn
afgerond tot een bolletje
zonder individuele vingers en
tenen. Nina draagt een rode
jurk met mouwen.

Er zijn weinig alternatieven die worden
getoond of benoemd. Tegelijkertijd zijn
ze niet direct uitgesloten: ze zijn niet
zichtbaar, maar worden ook niet als
onmogelijk benoemd.
Deze dieren hebben geen concrete
uitvoerende rol en zijn geen levende
wezens.
De personages hebben elk specifieke
fysieke kenmerken waardoor ze kunnen
worden onderscheiden van elkaar,
hoofdzakelijk in: vorm, kleur, en
bedekking. De fysieke kenmerken
blijven ten alle tijden hetzelfde.
Het fysieke wordt enkel aangevuld
tijdens de uitbeelding van beroepen
door de vier kleine personages (Nijntje,
Nina, Daan, en Knorretje). Zij dragen
dan andere kleding.
De fysieke kenmerken zijn versimpeld
weergegeven: details in huidtype,
beharing/bedekking, en vorm worden
niet gepresenteerd in vergelijking tot
de werkelijkheid. De neus/mond is van
de konijnen is versimpeld weergegeven
met een kruisje.
Sommige kenmerken zijn niet
waarheidsgetrouw in relatie tot echte
dieren: kleding, vormen, verhoudingen,
handen/voeten, kleur (van Knorretje).
De personages van dezelfde diersoort
hebben relatief gelijke fysieke
kenmerken. Individuele verschillen
worden getoond in: kleding, grootte,
en kleine kenmerken (zoals de
sproeten van Barbara). Vrouwelijke
personages zijn iets kleiner dan de
mannelijke personages. Er is daarnaast
een onderscheid tussen grote en kleine
personages van dezelfde diersoort:
kinderen en volwassenen.
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Daan wordt gekenmerkt door:
een witte kleur, een bol
trechtervormig lijf, een
ovaal/rond hoofd, twee
rechtop staande platte oren
bovenop zijn hoofd waarvan
zijn rechteroor halverwege
naar beneden is geklapt, twee
zwarte gekruiste streepjes als
mond, en twee zwarte stipjes
als ogen. Daan heeft relatief
korte benen en middellange
armen. Haar handen en
voeten zijn afgerond tot een
bolletje zonder individuele
vingers en tenen. Daan draagt
een groene jurk met mouwen
(de zelfde kleding als de
andere kinderen).
De juf wordt gekenmerkt
door: een witte kleur, een bol
trechtervormig lijf, een
ovaal/rond hoofd, twee
rechtop staande platte oren
bovenop haar hoofd, drie
zwarte gekruiste streepjes als
mond, en twee zwarte stipjes
als ogen. Juf heeft relatief
korte benen en middellange
armen. Haar handen en
voeten zijn afgerond tot een
bolletje zonder individuele
vingers en tenen. Juf draagt
een blauwe jurk met mouwen,
een groene kraag, en een gele
ketting met een bolletjes.
Tante Trijn wordt gekenmerkt
door: een witte kleur, een bol
trechtervormig lijf, een
ovaal/rond hoofd, twee
rechtop staande platte oren
bovenop haar hoofd, drie
zwarte gekruiste streepjes als
mond, en twee zwarte stipjes
als ogen. Tante Trijn heeft
relatief korte benen en
middellange armen. Haar
handen en voeten zijn
afgerond tot een bolletje
zonder individuele vingers en
tenen. Ze draagt een groene
jurk met rode, zwart omlijnde
rondjes.
Moeder konijn wordt
gekenmerkt door: een witte
kleur, een bol trechtervormig
lijf, een ovaal/rond hoofd,
twee rechtop staande platte
oren bovenop haar hoofd, drie
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zwarte gekruiste streepjes als
mond, en twee zwarte stipjes
als ogen. Moeder konijn heeft
relatief korte benen en
middellange armen. Haar
handen en voeten zijn
afgerond tot een bolletje
zonder individuele vingers en
tenen. Moeder konijn draagt
een oranje jurk, witte kraag,
en gele ketting met ronde
bolletjes.
Vader konijn wordt
gekenmerkt door: een witte
kleur, een rond/ovalen hoofd
met twee grote platte rechtop
staande oren, twee zwarte
stipjes als ogen en drie
gekruiste lijntjes als
neus/mond, een lang bol lijf
met relatief korte benen en
middellange armen, geronde,
uitgerekte cilinder vormen als
voeten zonder tenen, geen
handen, en geen vingers.
Vader konijn draagt een blauw
pak met een witte blouse en
zwarte stropdas.
Barbara wordt gekenmerkt
door: een bruine kleur, een
rond hoofd, twee ronde bruine
oren aan de zijkant van haar
hoofd, twee zwarte stippen als
ogen, meerdere zwarte stipjes
naast haar neus als sproetjes,
en een bolletje met twee halve
cirkel lijntjes eronder als
mond. Barbara heeft relatief
korte benen en middellange
armen. Haar handen en
voeten zijn afgerond tot een
bolletje zonder individuele
vingers en tenen. Barbara
draagt een oranje jurk.
Boris wordt gekenmerkt door:
een bruine kleur, een rond
hoofd, twee ronde bruine oren
aan de zijkant van zijn hoofd,
twee zwarte stippen als ogen,
en een bolletje met twee halve
cirkel lijntjes eronder als
mond. Boris heeft relatief
korte benen en middellange
armen. Zijn handen en voeten
zijn afgerond tot een bolletje
zonder individuele vingers en
tenen. Boris draagt een wit Tshirt met mouwen en een
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oranje schort met steekzak
aan de voorkant.
De marktman wordt
gekenmerkt door: een oranje
kleur, twee zwarte stippen als
ogen en twee omtrek cirkels
als neus (Deze zijn grote dan
zijn ogen), een zwart
horizontaal streepje als mond.
De marktman heeft relatief
korte benen en middellange
armen. Zijn handen en voeten
zijn afgerond tot een bolletje
zonder individuele vingers en
tenen. De marktman draagt
een blauw lang shirt met een
geel schort met insteekzak.
Ook heeft hij een gele hoed
met blauw lint op.
Boer Jan wordt gekenmerkt
door: een bruine kleur, een
rond/ovalen hoofd met twee
platte lange oren bovenop zijn
hoofd, een rond
trechtervormig lijf, twee
zwarte stippen als ogen, en
een bolletje met twee halve
cirkel lijntjes eronder als
mond. Zijn benen zijn zeer
kort en hebben geen voeten
met tenen. Zijn armen zijn
ook relatief kort en hebben
geen handen. Boer Jan draagt
een oranje shirt en blauwe
tuinbroek. Op zijn hoofd
draagt hij een blauwe hoed,
waar zijn oren doorheen
steken.
Oom vliegenier wordt
gekenmerkt door: een witte
kleur, een rond/ovalen hoofd
met twee platte rechtop
staande oren bovenop zijn
hoofd, twee zwarte stipjes als
ogen en drie gekruiste
streepjes als mond. Oom
vliegenier heeft relatief korte
benen en middellange armen,
geronde, uitgerekte cilinder
vormen als voeten zonder
tenen, geen handen, en geen
vingers. Oom vliegenier draagt
een gele jas met twee
verticale rijen knopen van
drie, een gele broek, en een
gele muts met oorgaten en
langere flappen aan de zijkant
tot zijn schouders. Ook draagt
hij een bruine ouderwetse
pilotenbril.
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Betje, de mamma van
Knorretje wordt gekenmerkt
door: een oranje kleur, een
rond lijf, twee kleine
driehoekige oren boven aan de
zijkant van haar hoofd, twee
zwarte rondjes als neusgaten,
een halfrond zwart streepje als
mond, en twee zwarte stipjes
als ogen. Betje heeft relatief
korte benen en middellange
armen. Haar handen en
voeten zijn afgerond tot een
bolletje zonder individuele
vingers en tenen. Betje draagt
een groene jurk met mouwen.
Het kleine varken wordt
gekenmerkt door: een oranje
kleur, een rond lijf, twee
kleine driehoekige oren boven
aan de zijkant van het hoofd,
twee zwarte rondjes als
neusgaten, een halfrond zwart
streepje als mond, en twee
zwarte stipjes als ogen. Het
varken heeft relatief korte
benen en middellange armen.
De handen en voeten zijn
afgerond tot een bolletje
zonder individuele vingers en
tenen. Het varken draagt een
blauwe jurk.

7

Anato
misch
e
verho
uding

Tijdens het uitbeelden van
beroepen dragen Nijntje, Nina,
Daan, en Knorretje andere
kleding.
Nijntje heeft een ovaal/rond
hoofd met twee recht omhoog
staande platte oren bovenop
haar hoofd. Ze heeft een
relatief grote bolle/trechter
vormige romp, korte armen en
zeer korte benen. Haar voeten
zijn plat aan de onderkant en
afgerond en haar handen zijn
afgeronde bolletjes. Ze heeft
geen tenen of vingers. Ook
heeft ze kleine ogen (twee
stipjes) en een kleine
neus/mond (kruisje). Nijntje
heeft geen zichtbare nek en
onderscheid tussen haar neus
en mond is er niet.
Knorretje heeft een rond hoofd
met twee kleine driehoekige
oren aan de zijkant. Ze heeft
een grote bolle romp met
korte armen en korte benen.
Haar voeten zijn plat aan de

De dierenpersonages zijn een
anatomische mengelmoes tussen echte
dieren en mensen. De verhouding is
voor werkelijke dieren onjuist in
vergelijking tot de werkelijkheid: te
langgerekt, de vorm van de ledematen
is onjuist, en de personages zijn
verticaal uitgelijnd.
De personages hebben daarnaast
aspecten die voor mensen niet
kloppen: andere oren, andere voeten,
en een kruisje als neus/mond. Zowel
dierlijke als menselijke anatomie is
vermengd tot één geheel voor elk
dierenpersonage.
De personages zijn rechtop gezet,
boller gerond, en hebben geen vacht.
Daarmee wordt niet direct de
werkelijkheid getoond. Anderzijds kan
dit worden gerelateerd aan
versimpeling. De lijnen van de lijven
zijn veel vloeiender en ronder. De ogen
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onderkant en afgerond en
haar handen zijn afgeronde
bolletjes. Ze heeft geen tenen
of vingers. Knorretje heeft
zowel een neus, als mond.
Haar ogen, mond en neus zijn
aangeduid met zwarte cirkels
en stippen. Knorretje heeft
geen zichtbare nek. In
verhouding tot Nijntje en Nina
is haar hoofd kleiner en
ronder.
Nina heeft een rond/ovalen
hoofd met twee recht omhoog
staande platte oren bovenop
haar hoofd. Ze heeft een
relatief grote bolle/trechter
vormige romp, korte armen en
zeer korte benen. Haar voeten
zijn plat aan de onderkant en
afgerond en haar handen zijn
afgeronde bolletjes. Ze heeft
geen tenen of vingers. Ook
heeft ze kleine ogen (twee
stipjes) en een kleine
neus/mond (kruisje). Nina
heeft geen zichtbare nek en
onderscheid tussen haar neus
en mond is er niet.
Daan heeft een ovaal/rond
hoofd met twee recht omhoog
staande platte oren bovenop
zijn hoofd. Zijn rechteroor is
halverwege dubbel gekromd,
de andere staat volledig
rechtop omhoog. Hij heeft een
relatief grote en
bolle/trechtervormige romp,
korte armen en zeer korte
benen. Zijn voeten zijn plat
aan de onderkant en afgerond
en haar handen zijn afgeronde
bolletjes. Hij heeft geen tenen
of handen.
Ook heeft hij kleine ogen
(twee stipjes) en een kleine
neus/mond (kruisje). Daan
heeft geen zichtbare nek en
onderscheid tussen zijn neus
en mond is er niet.

en mond/neus zijn veel simpeler
weergegeven met enkel een stip,
rondje of kruisje. Er zijn geen details
van vormen, onder de huid liggende
structuren, of gewrichten te zien.
De anatomie van de personages lijkt
relatief sterk op mensen: verticaal
uitgelijnd en met armen en benen
gepresenteerd.
De anatomische verhouding is
daarentegen ook onjuist, in vergelijking
tot zowel de mens, als dieren. Alle
personages hebben een relatief groot
hoofd en een bol gerond lijf. De
ledematen zijn niet lang en hebben
geen duidelijke onder en boven
gedeelte met een scharnier/rol
gewricht. Daarnaast hebben ze een
romp die over hun benen bungelt en
relatief veel groter is. Bovendien
hebben ze geen handen of voeten,
maar zijn de ledematen bolvormig
afgerond. Anatomisch is het lijf en
hoofd te groot in verhouding tot de
ledematen.
De personages van dezelfde
diersoorten zijn relatief gelijk in
anatomische verhoudingen, met
verschillen in grootte.
De vrouwelijke personages zijn iets
kleiner dan de mannelijke. De
vrouwelijke konijnen hebben daarnaast
een iets ronder hoofd en iets dikkere
en stomper afgeronde oren.

Juf heeft een ovaal/rond hoofd
met twee recht omhoog
staande platte oren bovenop
haar hoofd. Ze heeft een
relatief grote en
bolle/trechtervormige romp,
korte armen en zeer korte
benen. Haar voeten zijn plat
aan de onderkant en afgerond
en haar handen zijn afgeronde
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bolletjes. Ze heeft geen tenen
of handen.
Ook heeft ze kleine ogen
(twee stipjes) en een kleine
neus/mond (kruisje met drie
streepjes). Juf heeft geen
zichtbare nek en onderscheid
tussen haar neus en mond is
er niet.
Vader konijn heeft een
ovaal/rond hoofd met twee
recht omhoog staande platte
oren bovenop zijn hoofd. Hij
heeft een relatief grote en
bolle/trechtervormige romp,
korte armen en korte benen.
In vergelijking tot andere
personages heeft hij langere
benen. Zijn voeten zijn plat
aan de onderkant en afgerond
en zijn handen zijn afgeronde
bolletjes. Hij heeft geen tenen
of handen.
Ook heeft hij kleine ogen
(twee stipjes) en een kleine
neus/mond (kruisje met drie
streepjes). Vader konijn heeft
geen zichtbare nek en
onderscheid tussen zijn neus
en mond is er niet.
De Mamma van Nijntje heeft
een ovaal/rond hoofd met
twee recht omhoog staande
platte oren bovenop haar
hoofd. Ze heeft een relatief
grote en bolle/trechtervormige
romp, korte armen en zeer
korte benen. Haar voeten zijn
plat aan de onderkant en
afgerond en haar handen zijn
afgeronde bolletjes. Ze heeft
geen tenen of handen.
Ook heeft ze kleine ogen
(twee stipjes) en een kleine
neus/mond (kruisje met drie
streepjes). De Mamma van
Nijntje heeft geen zichtbare
nek en onderscheid tussen
haar neus en mond is er niet.
Betje, de Mamma van
Knorretje, heeft een rond
hoofd met twee kleine
driehoekige oren aan de
zijkant. Ze heeft een grote
bolle romp met korte armen
en korte benen. Haar voeten
zijn plat aan de onderkant en
afgerond en haar handen zijn
afgeronde bolletjes. Ze heeft
geen tenen of vingers. Betje
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heeft zowel een neus, als
mond. Haar ogen, mond en
neus zijn aangeduid met
zwarte cirkels en stippen.
Betje heeft geen zichtbare
nek. In verhouding tot de
andere dieren heeft Betje een
kleiner en ronder hoofd.
De marktman heeft een rond
hoofd met twee kleine
driehoekige oren aan de
zijkant. Hij heeft een grote
bolle romp met korte armen
en korte benen. Zijn voeten
zijn plat aan de onderkant en
afgerond en haar handen zijn
afgeronde bolletjes. Hij heeft
geen tenen of vingers. De
marktman heeft zowel een
neus, als mond. Zijn ogen,
mond en neus zijn aangeduid
met zwarte cirkels en stippen.
De marktman heeft geen
zichtbare nek. In verhouding
tot de andere dieren heeft De
marktman een kleiner en
ronder hoofd.
Boer Jan heeft een ovaal/rond
hoofd met twee recht omhoog
staande platte oren bovenop
zijn hoofd. Hij heeft een
relatief grote en
bolle/trechtervormige romp,
korte armen en korte benen.
Zijn voeten zijn plat aan de
onderkant en afgerond en zijn
handen zijn afgeronde
bolletjes. Hij heeft geen tenen
of handen.
Ook heeft hij kleine ogen
(twee stipjes) en een kleine
neus/mond (kruisje met drie
streepjes). Boer Jan heeft
geen zichtbare nek en
onderscheid tussen zijn neus
en mond is er niet.
Oom vliegenier heeft een
ovaal/rond hoofd met twee
recht omhoog staande platte
oren bovenop zijn hoofd. Hij
heeft een relatief grote en
bolle/trechtervormige romp,
korte armen en korte benen.
Zijn voeten zijn plat aan de
onderkant en afgerond en zijn
handen zijn afgeronde
bolletjes. Hij heeft geen tenen
of vingers.
Ook heeft hij kleine ogen
(twee stipjes) en een kleine
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neus/mond (kruisje met drie
streepjes). Oom vliegenier
heeft geen zichtbare nek en
onderscheid tussen zijn neus
en mond is er niet.
Barbara heeft een rond bruin
groot hoofd met twee grote
ronde bruine oren op haar
hoofd. Ze heeft een relatief
bolle/trechtervormige romp,
korte armen, en zeer korte
benen. Haar voeten zijn plat
aan de onderkant en afgerond
en haar handen zijn afgeronde
bolletjes. Ze heeft geen tenen
of vingers. Ook heeft ze
relatief kleine ogen (twee
stipjes), kleine sproeten. De
mond en neus zijn aan elkaar
verbonden, maar wel beide
aanwezig. Barbara heeft geen
zichtbare nek. In vergelijking
tot de andere volwassen
personages is Barbara kleiner.
Boris heeft een rond bruin
groot hoofd met twee grote
ronde bruine oren op haar
hoofd. Hij heeft een relatief
bolle/trechtervormige romp,
korte armen, en zeer korte
benen. Zijn voeten zijn plat
aan de onderkant en afgerond
en zijn handen zijn afgeronde
bolletjes. Hij heeft geen tenen
of vingers. Ook heeft hij
relatief kleine ogen (twee
stipjes), kleine sproeten. De
mond en neus zijn aan elkaar
verbonden, maar wel beide
aanwezig. Boris heeft geen
zichtbare nek. In vergelijking
tot de andere volwassen
personages is Boris kleiner.
Tante Trijn heeft een
ovaal/rond hoofd met twee
recht omhoog staande platte
oren bovenop haar hoofd. Ze
heeft een relatief grote en
bolle/trechtervormige romp,
korte armen en zeer korte
benen. Haar voeten zijn plat
aan de onderkant en afgerond
en haar handen zijn afgeronde
bolletjes. Ze heeft geen tenen
of handen.
Ook heeft ze kleine ogen (2
stipjes) en een kleine
neus/mond (kruisje met drie
streepjes). Tante Trijn heeft
geen zichtbare nek en
onderscheid tussen haar neus
en mond is er niet.
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Het varken heeft een rond
hoofd met twee kleine
driehoekige oren aan de
zijkant. Het heeft een grote
bolle romp met korte armen
en korte benen. De voeten zijn
plat aan de onderkant en
afgerond en haar handen zijn
afgeronde bolletjes. Het heeft
geen tenen of vingers.
Daarnaast heeft het zowel een
neus, als mond. De ogen,
mond en neus zijn aangeduid
met zwarte cirkels en stippen.
Het heeft geen zichtbare nek.
In vergelijking tot de andere
dieren heeft dit personage een
kleiner en ronder hoofd.
De personages van dezelfde
diersoorten zijn relatief gelijk,
met verschillen in grootte.

8

Gende
r

De vrouwelijke personages
zijn iets kleiner dan de
mannelijke. De vrouwelijke
konijnen hebben daarnaast
een iets ronder hoofd en iets
dikkere en stomper afgeronde
oren.
Nijntje, Nina, en Knorretje
hebben alle drie een jurk aan
en een hogere stem. Zij zijn
vrouwelijk. De namen zijn
over het algemeen
meisjesnamen en/of
verkleinnamen.

Dit is voor een groot deel gebaseerd op
veronderstellingen: kleding,
beroep/functie en (al bekende)naam.
Er zijn zowel mannelijke als vrouwelijke
personages te zien. Het
hoofdpersonage is vrouwelijk.

Daan is over het algemeen
een jongensnaam. De stem is
lager in toon, maar hij draagt
hetzelfde type kleding als de
vrouwelijke kinderpersonages.
Juf is een vrouwelijk beroep.
Ook heeft ze een hogere stem.
Vader konijn wordt pappa
genoemd, wijzend op een
mannelijk gender.
Mamma Konijn wordt mamma
genoemd, wijzend op een
vrouwelijk gender.
Betje, de moeder van
Knorretje, draagt een jurk en
heeft een hogere stem. Ze lijkt
daarmee op een vrouwelijk
personage.
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De marktman heeft geen
directe naam, maar heeft een
lagere stem in toon. Dit is een
mannelijk personage.
Boer Jan wordt boer genoemd,
een mannelijke versie van het
beroep (Boer Jan is niet Boerin
Jan). Dit is een mannelijk
personage.
Oom vliegenier wordt oom
genoemd, wijzend op een
mannelijk gender.
Barbara is over het algemeen
een naam voor vrouwen, het
is een vrouwelijk personage
Boris is over het algemeen een
naam voor mannen, het is een
mannelijk personage.
Tante Trijn wordt tante
genoemd, wijzend op een
vrouwelijk gender.

9

Naam
/bena
ming

Daarnaast wordt er gespeeld
met genders in de getoonde
beroepen.
Dokter, kok, boer,
timmerman, artiest, coureur,
detective, voetballer,
astronaut: worden niet
omgeschreven naar de
vrouwelijke versie, maar wel
door vrouwelijke personages
uitgebeeld.
De beroepen van mannelijke
personages, zoals Boris en De
Marktman, worden ook
uitgebeeld door vrouwelijke
personages (Nina en
Knorretje).
Het hoofdpersonage wordt
Nijntje genoemd.
Het varkentje wordt Knorretje
genoemd.
Het bruine konijn wordt Nina
genoemd.
Juf wordt naar haar functie
genoemd: Juf.
Het konijn achter de piano
wordt Tante Trijn genoemd.
De vader van Nijntje wordt
pappa genoemd, naar zijn
relatie tot Nijntje. De moeder

Namen kunnen gedeeltelijk worden
gerelateerd aan de diersoort: Nijn is
een gedeelte van konijn en Nina is van
Nijn een afgeleide van. Knorren is een
geluid van varkens, waar Knorretje een
afgeleide van is.
De namen zijn echter niet allen direct
dierlijk, maar zijn ook gerelateerd aan
sociale relaties en beroepen. Juf wordt
genoemd naar haar beroep en de
mamma en pappa van Nijntje naar hun
relatie tot Nijntje.
Alleen Knorretje wordt benaamd op
basis van dierlijke gedrag (knorren).
Niet alle personages worden genoemd
bij de voornaam. Voor sommige
personages is voorkennis nodig uit
eerdere afleveringen.
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van Nijntje wordt mamma
genoemd, naar haar relatie tot
Nijntje.
Een aantal personages worden
niet bij naam genoemd in deze
aflevering. Op basis van de
andere twee afleveringen
kunnen deze worden ingevuld
na aanleiding van de fysieke
kenmerken: Boer Jan, Betje,
De marktman, Oom vliegenier,
Barbara, en Boris.

10

Groott
e

Er is daarnaast één ander
varken te zien welke geen
naam heeft binnen de
aflevering en niet in de andere
afleveringen aan bod komt.
In verhouding tot elkaar
hebben de kinderpersonages
relatief eenzelfde (verticale)
marge in grootte. Ze zijn
namelijk niet meerdere
koppen groter dan anderen.
Ze zijn echter niet allemaal
exact dezelfde grootte.
Nijntje is de grootste, daarna
volgen Nina en Daan. Dit
verschil is minimaal. Knorretje
is kleiner dan de
konijnenpersonages.
Nijntje, Nina, Knorretje en
Daan zijn kleiner dan de
volwassen personages. Zij zijn
kinderen.

De verhouding van Nijntje, Nina, Daan
en Knorretje ten opzichte van de
andere personages is juist. Er is een
onderscheid in grootte gebaseerd op
leeftijd: kinderen en volwassenen.
In vergelijking tot de diersoorten in de
werkelijkheid zijn deze echter niet
proportioneel. Een varkentje is veel
groter dan een konijn en een beer is
groter dan beide anderen. Knorretje die
kleiner is dan de konijnen is niet
logisch. Een varken, of zelfs een
biggetje, is niet kleiner of zelfs groter
dan een jong konijn.
Mannelijke volwassen personages zijn
groter dan de vrouwelijke volwassen
personages.

De volwassen varkens zijn
kleiner dan de konijnen, maar
groter dan de volwassen
beren.
De volwassen beren zijn
kleiner dan de volwassen
varkens en konijnen.
Vader konijn is groter dan alle
andere personages. Hij is een
stuk groter dan Barbara beer.
Bij boer Jan, Oom vliegenier
en De marktman is Vader
konijn net iets groter, maar is
het verschil niet erg groot.

11

Kleur(
en)
(van
perso

De mannelijke personages zijn
iets groter dan de vrouwelijke
personages.
Nijntje is hoofdzakelijk wit met
een blauwe accentkleur
(kleding).

De personages hebben één gehele
effen lijfkleur.
De huidskleuren zijn daarmee relatief
generaliserend en stereotype, er zijn
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nages
)

Knorretje is hoofdzakelijk
oranje met een gele
accentkleur (kleding).
Nina is hoofdzakelijk bruin met
een oranje accentkleur
(kleding).
Daan is hoofdzakelijk wit met
een groene accentkleur
(kleding).
Tante Trijn is hoofdzakelijk wit
met een rood/groen/zwart
kleuraccent (kleding).

ook andere mogelijkheden, maar deze
worden niet getoond.
De kleur van het varken is echter
onjuist in vergelijking tot de
werkelijkheid. varkens zijn niet oranje.
Daarnaast zijn de kleuren versimpeld:
één/enkele tinten in effen kleurvlakken.
Mannelijke volwassen personages
hebben relatief meer kleuren dan
vrouwelijke volwassen personages.

Juf is hoofdzakelijk wit. Ze
heeft een kleuraccent in
blauw, groen en geel.
Pappa konijn is hoofdzakelijk
wit met een blauwe, witte, en
zwarte accentkleur (kleding).
Mamma konijn is hoofdzakelijk
wit met een oranje/wit/geel
kleuraccent (kleding).
Betje is hoofdzakelijk oranje
met een groen kleuraccent
(kleding).
De marktman is hoofdzakelijk
oranje met een gele en blauwe
accentkleur (kleding).
Boer Jan is hoofdzakelijk bruin
met een oranje en blauwe
accentkleur (kleding en
hoofddeksel).
Oom vliegenier is
hoofdzakelijk wit met een gele
accentkleur (pilotenpak).
Barbara is hoofdzakelijk bruin
met een oranje accentkleur
(kleding).
Boris is hoofdzakelijk bruin
met een oranje/wit/blauw
kleuraccent (kleding).

12

Lichaa
msbe
dekki
ng

Het varken is hoofdzakelijk
oranje met een blauw
kleuraccent (kleding).
Alle personages hebben een
vlakke, gladde, effen huid. Er
wordt geen vacht of haren
getoond. Zo lijken ze relatief
glad.

Dit klopt niet in vergelijking tot de
werkelijkheid waarin dieren een vacht
hebben en geen kleding dragen.
Bovendien wordt door de effen
huidskleur zonder structuur niet direct
een vacht getoond. Dieren in de
werkelijkheid hebben dit wel.

122

13

Bewe
ging

Nijntje draagt een blauwe
jurk.
Knorretje draagt een gele jurk.
Nina draagt een rode jurk.
Daan draagt een groene jurk.
Juf draagt een blauwe jurk
met groene kraag en een gele
ketting.
Tante Trijn draagt een groene
jurk met rode, zwart omlijnde,
rondjes.
Pappa konijn draagt een blauw
pak, witte blouse, zwarte
stropdas, en een gele knoop.
Mamma konijn draagt een
oranje jurk met witte kraag en
een gele bolletjes ketting.
Betje draagt een groene jurk.
De marktman draagt een
blauw T-shirt en een geel
schort met insteekzak. Zijn
gele hoed met blauw lint heeft
hij binnen af.
Boer Jan draagt een rood shirt
met blauwe tuinbroek.
Oom vliegenier draagt een
gele jas met vier witte knopen
in rijen geplaatst. Hij draagt
ook een gele broek, een gele
muts met lange zijkanten en
oorgaten, en een bruine
pilotenmasker.
Barbara draagt een oranje
jurk.
Boris draagt een blauwe
broek, wit T-shirt en oranje
schort.
Het varken draagt een blauwe
jurk.
Alle dierenpersonages kunnen:
de armen en benen bewegen,
op twee benen lopen, en
kunnen zitten. Daarnaast
kunnen ze zowel allen
voortbewegen.
De benen zijn echter één
statisch geheel dat beweegt
vanuit de heup. Ook het hoofd
en de romp zijn relatief
statisch bewegend.
Nijntje, Nina, Knorretje, en
Daan kunnen dansen in
formatie, zingen, lopen,
rennen, sturen en zijn
gewichtsloos in de ruimte. Op
het toneel bewegen ze naar
voren en opzij, maar bewegen
ze voornamelijk met hun
armen omhoog en omlaag.
De personages kunnen tevens
hun mond niet allen open
doen. Bij Knorretje wordt dit

De kleding is ten alle tijden hetzelfde.
Enkel voor Nijntje, Nina, Knorretje en
Daan verandert de kleding tijdens het
optreden. Daarbij wordt gewisseld naar
dezelfde kleding van het publiek (boer
Jan, Oom vliegenier), en gerelateerd
aan het beroep.
De mannelijke personages hebben
vaker meer verschillende onderdelen
van kleding.

De personages kunnen zelfstandig
bewegen, maar zijn niet flexibel en
relatief statisch. De dieren lijken geen
rolgewrichten te hebben, maar enkele
scharnier gewrichten of zelfs geen. De
benen bewegen als statische stokjes
ten opzichte van de romp. Het hoofd
kan beperkt naar links of rechts en
boven en beneden bewegen:
bewegingen zijn eerder enkel
veranderingen van de stand van het
hoofd. De armen kunnen bewegen
vanuit het aanhechtingspunt aan de
romp (de schouder), maar hebben
geen duidelijke ellenboog. De armen
zijn als geheel meer gekromd bij een
beweging van de armen, niet geknikt.
Deze ledematen kunnen relatief meer
bewegen dan de benen.
De bewegingen zijn dan wel statisch,
maar niet onderbroken. Bewegingen
zijn redelijk vloeiend en gemakkelijk.
Dit kan worden gerelateerd aan
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als enige getoond door het
rondje (haar mond) groter te
laten worden.
Van alle personages kunnen
de ogen bewegen. Deze
kunnen kleiner worden of
samenknijpen tot halve
maantjes of platte bolletjes.

14

Licha
melijk
e
functi
es

De personages kunnen allen:
lopen, praten, lachen, en
zitten.
Nijntje, Nina, Knorretje, en
Daan kunnen daarnaast
:dansen in formatie, zingen,
lopen, rennen, sturen, dingen
vasthouden en oppakken,
springen, en zijn gewichtsloos
in de ruimte. Op het toneel
bewegen ze naar voren en
opzij, maar bewegen ze
voornamelijk met hun armen
omhoog en omlaag.
Zij kunnen allemaal de
ledematen (armen en benen)
bewegen apart van de romp.
Deze zijn niet direct met rol of
scharniergewrichten te
bewegen, maar bewegen
vloeiender en soepeler. De
benen kunnen enkel als
statisch geheel bewegen.
Nijntje kan haar mond/neus
niet bewegen. Ditzelfde geldt
voor Juf, Nina, Daan, Tante
Trijn, Vader konijn, Moeder
konijn, Oom vliegenier, en
Boer Jan.
Knorretje, Betje, De
marktman, Barbara, en Boris
hebben een aparte neus en
mond en kunnen de mond wel
bewegen (voor de varkens
wordt deze groter en kleiner,
voor de beren bewegen ze een
klein beetje naar boven en
beneden). De mond beweegt
niet mee op basis van spraak.

versimpeling: vloeiender en
makkelijker bewegen.
In relatie tot de werkelijkheid van
dieren is de beweging van de
personages onjuist. Dieren kunnen ook
zitten en langzaam en snel
voortbewegen, maar niet op dezelfde
wijze bewegen als wordt getoond
(statisch en verticaal uitgelijnd). Het
voortbewegen van echte dieren wordt
niet getoond: op vier poten bewegend
en/of hupsend (konijnen). Echte dieren
kunnen bovendien niet iets vastpakken
met de poten.
Dit lijken voornamelijk normale
‘menselijke’ bewegingen.
De personages kunnen voortbewegen,
communiceren, dingen ondernemen, en
dingen oppakken en vasthouden. Hierin
ligt zowel een dierlijke, als een
menselijke betekenislaag in besloten.
Enerzijds vormt de presentatie een
tegenstelling tot de werkelijkheid van
dieren: dieren kunnen niet rechtop
lopen, spullen dragen, rechtop staan,
en dingen vasthouden. Dieren in de
werkelijkheid kunnen bovendien hun
mond meer bewegen, wat deze
personages niet allemaal en veel
kunnen.
In tegenstelling tot de werkelijkheid
zijn er ook elementen niet zichtbaar:
het is niet zichtbaar hoe konijnen zich
voort bewegen door middel van hupsen
(springen met de achterpoten en
daarbij de voorpoten naar voren
verplaatsen). Ook lopen de dieren in de
werkelijkheid op alle vier hun pootjes,
in tegenstelling tot de personages.
De lichamelijke functies zijn anderzijds
relatief sterk van menselijke indicatie:
praten, oppakken van objecten, lopen
op twee benen/poten, en lachen, zijn
menselijke functies en activiteiten.
Dit kan tevens worden gerelateerd aan
versimpeling: bewegingen zijn relatief
makkelijk, vloeiend en verticaal en
horizontaal gepositioneerd. Functies
zijn daarnaast in zekere zin ‘makkelijk’
of basis aspecten van het menselijke
leven: praten, dingen oppakken, en
lopen.

Met de gebruiksvoorwerpen
beelden Nijntje, Nina,
Knorretje, en Daan beroepen
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uit door de handelingen na te
doen. Ook doen ze alsof ze
slapen door hun armen onder
hun hoofd aan één kant samen
te vouwen en hun ogen dicht
te doen.

15

Emoti
es

De ogen van de
dierenpersonages kunnen
bewegen en knipperen:
toegeknepen en lach-oogjes.
Spanning/bang: Knorretje
vindt het optreden erg
spannend vooraf. Ze heeft een
beetje plankenkoorts.
Blij: Nijntje, Nina, Knorretje
en Daan zijn vrolijk en blij
tijdens het liedje dat ze
zingen. Ook het publiek is
vrolijk en applaudisseert mee.

16

Karak
tereig
ensch
appen

In hoeverre dieren in de werkelijkheid
deze emoties ervaren is niet bekend.
Wel kan gedrag erop lijken, maar dit is
een menselijke interpretatie.
Emoties is een menselijk concept en
deze zijn als zodanig zichtbaar in het
programma. Het lachen bij vrolijkheid
is daar een voorbeeld van.

Er worden geen specifieke
karaktereigenschappen
genoemd.

Dit kan worden gerelateerd aan
versimpeling: blijheid en angst zijn
basisemoties die relatief makkelijk
kunnen worden omschreven.
In hoeverre dieren in de werkelijkheid
deze karaktereigenschappen hebben is
niet bekend.

Er kunnen wel
veronderstellingen worden
gedaan op basis van het
getoonde gedrag en emotie.

‘Karaktereigenschappen’ is een
menselijk concept en deze zijn als
zodanig te interpreteren in het
programma.

Nijntje is opgewekt, lief en
zorgzaam (ze moedigt
Knorretje aan en helpt haar).

Binnen het programma worden deze
niet specifiek benoemd, maar kunnen
deze worden geïnterpreteerd uit het
getoonde gedrag, emoties en handelen
van personages. Elk personage heeft
eigen karaktereigenschappen binnen
het verhaal.

Knorretje is een beetje
nerveus, onzeker, (om op te
treden) en dapper (ze doet het
toch en gaat door).
Juf is bemoedigend en
zorgzaam (ze spoort haar
leerlingen aan om te laten zien
wat ze kunnen).
Daan en Nina zijn opgewekt,
niet nerveus, en zelfverzekerd
genoeg om het optreden te
geven.
Oom vliegenier is zelf
reflectief, hij kan om de
afbeelding van zijn persoon
lachen.
Mamma konijn is opmerkend
en alert. Ze ziet wat Nijntje
doet voor Knorretje.
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17

18

Intere
sses/
houde
n van
(van
perso
nages
)

Attrib
uten

Over de andere personages
over verdere details worden
niet genoemd of zijn niet goed
zichtbaar.
Er worden geen duidelijke
uitspraken gedaan over waar
de personages van houden. De
beroepen die ze uitbeelden
zijn uiteenlopend en niet
gerelateerd aan individuele
interesses, maar onderdeel
van een liedje.
Nijntje, Nina, Knorretje, en
Daan houden van elkaar als
vriendjes, omdat ze
samenkomen zonder zichtbare
dwang en ze een vriendschap
hebben. Nijntje helpt
Knorretje.
De personages hebben zelf
geen vast attribuut, maar
worden langere tijd en/of
herhaaldelijk met één/enkele
voorwerpen of activiteiten
getoond.
De beroepen worden door
Nijntje, Nina, Knorretje, en
Daan bezongen. Daarbij
gebruiken ze verschillende
attributen en voorwerpen. Dit
zijn geen vaste attributen die
ze ten alle tijden bij zich
hebben, maar die steeds per
beroep worden gebruikt. Dit
zijn: gebruiksvoorwerpen,
kleding, meubels, en
tekeningen.
De kunstenares wordt
uitgebeeld met: een
verfkwast, verfschort, en
palet. De timmerman wordt
daarnaast uitgebeeld met een
hamer en werkbank. De piloot
wordt uitgebeeld met een
pilotenjas en bril, wolken, en
een vliegtuig.

19

Gebru
iksvoo
rwerp
en

Een piano wordt gebruikt om
muziek te spelen.
Er zijn stoelen voor het
publiek om op te zitten.
Er wordt een podium gebruikt
om op te treden.
Barbara gebruikt een
fototoestel om foto’s te
maken.

De interesses van personages zijn
gebaseerd op veronderstellingen
binnen deze aflevering.
De personages zijn indirect
geïnteresseerd in elkaar, als vrienden.
Zij zijn tegelijkertijd in beeld, treden
samen op, helpen elkaar, en worden
vrienden genoemd. Vriendschap is een
bepaalde interesse/houden van als
sociale relatie tussen personages.
‘Interesse/houden van’ is tevens een
menselijk concept. In hoeverre
werkelijke dieren deze ook hebben, is
niet bekend.
De personages hebben geen vaste
attributen, maar worden er wel
herhaaldelijk of langere tijd mee
gepresenteerd. Daarmee worden
verschillende beroepen uitgebeeld.
Getoonde attributen zijn kenmerkend
voor het desbetreffende beroep, zoals
de verfkwast en schort voor
kunstenares, de hamer en werkbank
voor de timmerman, en het vliegtuig
en de pilotenjas voor de piloot.
Dit zou een vorm van stereotypering
kunnen omvatten: het herhaaldelijk
tonen met bepaalde aspecten en het
uitbeelden van beroepen met bepaalde
voorwerpen.
De beroepen die worden uitgebeeld
relateren gedeeltelijk aan personages
uit het publiek (piloot, timmerman,
boer). Deze personages hebben
dezelfde attributen niet permanent bij
hen. Attributen zijn kenmerkend voor
de beroepen, omdat ze nodig zijn in:
de desbetreffende activiteit, als
bescherming tegen weersinvloeden,
een middel zijn, en als
gebruiksvoorwerp dienen worden voor
het beroep.
Dieren in de werkelijkheid hebben
evenals de personages geen vast
attribuut.
Dieren in de werkelijkheid hebben niet
direct gebruiksvoorwerpen en hebben
geen zelf gekochte/gemaakte spullen.
Niet-natuurlijk-aanwezige voorwerpen
of gebruiksvoorwerpen worden in de
werkelijkheid door de mensen
gemaakt, gebruikt, en/of verschaft.
In de getoonde gebruiksvoorwerpen zit
dan een relatief menselijke toon.
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Er worden kleding en
gebruiksvoorwerpen gebruikt
om de beroepen uit te
beelden, zie ook ‘attributen’.
Daarbij worden de volgende
aspecten gebruikt:
Beroep: boer
•
Tuinbroek (gelijk
als Boer Jan),
hoed, mandje,
kippen (getekend
en uitgeknipt op
een plat papier).
Beroep: piloot
•
Gele jas, gele
broek, gele muts
met lange
zijkanten,
pilotenmasker, en
een vliegtuig,
wolken en zon
(getekend en
uitgeknipt op een
plat papier).
Beroep: timmerman
•
Hamer, wit T-shirt,
blauwe broek en
oranje schort
(gelijkend op de
outfit van Boris),
boekenkast in
onderdelen
(getekend en
uitgeknipt op een
plat papier).
Beroep: artiest
•
Verfkwast, wit
schort met vlekken
in blauw, geel en
rood, schilderij
lijsten (getekend
en uitgeknipt op
een plat papier).
Beroepen die binnen een
andere omgeving worden
getoond (op de plaats waar
het beroep wordt uitgevoerd,
in plaats van op het podium):
Beroep: coureur
•
Racewagen, helm,
wit T-shirt met
gekleurde strepen
op de armen en
nek in de kleur
van de wagen, en
een finish lijn en
vlag (zwart/wit
geblokt), podium
1-2-3, en bos
bloemen.
Beroep: detective
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•

20

Kleur
gebrui
k
(algeh
eel)

Loep, zaklamp,
een bruine lange
jas met witte cape
met bruine strepen
in vierkanten, een
bruin pet met voor
en achterklep en
zijdelen. Deze is in
dezelfde kleuren
als de jas. De
boeven zijn Daan
en Knorretje, zij
hebben een zwart
masker en
wit/zwart
gestreept T-shirt.
Ze hebben zoete
broodjes die ze
opeten.
Beroep: voetballer
•
Voetbal, doel,
zwarte
sportschoenen,
oranje sokken,
oranje tenue met
een nummer, cup,
en een stadion
met
stadionlampen.
Nina is mede
voetballer en
Knorretje staat als
doelman.
Beroep: astronaut
•
Ruimteschip in
oranje en geel, wit
ruimtepak, sterren
en planeten, de
maan, en een
ruimtehelm. De
ruimtehelmen zijn
in het klaslokaal
kartonnendozen
met getekende
rondjes en
vierkanten.
Programma
In dit programma worden
De kleuren zijn effen, verzadigd, en in
verzadigde en effen kleuren
een enkele tint zichtbaar. Er worden
gebruikt in één enkele tint.
zowel primaire, als secundaire kleuren
Kleuren zijn niet fel, hard
getoond.
en/of glanzend.
Het kleurgebruik is simpel en niet
De personages hebben geen
direct realistisch. Het wordt gebruikt
contourlijnen.
om objecten, personages, omgeving en
Getoonde kleuren zijn: geel,
andere elementen van elkaar te
blauw, rood, oranje, groen,
onderscheiden.
wit, en zwart.
In tegenstelling tot het programma
Enkel zwart heeft een lichte
komen in de werkelijkheid meerdere
glans, de kleur die gebruikt
verschillende kleuren en tinten
wordt voor de ogen, neus en
tegelijkertijd voor dan worden
mond.
gepresenteerd binnen dit programma.
Elementen/vlakken hebben
één bepaalde kleur. Kleuren
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worden niet door elkaar
gemengd.
Door middel van enkele kleine
slag schaduwen, licht
glinstering, en overlap in
kleuren wordt diepte
gecreëerd. Zo geven de auto,
bomen en de personages zelf
een schaduw op de grond
wanneer zij staan of zichtbaar
zijn. Deze schaduwen zijn
klein en enkel op de vorm
gericht.

21

Plastic
iteit
(2D/3
D)

Door middel van kleur wordt
diepte aangegeven in een
enkel geval. Zo is de
binnenste ring van de zaklamp
(bij de detective) lichtblauw .
Dit programma is drie
dimensionaal, het beeld heeft
diepte. De personages,
gebruiksvoorwerpen/attributen
, en natuurlijke elementen zijn
drie dimensionaal: ze hebben
diepte en steken af tegen de
platte achtergrond.
Met slagschaduw, licht
glinstering, en overlap wordt
de diepte benadrukt.

22

Vorm
en

23

Stijl

24

Settin
g

Dit is de enige aflevering waarin andere
kleuren te zien om diepte aan te
geven: lichtblauw naast de gewone
blauwe tint.

Deze plasticiteit is in de basis gelijkend
aan de werkelijkheid. Personages
hebben diepte en ruimtelijkheid.
Anderzijds wordt diepte niet overal
gepresenteerd: het landschap is relatief
plat, waarbij enkel bomen, objecten en
personages een diepte hebben.
Versimpeling speelt echter
tegelijkertijd, waardoor dit anderzijds
afwijkt van de werkelijkheid. Niet alle
getoonde aspecten zijn ruimtelijk, zoals
de grasvelden.

Sommige gebruiksvoorwerpen
zijn 3D en andere 2D. Er is
een onderscheid tussen
Binnen deze aflevering worden ook 2D
tekeningen om attributen uit
gebruiksvoorwerpen gebruikt:
te beelden en objecten.
tekeningen om uit te beelden.
De vormen in deze aflevering
De vormen zijn simpel, ongevaarlijk, en
zijn niet hoekig maar steeds
zeer zacht weergegeven.
stomp en afgerond. Ook zijn
ze wat boller door het 3D
effect. Daarnaast zijn er
basisvormen te zien:
driehoeken, vierkanten,
rechthoeken, rondjes, en
halfronde vormen.
De stijl lijkt op klei animatie
De stijl is simplistische 3D computer
poppen, waarbij de beelden
animatie.
elkaar snel opvolgen. De
schakeling tussen beelden is
echter niet te zien.
Omgeving
De aflevering speelt zich
De setting wordt simpel weergegeven
hoofdzakelijk af in en rond de
met gebruiksvoorwerpen, gebouwen,
school.
meubels, en bomen. De setting is
daarmee snel duidelijk, ook al zijn niet
Rond de school is het
alle mogelijkheden te zien.
schoolgebouw te zien, met een
geel hek, en enkele bomen.
Enkel voor en na het optreden wordt de
Het publiek komt aan en loopt
buitenomgeving van de school
naar binnen en aan het eind
getoond. Dit geeft het aankomen van
verlaten ze het schoolgebouw.
personages bij de plaats en het
verlaten daarvan weer.
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Binnen in de school staat een
podium met gordijnen. Op het
podium zingen Nijntje, Nina,
Knorretje, en Daan een lied en
beelden ze beroepen uit. Het
publiek zit in het klaslokaal op
stoelen. De tafels zijn niet te
zien, enkel rijen met stoelen in
een publieksopstelling.
Halverwege het nummer
worden ook andere plekken
getoond, ondersteunend aan
dat wat/waar Nijntje, Nina,
Knorretje en Daan over
zingen. Dit zijn: een donker
huis, de racebaan, de ruimte,
en het voetbalstadion. Deze
ondersteunen de activiteit en
beelden de plaats waar het
beroep wordt uitgevoerd uit.
Deze zijn kort in beeld.
25

Plaats
en/ple
kken

De centrale plaats is binnen
het schoolgebouw. Dit wordt
niet benoemd, maar is te zien
door het schoolgebouw,
activiteiten, en voorwerpen.
Over andere plekken wordt
niet gesproken. Wel worden
andere plekken laten zien door
middel van de beroepen: een
racebaan, in een donker huis,
in het voetbalstadion, en in de
ruimte.

26

Land

Er wordt geen land genoemd.
De gesproken taal is
Nederlands.

De setting is verder overwegend binnen
in de school, waar de kinderen
optreden op het podium en het publiek
op stoelen zit. De verbeelde setting
rondom beroepen (letterlijk en
figuurlijk) worden voor een viertal in
een verbeeldde ‘buitenomgeving’
vertoond.
Er wordt een tegenstelling tot de
werkelijkheid van dieren getoond.
Echte dieren hebben geen dergelijk
gebouw zoals het huis van Nijntje of de
winkel van Barbara. Deze
binnenruimten zijn van menselijke
betekenis. Daarnaast hebben
werkelijke dieren geen boerderij of
markt.
De setting in de natuur sluit echter wel
aan op de diersoorten: alle getoonde
dieren zouden in de vrije natuur
kunnen leven.
De plaatsen worden niet concreet
benoemd. Het gebied buiten rond de
school duidelijk door velden en bomen,
het hek, en het schoolgebouw. De plek
is dan in de natuur, maar waar precies
is niet bekend.
Deze aflevering speelt zich
hoofdzakelijk af binnen het
schoolgebouw. Dit is dan de centrale
plek.
Binnen het lied worden daarnaast
andere plaatsten uitgebeeld (met
beeld). Deze worden niet benoemd en
het publiek is er niet aanwezig.
Het schoolgebouw kan worden
geïnterpreteerd als centrale plaats voor
de educatie van kinderen.
Op basis van de gesproken taal kan
worden veronderstelt dat het verhaal
zich afspeelt in Nederland. Er wordt
echter geen land genoemd, waardoor
er geen definitief antwoord kan worden
gegeven.
In de werkelijkheid worden landen wel
benoemd. Of dieren daar kennis van
nemen of gebruiken is niet bekend.

27

Thuis
basis

Binnen deze aflevering worden
geen directe thuisbasissen van
personages getoond.

Dit kan tevens worden gerelateerd aan
versimpeling: het noemen van een land
is niet essentieel in het begrip van de
leefwereld en het programma en kan
dan achterwege worden gelaten.
Er worden geen concrete thuisbasissen
getoond.
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28

Aankl
eding

De aankleding van deze
aflevering is simplistisch: met
enkele gebruiksvoorwerpen of
elementen wordt een plaats,
activiteit, en beroep
gepresenteerd. Binnen de
voorstelling worden in het
geheel relatief veel attributen
en (gebruiks)voorwerpen
getoond, maar is de
aankleding per beroep beperkt
tot: kleding en enkele
voorwerpen.
Het schoolgebouw is een groot
wit huis met een rood puntdak
(van de schuine zijde
getoond). Er zijn twee grote
geruite ramen zichtbaar met
gele kozijn. Daarvoor staan 6
rode bloemen in potjes. Achter
de school loopt een geel hek
langs in verschillende gele
rechtop staande rechthoeken
naast elkaar. De school staat
in een buitenomgeving, met
groene velden en een boom.
Binnen in de school is een
podium met gordijnen en zijn
blauwe stoelen in rijen gezet.
De vloer is geel, de muren
rood en het raamkozijn geel.
achter het toneel is de rode
klasmuur nog te zien. Daarop
staan 3 afbeeldingen van
dieren: een koe, paard en
schaap. Achter het podium is
een zwart krijtbord te zien met
witte krijtstrepen in
notenbalken met noten van
het lied.

De aankleding is simpel: door simpele,
kleine aankledings-elementen wordt al
snel een bepaalde setting/plek,
situatie/gebeurtenis, of activiteit
weergegeven. Dit zijn voornamelijk:
(gebruiks)voorwerpen, gebouwen, en
decoratie als planten en stenen.
Sommige structuren van struiken,
bomen, en andere objecten worden
daarbij wel weergegeven, maar andere
niet. Bijvoorbeeld: sommige struiken
hebben losse blaadjes, maar de velden
zijn vlak en bomen zijn groene bollen.
Ook het schoolgebouw heeft geen
structuur en is effen, maar het
speelhuis bestaat uit verschillende
latten.
De aankleding versterkt de presentatie
van een bepaalde: plaats, activiteit, en
beroep. Binnen deze aflevering worden
relatief veel verschillende
gebruiksvoorwerpen getoond om een
beroep uit te beelden. Hoewel dit een
grote hoeveelheid is, blijft de
aankleding per beroep simpel
gebaseerd op: kleding en enkele
attributen/(gebruiks)voorwerpen.
Daarnaast wordt kenmerkende
aankleding gebruikt om de beroepen
uit te beelden. Daarbij is een
combinatie van verschillende aspecten
te zien: kleding, attributen, setting, en
activiteiten.

Tijdens de voorstelling worden
verschillende
gebruiksvoorwerpen en
kleding gewisseld om iets uit
te beelden. Vier beroepen
worden uitgebeeld met taal,
vier met taal en
gebruiksvoorwerpen en vier
met ook de setting erbij. Deze
laatste staan hier op basis van
de gehele aankleding. Zie
‘gebruiksvoorwerpen’ in deze
tabel voor een overzicht van
de aankleding in kleding en
voorwerpen.
De racebaan is een grijze weg
met rood/witte strepen langs
de weg. Het is buiten,
zichtbaar aan de groene
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heuvels waar ook een boom
staat.
Het huis voor de detective is
donker, heeft bruine
lambrisering langs de muur,
kruimels op de vloer, en een
schilderij van een beer met
gele kroon en oranje mantel.
Het stadion is verlicht, er is
een centraal grasveld met
daaromheen publiek op
tribunes, een voetbal, en er is
een goal.

29

30

31

Middel
en

Voeds
el

Omge
vingsv
erand
eringe
n/alte
rnatie
ven

De ruimte is aangekleed met
gele sterren, een planeet, een
ruimteschip, ruimtepakken en
ruimtehelmen. De achtergrond
is zwart.
Tijdens het optreden worden
verschillende kleding,
attributen,
(gebruiks)voorwerpen, en
settings gebruikt om beroepen
uit te beelden. (zie rij: 18, 19,
en 24).
Het podium wordt gebruikt om
op te treden.
Piano en zang worden gebruikt
om muziek te maken.
Vrienden om mee op te
treden.
Publiek om voor op te treden.
Er wordt geen voedsel getoond
of benoemd in deze aflevering.
Wel zingt Knorretje over een
voedsel- gerelateerd beroep:
kok in een eetcafé.
De omgeving verandert binnen
deze aflevering subtiel op
basis van de uitgebeelde
beroepen in het lied. Hiervoor
dragen ze verschillende
kleding en gebruiken ze
verschillende attributen en
(gebruiks)voorwerpen.
De centrale plaats, het podium
in school, blijft daarbij
hetzelfde.

De middelen zijn relatief simpel en
doelgericht, maar in grote mate
aanwezig. Middelen zijn gerelateerd
aan de centrale activiteit en handeling
van de kinderlijke personages: het
geven van een optreden waarbij
verschillende beroepen worden
uitgebeeld.

Er wordt geen voedsel getoond of
benoemd, maar er wordt wel een
beroep en plaats aan gerelateerd.

Veranderingen in setting zijn
afhankelijk van de uitgebeelde
beroepen in verbeelding. Daarbij zijn
zowel subtiele veranderingen als gehele
veranderingen te ontleden, maar blijft
de centrale activiteit binnen één
omgeving en plaats. De verandering
van enkele omgevingen is gerelateerd
aan verbeelding van de personages.

Enkel voor de laatste vier
beroepen verandert de setting
geheel: beroepen worden
getoond binnen de
desbetreffende plaats. Deze
worden gepresenteerd alsof de
personages er helemaal in op
gaan. Daarna wordt namelijk
weer direct teruggeschakeld
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naar het podium en
schoolgebouw.

32

33

Hande
lingsv
ermog
en

Motiv
atie

Verhaal
Personage(s)
Nijntje, Nina, Knorretje en
Alle personages zijn relatief gelijk aan
Daan kunnen zelfstandig
elkaar, ze kunnen zelfstandig
zingen, optreden en
voortbewegen, handelen en
uitbeelden. Ze worden daarbij
communiceren. Er is echter wel een
begeleidt door Juf en Tante
onderscheid tussen kinderlijke en
Trijn.
volwassen personages, waarbij
kinderen in sommige gevallen
Knorretje durft als enige niet
afhankelijk zijn van wijsheid en zorg
zo goed op te treden en het
van volwassenen. Zo zijn afhankelijk
gaat mis bij haar (ze valt). Juf
van Juf en Tante Trijn voor de
en Nijntje ondersteunen haar
begeleiding van het optreden.
voor en tijdens het optreden.
Als Knorretje springt, valt ze.
De volwassen personages zijn
Nijntje helpt haar opstaan en
zelfstandig en kunnen de kinderen
door te gaan met het
helpen met wijsheid en aansturen. Zo
optreden.
helpt Juf Knorretje haar plankenkoorts
te overwinnen.

Nijntje, Nina, Knorretje en
Daan treden op, omdat
beroepen uit te beelden.
Het publiek komt naar school
om naar het optreden te
kijken.
Tante Trijn speelt piano om
het liedje te begeleiden.
Nijntje valt in bij Knorretje,
om haar te helpen en te
steunen.

34

Positi
e
perso
nages
(in
verha
al en
in
relatie
tot
elkaar
)

De kinderen zijn relatief gelijk
aan elkaar. Zij kunnen
gezamenlijk optreden en
niemand is onder of
bovengeschikt in positie.
Knorretje heeft enkel hulp
nodig in de uitvoering
(handelingspositie).
Juf, Tante Trijn, en het publiek
zijn ondersteunend aan de
activiteit.
Juf en Tante Trijn begeleiden
het optreden directer: in
muziek en uitvoering.
Er zijn zowel kinderen als
volwassen personages te zien.

De kinderen kunnen niet alles even
goed. Knorretje is als enige wat minder
goed in het optreden en heeft hulp
nodig van Nijntje.
Er worden geen exacte redenen
gegeven/besproken waarom iets
gebeurd, maar de personages zijn wel
gericht op dezelfde
activiteit/gebeurtenis.
De motivatie is gerelateerd aan de
centrale activiteit/gebeurtenis: het
optreden. De kinderpersonages voeren
een optreden uit om beroepen uit te
beelden. Tante Trijn en Juf begeleiden
dit optreden. De andere personages
komen naar de school om het optreden
te zien.
Daarnaast is de motivatie gerelateerd
aan het karakter en de sociale relatie
tussen personages: Nijntje helpt
Knorretje, omdat ze vrienden zijn.
De personages zijn relatief gelijk aan
elkaar, allen kunnen zelfstandig
handelen, communiceren, en bewegen.
Wanneer de kinderen te zien zijn is er
een duidelijk onderscheid in hoofd- en
bijrol in de mate van handelingen
uitvoeren en situaties oplossen.
De bijrollen hebben een belangrijke
functie in het verhaal, in de
ontwikkeling van gebeurtenissen, de
oplossing van problemen/conflicten,
en/of de weergave van meningen.
Er is een onderscheid in autoriteit: er
zijn kinderlijke en volwassen
personages. Kinderen zijn in bepaalde
gevallen afhankelijk van de begeleiding
door volwassenen.
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35

Positi
e
kijker

De kijker kan meekijken bij
wat de personages doen, maar
wordt niet direct
aangesproken of als onderdeel
van de verhaalwereld
gepositioneerd.
Personages staan altijd binnen
een 180 graden lijn.

36

Activit
eit(en
) van
perso
nages

Binnen deze aflevering is het
publiek van personages ook
kijker. Ze lachen en komen in
beeld wanneer een beroep aan
hen gerelateerd is en dezelfde
kleding wordt gebruikt. Dit is
het geval bij Oom vliegenier,
De marktman, en Boris.
Nijntje, Nina, Knorretje en
Daan geven een optreden op
school. Ze zingen en beelden
beroepen uit.
Juf begeleidt het optreden.
Tante trijn speelt piano.
Het publiek komt kijken naar
het optreden.
Knorretje valt tijdens het
optreden en Nijntje raapt haar
op. De personages gaan door
met zingen.

Bovendien is er een onderscheid in hoe
de volwassen personages
gepresenteerd worden (zie ook rij 12
en 32): de witte konijnenpersonages
hebben relatief gedetailleerdere kleding
en een niet getoond/of hoger beroep
dan andere volwassen personages.
Vader konijn draagt een pak en zowel
Mamma konijn als Juf dragen een
gouden ketting. Zij hebben daarnaast
een directe rol in het zorgen voor de
kinderen. Andere personages kunnen
worden beschouwd als van een sociaal
lagere klasse: een beroep als verkoper
of maker, geen directe rol van zorg
voor de personages, en minder
gedetailleerde kleding.
Er is een zekere vierde wand. Het
wordt gepresenteerd om naar te kijken.
De kijker wordt echter niet als
onderdeel van de verhaalwereld
gepositioneerd, maar als toeschouwer.
Er is binnen deze aflevering een
dubbele kijklaag: de personages in het
publiek zijn toeschouwers van de
voorstelling en kijken naar de
hoofdpersonages en directe bijrollen.

De activiteiten zijn gericht op de
centrale activiteit: het optreden met
uitbeelding van beroepen. Nijntje,
Nina, Knorretje, en Daan voeren het
optreden uit, Juf en Tante Trijn
begeleiden het, en de andere
personages kijken ernaar.
De getoonde activiteiten presenteren
een zekere menselijke betekenislaag;
dit zijn activiteiten die normaal
gesproken door mensen worden
uitgevoerd, zoals: het spelen in een
speelhuis, het leggen van een kies
onder een kussen voor de Tanden fee,
en het eten van zoete broodjes.

Alle personages verlaten het
schoolgebouw.
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Perso
onlijk
e
ontwi

Juf en Mamma konijn
complimenteren Nijntje voor
het helpen van Knorretje.
Alle kinderen beelden
beroepen uit die ze zouden
willen zijn als ze volwassen
zijn.

De persoonlijke ontwikkeling is
gerelateerd aan de activiteit: de
personages denken na over wat ze
voor beroep willen hebben als ze
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kkelin
g

38

Onder
werp

39

Persp
ectief

40

Plot

volwassen zijn. Ze leren dan na te
Knorretje overwint haar
denken over hun toekomst en leren
plankenkoorts door toch op te
een sociaal-culturele gewoonte:
treden. Ook leert ze gewoon
volwassenen hebben een beroep (om
weer op te staan, nadat ze
te kunnen voorzien in
gevallen is.
levensonderhoud).
Opbouw
Deze aflevering draait om een
Dit is gerelateerd aan de centrale
optreden van Nijntje, Nina,
activiteit en vraag die personages
Knorretje en Daan op school.
beantwoorden: wat willen ze later zijn
Ze zingen over verschillende
in termen van beroep.
beroepen.
Dit verhaal wordt
Er wordt een ogenschijnlijk dierlijk
gepresenteerd vanuit het
perspectief en leefwereld getoond. Het
perspectief van Nijntje en haar lijkt alsof de kijker van een afstandje
vrienden. De personages
naar de dieren kijkt. De dieren maken
maken het verhaal zelf mee.
het verhaal zelf mee, maar vertellen
Zij vertellen dit niet duidelijk
het niet aan de kijker.
aan de kijker.
Hoewel de titel enkel slaat op
Het programma is echter gemaakt door
Nijntje, zingen ze alle vier
mensen, waarin een onontkoombaar
over wat ze willen worden.
menselijk perspectief op dierlijkheid en
menselijkheid ligt besloten.
Nijntje wacht op haar ouders
De plot is opgebouwd op basis van het
terwijl verschillende dieren de
verloop van de centrale activiteit: het
school binnen gaan.
uitbeelden van beroepen in een
voorstelling.
Als de ouders er zijn laat
Nijntje hen opschieten en
Daarbij worden verschillende beroepen
gaan ze naar binnen.
getoond, afhankelijk van de volgorde in
het lied. De lading is daarbij
Binnen zoekt iedereen een
opgebouwd in: schetsing van een
plek en gaat Nijntje naar het
situatie (de voorstelling), uitvoeren van
achtertoneel.
de activiteit (optreden), verder
opbouwen van de activiteit (verbeeldde
Knorretje is nerveus en praat
setting), conflict/probleem (Knorretje
met Juf. Nijntje komt zich
valt), oplossing van het probleem
ermee bemoeien en moedigt
(Nijntje helpt Knorretje), en positieve
Knorretje ook aan.
afsluiting van de centrale activiteit (de
personages lachen en verlaten de
Juf opent het optreden en
school).
vertelt dat ze trots is. Ze laat
Tante Trijn starten.
Tante Trijn begint met
pianospelen.
Het doek gaat open en Nijntje,
Nina, Knorretje en Daan
beginnen met hun lied.
In het lied worden
verschillende beroepen
genoemd: dokter,
brandweerman, kok en
zangeres.
Daarna worden beroepen
uitgebeeld: boer, piloot,
timmerman, artiest.
Vervolgens worden beroepen
getoond binnen hun setting:
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coureur, detective, voetballer,
astronaut.
Knorretje valt van het podium
af.
Nijntje helpt haar overeind en
zorgt dat ze samen doorzingen
ondanks het foutje.
Pappa konijn en Boris
vertrekken uit school.
Nijntje volgt met mamma
konijn.

41

Chron
ologie

42

Vertel
ler
(man/
vrouw
,
positi
e)

43

Omsc
hrijvin
gswoo
rden
perso
nages

44

Omsc
hrijvin
gswoo
rden
gebeu
rtenis
/situa
tie

45

Omsc
hrijvin
gswoo
rden
omge
ving/s
etting

46

Omsc
hrijvin
gswoo
rden
onder
werp

Mamma konijn vertelt Nijntje
dat ze lief was voor Knorretje.
Juf komt erbij en beaamd dit.
Het verhaal wordt in
chronologische volgorde
verteld. Er zijn enkele
elementen al voorbij: het
oefenen voor het optreden
met de juf.
Een vrouwelijke verteller
introduceert het verhaal.

Knorretje: nerveus.
Nijntje: lief.

Het verhaal is chronologisch
opgebouwd. Verschillende activiteiten
volgen elkaar logisch op in het verloop
van de aflevering.
De verteller is vrouwelijk en geeft de
introductie tot de desbetreffende
aflevering.

Taal (woorden)
Dit is gerelateerd aan de
karaktereigenschappen, vaardigheden
en emoties van personages.

Nina: bouwen heb ik goed
geleerd, soms doet Nina iets
verkeerd.
Het denken over toekomstige
beroepen wordt omschreven
als:
Wat zal ik zijn, over een tijd,
wat voor een baan heb ik dan,
er is zoveel waar ik uitkiezen
kan, toekomst, kiezen, straks,
we hebben best nog even tijd:
wat willen ze later worden
Van sommige beroepen wordt
de setting in plaats
omschreven.
Kok: eetcafé
Boer: stal
Piloot: hoog in de lucht
Astronaut: heelal
Nijntje, Nina, Knorretje en
Daan zingen over
verschillende beroepen die ze
later kunnen/willen worden.

Dit is gerelateerd aan het centrale
onderwerp.

Dit is gerelateerd aan de setting van
sommige beroepen.

Dit is gerelateerd aan
beroepskenmerken van de beroepen
die worden benoemd in het lied.

Beroepen worden omschreven
op basis van activiteit,
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47

48

49

Omsc
hrijvin
gswoo
rden
overig
Taalg
ebruik

Doel
van
taal

handelen en voorwerpen, en
wat er gebeurd:
Dokter: maak ieder
gezond
Brandweerman:
niemand raakt gewond
Zangeres: iedereen
zingt mee
Kok: eetcafé
Boer: stal, melk, kaas,
brengen naar winkels,
Piloot: hoog in de
lucht, iedereen zwaait,
vlucht
Timmerman: hout,
maken, timmer,
timmerbanken,
boekenplanken, veel,
alles goed gebouwd,
bouwen
Artiest: creatief,
schilder, schrijver,
zanger
Coureur: racen, lekker
snel, haal je in, ga aan
kop, leider,
Detective: zoek ik
steeds, sporen, ik los
raadsels op, zo pak ik
boeven op
Voetballer: speel dan
bij een club, score,
goal, win de match,
winnen wij de cup
Astronaut: stuur, reis
ik, heelal, avontuur
De kinderen zingen over
beroepen in de toekomst:
Maar waar je mij ook ziet, ik
verander niet

Dit is gerelateerd aan de specifieke
individuele eigenschappen van de
personages: de kinderen blijven
zichzelf.

Het taalgebruik is simpel
zonder ingewikkelde woorden.
Het beschrijft de personages,
eigenschappen en wie ze zijn
ten opzichte van elkaar.

Voor iedereen te begrijpen die kan
praten en de simpele taal kan
begrijpen.

Woorden worden gebruikt om
het onderwerpen (en de
beroepen) uit te leggen.

Gesproken taal is belangrijker dan de
geschreven tekst. Dat laatste geeft
enkel de titel weer en informatie over
het programma zelf. Dit is niet
noodzakelijk om het programma
inhoudelijk te kunnen begrijpen.

Dit is echter geen absolute vereiste.
Het programma kan ook worden
bekeken wanneer een kijker nog niet
geheel praat of de taal kan begrijpen.
De beeldtaal laat namelijk ook al
gedeeltelijk beweging/gebeurtenissen
en emoties zien. Om volledig te
begrijpen wat er precies aan de hand
is, is taalbegrip echter wel nodig.

Geluid
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50

Stem
men/
geluid
perso
nages

Nijntje, Nina en Knorretje
hebben een hogere en jonge
stem. Nina heeft een wat
platter en voller accent.

Er zijn zowel kinderlijke, als volwassen
stemmen. De volwassen stemmen zijn
warmer en rustiger.
Er zijn zowel mannelijke, als
vrouwelijke stemmen van personages.

De stem van Daan is lager in
toon en jong.
De stem van Juf is wat hoog in
toon, warm en niet jong.
De stem van Mamma konijn is
wat hoog in toon en niet jong.
De stem van Vader Konijn is
lager in toon en niet jong.

51

Stem
voiceover/
vertell
er

52

Omge
vings
geluid

Alle personages kunnen
lachen.
De stem van de verteller is
hoog in toon, warm, en niet
jong. Dit is een vrouwelijke
stem.

De vertelster is vrouwelijk en
volwassen.

Wanneer de buitenomgeving
te zien is, zijn er
vogelgeluiden te horen.

De omgevingsgeluiden versterken de
natuurlijke setting en ondersteunen de
uitgebeelde beroepen.

Rij geluiden van auto’s
(slibben, banden) zijn te horen
tijdens het beroep van
coureur.
Tijdens het beroep van
voetballer hoor is er juichend
publiek te horen.

53

Muzie
k

Tijdens het beroep van
astronaut zijn lucht suizen te
horen.
Muziek staat in deze aflevering
centraal in de vorm van een
liedje dat wordt gezongen
door de personages.

Muziek heeft een belangrijke rol in deze
aflevering: vertelvorm.
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9.2.4 Nijntje intro
Model nummer 9.2.4
Kolo 1
2
m>
Rij
Program
Seizoen + aflevering
ma
nummer
1
Nijntje,
Seizoen 2. Aflevering
avonturen
nummer is niet van
groot en
toepassing.
klein
Aspect
Denotatie: beschrijving

2

Dierlijk
hoofdperso
nage

3

Directe
dierlijke
bijrollen

4

Diersoort
personage
s

3

4

Intro

Duur

Deze is voor elke aflevering van
het seizoen gelijk.

40
seconde
n

Connotatie: interpretatie

coderin
g

Vormgeving
Personage(s)
Nijntje
Er is één hoofdpersonage genaamd
Aangeduid in: titel, hoe vaak
Nijntje. Dit personage verschijnt
ze in beeld is, en hoe vaak
als eerste, is het langste in beeld,
haar naam genoemd wordt.
en haar naam wordt het vaakst
genoemd. Daarmee is dit het
centrale personage binnen het
programma.
Nina en Knorretje.
Er zijn twee directe bijrollen, die
Aangeduid als: vrienden van
worden gepositioneerd als de
Nijntje. Zij verschijnen na
vrienden van het hoofdpersonage.
Nijntje in beeld en worden
Deze personages verschijnen na
één keer bij naam genoemd.
het hoofdpersonage en worden
minder vaak benoemd. Deze
personages zijn dan ondersteunend
en minder belangrijk dan het
hoofdpersonage Nijntje.
Nijntje en Nina zijn konijnen
Er zijn twee verschillende
; Knorretje is een varken
diersoorten als personage te zien.
Daarbij zijn er twee personages
van hetzelfde soort: Nijntje en
Nina zijn beide konijnen.
Van de dieren zijn slechts 1 of
enkele dieren zichtbaar. Dit is
generaliserend voor de diersoort
wat betreft uiterlijk en gedrag.
Doordat Nijntje en Nina beide een
konijn zijn, maar een andere kleur
hebben, is dit iets minder
generaliserend voor de diersoorten
en rassen.
Er zijn in de werkelijkheid meer
dan één of twee kleuren en rassen
mogelijk voor alle dieren. Dit is
nog relatief beperkt.

5

Overige
zichtbare
dieren

Snuffie de hond is een
vriendje van Nijntje, maar
heeft geen gelijkwaardige rol

Er zijn weinig alternatieven die
worden getoond of benoemd.
Tegelijkertijd zijn ze niet direct
uitgesloten: ze zijn niet zichtbaar,
maar worden ook niet als
onmogelijk benoemd.
Deze dieren hebben geen concrete
uitvoerende rol en kunnen niet
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als personage: hij kan niet
praten en doet niet op
hetzelfde niveau mee aan de
actie.
Daarnaast zijn: een krab,
kuikens, en vlinders
zichtbaar. Een ander wit
konijn bestuurt het vliegtuig.
6

Fysieke
kenmerken

Nijntje wordt gekenmerkt
door: een witte kleur, een
donker blauwe jurk met
mouwen, een bol
trechtervormig lijf, twee
geronde korte armen en
korte benen, een
ovaal/ronde hoofd, twee
rechtop staande platte oren
bovenop haar hoofd, twee
zwarte gekruiste streepjes
als mond, en twee zwarte
stipjes als ogen. Haar
handen voeten zijn afgerond
tot een bolletje zonder
individuele vingers en tenen.
Nina wordt gekenmerkt door:
een bruine kleur, een oranje
jurk met mouwen, een bol
trechtervormig lijf, twee
geronde korte armen en
benen, een ovaal/ronde
hoofd, twee rechtop staande
platte oren bovenop haar
hoofd, twee zwarte gekruiste
streepjes als mond, en twee
zwarte stipjes als ogen. Haar
handen en voeten zijn
afgerond tot een bolletje
zonder individuele vingers en
tenen.

7

Anatomisc
he
verhouding

Knorretje wordt gekenmerkt
door: een oranje kleur, een
gele jurk met mouwen, een
rond lijf, twee ronde kleine
armen en benen, twee kleine
driehoekige oren boven aan
de zijkant van haar hoofd,
twee zwarte rondjes als
neusgaten, een halfrond
zwart streepje als mond, en
twee zwarte stipjes als ogen.
Haar handen en voeten zijn
afgerond tot een bolletje
zonder individuele vingers en
tenen.
Nijntje heeft een ovaal/rond
hoofd met recht omhoog
staande oren. Ze heeft een
grote romp, kleine armen en
kleine benen. Ook heeft ze

praten. Ze ondersteunen de
personages.
Hoewel Snuffie wel een naam heeft
en een ondersteuning biedt, is hij
geen gelijkwaardig
dierenpersonage. Dit is geen
hoofd- of bijrol. Tevens is hij in
geen van de afleveringen verder te
zien.
De personages hebben elk
specifieke fysieke kenmerken
waardoor ze kunnen worden
onderscheiden van elkaar,
hoofdzakelijk in: vorm, kleur, en
bedekking. De fysieke kenmerken
blijven ten alle tijden hetzelfde.
Het fysieke wordt enkel aangevuld
bij bepaalde activiteiten met
voorwerpen en lichaamsbedekking.
De fysieke kenmerken zijn
versimpeld weergegeven: details in
huidtype, beharing/bedekking, en
vorm worden niet gepresenteerd in
vergelijking tot de werkelijkheid.
Sommige kenmerken zijn niet
waarheidsgetrouw in relatie tot
echte dieren: kleding, vormen,
verhoudingen, handen/voeten,
kleur (van Knorretje).

De dierenpersonages zijn een
anatomische mengelmoes tussen
echte dieren en mensen. De
verhouding is voor werkelijke
dieren onjuist in vergelijking tot de
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kleine ogen (2 stipjes) en
een kleine neus/mond
(kruisje). Nijntje heeft geen
zichtbare nek, vacht, handen
of voeten, en heeft relatief
korte ledematen.
Onderscheid tussen haar
neus en mond is er niet.
Knorretje heeft een rond
hoofd met twee kleine
driehoekige oren aan de
zijkant. Ze heeft een grote
bolle romp met korte armen
en korte benen. Haar ogen,
mond en neus zijn aangeduid
met zwarte cirkels en
stippen. Ze heeft geen nek,
vacht, handen of voeten, en
heeft relatief korte
ledematen. In verhouding tot
Nijntje en Nina is haar hoofd
kleiner. Knorretje is de enige
die zowel een neus als mond
heeft.
Nina heeft een rond/ovalen
hoofd met twee platte lange
rechtop staande oren
bovenop haar hoofd. Ze
heeft een grote romp, kleine
armen en kleine benen. Ook
heeft ze kleine ogen (2
stipjes) en een kleine
neus/mond (kruisje). Nijntje
heeft geen zichtbare nek,
vacht, handen of voeten, en
heeft relatief korte
ledematen. Onderscheid
tussen haar neus en mond is
er niet.

8

Gender

De namen zijn op zichzelf
niet voldoende om een
gender toe te passen.
Bij Nijntje wordt het
bezittelijk voornaamwoord
‘haar’ gebruikt, wat wijst op
een meisje.

werkelijkheid: te langgerekt, de
vorm van de ledematen is onjuist,
en de personages zijn verticaal
uitgelijnd.
De personages hebben daarnaast
aspecten die voor mensen niet
kloppen: andere oren, andere
voeten, en een kruisje als
neus/mond. Zowel dierlijke als
menselijke anatomie is vermengd
tot één geheel voor elk
dierenpersonage.
De personages zijn rechtop gezet,
boller gerond, en hebben geen
vacht. Daarmee wordt niet direct
de werkelijkheid getoond.
Anderzijds kan dit worden
gerelateerd aan versimpeling. De
lijnen van de lijven zijn veel
vloeiender en ronder. De ogen en
mond/neus zijn veel simpeler
weergegeven met enkel een stip,
rondje of kruisje. Er zijn geen
details van vormen, onder de huid
liggende structuren, of gewrichten
te zien.
De anatomie van de personages
lijkt relatief sterk op mensen:
verticaal uitgelijnd en met armen
en benen gepresenteerd.
De anatomische verhouding is
daarentegen ook onjuist, in
vergelijking tot zowel de mens, als
dieren. Alle personages hebben
een relatief groot hoofd en een bol
gerond lijf. De ledematen zijn niet
lang en hebben geen duidelijke
onder en boven gedeelte met een
scharnier/rol gewricht. Daarnaast
hebben ze een romp die over hun
benen bungelt en relatief veel
groter is. Bovendien hebben ze
geen handen of voeten, maar zijn
de ledematen bolvormig afgerond.
Anatomisch is het lijf en hoofd te
groot in verhouding tot de
ledematen.
Dit is voor een groot deel
gebaseerd op veronderstellingen:
rol en bezigheden.
De personages zijn allen
vrouwelijk.

Nina is over het algemeen
een meisjesnaam.

141

9

Naam/ben
aming

Knorretje en Nina dragen net
als Nijntje een jurk, wat zou
kunnen duiden op meisjes.
Het hoofdpersonage heet
Nijntje ; Het varken heet
Knorretje ; Het andere konijn
heet Nina.
Nijntje en Nina worden
daarnaast vriendjes
genoemd, door Nijntje.
Nijntje en Knorretje zijn
verkleinwoorden.

10

Grootte

In verhouding tot elkaar
hebben de personages
relatief eenzelfde (verticale)
marge in grootte. Ze zijn
namelijk niet meerdere
koppen groter dan anderen.
Ze zijn echter niet allemaal
exact dezelfde grootte.
Nijntje is de grootste, daarna
volgt Nina. Dit verschil is
minimaal. Knorretje is
aanzienlijk kleiner dan de
konijnenpersonages.

11

Kleur(en)
(van
personage
s)

Nijntje is hoofdzakelijk wit
met een blauwe accentkleur
(kleding).
Knorretje is hoofdzakelijk
oranje met een gele
accentkleur (kleding).
Nina is hoofdzakelijk bruin
met een oranje accentkleur
(kleding).

De namen zijn niet direct dierlijk.
De benaming van de bijrollen is
gebaseerd op de sociale relatie
tussen de personages.
Namen kunnen echter wel
gedeeltelijk worden gerelateerd
aan de diersoorten: Nijn is een
gedeelte van konijn en Nina is van
Nijn een afgeleide van. Knorren is
een geluid van varkens, waar
Knorretje een afgeleide van is.
In de gesproken tekst in het lied
wordt de naam Nina genoemd
terwijl Knorretje in beeld is. Dit
kan verwarrend zijn.
Hoewel Nijntje in verhouding tot
haar vriendinnen de grootste is,
wordt alleen bij haar benoemd dat
ze klein is.
De verhouding van Nijntje, Nina en
Knorretje is relatief binnen
eenzelfde marge. Knorretje is
kleiner.
In vergelijking tot de diersoorten in
de werkelijkheid zijn Nijntje, Nina,
en Knorretje echter niet
proportioneel. Een varkentje is veel
groter dan een konijn.
De andere dieren die te zien zijn,
zijn wel in verhouding en
anatomisch correcter. Kuikens,
krabben, en vlinders zijn kleiner
dan konijnen en varkens. Of een
krab groter is dan een kuiken is
afhankelijk van de soort.
De personages hebben één gehele
effen lijfkleur.
De kleuren van de konijnen zouden
kunnen worden opgevat als donker
en blank. Er zijn geen andere
kleuren konijnen zichtbaar, terwijl
dit wel mogelijk is in de
werkelijkheid.
De huidskleuren zijn daarmee
relatief generaliserend en
stereotype, er zijn ook andere
mogelijkheden, maar deze worden
niet getoond.
De kleur van het varken is echter
onjuist in
vergelijking tot de werkelijkheid.
varkens zijn niet oranje.
Daarnaast zijn de kleuren
versimpeld: één/enkele tinten in
effen kleurvlakken.
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12

Lichaamsb
edekking

Alle personages hebben een
vlakke, gladde, effen huid. Er
wordt geen vacht of haren
getoond. Zo lijken ze relatief
glad.
Nijntje heeft een donker
blauwe jurk aan.
Knorretje draagt een gele
jurk.
Nina heeft een oranje jurk
aan.
Van geen van alle dieren zijn
geslachtsdelen of uitgang
van verwerkt eten/drinken
zichtbaar.
Daarnaast dragen de
personages aanvullende
lichaamsbedekking in
bepaalde situaties of bij
bepaalde activiteiten.
Wanneer Nijntje sleed en
heeft ze een muts op, niet in
het vliegtuig. Als de vrienden
samen fietsen hebben ze een
helm op.

13

Beweging

Wanneer de kleding dichtbij
in beeld komt, lijkt deze een
stoffenstructuur te hebben:
er lopen verschillende draden
over en door elkaar in rechte
lijnen.
Alle dierenpersonages
kunnen: de armen en benen
bewegen, op twee benen
lopen, dingen vastpakken
met de handen, liggen,
bukken, en kunnen zitten.
Daarnaast kunnen ze zowel
langzaam, als snel (rennend)
voortbewegen.
De benen zijn echter één
statisch geheel dat beweegt
vanuit de heup. Ook het
hoofd en de romp zijn
relatief statisch bewegend.
De personages kunnen
tevens hun mond niet allen
open doen. Bij Knorretje
wordt dit als enige getoond
door het rondje (haar mond)
groter te laten worden
wanneer ze schrikt ‘ohhh’.
Van alle personages kunnen
de ogen bewegen. Deze
kunnen kleiner worden of
samenknijpen tot halve
maantjes of platte bolletjes.

De lichaamsbedekking klopt niet
geheel in vergelijking met de
werkelijkheid. Door de effen
huidskleur zonder structuur wordt
niet direct een vacht of huidtype
getoond. Deze dieren hebben dit in
de werkelijkheid echter wel
(varkens en konijnen hebben beide
een bepaalde beharing). Dit kan
worden gerelateerd aan een
versimpelde weergave, waarin
details worden weggelaten.
Dieren in de werkelijkheid dragen
geen kleding, tenzij aangekleed
door de mens.
Lichaamsbedekking kan in
bepaalde gevallen extra worden
aangevuld wanneer de situatie of
activiteit deze logisch maakt,
zoals: kou en gevaar.

De personages kunnen zelfstandig
bewegen, maar zijn niet flexibel en
relatief statisch. De dieren lijken
geen rolgewrichten te hebben,
maar enkele scharnier gewrichten
of zelfs geen. De benen bewegen
als statische stokjes ten opzichte
van de romp. Het hoofd kan
beperkt naar links of rechts en
boven en beneden bewegen:
bewegingen zijn eerder enkel
veranderingen van de stand van
het hoofd. De armen kunnen
bewegen vanuit het
aanhechtingspunt aan de romp (de
schouder), maar hebben geen
duidelijke ellenboog. De armen zijn
als geheel meer gekromd bij een
beweging van de armen, niet
geknikt. Deze ledematen kunnen
relatief meer bewegen dan de
benen.
De bewegingen zijn dan wel
statisch, maar niet onderbroken.
Bewegingen zijn redelijk vloeiend
en gemakkelijk. Dit kan worden
gerelateerd aan versimpeling:
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vloeiender en makkelijker
bewegen.
In relatie tot de werkelijkheid van
dieren is de beweging van de
personages onjuist. Dieren kunnen
ook zitten en langzaam en snel
voortbewegen, maar niet op
dezelfde wijze bewegen als wordt
getoond (statisch en verticaal
uitgelijnd). Het voortbewegen van
echte dieren wordt niet getoond:
op vier poten bewegend en/of
hupsend (konijnen). Echte dieren
kunnen bovendien niet iets
vastpakken met de poten.

14

Lichamelijk
e functies

De personages kunnen
lopen, praten, zitten, rennen,
aanwijzen, dingen oppakken
en vasthouden. Ook kunnen
ze sleeën, fietsen, in bad
gaan, en dansen.
Zij kunnen allemaal de
ledematen (armen en benen)
bewegen apart van de romp.
Deze zijn niet direct met rol
of scharniergewrichten te
bewegen, maar bewegen
vloeiender en soepeler. De
benen kunnen enkel als
statisch geheel bewegen.
Nijntje kan haar mond/neus
niet bewegen. Ditzelfde geldt
voor Nina.
Knorretje heeft een aparte
neus en mond en kan de
laatste bewegen (wordt
groter en kleiner). De mond
beweegt niet mee op basis
van spraak. Ze fietst in
tegenstelling tot de anderen
bovendien met zijwieltjes.
De ogen van de
dierenpersonages kunnen
bewegen en knipperen:
toegeknepen en lach-oogjes.

Dit lijken voornamelijk normale
‘menselijke’ bewegingen.
De personages kunnen
voortbewegen, communiceren,
dingen ondernemen, en dingen
oppakken en vasthouden. Hierin
ligt zowel een dierlijke, als een
menselijke betekenislaag in
besloten.
Enerzijds vormt de presentatie een
tegenstelling tot de werkelijkheid
van dieren: dieren kunnen niet
rechtop lopen, spullen dragen,
rechtop staan, en dingen
vasthouden. Dieren in de
werkelijkheid kunnen bovendien
hun mond meer bewegen, wat
deze personages niet veel kunnen.
Enkel Knorretje kan haar mond
alleen open en dicht doen.
In tegenstelling tot de
werkelijkheid zijn er ook elementen
niet zichtbaar: het is niet zichtbaar
hoe konijnen zich voort bewegen
door middel van hupsen (springen
met de achterpoten en daarbij de
voorpoten naar voren verplaatsen).
Ook lopen de dieren in de
werkelijkheid op alle vier hun
pootjes, in tegenstelling tot de
personages.
De lichamelijke functies zijn
anderzijds relatief sterk van
menselijke indicatie: praten,
oppakken van objecten, lopen op
twee benen/poten, sleeën, fietsen,
en dansen zijn menselijke functies
en activiteiten. Knorretje kan als
enige nog niet zonder zijwieltjes
fietsen. Zij kan haar evenwicht nog
niet bewaren zoals mensen dat
doen op de fiets.
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15

Emoties

Blijheid: Nijntje en haar
vriendjes zijn erg vrolijk
(lachen). Ze lachen, maken
lachgeluiden, schudden hun
hoofden, en knijpen hun
ogen samen tot lach-oogjes.
Schrikken: wanneer het
poppetje uit het doosje komt
schrikt Nijntje. Ze springt
achteruit en trekt haar
armen naast haar hoofd op.
Ook Nina en Knorretje
schrikken als Nijntje ineens
tussen hen opduikt.

16

Karakterei
genschapp
en

Er worden geen specifieke
karaktereigenschappen van
elk personage genoemd.
Er kunnen wel
veronderstellingen worden
gedaan op basis van het
getoonde gedrag en emotie.
Nijntje is vrolijk, heeft humor
is intelligent (pienter) en is
lief. Deze kenmerken worden
genoemd in het lied.

17

18

Interesses/
houden
van, van
personage
s

Attributen

Over de andere dieren
worden geen uitspraken
gedaan in dit intro. Ze zijn
vriendelijk, omdat ze
vrienden zijn.
Deze worden niet concreet
benoemd.
Wel wordt er gezongen dat
het fijn is met je vrienden
om je heen.

Nijntje en haar vriendjes
hebben geen vast attribuut
bij zich. Wel hebben ze
enkele gebruiksvoorwerpen,
maar daar worden ze een
enkele keer mee getoond.

Dit kan tevens worden gerelateerd
aan versimpeling: bewegingen zijn
relatief makkelijk, vloeiend en
verticaal en horizontaal
gepositioneerd. Functies zijn
daarnaast in zekere zin ‘makkelijk’
of basis aspecten van het
menselijke leven: praten, dingen
oppakken, en lopen.
In hoeverre dieren in de
werkelijkheid deze emoties ervaren
is niet bekend. Wel kan gedrag
erop lijken, maar dit is een
menselijke interpretatie.
Emoties is een menselijk concept
en deze zijn als zodanig zichtbaar
in het programma. Het lachen bij
vrolijkheid is daar een voorbeeld
van.
Dit kan worden gerelateerd aan
versimpeling: blijheid en angst zijn
basisemoties die relatief makkelijk
kunnen worden omschreven.
In hoeverre dieren in de
werkelijkheid deze
karaktereigenschappen hebben is
niet bekend.
De bezongen eigenschappen
worden specifiek toegespitst op
Nijntje zelf, waardoor deze niet zo
zeer generaliserend zijn voor de
diersoort.
Elk personage heeft eigen
karaktereigenschappen binnen het
verhaal.
‘Karaktereigenschappen’ is een
menselijk concept en deze zijn als
zodanig te interpreteren in het
programma.
De interesses van personages zijn
gebaseerd op veronderstellingen.
De personages zijn tegelijkertijd in
beeld, ondernemen activiteiten, en
worden vrienden genoemd.
Vriendschap is een bepaalde
interesse/houden van als sociale
relatie tussen personages.
‘Interesse/houden van’ is tevens
een menselijk concept. In hoeverre
werkelijke dieren deze ook hebben,
is niet bekend.
Dieren in de werkelijkheid hebben
evenals de personages geen vast
attribuut.
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19

20

Gebruiksvo
orwerpen

Kleurgebru
ik
(algeheel)

Een paraplu tegen de regen.
Een schommel om te
schommelen.
Een bad en spons om te
wassen.
Een slee om door de sneeuw
te verplaatsen.
Een emmer en schepje voor
op het strand.
Een helm en een fiets om te
fietsen.

Dieren in de werkelijkheid hebben
niet direct gebruiksvoorwerpen en
hebben geen zelf
gekochte/gemaakte spullen. Nietnatuurlijk-aanwezige voorwerpen
of gebruiksvoorwerpen worden in
de werkelijkheid door de mensen
gemaakt, gebruikt, en/of verschaft.

In de getoonde
gebruiksvoorwerpen zit dan een
relatief menselijke toon.
Programma
In dit programma worden
De kleuren zijn effen, verzadigd,
verzadigde en effen kleuren
en in een enkele tint zichtbaar. Er
gebruikt in één enkele tint.
worden zowel primaire, als
Kleuren zijn niet fel, hard
secundaire kleuren getoond.
en/of glanzend.
Het kleurgebruik is simpel en niet
De personages hebben geen
direct realistisch. Het wordt
contourlijnen.
gebruikt om objecten, personages,
omgeving en andere elementen
Getoonde kleuren zijn: geel,
van elkaar te onderscheiden.
blauw, rood, oranje, groen,
wit, en zwart.
In tegenstelling tot het programma
komen in de werkelijkheid
Enkel zwart heeft een lichte
meerdere verschillende kleuren en
glans, de kleur die gebruikt
tinten tegelijkertijd voor dan
wordt voor de ogen, neus en
worden gepresenteerd binnen dit
mond.
programma.
Elementen/vlakken hebben
één bepaalde kleur. Kleuren
worden niet door elkaar
gemengd.

21

Plasticiteit
(2D/3D)

Door middel van enkele
kleine slag schaduwen, licht
glinstering, en overlap in
kleuren wordt diepte
gecreëerd.
De personages,
gebruiksvoorwerpen/attribut
en, en natuurlijke elementen
zijn drie dimensionaal: ze
hebben diepte en steken af
tegen de platte achtergrond.
Met slagschaduw, licht
glinstering, en overlap wordt
de diepte benadrukt.

22

Vormen

Sommige elementen krijgen
wel een extra 3D laag door
overlapping en andere niet.
Zoals de besneeuwde struik
met individuele bladeren en
de bladeren in de grote hoop
met bladeren.
De vormen in deze intro zijn
niet hoekig maar steeds
stomp en zeer afgerond. Ook
zijn ze wat boller door het 3D

Deze plasticiteit is in de basis
gelijkend aan de werkelijkheid.
Personages hebben diepte en
ruimtelijkheid.
Anderzijds wordt diepte niet overal
gepresenteerd: De achtergrond is
steeds relatief plat, waarbij enkel
bomen, objecten en personages
een diepte hebben.
Versimpeling speelt echter
tegelijkertijd, waardoor dit
anderzijds afwijkt van de
werkelijkheid. Niet alle getoonde
aspecten zijn ruimtelijk, zoals de
grasvelden.

De vormen zijn simpel,
ongevaarlijk, en zeer zacht
weergegeven.
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23

Stijl

24

Setting

25

Plaatsen/pl
ekken

effect. Daarnaast zijn er
basisvormen te zien:
driehoeken, vierkanten,
rechthoeken, rondjes, en
halfronde vormen.
De stijl lijkt op klei animatie
De stijl is simplistische 3D
poppen, waarbij de beelden
computer animatie.
elkaar snel opvolgen. De
schakeling tussen beelden is
echter niet te zien.
Omgeving
De intro start voor een geel
De setting wordt simpel
scherm en wisselt in setting
weergegeven met enkele
door de activiteiten van de
gebruiksvoorwerpen en decoratie.
personages.
De setting is daarmee snel
duidelijk, ook al zijn niet alle
Nijntje schommelt tegen een
mogelijkheden of exacte plekken te
blauwe achtergrond (lucht),
zien. Extra aanvulling is tevens niet
zit in een bad (witte bubbels
noodzakelijk, het draait om de
borrelen over de badkuip),
handeling.
voert de kuikens tegen een
Zowel binnen als buiten, maar
rode achtergrond, en de
welke ruimten exact worden
personages fietsen met een
getoond is niet bekend (deze
groene achtergrond (gras).
kunnen op meerdere manieren
worden geïnterpreteerd).
Het sleeën wordt in een
duidelijker aangeklede
setting getoond: een witte
achtergrond, helling en
groene besneeuwde struiken
met blaadjes (dit is buiten).
Waar de overige activiteiten
exact plaatsvinden (in wat
voor ruimte) is niet duidelijk.
Plaatsen worden niet
benoemd in termen van
stad/dorp/land.
Wel worden er bij de
activiteiten verschillende
kleuren achtergronden
gebruikt, welke binnen of
buiten plekken aanduiden:
groen, blauw en wit buiten,
en rood en geel binnen.

26

Land

Er wordt geen land
genoemd. De gesproken taal
is Nederlands.

De plaatsen worden niet concreet
benoemd. De wisseling van
plekken is afhankelijk van de
activiteiten van de personages.
Er is wel een onderscheid tussen
binnen en buiten op basis van de
activiteit en achtergrond te maken:
blauw, groen en wit buiten, en
andere kleuren achtergronden
binnen. Fietsen en schommelen
zijn activiteiten die vaak buiten
plaats vinden, in bad gaan juist
binnen.
Op basis van de gesproken taal
kan worden veronderstelt dat het
verhaal zich afspeelt in Nederland.
Er wordt echter geen land
genoemd, waardoor er geen
definitief antwoord kan worden
gegeven.
In de werkelijkheid worden landen
wel benoemd. Of dieren daar
kennis van nemen of gebruiken is
niet bekend.
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27

Thuisbasis

28

Aankleding

Er is geen duidelijke
thuisbasis te zien van de
personages. Het is niet
duidelijk waar de
verschillende plekken precies
zijn.
De aankleding van deze intro
is simplistisch: met enkele
gebruiksvoorwerpen of
elementen wordt een
activiteit of situatie
gepresenteerd.
Het schommelen wordt
getoond met een basis
schommel (twee stukken
touw en een bruine
rechthoek).
Nijntje in bad wordt
gepresenteerd met een
spons en witte bubbels in het
bad (zeep).
Het voeren van de kuikens
wordt aangeduid met een
emmer, andere dieren en
enkele zwarte stippen op de
grond.

Dit kan tevens worden gerelateerd
aan versimpeling: het noemen van
een land is niet essentieel in het
begrip van de leefwereld en het
programma en kan dan achterwege
worden gelaten.
Een thuisbasis wordt niet
gepresenteerd binnen deze intro.
De verhaalwereld van Nijntje is de
algehele plek.
De aankleding is simpel: door
simpele, kleine aankledingselementen wordt al snel een
bepaalde setting/plek,
situatie/gebeurtenis, of activiteit
weergegeven. Dit zijn
voornamelijk: meubels,
(gebruiks)voorwerpen, en
decoratie als planten en stenen.
Daarmee worden zowel binnen, als
buiten plekken aangekleed.
Sommige structuren van struiken,
bomen, en andere objecten worden
daarbij wel weergegeven, maar
andere niet. Bijvoorbeeld:
sommige struiken hebben losse
blaadjes, maar het grasveld heeft
geen grassprieten.
De aankleding versterkt de
presentatie van een bepaalde:
plaats, omstandigheden (zoals het
weer), en activiteit.

Het sleeën is wat meer
aangekleed met een slee,
duidelijkere buiten setting
met struiken en sneeuw, een
helm, jas en sjaal.

29

Middelen

Wanneer ze fietsen dragen
ze alleen een helm. De
fietsen zijn simpel
vormgegeven.
Een plank en twee touwen
als schommel.
Een slee op te sleeën en een
muts, jas en sjaal tegen de
kou.

De middelen zijn simpel en
doelgericht. Deze zijn gerelateerd
aan de activiteiten van personages
en omstandigheden van de
omgeving.

Een emmer om de kuikens te
voeren.
Een fiets om te verplaatsen.
Een bad om schoon te
worden.
Vrienden om mee te spelen.
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30

Voedsel

Er is geen voedsel te zien in
de intro.

31

Omgevings
veranderin
gen/altern
atieven

De veranderingen in
omgeving worden getoond
door veranderingen in kleur
en setting.
Zo veranderen: de
achtergrond kleur, het dier
dat Nijntje ziet, de
gebruiksvoorwerpen, en de
activiteit. Daarbij worden
door middel van kleur zowel
binnen, als buiten
omgevingen gepresenteerd.

32

Handelings
vermogen

Bij het sleeën is de omgeving
anders: er is dan een
besneeuwd landschap te
zien. Tijdens het fietsen is
het gras daarentegen groen.
Verhaal
Personage(s)
Nijntje, Nina, en Knorretje
Alle personages zijn gelijk aan
kunnen bewegen, praten, en
elkaar, maar hebben ook eigen
verschillende activiteiten
kwaliteiten. Daarmee
uitvoeren.
onderscheiden ze zich van elkaar
en/of kunnen elkaar helpen.
Nijntje is zelfstandig: ze kan
zelf schommelen, lopen,
De personages kunnen relatief
sleeën, en fietsen. Vliegen
zelfstandig handelen,
kan Nijntje niet zelf,
communiceren, en dingen
daarvoor zit ze bij een piloot. ondernemen.
Ook Nina en Knorretje
kunnen de gezamenlijke
activiteiten zelf uitvoeren:
fietsen, dansen, en springen.
Knorretje fietst als enige met
zijwieltjes. Nina en Nijntje
niet.

33

34

Motivatie

Positie
personage
s (in het
verhaal en
in relatie
tot elkaar)

Er wordt geen voedsel
gepresenteerd, maar het wordt ook
niet als onmogelijkheid benoemd.
De omgeving verandert door
verschillende activiteiten, zowel
binnen, als buiten. Daarnaast
veranderd de omgeving op basis
van seizoenen: er ligt sneeuw
buiten tijdens het sleeën, maar
tijdens het fietsen is het gras
groen.

De elementen worden
getoond om Nijntje en haar
vrienden voor te stellen en te
laten zien wat ze allemaal
doen.
De personages hebben
gezamenlijke activiteiten,
terwijl er gezongen wordt
over ‘samen’ en ‘vrienden’.
Nijntje heeft de centrale
positie in het programma (de
titel noemt haar directe
naam). Het liedje draait ook
om haar.
Knorretje en Nina zijn
vrienden van Nijntje en

Knorretje kan nog niet zo goed
fietsen, zij heeft nog zijwieltjes in
tegenstelling tot Nijntje en Nina.
Niet alle activiteiten kunnen de
personages echter volledig
zelfstandig. Nijntje kan niet zelf het
vliegtuig vliegen, maar is
afhankelijk van een volwassen
piloot.
Er worden geen exacte redenen
gegeven/besproken waarom de
activiteiten plaatsvinden, maar de
intro staat in het teken van het
voorstellen van Nijntje en haar
vrienden. De personages lijken de
activiteiten dan uit te voeren om te
tonen wat ze doen, wat ze leuk
vinden, en ze als vrienden te
positioneren.
De personages zijn gelijk aan
elkaar, maar Nijntje heeft binnen
het verhaal een centralere positie.
Het programma draait om haar.
De bijrollen zijn onderdeel van de
leefwereld en sociale relaties
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35

36

Positie
kijker

Activiteit(e
n) van
personage
s

hebben een bijrol. Wel zijn
de personages gelijk aan
elkaar in persoon.

daarbinnen van het
hoofdpersonage.

De kijker kan meekijken bij
wat de personages doen. In
het laatste moment van de
intro wordt de kijker direct
aangekeken door de
personages en uitgenodigd
om mee te kijken ‘kijk mee’.

Er is een zekere vierde wand. Het
wordt gepresenteerd om naar te
kijken. Daartoe wordt de kijker
direct uitgenodigd. De kijker wordt
echter niet als onderdeel van de
verhaalwereld gepositioneerd,
maar als toeschouwer.

Personages staan altijd
binnen een 180 graden lijn.
In de intro dans Nijntje met
een paraplu, schommelt ze,
loopt ze op haar tenen, zit ze
in bad, sleed ze van de
besneeuwde heuvel af,
bekijkt ze een krab, zit ze in
een vliegtuig, voert ze
kuikens, fietst, springt uit
een berg bladeren, en danst
met haar vriendinnen.
Knorretje danst met Snuffie
(hond).

De activiteiten zijn uiteenlopend:
er is veel mogelijk binnen de
verhaalwereld. Alle activiteiten zijn
gericht op het voorstellen van de
personages.
De getoonde activiteiten
presenteren een zekere menselijke
betekenislaag; dit zijn activiteiten
die normaal gesproken door
mensen worden uitgevoerd, zoals:
sleeën, dansen, schommelen,
badderen, springen, en fietsen.

Nina rent een ballon
achterna. Die geeft ze
daarna aan Nijntje.

37

Persoonlijk
e
ontwikkelin
g

38

Onderwerp

39

Perspectief

Samen met elkaar juichen de
personages, fietsen ze,
liggen ze in een slaapzak, en
dansen en springen ze.
De personages maken geen
Niet aanwezig, enkel het
zichtbare persoonlijke
voorstellen van de personages
ontwikkeling door in de intro, staat centraal.
ze stellen zich alleen voor.
Opbouw
Introductie van de
Dit is gerelateerd aan het
personages en tonen van de
voorstellen van het
verhaalwereld.
hoofdpersonage en de directe
bijrollen. Daarnaast wordt de
verhaalwereld gepresenteerd.
Dit verhaal wordt vertelt
Er wordt een ogenschijnlijk dierlijk
vanuit de personages zelf. Er perspectief en leefwereld getoond.
is geen voice-over die het
De personages vertellen het
verhaal introduceert of
verhaal zelf en nodigen de kijker
afsluit; de personages zingen uit om mee te kijken.
het lied zelf.
Daarnaast voeren de
Het programma is echter gemaakt
personages zelfstandig
door mensen, waarin een
handelingen uit en verloopt
onontkoombaar menselijk
de intro zonder inmenging
perspectief op dierlijkheid en
van andere personages. Er
menselijkheid ligt besloten.
zijn geen mensen te zien.
De kijker wordt uitgenodigd
door de personages om mee
te kijken.
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40

Plot

Het zijn steeds korte
fragmenten die elkaar
opvolgen. De onderdelen
zijn: tonen personage – wat
doet ze allemaal en wat
kenmerkt haar- wie is het.
Nijntje komt tussen de gele
vlakken door waar de titel
van het programma en de
verhalen waarop het
gebaseerd is te zien zijn.

De plot is opgebouwd op de
personages voor te stellen en de
verhaalwereld te introduceren.
Nijntje verschijnt eerst, daarna
Nina en Knorretje. Daarbij worden
zowel activiteiten van Nijntje
alleen, als gezamenlijk met haar
vrienden gepresenteerd.

Nijntje draait vervolgens een
pirouette met een paraplu.
Dan schommelt Nijntje en
springt ze ervan af.
Dan draait Nijntje opnieuw
een rondje en loopt op haar
tenen.
Nijntje zit in bad en Snuffie
springt erbij in.
Nijntje staat tegenover een
krab die ze nadoet.
Nijntje sleed van de berg af.
Nina rent achter een rode
ballon aan.
Snuffie springt tegen
Knorretje op.
De vrienden komen samen
en Nina geeft de ballon aan
Nijntje.
Nijntje vliegt mee in een
vliegtuig.
Nijntje voert kuikens.
Nijntje, Nina en Knorretje
fietsen terwijl Snuffie er
achteraan rent.
Nijntje springt uit een berg
bladeren.
Snuffie rent langs de 3
vrienden die in een slaapzak
liggen. Zij schrikken op en
komen omhoog.
Nijntje heeft een poppetje in
een doosje dat eruit springt.
De vrienden springen rond.
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Knorretje en Nina zien een
vlinder die vlakbij fladdert.
Nijntje springt tussen de
twee vrienden omhoog.
De drie vrienden zijn samen
en kijken naar Snuffie die
voorbij rent. Ze lachen.
De drie vrienden zwaaien en
kijken recht naar voren (naar
de kijker).
41

Chronologi
e

42

Verteller
(man/vrou
w, positie)

43

Omschrijvi
ngswoorde
n
personage
s

44

45

46

Omschrijvi
ngswoorde
n
gebeurteni
s/situatie

Omschrijvi
ngswoorde
n
omgeving/
setting
Omschrijvi
ngswoorde
n
onderwerp

De intro is fragmentarisch
Het is niet duidelijk of de getoonde
opgebouwd. Deze kunnen
beelden chronologisch zijn
allen op een ander moment
opgebouwd. Wel worden allen
hebben plaatsgevonden,
getoond met hetzelfde doel: het
maar dat wordt niet
voorstellen van de personages.
benoemd.
De dieren vertellen het
Er is geen verteller aanwezig.
verhaal zelf; ze zingen het
lied.
Er is geen verteller aanwezig.
Taal (woorden)
Nijntje: lief, klein, knuffel,
Dit is gerelateerd aan de positie
pienter, grappig,
van de personages,
karaktereigenschappen van Nijntje,
Knorretje en Nina worden
en de relatie van de personages tot
omschreven als vrienden en
elkaar.
bij naam genoemd. Ook
Snuffie wordt bij naam
genoemd.
De andere dieren worden
niet omschreven.
Samen ben je nooit alleen
De verschillende
activiteiten/gebeurtenissen
worden niet benoemd in
woorden. ‘Avontuur’ is het
enige dat dit een klein beetje
omschrijft. Nijntje gaat op
avontuur en dat is de
centrale gebeurtenis.
X

De naam van Nijntje wordt
herhaaldelijk genoemd,
gevolgd door een
eigenschap: lief, klein,
vriendelijk, pienter, knuffel.

Dit betreft een introductie tot de
personages en dat wat er gebeurd
binnen de verhaalwereld.
Met samen nooit alleen zijn, wordt
gedoeld op de vriendschap tussen
de personages.

X

Dit is een introductie tot het
hoofdpersonage en de bijrollen.
Zij worden omschreven op basis
van hun naam, eigenschappen
(voor Nijntje), en positie tot elkaar.

Daarnaast wordt genoemd:
Wie is dat konijntje?
Het is Nijntje!
De bijrollen worden
omschreven door hun
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namen: Nina en Knorretje.
Zij worden daarnaast
omschreven als: vrienden.

47
48

Omschrijvi
ngswoorde
n overig
Taalgebrui
k

49

Doel van
taal

50

Stemmen/
geluid
personage
s

51

52
53

Stem
voiceover/vertel
ler
Omgevings
geluid
Muziek

Samen ben je nooit alleen
wordt genoemd wanneer de
personages tegelijkertijd in
beeld zijn.
X
Het taalgebruik is simpel
zonder ingewikkelde
woorden. Het beschrijft de
personages, eigenschappen
en wie ze zijn ten opzichte
van elkaar.

X
Voor iedereen te begrijpen die kan
praten en de simpele taal kan
begrijpen.
Dit is echter geen absolute
vereiste. Het programma kan ook
worden bekeken wanneer een
kijker nog niet geheel praat of de
taal kan begrijpen. De beeldtaal
laat namelijk ook al gedeeltelijk
beweging/gebeurtenissen en
emoties zien. Om volledig te
begrijpen wat er precies aan de
hand is, is taalbegrip echter wel
nodig.
Gesproken taal is belangrijker dan
de geschreven tekst. Dat laatste
geeft enkel de titel weer en
informatie over het programma
zelf. Dit is niet noodzakelijk om het
programma inhoudelijk te kunnen
begrijpen.

Woorden worden gebruikt
om het programma te
introduceren en
ondersteunende uitleg te
geven over wie er te zien zijn
en wat er gebeurd. De
personages worden genoemd
en getoond.
Geluid
In de intro zijn de stemmen
In deze intro zingen de personages
van de personages te horen.
zelf.
Nijntje, Knorretje en Nina
De stemmen zijn vrouwelijk en
zingen het liedje. Ze maken
lijken kinderlijk.
ook lach en schrik geluiden.
In de intro zijn de stemmen
relatief jong en hoog tonig.
Er is geen voice-over of
verteller.

Er is geen voice-over of verteller
binnen de intro.

Er is geen omgevingsgeluid
hoorbaar naast het lied.

Er is geen omgevingsgeluid binnen
de intro.

De intro bestaat uit een
liedje over Nijntje. Dit is een
vrolijk deuntje en vormt de
centrale presentatievorm.

Muziek heeft een belangrijke rol in
de intro: de vorm.
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9.3 Bijlagen: Analysemodellen Kikker
9.3.1 Kikker, aflevering 1
Model nummer 9.3.1
Kolom
1
2
->
Rij
Progra
Seizoen + aflevering
mma
nummer
1
Afl. 1
Aspect
Denotatie:
beschrijving

3

4

Titel aflevering

Duur

Kikker en de vreemdeling
Connotatie:
interpretatie
Vormgeving
Personage(s)
Er is één hoofdpersonage
genaamd Kikker.

8 min
codering

2

Hoofdpe
rsonage

Kikker
Aangeduid in: de titel
en dit personage is het
meeste in beeld.

3

Directe
bijrollen

Varkentje, Eend, Haas,
en Rat
Aangeduid als:
vrienden van Kikker

Er zijn vier directe
bijrollen, die worden
gepositioneerd als de
vrienden van het
hoofdpersonage.

4

Diersoor
t

Kikker is een kikker ;
Varkentje is een
Varken ; Eend is een
eend ; Haas is een
haas ; en Rat is een
rat.

Er zijn vijf verschillende
diersoorten te zien.
Van elke diersoort is één
exemplaar zichtbaar. Dit
is generaliserend voor de
diersoort wat betreft
uiterlijk en gedrag.

5

Overige
zichtbar
e dieren

Een bij en een vogel
(een merel).

6

Fysieke
kenmer
ken

Kikker wordt
gekenmerkt door: een
groene kleur, rood/wit
gestreepte broek met
lange pijpen, twee
armen, twee handen
met vier vingers, twee
benen, twee platte

Er zijn weinig
alternatieven die worden
getoond of benoemd.
Deze zijn wel mogelijk
voor alle getoonde dieren
in: kleur en ras.
Tegelijkertijd zijn ze niet
direct uitgesloten: ze zijn
niet zichtbaar, maar
worden niet als
onmogelijk benoemd.
Deze dieren zijn enkel
zichtbaar: zij hebben geen
noodzakelijke rol, kunnen
niet praten, en hebben
geen concrete en directe
rol anders dan dat zij
onderdeel zijn van de
verhaalwereld als geheel.
De personages hebben elk
specifieke fysieke
kenmerken waardoor ze
kunnen worden
onderscheiden van elkaar,
hoofdzakelijk in: vorm,
kleur, en bedekking. De
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lange voeten, een
druppelvormig
verticaal langgerekt
lijf, een horizontale
ovalenvorm als hoofd,
twee witte bogen met
een zwarte stip als
ogen hoog op zijn
hoofd, en een brede
mond die roodgekleurd
is aan de binnenkant.

fysieke kenmerken blijven
ten alle tijden hetzelfde.

Varkentje wordt
gekenmerkt door: een
zachtroze kleur, gele
top zonder mouwen,
een licht blauwe broek
met lange pijpen, twee
benen, twee armen,
twee inkepingen
onderaan de benen als
‘tenen’, handen met
drie vingers, een
relatief bol verticaal
gerekt bovenlijf en
onderlijf met ronde
billen, een rond/ovalen
hoofd met een lange
snuit, een platte ronde
schijf met twee
stippen als neus die
groter is dan de snuit,
twee grote driehoekige
vormen als oren
waarvan de punt kan
dubbelklappen, en
zwarte kleine stipjes
als ogen.

Sommige kenmerken zijn
niet waarheidsgetrouw in
relatie tot echte dieren:
kleding, vormen,
verhoudingen,
handen/voeten, kleur.

De fysieke kenmerken zijn
versimpeld weergegeven:
details in huidtype,
beharing/bedekking, en
vorm worden niet
gepresenteerd in
vergelijking tot de
werkelijkheid.

Eend wordt
gekenmerkt door: een
witte kleur, twee
vleugels met drie
nerven aan de zijkant
van het lijf, een bol en
vol horizontaal
halfrond lijf, een
relatief kleine ronde
vorm als hoofd, een
lange dunnere nek,
kleine zwarte stipjes
als oogjes, platte
oranje voeten,
omhoog staand klein
driehoekig staartje en
een oranje snavel.
Haas wordt
gekenmerkt door: een
bruine kleur, rood/roze
T-shirt met korte
mouwen, een licht
blauwe broek met

155

halflange pijpen, een
langgerekt ovaal
vormig lijf, een
rond/ovalen hoofd,
een stompe snuit,
twee armen, twee
benen, twee platte
lange voeten, twee
langgerekte dunne
oren hoog boven op
zijn hoofd, 6 zwarte
haren bovenop zijn
hoofd tussen zijn oren,
een zwarte
driehoekige vorm als
neus, kleine zwarte
stippen rond zijn neus,
en twee zwarte stipjes
als ogen.

7

Anatomi
sche
verhoud
ing

Rat wordt gekenmerkt
door: een zacht grijze
kleur, een rood lange
mouwen T-shirt, een
donkerblauw jasje
zonder mouwen, een
lichtblauwe broek met
lange pijpen, een
ovalen lijf, een
rond/kegelvormig
hoofd, twee armen,
twee handen met vier
vingers, twee benen,
twee platte lange
voeten met drie tenen
in elk, twee halfronde
zachtroze oren
bovenop zijn hoofd,
zeven zwarte haren op
zijn hoofd tussen zijn
oren, zes snorharen
vanaf de snuit naar
buiten wijzend, een
spitse witte snuit, een
ronde roze neus, een
roze relatief lange
staart, en twee zwarte
stipjes als ogen.
Kikker heeft een ovaal
hoofd met een brede
gekringelde mond.
Zijn ogen staan als
bolletjes bovenop zijn
kop. Daarnaast heeft
hij een lang verticaal
uitgelijnd lijf, lange
armen en lange benen.
Van alle personages
heeft Kikker de
grootste ogen.
Varkentje heeft een
rond/ovalen hoofd,

De dierenpersonages zijn
een anatomische
mengelmoes tussen echte
dieren en mensen. De
verhouding is voor
werkelijke dieren onjuist
in vergelijking tot de
werkelijkheid: te
langgerekt, te lange
ledematen en verticaal
uitgelijnd. De personages
hebben daarnaast
aspecten die voor mensen
niet kloppen: andere oren,
andere voeten, en
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met een lange, stompe
snuit. Daarnaast is zij
wat molliger en
compacter gebouwd,
heeft zij geen voeten,
een relatief grote
brede mond, en grote
flapperende
driehoekige oren aan
de zijkant langs de top
van haar hoofd.
Varkentje heeft het
meest rond gevormde
lijf van alle
personages.
Eend heeft een rond,
klein hoofd, een lange
nek, een spitse snavel,
en een halfrond lobbig
lijf met vleugels.
Daarnaast heeft zij
twee platte voeten.
Eend is relatief klein in
vergelijking tot de
andere personages.
Haas heeft een breder
rond/ovaal hoofd, met
een stomp snuitje.
Daarnaast is hij lang
en dun, met lange
armen en benen en
een lang bovenlijf. Ook
heeft hij lang gerekte
oren bovenop zijn
hoofd. Haas is van alle
personages het
langste, zowel in
verhouding, als in
grootte.

eventueel een staart
(Rat). Zowel dierlijke als
menselijke anatomie is
vermengd tot één geheel
voor elk dierenpersonage.
De dieren zijn verticaal
rechtop gezet, te lang
uitgerekt, en versimpeld
weergegeven in vorm. Er
zijn geen details van
vormen, onder de huid
liggende structuren, of
gewrichten te zien.
Enkel Eend lijkt het
meeste op de werkelijke
verhouding van een eend;
lopend op twee poten,
met een horizontaal
uitgelijnd lijf, en twee
vleugels. Ook zij heeft
echter een relatief te
lange nek en een te lobbig
lijf.
De anatomie van de
personages lijkt relatief
sterk op mensen: verticaal
uitgelijnd en met armen
en benen gepresenteerd.
Eend vormt hier een
uitzondering op.

Rat heeft een
kegelvormig hoofd met
een spitse snuit met
snorharen. Daarnaast
heeft hij grote ronde
oren bovenop zijn
hoofd, en een staart
die rijkt tot zijn
knieholten, een wat
molliger lijf,
middellange armen en
benen, en platte
voeten.
In anatomische
verhouding zijn alle
personages (op Haas
na) relatief wat vol, en
hebben alle
langgerekte verticale
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8

Gender

lijven, armen en benen
(op Eend na).
De stemmen van
Varkentje en Eend zijn
hoger in toon. Eend
heeft geen kleding
aan, Varkentje een
broek en T-shirt.
Varkentje is relatief
meer bezig met
voedsel huiselijkheid.
Kikker, Haas, en Rat
hebben een lagere
stem in toon.
Deze personages
hebben een directe
functie in het vertellen
van het verhaal, het
onderwerp, de
oplossing van
problemen, en de
ontwikkeling/voortgan
g van de verhaallijnen.

9

10

Naam/b
enamin
g

Grootte

Kikker: Kikker,
Varken: Varkentje,
Eend: Eend, Haas:
Haas, Rat: Rat.
Varkentje, Eend, Haas,
en Rat worden
vriendjes genoemd.
In verhouding tot
elkaar hebben de
personages relatief
eenzelfde (verticale)
marge in grootte. Ze
zijn namelijk niet
meerdere koppen
groter dan anderen.
Ze zijn echter niet
allemaal exact
dezelfde grootte. Eend
is een uitzondering,
omdat zij wel
aanzienlijk kleiner in
lengte is.
Kikker, Varkentje en
Rat zijn ongeveer even
groot: Kikker is net
iets kleiner dan de
anderen wanneer de
oren worden
meegeteld in plaats

Kikker, Haas, en Rat zijn
jongens. Varkentje en
Eend zijn meisjes. De
mannelijke personages
zijn relatief van groter
belang binnen het
verhaal: in het vertellen,
creëren van een
voortgang, en oplossing
van conflicten. De
vrouwelijke personages
zijn daarentegen meer
ondersteunend aan het
verhaal.
Dit is voor een groot deel
gebaseerd op
veronderstellingen: rol en
bezigheden.
De wilde dieren zijn
mannelijk, de dieren die
ook gedomesticeerd zijn,
zijn vrouwelijk.
Dit kan stereotyperend
zijn in relatie tot
menselijke rollen:
vrouwen thuis en
zorgzaam, mannen gaan
op avontuur en zijn vrij
buiten.
De namen zijn gebaseerd
op de diersoort van elk
personage en voor de
bijrollen op de sociale
relatie.
Enkel Varkentje is een
verkleinwoord.
In relatie tot de
diersoorten niet kloppend
in vergelijking tot de
werkelijkheid.
Een varken is veel groter
dan een kikker, haas, of
rat. Een kikker is kleiner
dan alle anderen. Een
eend en een haas zijn
ongeveer gelijk,
afhankelijk van het ras
van de eend. Een rat is
kleiner dan allen, behalve
de kikker.
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11

12

Kleur(e
n) (van
de
persona
ges)

Lichaam
sbedekk
ing

van enkel vanaf de
kruin wordt gekeken.
Haas is groter dan alle
andere personages en
Eend is kleiner.
Alle personages
worden in een zachte,
zwarte kleur dun
omlijnd.
Kikker is hoofdzakelijk
donker groen met
gekleurde accenten in
zijn kleding (rood/wit).
Varkentje is
hoofdzakelijk zacht
roze met gekleurde
accenten in de kleding
(geel, blauw).
Eend is hoofdzakelijk
wit met oranje
accenten (poten en
snavel).
Haas is hoofdzakelijk
bruin met gekleurde
en zwarte accenten
(kleding: roze, rood,
blauw. Snuit, ogen en
haar: zwart.)
Rat is hoofdzakelijk
lichtgrijs met roze
accenten (oren, snuit,
handen, voeten,
staart). Daarnaast is
zijn kleding gekleurd:
rood, blauw.
Alle personages
hebben een vlakke,
gladde, effen huid. Er
wordt geen zichtbare
vacht of haren
getoond. Zo lijken ze
relatief glad.
Kikker heeft een
rood/wit gestreepte
broek aan.
Varkentje heeft een
gele top met een
lichtblauwe broek aan.
Als ze kookt heeft ze
ook een wit schort en
witte ovenwanten aan.
Eend draagt geen
kleding, maar heeft 3
nerven in de vleugels
en een wat lobbigere
contourlijn langs haar
lijf. Zij heeft als enige
een zwart stipje dat
haar anus aanduidt.
Haas heeft een
rood/roze korte

De personages hebben
één gehele effen lijfkleur.
Enkel bij Rat wordt zijn
snuit in een extra witte
kleur, en
handen/oren/staart in een
zachtroze kleur getoond.
Rat is daarmee het meest
kleurrijke personage.
De huidskleuren zijn
daarmee relatief
generaliserend en
stereotype, er zijn ook
andere mogelijkheden,
maar deze worden niet
getoond.
Daarnaast zijn de kleuren
versimpeld: één/enkele
tinten in effen
kleurvlakken.

Kikker komt relatief dicht
in de buurt van de
natuurlijke huid van
kikkers, een glad vel,
maar deze is niet
slijmerig. Eend lijkt een
realistisch verendeck te
hebben door de lobbigere
contourlijnen, nerven in
de vleugels, en het vollere
lijf. Varkentje, Rat, en
Haas hebben daarentegen
geen haren.
De lichaamsbedekking
klopt niet geheel in
vergelijking met de
werkelijkheid. Door de
effen huidskleur zonder
structuur wordt niet direct
een vacht of huidtype
getoond. Dieren in de
werkelijkheid hebben dit
echter wel. Dit kan
worden gerelateerd aan
een versimpelde
weergave, waarin details
worden weggelaten.
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mouwen T-shirt en
licht blauwe broek
aan.
Rat heeft een rood
lange mouwen T-shirt
aan, een donkerblauw
jasje zonder mouwen,
en een lichtblauwe
broek.
Zowel Haas als Rat
hebben enkele haren
bovenop hun hoofd,
en/of vanaf de snuit.

13

Bewegin
g

Alle dieren lijken
bedekt; er zijn geen
geslachtsdelen of
tepels zichtbaar.
Alle dieren kunnen
lopen, praten, dingen
vastpakken met de
handen/vleugels, en
kunnen zitten.
De bewegingen van de
personages zijn
relatief vloeiend.
Ledematen bewegen
vanaf de romp. Armen
kunnen omhoog,
omlaag, en opzij
bewegen. De benen
kunnen naar voren en
naar achteren
bewegen.
Er is geen grote knik
bij de ellenbogen en
knieën, maar een
zachtere ronding
wanneer de
personages bewegen.
Als personages zitten
kunnen de benen
vanaf de knieën
buigen.

14

Lichame
lijke
functies

Eend kan niet vliegen
en loopt op twee
poten. De andere
dieren lopen niet op
vier poten, maar op
twee. Van alle dieren
kan de mond
bewegen, deze kan
open en dicht, maar
beweegt niet gelijk
mee met de spraak.
De personages kunnen
allen: de ledematen
omhoog/omlaag en
opzij bewegen, lopen,
praten, zitten, rennen,
aanwijzen, dingen

Dieren in de werkelijkheid
dragen geen kleding,
tenzij aangekleed door de
mens. Rat is wat betreft
kleding het meest
aangeklede personage,
Eend het minste.

De personages kunnen
zelfstandig bewegen,
maar zijn niet zo flexibel.
De dieren lijken geen
rolgewrichten te hebben,
maar enkele scharnier
gewrichten of zelfs geen.
Dit kan worden
gerelateerd aan
versimpeling: vloeiender
en makkelijker bewegen.
De beweging van Eend is
gedeeltelijk gerelateerd
aan de werkelijkheid:
eenden lopen op twee
poten en kunnen hun
vleugels bewegen.
In relatie tot de
werkelijkheid van dieren is
de beweging van de
personages onjuist. Dieren
kunnen ook zitten en
langzaam en snel
voortbewegen, maar niet
op dezelfde wijze bewegen
als wordt getoond. Echte
dieren kunnen bovendien
niet (altijd) iets
vastpakken met
klauwtjes, vleugels of
poten.
Dit lijken voornamelijk
normale ‘menselijke’
bewegingen.
De personages kunnen
voortbewegen en dingen
oppakken en vasthouden.
Hierin ligt zowel een
dierlijke, als een
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oppakken, dragen, en
vasthouden.

menselijke betekenislaag
in besloten.

Zij kunnen allemaal de
ledematen
(armen/vleugels en
benen) bewegen apart
van de romp. Deze
zijn niet direct met rol
of scharniergewrichten
te bewegen, maar
bewegen wat
vloeiender en
soepeler.

Enerzijds vormt de
presentatie een
tegenstelling tot de
werkelijkheid van dieren:
dieren kunnen niet
rechtop lopen, spullen
dragen, rechtop staan, en
dingen vasthouden.
Dieren in de werkelijkheid
kunnen bovendien hun
mond meer bewegen, wat
deze personages niet veel
kunnen. De personages
kunnen hun mond alleen
open en dicht doen.

Varkentje haar poten
bewegen als één
statisch geheel dat
vast zit aan de romp.
De andere dieren
hebben een lichte
buiging rond de knieën
als ze lopen. Alle
personages kunnen
zitten met gebogen
benen, die knikken bij
de knieën.
De dieren lopen niet
op vier poten, maar op
twee. Van alle dieren
kan de mond
horizontaal bewegen,
deze kan open en
dicht, maar beweegt
niet gelijk mee met de
spraak.

15

Emoties

Blij: (Kikker en Eend
die spelen in de
waterplas, allen aan
de waterplas met
kampvuur)

In tegenstelling tot de
werkelijkheid zijn er ook
elementen niet zichtbaar:
het is niet zichtbaar hoe
kikkers, hazen en ratten
zich voortbewegen door
middel van hupsen
(springen met de
achterpoten en daarbij de
voorpoten naar voren
verplaatsen), het is niet
zichtbaar dat dieren op
alle vier hun pootjes, in
plaats van twee (op Eend
na), lopen, en Eend kan
niet vliegen.
De lichamelijke functies
zijn anderzijds relatief
sterk van menselijke
indicatie: praten,
oppakken van objecten,
klimmen op een ladder, en
het lopen op twee
benen/poten.
Dit kan tevens worden
gerelateerd aan
versimpeling: bewegingen
zijn relatief makkelijk,
vloeiend en verticaal en
horizontaal
gepositioneerd. Functies
zijn daarnaast in zekere
zin ‘makkelijk’ of basis
aspecten van het
menselijke leven: praten,
dingen oppakken, en
lopen.
In hoeverre dieren in de
werkelijkheid deze
emoties ervaren is niet
bekend. Wel kan gedrag
erop lijken, maar dit is
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Bang/bozig: Varkentje
en Eend zijn
bang/bozig wanneer
de vreemdeling
opduikt.
Bang: Varkentje is
bang wanneer ze zich
haar soep herinnert en
haar huis in brand
staat.

16

Karakte
reigensc
happen

Verdriet: Rat is
verdrietig wanneer hij
wordt nageroepen.
Varkentje is verdrietig
tijdens de brand. Alle
Personages zijn
verdrietig na het
vertrek van Rat.
Er worden geen
specifieke
karaktereigenschappe
n genoemd.
Er kunnen wel
veronderstellingen
worden gedaan op
basis van het
getoonde gedrag,
handelen, en emotie.
Kikker is avontuurlijk,
nieuwsgierig en
spontaan. Kikker is
niet bang voor het
onbekende/vreemd,
maar wil het juist
ontdekken of leren
kennen.
Varkentje is
nerveuzer,
wantrouwend,
bevooroordeeld en
maakt zich snel
zorgen. Zelfs onaardig
tegen vreemdelingen.
Zij kan niet zo tegen
veranderingen of
plotselinge
gebeurtenissen. Wat
zij niet kent, vindt ze
wat spannender.

een menselijke
interpretatie.
Emoties is een menselijk
concept en deze zijn als
zodanig zichtbaar in het
programma. Het lachen bij
vrolijkheid is daar een
voorbeeld van.
Dit kan worden
gerelateerd aan
versimpeling: blijheid,
boosheid, angst, en
verdriet zijn basisemoties
die relatief makkelijk kan
worden omschreven.

In hoeverre dieren in de
werkelijkheid deze
karaktereigenschappen
hebben is niet bekend.
‘Karaktereigenschappen’ is
een menselijk concept en
deze zijn als zodanig te
interpreteren in het
programma.
Binnen het programma
worden deze niet specifiek
benoemd, maar kunnen
deze worden
geïnterpreteerd uit het
getoonde gedrag, emoties
en handelen van
personages. Elk
personage heeft eigen
karaktereigenschappen
binnen het verhaal.
De mannelijke personages
zijn rustiger en minder
gespannen.
De vrouwelijke
personages zijn bezorgder
en nerveuzer.

Eend is meelopend en
ook een tikje
wantrouwend voor het
onbekende. Ze
oordeelt snel als een
ander dat ook heeft
gedaan.
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Haas is rustig en kalm.
Hij oordeelt niet en
eigent zich niets toe.

17

18

Interess
es/houd
en van
(van
persona
ges)

Attribut
en

Rat is avontuurlijk,
onbezorgd en op
zichzelf. Hij kan goed
tegen verandering en
is rustig.
Deze worden niet
concreet benoemd.
Wel zijn Kikker,
Varkentje, Eend, en
Haas vrienden van
elkaar. Rat wordt later
toegelaten tot dezelfde
vriendgroep. Er kan
dan worden
veronderstelt dat de
personages elkaar leuk
genoeg vinden om
vrienden te zijn.
De personages hebben
geen vast attribuut,
maar worden langere
tijd en/of herhaaldelijk
met één/enkele
voorwerpen of
activiteiten getoond.
Kikker en Eend hebben
geen vast attribuut.
Varkentje heeft
meestal voedsel (zelf
gebakken) om zich
heen, maar heeft dit
niet permanent bij
zich. Zo heeft
Varkentje een mandje
met appels bij zich in
deze aflevering.

19

Gebruik
svoorwe
rpen

Rat heeft een rugzak,
tent, en wandelstok in
deze aflevering. Deze
heeft hij niet altijd bij
zich
Rat heeft een stok,
rugzak en tent om te
kunnen reizen. Hij
maakt een houten
bankje en kan varen
met zijn boot.
Varkentje heeft een
mandje en lader om
appels te plukken.

De interesses van
personages zijn gebaseerd
op veronderstellingen. Alle
personages komen
uiteindelijk vriendelijk
samen. Vriendschap is
een bepaalde
interesse/houden van als
sociale relatie tussen
personages.
‘Interesse/houden van’ is
tevens een menselijk
concept. In hoeverre
werkelijke dieren deze ook
hebben, is niet bekend.
De personages hebben
geen vaste attributen,
maar worden er wel
herhaaldelijk of langere
tijd mee gepresenteerd.
Dit zou een vorm van
stereotypering kunnen
omvatten: het
herhaaldelijk tonen met
bepaalde aspecten. Zo is
Varkentje bijna altijd met
voedsel bezig en heeft ze
appels bij zich in deze
aflevering.
Dieren in de werkelijkheid
hebben evenals de
personages geen vast
attribuut.

Dieren in de werkelijkheid
hebben niet direct
gebruiksvoorwerpen en
hebben geen zelf
gekochte/gemaakte
spullen. Niet-natuurlijkaanwezige voorwerpen of
gebruiksvoorwerpen
worden in de
werkelijkheid door de
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De personages
gebruiken emmers om
water te dragen.
Hout en hamers
worden daarnaast
gebruikt om het huis
te herstellen.
20

Kleurge
bruik

Elementen/vlakken
hebben één bepaalde
kleur of in het geval
van Rat twee naast
elkaar bestaande
kleurvlakken. Er zijn
geen kleuren door
elkaar gemengd, maar
als vlak van elkaar
gescheiden. Soms is er
een hele subtiele
slagschaduw zichtbaar
in een iets lichtere tint
van een kleur.

22

Plasticit
eit
(2D/3D)

Vormen

In de getoonde
gebruiksvoorwerpen zit
dan een relatief
menselijke toon.

Programma
In dit programma
De kleuren zijn zacht,
worden matte, zachte
effen, en in een enkele
kleuren gebruikt in
tint/tinten zichtbaar. Er
enkele tinten. Kleuren
worden zowel primaire,
zijn niet fel, hard en/of als secundaire en tertiaire
glanzend.
kleuren getoond.
De getoonde kleuren
zijn: groen, geel,
oranje, rood, blauw,
wit, bruin, zwart,
paars.

21

mensen gemaakt,
gebruikt, en/of verschaft.

Met kleuren worden
verschillende
natuurlijke elementen
weergegeven: gras,
bomen, maar ook
verschillende typen
velden.
Dit programma is twee
dimensionaal, het
beeld is plat.
Wel wordt er een
kleine vorm van diepte
weergegeven door
middel van
kleurverschillen,
overlapping, en
subtiele slagschaduw.
De vormen in dit
programma zijn allen
afgerond; er zijn geen
scherpe hoeken te
zien, maar vormen zijn
stomp en gebogen.
Daarnaast zijn er
basisvormen te zien:

Het kleurgebruik is simpel
en relatief realistisch. Het
wordt gebruikt om
objecten, personages,
omgeving en andere
elementen van elkaar te
onderscheiden.
In tegenstelling tot het
programma komen in de
werkelijkheid meerdere
verschillende kleuren en
tinten tegelijkertijd voor
dan worden gepresenteerd
binnen dit programma.

Deze plasticiteit is anders
dan de werkelijkheid en
lijkt op een andere
realiteit/wereld.
De plasticiteit is simpeler
dan de werkelijkheid: de
ruimtelijkheid wordt niet
direct getoond, maar
versimpeld tot overlapping
en kleurverschillen.
De vormen zijn simpel,
ongevaarlijk, en zacht
weergegeven.
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23

Stijl

24

Setting

25

Plaatsen
/plekke
n

driehoeken,
vierkanten,
rechthoeken, rondjes,
en halfronde vormen.
De stijl lijkt op een
De stijl is getekende
tekening in
animatie.
stopmotion, zonder de
schakeling tussen de
beelden.
Omgeving
De setting is
De setting is hoofdzakelijk
hoofdzakelijk buiten.
buiten in de natuur, waar
de personages lopen en
De buitenomgeving is
samenkomen.
één grote plaats,
waarbinnen
Daarbij zijn verschillende
verschillende plekken
plekken: bij de
zijn. De personages
thuisbasissen van de
hebben een eigen
verschillende personages,
plek, een eigen
rond de waterplas, en in
thuisbasis met een
de velden.
onderkomen (huis of
tent). Daarnaast zijn
De setting wordt simpel
er andere plekken: in
weergegeven met enkele
de velden, rond de
gebruiksvoorwerpen.
rivier, en rond de
Daarmee zijn de plekken
waterplas.
en setting (zoals het huis
van Varkentje) snel
Van Rat, Kikker, en
duidelijk, ook al zijn niet
Varkentje zijn
alle mogelijkheden of
daarnaast een
exacte plekken
thuisbasis te zien: een
daarbinnen te zien.
tent, een huis/hol, en
houten huis. Het kamp Er wordt een tegenstelling
van Rat ligt op de
tot de werkelijkheid van
heuvel.
dieren getoond. Echte
dieren hebben geen
dergelijk gebouwd huis
(tenzij ze bij mensen
inwonen). Het huis van
Varkentje lijkt op een
combinatie tussen huis en
stal. Dit lijkt meer op een
combinatie tussen
menselijke huizen en
dieren verblijven. Rat
heeft daarnaast een
menselijk onderkomen:
een tent.

Binnen de grote
natuurlijke omgeving
zijn verschillende
centrale plekken: aan
de waterplas, het
kamp van Rat, het

De setting in de vrije
natuur sluit goed aan op
de diersoorten: alle
getoonde dieren zouden in
de vrije natuur kunnen
leven.
De plaatsen worden niet
concreet benoemd. Het
gebied buiten is duidelijk
door velden en bomen. De
plek is dan in de natuur,
maar waar precies is niet
bekend.
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huis van Kikker, en het
huis van Varkentje.
Dit zijn allen plaatsen
in de buurt van elkaar.
De plaatsen waar Rat
heen reist zijn niet te
zien. Er wordt enkel
genoemd dat hij naar
andere plaatsen gaat.

26

Land

Er wordt geen land
genoemd. De
gesproken taal is
Nederlands.

In de buiten omgeving
zijn verschillende centrale
plekken waar personages
worden getoond of
samenkomen: aan de
waterplas, het kamp van
Rat, het huis van Kikker,
en het huis van Varkentje.
Daarnaast kan worden
opgemaakt dat een drietal
personages een eigen
huis/verblijfplaats heeft
binnen eenzelfde
leefgebied. Dit is dan hun
individuele centrale
thuisbasis, op loopafstand
van de anderen.
Op basis van de
gesproken taal kan
worden veronderstelt dat
het verhaal zich afspeelt
in Nederland. Er wordt
echter geen land
genoemd, waardoor er
geen definitief antwoord
kan worden gegeven.
In de werkelijkheid
worden landen wel
benoemd. Of dieren daar
kennis van nemen of
gebruiken is niet bekend.

27

Thuisba
sis

Van Varkentje en
Kikker zijn de huizen
te zien.
Varkentje heeft een
lichtroze vrijstaand
houten huis met een
puntdak, ramen, en
deuren. Dit
onderkomen brand af,
maar wordt opnieuw
opgebouwd en in de
originele staat
herstelt.
Het huis van Kikker is
een combinatie tussen
een grasheuvel en
houten huis: aan de

Dit kan tevens worden
gerelateerd aan
versimpeling: het noemen
van een land is niet
essentieel in het begrip
van de leefwereld en het
programma en kan dan
achterwege worden
gelaten.
Dieren hebben in de
werkelijkheid ook vaak
een vaste verblijfplaats
(hol, een thuis bij
mensen, of stal
bijvoorbeeld). Ze hebben
echter geen eigen huis, of
tent, zoals in de intro
wordt getoond.
Door de combinatie van
vrijstaande houten huizen
en houtenhuizen in
grasheuvels wordt een
dierlijke en menselijke
betekenis gemengd
getoond. De menselijke
voert hier de boventoon;
er zijn relatief meer
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voorkant zijn
houtenplanken met
een raam en deur te
zien, waar de heuvel
rondom gevormd is.
Rat heeft in deze
aflevering een tent en
boot.
Van Eend en Haas zijn
geen thuisbasissen te
zien binnen deze
aflevering.
28

Aankledi
ng

In de aflevering
worden de
verblijfplaatsen
aangekleed met
simpele elementen en
gebruiksvoorwerpen.
Het huis van Kikker is:
een groene heuvel met
horizontale
rechthoekige, bruine
balken aan één
voorkant. Dit beslaat
ongeveer de helft. In
de planken zit een
blauwe deuropening
met een rode deur en
een blauw raamkozijn.
Aan de andere kant
van de voorzijde zit
een raam zonder
kozijn. Voor zijn huis
zijn drie planten met
groene omhoog
staande brede
bladeren. Ook ligt er
een steen en staat er
een grote boom. Van
dit huis is de
omgeving het meeste
te zien.

menselijke elementen,
zoals: ramen, deuren,
puntdaken, houten muren,
en een tent.
Anderzijds lijkt het huis
van Varkentje op een
bepaald stallengebouw,
wat voor varkens in de
werkelijkheid mogelijk is.
Het huis van Kikker lijkt
gedeeltelijk op een hol in
de grond, wat voor
werkelijke wilde dieren
mogelijk is.
De aankleding is simpel:
door simpele, kleine
aankledings-elementen
wordt al snel een
bepaalde setting/plek,
situatie/gebeurtenis, of
activiteit weergegeven. Dit
zijn voornamelijk:
meubels,
(gebruiks)voorwerpen, en
decoratie als planten en
stenen. Daarmee worden
zowel binnen, als buiten
plekken aangekleed.
De aankleding versterkt
de presentatie van een
bepaalde: plaats
(thuisbasissen en de plek
waar de personages
samenkomen), natuurlijke
omgeving, en activiteit
(zoals het varen van een
boot op de rivier zoals
Rat).

Varkentje heeft een
houten huis. De
voorgevel is wit, de
zijkant lichtroze. Het
dak is rood en de
kozijnen zijn blauw
evenals de deur. Er
staan wat sprieten
gras.
Het huis van Rat is het
meest simpel. Dit is
een oranje basis tent
met een scheerlijn en
haringen. Het staat op
een heuvel, met een
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andere heuvel op de
achtergrond.
het verblijfplekje van
Rat heeft: een
kampvuur, driehoekige
basistent en een
bankje. Hij loopt met
een wandelstok en
rugzak, waarmee hij
een soort globetrotter
wordt.
De activiteit van
Varkentje wordt
simpel aangekleed
met: een ladder,
mand, en bomen met
appels. Haar huis is
gedeeltelijk zichtbaar,
een houten basis huis,
waardoor de plaats
ook duidelijk wordt.

29

30

Middele
n

Voedsel

De natuur is simpel
weergegeven met
verschillende velden,
een waterplas met riet
en keien, enkele
bomen en struiken.
Er zijn verschillende
middelen te zien.
Gebruiksvoorwerpen
worden ingezet voor
een bepaald doel.
Een mandje om appels
te verzamelen.
Een emmer om water
te vervoeren. Een
ladder om bij de
appels in de boom te
komen.
Een wandelstok ter
ondersteuning van het
wandelen.
In deze aflevering
wordt niet direct
voedsel getoond.
Wel spreekt Varkentje
over haar soep.

31

Omgevi
ngsvera
ndering
en/alter
natieve
n

Er zijn geen grote
veranderingen in de
omgeving als geheel:
de natuurlijke
omgeving is constant.

De middelen zijn simpel
en doelgericht. Deze zijn
gerelateerd aan de
eigenschappen en
activiteiten van
personages.
Dieren in de werkelijkheid
maken geen gebruik van
dezelfde middelen. Er ligt
een menselijke betekenis
besloten in de getoonde
middelen binnen deze
aflevering.
Varkentje is enige die over
voedsel spreekt en zij is
het meest actief bezig met
eten.
Soep is een menselijke
voedselwaren. Dieren
maken geen soep. Er ligt
dan een menselijke toon
in het spreken over
voedsel.
De algehele natuurlijke
omgeving blijft relatief
gelijk. De kleur verandert
op basis van de
seizoenen: er is zowel
zomer als herfst te zien.
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De omgeving
verandert echter in
specifieke invulling
doordat de personages
naar andere plekken
gaan: er worden
andere plekken binnen
de omgeving getoond,
de natuur is dan
steeds net even
anders (plaatsing
bomen/struiken) en
anders aangekleed.

De specifieke invulling van
de omgeving verandert op
basis van de verplaatsing
van personages en door
ongeluk. Rat reist
waardoor zijn omgeving
verandert. Varkentje
maakt daarentegen een
ongelukkige situatie mee:
haar huis brand af, maar
deze wordt in de originele
staat hersteld.

Het huis van Varkentje
brand af en wordt het
herstelt. Dit is een
tijdelijke verandering
(het huis is na
reparatie hetzelfde als
het origineel).
Er zijn verder geen
zichtbare, grote
veranderingen in de
omgeving. Alle
plekken zijn in de
buurt van elkaar. De
natuurlijke omgeving
blijft als groot geheel
gelijk.
Wel gaat Rat naar
andere plaatsen toe,
maar die worden niet
getoond.
De veranderingen aan
de omgeving zijn
daarnaast afhankelijk
van de seizoenen.
Wanneer Rat vertrekt
hebben de velden en
bomen een
oranje/gele/rode
kleur, duidend op de
herfst. Dit is een
verandering ten
opzichte van de eerst
groene kleuren.

32

Handeli
ngsver
mogen

Verhaal
Personage(s)
Alle personages zijn in
Alle personages zijn
staat om handelingen
gelijkwaardig aan elkaar,
en acties uit te voeren, maar hebben ook eigen
te communiceren en
kwaliteiten. Daarmee
dingen te
onderscheiden ze zich van
ondernemen. Zij
elkaar en/of kunnen
kunnen zelfstandig
elkaar helpen.
leven in hun eigen
wereld.
De personages kunnen
zelfstandig handelen,
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33

Motivati
e

Daarnaast hebben ze
eigen kwaliteiten die
worden getoond of
worden benoemd:
Varkentje kan koken.
Rat kan bouwen, lezen
en schrijven, en drie
talen spreken.
Kikker is nieuwsgierig
en verwelkomend, dus
gaat hij op Rat af.
Varkentje maakt zich
zorgen en vindt het
maar niks zo’n
onbekende. Daarom
schakelt zij haar
vrienden in. Later
verandert ze door de
les die ze leert. Haar
houding is dan
aardiger, omdat het
niet meer zo vreemd
is.
Eend is meelopend
met Varkentje en een
tikkeltje wantrouwend.
Ze is daarom eerst te
oordelend. Later is ook
zij aardiger.

communiceren, en dingen
ondernemen.

Er worden geen exacte
redenen
gegeven/besproken
waarom iets gebeurd,
maar de personages zijn
wel gericht op dezelfde
gebeurtenis.
De motivatie is daarbij
afhankelijk van de
karakters van de
personages.
Allen hebben een net
andere benadering van de
situatie/gebeurtenis,
waardoor er meerdere
zijden tegelijkertijd
worden belicht.

Haas is rustig en niet
oordelend. Hij wil zijn
vrienden uitleggen hoe
het zit.

34

Positie
(van
persona
ges)

Rat is eerder
behandeld als minder
en stelt dat ratten
overal de schuld van
krijgen. Hij bewijst
daarom dat hij goed
genoeg is en best wat
kan.
Rat is een vreemdeling
en heeft daarmee een
ogenschijnlijk
ondergeschikte positie
aan Kikker en zijn
vrienden. Rat kan zich
echter prima zelf
verzorgen en is in zijn
eigen wereld niet
ondergeschikt.
Wanneer Rat komt
helpen en werk
aanbiedt, staat hij in
positie boven Kikker
en zijn vrienden. Rat
kan de situatie
verbeteren.

Er vindt een verandering
in positie plaats van het
personage Rat: van
ondergeschikt (als
vreemdeling), naar
gelijkwaardig als vriend
van de andere vrienden.
De personages zijn
(uiteindelijk) gelijk aan
elkaar, maar Kikker heeft
binnen het verhaal een
centralere positie. De
bijrollen zijn onderdeel
van de leefwereld en de
sociale relaties van het
hoofdpersonage
daarbinnen. In deze
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Na de acceptatie van
Rat als medebewoner,
zijn allen gelijk in
positie.
Haas lijkt door zijn
wijze les degene met
kennis, maar is niet
bovengeschikt aan de
andere personages.

35

Positie
kijker

36

Activitei
t

Als kijker kun je van
een afstandje
meekijken in de
wereld van Kikker en
zijn vrienden. Deze
wereld is niet
verscholen, maar de
personages zijn op een
180 graden lijn te
zien. De kijker wordt
daarbij niet
aangesproken.
Varkentje plukt appels.
Kikker en eend spelen
in de waterplas.
Rat zet een kamp op.
Kikker en zijn
vriendjes komen
samen en praten.
Allen snellen naar het
huis van Varkentje
wanneer de soep
vergeten is.
Met Rat blussen ze het
huis.
Rat en Varkentje
repareren het huis.
Allen komen samen bij
de waterplas met
kampvuur. Rat vertelt
over zijn avonturen.
Rat wil vertrekken met
zijn boot, maar kikker
houdt hem tegen.

aflevering is Rat het
onderwerp als
vreemdeling.
De bijrollen hebben een
belangrijke functie in het
verhaal, in de
ontwikkeling van
gebeurtenissen, de
oplossing van
problemen/conflicten,
en/of de weergave van
meningen.
Haas is het wijze
personage.
Er is een vierde wand. Het
wordt gepresenteerd om
naar te kijken van een
afstand, niet alsof de
kijker over de schouders
meekijkt of onderdeel is
van de verhaalwereld.

De activiteiten zijn gericht
op eenzelfde centraal
onderwerp: Rat komt aan
als vreemdeling.
Voorafgaand aan het
moment dat personages
het onderwerp
tegenkomen heeft elk een
eigen activiteit. Dit is niet
van elk personage te zien.
Varkentje plukt appels.
De activiteiten zijn
gedeeltelijk gerelateerd
aan de werkelijkheid van
dieren.
Dieren kunnen voedsel
verzamelen, soms
spelen/zwemmen in
water, samenkomen, en
een verblijfplaats
(onderkomen) hebben.
De getoonde activiteiten
presenteren daarnaast
een zekere menselijke
betekenislaag; dit zijn
veelal activiteiten die
normaal gesproken door
mensen worden
uitgevoerd, zoals: het
bouwen van een huis,
varen in een boot, en
koken. Dieren kunnen niet
praten zoals mensen, een
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37

Persoonl
ijke
ontwikk
eling

Kikker, Varkentje, en
Eend maken een
persoonlijke
ontwikkeling door: zij
leren Rat als
vreemdeling te
accepteren binnen de
samenleving.

brand blussen, een huis
repareren, en vertrekken
met de boot.
De persoonlijke
ontwikkeling is
gerelateerd aan de
moraal/wijze les. De wijze
les wordt verteld door
Haas en is gerelateerd aan
sociale acceptatie.

Haas vertelt de wijze
les aan de andere
personages. Hij maakt
zelf geen duidelijke
ontwikkeling door.
De grootste
persoonlijke
ontwikkeling ligt bij
Varkentje. Eerst
wantrouwt ze de
vreemdeling, maar
leert hem kennen en
waarderen.
Ook Eend leert dat de
rat helemaal niet zo
vervelend is. Rat
wordt geaccepteerd
binnen de sociale
samenleving.
Rat ontwikkelt zich
van nomade naar
iemand die zich gaat
settelen bij Kikker en
zijn vrienden.
38

Onderw
erp

39

Perspect
ief

Opbouw
Dit is een sociaal
onderwerp: het gaat over
sociale acceptatie en
posities binnen een
samenleving.
Dit verhaal wordt
Er wordt een
gepresenteerd vanuit
ogenschijnlijk dierlijk
het perspectief van
perspectief en leefwereld
Kikker en zijn
getoond. Het lijkt alsof de
vriendjes. De
kijker van een afstandje
personages maken het naar de dieren kijkt. De
verhaal zelf mee. Zij
dieren maken het verhaal
vertellen dit niet
zelf mee, maar vertellen
duidelijk aan de kijker. het niet aan de kijker.
Een vreemdeling komt
(tijdelijk) wonen in het
leefgebied van Kikker
en zijn vriendjes.

De zienswijzen en
bezigheden van de
verschillende
personages worden
apart en gezamenlijk
getoond: tijdens eigen
bezigheden of wanneer
ze samenkomen.

Het programma is echter
gemaakt door mensen,
waarin een
onontkoombaar menselijk
perspectief op dierlijkheid
en menselijkheid ligt
besloten.
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40

Plot

Er komt een
vreemdeling in hun
leefgebied (dat is Rat).
Varkentje ziet hem
tijdens het plukken
van bessen. Zij gaat
daarna naar haar
vrienden (Kikker en
Eend) en vertelt over
de vreemdeling. Kikker
en Eend spelen in de
waterplas.
Varkentje benoemd de
vreemdeling als: “de
slechte soort, een
vieze stinkende rat.”
Varkentje en Eend
gaan pratend weg.
Kikker gaat ’s avonds
observeren bij Rat.
Kikker verteld
Varkentje en Eend
over wat hij zag. De
rat lijkt hem best
aardig.
Dit vinden Varkentje
en Eend niet zo leuk,
‘ratten zijn niet aardig,
wat als hij hun eten op
komt eten of niet wil
werken’.

De plot is opgebouwd rond
de centrale activiteiten
van de personages. Elk
personage heeft
individuele activiteiten,
totdat ze elkaar
tegenkomen. Op het
moment dat het
onderwerp aan bod komt,
delen de personages een
centrale, gezamenlijke
activiteit. Haas komt als
laatste personage aan
bod.
De plot is daarbij
opgebouwd in lading:
normale situatie, er
ontstaat een verandering
(er komt een
vreemdeling), er ontstaat
een probleem (het huis
van Varkentje staat in
brand), het probleem
wordt opgelost (de brand
wordt geblust en het huis
wordt hersteld), er is een
verandering (sociale
acceptatie), en de
oorspronkelijke situatie
wordt gedeeltelijk hersteld
(er zijn weer vier
personages samen, Rat is
op zijn reis gegaan).

Kikker gaat naar Rat,
Varkentje en Eend
kijken van een
afstandje mee.
Rat praat met Kikker
en vertelt wat hij
allemaal kan (lezen,
schrijven, 3 talen
spreken, en hij ziet
ook wel dat Kikker een
kikker is). Ze stellen
zich aan elkaar voor.
Samen zitten Rat en
Kikker op een bankje
te kijken naar het
uitzicht. Varkentje en
Eend vinden dat
spannend, maar
komen toch de
confrontatie opzoeken.
Varkentje vraagt wat
Rat daar te zoeken
heeft.
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Rat is erg rustig, maar
Varkentje wantrouwt
hem.
Varkentje en Eend
gaan weg. Even later
volgt Kikker. Rat blijft
alleen achter en voelt
zich een slachtoffer
nadat hij wordt
nageroepen door
Varkentje. Hij voelt
zich niet welkom.
Varkentje, Eend, Haas
en Kikker komen bij
elkaar in Kikkers huis.
Haas en Kikker zijn
niet zo bevooroordeeld
over Rat. Alles is van
iedereen en dus is Rat
ook welkom.
Varkentje herinnert
haar soep dat nog op
het fornuis staat en
gaat in paniek weg.
Varkentje is al te laat
en haar huis staat in
brand.
Allen zijn bang en
staan maar een beetje
te kijken. Rat komt
aangesneld met
emmers water om te
blussen. Samen
blussen ze het huis.
Na het blussen is
Varkentje erg
verdrietig. Rat biedt
aan het huis te
repareren.
Varkentje komt tot
inzicht, wanneer Rat
vraagt om hout van
haar bomen. Ze heeft
een wijze les geleerd
van Haas.
Varkentje schudt Rat
de hand.
Rat repareert het huis
terwijl de anderen
toekijken. Varkentje
helpt een beetje.
Later komen ze samen
bij de waterplas en
hebben een kampvuur.
Het is nog dag. Rat
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vertelt over zijn
levensavonturen
voordat hij naar de
plek van Kikker en zijn
vrienden kwam.
Later wil Rat verder
trekken per boot,
maar Kikker houdt
hem tegen.
Kikker en zijn
vriendjes zwaaien Rat
uit.
Kikker en zijn
vriendjes gaan naar de
bank die Rat bouwde
en is achtergebleven.
Daar praten ze over
hun vriend Rat.

41

Chronol
ogie

Als Rat terugkomt van
zijn wereldreizen, dan
maken ze samen weer
plezier.
Het verhaal wordt
vertelt in
chronologische
volgorde.
Vreemdeling komt in
het leefgebied en zet
een kamp op.

Het verhaal is
chronologisch opgebouwd.
Verschillende activiteiten
volgen elkaar logisch in
het verloop van de
centrale gebeurtenis: de
acceptatie van de
vreemdeling.

Andere dieren maken
zich zorgen.
Kikker en zijn
vriendjes gaan er op
af.
Stellen zich aan elkaar
voor.
Varkentje en Eend zijn
nog steeds
wantrouwend en gaan
weg. Kikker gaat ook
weg.
Rat zich alleen en
voelt zich niet welkom
na nageroepen te
worden door
Varkentje.
Varkentje, Eend, Haas
en Kikker komen
samen in het huis van
Kikker. Haas legt uit
dat alles van iedereen
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is, en de Rat dus ook
hier mag zijn.
Varkentje herinnert
het eten dat nog op
haar fornuis staat.
Het huis van Varkentje
staat in brand.
Rat komt blussen met
emmers water. Samen
blussen ze de brand.
Varkentje is erg
verdrietig. Rat biedt
aan het huis te
repareren.
Varkentje leert niet zo
oordelend te zijn en
schud Rat eindelijk de
hand.
Het huis wordt
gerepareerd.
Allen komen samen bij
de waterplas met een
kampvuurtje in
daglicht. Rat vertelt
over zijn avonturen.
Later zit Rat op een
boot, klaar om weer
verder te trekken,
maar Kikker houdt
hem tegen. Samen
met zijn vriendjes
zwaait hij Rat uit.
Kikker en zijn
vriendjes gaan naar de
bank die Rat gemaakt
heeft (die is
achtergebleven). Ze
praten over hun vriend
Rat.
Als hun vriend Rat
terugkomt, dan is het
als van ouds.
42

Verteller
(man/vr
ouw,
positie)

Een onzichtbare
verteller opent het
verhaal na de intro
clip. Hij vertelt de
situatie. Ook sluit hij
het verhaal af. Hij is
geen menselijke
aanwezigheid, maar
zou evengoed een

De verteller is mannelijk
en geeft de introductie tot
de desbetreffende
aflevering.
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dierlijke verteller
kunnen zijn.

43

44

Omschri
jvingsw
oorden
persona
ges

Omschri
jvingsw
oorden
gebeurt
enis/sit
uatie

De personages
vertellen het verhaal
verder zelf door middel
van dialogen en
monologen.
Taal
Rat, wordt door de
andere personages
(Varkentje en
Eend)omschreven als:
die vreemdeling, van
het slechte soort, een
vieze stinkende rat, je
moet heel voorzichtig
zijn met ratten, ratten
zijn dieven, hij lijkt me
best wel aardig, ratten
zijn niet aardig, ratten
zijn echt heel lui hoor,
dat heeft hij vast
gestolen, hij is anders
dan wij, die vieze rat
komt hier niet eens
vandaan, hij jat het
hout van onze bomen.
Rat omschrijft zichzelf
als: ik ben niet dom, ik
kan lezen en schrijven,
en ik spreek drie talen,
waar ik ook ben ratten
krijgen altijd de
schuld.
Een vreemdeling duikt
op. Dit wordt
omschreven als: op
een dag kwam er een
vreemdeling aan,
hebben jullie dat
gezien,
De personages zijn
oordelend. Dit wordt
omschreven door de
woorden: ratten zijn
dieven, ratten zijn niet
aardig, wat als hij
straks de boel opvreet,
en wat als hij nooit
werkt, ratten zijn echt
heel lui hoor, wees
voorzichtig, hij heeft
vast iets slechts in de
zin.
De personages praten
over de vreemdeling
met de woorden: ik
vind dat hij weg moet,
hij is anders dan wij,

(woorden)
De omschrijvingswoorden
zijn gerelateerd aan de
karaktereigenschappen
en vaardigheden van de
personages.
Varkentje en Eend
veroordelen Rat voordat
ze hem hebben leren
kennen. De vooroordelen
zijn vooral gebaseerd op
mogelijke sociale gevaren
en afwijking.
De omschrijving van Rat
zelf is gericht op zijn
vaardigheden en sociale
ervaring.

Deze
omschrijvingswoorden zijn
gerelateerd aan de
activiteiten, het
onderwerp, en het
handelen van de
personages.
De personages zijn
afwachtend en oordelend.
Het is een ongewone
situatie, waarbij ze op hun
hoede zijn.
Kikker en haas zijn
daarentegen niet zo
oordelend en
toegankelijker.
Haas geeft de wijze les,
dat alles van iedereen is
en samen delen goed is.
Hierdoor verandert de
situatie.
Rat is degene die de
situatie met de brand
oplost. Deze brand zorgt
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maar we zijn toch
allemaal anders, maar
wij horen hier, hij
komt hier niet eens
vandaan, stop, stop,
kijk, hij is misschien
anders dan wij, en
misschien komt hij
hier niet vandaan,
maar hij doet niets
verkeerd, maar hij jat
het hout van onze
bomen, onze bomen,
die bomen zijn van
iedereen, de rivier
waar je in zwemt is
van iedereen, de lucht
die we inademen is
van iedereen, zelfs ons
eten.

ervoor dat de personages
bij elkaar worden gebracht
en vooroordelen worden
weggelegd.

Het huis van Varkentje
staat in brand. Dit
wordt omschreven met
de woorden: eten, oh
nee mijn soep, het gas
staat nog aan, mijn
huis, help, het staat in
brand, brand, iedereen
opzij, maak een rij,
geef de emmers water
door, schiet op, mijn
huis, mijn arme huis.

45

46

Omschri
jvingsw
oorden
omgevi
ng/setti
ng

Omschri
jvingsw
oorden

Rat wordt onderdeel
van de samenleving
van de personages. Dit
wordt omschreven als:
het is van iedereen,
iedereen is anders, ik
kan je huis wel
repareren, tenminste
als ik het hout van
jouw bomen mag
gebruiken, het zijn
niet mijn bomen dat
hout is van iedereen,
iedereen was het er nu
mee eens dat Rat
mocht blijven.
De plaats wordt
omschreven als: in het
bos, hier.
Waar Rat vandaan
komt wordt
omschreven als: hier
en van daar, van
overal en nergens, de
wereld
Vreemdeling

Dit is gerelateerd aan de
natuurlijke omgeving en
verhaalwereld. Waar Rat
precies vandaan komt is
niet duidelijk, maar er zijn
vele plekken in de wereld.

Dit is gerelateerd aan het
onderwerp en de centrale
gebeurtenis.
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47

48

onderw
erp
Omschri
jvingsw
oorden
overig
Taalgeb
ruik

49

Doel
van taal

50

Stemme
n/geluid
persona
ges

X

X

Het taalgebruik is
simpel en beschrijft de
relatie tussen de
personages en
emoties. Er worden
geen moeilijke
woorden gebruikt,
maar het is net iets
abstracter, omdat het
beschrijvend is.

De taal is simpel. Het
programma is voor bijna
iedereen te begrijpen die
kan praten en simpele taal
kan begrijpen. Basis
begrip van vriendschap en
emoties is wel belangrijk.

Dit is echter geen absolute
vereiste. Het programma
kan ook worden bekeken
wanneer een kijker nog
niet geheel praat of de
taal kan begrijpen. De
beeldtaal laat namelijk
ook al gedeeltelijk
beweging/gebeurtenissen
en emoties zien. Om
volledig te begrijpen wat
er precies aan de hand is,
is taalbegrip echter wel
nodig.
Het doel van taal is
Gesproken taal is
het omschrijven van
belangrijker dan
situaties en
geschreven tekst. Dat
gebeurtenissen. Het
laatste geeft enkel de titel
geeft de communicatie weer en informatie over
tussen personages
het programma zelf. Dit is
aan.
niet noodzakelijk om het
programma inhoudelijk te
kunnen begrijpen.
Geluid
De stem van kikker is
De stemmen van de
midden in
personages zijn zowel
hoogte/laagte, helder,
mannelijk, als vrouwelijk
maar niet heel oud. Dit en niet erg jong of erg
is een stem van een
oud.
jonge man.
De stem van Varkentje
is wat hoger en relatief
warm. De klank is
rond en vol. Dit is de
stem van een vrouw.
De stem van Eend is
hoog tonig en helder.
Dit is de stem van een
vrouw.
De stem van Haas is
relatief laag, maar niet
heel zwaar. De stem is
zeer rustig.
De stem van Rat is
midden in
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51

Stem
voiceover/ve
rteller

52

Omgevi
ngsgelui
d

53

Muziek

hoogte/laagte en wat
zwaarder dan die van
Kikker. Dit is een
mannelijke stem.
De stem van de
verteller is relatief
zwaar en laag in toon,
dit is een mannelijke
stem.
Wanneer de
natuurlijke omgeving
in beeld is zijn er
vogelgeluiden te
horen.
Er is op sommige
momenten
ondersteunende
muziek. Dit is
voornamelijk wanneer
de wijze les wordt
vertelt of het verhaal
goed afloopt. Er is dan
een simpel deuntje
hoorbaar met een
harmonica.

Dit is een mannelijke
verteller.

Deze versterken de
natuurlijke setting.

De belangrijke boodschap
en oplossing worden
ondersteund met muziek.
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9.3.2 Kikker, aflevering 13
Model nummer 9.3.2
Kol
1
2
om
->
Rij

Program
ma

1

Aspect

2

Hoofdperso
nage

3

Directe
bijrollen

4

Diersoort

Seizoen +
aflevering
nummer
Afl. 13
Denotatie:
beschrijving

Kikker
Aangeduid in: de
titel en dit
personage is het
meeste in beeld.
Varkentje, Eend,
en Haas
Aangeduid als:
vrienden van
Kikker

Kikker is een
kikker ; Varkentje
is een Varken ;
Eend is een eend ;
en Haas is een
haas.

5

Overige
zichtbare
dieren

Een vogeltje.

6

Fysieke
kenmerken

Kikker wordt
gekenmerkt door:
een groene kleur,
rood/wit
gestreepte broek
met lange pijpen,
twee armen, twee
handen met vier
vingers, twee
benen, twee platte
lange voeten, een
druppelvormig
verticaal
langgerekt lijf, een
horizontale
ovalenvorm als

3

4

Titel aflevering

Duur

Kikker en het vogeltje
Connotatie: interpretatie

7 min
coderin
g

Vormgeving
Personage(s)
Er is één hoofdpersonage genaamd Kikker.

Er zijn drie directe bijrollen, die worden
gepositioneerd als de vrienden van het
hoofdpersonage.

In deze aflevering speelt Rat geen rol.
Er zijn vier verschillende diersoorten te zien.
Van elke diersoort is één exemplaar zichtbaar.
Dit is generaliserend voor de diersoort wat
betreft uiterlijk en gedrag.
Er zijn weinig alternatieven die worden getoond
of benoemd. Deze zijn wel mogelijk voor alle
getoonde dieren in: kleur en ras. Tegelijkertijd
zijn ze niet direct uitgesloten: ze zijn niet
zichtbaar, maar worden niet als onmogelijk
benoemd.
Dit is een merel afgaand op het uiterlijk (oranje
snavel, zwarte veren). Dit dier kan niets en
heeft geen uitvoerende rol, maar is als
levenloos wezen wel onderdeel van het
centrale onderwerp.
De personages hebben elk specifieke fysieke
kenmerken waardoor ze kunnen worden
onderscheiden van elkaar, hoofdzakelijk in:
vorm, kleur, en bedekking. De fysieke
kenmerken blijven ten alle tijden hetzelfde.
De fysieke kenmerken zijn versimpeld
weergegeven: details in huidtype,
beharing/bedekking, en vorm worden niet
gepresenteerd in vergelijking tot de
werkelijkheid.
Sommige kenmerken zijn niet
waarheidsgetrouw in relatie tot echte dieren:
kleding, vormen, verhoudingen,
handen/voeten, kleur.
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hoofd, twee witte
bogen met een
zwarte stip als
ogen hoog op zijn
hoofd, en een
brede mond die
roodgekleurd is
aan de
binnenkant.
Varkentje wordt
gekenmerkt door:
een zachtroze
kleur, gele top
zonder mouwen,
een licht blauwe
broek met lange
pijpen, twee
benen, twee
armen, twee
inkepingen
onderaan de
benen als ‘tenen’,
handen met drie
vingers, een
relatief bol
verticaal gerekt
bovenlijf en
onderlijf met
ronde billen, een
rond/ovalen hoofd
met een lange
snuit, een platte
ronde schijf met
twee stippen als
neus die groter is
dan de snuit, twee
grote driehoekige
vormen als oren
waarvan de punt
kan
dubbelklappen, en
zwarte kleine
stipjes als ogen.
Eend wordt
gekenmerkt door:
een witte kleur,
twee vleugels met
drie nerven aan de
zijkant van het lijf,
een bol en vol
horizontaal
halfrond lijf, een
relatief kleine
ronde vorm als
hoofd, een lange
dunnere nek,
kleine zwarte
stipjes als oogjes,
platte oranje
voeten, omhoog
staand klein
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driehoekig staartje
en een oranje
snavel.

7

Anatomisc
he
verhouding

Haas wordt
gekenmerkt door:
een bruine kleur,
rood/roze T-shirt
met korte
mouwen, een licht
blauwe broek met
halflange pijpen,
een langgerekt
ovaal vormig lijf,
een rond/ovalen
hoofd, een stompe
snuit, twee armen,
twee benen, twee
platte lange
voeten, twee
langgerekte dunne
oren hoog boven
op zijn hoofd, 6
zwarte haren
bovenop zijn
hoofd tussen zijn
oren, een zwarte
driehoekige vorm
als neus, kleine
zwarte stippen
rond zijn neus, en
twee zwarte
stipjes als ogen.
Kikker heeft een
ovaal hoofd met
een brede
gekringelde mond.
Zijn ogen staan
als bolletjes
bovenop zijn kop.
Daarnaast heeft
hij een lang
verticaal uitgelijnd
lijf, lange armen
en lange benen.
Van alle
personages heeft
Kikker de grootste
ogen.
Varkentje heeft
een rond/ovalen
hoofd, met een
lange, stompe
snuit. Daarnaast is
zij wat molliger en
compacter
gebouwd, heeft zij
geen voeten, een
relatief grote
brede mond, en
grote flapperende
driehoekige oren

De dierenpersonages zijn een anatomische
mengelmoes tussen echte dieren en mensen.
De verhouding is voor werkelijke dieren onjuist
in vergelijking tot de werkelijkheid: te
langgerekt, te lange ledematen en verticaal
uitgelijnd. De personages hebben daarnaast
aspecten die voor mensen niet kloppen: andere
oren, andere voeten, en eventueel een staart
(Rat). Zowel dierlijke als menselijke anatomie
is vermengd tot één geheel voor elk
dierenpersonage.
De dieren zijn verticaal rechtop gezet, te lang
uitgerekt, en versimpeld weergegeven in vorm.
Er zijn geen details van vormen, onder de huid
liggende structuren, of gewrichten te zien.
Enkel Eend lijkt het meeste op de werkelijke
verhouding van een eend; lopend op twee
poten, met een horizontaal uitgelijnd lijf, en
twee vleugels. Ook zij heeft echter een relatief
te lange nek en een te lobbig lijf.
De anatomie van de personages lijkt relatief
sterk op mensen: verticaal uitgelijnd en met
armen en benen gepresenteerd. Eend vormt
hier een uitzondering op.
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aan de zijkant
langs de top van
haar hoofd.
Varkentje heeft
het meest rond
gevormde lijf van
alle personages.
Eend heeft een
rond, klein hoofd,
een lange nek,
een spitse snavel,
en een halfrond
lobbig lijf met
vleugels.
Daarnaast heeft zij
twee platte
voeten. Eend is
relatief klein in
vergelijking tot de
andere
personages.

8

Gender

Haas heeft een
breder rond/ovaal
hoofd, met een
stomp snuitje.
Daarnaast is hij
lang en dun, met
lange armen en
benen en een lang
bovenlijf. Ook
heeft hij lang
gerekte oren
bovenop zijn
hoofd. Haas is van
alle personages
het langste, zowel
in verhouding, als
in grootte.
De stemmen van
Varkentje en Eend
zijn hoger in toon.
Eend heeft geen
kleding aan,
Varkentje een
broek en T-shirt.
Varkentje is
relatief meer bezig
met voedsel
huiselijkheid.

Dit is voor een groot deel gebaseerd op
veronderstellingen: rol en bezigheden.
Kikker, Haas, en Rat zijn jongens. Varkentje en
Eend zijn meisjes. De mannelijke personages
zijn relatief van groter belang binnen het
verhaal: in het vertellen, creëren van een
voortgang, en oplossing van conflicten. De
vrouwelijke personages zijn daarentegen meer
ondersteunend aan het verhaal.
De wilde dieren zijn mannelijk, de dieren die
ook gedomesticeerd zijn, zijn vrouwelijk.

Kikker en Haas
hebben een lagere
stem.
Deze personages
hebben een
directe functie in
het vertellen van
het verhaal, het
onderwerp, de
oplossing van
problemen, en de
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9

Naam/ben
aming

ontwikkeling/voort
gang van de
verhaallijnen.
Kikker: Kikker,
Varken: Varkentje,
Eend: Eend, Haas:
Haas.

De namen zijn gebaseerd op de diersoort van
elk personage en voor de bijrollen op de sociale
relatie.
Enkel Varkentje is een verkleinwoord.

10

Grootte

11

Kleur(en)
van
personage
s

Varkentje, Eend,
en Haas worden
vriendjes
genoemd.
In verhouding tot
elkaar hebben de
personages
relatief eenzelfde
(verticale) marge
in grootte. Ze zijn
namelijk niet
meerdere koppen
groter dan
anderen. Ze zijn
echter niet
allemaal exact
dezelfde grootte.
Eend is een
uitzondering,
omdat zij wel
aanzienlijk kleiner
in lengte is.
Kikker en
Varkentje zijn
ongeveer even
groot: Kikker is
net iets kleiner
dan de anderen
wanneer de oren
worden meegeteld
in plaats van enkel
vanaf de kruin
wordt gekeken.
Haas is groter dan
alle andere
personages en
Eend is kleiner.
Alle personages
worden in een
zachte, zwarte
kleur dun omlijnd.
Kikker is
hoofdzakelijk
donker groen met
gekleurde
accenten in zijn
kleding (rood/wit).
Varkentje is
hoofdzakelijk
zacht roze met
gekleurde
accenten in de
kleding (geel,
blauw).

In relatie tot de diersoorten niet juist in
vergelijking tot de werkelijkheid.
Een varken is veel groter dan een kikker, haas,
of rat. Een kikker is kleiner dan alle anderen.
Een eend en een haas zijn ongeveer gelijk,
afhankelijk van het ras van de eend.

De personages hebben één gehele effen
lijfkleur. Enkel bij Rat wordt zijn snuit in een
extra witte kleur, en handen/oren/staart in een
zachtroze kleur getoond. Rat is daarmee het
meest kleurrijke personage.
De huidskleuren zijn daarmee relatief
generaliserend en stereotype, er zijn ook
andere mogelijkheden, maar deze worden niet
getoond.
Daarnaast zijn de kleuren versimpeld:
één/enkele tinten in effen kleurvlakken.
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12

Lichaamsb
edekking

Eend is
hoofdzakelijk wit
met oranje
accenten (poten
en snavel).
Haas is
hoofdzakelijk bruin
met gekleurde en
zwarte accenten
(kleding: roze,
rood, blauw.
Snuit, ogen en
haar: zwart.)
Rat is
hoofdzakelijk
lichtgrijs met roze
accenten (oren,
snuit, handen,
voeten, staart).
Daarnaast is zijn
kleding gekleurd:
rood, blauw.
Alle personages
hebben een
vlakke, gladde,
effen huid. Er
wordt geen
zichtbare vacht of
haren getoond. Zo
lijken ze relatief
glad.
Kikker heeft een
rood/wit
gestreepte broek
aan.
Varkentje heeft
een gele top met
een lichtblauwe
broek aan. Als ze
kookt heeft ze ook
een wit schort en
witte ovenwanten
aan.
Eend draagt geen
kleding, maar
heeft 3 nerven in
de vleugels en een
wat lobbigere
contourlijn langs
haar lijf. Zij heeft
als enige een
zwart stipje dat
haar anus
aanduidt.
Haas heeft een
rood/roze korte
mouwen T-shirt en
licht blauwe broek
aan.

Kikker komt relatief dicht in de buurt van de
natuurlijke huid van kikkers, een glad vel,
maar deze is niet slijmerig. Eend lijkt een
realistisch verendeck te hebben door de
lobbigere contourlijnen, nerven in de vleugels,
en het vollere lijf. Varkentje en Haas hebben
daarentegen geen haren.
De lichaamsbedekking klopt niet geheel in
vergelijking met de werkelijkheid. Door de
effen huidskleur zonder structuur wordt niet
direct een vacht of huidtype getoond. Dieren in
de werkelijkheid hebben dit echter wel. Dit kan
worden gerelateerd aan een versimpelde
weergave, waarin details worden weggelaten.
Dieren in de werkelijkheid dragen geen kleding,
tenzij aangekleed door de mens. Rat is wat
betreft kleding het meest aangeklede
personage, Eend het minste.

Alle dieren lijken
bedekt; er zijn
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13

Beweging

geen
geslachtsdelen of
tepels zichtbaar.
Alle dieren kunnen
lopen, rennen,
dingen vastpakken
met de
handen/vleugels,
scheppen, tillen,
en kunnen zitten.
De bewegingen
van de personages
zijn relatief
vloeiend.
Ledematen
bewegen vanaf de
romp. Armen
kunnen omhoog,
omlaag, en opzij
bewegen. De
benen kunnen
naar voren en
naar achteren
bewegen.
Er is geen grote
knik bij de
ellenbogen en
knieën, maar een
zachtere ronding
wanneer de
personages
bewegen. Als
personages zitten
kunnen de benen
vanaf de knieën
buigen.

14

Lichamelijk
e functies

Eend kan niet
vliegen en de
andere dieren
lopen niet op vier
poten, maar op
twee. Van alle
dieren kan de
mond bewegen.
Alle dieren kunnen
dingen vastpakken
met de
handen/vleugels,
praten, scheppen,
tillen, rennen,
lopen, en hun
ledematen
bewegen.
Alle personages
kunnen de
ledematen
(armen/vleugels
en benen)
bewegen apart
van de romp.

De personages kunnen zelfstandig bewegen,
maar zijn niet zo flexibel. De dieren lijken geen
rolgewrichten te hebben, maar enkele
scharnier gewrichten of zelfs geen. Dit kan
worden gerelateerd aan versimpeling:
vloeiender en makkelijker bewegen.
De beweging van Eend is gedeeltelijk
gerelateerd aan de werkelijkheid: eenden lopen
op twee poten en kunnen hun vleugels
bewegen.
In relatie tot de werkelijkheid van dieren is de
beweging van de personages onjuist. Dieren
kunnen ook zitten en langzaam en snel
voortbewegen, maar niet op dezelfde wijze
bewegen als wordt getoond. Echte dieren
kunnen bovendien niet (altijd) iets vastpakken
met klauwtjes, vleugels of poten.
Dit lijken voornamelijk normale ‘menselijke’
bewegingen.

De personages kunnen voortbewegen en
dingen oppakken en vasthouden. Hierin ligt
zowel een dierlijke, als een menselijke
betekenislaag in besloten.
Enerzijds vormt de presentatie een
tegenstelling tot de werkelijkheid van dieren:
dieren kunnen niet rechtop lopen, spullen
dragen, scheppen, rechtop staan, en dingen
vasthouden. Dieren in de werkelijkheid kunnen
bovendien hun mond meer bewegen, wat deze
personages niet veel kunnen. De personages
kunnen hun mond alleen open en dicht doen.
In tegenstelling tot de werkelijkheid zijn er ook
elementen niet zichtbaar: het is niet zichtbaar
hoe kikkers en hazen zich voortbewegen door
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Deze zijn niet
direct met rol of
scharniergewrichte
n te bewegen,
maar bewegen
wat vloeiender en
soepeler.
Varkentje haar
poten bewegen als
één statisch
geheel dat vast zit
aan de romp. De
andere dieren
hebben een lichte
buiging rond de
knieën als ze
lopen. Alle
personages
kunnen zitten met
gebogen benen,
die knikken bij de
knieën.

middel van hupsen (springen met de
achterpoten en daarbij de voorpoten naar
voren verplaatsen), het is niet zichtbaar dat
dieren op alle vier hun pootjes, in plaats van
twee (op Eend na), lopen, en Eend kan niet
vliegen.
De lichamelijke functies zijn anderzijds relatief
sterk van menselijke indicatie: praten,
oppakken van objecten, het lopen op twee
benen/poten, scheppen, en tillen.
Dit kan tevens worden gerelateerd aan
versimpeling: bewegingen zijn relatief
makkelijk, vloeiend en verticaal en horizontaal
gepositioneerd. Functies zijn daarnaast in
zekere zin ‘makkelijk’ of basis aspecten van het
menselijke leven: praten, dingen oppakken, en
lopen.

De dieren lopen
niet op vier poten,
maar op twee.
Van alle dieren
kan de mond
horizontaal
bewegen, deze
kan open en dicht,
maar beweegt niet
gelijk mee met de
spraak.

15

Emoties

Het vogeltje kan
niet praten zoals
de anderen. Deze
kan wel zingen en
vliegen in
tegenstelling tot
de anderen (niet
bewezen dat zij
dat ook kunnen).
Verdriet: Kikker is
verdrietig als hij
het vogeltje
gevonden heeft
dat is gestorven.
Ook de vrienden
zijn verdrietig
wanneer ze horen
dat het vogeltje
dood is en alles
ooit dood gaat.
Blijheid: wanneer
de personages een
spelletje spelen en
het leven weer
‘vieren’ zijn ze
weer blij.

In hoeverre dieren in de werkelijkheid deze
emoties ervaren is niet bekend. Wel kan
gedrag erop lijken, maar dit is een menselijke
interpretatie.
Emoties is een menselijk concept en deze zijn
als zodanig zichtbaar in het programma. Het
lachen bij vrolijkheid is daar een voorbeeld
van.
Dit kan worden gerelateerd aan versimpeling:
blijheid en verdriet zijn basisemoties die
relatief makkelijk kan worden omschreven.
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16

Karakterei
genschapp
en

Er worden geen
specifieke
karaktereigenscha
ppen genoemd.
Er kunnen wel
veronderstellingen
worden gedaan op
basis van het
getoonde gedrag
en emotie.
Kikker is
nieuwsgierig,
spontaan (in het
overschakelen
naar een
spelletje), en
optimistisch (dood
gaan ze zelf nog
niet en het leven
is ook mooi).

In hoeverre dieren in de werkelijkheid deze
karaktereigenschappen hebben is niet bekend.
‘Karaktereigenschappen’ is een menselijk
concept en deze zijn als zodanig te
interpreteren in het programma.
Binnen het programma worden deze niet
specifiek benoemd, maar kunnen deze worden
geïnterpreteerd uit het getoonde gedrag,
emoties en handelen van personages. Elk
personage heeft eigen karaktereigenschappen
binnen het verhaal.
De mannelijke personages zijn rustiger, minder
gespannen, en kunnen een negatieve situatie
sneller omzetten naar iets positiefs.
De vrouwelijke personages zijn bezorgder en
nerveuzer.

Varkentje is in
deze aflevering
nieuwsgierig en
neerslachtig.
Eend is bezorgd.
Haas is opgewekt,
realistisch, en
wijs.

17

Interesses/
houden
van (van
personage
s

Allen zijn liefdevol,
in het rouwen om
een verloren
vogeltje en het
netjes begraven
ervan.
Deze worden niet
concreet
benoemd.
Allen houden van
hun vriendjes,
omdat ze
samenkomen
zonder zichtbare
dwang of
noodzaak, en ze
een vriendschap
hebben.

De interesses van personages zijn gebaseerd
op veronderstellingen. Alle personages komen
samen en helpen en steunen elkaar.
Vriendschap is een bepaalde interesse/houden
van als sociale relatie tussen personages.
‘Interesse/houden van’ is tevens een menselijk
concept. In hoeverre werkelijke dieren deze
ook hebben, is niet bekend.

Haas is daarnaast
te zien terwijl hij
een wortel eet.
Haas zou wortels
dan lekker kunnen
vinden, maar dit
wordt niet
concreet
benoemd.
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18

Attributen

De personages
hebben geen vast
attribuut, maar
worden langere
tijd en/of
herhaaldelijk met
één/enkele
voorwerpen of
activiteiten
getoond.

De personages hebben geen vaste attributen,
maar worden er wel herhaaldelijk of langere
tijd mee gepresenteerd. Dit zou een vorm van
stereotypering kunnen omvatten: het
herhaaldelijk tonen met bepaalde aspecten. Zo
is Varkentje bijna altijd met voedsel bezig en
heeft Haas vaker wortels bij zich.
Dieren in de werkelijkheid hebben evenals de
personages geen vast attribuut.

Kikker en Eend
hebben geen vast
attribuut in deze
aflevering.
Varkentje heeft
ook geen vast
attribuut, maar
wordt getoond
met voedsel. Ze
heeft in het begin
een mandje met
appels.

19

Gebruiksvo
orwerpen

Haas heeft wortels
bij zich, die hij ook
eet.
Varkentje maakt
gebruik van een
ladder en mandje
om appels te
plukken.
De dieren maken
gebruik van
stokken en
blaadjes om een
draagbed te
maken.

Dieren in de werkelijkheid hebben niet direct
gebruiksvoorwerpen en hebben geen zelf
gekochte/gemaakte spullen. Niet-natuurlijkaanwezige voorwerpen of gebruiksvoorwerpen
worden in de werkelijkheid door de mensen
gemaakt, gebruikt, en/of verschaft.
In de getoonde gebruiksvoorwerpen zit dan
een relatief menselijke toon, zoals in: de
ladder, het mandje, en scheppen.

Met scheppen
maken ze een
graf. Een losse
steen gebruiken ze
als grafsteen.
20

Kleurgebru
ik

In dit programma
worden matte,
zachte kleuren
gebruikt in enkele
tinten. Kleuren
zijn niet fel, hard
en/of glanzend.
De getoonde
kleuren zijn:
groen, geel,
oranje, rood,
blauw, wit, bruin,
zwart, paars.

Programma
De kleuren zijn zacht, effen, en in een enkele
tint/tinten zichtbaar. Er worden zowel
primaire, als secundaire en tertiaire kleuren
getoond.
Het kleurgebruik is simpel en relatief
realistisch. Het wordt gebruikt om objecten,
personages, omgeving, seizoenen, en andere
elementen van elkaar te onderscheiden.
In tegenstelling tot het programma komen in
de werkelijkheid meerdere verschillende
kleuren en tinten tegelijkertijd voor dan
worden gepresenteerd binnen dit programma.
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Elementen/vlakke
n hebben één
bepaalde kleur of
in het geval van
Rat twee naast
elkaar bestaande
kleurvlakken. Er
zijn geen kleuren
door elkaar
gemengd, maar
als vlak van elkaar
gescheiden. Soms
is er een hele
subtiele
slagschaduw
zichtbaar in een
iets lichtere tint
van een kleur.
Met kleuren
worden
verschillende
natuurlijke
elementen
weergegeven:
gras, bomen,
maar ook
verschillende
typen velden.

21

22

Plasticiteit
(2D/3D)

Vormen

Door middel van
kleuren worden de
seizoenen
weergegeven in de
aflevering. Het is
herfst: de natuur
heeft warme
herfstkleuren in
gele, bruine en
rode tinten.
Dit programma is
twee
dimensionaal, het
beeld is plat.
Wel wordt er een
kleine vorm van
diepte
weergegeven door
middel van
kleurverschillen,
overlapping, en
subtiele
slagschaduw.
De vormen in dit
programma zijn
allen afgerond; er
zijn geen scherpe
hoeken te zien,
maar vormen zijn
stomp en
gebogen.
Daarnaast zijn er

Deze plasticiteit is anders dan de werkelijkheid
en lijkt op een andere realiteit/wereld.
De plasticiteit is simpeler dan de werkelijkheid:
de ruimtelijkheid wordt niet direct getoond,
maar versimpeld tot overlapping en
kleurverschillen.

De vormen zijn simpel, ongevaarlijk, en zacht
weergegeven.
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23

Stijl

24

Setting

basisvormen te
zien: driehoeken,
vierkanten,
rechthoeken,
rondjes, en
halfronde vormen.
De stijl lijkt op een
tekening in
stopmotion,
zonder de
schakeling tussen
de beelden.
De setting is
hoofdzakelijk
buiten.
De
buitenomgeving is
één grote plaats,
waarbinnen
verschillende
plekken zijn:
naast het huis van
Varkentje, in de
velden, en op de
heuvel bij het
graf.
Varkentje plukt
appels naast haar
huis. Dit is haar
vaste thuisbasis.
Het vogeltje ligt in
de velden, waar
de vrienden
naartoe komen.
Na de begrafenis
rennen de
vrienden door de
velden.

25

Plaatsen/pl
ekken

De vogel wordt
begraven onder
een boom
onderaan de
heuvel even
verderop.
Binnen de grote
natuurlijke
omgeving zijn
verschillende
centrale plekken:
naast het huis van
Varkentje, in de
velden, en op de
heuvel, onder een
boom.
Dit zijn allen
plaatsen in de
buurt van elkaar.

De stijl is getekende animatie.

Omgeving
De setting is hoofdzakelijk buiten in de natuur,
waar de personages lopen en samenkomen.
Daarbij zijn verschillende plekken: bij de
thuisbasis van Varkentje, in de velden, en op
de heuvel bij het graf.
De setting wordt simpel weergegeven met
enkele gebruiksvoorwerpen en decoraties.
Daarmee zijn de plekken en setting (zoals het
graf, met een gat in de grond en een
grafsteen) snel duidelijk, ook al zijn niet alle
mogelijkheden of exacte plekken daarbinnen te
zien.
Er wordt een tegenstelling tot de werkelijkheid
van dieren getoond. Echte dieren hebben geen
dergelijk gebouwd huis (tenzij ze bij mensen
inwonen). Het huis van Varkentje lijkt op een
combinatie tussen vrijstaand huis en stal, maar
dieren hebben in de werkelijkheid geen eigen
houten huis.
De setting in de vrije natuur sluit goed aan op
de diersoorten: alle getoonde dieren zouden in
de vrije natuur kunnen leven.

De plaatsen worden niet concreet benoemd.
Het gebied buiten is duidelijk door velden en
bomen. De plek is dan in de natuur, maar waar
precies is niet bekend.
In de buiten omgeving zijn verschillende
centrale plekken waar personages worden
getoond of samenkomen: rond het huis van
Varkentje, in de velden, en bij de heuvel met
het graf.
Daarnaast kan worden opgemaakt dat de
personages binnen eenzelfde leefgebied leven:
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26

Land

Er wordt geen land
genoemd. De
gesproken taal is
Nederlands.

de omgeving is hetzelfde en de dieren komen
elkaar gemakkelijk tegen.
Op basis van de gesproken taal kan worden
veronderstelt dat het verhaal zich afspeelt in
Nederland. Er wordt echter geen land
genoemd, waardoor er geen definitief antwoord
kan worden gegeven.
In de werkelijkheid worden landen wel
benoemd. Of dieren daar kennis van nemen of
gebruiken is niet bekend.

27

Thuisbasis

In deze aflevering
wordt er tweemaal
een indicatie van
een thuisbasis
gegeven.
Varkentje plukt
appels naast een
houten huis.
(Vanuit de eerste
aflevering weten
we dat dit haar
huis is.)
Het vogeltje wordt
begraven op een
laatste rustplaats.

28

Aankleding

In de aflevering
worden de
verschillende
plekken en
activiteiten
aangekleed met
simpele elementen
en
gebruiksvoorwerp
en.
Varkentje plukt
appels naast haar
huis met een
ladder en mandje.
Het huis van
Varkentje is
zichtbaar in een
klein hoekje. De
houten planken

Dit kan tevens worden gerelateerd aan
versimpeling: het noemen van een land is niet
essentieel in het begrip van de leefwereld en
het programma en kan dan achterwege worden
gelaten.
Dieren hebben in de werkelijkheid ook vaak
een verblijfplaats (hol of een thuis bij mensen
bijvoorbeeld). Ze hebben echter geen eigen
huis zoals het huis van Varkentje.
Dieren hebben in de werkelijkheid ook vaak
een vaste verblijfplaats (hol, een thuis bij
mensen, of stal bijvoorbeeld). Ze hebben
echter geen eigen huis, zoals dat van
Varkentje.
Met het huis van Varkentje wordt een dierlijke
en menselijke betekenis gemengd getoond. De
menselijke voert hier de boventoon; er zijn
relatief meer menselijke elementen, zoals:
ramen, deuren, puntdaken, en houten muren.
Anderzijds lijkt het huis op een bepaald
stallengebouw, wat voor varkens in de
werkelijkheid mogelijk is.
De laatste rustplaats van het vogeltje is tevens
mogelijk in de werkelijkheid, maar niet door
dierlijk handelen. Begraven is een menselijke
handeling. Wilde dieren worden door mensen
‘opgeruimd’, door andere dieren opgegeten, of
vergaan in de natuur.
De aankleding is simpel: door simpele, kleine
aankledings-elementen wordt al snel een
bepaalde setting/plek, situatie/gebeurtenis, of
activiteit weergegeven. Dit zijn voornamelijk:
(gebruiks)voorwerpen en decoratie als planten
en stenen. De verschillende plaatsen buiten
worden hierdoor van elkaar onderscheiden: alle
plekken hebben net andere aankleding.
De aankleding versterkt de presentatie van een
bepaalde: plaats (thuisbasis van Varkentje),
natuurlijke omgeving, en activiteit (het maken
van een graf door grond weg te scheppen en
een grafsteen te plaatsen).
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aan de zijkant zijn
lichtroze. Het dak
is rood en de
kozijnen zijn
blauw evenals de
deur. Er staan wat
sprieten gras.
Het graf voor het
vogeltje wordt
gepresenteerd met
een gegraven gat
in de grond en een
grote steen.

29

30

31

Middelen

Voedsel

Omgevings
veranderin

De natuur is
aangekleed met
overlappende
velden en heuvels,
met een
stroompje water
aan de
rechterkant. Er
staan enkele
bomen en
struiken, in kleine
groepjes bij
elkaar.
Er zijn
verschillende
middelen te zien.
Gebruiksvoorwerp
en en materialen
worden ingezet
voor een bepaald
doel.
Een mandje en
ladder om appels
te oogsten.
Stokken en
bladeren om een
draagbed van te
maken.
Scheppen en een
steen om een graf
te maken.
Vrienden om
samen een graf te
maken en een
rouwstoet te
houden.
In deze aflevering
wordt voedsel
getoond wanneer
Varkentje appels
plukt en ze
heerlijk noemt.
Haas eet
daarnaast wortels.
Er zijn geen grote
veranderingen in

De middelen zijn simpel en doelgericht. Deze
zijn gerelateerd aan de activiteiten van
personages.
Dieren in de werkelijkheid maken geen gebruik
van dezelfde middelen. Er ligt een menselijke
betekenis besloten in de getoonde middelen
binnen deze aflevering.

Varkentje en Haas zijn de enige personages die
actief met voedsel bezig zijn: ze verzamelen
het of eten het.
Zowel appels, als wortels kunnen door dieren
en mensen in de werkelijkheid worden
gegeten.
De algehele natuurlijke omgeving blijft relatief
gelijk. De kleur ten opzichte van andere
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gen/altern
atieven

de omgeving als
geheel: de
natuurlijke
omgeving is
constant.
De omgeving
verandert echter
in specifieke
invulling doordat
de personages
naar andere
plekken gaan: er
worden andere
plekken binnen de
omgeving
getoond, de
natuur is dan
steeds net even
anders (plaatsing
bomen/struiken)
en anders
aangekleed.

afleveringen is veranderd op basis van de
seizoenen: er is een herfst seizoen te zien. De
kleuren van de omgeving zijn dan warmer in
geel, groen, oranje, en rode tinten. Daarnaast
zijn er bladeren en takken van bomen gevallen.
Dat dit als verandering kan worden
geïnterpreteerd is afhankelijk van zowel het
benoemen ervan (door de verteller), als de
vergelijking tot andere afleveringen.
De omgeving van de personages verandert op
basis van de verplaatsing van personages: ze
verplaatsen zich naar verschillende plekken
binnen de grotere omgeving.
De omgeving wordt daarnaast in de originele
staat herstelt, wanneer een ander personage
de rol van het overleden vogeltje overneemt.

Daarnaast
verandert de
omgeving in
invulling door
seizoenen: herfst.
De bomen en
velden zijn
geel/doffer
groen/oranje en
rood van kleur.
Ook liggen er
losse bruine
blaadjes en takjes
op de grond.
Hoewel de vogel
overlijdt, neemt
een andere daarna
zijn plaats in ‘zoals
altijd’. Het blijft
daarmee hetzelfde
als voorheen.

32

Handelings
vermogen

Alle personages
zijn in staat om
handelingen en
acties uit te
voeren en te
communiceren. Zij
kunnen zelfstandig
leven in hun eigen
wereld en samen
te leven met
andere dieren.

Verhaal
Personage(s)
Alle personages zijn gelijkwaardig aan elkaar,
maar hebben ook eigen kwaliteiten. Daarmee
onderscheiden ze zich van elkaar en/of kunnen
elkaar helpen.
De personages kunnen zelfstandig handelen,
communiceren, en dingen ondernemen.
Het ‘overige zichtbare dier’ is overleden en kan
daardoor niets meer.

Daarnaast hebben
ze eigen
kwaliteiten die
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worden getoond of
worden benoemd:
Varkentje kan
appels plukken en
Haas kan lezen.
Gezamenlijk
kunnen de
personages het
overleden vogeltje
begraven.

33

Motivatie

Het overleden
vogeltje kan niks
meer doen.
Kikker haalt zijn
vrienden na het
vinden van het
vogeltje. Hij weet
namelijk niet wat
er aan de hand is.
Haas legt uit wat
er gebeurd is om
de dood te
verklaren.

Er worden geen exacte redenen
gegeven/besproken waarom iets gebeurd,
maar de personages zijn wel gericht op
dezelfde gebeurtenis. Doordat de vrienden
samenkomen wordt de gebeurtenis besproken
en wordt er een gepaste oplossing gevonden.
De vrienden hebben daarbij dezelfde reden
voor hun handelen: het begraven van de vogel.
Haas geeft een levensles om de situatie uit te
leggen.

Het vogeltje wordt
door de vrienden
begraven om hem
een nette rustplek
te geven. Ze
nemen afscheid.

34

Positie
personage
s

De vrienden doen
een spelletje
wanneer ze het
leven vieren en de
ontlading na de
begrafenis komt.
Kikker, Varkentje,
Eend, en Haas zijn
in positie gelijk
aan elkaar.
Haas heeft door
zijn wijsheid een
rol in de uitleg van
de situatie, maar
hij is daarbij niet
bovengeschikt aan
de andere
personages.

35

Positie van
de kijker

Het vogeltje heeft
een
ondergeschikte
positie aan Kikker
en zijn vrienden,
omdat hij niets
meer kan. Wel
wordt hij geëerd.
Als kijker kun je
van een afstandje

De personages zijn gelijk aan elkaar, maar
Kikker heeft binnen het verhaal een centralere
positie. De bijrollen zijn onderdeel van de
leefwereld en de sociale relaties van het
hoofdpersonage daarbinnen.
De bijrollen hebben een belangrijke functie in
het verhaal, in de ontwikkeling van
gebeurtenissen, de oplossing van
problemen/conflicten, en/of de weergave van
meningen.
Haas is het wijze personage.
Doordat het vogeltje (overige zichtbare dier) is
overleden en niets meer kan, heeft hij een
ondergeschikte positie aan de personages.

Er is een vierde wand. Het wordt
gepresenteerd om naar te kijken van een
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36

Activiteit

meekijken in de
wereld van Kikker
en zijn vrienden.
Deze wereld is
niet verscholen,
maar de
personages zijn op
een 180 graden
lijn te zien. De
kijker wordt
daarbij niet
aangesproken.
Varkentje plukt
appels.
Kikker komt het
overleden vogeltje
tegen en gaat op
zoek naar zijn
vrienden.
Kikker en
Varkentje gaan
naar de vogel.
Eend komt
bezorgd
aangesneld als ze
haar vrienden ziet.
Haas komt ook
voorbij en legt de
situatie uit.

afstand, niet alsof de kijker over de schouders
meekijkt of onderdeel is van de verhaalwereld.

De activiteiten zijn gericht op eenzelfde
centrale gebeurtenis en activiteit: het
overlijden van het vogeltje en deze begraven.
Voorafgaand aan het moment dat personages
het onderwerp tegenkomen heeft elk een eigen
activiteit. Dit is niet van elk personage te zien.
Varkentje plukt appels.
De activiteiten zijn gedeeltelijk gerelateerd aan
de werkelijkheid van dieren.
Dieren kunnen voedsel verzamelen,
samenkomen, een verblijfplaats (onderkomen)
hebben, rouwen, lopen/rennen, en spelen.
De getoonde activiteiten presenteren daarnaast
een zekere menselijke betekenislaag; dit zijn
veelal activiteiten die normaal gesproken door
mensen worden uitgevoerd, zoals: het plukken
van appels door in een ladder te klimmen, het
houden van een rouwstoet, het begraven van
wezens (dieren en mensen), en het spelen van
tikkertje.

De vrienden
rouwen om de
vogel en begraven
hem. Ze houden
een rouwstoet.

37

Persoonlijk
e
ontwikkelin
g

Daarna doen de
vrienden een
spelletje
(tikkertje).
Kikker, Varkentje
en Eend maken
een ontwikkeling
door wanneer ze
leren over de dood
en het eindige van
dieren.

De persoonlijke ontwikkeling is gerelateerd aan
de moraal/wijze les. De wijze les wordt verteld
door Haas en is gerelateerd aan de
levenscyclus. De personages leren dat het
leven eindig is, maar dat ze ervan moeten
genieten zolang het duurt.

Haas is de wijze
van en vertelt de
anderen over de
dood.
Alle dieren zijn in
het begin
bedroefd, maar
ontwikkelen zich
naar een vrolijke
emotie na de
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ontlading en
vieren van het
leven.
38

Onderwerp

De dood (het
vogeltje sterft)

39

Perspectief

Dit verhaal wordt
gepresenteerd
vanuit het
perspectief van
Kikker en zijn
vriendjes. De
personages maken
het verhaal zelf
mee. Zij vertellen
dit niet duidelijk
aan de kijker.
Varkentje plukt
appels wanneer
Kikker komt
aangelopen.

40

Plot

Kikker heeft iets
gevonden en is
een beetje
bedroefd.
Varkentje en
Kikker gaan
samen naar de
vogel.
Eend komt even
later ook
aangesneld.

Opbouw
Dit is een onderwerp over het leven en de
natuur: wat er gebeurd binnen de levenscyclus.
Er wordt een ogenschijnlijk dierlijk perspectief
en leefwereld getoond. Het lijkt alsof de kijker
van een afstandje naar de dieren kijkt. De
dieren maken het verhaal zelf mee, maar
vertellen het niet aan de kijker.
Het programma is echter gemaakt door
mensen, waarin een onontkoombaar menselijk
perspectief op dierlijkheid en menselijkheid ligt
besloten.
De plot is opgebouwd rond de centrale
gebeurtenis. Elk personage heeft individuele
activiteiten, totdat ze elkaar tegenkomen. Op
het moment dat de personages kennis nemen
van de gebeurtenis start de gezamenlijke
activiteit.
De gebeurtenis is daarbij opgebouwd in lading:
normale situatie, er ontstaat een verandering
(Kikker komt het overleden vogeltje tegen), de
situatie wordt ‘opgelost’ (het vogeltje wordt
begraven), en de normale situatie wordt
hersteld (de personages zijn weer vrolijk).

Haas komt iets
later kijken wat er
aan de hand is. Hij
vertelt de
vrienden wat er is
met het vogeltje
en legt hen de
dood uit.
De vier vrienden
besluiten het
vogeltje dan te
begraven. Ze
maken een
draagbed, graven
een graf, en
houden een
rouwstoet en
begrafenis. Tot
slot rollen ze een
steen op de plek
van het graf als
grafsteen.
De vier vrienden
lopen weg van het
graf. Dan waait er
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41

Chronologi
e

een blaadje tegen
Kikker zijn gezicht
aan. Dit zet Kikker
aan tot een
spontaan spelletje
tikkertje en vieren
van het leven.
Het verhaal wordt
vertelt in
chronologische
volgorde.

Het verhaal is chronologisch opgebouwd.
Verschillende activiteiten volgen elkaar logisch
in het verloop van de centrale gebeurtenis: het
begraven van het vogeltje.

Kikker vindt het
vogeltje en gaat
daarna naar
Varkentje.
Varkentje is
appels aan het
plukken als Kikker
aankomt.
Varkentje en
Kikker gaan naar
het vogeltje.
Eend komt er ook
bij.
Later komt ook
Haas erbij. Hij
vertelt wat er aan
de hand is en legt
de vrienden de
dood uit.
De vier vrienden
maken een
draagbed, graven
een graf en
houden een
rouwstoet. Daarna
begraven ze het
vogeltje en krijgt
het een grafsteen.

42

Verteller
(man/vrou
w, positie)

De vier vrienden
lopen weg. Er
waait een blaadje
tegen Kikker aan
wat hem aanzet
tot een spontaan
spelletje tikkertje.
De vier vrienden
vieren het leven.
Een onzichtbare
verteller opent het
verhaal na de intro
clip. Hij vertelt de
situatie. Ook sluit
hij het verhaal af.
Hij is geen
menselijke
aanwezigheid,

De verteller is mannelijk en geeft de introductie
tot de desbetreffende aflevering.
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maar zou
evengoed een
dierlijke verteller
kunnen zijn.
De personages
vertellen het
verhaal verder zelf
door middel van
dialogen en
monologen.
43

44

Omschrijvi
ngswoorde
n
personage
s

Omschrijvi
ngswoorde
n
gebeurteni
s/situatie

De centrale
personages
worden allen bij
hun naam
genoemd.
Het vogeltje wordt
omschreven als:
hij doet het niet
meer, is hij kapot,
slaapt hij, ziek,
dood, vogels
houden van zitten
in een boom, ik
zal zijn liedjes
missen, hij zat
altijd zo prachtig
te zingen.
Kikker heeft een
vogeltje
gevonden, wat
wordt omschreven
als: Kikker gaat
het wel, ik heb
iets gevonden,
wat is het, ik zal
het je laten zien,
kom maar met me
mee, kijk daar,
het is een
vogeltje.

Taal (woorden)
De omschrijvingswoorden zijn gerelateerd aan
de centrale gebeurtenis en de staat van zijn
van het vogeltje.
Het vogeltje wordt omschreven op basis van de
situatie en gissen. Er wordt omschreven wat hij
was en wat er nu anders is. Er wordt ook een
generalisatie gegeven over vogels.

Deze omschrijvingswoorden zijn gerelateerd
aan de gebeurtenis en het onderwerp.
Haas is de wijze van de personages. Hij geeft
de wijze les en legt uit wat er gebeurt is. Hij
initieert de actie.

Er is iets mis met
het vogeltje, dat
wordt omschreven
als: hij doet het
niet meer, volgens
mij is hij kapot,
misschien slaapt
hij, wat is er aan
de hand, wat is er
gebeurd, was het
een ongeluk, nee
er is iets met hem
aan de hand, weet
je zeker dat ie niet
ziek is.
Het vogeltje is
overleden, Haas
legt het uit: is er
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45

Omschrijvi
ngswoorde
n
omgeving/
setting

46

Omschrijvi
ngswoorde
n
onderwerp

47

Omschrijvi
ngswoorde
n overig
Taalgebrui
k

48

soms iets
gebeurd, Haas
slaapt ie, is ie
ziek, wat is er dan
met hem, hij is
dood, dood wat is
dat, wat houdt dat
in, dat is een
goede vraag maar
moeilijk te
beantwoorden,
deze vogel leefde
eerst, net als wij,
maar nu leeft hij
helaas niet meer,
dus als je niet
meer in leven bent
ben je dood, niets
leeft voor altijd,
vroeg of laat gaat
alles dood, zelfs
wij, misschien als
we oud zijn, kom
we gaan hem
begraven, ik zal
zijn liedjes
missen, hij zat
altijd zo prachtig
te zingen in de
boom, nu krijgt hij
zijn welverdiende
rust.
De begraafplaats
van de vogel
wordt omschreven
als: daar op de
heuvel, naast een
boom, hij zat altijd
zo prachtig te
zingen in de
boom.
Het onderwerp
wordt omschreven
met de
kernwoorden:
Vogeltje, dood,
missen, rust.
X
Het taalgebruik is
simpel en
beschrijft de
relatie tussen de
personages en
emoties. Er
worden geen
moeilijke woorden
gebruikt, maar het
is net iets
abstracter, omdat
het beschrijvend
is.

Dit is gerelateerd aan een bepaalde plaats
binnen de setting: de begraafplaats van het
vogeltje, op de heuvel.

Gerelateerd aan het onderwerp en de centrale
gebeurtenis.

X
De taal is simpel. Het programma is voor bijna
iedereen te begrijpen die kan praten en
simpele taal kan begrijpen. Basis begrip van
vriendschap en emoties is wel belangrijk.
Dit is echter geen absolute vereiste. Het
programma kan ook worden bekeken wanneer
een kijker nog niet geheel praat of de taal kan
begrijpen. De beeldtaal laat namelijk ook al
gedeeltelijk beweging/gebeurtenissen en
emoties zien. Om volledig te begrijpen wat er
precies aan de hand is, is taalbegrip echter wel
nodig.
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49

Doel van
taal

50

Stemmen/
geluid
personage
s

Er worden
kenmerkende
woorden gebruikt
voor een bepaalde
situatie, waardoor
het onderwerp
wordt benoemd.
Begrip van deze
woorden is niet
noodzakelijk,
maar wel handig
in het volgen van
de aflevering. Dit
zijn oa: dood en
begraven.
Het doel van taal
is het omschrijven
van situaties en
gebeurtenissen.
Het geeft de
communicatie
tussen personages
aan.
De stem van
kikker is midden in
hoogte/laagte,
helder, maar niet
heel oud. Dit is
een stem van een
man.

Gesproken taal is belangrijker dan geschreven
tekst. Dat laatste geeft enkel de titel weer en
informatie over het programma zelf. Dit is niet
noodzakelijk om het programma inhoudelijk te
kunnen begrijpen.

Geluid
De stemmen van de personages zijn zowel
mannelijk, als vrouwelijk en niet erg jong of
erg oud.

De stem van
Varkentje is wat
hoger en relatief
warm. De klank is
rond en vol. Dit is
de stem van een
vrouw.
De stem van Eend
is hoog tonig en
helder. Dit is de
stem van een
vrouw.
De stem van Haas
is relatief laag,
maar niet heel
zwaar. De stem is
zeer rustig. Dit is
de stem van een
man.
De stem van Rat is
midden in
hoogte/laagte en
wat zwaarder dan
die van Kikker. Dit
is de stem van een
man.
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51

Stem
voiceover/vertel
ler

De stem van de
verteller is relatief
zwaar en laag in
toon, dit is een
mannelijke stem.

Dit is een mannelijke verteller.

52

Omgevings
geluid

Deze versterken de natuurlijke setting.

53

Muziek

Wanneer de
natuurlijke
omgeving in beeld
is zijn er
vogelgeluiden te
horen.
Er is muziek te
horen op de
achtergrond
wanneer de
centrale
onderwerpen of
gebeurtenis
zichtbaar zijn. De
toon en het
deuntje van de
muziek
ondersteunen de
emotie en lading
van de
gebeurtenis.

De belangrijke boodschap, emotie en
gebeurtenissen worden ondersteund met
muziek.
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9.3.3 Kikker, aflevering 26
Model nummer 9.3.3
Kolo
1
m ->
rij
Programma
1
Aspect

2

Hoofdpersonag
e

3

Directe
bijrollen

4

Diersoort
personages

2

3

4

Seizoen + aflevering
nummer
Afl. 26 seizoen 1
Denotatie: beschrijving

Titel aflevering

Duur

Kikker en de wind
Connotatie: interpretatie

7 min
coder
ing

Vormgeving
Personage(s)
Kikker
Er is één hoofdpersonage
Aangeduid in: de titel en dit
genaamd Kikker.
personage is het meeste in
beeld.
Varkentje, Eend, Haas, en
Er zijn vier directe bijrollen, die
Rat
worden gepositioneerd als de
Aangeduid als: vrienden van
vrienden van het
Kikker
hoofdpersonage.

Kikker is een kikker ;
Varkentje is een Varken ;
Eend is een eend ; Haas is
een haas ; en Rat is een rat.

Van deze diersoorten zijn er
steeds maar één te zien. Dit
kan generaliserend zijn voor
een diersoort.
Daarnaast is er geen
onderscheid in een bepaald ras
of verdere onderverdeling van
diersoorten en typen. De kleur
van de dieren is daardoor
relatief generaliserend, terwijl
er veel verschillende subsoorten zijn. (voor de Merel is
dit niet van toepassing).

5

Overige
zichtbare
dieren

Een vogeltje

6

Fysieke
kenmerken

Kikker wordt gekenmerkt
door: een groene kleur,
rood/wit gestreepte broek
met lange pijpen, twee
armen, twee handen met
vier vingers, twee benen,
twee platte lange voeten,

Al deze dieren zouden wilde
dieren kunnen zijn, al worden
varkens over het algemeen als
boerderij dier gehouden. In het
wild zijn dit vaker zwijnen.
Het varken en de eend zijn
daarnaast dieren die vaker
gedomesticeerd zijn dan
kikkers, hazen en ratten.
Dit dier is enkel zichtbaar: het
heeft geen noodzakelijke rol,
kan niet praten, en heeft geen
concrete en directe rol anders
dan dat het onderdeel is van de
verhaalwereld als geheel.
De personages hebben elk
specifieke fysieke kenmerken
waardoor ze kunnen worden
onderscheiden van elkaar,
hoofdzakelijk in: vorm, kleur,
en bedekking. De fysieke
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een druppelvormig verticaal
langgerekt lijf, een
horizontale ovalenvorm als
hoofd, twee witte bogen met
een zwarte stip als ogen
hoog op zijn hoofd, en een
brede mond die roodgekleurd
is aan de binnenkant.
Varkentje wordt gekenmerkt
door: een zachtroze kleur,
gele top zonder mouwen,
een licht blauwe broek met
lange pijpen, twee benen,
twee armen, twee inkepingen
onderaan de benen als
‘tenen’, handen met drie
vingers, een relatief bol
verticaal gerekt bovenlijf en
onderlijf met ronde billen,
een rond/ovalen hoofd met
een lange snuit, een platte
ronde schijf met twee
stippen als neus die groter is
dan de snuit, twee grote
driehoekige vormen als oren
waarvan de punt kan
dubbelklappen, en zwarte
kleine stipjes als ogen.

kenmerken blijven ten alle
tijden hetzelfde.
De fysieke kenmerken zijn
versimpeld weergegeven:
details in huidtype,
beharing/bedekking, en vorm
worden niet gepresenteerd in
vergelijking tot de
werkelijkheid.
Sommige kenmerken zijn niet
waarheidsgetrouw in relatie tot
echte dieren: kleding, vormen,
verhoudingen, handen/voeten,
kleur.

Eend wordt gekenmerkt
door: een witte kleur, twee
vleugels met drie nerven aan
de zijkant van het lijf, een
bol en vol horizontaal
halfrond lijf, een relatief
kleine ronde vorm als hoofd,
een lange dunnere nek,
kleine zwarte stipjes als
oogjes, platte oranje voeten,
omhoog staand klein
driehoekig staartje en een
oranje snavel.
Haas wordt gekenmerkt
door: een bruine kleur,
rood/roze T-shirt met korte
mouwen, een licht blauwe
broek met halflange pijpen,
een langgerekt ovaal vormig
lijf, een rond/ovalen hoofd,
een stompe snuit, twee
armen, twee benen, twee
platte lange voeten, twee
langgerekte dunne oren hoog
boven op zijn hoofd, 6
zwarte haren bovenop zijn
hoofd tussen zijn oren, een
zwarte driehoekige vorm als
neus, kleine zwarte stippen
rond zijn neus, en twee
zwarte stipjes als ogen.
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7

Anatomische
verhouding

Rat wordt gekenmerkt door:
een zacht grijze kleur, een
rood lange mouwen T-shirt,
een donkerblauw jasje
zonder mouwen, een
lichtblauwe broek met lange
pijpen, een ovalen lijf, een
rond/kegelvormig hoofd,
twee armen, twee handen
met vier vingers, twee
benen, twee platte lange
voeten met drie tenen in elk,
twee halfronde zachtroze
oren bovenop zijn hoofd,
zeven zwarte haren op zijn
hoofd tussen zijn oren, zes
snorharen vanaf de snuit
naar buiten wijzend, een
spitse witte snuit, een ronde
roze neus, een roze relatief
lange staart, en twee zwarte
stipjes als ogen.
Kikker heeft een ovaal hoofd
met een brede gekringelde
mond. Zijn ogen staan als
bolletjes bovenop zijn kop.
Daarnaast heeft hij een lang
verticaal uitgelijnd lijf, lange
armen en lange benen. Van
alle personages heeft Kikker
de grootste ogen.
Varkentje heeft een
rond/ovalen hoofd, met een
lange, stompe snuit.
Daarnaast is zij wat molliger
en compacter gebouwd,
heeft zij geen voeten, een
relatief grote brede mond, en
grote flapperende
driehoekige oren aan de
zijkant langs de top van haar
hoofd. Varkentje heeft het
meest rond gevormde lijf van
alle personages.
Eend heeft een rond, klein
hoofd, een lange nek, een
spitse snavel, en een
halfrond lobbig lijf met
vleugels. Daarnaast heeft zij
twee platte voeten. Eend is
relatief klein in vergelijking
tot de andere personages.
Haas heeft een breder
rond/ovaal hoofd, met een
stomp snuitje. Daarnaast is
hij lang en dun, met lange
armen en benen en een lang
bovenlijf. Ook heeft hij lang
gerekte oren bovenop zijn
hoofd. Haas is van alle

De dierenpersonages zijn een
anatomische mengelmoes
tussen echte dieren en mensen.
De verhouding is voor
werkelijke dieren onjuist in
vergelijking tot de
werkelijkheid: te langgerekt, te
lange ledematen en verticaal
uitgelijnd. De personages
hebben daarnaast aspecten die
voor mensen niet kloppen:
andere oren, andere voeten, en
eventueel een staart (Rat).
Zowel dierlijke als menselijke
anatomie is vermengd tot één
geheel voor elk
dierenpersonage.
De dieren zijn verticaal rechtop
gezet, te lang uitgerekt, en
versimpeld weergegeven in
vorm. Er zijn geen details van
vormen, onder de huid liggende
structuren, of gewrichten te
zien.
Enkel Eend lijkt het meeste op
de werkelijke verhouding van
een eend; lopend op twee
poten, met een horizontaal
uitgelijnd lijf, en twee vleugels.
Ook zij heeft echter een relatief
te lange nek en een te lobbig
lijf.
De anatomie van de personages
lijkt relatief sterk op mensen:
verticaal uitgelijnd en met
armen en benen gepresenteerd.
Eend vormt hier een
uitzondering op.
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personages het langste,
zowel in verhouding, als in
grootte.
Rat heeft een kegelvormig
hoofd met een spitse snuit
met snorharen. Daarnaast
heeft hij grote ronde oren
bovenop zijn hoofd, en een
staart die rijkt tot zijn
knieholten, een wat molliger
lijf, middellange armen en
benen, en platte voeten.

8

Gender

In anatomische verhouding
zijn alle personages (op Haas
na) relatief wat vol, en
hebben alle langgerekte
verticale lijven, armen en
benen (op Eend na).
De stemmen van Varkentje
en Eend zijn hoger in toon.
Eend heeft geen kleding aan,
Varkentje een broek en Tshirt. Varkentje is relatief
meer bezig met voedsel
huiselijkheid.
Kikker, Haas, en Rat hebben
een lagere stem in toon.
Deze personages hebben een
directe functie in het
vertellen van het verhaal,
het onderwerp, de oplossing
van problemen, en de
ontwikkeling/voortgang van
de verhaallijnen.

9

10

Naam/benamin
g

Grootte

Kikker: Kikker, Varken:
Varkentje, Eend: Eend,
Haas: Haas, Rat: Rat.
Varkentje, Eend, Haas, en
Rat worden vriendjes
genoemd.
In verhouding tot elkaar
hebben de personages
relatief eenzelfde (verticale)
marge in grootte. Ze zijn
namelijk niet meerdere
koppen groter dan anderen.
Ze zijn echter niet allemaal
exact dezelfde grootte. Eend
is een uitzondering, omdat

Kikker, Haas, en Rat zijn
jongens. Varkentje en Eend zijn
meisjes. De mannelijke
personages zijn relatief van
groter belang binnen het
verhaal: in het vertellen,
creëren van een voortgang, en
oplossing van conflicten. De
vrouwelijke personages zijn
daarentegen meer
ondersteunend aan het verhaal.
Dit is voor een groot deel
gebaseerd op
veronderstellingen: rol en
bezigheden.
De wilde dieren zijn mannelijk,
de dieren die ook
gedomesticeerd zijn, zijn
vrouwelijk.
Dit kan stereotyperend zijn in
relatie tot menselijke rollen:
vrouwen thuis en zorgzaam,
mannen gaan op avontuur en
zijn vrij buiten.
De namen zijn gebaseerd op de
diersoort van elk personage en
voor de bijrollen op de sociale
relatie.
Enkel Varkentje is een
verkleinwoord.
In relatie tot de diersoorten niet
kloppend in vergelijking tot de
werkelijkheid.
Een varken is veel groter dan
een kikker, haas, of rat. Een
kikker is kleiner dan alle
anderen. Een eend en een haas
zijn ongeveer gelijk, afhankelijk
van het ras van de eend. Een
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12

Kleur(en) van
de personages

Lichaamsbedek
king

zij wel aanzienlijk kleiner in
lengte is.
Kikker, Varkentje en Rat zijn
ongeveer even groot: Kikker
is net iets kleiner dan de
anderen wanneer de oren
worden meegeteld in plaats
van enkel vanaf de kruin
wordt gekeken. Haas is
groter dan alle andere
personages en Eend is
kleiner.
Alle personages worden in
een zachte, zwarte kleur dun
omlijnd.
Kikker is hoofdzakelijk
donker groen met gekleurde
accenten in zijn kleding
(rood/wit).
Varkentje is hoofdzakelijk
zacht roze met gekleurde
accenten in de kleding (geel,
blauw).
Eend is hoofdzakelijk wit met
oranje accenten (poten en
snavel).
Haas is hoofdzakelijk bruin
met gekleurde en zwarte
accenten (kleding: roze,
rood, blauw. Snuit, ogen en
haar: zwart.)
Rat is hoofdzakelijk lichtgrijs
met roze accenten (oren,
snuit, handen, voeten,
staart). Daarnaast is zijn
kleding gekleurd: rood,
blauw.
Alle personages hebben een
vlakke, gladde, effen huid. Er
wordt geen zichtbare vacht
of haren getoond. Zo lijken
ze relatief glad.
Kikker heeft een rood/wit
gestreepte broek aan.
Varkentje heeft een gele top
met een lichtblauwe broek
aan. Als ze kookt heeft ze
ook een wit schort en witte
ovenwanten aan.
Eend draagt geen kleding,
maar heeft 3 nerven in de
vleugels en een wat
lobbigere contourlijn langs
haar lijf. Zij heeft als enige
een zwart stipje dat haar
anus aanduidt.
Haas heeft een rood/roze
korte mouwen T-shirt en licht
blauwe broek aan.
Rat heeft een rood lange
mouwen T-shirt aan, een

rat is kleiner dan allen, behalve
de kikker.

De personages hebben één
gehele effen lijfkleur. Enkel bij
Rat wordt zijn snuit in een extra
witte kleur, en
handen/oren/staart in een
zachtroze kleur getoond. Rat is
daarmee het meest kleurrijke
personage.
De huidskleuren zijn daarmee
relatief generaliserend en
stereotype, er zijn ook andere
mogelijkheden, maar deze
worden niet getoond.
Daarnaast zijn de kleuren
versimpeld: één/enkele tinten
in effen kleurvlakken.

Kikker komt relatief dicht in de
buurt van de natuurlijke huid
van kikkers, een glad vel, maar
deze is niet slijmerig. Eend lijkt
een realistisch verendeck te
hebben door de lobbigere
contourlijnen, nerven in de
vleugels, en het vollere lijf.
Varkentje, Rat, en Haas hebben
daarentegen geen haren.
De lichaamsbedekking klopt niet
geheel in vergelijking met de
werkelijkheid. Door de effen
huidskleur zonder structuur
wordt niet direct een vacht of
huidtype getoond. Dieren in de
werkelijkheid hebben dit echter
wel. Dit kan worden gerelateerd
aan een versimpelde weergave,
waarin details worden
weggelaten.
Dieren in de werkelijkheid
dragen geen kleding, tenzij
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donkerblauw jasje zonder
mouwen, en een lichtblauwe
broek.
Zowel Haas als Rat hebben
enkele haren bovenop hun
hoofd, en/of vanaf de snuit.

13

Beweging

Alle dieren lijken bedekt; er
zijn geen geslachtsdelen of
tepels zichtbaar.
Alle dieren kunnen lopen,
rennen, dingen vastpakken
met de handen/vleugels, en
kunnen zitten.
De bewegingen van de
personages zijn relatief
vloeiend. Ledematen
bewegen vanaf de romp.
Armen kunnen omhoog,
omlaag, en opzij bewegen.
De benen kunnen naar voren
en naar achteren bewegen.
Er is geen grote knik bij de
ellenbogen en knieën, maar
een zachtere ronding
wanneer de personages
bewegen. Als personages
zitten kunnen de benen
vanaf de knieën buigen.
Kikker kan ook opstaan van
de grond en kan op zijn bed
gaan staan.
Wanneer de boom omwaait
wordt hij beperkt in zijn
beweging buiten zijn huis: in
ruimte.

14

Lichamelijke
functies

Eend kan niet vliegen en
loopt op twee poten. De
andere dieren lopen niet op
vier poten, maar op twee.
Van alle dieren kan de mond
bewegen, deze kan open en
dicht, maar beweegt niet
gelijk mee met de spraak.
Alle dieren kunnen dingen
vastpakken met de
handen/vleugels, praten,
scheppen, tillen, rennen,
lopen, en hun ledematen
bewegen.
Alle personages kunnen de
ledematen (armen/vleugels
en benen) bewegen apart
van de romp. Deze zijn niet
direct met rol of
scharniergewrichten te
bewegen, maar bewegen wat
vloeiender en soepeler.

aangekleed door de mens. Rat
is wat betreft kleding het meest
aangeklede personage, Eend
het minste.

De personages kunnen
zelfstandig bewegen, maar zijn
niet zo flexibel. De dieren lijken
geen rolgewrichten te hebben,
maar enkele scharnier
gewrichten of zelfs geen. Dit
kan worden gerelateerd aan
versimpeling: vloeiender en
makkelijker bewegen.
De beweging van Eend is
gedeeltelijk gerelateerd aan de
werkelijkheid: eenden lopen op
twee poten en kunnen hun
vleugels bewegen.
In relatie tot de werkelijkheid
van dieren is de beweging van
de personages onjuist. Dieren
kunnen ook zitten en langzaam
en snel voortbewegen, maar
niet op dezelfde wijze bewegen
als wordt getoond. Echte dieren
kunnen bovendien niet (altijd)
iets vastpakken met klauwtjes,
vleugels of poten.
Dit lijken voornamelijk normale
‘menselijke’ bewegingen.

De personages kunnen
voortbewegen en dingen
oppakken en vasthouden. Hierin
ligt zowel een dierlijke, als een
menselijke betekenislaag in
besloten.
Enerzijds vormt de presentatie
een tegenstelling tot de
werkelijkheid van dieren: dieren
kunnen niet rechtop lopen,
spullen dragen, zagen, rechtop
staan, en dingen vasthouden.
Dieren in de werkelijkheid
kunnen bovendien hun mond
meer bewegen, wat deze
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Rat en Haas kunnen de boom
omhakken en omzagen die
voor Kikker zijn huis ligt.
Alle personages kunnen taart
eten door het bestek te
gebruiken.
Varkentje haar poten
bewegen als één statisch
geheel dat vast zit aan de
romp. De andere dieren
hebben een lichte buiging
rond de knieën als ze lopen.
Alle personages kunnen
zitten met gebogen benen,
die knikken bij de knieën.
De dieren lopen niet op vier
poten, maar op twee. Van
alle dieren kan de mond
horizontaal bewegen, deze
kan open en dicht, maar
beweegt niet gelijk mee met
de spraak.

15

Emoties

Opgewekt/blij: wanneer
Kikker buiten gaat kijken
naar de storm is hij
opgewekt/blij.
Bang: Kikker is bang als hij
wordt teruggeblazen in zijn
huis (te zien aan zijn
verschrikte ogen en geroep
‘ohohhh’. Ook wanneer hij
zijn huis dus echt niet meer
uit kan.
Verdrietig: wanneer Kikker
zijn huis niet meer uit kan en
zijn prachtige grote boom
omver is gewaaid, is hij
verdrietig. Kikker is ook
verdrietig wanneer Rat weer
wegloopt en Kikker denkt dat
hij opnieuw alleen is. Ook als
Kikker denkt aan de mooie
boom, die weg is, wordt hij
verdrietig.

personages niet veel kunnen.
De personages kunnen hun
mond alleen open en dicht
doen.
In tegenstelling tot de
werkelijkheid zijn er ook
elementen niet zichtbaar: het is
niet zichtbaar hoe kikkers en
hazen zich voortbewegen door
middel van hupsen (springen
met de achterpoten en daarbij
de voorpoten naar voren
verplaatsen), het is niet
zichtbaar dat dieren op alle vier
hun pootjes, in plaats van twee
(op Eend na), lopen, en Eend
kan niet vliegen.
De lichamelijke functies zijn
anderzijds relatief sterk van
menselijke indicatie: praten,
oppakken van objecten, zagen
en hakken, het lopen op twee
benen/poten, tillen, en eten met
bestek.
Dit kan tevens worden
gerelateerd aan versimpeling:
bewegingen zijn relatief
makkelijk, vloeiend en verticaal
en horizontaal gepositioneerd.
Functies zijn daarnaast in
zekere zin ‘makkelijk’ of basis
aspecten van het menselijke
leven: praten, dingen
oppakken, en lopen.
In hoeverre dieren in de
werkelijkheid deze emoties
ervaren is niet bekend. Wel kan
gedrag erop lijken, maar dit is
een menselijke interpretatie.
Emoties is een menselijk
concept en deze zijn als zodanig
zichtbaar in het programma.
Het lachen bij vrolijkheid is daar
een voorbeeld van.
Dit kan worden gerelateerd aan
versimpeling: blijheid, angst,
verdriet, en bezorgd zijn, zijn
basisemoties die relatief
makkelijk kan worden
omschreven.
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Bezorgd: Rat is bezorgd
wanneer hij de boom voor
het huis van Kikker ziet
liggen. Ook de andere
vrienden zijn bezorgd als ze
het zien.

16

Karaktereigens
chappen

Blij: als Kikker Rat ziet
aankomen en naar hem toe
komt is hij blij. Wanneer
Kikker weer vrij is, zijn alle
vrienden blij.
Er worden geen specifieke
karaktereigenschappen
genoemd.
Er kunnen wel
veronderstellingen worden
gedaan op basis van het
getoonde gedrag en emotie.
Kikker is nieuwsgierig naar
de storm en wind, maar ook
pessimistisch wanneer hij de
situatie niet zelf kan
oplossen.
Eend is zorgzaam. Ze blijft
bij Kikker staan om hem
gerust te stellen.
Varkentje is gastvrij. Ze
nodigt de vrienden uit bij
haar te eten. Ook is ze
oplossingsgericht wanneer ze
voorstelt om een nieuwe
boom te planten.
Haas geeft Kikker een
zakdoek, hij is vriendelijk en
steunend.

In hoeverre dieren in de
werkelijkheid deze
karaktereigenschappen hebben
is niet bekend.
‘Karaktereigenschappen’ is een
menselijk concept en deze zijn
als zodanig te interpreteren in
het programma.
Binnen het programma worden
deze niet specifiek benoemd,
maar kunnen deze worden
geïnterpreteerd uit het
getoonde gedrag, emoties en
handelen van personages. Elk
personage heeft eigen
karaktereigenschappen binnen
het verhaal.
De mannelijke personages zijn
rustiger, minder gespannen, en
kunnen een negatieve situatie
sneller omzetten naar iets
positiefs.
De vrouwelijke personages zijn
bezorgder en zorgzamer, maar
kunnen de situatie ook een
positieve wending geven.

Rat is inventief, slim en
oplossingsgericht. Hij geeft
een positieve draai aan de
omgevallen boom
(brandhout).

17

Interesses/hou
den van (van
personages)

De vrienden zijn liefdevol en
behulpzaam, omdat ze zich
allen zorgen maken om
Kikker in zijn situatie.
Kikker benoemd dat hij
houdt van zijn grote boom.
Allen houden van hun
vriendjes, omdat ze
samenkomen zonder
zichtbare dwang of
noodzaak, en ze een
vriendschap hebben.

De interesses van personages
zijn gebaseerd op
veronderstellingen. Alle
personages komen samen en
helpen en steunen elkaar.
Vriendschap is een bepaalde
interesse/houden van als
sociale relatie tussen
personages.

211

Kikker benoemt als enige van
de personages dat hij van de
boom houdt, omdat hij er
waarde aan hecht.

18

Attributen

De personages hebben geen
vast attribuut, maar worden
langere tijd en/of
herhaaldelijk met één/enkele
voorwerpen of activiteiten
getoond.
Kikker, Eend, Haas, en Rat
hebben geen standaard
attributen in deze aflevering.

19

Gebruiksvoorw
erpen

Wel is Varkentje vaak
omringd door voedsel op een
bepaald moment. In dit geval
de chocolade taart.
De personages maken
gebruik van: een bord, beker
en een lepel om te eten en
drinken. Borden en lepels
worden later ook gebruikt
voor de taart.
Daarnaast gebruiken Haas en
Rat een zaag en bijl om de
omgevallen boom weg te
halen.
Kikker gebruikt hout om de
kachel te laten branden.

20

Kleurgebruik

Programma
In dit programma worden
matte, zachte kleuren
gebruikt in enkele tinten.
Kleuren zijn niet fel, hard
en/of glanzend.
De getoonde kleuren zijn:
groen, geel, oranje, rood,
blauw, wit, bruin, zwart,
paars.
Elementen/vlakken hebben
één bepaalde kleur of in het
geval van Rat twee naast
elkaar bestaande
kleurvlakken. Er zijn geen
kleuren door elkaar
gemengd, maar als vlak van
elkaar gescheiden. Soms is
er een hele subtiele

‘Interesse/houden van’ is
tevens een menselijk concept.
In hoeverre werkelijke dieren
deze ook hebben, is niet
bekend.
De personages hebben geen
vaste attributen, maar worden
er wel herhaaldelijk of langere
tijd mee gepresenteerd. Dit zou
een vorm van stereotypering
kunnen omvatten: het
herhaaldelijk tonen met
bepaalde aspecten. Zo is
Varkentje bijna altijd met
voedsel bezig, in dit geval de
chocolade taart.
Dieren in de werkelijkheid
hebben evenals de personages
geen vast attribuut.
Dieren in de werkelijkheid
hebben niet direct
gebruiksvoorwerpen en hebben
geen zelf gekochte/gemaakte
spullen. Niet-natuurlijkaanwezige voorwerpen of
gebruiksvoorwerpen worden in
de werkelijkheid door de
mensen gemaakt, gebruikt,
en/of verschaft.
In de getoonde
gebruiksvoorwerpen zit dan een
relatief menselijke, zoals: het
gebruiken van borden, bekers
en bestek, het branden van een
kachel, en gereedschap.
De kleuren zijn zacht, effen, en
in een enkele tint/tinten
zichtbaar. Er worden zowel
primaire, als secundaire en
tertiaire kleuren getoond.
Het kleurgebruik is simpel en
relatief realistisch. Het wordt
gebruikt om objecten,
personages, omgeving en
andere elementen van elkaar te
onderscheiden.
In tegenstelling tot het
programma komen in de
werkelijkheid meerdere
verschillende kleuren en tinten
tegelijkertijd voor dan worden
gepresenteerd binnen dit
programma.
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slagschaduw zichtbaar in een
iets lichtere tint van een
kleur.
Met kleuren worden
verschillende natuurlijke
elementen weergegeven:
gras, bomen, maar ook
verschillende typen velden.

21

22

Plasticiteit
(2D/3D)

Vormen

23

Stijl

24

Setting

Daarnaast wordt met kleur
enige schaduw gecreëerd:
door iets donkerdere kleuren
te gebruiken wordt een idee
van diepte gemaakt. Ook
wordt het vuur in de kachel
versterkt door gele/oranje
vlammen gelaagd en
beweeglijk te vormen.
Dit programma is twee
dimensionaal, het beeld is
plat.
Wel wordt er een kleine vorm
van diepte weergegeven
door middel van
kleurverschillen, overlapping,
en subtiele slagschaduw.
De vormen in dit programma
zijn allen afgerond; er zijn
geen scherpe hoeken te zien,
maar vormen zijn stomp en
gebogen. Daarnaast zijn er
basisvormen te zien:
driehoeken, vierkanten,
rechthoeken, rondjes, en
halfronde vormen.
De zaag en bijl zijn iets
hoekiger evenals de takken
van de omgevallen boom.
De stijl lijkt op een tekening
in stopmotion, zonder de
schakeling tussen de
beelden.
Omgeving
De centrale setting is het
huis van Kikker binnen deze
aflevering. Daarbij wordt
zowel de binnenkant, als de
buitenkant en omliggend
veld getoond. Dit huis staat
binnen een grotere
natuurlijke omgeving.
Het huis van Kikker staat in
de velden, vlakbij het huis
van Eend (dat huis is goed
zichtbaar vanuit zijn raam).
Bij zijn huis stond een grote
boom, maar die waait door
de storm om. Uiteindelijk

Deze plasticiteit is anders dan
de werkelijkheid en lijkt op een
andere realiteit/wereld.
De plasticiteit is simpeler dan
de werkelijkheid: de
ruimtelijkheid wordt niet direct
getoond, maar versimpeld tot
overlapping en kleurverschillen.
De vormen zijn simpel,
ongevaarlijk, en zacht
weergegeven.
De wél hoekige vormen maken
de scherpte duidelijk zonder dat
deze direct heel gevaarlijk is.

De stijl is getekende animatie.

De setting is hoofdzakelijk in en
rond het huis van Kikker. Dit
huis staat in een natuurlijke
omgeving.
Daarnaast wordt het huis van
Varkentje getoond.
De setting wordt simpel
weergegeven met enkele
gebruiksvoorwerpen, meubels,
en decoratie. Daarmee zijn de
plekken en setting (zoals het
huis van Kikker) snel duidelijk,
ook al zijn niet alle
mogelijkheden of exacte
plekken daarbinnen te zien.
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wordt er een nieuwe boom
geplant.
Daarnaast wordt het huis van
Varkentje getoond. Dit is de
plek waar de vrienden
samenkomen, na het
bevrijden van Kikker.

25

Plaatsen/plekke
n

Binnen de grote natuurlijke
omgeving zijn verschillende
plekken: in en rond het huis
van Kikker en in het huis van
Varkentje. Het huis van
Kikker is de centrale plek
tijdens deze aflevering. Dit
wordt benoemd door de
voiceover: ‘het huis van
Kikker’. Deze staat in de
velden.
Het huis van Eend is te zien
vanaf het huis van Kikker.
Deze staat dan relatief op
dezelfde plek.

26

Land

De personages bevinden zich
allen binnen de grotere
natuurlijke omgeving op
korte afstand van elkaar; de
personages kunnen naar
elkaar toelopen.
Er wordt geen land genoemd.
De gesproken taal is
Nederlands.

Er wordt een tegenstelling tot
de werkelijkheid van dieren
getoond. Echte dieren hebben
geen dergelijk gebouwd huis
(tenzij ze bij mensen inwonen).
Het huis van Kikker lijkt op een
combinatie tussen een houten
huis en dierlijk hol. Een dierlijk
hol in de werkelijkheid heeft
echter geen houten planken,
ramen, en een deur. Het huis
van Varkentje lijkt daarnaast op
een combinatie tussen huis en
stal, maar dieren in de
werkelijkheid hebben geen
eigen houten huis.
De setting in de natuurlijke
omgeving sluit goed aan op de
diersoorten: alle getoonde
dieren zouden in de vrije natuur
kunnen leven.
De plaatsen worden niet
concreet benoemd. Het gebied
buiten is duidelijk door velden
en bomen. De plek is dan in de
natuur, maar waar precies is
niet bekend.
In de buiten omgeving zijn
verschillende centrale plekken
waar personages worden
getoond of samenkomen: in en
rond het huis van Kikker en in
het huis van Varkentje. Het huis
van Eend is geplaatst in de
directe buurt van het huis van
Kikker.
Daarnaast kan worden
opgemaakt dat de personages
binnen eenzelfde leefgebied
leven: de omgeving is hetzelfde
en de dieren komen elkaar
gemakkelijk tegen.
Op basis van de gesproken taal
kan worden veronderstelt dat
het verhaal zich afspeelt in
Nederland. Er wordt echter
geen land genoemd, waardoor
er geen definitief antwoord kan
worden gegeven.
In de werkelijkheid worden
landen wel benoemd. Of dieren
daar kennis van nemen of
gebruiken is niet bekend.
Dit kan tevens worden
gerelateerd aan versimpeling:
het noemen van een land is niet
essentieel in het begrip van de

214

27

Thuisbasis

Kikker heeft zijn eigen huis.
Dit is een combinatie tussen
een grasheuvel en houten
huis: aan de voorkant zijn
houtenplanken met een raam
en deur te zien, waar de
heuvel rondom gevormd is.

leefwereld en het programma
en kan dan achterwege worden
gelaten.
Dieren hebben in de
werkelijkheid ook vaak een
verblijfplaats (hol of een thuis
bij mensen bijvoorbeeld). Ze
hebben echter geen eigen huis,
tent of boot, zoals in de
aflevering wordt getoond.

Varkentje haar huis is ook te
zien wanneer de vrienden
samen komen na het redden
van Kikker. Dit is een
lichtroze vrijstaand houten
huis met een puntdak,
ramen, en deuren.

Dieren hebben in de
werkelijkheid ook vaak een
verblijfplaats (hol of een thuis
bij mensen bijvoorbeeld). Ze
hebben echter geen eigen huis
zoals de huizen in dit
programma.

Ook is het huis van Eend te
zien. Eend heeft evenals
Varkentje een vrijstaand
houten huis met een
puntdak, ramen en deuren.
De kleur is echter wit.

Met de huizen worden zowel
dierlijke, als menselijke
betekenissen gemengd getoond.
Het huis van Varkentje en Eend
lijken daarbij op een vrijstaand
menselijk huis of een houten
stallengebouw. Een stal als
onderkomen is voor beide
diersoorten in de werkelijkheid
mogelijk. Het huis van Kikker
lijkt daarentegen een
combinatie tussen een dierlijk
hol en een menselijk houten
huis. Alle huizen hebben
menselijke elementen, zoals:
ramen, deuren, puntdaken, en
houten muren.
De aankleding is simpel: door
simpele, kleine aankledingselementen wordt al snel een
bepaalde setting/plek,
situatie/gebeurtenis, of
activiteit weergegeven. Dit zijn
voornamelijk:
(gebruiks)voorwerpen,
meubels, en decoratie als
planten en stenen. De
verschillende plaatsen buiten
worden hierdoor van elkaar
onderscheiden: alle plekken
hebben net andere aankleding.

De thuisbasis van Rat en
Haas wordt niet getoond.
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Aankleding

Het huis van Kikker is simpel
aangekleed met enkele
meubels: een tafel, stoel,
kachel en plafonlamp. Ook
ligt er op tafel een bord met
kruimels, een beker en een
lepel. Later zien we opnieuw
het huis, maar met andere
meubels: een grote rieten
leunstoel en een stenen kan
met deksel. Deze heeft aan
het einde ook een rode
deken in de stoel. De kachel
brand dan.
In het huis staat daarnaast
een groen bed met rode
deken met één kussen.
Daarnaast staat een bruin
nachtkastje met een laatje
en een deurtje. Erbovenop
staat een vaas met bloemen.
In het huis van Kikker zijn
zowel roze als blauwe
muren. De vloer is bruin en
houten balken lijken de
constructie van he thuis te
zijn.

De aankleding versterkt de
presentatie van een bepaalde:
plaats (thuisbasis van Kikker en
Varkentje), natuurlijke
omgeving (natuurlijke
elementen zoals velden en
bomen), en activiteit (het
weghalen van de boom om
Kikker te bevrijden).
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Het huis van Kikker is aan de
buitenkant aangekleed met
enkele elementen. Het is een
groene heuvel met
horizontale rechthoekige,
bruine balken aan één
voorkant. Dit beslaat
ongeveer de helft. In de
planken zit een blauwe
deuropening met een rode
deur en een blauw
raamkozijn. Aan de andere
kant van de voorzijde zit ook
een raam zonder zichtbaar
kozijn of glas. Voor zijn huis
zijn drie planten met groene
omhoog staande brede
bladeren. Ook ligt er een
steen en staat er een grote
boom. De grote boom waait
om en wordt weggehaald.
Aan het einde van de
aflevering staat er een
nieuwe, kleinere boom.
Het huis van Eend is
rechthoekig met een puntdak
en wit van kleur. Het dak is
rood. Er zijn drie ramen met
luiken (2 aan de voorkant, 1
aan de zijkant) en een deur.

29

Middelen

Het huis van Varkentje is
simpel ingericht met een
tafel en vier stoelen. Aan het
plafond hangt een lamp
(gelijk aan die in Kikker zijn
huis). Bij het raam hangen
witte gordijnen opgeknoopt
met een blauw lint.
Daarnaast zijn een kast met
verschillende potten en
flessen, een kachel met een
theepot, en de balken
constructie, te zien.
Er zijn verschillende
middelen te zien.
Gebruiksvoorwerpen en
materialen worden ingezet
voor een bepaald doel.
Een kachel met brandend
hout om het huis te
verwarmen. Een bord, beker
en bestek om te eten en
drinken.
Een stoel en tafel om aan te
zitten.
Gereedschap wordt gebruikt
om de boom weg te halen.
Een zakdoek om de tranen
van Kikker te drogen.

De middelen zijn simpel en
doelgericht. Deze zijn
gerelateerd aan de activiteiten
van personages.
Dieren in de werkelijkheid
maken geen gebruik van
dezelfde middelen. Er ligt een
menselijke betekenis besloten
in de getoonde middelen binnen
deze aflevering.

216

30

Voedsel

Vrienden om je te helpen.
Kikker heeft in deze
aflevering gegeten, maar het
is niet duidelijk wat; er
liggen enkel nog een paar
kruimels op het bord. Wel
heeft Kikker een beker met
een bruine inhoud, waar hete
stoom vanaf komt.
De vrienden eten taart met
chocolade en slagroom (die
Varkentje zelf gemaakt
heeft). Dit wordt benoemd
door de gesproken tekst.

31

Omgevingsvera
nderingen/alter
natieven

Er zijn geen grote
veranderingen in de
omgeving als geheel: de
centrale natuurlijke
omgeving is relatief
constant, maar de invulling
verandert door
omstandigheden.
De omgeving verandert in
specifieke invulling doordat
de personages naar andere
plekken gaan: er worden
andere plekken binnen de
omgeving getoond, de
natuur is dan steeds net
even anders (plaatsing
bomen/struiken) en anders
aangekleed.
Veranderingen in de natuur
zijn daarnaast zichtbaar door
natuurlijke fenomenen en
seizoenen: andere kleuren
en wind. In het begin stormt
het buiten. Dit wordt zowel
letterlijk benoemd ‘het
stormt’ als getoond door de
stand van de bomen (waaien
schuin), de donkere wolken,
en de wind die wordt
getoond door middel van
bewegende strepen en
horizontaal in en uit beeld
verschuivende blaadjes.
Bovendien is het ook te
horen in geluid; suizende
wind op de achtergrond.
Ook is te zien aan de kleuren
dat het herfst is buiten: de
velden hebben een oranje,
rode, en gele kleur en er
waaien bruine blaadjes rond.

Zowel Kikker als Varkentje zijn
bezig met voedsel en drinken.
Bij kikker is het voedsel zelf niet
te zien, maar enkel de bruine
inhoud van zijn mok. Dit lijkt op
koffie of thee. Varkentje
presenteert een chocoladetaart.
Koffie/thee en taart zijn een
menselijke voedsel- en
drinkwaren. Dieren nuttigen
deze niet, tenzij verschaft door
de mens. Er ligt dan een
menselijke toon in het spreken
over voedsel.
De algehele natuurlijke
omgeving blijft relatief gelijk.
De kleur ten opzichte van
andere afleveringen is
veranderd op basis van de
natuurfenomenen en seizoenen.
Er zijn donkere wolken, wind
(getoond door strepen in de
lucht), losse bladeren en takken
te zien tijdens de storm. Tijdens
de storm heeft de omgeving
voornamelijk rode, gele, en
oranje kleuren en waaien er
bruine bladeren rond. Het is dan
herfst buiten. Daarnaast is het
huis van Kikker te zien onder
een witte laag, in de winter. Dat
dit als verandering kan worden
geïnterpreteerd is afhankelijk
van zowel het benoemen ervan
(door de verteller), als de
vergelijking tot andere
afleveringen.
De omgeving van het huis van
Kikker verandert doordat de
boom omwaait. Deze wordt dan
weggehaald uit zijn omgeving.
De personages plaatsen een
nieuwe boom, maar deze is
kleiner.
De omgeving van de
personages verandert daarnaast
op basis van de verplaatsing
van personages: ze verplaatsen
zich naar verschillende plekken
binnen de grotere omgeving. Zo
verplaatsen ze zich naar het
huis van Kikker en naar het huis
van Varkentje. Kikker verplaatst
zich weer terug naar zijn eigen
huis.

Door de wind waait de boom
voor het huis van Kikker om.
Dit zorgt ervoor dat hij niet

217

meer door de deur naar
buiten kan. Wanneer de
boom wordt weggehaald
door de vrienden is dit een
verandering in de aankleding
van het huis van Kikker; de
boom is er niet meer en
wordt vervangen door een
kleintje.

32

Handelingsver
mogen

Nadat de situatie opgelost is
zien we Kikker in zijn huis.
Als hij naar buiten kijkt is
alles wit (sneeuw). Het is
dan winter geworden.
Verhaal
Personage(s)
Alle personages zijn in staat
om handelingen en acties uit
te voeren en te
communiceren. Zij kunnen
zelfstandig leven in hun
eigen wereld en samen te
leven met andere dieren.
Kikker heeft binnen deze
aflevering een tijdelijk
ondergeschikte
handelingspositie: hij kan
zichzelf niet bevrijden en is
afhankelijk van de andere
personages.
Daarnaast hebben ze eigen
kwaliteiten die worden
getoond of worden benoemd:
Kikker kan voor zichzelf
zorgen; hij kan voedsel en
drinken regelen en nuttigen,
en heeft een beschut plekje
in zijn eigen huis. Kikker kan
zelf besluiten wat hij gaat
doen.
Varkentje kan taart bakken.

33

Motivatie

Gezamenlijk kunnen Eend,
Varkentje, Haas, en Rat
Kikker bevrijden uit zijn huis.
Kikker kan hier zelf niet meer
uitkomen, door
omstandigheden.
Kikker gaat naar buiten om
naar de storm te kijken.

Alle personages zijn
gelijkwaardig aan elkaar, maar
hebben ook eigen kwaliteiten.
Daarmee onderscheiden ze zich
van elkaar en/of kunnen elkaar
helpen.
De personages kunnen
zelfstandig handelen,
communiceren, en dingen
ondernemen.
Kikker kan door
omstandigheden niet zelf
handelen. Er is hierbij sprake
van onmacht, hij kan zijn huis
niet uit om de situatie op te
lossen.

Kikker trekt aan de deur en
kijkt uit zijn raam om te zien
wat er aan de hand is. Ook
probeert hij zo naar buiten te
komen.

Er worden geen exacte redenen
gegeven/besproken waarom
iets gebeurd, maar de
personages zijn wel gericht op
dezelfde gebeurtenis: het
bevrijden van Kikker. Dit is een
sociale activiteit, de personages
helpen gezamenlijk.

Kikker springt op zijn bed om
uit het andere raam te
kunnen kijken.

De motivatie is daarbij
afhankelijk van de karakters
van de personages.
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Kikker zit tafel, ligt op bed en
zit bij de deur om zich een
houding te geven. Hij denkt
dat hij nooit meer naar
buiten kan.

De personages hebben een net
andere benadering van de
situatie omtrent het ontbreken
van een boom voor het huis van
Kikker, waardoor er meerdere
zijden tegelijkertijd worden
belicht.

Rat gaat naar Kikker toe
omdat hij zich zorgen maakt
(door de omgevallen boom).
Hij wil Kikker helpen om hem
uit zijn huis te bevrijden.
Rat gaat weg om de andere
vrienden te halen. Samen
komen ze terug om Kikker te
bevrijden uit zijn huis. Ze
hakken en zagen de boom
weg.
Kikker gaat naar buiten,
omdat hij weer vrij is.
De vrienden gaan eten,
omdat ze honger hebben
gekregen.

34

Positie van
personages

Kikker zit bij de kachel,
omdat het buiten koud is.
Kikker heeft de centrale
positie in het verhaal als
hoofdpersonage.
Kikker is in dit verhaal
ondergeschikt aan
natuurkrachten. De wind
belemmert hem en de storm
houdt hem letterlijk
gevangen wanneer hij zijn
huis niet meer uit kan.
Daarna is Kikker afhankelijk
van de hulp van zijn
vrienden. Hij heeft dan een
ondergeschikte positie. De
vrienden van Kikker hebben
op dit moment een hogere
positie, omdat zij Kikker
kunnen bevrijden.

35

Positie kijker

Kikker is echter niet in
sociale positie ondergeschikt,
maar in handelingspositie.
Als kijker kun je van een
afstandje meekijken in de
wereld van Kikker en zijn
vrienden. Deze wereld is niet
verscholen, maar de
personages zijn op een 180
graden lijn te zien. De kijker
wordt daarbij niet
aangesproken.

De personages zijn relatief
gelijk aan elkaar. Kikker heeft
binnen het verhaal een
centralere, maar gedeeltelijk
ondergeschikte
handelingspositie: hij is
afhankelijk van de hulp van
andere personages.
De bijrollen hebben een
belangrijke functie in het
verhaal, in de ontwikkeling van
gebeurtenissen, de oplossing
van problemen/conflicten, en/of
de weergave van meningen.

Er is een vierde wand. Het
wordt gepresenteerd om naar te
kijken van een afstand, niet
alsof de kijker over de
schouders meekijkt of
onderdeel is van de
verhaalwereld.
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36

Activiteit

Kikker is in zijn huis en heeft
gegeten. Zijn drinken staat
er nog.
Daarna gaat hij naar buiten
en hangt in de storm (te
zien aan het schuine lijf van
Kikker).
Door de harde wind wordt
Kikker zijn huis ingeblazen.
Kikker staat op van de grond
en gaat aan tafel zitten. Dan
begint alles te trillen.
Kikker gaat naar de deur om
te zien wat er aan de hand
is. Ook kijkt hij uit het raam.
Hij probeert de deur open te
maken, wat in de tweede
poging lukt.
Kikker springt op zijn bed om
uit een ander raam te
kunnen kijken.
Kikker is neerslachtig aan het
rondhangen in zijn huis.
De merel fluit buiten nadat
de storm is gaan liggen.

De activiteiten zijn gericht op
eenzelfde centrale gebeurtenis
en activiteit: het bevrijden van
Kikker. Voorafgaand aan het
moment dat personages het
onderwerp tegenkomen heeft
elk een eigen activiteit. Dit is
niet van elk personage te zien.
Rat loopt na de storm buiten
rond en vindt Kikker in een
benaderde situatie. Rat
verzameld de andere
personages, die gezamenlijk
Kikker bevrijden.
De activiteiten zijn gedeeltelijk
gerelateerd aan de
werkelijkheid van dieren.
Dieren kunnen rondlopen,
zitten, en eten. Dieren kunnen
tevens ingesloten raken.
De getoonde activiteiten
presenteren daarnaast een
zekere menselijke
betekenislaag; dit zijn veelal
activiteiten die normaal
gesproken door mensen worden
uitgevoerd, zoals: het omzagen
en omhakken van bomen, het
eten van taart aan tafel, het
planten van bomen, en het
bevrijden van andere wezens.

Rat loopt buiten langs het
huis van Eend.
Rat rent naar het huis van
Kikker als hij de boom ziet.
Rat rent weer weg om zijn
vrienden te halen.
De vrienden hakken de boom
weg om Kikker te bevrijden.
Haas en Rat hakken de boom
weg, Varkentje en Eend
staan te kijken. Eend blijft bij
Kikker bij het raam staan om
hem gerust te stellen.
Kikker gaat naar buiten.
De vrienden gaan taart eten.
Allen zitten aan tafel bij
Varkentje, behalve Varkentje
zelf.
Kikker huilt als hij aan zijn
boom denkt.
Kikker zit warm bij de
kachel.
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37

Persoonlijke
ontwikkeling

Kikker leert dat het altijd
goed komt en vrienden er
zijn om te helpen. Elk nadeel
heeft zijn voordeel en alles
komt uiteindelijk weer goed.

De persoonlijke ontwikkeling is
gerelateerd aan de moraal/wijze
les en sociale relaties: het komt
uiteindelijk goed en vrienden
helpen elkaar. Deze les wordt
niet nadrukkelijk vertelt, maar
kan worden opgemaakt uit de
emoties, activiteiten, en
gebeurtenis.

38

Onderwerp

Wind en storm

Dit onderwerp is gerelateerd
aan natuurfenomenen.

39

Perspectief

Dit verhaal wordt
gepresenteerd vanuit het
perspectief van Kikker en zijn
vriendjes. De personages
maken het verhaal zelf mee.
Zij vertellen dit niet duidelijk
aan de kijker.

Er wordt een ogenschijnlijk
dierlijk perspectief en leefwereld
getoond. Het lijkt alsof de kijker
van een afstandje naar de
dieren kijkt. De dieren maken
het verhaal zelf mee, maar
vertellen het niet aan de kijker.

Opbouw

40

Plot

Het stormt buiten.
Kikker zit in zijn huis en eet
en drinkt.
Hij gaat daarna naar buiten
om naar de wind te kijken en
het geluid (van wel duizend
vogels) te horen.
Kikker hangt in de wind,
maar wordt door de kracht
van de wind terug zijn huis in
geblazen. Daar beland hij op
de grond.

Het programma is echter
gemaakt door mensen, waarin
een onontkoombaar menselijk
perspectief op dierlijkheid en
menselijkheid ligt besloten.
De plot is opgebouwd rond de
centrale gebeurtenis van Kikker.
Elk personage heeft individuele
activiteiten, totdat ze de situatie
van Kikker opmerken en gaan
helpen. De personages zijn allen
samen om Kikker te helpen en
sluiten gezamenlijk af. Het
laatste deel van dit plot vindt
later plaats, wanneer enkel
Kikker uit zijn raam kijkt.

Kikker gaat aan tafel zitten,
maar dan begint alles te
trillen en waait de boom voor
zijn huis om. (trillen is te
zien aan de heen en weer
slingerende plafondlamp en
het bord en bestek dat heen
en weer gaan op tafel en de
beker die omvalt).
Kikker krijgt zijn deur niet
meer open, omdat de boom
ervoor is gevallen. Vanachter
het raam kan hij zien dat de
boom de oorzaak is.
Kikker probeert nogmaals
zijn deur open te krijgen,
maar krijgt vervolgens een
gedeelte van de boom naar
binnen (bladeren en takken).
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Deze krijgt hij niet meer naar
buiten, maar hij kan er zelf
ook niet doorheen naar
buiten toe.
Kikker is neerslachtig en
hangt rond in zijn huis.
Dan verschuift het beeld
naar een merel voor het huis
van Eend.
Rat loopt voorbij en rent
naar het huis van Kikker als
hij de omgevallen boom ziet
liggen.
Rat rent weer weg om zijn
vrienden te halen.
Samen hakken en zagen ze
de boom om, om Kikker te
bevrijden.
Kikker is bevrijd en komt
naar buiten.
De vrienden gaan taart eten
bij Varkentje, omdat ze
honger hebben gekregen.
Kikker is verdrietig, omdat zij
boom weg is. Hij moet
huilen.
De vrienden (Rat en
Varkentje) geven er een
positieve draai aan (genoeg
brandhout) en een oplossing
(een nieuwe boom planten).

41

Chronologie

Kikker zit daarna lekker
warm bij zijn kachel. En kijkt
daarna naar buiten naar zijn
nieuwe boom.
Deze aflevering wordt in
grote mate chronologische
volgorde vertelt. Gelijk aan
het plot.
Enkel de taart die Varkentje
’s morgens al heeft gemaakt
wordt door gesproken tekst
belicht. Dit heeft ze dus
eerder gedaan, voor of
tijdens de storm.

Het verhaal is chronologisch
opgebouwd. Verschillende
activiteiten volgen elkaar
logisch in het verloop van de
centrale gebeurtenis: het
bevrijden van Kikker. Na het
oplossen van de situatie komen
de personages samen om.
Kikker is bedroefd omdat zijn
boom weg is, waarna een
nieuwe wordt geplant.

Daarnaast is het planten van
de nieuwe boom niet te zien,
maar volgt dit logischerwijs
op het idee.
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42

43

Verteller
(man/vrouw,
positie)

Omschrijvingsw
oorden
personages

Een onzichtbare verteller
opent het verhaal na de intro
clip. Hij vertelt de situatie.
Ook sluit hij het verhaal af.
Hij is geen menselijke
aanwezigheid, maar zou
evengoed een dierlijke
verteller kunnen zijn.

De verteller is mannelijk en
geeft de introductie tot de
desbetreffende aflevering.

De personages vertellen het
verhaal verder zelf door
middel van dialogen en
monologen.
Taal (woorden)
Kikker noemt de andere
De omschrijving van de
personages gezamenlijk:
personages is gerelateerd aan:
vriendjes.
de naam, situatie en relatie.
Kikker omschrijft zichzelf in
zijn benauwde situatie als:
een gevangene in mijn eigen
huis.

44

Omschrijvingsw
oorden
gebeurtenis/sit
uatie

Alle personages worden bij
hun naam genoemd.
De natuurlijke situatie wordt
omschreven als: waait, hard,
het was moeilijk te
voorspellen wat er ging
gebeuren, wat is dat
vreemde geluid, het klinkt
alsof er wel duizend vogels
fluiten, wat een harde wind.

De omschrijving is gerelateerd
aan de centrale gebeurtenis,
activiteiten, en onderwerp. De
woorden richten zich op de
emotie en beschrijving van wat
er gebeurt, wat de personages
vinden/voelen, en activiteiten.

Kikker raakt opgesloten.
Deze gebeurtenis wordt
omschreven door de
woorden: oh nee, ik zit nu
voor altijd opgesloten, ik zou
nooit meer buiten kunnen
spelen met mijn vriendjes, ik
ben een gevangene in mijn
eigen huis.
De vrienden redden Kikker:
Kikker gaat alles goed
daarbinnen, Rat wat ben ik
blij dat je er bent, is alles
goed met je, jawel hoor
maar ik kan er niet uit, kijk
nou toch, ik ben een
gevangene in mijn eigen
huis, ik denk dat ik je
misschien wel kan helpen, ik
ben zo terug, oh nee, tjonge,
arme Kikker, we komen je
redden, ik ben vrij.
Samenkomst personages om
te eten wordt omschreven
als: ik heb wel honger,
gelukkig heb ik vanmorgen
een grote taart gebakken,
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met chocola en slagroom,
mmm.

Omschrijvingsw
oorden
omgeving/setti
ng

De teleurstelling en oplossing
daarvan worden omschreven
als: ik ben nu mijn prachtige
grote boom kwijt, maar nu
hebben we wel genoeg
brandhout om de hele winter
de kachel te stoken, kunnen
we samen een nieuwe boom
planten, Kikker keek graag
naar zijn nieuwe boom.
De situatie buiten (het weer)
wordt omschreven als: een
harde storm, wat een harde
wind.

De omschrijving is gerelateerd
aan de natuurlijke situatie (het
weer) en de plaatsen binnen de
grote omgeving.

46

Omschrijvingsw
oorden
onderwerp

Het huis van Kikker en zijn
opsluiting worden
omschreven als: rond het
huis van Kikker, de grote
boom, ik kan er niet uit, mijn
deur is geblokkeerd, en mijn
ramen kunnen ook niet meer
open, in ben een gevangene
in mijn eigen huis, ik ben nu
mijn prachtige grote boom
kwijt, hij is weg
De situatie buiten (het
weer): storm, waait, wat een
harde wind, helpen,

De omschrijving is gerelateerd
aan het onderwerp en de
centrale gebeurtenissen.

47

Omschrijvingsw
oorden overig
Taalgebruik

X

X

Het taalgebruik is simpel en
beschrijft de relatie tussen
de personages en emoties.
Er worden geen moeilijke
woorden gebruikt, maar het
is net iets abstracter, omdat
het beschrijvend is.

De taal is simpel. Het
programma is voor bijna
iedereen te begrijpen die kan
praten en simpele taal kan
begrijpen. Basis begrip van
vriendschap en emoties is wel
belangrijk.

Er worden kenmerkende
woorden gebruikt voor een
bepaalde situatie, waardoor
het onderwerp wordt
benoemd. Begrip van deze
woorden is niet noodzakelijk,
maar wel handig in het
volgen van de aflevering. Dit
zijn oa: storm, opgesloten,
redden.

Dit is echter geen absolute
vereiste. Het programma kan
ook worden bekeken wanneer
een kijker nog niet geheel praat
of de taal kan begrijpen. De
beeldtaal laat namelijk ook al
gedeeltelijk
beweging/gebeurtenissen en
emoties zien. Om volledig te
begrijpen wat er precies aan de
hand is, is taalbegrip echter wel
nodig.
Gesproken taal is belangrijker
dan geschreven tekst. Dat
laatste geeft enkel de titel weer
en informatie over het
programma zelf. Dit is niet
noodzakelijk om het programma
inhoudelijk te kunnen begrijpen.

45

48

49

Doel van taal

Het doel van taal is het
omschrijven van situaties en
gebeurtenissen. Het geeft de
communicatie tussen
personages aan.
Geluid
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50

Stemmen/gelui
d personages

De stem van kikker is
midden in hoogte/laagte,
helder, maar niet heel oud.
Dit is een stem van een
jonge man.

De stemmen van de personages
zijn zowel mannelijk, als
vrouwelijk en niet erg jong of
erg oud.

De stem van Varkentje is wat
hoger en relatief warm. De
klank is rond en vol. Dit is de
stem van een vrouw.
De stem van Eend is hoog
tonig en helder. Dit is de
stem van een vrouw.
De stem van Haas is relatief
laag, maar niet heel zwaar.
De stem is zeer rustig.
De stem van Rat is midden in
hoogte/laagte en wat
zwaarder dan die van Kikker.
Dit is een mannelijke stem.
De stem van de verteller is
relatief zwaar en laag in
toon, dit is een mannelijke
stem.

51

Stem voiceover/verteller

Dit is een mannelijke verteller.

52

Omgevingsgelu
id

Er zijn geluiden te horen van
razende/fluitende wind
wanneer het stormt.

Deze versterken de natuurlijke
setting en situatie.

53

Muziek

Er is muziek te horen op de
achtergrond wanneer de
centrale onderwerpen of
gebeurtenis zichtbaar zijn en
de emotie veranderd. De
toon en het deuntje van de
muziek ondersteunen de
emotie en lading van de
gebeurtenis.

De belangrijke boodschap en
oplossing, en emotie worden
ondersteund met muziek.

225

9.3.4 Kikker, intro
Modelnummer 9.3.4
Kol
1
2
om
->
Rij
1

Program
ma
Kikker en
zijn
vriendjes
Aspect

2

Dierlijk
hoofdperso
nage

3

Directe
dierlijke
bijrollen

4

Diersoort
personage
s

3

4

Seizoen + aflevering nummer

Intro

Duur

Seizoen 1. Aflevering nummer is
niet van toepassing.

Deze is voor elke aflevering van
het seizoen gelijk.

Denotatie: beschrijving

Connotatie: interpretatie

40
seconde
n
coderi
ng

Vormgeving
Personage(s)
Kikker
Er is één hoofdpersonage
Aangeduid in: de titel, het eerste
genaamd Kikker. Dit personage
personage dat wordt getoond,
verschijnt als eerste, is het
deze naam wordt herhaaldelijk
langste in beeld, en zijn naam
genoemd.
wordt het vaakst genoemd.
Daarmee is dit het centrale
personage binnen het
programma.
Varkentje, Eend, Haas, en Rat
Er zijn vier directe bijrollen, die
Aangeduid als: vrienden van
worden gepositioneerd als de
Kikker. Zij verschijnen één voor
vrienden van het
één in een kleiner kader binnen
hoofdpersonage.
het geheel in de intro. Zij worden Deze personages verschijnen na
na de introductie van Kikker
het hoofdpersonage, worden
getoond: eerst Eend, dan
minder vaak benoemd, en zijn
Varkentje, Rat, en tot slot Haas.
voor het grootste gedeelte van
de intro in een kleiner kader te
zien dan het hoofdpersonage.
Deze personages zijn dan
ondersteunend en minder
belangrijk dan het
hoofdpersonage Kikker.
Kikker is een kikker ; Varkentje
Er zijn vijf verschillende
is een Varken ; Eend is een eend
diersoorten te zien.
; Haas is een haas ; en Rat is
Van elke diersoort is één
een rat.
exemplaar zichtbaar. Dit is
generaliserend voor de diersoort
wat betreft uiterlijk en gedrag.

5

Overige
zichtbare
dieren

Een bruine teddybeer met rood
T-shirt wordt door Kikker op een
stoel naast hem gezet aan tafel.
Een zwart vogeltje vliegt voorbij.

6

Fysieke
kenmerken

Kikker wordt gekenmerkt door:
een groene kleur, rood/wit

Er zijn weinig alternatieven die
worden getoond of benoemd.
Deze zijn wel mogelijk voor alle
getoonde dieren in: kleur en ras.
Tegelijkertijd zijn ze niet direct
uitgesloten: ze zijn niet
zichtbaar, maar worden niet als
onmogelijk benoemd.
Deze dieren zijn enkel zichtbaar:
zij hebben geen noodzakelijke
rol, kunnen niet praten, en
hebben geen concrete en directe
rol anders dan dat zij onderdeel
zijn van de verhaalwereld als
geheel. De teddybeer is geen
levend wezen.
De personages hebben elk
specifieke fysieke kenmerken

226

gestreepte broek met lange
pijpen, twee armen, twee
handen met vier vingers, twee
benen, twee platte lange voeten,
een druppelvormig verticaal
langgerekt lijf, een horizontale
ovalenvorm als hoofd, twee witte
bogen met een zwarte stip als
ogen hoog op zijn hoofd, en een
brede mond die roodgekleurd is
aan de binnenkant.
Varkentje wordt gekenmerkt
door: een zachtroze kleur, gele
top zonder mouwen, een licht
blauwe broek met lange pijpen,
twee benen, twee armen, twee
inkepingen onderaan de benen
als ‘tenen’, handen met drie
vingers, een relatief bol verticaal
gerekt bovenlijf en onderlijf met
ronde billen, een rond/ovalen
hoofd met een lange snuit, een
platte ronde schijf met twee
stippen als neus die groter is dan
de snuit, twee grote driehoekige
vormen als oren waarvan de
punt kan dubbelklappen, en
zwarte kleine stipjes als ogen.

waardoor ze kunnen worden
onderscheiden van elkaar,
hoofdzakelijk in: vorm, kleur, en
bedekking. De fysieke
kenmerken blijven ten alle tijden
hetzelfde.
De fysieke kenmerken zijn
versimpeld weergegeven: details
in huidtype, beharing/bedekking,
en vorm worden niet
gepresenteerd in vergelijking tot
de werkelijkheid.
Sommige kenmerken zijn niet
waarheidsgetrouw in relatie tot
echte dieren: kleding, vormen,
verhoudingen, handen/voeten,
kleur.

Eend wordt gekenmerkt door:
een witte kleur, twee vleugels
met drie nerven aan de zijkant
van het lijf, een bol en vol
horizontaal halfrond lijf, een
relatief kleine ronde vorm als
hoofd, een lange dunnere nek,
kleine zwarte stipjes als oogjes,
platte oranje voeten, omhoog
staand klein driehoekig staartje
en een oranje snavel.
Haas wordt gekenmerkt door:
een bruine kleur, rood/roze Tshirt met korte mouwen, een
licht blauwe broek met halflange
pijpen, een langgerekt ovaal
vormig lijf, een rond/ovalen
hoofd, een stompe snuit, twee
armen, twee benen, twee platte
lange voeten, twee langgerekte
dunne oren hoog boven op zijn
hoofd, 6 zwarte haren bovenop
zijn hoofd tussen zijn oren, een
zwarte driehoekige vorm als
neus, kleine zwarte stippen rond
zijn neus, en twee zwarte stipjes
als ogen.
Rat wordt gekenmerkt door: een
zacht grijze kleur, een rood lange
mouwen T-shirt, een
donkerblauw jasje zonder
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7

Anatomisc
he
verhoudin
g

mouwen, een lichtblauwe broek
met lange pijpen, een ovalen lijf,
een rond/kegelvormig hoofd,
twee armen, twee handen met
vier vingers, twee benen, twee
platte lange voeten met drie
tenen in elk, twee halfronde
zachtroze oren bovenop zijn
hoofd, zeven zwarte haren op
zijn hoofd tussen zijn oren, zes
snorharen vanaf de snuit naar
buiten wijzend, een spitse witte
snuit, een ronde roze neus, een
roze relatief lange staart, en
twee zwarte stipjes als ogen.
Kikker heeft een ovaal hoofd met
een brede gekringelde mond.
Zijn ogen staan als bolletjes
bovenop zijn kop. Daarnaast
heeft hij een lang verticaal
uitgelijnd lijf, lange armen en
lange benen. Van alle
personages heeft Kikker de
grootste ogen.
Varkentje heeft een rond/ovalen
hoofd, met een lange, stompe
snuit. Daarnaast is zij wat
molliger en compacter gebouwd,
heeft zij geen voeten, een
relatief grote brede mond, en
grote flapperende driehoekige
oren aan de zijkant langs de top
van haar hoofd. Varkentje heeft
het meest rond gevormde lijf van
alle personages.
Eend heeft een rond, klein hoofd,
een lange nek, een spitse snavel,
en een halfrond lobbig lijf met
vleugels. Daarnaast heeft zij
twee platte voeten. Eend is
relatief klein in vergelijking tot
de andere personages.
Haas heeft een breder
rond/ovaal hoofd, met een stomp
snuitje. Daarnaast is hij lang en
dun, met lange armen en benen
en een lang bovenlijf. Ook heeft
hij lang gerekte oren bovenop
zijn hoofd. Haas is van alle
personages het langste, zowel in
verhouding, als in grootte.

De dierenpersonages zijn een
anatomische mengelmoes tussen
echte dieren en mensen. De
verhouding is voor werkelijke
dieren onjuist in vergelijking tot
de werkelijkheid: te langgerekt,
te lange ledematen en verticaal
uitgelijnd. De personages hebben
daarnaast aspecten die voor
mensen niet kloppen: andere
oren, andere voeten, en
eventueel een staart (Rat).
Zowel dierlijke als menselijke
anatomie is vermengd tot één
geheel voor elk dierenpersonage.
De dieren zijn verticaal rechtop
gezet, te lang uitgerekt, en
versimpeld weergegeven in
vorm. Er zijn geen details van
vormen, onder de huid liggende
structuren, of gewrichten te zien.
Enkel Eend lijkt het meeste op
de werkelijke verhouding van
een eend; lopend op twee poten,
met een horizontaal uitgelijnd
lijf, en twee vleugels. Ook zij
heeft echter een relatief te lange
nek en een te lobbig lijf.
De anatomie van de personages
lijkt relatief sterk op mensen:
verticaal uitgelijnd en met armen
en benen gepresenteerd. Eend
vormt hier een uitzondering op.

Rat heeft een kegelvormig hoofd
met een spitse snuit met
snorharen. Daarnaast heeft hij
grote ronde oren bovenop zijn
hoofd, en een staart die rijkt tot
zijn knieholten, een wat molliger
lijf, middellange armen en
benen, en platte voeten.
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8

Gender

In anatomische verhouding zijn
alle personages (op Haas na)
relatief wat vol, en hebben alle
langgerekte verticale lijven,
armen en benen (op Eend na).
Varkentje is bezig met voedsel
en koken en Eend is bezig met
bloemen. Beiden zijn veelal in en
rond het huis zichtbaar.
Kikker, Haas en Rat zijn
daarentegen langer buiten
zichtbaar en hebben andere
huizen: meer lijkend op een
dierlijk hol of een tent.

9

Naam/ben
aming

Kikker: Kikker, Varken:
Varkentje, Eend: Eend, Haas:
Haas, Rat: Rat
Varkentje, Eend, Haas, en Rat
worden vriendjes genoemd.

10

Grootte

11

Kleur(en)
(van
personage
s)

In verhouding tot elkaar hebben
de personages relatief eenzelfde
(verticale) marge in grootte. Ze
zijn namelijk niet meerdere
koppen groter dan anderen. Ze
zijn echter niet allemaal exact
dezelfde grootte. Eend is een
uitzondering, omdat zij wel
aanzienlijk kleiner in lengte is.
Kikker, Varkentje en Rat zijn
ongeveer even groot: Kikker is
net iets kleiner dan de anderen
wanneer de oren worden
meegeteld in plaats van enkel
vanaf de kruin wordt gekeken.
Haas is groter dan alle andere
personages en Eend is kleiner.
Alle personages worden in een
zachte, zwarte kleur dun omlijnd.
Kikker is hoofdzakelijk donker
groen met gekleurde accenten in
zijn kleding (rood/wit).
Varkentje is hoofdzakelijk zacht
roze met gekleurde accenten in
de kleding (geel, blauw).
Eend is hoofdzakelijk wit met
oranje accenten (poten en
snavel).
Haas is hoofdzakelijk bruin met
gekleurde en zwarte accenten
(kleding: roze, rood, blauw.
Snuit, ogen en haar: zwart.)
Rat is hoofdzakelijk lichtgrijs met
roze accenten (oren, snuit,
handen, voeten, staart).
Daarnaast is zijn kleding
gekleurd: rood, blauw.

Dit is voor een groot deel
gebaseerd op veronderstellingen:
rol en bezigheden.
Kikker, Haas, en Rat zijn
jongens. Varkentje en Eend zijn
meisjes.

De namen zijn gebaseerd op de
diersoort van elk personage en
voor de bijrollen op de sociale
relatie. De personages worden zo
genoemd door de stem die zingt
in de muziek.
Enkel Varkentje is een
verkleinwoord.
In relatie tot de diersoorten niet
kloppend in vergelijking tot de
werkelijkheid.
Een varken is veel groter dan
een kikker, haas, of rat. Een
kikker is kleiner dan alle
anderen. Een eend en een haas
zijn ongeveer gelijk, afhankelijk
van het ras van de eend. Een rat
is kleiner dan allen, behalve de
kikker.

De personages hebben één
gehele effen lijfkleur. Enkel bij
Rat wordt zijn snuit in een extra
witte kleur, en
handen/oren/staart in een
zachtroze kleur getoond. Rat is
daarmee het meest kleurrijke
personage.
De huidskleuren zijn daarmee
relatief generaliserend en
stereotype, er zijn ook andere
mogelijkheden, maar deze
worden niet getoond.
Daarnaast zijn de kleuren
versimpeld: één/enkele tinten in
effen kleurvlakken.
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12

Lichaamsb
edekking

Alle personages hebben een
vlakke, gladde, effen huid. Er
wordt geen zichtbare vacht of
haren getoond. Zo lijken ze
relatief glad.
Kikker heeft een rood/wit
gestreepte broek aan.
Varkentje heeft een gele top met
een lichtblauwe broek aan. Als ze
kookt heeft ze ook een wit schort
en witte ovenwanten aan.
Eend draagt geen kleding, maar
heeft 3 nerven in de vleugels en
een wat lobbigere contourlijn
langs haar lijf. Zij heeft als enige
een zwart stipje dat haar anus
aanduidt.
Haas heeft een rood/roze korte
mouwen T-shirt en licht blauwe
broek aan.
Rat heeft een rood lange
mouwen T-shirt aan, een
donkerblauw jasje zonder
mouwen, en een lichtblauwe
broek.
Zowel Haas als Rat hebben
enkele haren bovenop hun hoofd,
en/of vanaf de snuit.

13

Beweging

Alle dieren lijken bedekt; er zijn
geen geslachtsdelen of tepels
zichtbaar.
Alle dierenpersonages kunnen:
de armen/vleugels en
poten/benen bewegen, op twee
benen/poten lopen, dingen
vastpakken met de
handen/vleugels, bukken, en
kunnen zitten. Daarnaast kunnen
ze zowel langzaam, als snel
(rennend) voortbewegen.
De bewegingen van de
personages zijn relatief vloeiend.
Ledematen bewegen vanaf de
romp. Armen kunnen omhoog,
omlaag, en opzij bewegen. De
benen kunnen naar voren en
naar achteren bewegen.
Er is geen grote knik bij de
ellenbogen en knieën, maar een
zachtere ronding wanneer de
personages bewegen. Als
personages zitten kunnen de
benen vanaf de knieën buigen.

Kikker komt relatief dicht in de
buurt van de natuurlijke huid van
kikkers, een glad vel, maar deze
is niet slijmerig. Eend lijkt een
realistisch verendeck te hebben
door de lobbigere contourlijnen,
nerven in de vleugels, en het
vollere lijf. Varkentje, Rat, en
Haas hebben daarentegen geen
haren.
De lichaamsbedekking klopt niet
geheel in vergelijking met de
werkelijkheid. Door de effen
huidskleur zonder structuur
wordt niet direct een vacht of
huidtype getoond. Dieren in de
werkelijkheid hebben dit echter
wel. Dit kan worden gerelateerd
aan een versimpelde weergave,
waarin details worden
weggelaten.
Dieren in de werkelijkheid
dragen geen kleding, tenzij
aangekleed door de mens. Rat is
wat betreft kleding het meest
aangeklede personage, Eend het
minste.

De personages kunnen
zelfstandig bewegen, maar zijn
niet zo flexibel. De dieren lijken
geen rolgewrichten te hebben,
maar enkele scharnier
gewrichten of zelfs geen. Dit kan
worden gerelateerd aan
versimpeling: vloeiender en
makkelijker bewegen.
De beweging van Eend is
gedeeltelijk gerelateerd aan de
werkelijkheid: eenden lopen op
twee poten en kunnen hun
vleugels bewegen.
In relatie tot de werkelijkheid
van dieren is de beweging van de
personages onjuist. Dieren
kunnen ook zitten en langzaam
en snel voortbewegen, maar niet
op dezelfde wijze bewegen als
wordt getoond. Echte dieren
kunnen bovendien niet (altijd)
iets vastpakken met klauwtjes,
vleugels of poten.
Dit lijken voornamelijk normale
‘menselijke’ bewegingen.
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14

Lichamelijk
e functies

De personages kunnen allen: de
ledematen omhoog/omlaag en
opzij bewegen, lopen, praten,
zitten, rennen, aanwijzen, dingen
oppakken, dragen, en
vasthouden.
Zij kunnen allemaal de
ledematen (armen/vleugels en
benen) bewegen apart van de
romp. Deze zijn niet direct met
rol of scharniergewrichten te
bewegen, maar bewegen wat
vloeiender en soepeler.
Varkentje haar poten bewegen
als één statisch geheel dat vast
zit aan de romp. De andere
dieren hebben een lichte buiging
rond de knieën als ze lopen. Alle
personages kunnen zitten met
gebogen benen, die knikken bij
de knieën.
De dieren lopen niet op vier
poten, maar op twee. Van alle
dieren kan de mond horizontaal
bewegen, deze kan open en
dicht, maar beweegt niet gelijk
mee met de spraak.

15

Emoties

Blij/vrolijk: alle dieren zijn
opgewekt bezig met hun eigen
ding. Wanneer ze samenkomen
zijn ze blij en lachen ze.

De personages kunnen
voortbewegen en dingen
oppakken en vasthouden. Hierin
ligt zowel een dierlijke, als een
menselijke betekenislaag in
besloten.
Enerzijds vormt de presentatie
een tegenstelling tot de
werkelijkheid van dieren: dieren
kunnen niet rechtop lopen,
spullen dragen, rechtop staan,
en dingen vasthouden. Dieren in
de werkelijkheid kunnen
bovendien hun mond meer
bewegen, wat deze personages
niet veel kunnen. De personages
kunnen hun mond alleen open en
dicht doen.
In tegenstelling tot de
werkelijkheid zijn er ook
elementen niet zichtbaar: het is
niet zichtbaar hoe kikkers, hazen
en ratten zich voortbewegen
door middel van hupsen
(springen met de achterpoten en
daarbij de voorpoten naar voren
verplaatsen), het is niet
zichtbaar dat dieren op alle vier
hun pootjes, in plaats van twee
(op Eend na), lopen, en Eend
kan niet vliegen.
De lichamelijke functies zijn
anderzijds relatief sterk van
menselijke indicatie: praten,
oppakken van objecten, lopen op
twee benen/poten.
Dit kan tevens worden
gerelateerd aan versimpeling:
bewegingen zijn relatief
makkelijk, vloeiend en verticaal
en horizontaal gepositioneerd.
Functies zijn daarnaast in zekere
zin ‘makkelijk’ of basis aspecten
van het menselijke leven:
praten, dingen oppakken, en
lopen.
In hoeverre dieren in de
werkelijkheid deze emoties
ervaren is niet bekend. Wel kan
gedrag erop lijken, maar dit is
een menselijke interpretatie.
Emoties is een menselijk concept
en deze zijn als zodanig
zichtbaar in het programma. Het
lachen bij vrolijkheid is daar een
voorbeeld van.
Dit kan worden gerelateerd aan
versimpeling: blijheid is een
basisemotie die relatief makkelijk
kan worden omschreven.
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16

Karakterei
genschapp
en

Kikker is opgewekt, spontaan en
liefdevol. Hij neemt een duik
wanneer hij water ziet en
verzameld al zijn vrienden aan
tafel.
Varkentje is zorgzaam en lief. Ze
kookt voor haar vrienden en
maakt taarten en koekjes.
Eend is opgewekt, spontaan en
lief. Ze plukt van haar bloemen
en neemt deze mee.

In hoeverre dieren in de
werkelijkheid deze
karaktereigenschappen hebben is
niet bekend.
‘Karaktereigenschappen’ is een
menselijk concept en deze zijn
als zodanig te interpreteren in
het programma. Elk personage
heeft eigen
karaktereigenschappen binnen
het verhaal.

Haas is rustig, relaxt en
opgewekt. Hij komt langzaam
aangelopen en is met zijn boek
bezig.

17

Interesses
/houden
van, van
personage
s

Rat is avontuurlijk,
ondernemend, en reislustig. Hij
heeft zijn rugzak en wandelstok
bij zich.
Er worden bepaalde elementen
getoond rondom het voorstellen
van elk personage. Deze kunnen
worden verondersteld als dat wat
ze leuk vinden:
Kikker houdt van water.
Varkentje houdt van voedsel en
koken.
Eend houdt van bloemen.
Haas houdt van lezen en wortels.
Rat houdt van reizen.
Allen houden van hun vriendjes,
omdat ze samenkomen zonder
zichtbare dwang of noodzaak, en
ze een vriendschap hebben. Dit
wordt benoemd in het lied:
vriendjes.

18

Attributen

De personages hebben geen vast
attribuut, maar worden langere
tijd en/of herhaaldelijk met
één/enkele voorwerpen of
activiteiten getoond.
Kikker heeft geen vast attribuut.
Varkentje heeft vaak voedsel of
kookspullen om zich heen, maar
heeft dit niet permanent bij zich.
In de intro heeft ze een
gasfornuis, schort, ovenwanten
en taart.

De interesses van personages
zijn gebaseerd op
veronderstellingen. Allen worden
getoond met individuele
attributen, objecten, omgeving of
activiteiten. Daarnaast komen
alle personages vriendelijk
samen. Vriendschap is een
bepaalde interesse/houden van
als sociale relatie tussen
personages. Daarmee lijken
zowel individuele, als
gezamenlijke interesses te
worden gepresenteerd.
‘Interesse/houden van’ is tevens
een menselijk concept. In
hoeverre werkelijke dieren deze
ook hebben, is niet bekend.
De personages hebben geen
vaste attributen, maar worden er
wel herhaaldelijk of langere tijd
mee gepresenteerd. Dit zou een
vorm van stereotypering kunnen
omvatten: het herhaaldelijk
tonen met bepaalde aspecten.
Dieren in de werkelijkheid
hebben evenals de personages
geen vast attribuut.

Eend heeft geen vast attribuut,
maar heeft in de intro een bos
bloemen.
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Haas heeft geen vast attribuut,
maar heeft in de intro een boek
en wortels.

19

Gebruiksv
oorwerpen

20

Kleurgebru
ik
(algeheel)

21

Plasticiteit
(2D/3D)

22

Vormen

Rat heeft een rugzak en
wandelstok in de intro. Ook heeft
hij paddenstoelen.
Varkentje heeft een gasfornuis
met oven om te koken, een
schort, en ovenwanten.
Haas heeft een boek om te lezen.
Rat heeft een tent, rugzak, en
wandelstok. In de rugzak kan hij
paddenstoelen dragen.
Eend gebruikt een vaas om de
bloemen in te zetten.
Een tafel en stoelen om aan te
zitten, met bekers en borden om
te eten.

Dieren in de werkelijkheid
hebben niet direct
gebruiksvoorwerpen en hebben
geen zelf gekochte/gemaakte
spullen. Niet-natuurlijkaanwezige voorwerpen of
gebruiksvoorwerpen worden in
de werkelijkheid door de mensen
gemaakt, gebruikt, en/of
verschaft.

In de getoonde
gebruiksvoorwerpen zit dan een
relatief menselijke toon.
Programma
In dit programma worden matte,
De kleuren zijn zacht, effen, en
zachte kleuren gebruikt in enkele in een enkele tint/tinten
tinten. Kleuren zijn niet fel, hard
zichtbaar. Er worden zowel
en/of glanzend.
primaire, als secundaire en
tertiaire kleuren getoond.
De getoonde kleuren zijn: groen,
geel, oranje, rood, blauw, wit,
Het kleurgebruik is simpel en
bruin, zwart, paars.
relatief realistisch. Het wordt
gebruikt om objecten,
Elementen/vlakken hebben één
personages, omgeving en andere
bepaalde kleur of in het geval
elementen van elkaar te
van Rat twee naast elkaar
onderscheiden.
bestaande kleurvlakken. Er zijn
geen kleuren door elkaar
In tegenstelling tot het
gemengd, maar als vlak van
programma komen in de
elkaar gescheiden. Soms is er
werkelijkheid meerdere
een hele subtiele slagschaduw
verschillende kleuren en tinten
zichtbaar in een iets lichtere tint
tegelijkertijd voor dan worden
van een kleur.
gepresenteerd binnen dit
programma.
Met kleuren worden verschillende
natuurlijke elementen
weergegeven: gras, bomen,
maar ook verschillende typen
velden.
Dit programma is twee
Deze plasticiteit is anders dan de
dimensionaal, het beeld is plat.
werkelijkheid en lijkt op een
andere realiteit/wereld.
Wel wordt er een kleine vorm
van diepte weergegeven door
De plasticiteit is simpeler dan de
middel van kleurverschillen,
werkelijkheid: de ruimtelijkheid
overlapping, en subtiele
wordt niet direct getoond, maar
slagschaduw.
versimpeld tot overlapping en
kleurverschillen.
De vormen in dit programma zijn De vormen zijn simpel,
allen afgerond; er zijn geen
ongevaarlijk, en zacht
scherpe hoeken te zien, maar
weergegeven.
vormen zijn stomp en gebogen.
Daarnaast zijn er basisvormen te
zien: driehoeken, vierkanten,
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23

Stijl

24

Setting

25

Plaatsen/pl
ekken

rechthoeken, rondjes, en
halfronde vormen.
De stijl lijkt op een tekening in
stopmotion, zonder de schakeling
tussen de beelden.

De stijl is getekende animatie.

Omgeving
Het beeld begint bij het huis van
De setting begint voor elk
Kikker: een huis in een
personage bij zijn/haar eigen
grasheuvel. Hij loopt door de
huis of thuisbasis. De
deur naar buiten. Daar is een
binnenruimtes worden niet
groen grasveld te zien, een
getoond, op het huis van
boom, enkele stenen en planten,
Varkentje na. Daarna is de
en een beekje.
setting hoofdzakelijk buiten in de
natuur, waar de personages
Het huis van Eend: een
lopen en samenkomen.
vrijstaand houten huis. Ze loopt
naar buiten en plukt bloemen in
De setting wordt simpel
het bloemperk voor haar huis.
weergegeven met enkele
Haar huis is verder omgeven
gebruiksvoorwerpen. Daarmee
door grasvelden en een beekje.
zijn de plekken en setting (zoals
het huis van Varkentje) snel
Het huis van Varkentje: een
duidelijk, ook al zijn niet alle
vrijstaand houten huis. Vanuit de mogelijkheden of exacte plekken
binnenkant is te zien dat
daarbinnen te zien.
Varkentje taart bakt in de oven
en deze versiert op het
Er wordt een tegenstelling tot de
gasfornuis. Buiten haar huis zijn
werkelijkheid van dieren
grasvelden, appelbomen, en een
getoond. Echte dieren hebben
gedekte tafel te zien.
geen dergelijk gebouwd huis
(tenzij ze bij mensen inwonen):
Het huis van Rat: een tent die
alle huizen zijn houten huizen
buiten op de groene gras heuvel
met ramen en deuren, binnen
staat. Rondom de tent zijn
een grasheuvel of vrijstaand. Dit
grasvelden en een enkele plant
lijkt meer op een combinatie
te zien.
tussen menselijke huizen en
dieren verblijven. (bijv: het huis
Het huis van Haas: een huis in
van Varkentje als combinatie
een grasheuvel. Haas loopt door
tussen huis en stal en het huis
de deur naar buiten. Daar zijn
van Kikker als combinatie tussen
groene grasvelden en enkele
hol en huis).
stenen en planten te zien.
De setting in de vrije natuur sluit
De setting is hoofdzakelijk
goed aan op de diersoorten: alle
buiten, enkel Varkentje wordt
getoonde dieren zouden in de
vanuit binnen haar huis getoond. vrije natuur kunnen leven.
De personages lopen buiten en
verzamelen zich aan de tafel die
buiten staat.
Dat de tafel buiten bij het huis
van Varkentje staat wordt niet
direct zichtbaar en wordt niet
verteld. Wel zien we het huis van
Varkentje van de buitenkant in
het individuele kader van
Varkentje. Hier is dezelfde roze
kleur zichtbaar op het gedeelte
van het huis dat zichtbaar is als
Varkentje bij de tafel aankomt.
Plaatsen worden niet concreet
benoemd, ook niet in termen van
stad/dorp/land. Op basis van de
setting kunnen deze worden

De plaatsen worden niet concreet
benoemd. Het gebied buiten is
duidelijk door velden en bomen.
De plek is dan in de natuur,
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ontleedt: de thuisbasissen van
personages en buiten in de
natuur.
De personages bevinden zich in
hetzelfde gebied waar ze
samenkomen. Daarbinnen zijn
verschillende plekken: elk
personage heeft een eigen
thuisbasis en er is één centrale
locatie waar de personages
samenkomen.

26

Land

Er wordt geen land genoemd. De
gesproken taal is Nederlands.

maar waar precies is niet
bekend.
Daarnaast kan worden
opgemaakt dat de personages uit
hun eigen huizen/verblijfplaatsen
komen binnen eenzelfde
leefgebied. Dit is dan hun
individuele centrale thuisbasis,
op loopafstand van de anderen.
De plaatsen/plekken zijn dan
zowel binnen, als buiten, met
individuele en gezamenlijke
plekken.
Op basis van de gesproken taal
kan worden veronderstelt dat het
verhaal zich afspeelt in
Nederland. Er wordt echter geen
land genoemd, waardoor er geen
definitief antwoord kan worden
gegeven.
In de werkelijkheid worden
landen wel benoemd. Of dieren
daar kennis van nemen of
gebruiken is niet bekend.

27

Thuisbasis

Kikker loopt uit zijn huis. Dit is
een combinatie tussen een
grasheuvel en houten huis: aan
de voorkant zijn houtenplanken
met een raam en deur te zien,
waar de heuvel rondom gevormd
is.
Varkentje heeft daarentegen een
lichtroze vrijstaand houten huis
met een puntdak, ramen, en
deuren.
Eend heeft ook een vrijstaand
houten huis met een puntdak,
ramen en deuren. De kleur is
echter wit.
Haas leeft evenals Kikker in een
combinatie tussen een
grasheuvel en houten huis: aan
de voorkant zijn houten planken
met een raam en deur te zien,
waar de heuvel rondom gevormd
is.
Rat heeft in tegenstelling tot de
anderen een oranje driehoekige

Dit kan tevens worden
gerelateerd aan versimpeling:
het noemen van een land is niet
essentieel in het begrip van de
leefwereld en het programma en
kan dan achterwege worden
gelaten.
Dieren hebben in de
werkelijkheid ook vaak een vaste
verblijfplaats (hol, een thuis bij
mensen, of stal bijvoorbeeld). Ze
hebben echter geen eigen huis,
of tent, zoals in de intro wordt
getoond.
Door de combinatie van
vrijstaande houten huizen en
houtenhuizen in grasheuvels
wordt een dierlijke en menselijke
betekenis gemengd getoond. De
menselijke voert hier de
boventoon; er zijn relatief meer
menselijke elementen, zoals:
ramen, deuren, puntdaken,
houten muren, en een tent.
Anderzijds lijken de huizen van
Varkentje en Eend op een
bepaald stallengebouw, wat voor
beide dieren in de werkelijkheid
mogelijk is. De huizen van Kikker
en Haas lijken gedeeltelijk op
een hol in de grond, wat voor
werkelijke wilde dieren mogelijk
is.
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28

Aankleding

tent als onderkomen, met twee
scheerlijnen en een opening.
Het huis van Kikker is
aangekleed met enkele
elementen. Het is een groene
heuvel met horizontale
rechthoekige, bruine balken aan
één voorkant. Dit beslaat
ongeveer de helft. In de planken
zit een blauwe deuropening met
een rode deur en een blauw
raamkozijn. Aan de andere kant
van de voorzijde zit ook een
raam zonder zichtbaar kozijn of
glas. Voor zijn huis zijn drie
planten met groene omhoog
staande brede bladeren. Ook ligt
er een steen en staat er een
grote boom. Van dit huis is de
omgeving het meeste te zien:
groene overlappende heuvels.

De aankleding is simpel: door
simpele, kleine aankledingselementen wordt al snel een
bepaalde setting/plek,
situatie/gebeurtenis, of activiteit
weergegeven. Dit zijn
voornamelijk: meubels,
(gebruiks)voorwerpen, en
decoratie als planten en stenen.
Daarmee worden zowel binnen,
als buiten plekken aangekleed.
De aankleding versterkt de
presentatie van een bepaalde:
plaats (thuisbasissen en de plek
waar de personages
samenkomen) en activiteit.

Varkentje heeft binnen in huis
een gasfornuis om te koken. Ze
haalt taart uit de oven, daarbij
gebruikt ze een schort en
ovenwanten. De taart versiert ze
met witte balletjes. Op het
gasfornuis staat een kan en
ernaast een mand met houten
blokken. De aankleding binnen is
verder simpel met een kleur op
de muur en bruine balk. Op het
einde zien we het huis van de
buitenkant. De voorgevel is wit,
de zijkant lichtroze. Het puntdak
is rood en de kozijnen zijn blauw
evenals de deur. Er staan wat
sprieten gras.
Het huis van Eend is rechthoekig
met een puntdak en wit van
kleur. Het dak is rood. Er zijn
drie ramen met luiken (2 aan de
voorkant, 1 aan de zijkant) en
een deur. Allen zijn blauw van
kleur. Eend zit hier binnen. Eend
plukt daarna bloemen in een
groen grasveld, waar op één
bepaalde plek veel bloemen
staan. Dit veld staat voor haar
huis. Ook is er water te zien, als
een blauw vlakje aan de
linkerkant. De bloemen vormen
later de aankleding van de tafel.
Het huis van Rat is het meest
simpel. Dit is een oranje
driehoekige basis tent met twee
scheerlijnen en haringen. Het
staat op een heuvel, met een
andere heuvel op de
achtergrond.
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Het huis van Haas is gelijkend op
dat van Kikker. Ook dit is een
groene heuvel met horizontale
planken aan de voorkant. Bij
Haas bekleedt dit bijna de gehele
voorkant en is dit in een blauwe
kleur. In de planken is een
bruine deur en lichtblauw
raamkozijn met witte gordijnen.
De grond voor zijn huis is geel en
lijkt daardoor meer op zand dan
op gras. Er staan ook twee
bruine bloempotten met planten
met groene brede bladeren.
De tafel bij het huis van
Varkentje is aangekleed met
stoelen, een wit tafelkleed,
bekers, worden, voedsel en
bloemen. De tafel staat voor
bomen met appels.
De waterplas is aangekleed met
riet en grote keien. Ook staat er
een boom.

29

Middelen

30

Voedsel

De natuur is aangekleed met
overlappende velden en heuvels,
met een stroompje water aan de
rechterkant. Er staan enkele
bomen en struiken, in kleine
groepjes bij elkaar.
Een huis of tent voor onderdak.
Een deur om naar binnen en
buiten te komen.
Tafel, stoelen, bord en bestek om
samen zittend te kunnen eten.
Een fornuis om op te koken. Een
schort en ovenwanten om te
koken en spullen uit de oven te
halen.
Bloemen als aankleding.
Een boek om te lezen en/of
kennis op te doen.
Een rugzak om spullen mee te
dragen.
Een bord om eten op te zetten.
Kleding om het lichaam te
bedekken.
Meerdere personages, om samen
en vrienden te kunnen zijn.
In de intro zijn eten en
drinkwaren te zien: taart, melk,
wortels, en paddenstoelen.
Varkentje is te zien terwijl zij
kookt. Ze is er actief mee bezig.
Rat plukt paddenstoelen en Haas
eet een wortel.

De middelen zijn simpel en
doelgericht. Deze zijn
gerelateerd aan de
eigenschappen en activiteiten
van personages.

Voedsel is een sociale
gelegenheid, en de centrale
gebeurtenis. Dit is te zien
doordat de personages voedsel
meenemen naar de gezamenlijke
plek en daar samen aan tafel
gaan.
Varkentje is enige die het ‘zelf’
maakt. Varkentje is het meest
actief bezig met eten.
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31

Omgevings
veranderin
gen/altern
atieven

Er zijn geen grote veranderingen
in de omgeving als geheel: de
natuurlijke omgeving is constant.
De omgeving verandert echter in
specifieke invulling doordat de
personages naar andere plekken
gaan: er worden andere plekken
binnen de omgeving getoond, de
natuur is dan steeds net even
anders (plaatsing
bomen/struiken) en anders
aangekleed.

Het getoonde voedsel is niet
allemaal dierlijk in relatie tot de
werkelijkheid. Zo zijn wortels
niet oneetbaar voor een haas,
maar komt de bekende oranje
variant niet vaak in het wild
voor. Daarnaast eten dieren
geen taart en drinken ze geen
melk wanneer ze geen
afhankelijke baby meer zijn. Dit
zijn meer menselijke voedsel- en
drinkwaren.
De omgeving verandert door
verplaatsing van de personages.
Sommige personages
verplaatsen zich sneller dan
anderen.
Er worden geen alternatieven
benoemd of getoond, er is één
centrale omgeving/één centraal
gebied.

Bij Kikker volgt de verandering
van omgeving het meest
vloeiend: van zijn huis naar de
boom en van de boom naar het
water en verder. Er zijn steeds
gedeeltelijk elementen te zien in
elk shot die er in het vorige ook
waren.

32

Handelings
vermogen

Bij Haas verandert het beeld
daarentegen ineens: van voor
zijn huis naar midden in de
velden. Dit gebeurd later ook bij
Rat.
Verhaal
Personage(s)
Alle personages zijn in staat om
Alle personages zijn gelijk aan
handelingen en acties uit te
elkaar, maar hebben ook eigen
voeren. Zij kunnen zelfstandig
kwaliteiten. Daarmee
leven in hun eigen wereld.
onderscheiden ze zich van elkaar
en/of kunnen elkaar helpen.
Daarnaast hebben ze eigen
kwaliteiten die worden getoond:
De personages kunnen
Kikker en kan zwemmen en over
zelfstandig handelen,
keien heen springen.
communiceren, en dingen
Varkentje kan koken en taart
ondernemen.
bakken.
Eend kan bloemen plukken en
dobberen (zoals een eend).
Haas kan lezen.
Rat kan een rugzak dragen.
Alle personages kunnen lopen,
samenkomen en spullen
meebrengen.
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33

34

Motivatie

Positie
personage
s (in het
verhaal en
in relatie
tot elkaar)

35

Positie
kijker

36

Activiteit(e
n) van
personage
s

De personages zijn allen op weg
om samen te komen. Dit wordt
niet benoemd, maar wel getoond
in de activiteiten, plaatsen, en
aankleding. Elk personage neemt
iets mee, voedsel of bloemen,
voor de tafel.

Kikker is het centrale
hoofdpersonage. Hij is als eerste
en het langste in beeld.
Verder zijn alle personages gelijk
aan elkaar. Zij komen één voor
één in beeld erbij. Daar zit een
vaste volgorde in:
Eend rechts onderin
Varkentje rechts bovenin
Rat links onderin
Haas links bovenin
Haas lijkt door het lezen degene
met kennis, maar is niet
bovengeschikt aan de andere
personages.
Als kijker kun je van een
afstandje meekijken in de wereld
van Kikker en zijn vrienden.
Deze wereld is niet verscholen,
maar de personages zijn op een
180 graden lijn te zien. De kijker
wordt daarbij niet aangesproken.
Kikker loopt zijn huis uit, loopt
over het gras en zwemt in het
water.
Eend kijkt naar buiten vanuit
haar huis, komt naar buiten,
plukt bloemen en zwemt door
het water.
Varkentje bakt een taart, die ze
uit de oven haalt en daarna
versiert.
Haas komt uit zijn huis, leest een
boek en draagt een mandje
terwijl hij loopt.
Rat komt uit zijn tent en loopt
met zijn rugzak en stok.

Er worden geen exacte redenen
gegeven/besproken waarom iets
gebeurd, maar de personages
zijn wel allen duidelijk op weg
naar elkaar. De personages
nemen iets mee om te eten of de
tafel aan te kleden. Wat ze van
tevoren doen (koken, bloemen
plukken, reizen) is om samen te
komen.
De kleine aparte beelden geven
het eigen leven, handelen en
gedrag weer van de
dierenpersonages, die op weg
zijn naar de gezamenlijke plaats.
Alleen bepaalde activiteiten, het
zwemmen van Kikker en het
lezen van Haas, zijn niet direct
gerelateerd aan het
samenkomen, maar geven
eigenschappen weer.
De personages zijn gelijk aan
elkaar, maar Kikker heeft binnen
het verhaal een centralere
positie. Het draait om hem. De
bijrollen zijn onderdeel van de
leefwereld en de sociale relaties
van het hoofdpersonage
daarbinnen.
In het tonen van de personages
zit een bepaalde volgorde: eerst
het hoofdpersonage, dan
vrouwelijke, en tot mannelijke
personages.

Er is een vierde wand. Het wordt
gepresenteerd om naar te kijken
van een afstand, niet alsof de
kijker over de schouders
meekijkt of onderdeel is van de
verhaalwereld.
De activiteiten zijn doelgericht op
eenzelfde eind activiteit:
samenkomen. Dit is een sociale
activiteit. Op weg naar deze
centrale activiteit vinden er
kleinere en individuele
activiteiten plaats terwijl de
personages zich verplaatsen.
De getoonde activiteiten
presenteren een zekere
menselijke betekenislaag; dit zijn
veelal activiteiten die normaal
gesproken door mensen worden
uitgevoerd, zoals: bloemen
plukken, taart bakken en lezen.
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De personages lopen allemaal
naar een gezamenlijk punt.
Ze zetten allen iets op de tafel.
Samen gaan de personages aan
tafel zitten.

37

Persoonlijk
e
ontwikkeli
ng

38

Onderwerp

39

Perspectief

Totdat ze bij de tafel zijn vinden
de activiteiten individueel plaats
en weg van elkaar. Deze vinden
tegelijkertijd plaats, maar zijn
vloeiend weergegeven. De
concrete handelingen zijn steeds
na elkaar, terwijl de actie
doorgaand is.
De personages maken geen
zichtbare persoonlijke
ontwikkeling door in de intro, ze
stellen zich alleen voor.
Opbouw
Introductie van de personages en
tonen de verhaalwereld.
Er is een voice-over die het
introducerende lied zingt, maar
deze is geen onderdeel van de
verhaalwereld.
De personages voeren
zelfstandig handelingen uit en
het verhaaltje verloopt zonder
directe inmenging. Er zijn geen
mensen te zien.
Het perspectief draait om de
dierenpersonages, hun
belevenissen worden getoond.

40

Plot

Kikker loopt uit zijn huis.
Eend verschijnt rechtsonder in
beeld en kijkt naar buiten vanuit
haar huis.

Anderzijds zijn activiteiten ook te
interpreteren als dierlijk, zoals
het zwemmen van Kikker en
Eend.

Niet aanwezig, enkel het
samenkomen en voorstellen van
de personages staat centraal.

Gerelateerd aan het voorstellen
van het hoofdpersonage en de
directe bijrollen. Daarnaast wordt
de verhaalwereld gepresenteerd.
Er wordt een ogenschijnlijk
dierlijk perspectief en leefwereld
getoond. Het wordt bezongen
door een voice-over. Het lijkt
alsof de kijker van een afstandje
naar de dieren kijkt. De dieren
maken het verhaal zelf mee,
maar vertellen het niet aan de
kijker.
Het programma is echter
gemaakt door mensen, waarin
een onontkoombaar menselijk
perspectief op dierlijkheid en
menselijkheid ligt besloten
De plot is opgebouwd op de
personages voor te stellen en de
verhaalwereld te introduceren.
Kikker verschijnt eerst, daarna
de vrouwelijke personages en
mannelijke personages.

Kikker springt in de lucht.
Varkentje verschijnt rechtsboven
in beeld. Ze doet de oven open.
Eend gaat naar buiten en loopt
naar de bloemen.
Rat verschijnt linksonder in beeld
en steekt zijn hoofd buiten de
tent.

Kleine verhaaltjes vinden naast
elkaar plaats. Handelingen
volgen steeds op anderen en
vullen de gaten in. Er is geen
directe overlap, maar ze
gebeuren wel snel achter elkaar.
Tot slot komen alle personages
samen op één plek.

Varkentje haalt de taart uit de
oven.
Haas komt in beeld rechtsboven.
Hij loopt de deur uit met een
mandje met wortels en boek.
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Eend plukt bloemen.
Kikker zwaait aan een boomtak.
Rat draait zich om en haalt zijn
rugzak en stok uit de tent.
Haas doet de deur van zijn huis
dicht.
Varkentje zet de taart op het
gasfornuis neer.
Kikker loopt in langs de boom en
springt in het water.
Haas loopt weg van zijn huis.
Rat wrijft in zijn ogen en rekt
zich uit.
Eend springt in het water met de
bloemen.
Haas is nu te zien in de velden
terwijl hij loopt en in zijn boek
leest.
Kikker zwemt.
Varkentje heeft een pot met
witte bolletjes die ze op de taart
doet.
Rat pakt zijn rugzak op en doet
deze om.
Haas doet zijn arm met het
mandje naar beneden.
Kikker komt uit het water en
spuwt water uit.
Haas zet het mandje neer en
staat stil. Hij leest.
Rat loopt weg bij de tent.
Kikker schudt zich uit en komt
overeind.
Rat loopt in de velden. Er vliegt
een vogeltje voorbij. Rat kijkt
ernaar.
Kikker springt op en over de
grote kei.
Eend komt uit het water.
Haas loopt verder zonder zijn
mandje met wortels.
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Varkentje plaatst een rood rond
balletje op de taart.
Kikker komt aan bij een gedekte
tafel.
Haas pakt zijn mandje weer op.
Eend komt bij de tafel en Kikker
aan.
Kikker zwaait.
Rat ziet en plukt paddenstoelen.
Varkentje tilt de taart naar
buiten.
Haas komt bij de tafel en zet de
wortels neer. Hij leest nog altijd
in zijn boek.
Kikker geeft een doorzichtige
vaas met water aan Eend voor
de bloemen.
Eend zet de bloemen in de vaas.
Kikker en Eend zwaaien naar
Haas.
Haas ziet het niet.
Varkentje loopt langs haar huis
met de taart.
Rat komt aan en doet zijn rugtas
af.
Haas gaat zitten.
Varkentje komt aangelopen en
zet de taart op tafel.
Rat haalt de paddenstoelen uit
zijn rugzak en legt ze op tafel.
Varkentje gaat zitten.
Rat gaat zitten.
Varkentje praat met Kikker en
Eend.
Kikker pakt de teddybeer en zet
hem naast hem op een stoel.
Allen kijken naar Kikker en de
teddybeer.
41

Chronologi
e

De intro is fragmentarisch
opgebouwd. Alle personages
doen hun eigen ding, maar

Het verhaal is chronologisch,
gericht op dezelfde centrale
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komen later samen. Het doen
van eigen dingen is tegelijkertijd
in beeld te zien doordat er vier
kleine vierkante kaders zijn op
het grote beeld van Kikker.

42

Verteller
(man/vrou
w, positie)

43

Omschrijvi
ngswoorde
n
personage
s

44

Omschrijvi
ngswoorde
n
gebeurteni
s/situatie
Omschrijvi
ngswoorde
n
omgeving/
setting
Omschrijvi
ngswoorde
n
onderwerp
Omschrijvi
ngswoorde
n overig
Taalgebrui
k

45

46

47

48

De concrete handelingen
gebeuren steeds voor elk
personage apart, terwijl de
centrale actie vloeiend doorgaat.
Hierdoor wordt de aandacht
steeds verdeelt en kunnen de
verhaaltjes in chronologische
volgorde worden gevolgd.
De gebeurtenissen vinden
chronologisch plaats.
Er is een verteller die het lied
zingt. Hij is niet in beeld. Vanuit
de stem kan worden
verondersteld dat dit een man is.

activiteit: samenkomen bij de
tafel.

De verteller heeft een beeld
ondersteunende positie. Hij biedt
aanvulling en context aan dat
wat er getoond wordt.

Taal (woorden)
De personages worden
Dit is gerelateerd aan de positie
omschreven als:. Vriendjes,
van de personages en de relatie
Varkentje, Eend, Haas, en Rat,
van de personages tot elkaar.
Kikker
Gezamenlijk: vrienden, is het
fijn, vriendjes van elkaar kunt
zijn
De inhoud van het programma
wordt omschreven als: met
Kikker en vriendjes beleef je heel
wat.

Dit betreft een introductie tot de
personages en dat wat er
gebeurd binnen de
verhaalwereld.

X

X

Het programma wordt
omschreven als: Kikker en
vriendjes

Gerelateerd aan de positie en het
voorstellen van het
hoofdpersonage en de bijrollen.

X

X

Het taalgebruik is simpel en
beschrijft de relatie tussen de
personages en emoties. Er
worden geen moeilijke woorden
gebruikt, maar het is net iets
abstracter, omdat het
beschrijvend is.

De taal is simpel. Het
programma is voor bijna
iedereen te begrijpen die kan
praten en simpele taal kan
begrijpen. Basis begrip van
vriendschap en emoties is wel
belangrijk.
Dit is echter geen absolute
vereiste. Het programma kan
ook worden bekeken wanneer
een kijker nog niet geheel praat
of de taal kan begrijpen. De
beeldtaal laat namelijk ook al
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49

Doel van
taal

50

Stemmen/
geluid
personage
s
Stem
voiceover/vertel
ler

51

Woorden worden gebruikt om het
programma te introduceren en
ondersteunende uitleg te geven
over wie er te zien zijn en wat er
gebeurd. De personages worden
genoemd en getoond.
Geluid
In de intro zijn de stemmen van
de personages zelf niet te horen.
Ook zijn er geen geluiden van
hen te horen.
Er is een voice-over die het lied
zingt over Kikker en zijn
vriendjes. De stem is relatief
laag-midden in toon en
mannelijk.
De voice-over heeft verder geen
directe rol als verteller.

53

Omgevings
geluid

Er is geen omgevingsgeluid
hoorbaar naast het lied.

53

Muziek

De intro bestaat uit een liedje
over Kikker en zijn vriendjes, wat
ze doen en wat hun relatie is. Dit
is een vrolijk deuntje.

gedeeltelijk
beweging/gebeurtenissen en
emoties zien. Om volledig te
begrijpen wat er precies aan de
hand is, is taalbegrip echter wel
nodig.
Gesproken taal is belangrijker
dan geschreven tekst. Dat
laatste geeft enkel de titel weer
en informatie over het
programma zelf. Dit is niet
noodzakelijk om het programma
inhoudelijk te kunnen begrijpen.
De stemmen van de personages
zijn niet te horen binnen de
intro.
Enkel in het lied is een
mannelijke voice-over aanwezig
in een vertellende rol. Deze is
niet direct onderdeel van de
verhaalwereld.
Het wordt tijdens het kijken van
de aflevering duidelijk dat dit
iemand van buitenaf is, omdat
de stem niet bij een van de
personages terugkomt.
Er is geen omgevingsgeluid
binnen de intro.
Muziek heeft een belangrijke rol
in de intro: de vorm.
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9.4 Bijlagen: Analysemodellen Woezel en Pip
9.4.1 Woezel en Pip, aflevering 1
Model nummer 9.4.1
Kolo 1
m>
Rij
Programma
1

2

3

4

Titel aflevering

Duur

Woezel en Pip

Seizoen + aflevering
nummer
Afl. 1 seizoen 3

Ik zie, ik zie, wat jij
niet ziet

Aspect

Denotatie: beschrijving

Connotatie:
interpretatie

5 min
(de
intro is
al van
de tijd
afgeha
ald)
coderi
ng

2

Hoofdpersonage(s)

3

Directe bijrollen

4

Diersoort personages

Vormgeving
Personage(s)
Woezel en Pip
Aangeduid in: de namen
die het meeste genoemd
worden, de personages
die de centrale
handelingen uitvoeren, en
de personages die het
meeste in beeld zijn.
Molletje

Woezel en Pip zijn
honden.
Molletje is een mol.

Er zijn twee
hoofdpersonages
genaamd Woezel en
Pip.

Er is één dierlijke
bijrol. Dit personages
is betrokken tot de
centrale handeling,
maar minder vaak en
lang in beeld. Molletje
heeft een
ondersteunende rol.
Naast deze dierlijke
bijrol is er een ander
wezen te zien. Tante
Perenboom heeft wel
een rol als personage,
maar is niet dierlijk.
Er zijn twee
verschillende
diersoorten als
personage te zien.
Daarbij zijn er twee
personages van
hetzelfde soort:
Woezel en Pip zijn
beide honden.
Van de dieren zijn
slechts 1 of enkele
dieren zichtbaar. Dit is
generaliserend voor
de diersoort wat
betreft uiterlijk en
gedrag. Doordat
Nijntje en Nina beide
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een konijn zijn, maar
een andere kleur
hebben, is dit iets
minder generaliserend
voor de diersoorten en
rassen.
Er zijn in de
werkelijkheid meer
dan één of twee
kleuren en rassen
mogelijk voor alle
dieren. Dit is nog
relatief beperkt.

5

Overige zichtbare
personages

Een bij die voorbij zoemt.

6

Fysieke kenmerken

Woezel wordt gekenmerkt
door: een donkergrijze
kleur, een druppelvormig
hoofd, twee driehoekige
flaporen bovenop zijn
hoofd, een grote zwarte
ovalen neus, een klein
horizontaal lijf met vier
poten, geronde poten,
een halflange naar boven
gebogen staart, twee
ovalen naar binnen
gedraaide zwarte stippen
als ogen, twee
driehoekige streepjes
(vanuit een 90 graden
hoek) als wenkbrauwen.
Het gezicht van Woezel is
lichter grijs/blauw
gekleurd dan de rest van
zijn lijf. Zijn lijf wordt
gepresenteerd met ronde
boogjes langs de
contouren van zijn lijf, in
een donkergrijs/zwarte
kleur.
Pip wordt gekenmerkt
door: een zachtgele
kleur, een groot rond

Er zijn weinig
alternatieven die
worden getoond of
benoemd.
Tegelijkertijd zijn ze
niet direct uitgesloten:
ze zijn niet zichtbaar,
maar worden ook niet
als onmogelijk
benoemd.
Dit dier is enkel
zichtbaar: het heeft
geen grote rol of
concrete bijrol, kan
niet praten, en is
enkel onderdeel van
de verhaalwereld als
geheel.
De personages
hebben elk specifieke
fysieke kenmerken
waardoor ze kunnen
worden onderscheiden
van elkaar,
hoofdzakelijk in: vorm
en kleur. De fysieke
kenmerken blijven ten
alle tijden hetzelfde.
De fysieke kenmerken
zijn versimpeld
weergegeven: details
in huidtype,
beharing/bedekking,
en vorm worden niet
gepresenteerd in
vergelijking tot de
werkelijkheid. Wel
wordt een zekere
indicatie tot vacht
gepresenteerd bij
Woezel door middel
van boogjes langs zijn
lijf.
Sommige kenmerken
zijn niet
waarheidsgetrouw in
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hoofd met een ovalen
bolling aan de zijkant als
snuit, twee driehoekige
geflapte oren bovenop
haar hoofd met een
beetje ruimte ertussen,
twee bruine haren op
haar hoofd, een zwarte
ovalen neus, een
horizontaal lijf met vier
poten met geronde
voeten zonder tenen, een
halflange naar boven
gebogen staart, twee
ovalen naar binnen
gedraaide zwarte stippen
als ogen, twee
driehoekige streepjes als
wenkbrauwen (met een
90 graden hoek), een
halfronde open mond met
een kleine roze ovalen
vorm aan de bolling kant
van de mond als tong, en
een roze halsband met
rood hartje rond haar
nek. Het topje van de
staart en de oren hebben
een donkerdere gele kleur
dan haar lijf en hoofd. De
contourlijn is in een
donkerbruine kleur.

relatie tot echte
dieren: kleding,
vormen,
verhoudingen,
handen/voeten, kleur.

Molletje wordt
gekenmerkt door: een
paarse kleur, lang gerekt
halfrond lijf en hoofd
(deze zijn niet van elkaar
te onderscheiden) twee
roze handen met drie
inkepingen als vingers,
een halfronde halve cirkel
als mond (zwart omlijnd),
een driehoekige geronde
neus van de voorzijde
met twee stippen als
neusgaten, twee rechte
streepjes als ogen en
twee paar snorharen die
vanaf het midden tussen
neus en lijf contour daar
buiten zijn lijf wijzen. Het
onderlijf is niet te
zichtbaar, maar wordt
omringd door een berg
aarde. Wanneer Molletje
van de zijkant te zien is
heeft zijn hoofd een
spitsere snuit met een
stompe neus. De
contourlijn is een
donkerpaarse kleur.
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7

Anatomische verhouding

Woezel heeft een groot
druppelvormig hoofd met
een relatief grote neus en
grote oren. Zijn lijf is
horizontaal uitgelijnd en
relatief kleiner dan zijn
hoofd. Woezel heeft vier
relatief middellange
poten. Zijn staart is
halflang. Woezel heeft als
enige boogjes in zijn
contourlijn.

De anatomische
verhouding van de
personages is relatief
gelijk met de
werkelijkheid van
dieren. De horizontale
lijven met vier poten,
de oren, en de
houding van Woezel
en Pip lijkt op die van
honden in de
werkelijkheid.

Pip heeft een groot rond
hoofd met een bolling aan
de zijkant als snuit. Ze
heeft relatief grote oren.
Het lijf van Pip is
horizontaal uitgelijnd en
relatief klein in
vergelijking met het
hoofd. Pip heeft vier
relatief middellange
poten. Haar staart is
halflang. Pip heeft als
enige twee losse haren op
haar hoofd.

Enkele aspecten zijn
echter anatomisch
incorrect in
vergelijking tot de
werkelijkheid van
dieren:
De oren zijn iets te
dichtbij elkaar
geplaatst op het
hoofd; de neuzen zin
ovaal in plaats van
driehoekig; de ogen
zijn niet bol en
hebben geen iris en
oogwit; er zijn geen
tenen zichtbaar; de
honden hebben geen
wangflappen; en de
hoofden zijn ten op
zichtte van de lijven
van de dierlijke
personages te groot.

Woezel en Pip hebben
een vergelijkbare
anatomie. De hondjes
lopen op vier poten.
Wanneer ze zitten zijn er
twee frontaal vooraan, en
twee aan de zijkanten
daarachter te zien alsof
ze deze naar buiten
vallen (gelijkend op een
kleermakerszit). Woezel
is wat voller dan Pip,
heeft een lang gerekter
hoofd en heeft een
contourlijn met veel meer
bogen. Pip is daarentegen
slanker, heeft een ronder
hoofd, en een strakkere
contourlijn.

8

Gender

Molletje heeft een lang
gerekt lijf en hoofd
uitkomend in een spitsere
snuit met stompe
afronding. Zijn hoofd en
lijf zijn niet van elkaar te
onderscheiden, waardoor
een nek niet zichtbaar is.
Hij heeft relatief grote
handen. Het achterlijf is
niet te zien, hij zit altijd
in een berg aarde.
Woezel is een jongen. Hij
heeft een wat lagere,
jonge stem en een wat

Dit kan worden
gerelateerd aan
versimpeling. De
lijnen van de lijven
zijn veel vloeiender en
ronder. De ogen en
mond/neus zijn veel
simpeler weergegeven
met enkel een stip of
streepje. Er zijn geen
details van vormen,
onder de huid
liggende structuren, of
gewrichten te zien.

Dit is voor een groot
deel gebaseerd op
veronderstellingen:
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ruwer uiterlijk (de
boogjes in zijn
contouren), wat in
combinatie met zijn naam
een meer mannelijke
indruk wekt.

naam, attributen, en
stem. Woezel en
Molletje lijken een
jongen te zijn en Pip
een meisje.

Pip is een meisje. Dit
blijkt uit de wat hogere
jonge stem en haar
attribuut: een roze
halsband met rood hart.
Dit in combinatie met
haar naam, wekt de
indruk dat dit een
vrouwelijk personage is.

9

Naam/benaming

Molletje heeft een wat
lagere stem, dit is een
mannelijk personage.
De honden worden
Woezel en Pip genoemd.
De grijs/blauwe: Woezel
De gele: Pip
Pip wordt ook Pippi
genoemd door Woezel als
ze bang is. Dit is een
verkleinnaam, maar
wordt slechts één keer
genoemd.

10

Grootte

De mol wordt Molletje
genoemd.
Dit is een verkleinwoord.
Woezel en Pip zijn even
ongeveer even groot, het
verschil is minimaal.
Molletje is kleiner dan de
honden.

11

Kleur(en) (van personages)

Alle personages worden
door contour omlijnd in
een donkerdere kleur dan
de kleur van hun lijf.
Woezel is grijs/blauw in
een donkere en lichte
variant.
Pip is geel (blond) in een
zachte/lichte en donkere
variant. Ze heeft een
rood/roze kleuraccent
(halsband met bedel).

De hoofdpersonages
hebben eigen namen.
Het andere
personages worden
naar zijn diersoort
en/of functie
genoemd.
Het kleinste dier heeft
een verkleinwoord als
naam.

De hoofdpersonages
zijn het grootste en
Molletje is kleiner.
Deze grootte
verhouding is in
vergelijking tot de
werkelijkheid juist:
honden zijn over het
algemeen groter dan
mollen.
De personages
hebben enkele kleuren
op het lijf en in
kleuraccenten. Deze
worden gepresenteerd
in effen kleurvlakken
met contourlijnen in
een donkerdere kleur.
De kleuren van
Woezel en Pip zijn
kleuren die in de
werkelijkheid voor
kunnen komen.
Daarnaast zijn
sommige kleuren niet
mogelijk in de
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Molletje is hoofdzakelijk
paars met roze
kleuraccenten (handen).

werkelijkheid. Een mol
is namelijk niet paars
en roze, maar zwart
met lichtbruin. Deze
kleur berust op
fantasie.
De kleuren van de
personages zijn
relatief generaliserend
en stereotype. Er zijn
ook andere
mogelijkheden voor
elk dier, maar deze
worden niet getoond.

12

Lichaamsbedekking

Alle personages hebben
een vlakke, gladde, effen
gekleurde huid. Er wordt
geen zichtbare vacht of
haren getoond binnen
deze vlakken. Zo lijken ze
relatief glad. In de
contourlijnen zijn echter
kleine indicaties
zichtbaar. Zo lijkt Woezel
wel een soort vacht te
hebben door de geronde
boogjes langs zijn lijf.
Bij de andere personages
(Pip en Molletje) is het
niet duidelijk of ze een
vacht hebben of niet. Er
zijn geen boogjes die het
visualiseren.
Pip draagt een roze
halsband met rood hart
als bedel.

13

Beweging

Van geen van de dieren
of niet-dieren/nietmensen zijn
geslachtsdelen of de anus
te zien.
De honden kunnen hun
vier poten bewegen en
hun hoofd naar opzij
bewegen. Het hoofd naar
boven bewegen kan ook,
maar enkel een klein
stukje.
De poten van Woezel en
Pip bewegen van voor
naar achter, niet opzij. De
tegenovergestelde poten
bewegen steeds
gelijktijdig naar voren of

Daarnaast zijn de
kleuren versimpeld:
één/enkele tinten in
effen kleurvlakken.
De lichaamsbedekking
klopt gedeeltelijk in
vergelijking tot de
werkelijkheid van
dieren. Door de effen
huidskleur zonder
structuur wordt niet
direct een vacht of
huidtype getoond.
Dieren in de
werkelijkheid hebben
dit wel over hun hele
lijf. Bij Woezel en lijkt
er echter wel een
vacht te worden
getoond door middel
van de contourlijnen.
Dit kan ook worden
gerelateerd aan een
versimpelde
weergave, waarin
details worden
weggelaten.
Pip heeft als enige een
huisdierlijk element:
de halsband.
De personages
kunnen zelfstandig
bewegen en zijn
relatief flexibel. De
dieren lijken geen
rolgewrichten te
hebben, maar enkele
scharnier gewrichten
of zelfs geen. Dit kan
worden gerelateerd
aan versimpeling:
vloeiender en
makkelijker bewegen.
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naar achteren wanneer ze
lopen. Wanneer ze
rennen gaan de
voorpoten gezamenlijk
verder naar voren en de
achterpoten gezamenlijk
naar achteren. De ruggen
blijven ten alle tijden
relatief recht. Wanneer ze
zitten schuiven de
achterpoten opgetrokken
in een gebogen houding
op de grond en vormen
de voorpoten de steun
om in evenwicht te
blijven. Ook kunnen deze
personages de staart
bewegen vanuit het
aanhechtingspunt op de
rug. De staart kan
verticaal en horizontaal
bewegen, maar blijft aan
dit punt vastzitten.
Van deze personages
kunnen de ogen
bewegen. Deze kunnen
worden samengeknepen
tot halve maantjes (lach
oogjes). Van Pip kan de
mond bewegen door de
stip uit te rekken of tot
halve cirkel naar beneden
weer te geven. Van
Woezel is dit niet
zichtbaar.
Molletje kan alleen
zichtbaar zijn
hoofd/bovenlijf heen en
weer bewegen en zijn
hoofd draaien. Zijn
handen kunnen van links
naar rechts bewegen.
Molletje is blind, zijn ogen
zijn streepjes die niet zelf
bewegen
14

Lichamelijke functies

De personages kunnen
rennen, lopen, lachen,
praten, en zitten. De
poten van Woezel en Pip
kunnen van voren naar
achter bewegen, maar
niet zichtbaar opzij. Ook
kunnen ze hun staart,
apart van de romp,
bewegen.
Molletje kan graven,
maar kan niet kijken of
volledig uit de grond
komen. Hij is blind en zijn

De dieren bewegen
zoals dieren in de
werkelijkheid. Daarbij
is de rug relatief
horizontaal en flexibel
en kunnen de poten
van voren naar
achteren bewegen.
Ook het rennen is
juist, de voorpoten
meer naar voren en
de achterpoten meer
naar achteren.
Voor molletje is dit
echter anders; hij kan
uit de aarde omhoog
komen, maar verdere
beweging is niet
zichtbaar. Mollen in de
werkelijkheid kunnen
ook naar boven
graven vanuit de
aarde, maar zijn niet
heel flexibel in het
draaien van hun
hoofd.

De personages
kunnen
voortbewegen,
communiceren, en
hun ogen en
ledematen bewegen.
De lichamelijke
functies zijn daarbij
relatief sterk
gerelateerd aan de
werkelijkheid van
dieren: ze kunnen op
eenzelfde manier
voortbewegen, de
ogen samenknijpen en
hun staart bewegen.
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overige lijf is nooit te
zien.
Tijdens het praten kan de
mond van Pip en Molletje
open tot een halve cirkel.
De mond beweegt niet
mee gelijktijdig aan de
spraak. Bij Woezel is de
mond niet zichtbaar.
Van de personages
kunnen de ogen
bewegen. Deze kunnen
worden samengeknepen
tot halve maantjes (lach
oogjes).

15

Emoties

Blij: de honden zijn blij
wanneer ze een spelletje
spelen.
Boos: Pip is boos wanneer
Woezel haar in de maling
neemt.
Bang: Pip is bang
wanneer Woezel het over
spoken heeft.

16

Karaktereigenschappen

Op basis van emoties en
activiteiten kunnen
karaktereigenschappen
worden ontleedt. Deze

De beweging van
Molletje is relatief
beperkt in vergelijking
tot de andere
personages: hij kan
niet boven uit de
grond komen, maar
enkel zichtbaar met
zijn armen en
bovenlijf bewegen.
Anderzijds wijken de
lichamelijke functies
af van de
werkelijkheid: dieren
kunnen niet praten
zoals mensen.
De bewegingen
kunnen tevens worden
gerelateerd aan
versimpeling:
bewegingen zijn
relatief makkelijk,
vloeiend en verticaal
en horizontaal
gepositioneerd.
Functies zijn
daarnaast in zekere
zin ‘makkelijk’ of basis
aspecten van het
dierlijke leven: lopen
en rennen.
In hoeverre dieren in
de werkelijkheid deze
emoties ervaren is
niet bekend. Wel kan
gedrag erop lijken,
maar dit is een
menselijke
interpretatie.
Emoties is een
menselijk concept en
deze zijn als zodanig
zichtbaar in het
programma. Het
lachen bij vrolijkheid
is daar een voorbeeld
van.
Dit kan worden
gerelateerd aan
versimpeling: blij,
boos, en bang zijn
basisemoties die
relatief makkelijk
kunnen worden
omschreven en
begrepen.
Binnen dit programma
kunnen
karaktereigenschappe
n allen op basis van
veronderstellingen
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worden niet specifiek
benoemd.
De personages zijn allen
opgewekt en kunnen
minder leuke situaties
snel omschakelen naar
een positieve situatie.
Wel nemen Woezel en Pip
elkaar in de maling.
Pip wordt door Tante
Perenboom ‘knap’
genoemd in raden. Dit
kan slaan op slim.

17

Interesses/houden van (van
personages

Er worden geen
uitspraken gedaan over
wat de individueel
personages leuk vinden.
Woezel en Pip spelen een
kijkspel.
Molletje mag meedoen
wanneer hij erbij komt.
De vrienden spellen
samen een spel. Ze
vinden elkaar leuk
genoeg om vrienden te
zijn.

18

Attributen

Pip draagt ten alle tijden
een halsband.
Verder zijn er attributen
te zien die soms in beeld
komen, maar zijn deze
niet permanent dichtbij
de personages. Dit zijn
een hondenhok, voetbal
en voerbak voor Woezel
en Pip; een berg aarde
voor Molletje, en een rode
stenen muurtje voor
Buurpoes.
De voorwerpen worden
niet allen direct gebruikt
binnen de aflevering.

worden
geïnterpreteerd,
vanuit de getoonde
emotie en het gedrag.
Woezel en Pip zijn dan
speels, energiek,
spontaan, en Pip is
slim.
In hoeverre dieren in
de werkelijkheid deze
karaktereigenschappe
n hebben is niet
bekend.
‘Karaktereigenschappe
n’ is een menselijk
concept en deze zijn
als zodanig te
interpreteren in het
programma. Elk
personage heeft eigen
karaktereigenschappe
n binnen het verhaal.
Vriendschap wordt als
een bepaalde
interesse/houden van
als sociale relatie
tussen personages
gepresenteerd. De
personages spelen
gezamenlijk een
spelletje, zoals
vrienden samen
kunnen spelen.
‘Interesse/houden
van’ is tevens een
menselijk concept. In
hoeverre werkelijke
dieren deze ook
hebben, is niet
bekend.
De personages
hebben (op Pip na)
geen vaste attributen,
maar worden er wel
herhaaldelijk of
langere tijd mee
gepresenteerd. Dit
zou een vorm van
stereotypering kunnen
omvatten: het
herhaaldelijk tonen
met bepaalde
aspecten.
De halsband van Pip is
een indicatie van het
type dier: een
huisdier. Het
hondenhok en
voerbak ondersteunen
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19

Gebruiksvoorwerpen

Een voerbak voor voer.
Het voer is niet te zien.
Een hondenhok om in te
slapen en te schuilen voor
weersomstandigheden.
Een voetbal om mee te
spelen.
Deze voorwerpen worden
niet direct gebruikt
binnen de aflevering.

deze huisdierlijke
lading.
Dieren in de
werkelijkheid hebben
niet direct
gebruiksvoorwerpen
en hebben geen zelf
gekochte/gemaakte
spullen. Nietnatuurlijk-aanwezige
voorwerpen of
gebruiksvoorwerpen
worden in de
werkelijkheid door de
mensen gemaakt,
gebruikt, en/of
verschaft.
Binnen dit programma
kan een dierlijke
lading worden
ontleedt: het zijn
gebruiksvoorwerpen
die passen bij het
leven van huisdieren,
verschaft door een
(menselijk) baasje.

20

Kleurgebruik (algeheel)

Programma
In dit programma worden
hoofdzakelijk zachte
primaire, secundaire, en
tertiaire kleuren gebruikt
in lichte en donkere
tinten. Gebruikt. De
kleuren zijn niet hard,
glanzend of fel, maar
mat, zacht en effen.
De getoonde kleurenzijn:
zwart, wit, bruin, rood,
roze, geel, groen, blauw,
paars. Deze hebben allen
een lichte tint, met
uitzondering van wit en
zwart. Het zwart is
minder hard door deze
niet helemaal effen weer
te geven, maar als
potloodkleur.
Elementen/vlakken
hebben één bepaalde
kleur. Er zijn geen
kleuren door elkaar
gemengd, maar als vlak
van elkaar gescheiden.
Soms is er een hele
subtiele slagschaduw
zichtbaar in een iets
lichtere tint van een
kleur.

De kleuren zijn zacht,
effen, en in een
enkele tint/tinten
zichtbaar. Er worden
primaire, secundaire,
en tertiaire kleuren
getoond.
De meeste kleuren
zijn relatief
natuurgetrouw. De
planten en bomen zijn
overwegend groen,
bruin, rood, het water
is blauw, het gras is
groen, en de bloemen
zijn rood of roze.
Objecten en attributen
hebben andere
kleuren.
Sommige kleuren zijn
echter niet kloppend
met de werkelijkheid.
Zo is de perenboom
roze en geel (in plaats
van bruin met groene
tinten), en zijn bomen
die verder weg staan
blauw of grijzig (in
plaats van donkerder
groen). Ook zijn
wolken niet blauw of
roze, maar
overwegend wit of
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Wanneer er schaduwen
en overlapping worden
getoond, dan zijn er
vlakken in een donkere of
lichtere kleur. Deze lopen
niet in elkaar over, maar
zijn vloeiende vakken in
de vorm van een object
of schaduw. Wanneer
voorwerpen dichtbij te
zien zijn, dan kan over de
kleur (en het object) een
wazig effect liggen. Dit
geeft een diepte aan.

21

22

Plasticiteit (2D/3D)

Vormen

Alle personages hebben
een contourlijn in een
donkerdere kleur dan ze
zelf zijn. De overige
setting heeft geen
contourlijnen, maar zijn
kleurvlakken naast
elkaar.
Dit programma is twee
dimensionaal, het beeld is
plat.
Wel wordt er een kleine
vorm van diepte
weergegeven door middel
van kleurverschillen,
overlapping, en subtiele
slagschaduw. Dit wordt
ook weergegeven door
bepaalde objecten in de
voorgrond wazig te
maken. Het lijkt dan alsof
dit te dichtbij is om met
de ogen scherp te kunnen
zien in de ruimte.
De vormen in dit
programma zijn allen
afgerond; er zijn geen
scherpe hoeken te zien,
maar vormen zijn stomp
en gebogen.
De vormen/contouren van
objecten, wezens, en
planten zijn relatief
gedetailleerd. De vormen
van planten, bomen en
het gras zijn aan de
buitenranden (van elke
kleur) organisch in
boogjes weergegeven.
Hierdoor lijkt de contour
van een werkelijke struik
of boom te worden
getoond. Inkepingen en
korte en lange boogjes
wisselen elkaar af,
gelijkend op de vorm van

grijs in de
werkelijkheid.
In tegenstelling tot
het programma
komen in de
werkelijkheid
meerdere
verschillende kleuren
en tinten tegelijkertijd
voor dan worden
gepresenteerd binnen
dit programma.

Deze plasticiteit is
anders dan de
werkelijkheid en lijkt
op een andere
realiteit/wereld: er is
geen directe
ruimtelijkheid
zichtbaar.
De plasticiteit is
simpeler dan de
werkelijkheid: de
ruimtelijkheid wordt
niet direct getoond,
maar versimpeld tot
overlapping en
kleurverschillen.
De vormen zijn
simpel, ongevaarlijk,
en zacht
weergegeven.
Binnen dit programma
zijn de contouren van
vormen relatief
gedetailleerd. De
vormen zijn niet enkel
basis vormen van
bollen, vierkanten of
driehoeken, maar
hebben een
organische vloeiende
lijn. De contourlijnen
zijn gebaseerd op de
eigenschappen in
materialiteit van het
dier, object of natuur.
Deze lijnen zijn
versimpeld, maar niet
tot enkel basisvormen
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Stijl

24

Setting

blaadjes en een massa
bladeren.
Ook de vorm van Woezel
wordt weergegeven met
boogjes, wat een vacht
indicatie geeft. Pip is
daarentegen een
vloeiende lijn, wat een
indicatie is voor een korte
vacht of glad lijf.

teruggebracht.
Individuele blaadjes
van bomen of struiken
zijn bijvoorbeeld niet
te onderscheiden,
maar de contourlijn is
wel bladervormig
weergegeven en niet
enkel in geronde
boogjes.

De stijl lijkt op
tekeningen in stopmotion,
zonder de schakeling
tussen beelden.
Omgeving
De setting is
hoofdzakelijk buiten in de
tovertuin.
Er zijn verschillende
elementen zichtbaar:
gras, een groot veld met
struiken, planten en
bomen, wolken, de zon,
en een blauwe lucht. De
vegetatie is relatief dicht:
veel planten en bomen
staan bij elkaar.

De stijl is getekende
computeranimatie.

Binnen de aflevering
bevinden de personages
zich op één centrale plek
binnen de gehele setting:
rondom Tante
Perenboom.

25

Plaatsen/plekken

De tovertuin vormt de
centrale plek in deze
aflevering. De naam van
deze plek wordt door de
verteller gegeven.
Binnen de Tovertuin,
wordt één centrale plaats
getoond binnen deze
aflevering. Deze wordt
niet benoemd, maar
wordt getoond door:

Er is één centrale
setting: buiten in de
natuur, binnen de
Tovertuin.
Daarbij is binnen deze
aflevering één
centrale plek: rondom
Tante Perenboom op
het grasveld.
De setting wordt
simpel weergegeven
met verschillende
natuurlijke elementen
(bomen, planten,
struiken, en gras),
gebruiksvoorwerpen
en thuisbasis (het
hondenhok) en
bepaalde personages
(Tante Perenboom).
Daarmee is de plek en
setting snel duidelijk,
ook al zijn niet alle
mogelijkheden of
exacte plekken
daarbinnen te zien.
De setting in een tuin
sluit goed aan op de
diersoorten: alle
getoonde dieren
zouden in een tuin
kunnen leven.
De gehele plaats
wordt concreet
benoemd: de
Tovertuin. Dit
impliceert een
buitenomgeving, wat
wordt bevestigt door
het tonen van:
meerdere bomen,
planten, gras, en de
open lucht. Waar de
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Land

personages,
gebruiksvoorwerpen, en
natuurlijke elementen
(bomen, planten,
struiken). De personages
voeren de centrale
activiteit uit rondom
Tante Perenboom, op het
gras. De personages
verplaatsen zich niet naar
andere plekken.
Er wordt geen land
genoemd. De gesproken
taal is Nederlands.

tuin precies is, is niet
bekend.
In de buiten omgeving
is één centrale plek
waar personages
worden getoond en
samenkomen: rondom
Tante Perenboom.
Op basis van de
gesproken taal kan
worden veronderstelt
dat het verhaal zich
afspeelt in Nederland.
Er wordt echter geen
land genoemd,
waardoor er geen
definitief antwoord
kan worden gegeven.
In de werkelijkheid
worden landen wel
benoemd. Of dieren
daar kennis van
nemen of gebruiken is
niet bekend.

27

Thuisbasis

Woezel en Pip hebben
een vaste thuisbasis in
het hondenhok. Dit is een
klein wit huis, met houten
planken, een rood
puntdak, en een grote
opening in de vorm van
ronde bood met vlakke
onderkant.
Het huis van menselijke
baasjes is niet te zien.
Van de andere
personages wordt geen
vaste thuisbasis binnen
de Tovertuin getoond.
Wel bevinden allen zich
binnen de Tovertuin als
geheel.

Dit kan tevens worden
gerelateerd aan
versimpeling: het
noemen van een land
is niet essentieel in
het begrip van de
leefwereld en het
programma en kan
dan achterwege
worden gelaten.
Woezel en Pip hebben
een vaste thuisbasis
in de Tovertuin in het
hondenhok. Dit kan
worden beschouwd als
een huisdierlijk
onderkomen,
verschaft door
mensen.
Enerzijds is dit een
thuisbasis die in de
werkelijkheid mogelijk
is voor dieren. Honden
kunnen een
hondenhok hebben als
huisdier, verstrekt
door een menselijk
baasje.
Anderzijds wordt een
dergelijke thuisbasis,
een houten hok
buiten, niet of
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nauwelijks gebruikt
door mensen in de
werkelijkheid (voor
huisdieren).
Huisdieren leven
normaal gesproken in
het huis van mensen.
Het huis van
menselijke baasjes is
nooit zichtbaar.

28

Aankleding

De Tovertuin is
aangekleed met
verschillende objecten,
voorwerpen, en
natuurlijke elementen.
Hoewel de getoonde
voorwerpen relatief
beperkt zijn (hondenhok,
voetbal, voerbak) is de
natuur voornamelijk erg
druk. Meerdere bomen,
struiken, en planten in
verschillende kleuren en
vormen overlappen elkaar
aan de rand van het
grasveld. Het grasveld
zelf is wat rustiger, dit is
een groen groter vlak.
Boven in de lucht worden
er veel wolken in roze en
blauwe tinten getoond.
Ook zijn er een
regenboog en zon te zien.
De objecten en
natuurlijke elementen
hebben allen een
contourlijn in
verschillende vormen.
Deze vormen tonen de
eigenschappen van iets in
massa of bedekking. De
bomen, struiken, en
planten hebben

Daarnaast kan dit
worden gerelateerd
aan versimpeling: de
personages hebben
een simpele vaste
thuisbasis, zonder een
groter menselijk huis
(en plaats daarbinnen
voor de dieren) te
presenteren. Het
hondenhok is een
simpel gebouw, wat
onderdeel is van de
Tovertuin, waardoor
er één centrale plek
kan worden
gepresenteerd.
De setting is relatief
druk door de
aankleding met en
overlapping van veel:
objecten, wezens en
vooral natuurlijke
elementen.
De aankleding is
tevens simpel: door
simpele elementen
wordt al snel een
bepaalde setting/plek
weergegeven:
namelijk buiten in een
natuurlijke omgeving.
Daarbij worden
natuurlijke elementen
(bomen, planten, en
struiken) in een
versimpelde vorm
(zonder individuele
bladeren, maar met
een gedetailleerdere
contourlijn) en in
grotere hoeveelheid
getoond.
De aankleding
versterkt de
presentatie van een
bepaalde plaats: de
natuurlijke setting van
een tuin.
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contourlijnen die de vorm
van bladeren volgen. Het
grasveld heeft
daarentegen een
contourlijn langs enkele
sprieten vormen. Het
hondenhok heeft
daarentegen relatief
rechte horizontale en
verticale vormen, zoals
houten planken.

29

Middelen

Het hondenhok wordt
kort getoond met houten
planken in de vorm van
een wit houten huis met
een roodpuntdak. Aan
één zijde is een opening
in de vorm van een boog
met vlakke onderkant.
Er zijn verschillende
middelen te zien. Deze
worden ingezet voor een
bepaald doel.
De objecten in de natuur
zijn het middel om een
raadspelletje te doen.
Vrienden zijn het middel
om het spelletje te
kunnen spelen.

30

Voedsel

Er is in deze aflevering
geen voedsel te zien.
Er staat wel een honden
voerbak buiten, maar
deze wordt niet gebruikt
en er zit niets in.

31

Omgevingsveranderingen/al
ternatieven

Er zijn geen grote
veranderingen in de
omgeving als geheel: de
natuurlijke omgeving is
constant.
De omgeving blijft
hetzelfde in deze
aflevering. De personages
blijven op dezelfde plek.
Er verandert alleen iets
aan de grond, wanneer
Molletje vanuit een
molshoop omhoog komt.
Er ligt dan een bergje
aarde op het gras.
Verhaal
Personage(s)

De middelen zijn
relatief simpel en
doelgericht. Deze zijn
gerelateerd aan de
activiteiten en sociale
relaties van
personages.
Dieren in de
werkelijkheid maken
geen gebruik van
dezelfde middelen. Er
ligt een menselijke
betekenis besloten in
de getoonde middelen
binnen deze
aflevering.
Er wordt niet direct
voedsel getoond,
maar een indicatie
gegeven van het
bestaan. De voerbak
geeft een indicatie
voor voer van en voor
huisdieren.
De algehele
natuurlijke omgeving
blijft relatief gelijk.
Enkel de activiteit van
Molletje verandert de
grond tijdelijk, er
verschijnt dan een
berg aarde. Dit is in
de andere
afleveringen niet
terug te zien.
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32

Handelingsvermogen

Woezel en Pip kunnen
zelfstandig bewegen en
communiceren. Ze
kunnen zichzelf
verplaatsen, zelf op
avontuur gaan en zelf
beslissen wat ze gaan
doen.
Woezel en Pip zijn niet
direct afhankelijk van
mensen. (al geeft de
voerbak en de halsband
de indicatie van wel).
Molletje kan niet lopen,
maar kan zich wel
ondergronds verplaatsen
door te graven. Hij kan
niet goed kijken, maar
wel meedoen met het
spelletje.
Woezel en Pip kunnen
samen met Tante
Perenboom een spelletje
spelen.
Tante Perenboom kan
Woezel en Pip aanspreken
op wat ze doen en hen
geruststellen als ze
schrikken. Ze weet meer
dan de honden en kan de
situatie beter begrijpen
en uitleggen. Ze heeft de
controle over het spelletje
door de beurt te geven of
de honden aan te
spreken.

33

Motivatie

De personages spelen een
spelletje, omdat ze
vrienden zijn en spelen
leuk vinden.
Pip houdt Woezel voor de
gek, omdat hij hetzelfde
bij haar deed.
Woezel en Pip schrikken,
omdat er iets gebeurd
wat ze niet verwacht
hadden. Molletje komt

De personages
kunnen relatief
zelfstandig handelen,
communiceren, en
dingen ondernemen.
Er is wel een
onderscheid in fysieke
mogelijkheden van de
personages. Molletje
kan niet lopen en kan
niet goed zien, hij is
blind. Zijn vermogen
in zintuigen is dan
beperkt. Woezel en
Pip kunnen dit wel.
Woezel en Pip zijn niet
direct afhankelijk van
baasjes (al geeft de
voerbak, het
hondenhok, en de
halsband de indicatie
van de dieren als
huisdier van een
menselijke baas).
Woezel en Pip zijn
kinderlijk en
afhankelijk van de
wijsheid van andere
personages (Tante
Perenboom).
Tante perenboom is
als niet-dierlijk/nietmenselijk personage
wijzer dan Woezel en
Pip, ze kan de situatie
beter begrijpen en
uitleggen. Ze heeft de
controle over het
spelletje en kan de
honden aanspreken
en geruststellen. Zij
heeft een meer
volwassen, autoritaire
rol dan de andere
personages.
Er worden geen
exacte redenen
gegeven/besproken
waarom iets gebeurd,
maar de personages
zijn wel gericht op
dezelfde activiteit.
De motivatie is daarbij
gerelateerd aan het
onderwerp, de
activiteiten, en de
karakters van de
personages.
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ineens onder de grond
vandaan.

34

Positie personages (in
verhaal en in relatie tot
elkaar)

Molletje komt omhoog uit
de grond, omdat hij met
het spelletje mee wil
doen.
Woezel en Pip zijn gelijk
aan elkaar, zij zijn beide
hoofdpersonages. Ze
lijken beide erg jong
(kinderen) door hun
speelsheid, jonge
stemmen, onschuld
(vrienden die lekker
rennen), en energie. Ze
blijven rondrennen en
spelen is de
hoofdactiviteit.
Woezel en Pip zijn de
centrale
hoofdpersonages, maar
gaan af op dat wat Tante
Perenboom zegt. Ze zijn
dan ondergeschikt aan
haar. Ten opzichte van
elkaar zijn Woezel en Pip
gelijk, ze halen beide
dezelfde streken uit en
zijn gezamenlijk in beeld.
Molletje kan niet
hetzelfde als de
hoofdpersonages. Hij kan
niet boven de grond
bewegen en is daarmee
iets ondergeschikt.
Door enkele elementen
lijkt het alsof de hondjes
een baas hebben (iemand
die boven hen staat): de
voerbak, halsband en het
hondenhok.

35

Positie kijker

De kijker kan meekijken
bij wat de personages
doen. In het begin van de
intro wordt de kijker
aangekeken door de
personages en
uitgenodigd om mee te
kijken ‘kom je spelen’.

De personages zijn
relatief gelijk aan
elkaar, maar Woezel
en Pip hebben binnen
het verhaal een
centralere positie. Het
draait om hen.
Woezel en Pip lijken
erg kinderlijk
(onschuldig,
spontaan, actief,
speels) ten opzichte
van Tante Perenboom,
Buurtpoes en Molletje.
Ze zouden dan
eigenlijk een
ondergeschikte positie
hebben in de
verhaalwereld.
Molletje kan als enige
niet hetzelfde als de
andere dierlijke
personages. Hij kan
niet zichtbaar rennen,
zien, of lopen, maar
het wordt ook niet
uitgesloten als
mogelijkheid.
Woezel en Pip lijken
huisdieren te zijn. Ze
zijn echter niet direct
afhankelijk van
mensen. Menselijke
personages en/of
menselijk handelen
wordt niet getoond.
Niet-dierlijke/nietmenselijke Tante
Perenboom is wijzer
dan Woezel en Pip en
kan hun geruststellen
en aanspreken. Ze is
een soort moeder
en/of autoriteit.
Er is een zekere
vierde wand. Het
wordt gepresenteerd
om mee te kijken.
De kijker wordt niet
als onderdeel van de
verhaalwereld
gepositioneerd.
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Daarna is de rol van de
kijker gereduceerd tot
observant, hij heeft geen
rol maar kan meekijken.

36

Activiteit(en) van
personages

Personages staan altijd
binnen een 180 graden
lijn.
Het spelen van een
spelletje: ik zie, ik zie,
wat jij niet ziet.
Woezel en Pip nemen
elkaar in de maling.
Als Woezel schrikt van
een berg aarde die
omhoog komt,
verstoppen ze zich allebei
achter Tante Perenboom.
Molletje graaft omhoog.
De personages spelen het
spelletje gezamenlijk
verder.

37

Persoonlijke ontwikkeling

Woezel en Pip leren dat je
eerlijk moet spelen. Iets
wat niet bestaat is niet
leuk als raadsel, het is
valsspelen
Ook leren ze dat niet alle
verzinsels bestaan en ze
niet bang hoeven te zijn:
gebeurtenissen hebben
een logische oorzaak.

38

Onderwerp

39

Perspectief

Opbouw
Het spelletje: ik zie, ik
zie, wat jij niet ziet.

Dit verhaal wordt
gepresenteerd vanuit het

De activiteiten zijn
gericht op eenzelfde
centraal onderwerp:
het spelen van een
kijkspel. Wanneer
Molletje erbij komt,
schrikken de andere
personages. Daarna
spelen allen verder.
De activiteiten zijn
gedeeltelijk
gerelateerd aan de
werkelijkheid van
dieren.
Dieren kunnen spelen
en rondlopen.
De getoonde
activiteiten
presenteren daarnaast
een zekere menselijke
betekenislaag; dit zijn
veelal activiteiten die
normaal gesproken
door mensen worden
uitgevoerd, zoals: het
spelen van een
kijkspel.
De persoonlijke
ontwikkeling is
gerelateerd aan een
sociale omgang: op
welke manier is een
spelletje spelen leuk?
De personages leren
dat het niet leuk is om
vals te spelen.
Daarnaast leren de
personages subtiel
over het verschil
tussen fantasie en
werkelijkheid: niet alle
verbeeldingen
bestaan in de
werkelijkheid, het is in
sommige gevallen een
doen alsof.
Dit is gerelateerd aan
de centrale, sociale
activiteit: het spelen
van een spelletje.
Er wordt een
ogenschijnlijk dierlijk
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perspectief van Kikker en
zijn vriendjes. De
personages maken het
verhaal zelf mee. Zij
vertellen dit niet duidelijk
aan de kijker.
Er is een verteller die het
verhaal inleidt en afsluit.
Deze geeft geen
commentaar tijdens het
verdere verloop van de
aflevering, de dieren
vertellen het verhaal dan
zelf.

40

Plot

Woezel en Pip zijn een
spelletje aan het spelen
met Tante Perenboom.
De verteller vertelt dit
terwijl de hondjes naast
de perenboom staan,
bewegen en lachen.
Woezel staat links, Pip
rechts. Er is een klein
beetje geroezemoes van
Pip en Tante Perenboom
op de achtergrond te
horen.
Pip is aan de beurt. Ze
kijkt rond en ziet een geel
object.
Tante Perenboom en
Woezel denken na.

perspectief en
leefwereld getoond.
Het lijkt alsof de kijker
van een afstandje
naar de dieren kijkt.
De dieren maken het
verhaal zelf mee,
maar vertellen het
niet aan de kijker.
Er is een verteller die
het verhaal
introduceert en
afsluit, maar deze
mengt zich niet in de
beleving van de
personages tijdens het
verhaal.
Het programma is
echter gemaakt door
mensen, waarin een
onontkoombaar
menselijk perspectief
op dierlijkheid en
menselijkheid ligt
besloten.
De plot is opgebouwd
rondom de centrale
activiteit: het spelen
van een spelletje.
De plot is daarbij
opgebouwd in lading:
het spelen van een
spel(kijkspel), een
opbouw naar een
conflict (het object
bestaat niet),
oplossing daarvan
(hetzelfde doen),
andere situatie (een
spook), en herstel van
de sfeer met een
ander personage erbij
(Molletje).

Woezel weet het en ziet
een gele bloem. Hij roept
dit naar Pip.
Pip antwoordt dat, dat het
niet is.
Pip wil de anderen helpen
en geeft een hint. Het
hangt boven Tante
volgens haar.
Tante weet het nu en
roept dat het Zonnetje is.
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Pip antwoordt dat, dat
fout is.
Pip vertelt wat het wel is,
het zijn de peertjes van
Tante.
De peren en Tante
moeten lachen.
Tante Perenboom geeft
de beurt aan Woezel.
Woezel is aan de beurt.
Hij kijkt rond en roept dat
het rood met witte
stippen is.
Pip kijkt rond. Ze ziet een
paddenstoel en roept dat,
dat het is.
Tante Perenboom vindt
dat knap geraden van
Pip.
Woezel slaat het
antwoord als fout af. Hij
verzint een hint.
Het vliegt door de lucht.
Tante Perenboom en Pip
kijken bedenkelijk.
Tante Perenboom vraagt
of Woezel dat zeker weet.
Pip en Tante Perenboom
geven het op.
Er zoemt een bij langs.
Woezel moet lachen en
vertelt wat het is: het is
de rood met witte
fladdervogel. Hij maakt
met zijn voorpoten een
fladderende beweging.
Pip is boos, want dat
bestaat helemaal niet.
Woezel zegt dat de vogel
alleen net is
weggevlogen.
Tante Perenboom en
Woezel lachen.
Pip neemt de volgende
beurt. Ze vertelt dat het
roze is.
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Woezel vindt die heel
makkelijk, het zijn de
bloempjes verderop.
Pip zegt dat, dat het niet
is.
Tante Perenboom zegt
dat het haar blaadjes zijn.
Pip slaat het antwoord af.
Tante Perenboom raad
opnieuw, dat vlindertje
daar.
Pip zegt nee, nee, nee,
nee.
Woezel herhaalt de nee’s
van Pip en vraagt wat het
dan wel is.
Pip moet lachen en vertelt
dat het de roze
glibberworm is.
Woezel zegt dat die niet
bestaat. Volgens Pip wel.
Pip vertelt hoe de
glibberworm eruit ziet. Hij
is heel groot en glibbert
zo over je heen. Woezel
moet oppassen.
Tante Perenboom en
Woezel vinden het een
vies idee.
Woezel neemt de beurt
en stelt iets anders voor.
Het is wit doorzichtig en
het wappert en het heeft
twee zwarte ogen. Het zit
vlak achter Pip volgens
Woezel, maar er is niets
te zien.
Pip kijkt rond.
Woezel laat Pip schrikken
en roept boe. Hij vertelt
dat het een spook is.
Pip rent weg en verstopt
zich achter Tante
Perenboom.
Woezel moet lachen en
vertelt dat spoken toch
niet bestaan.
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Tante Perenboom vindt
dat Woezel flauw doet. Ze
roept Pip terug voor nog
één spelletje.
Er komt aarde onder
Woezel vandaan en hij
wordt op de aarde
omhoog geduwd.
Woezel denkt dat het de
roze glibberworm is en
verstopt zich ook achter
Tante Perenboom. Pip
verstopt zich opnieuw.
Molletje komt uit de berg
met aarde omhoog en
roept Kiekeboe.
Tante Perenboom moet
lachen en begroot
Molletje. Molletje begroet
haar terug.
Molletje vraagt of hij mee
mag spelen, ondanks dat
molletjes niet zo goed
kunnen zien.
Tante Perenboom roept
Woezel en Pip uit hun
verstopplek. Ze vertelt
dat het Molletje is en
geen spookje of
glibberwormdinges.
Woezel verdedigt zich,
dat hij dat heus wel wist.
Hij verzint een smoesje
(hij moest plassen).
Pip wist het ook heus wel
en verzint ook een
smoesje.
Tante Perenboom moet
lachen en geeft Molletje
de beurt.
Molletje kijkt rond en ziet
iets dat grijs is.
Tante Perenboom en Pip
roepen dat het Woezel is.
De personages moeten
allemaal lachen.
De verteller sluit het
verhaal af. Ze zegt dat
het een leuk spelletje is
wat ze vast nog vaak
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41

Chronologie

gaan spelen. Ze vraagt
aan de kijker (jij) of die
ook wil meespelen.
Dit verhaal wordt vertelt
in chronologische
volgorde.
Woezel en Pip spelen een
kijkspel met Tante
Perenboom.
Woezel houdt Pip voor de
Gek.

Het verhaal is
chronologisch
opgebouwd.
Verschillende
activiteiten volgen
elkaar logisch in het
verloop van de
centrale activiteit: het
spelen van een
spelletje.

Pip houdt Woezel voor de
gek.
Woezel en Pip schrikken.
Molletje komt omhoog uit
de aarde.

42

43

44

Verteller (man/vrouw,
positie)

Omschrijvingswoorden
personages

Omschrijvingswoorden
gebeurtenis/situatie

Alle personages spellen
het spel verder.
Een vrouwelijke verteller
vertelt de titel van de
aflevering en vertelt wat
Woezel en Pip aan het
doen zijn aan het begin
van het verhaal. Zij is
niet zichtbaar.
Aan het einde sluit ze ook
het verhaaltje af. Ze vat
samen wat ze deden en
wat ze ervan vonden: wat
een leuk spelletje is dat,
dat gaan ze vast nog
vaak spelen in de
tovertuin.
Taal (woorden)
Pip: knap geraden, bange
Pippi,
De personages worden bij
hun naam genoemd.
Het spelletje wordt
omschreven met de
woorden: Ik zie, ik zie,
wat jij niet ziet, leuk,
spelletje, en het is, geel,
uhm eens even kijken,
rood met witte stippen,
nu is het weer mijn beurt,
het is, roze, mag ik ook
meedoen, nog een keer
dan, jij bent aan de
beurt.

Een vrouwelijke
verteller introduceert
het verhaal en sluit
deze af.
De verteller vertelt
wat de personages
hebben gedaan
binnen de aflevering.

Dit is gerelateerd aan
de naam en emotie
van personages.
Dit is gerelateerd aan
de centrale
handelingen en
activiteiten. Er wordt
benoemd wat de
personages doen.

Woezel en Pip nemen
elkaar in de maling. Dit
wordt omschreven als:
weet je dat zeker, uh, ja,
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45

Omschrijvingswoorden
omgeving/setting

46

Omschrijvingswoorden
onderwerp

47

Omschrijvingswoorden
overig
Taalgebruik

48

uh ja ik weet het zeker,
ohh, ik geef het op hoor,
ik zie niets, ik heb ook
echt geen idee, hahah,
ooh, valsspeler, die
bestaat helemaal niet,
welles, hij is alleen net
weggevlogen, het is roze,
nee nee, wat is het dan
wel, het is de roze
glibberworm, die bestaat
ook helemaal niet, oh
jawel, nou dan zie ik zie
wat jij niet ziet, het is
doorzichtig en het
wappert en heeft twee
zwarte ogen, en het zit
vlak achter je, het is een
spook, haha, spoken
bestaan toch helemaal
niet, niet zo flauw doen,
het is geen spook en
geen roze worm
glibberdinges.
Woezel en Pip beschrijven
objecten in de omgeving.
De woorden die ze
hiervoor gebruiken: het
is… gevolgd door een
kleur of kleuren.
Het spelletje wordt
omschreven met de
woorden: Ik zie, ik zie,
wat jij niet ziet, en het is,
geel, rood met witte
stippen, nu is het weer
mijn beurt, het is, roze,
mag ik ook meedoen, nog
een keer dan, jij bent aan
de beurt.
X
Het taalgebruik is simpel
zonder ingewikkelde
woorden. Het beschrijft
de personages en de
relaties tot elkaar. Er
worden geen moeilijke
woorden gebruikt, maar
het is net wat abstracter,
omdat het beschrijvend
is.

Dit is gerelateerd aan
het uiterlijk van de
omgeving in kleur. Er
worden slechts enkele
objecten beschreven
die er binnen
zichtbaar zijn.
Dit is gerelateerd aan
de centrale activiteit.

X
De taal is simpel. Het
programma is voor
bijna iedereen te
begrijpen die kan
praten en simpele taal
kan begrijpen. Basis
begrip van
vriendschap en spelen
is wel belangrijk.
Dit is echter geen
absolute vereiste. Het
programma kan ook
worden bekeken
wanneer een kijker
nog niet geheel praat
of de taal kan
begrijpen. De
beeldtaal laat namelijk
ook al gedeeltelijk
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49

Doel van taal

50

Stemmen/geluid
personages

Het doel van taal is het
omschrijven van situaties
en gebeurtenissen. Het
geeft de communicatie
tussen personages aan.

Geluid
De stem van Woezel is
relatief laag in toon en
jong. Woezel kan ook
huilen als een hond/wolf.
Dit is de stem van een
jonge jongen.

beweging/gebeurtenis
sen zien. Om volledig
te begrijpen wat er
precies aan de hand
is, is taalbegrip echter
wel nodig. Zoals:
spelletje.
Gesproken taal is
belangrijker dan
geschreven tekst. Dat
laatste geeft enkel de
titel weer en
informatie over het
programma zelf. Dit is
niet noodzakelijk om
het programma
inhoudelijk te kunnen
begrijpen.
De stemmen van de
personages zijn zowel
mannelijk, als
vrouwelijk en jong. Dit
zijn kinderlijke
stemmen.

De stem van Pip is
relatief hoger in toon en
jong. Dit is de stem van
een jong meisje.

51

Stem voice-over/verteller

52

Omgevingsgeluid

53

Muziek

De stem van Molletje is
lager in toon en rustiger.
Deze stem is niet jong of
oud, maar ertussenin. Dit
is een mannelijke stem.
De stem van de verteller
is relatief wat hoger in
toon, en warm. De stem
is niet erg jong. Dit is een
vrouwelijke volwassen
stem.
Er zijn vogelgeluiden te
horen op de achtergrond.
Er zijn alleen korte
geluiden, wanneer een
bepaalde actie of emotie
wordt ondersteund.
Wanneer er wat
gevonden wordt door Pip
en Woezel is dit een korte
‘pling’.

Dit is een vrouwelijke
verteller.

Deze versterken de
natuurlijke setting.
De activiteit en emotie
worden ondersteund
met muziek.

269

9.4.2 Woezel en Pip, aflevering 7
Model nummer 9.4.2
Kolo 1
m>
Rij
Programma
1

Woezel en Pip
Aspect

2

Hoofdpersonage

3

Directe bijrollen

4

Diersoort personages

2

3

4

Seizoen + aflevering
nummer
Afl. 7 seizoen 3
Denotatie:
beschrijving
Vormgeving
Personage(s)
Woezel en Pip
Aangeduid in: de
namen die het meeste
genoemd worden, de
personages die de
centrale handelingen
uitvoeren, en de
personages die het
meeste in beeld zijn.
Buurpoes

Titel aflevering

Duur

Lichtje in de nacht
Connotatie:
interpretatie

5 min
coderi
ng

Woezel en Pip zijn
honden ; Buurpoes is
een poes.

Er zijn twee
hoofdpersonages
genaamd Woezel en
Pip.

Er is één dierlijke
bijrol. Dit personages
is betrokken tot de
centrale handeling,
maar minder vaak en
lang in beeld.
Buurpoes heeft een
ondersteunende rol.
Naast deze dierlijke
bijrol is er een ander
wezen te zien. Tante
Perenboom heeft wel
een rol als personage,
maar is niet dierlijk.
Er zijn twee
verschillende
diersoorten als
personage te zien.
Daarbij zijn er twee
personages van
hetzelfde soort:
Woezel en Pip zijn
beide honden.
Van de dieren zijn
slechts 1 of enkele
dieren zichtbaar. Dit
is generaliserend voor
de diersoort wat
betreft uiterlijk en
gedrag. Doordat
Nijntje en Nina beide
een konijn zijn, maar
een andere kleur
hebben, is dit iets
minder generaliserend
voor de diersoorten
en rassen.
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Er zijn in de
werkelijkheid meer
dan één of twee
kleuren en rassen
mogelijk voor alle
dieren. Dit is nog
relatief beperkt.

5

Overige zichtbare personages

X

Er zijn weinig
alternatieven die
worden getoond of
benoemd.
Tegelijkertijd zijn ze
niet direct
uitgesloten: ze zijn
niet zichtbaar, maar
worden ook niet als
onmogelijk benoemd.
Er zijn geen andere
dieren zichtbaar.
Dit is een
tegenstelling tot de
werkelijkheid, waarin
in een tuin veel meer
kleine en/of grote
dieren te zien zijn.

6

Fysieke kenmerken

Woezel wordt
gekenmerkt door: een
donkergrijze kleur, een
druppelvormig hoofd,
twee driehoekige
flaporen bovenop zijn
hoofd, een grote zwarte
ovalen neus, een klein
horizontaal lijf met vier
poten, geronde poten,
een halflange naar
boven gebogen staart,
twee ovalen naar
binnen gedraaide
zwarte stippen als ogen,
twee driehoekige
streepjes (vanuit een
90 graden hoek) als
wenkbrauwen. Het
gezicht van Woezel is
lichter grijs/blauw
gekleurd dan de rest
van zijn lijf. Zijn lijf
wordt gepresenteerd
met ronde boogjes
langs de contouren van
zijn lijf, in een
donkergrijs/zwarte
kleur.

Dit kan echter ook
worden gerelateerd
aan versimpeling:
door een focus te
leggen op de
personages.
De personages
hebben elk specifieke
fysieke kenmerken
waardoor ze kunnen
worden onderscheiden
van elkaar,
hoofdzakelijk in: vorm
en kleur. De fysieke
kenmerken blijven ten
alle tijden hetzelfde.
De fysieke kenmerken
zijn versimpeld
weergegeven: details
in huidtype,
beharing/bedekking,
en vorm worden niet
gepresenteerd in
vergelijking tot de
werkelijkheid. Wel
wordt een zekere
indicatie tot vacht
gepresenteerd bij
Woezel door middel
van boogjes langs zijn
lijf.
Sommige kenmerken
zijn niet
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Pip wordt gekenmerkt
door: een zachtgele
kleur, een groot rond
hoofd met een ovalen
bolling aan de zijkant
als snuit, twee
driehoekige geflapte
oren bovenop haar
hoofd met een beetje
ruimte ertussen, twee
bruine haren op haar
hoofd, een zwarte
ovalen neus, een
horizontaal lijf met vier
poten met geronde
voeten zonder tenen,
een halflange naar
boven gebogen staart,
twee ovalen naar
binnen gedraaide
zwarte stippen als ogen,
twee driehoekige
streepjes als
wenkbrauwen (met een
90 graden hoek), een
halfronde open mond
met een kleine roze
ovalen vorm aan de
bolling kant van de
mond als tong, en een
roze halsband met rood
hartje rond haar nek.
Het topje van de staart
en de oren hebben een
donkerdere gele kleur
dan haar lijf en hoofd.
De contourlijn is in een
donkerbruine kleur.

waarheidsgetrouw in
relatie tot echte
dieren: kleding,
vormen,
verhoudingen,
handen/voeten, kleur.

Buurpoes wordt
gekenmerkt door: een
witte kleur met grijze
vlekken in het gezicht
op de rug en op de
staart, een ovalen hoofd
met aan de zijkanten
twee inkepingen die
schuin naar boven
staan, een horizontaal
lijf, twee grote
driehoekige oren
bovenaan de zijkant
van haar hoofd met
twee kleinere roze
driehoekige vormen
daarbinnen, vier poten
met geronde voeten
zonder tenen, zes
snorharen vanaf de
wangen naar buiten het
gezicht wijzend, twee
blauwe ovalen iets naar

272

7

Anatomische verhouding

binnen gedraaide
vormen als ogen, een
omgekeerde driehoek
als neus, een half
rondje als mond met
een roze bolletje aan de
bolling kant als tong,
twee driehoekige
streepjes (met een 90
graden hoek) als
wenkbrauwen, en een
dikkere ovalen staart
die gebogen naar boven
wijst. De contourlijn is
een donkergrijze kleur.
Woezel heeft een groot
druppelvormig hoofd
met een relatief grote
neus en grote oren. Zijn
lijf is horizontaal
uitgelijnd en relatief
kleiner dan zijn hoofd.
Woezel heeft vier
relatief middellange
poten. Zijn staart is
halflang. Woezel heeft
als enige boogjes in zijn
contourlijn.
Pip heeft een groot rond
hoofd met een bolling
aan de zijkant als snuit.
Ze heeft relatief grote
oren. Het lijf van Pip is
horizontaal uitgelijnd en
relatief klein in
vergelijking met het
hoofd. Pip heeft vier
relatief middellange
poten. Haar staart is
halflang. Pip heeft als
enige twee losse haren
op haar hoofd.
Woezel en Pip hebben
een vergelijkbare
anatomie. De hondjes
lopen op vier poten.
Wanneer ze zitten zijn
er twee frontaal
vooraan, en twee aan
de zijkanten daarachter
te zien alsof ze deze
naar buiten vallen
(gelijkend op een
kleermakerszit). Woezel
is wat voller dan Pip,
heeft een lang gerekter
hoofd en heeft een
contourlijn met veel
meer bogen. Pip is
daarentegen slanker,
heeft een ronder hoofd,

De anatomische
verhouding van de
personages is relatief
gelijk met de
werkelijkheid van
dieren. De horizontale
lijven met vier poten,
de oren, en de
houding van Woezel,
Pip, en Buurpoes lijkt
op die van dieren in
de werkelijkheid.
Enkele aspecten zijn
echter anatomisch
incorrect in
vergelijking tot de
werkelijkheid van
dieren:
De oren zijn iets te
dichtbij elkaar
geplaatst op het
hoofd; de neuzen zin
ovaal in plaats van
driehoekig; de ogen
zijn niet bol en
hebben geen iris en
oogwit; er zijn geen
tenen zichtbaar; de
honden hebben geen
wangflappen; en de
hoofden zijn ten op
zichtte van de lijven
van de dierlijke
personages te groot.
Dit kan worden
gerelateerd aan
versimpeling. De
lijnen van de lijven
zijn veel vloeiender en
ronder. De ogen en
mond/neus zijn veel
simpeler weergegeven
met enkel een stip of
streepje. Er zijn geen
details van vormen,
onder de huid
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en een strakkere
contourlijn.

8

Gender

Buurpoes heeft een
groot ovalen hoofd met
twee driehoekige
vormen aan de zijkant.
Ze heeft een relatief
kleine neus en mond en
een dikke lange staart.
Haar lijf is relatief klein
ten opzichte van haar
hoofd. Buurpoes heeft
als enige twee horen
die recht omhoog staan
en twee inkepingen aan
de zijkant van haar
hoofd.
Woezel is een jongen.
Hij heeft een wat
lagere, jonge stem en
een wat ruwer uiterlijk
(de boogjes in zijn
contouren), wat in
combinatie met zijn
naam een meer
mannelijke indruk wekt.

liggende structuren,
of gewrichten te zien.

Dit is voor een groot
deel gebaseerd op
veronderstellingen:
naam, attributen, en
stem. Woezel lijkt een
jongen te zijn en Pip
en Buurpoes meisjes.

Pip is een meisje. Dit
blijkt uit de wat hogere
jonge stem en haar
attribuut: een roze
halsband met rood hart.
Dit in combinatie met
haar naam, wekt de
indruk dat dit een
vrouwelijk personage is.

9

Naam/benaming

Buurpoes heeft een
hogere stem en een
vrouwelijke benaming.
Dit is een vrouwelijk
personage.
De honden worden
Woezel en Pip
genoemd.
De grijs/blauwe: Woezel
De gele: Pip
De poes wordt
Buurpoes genoemd.

10

Grootte

Woezel en Pip zijn even
ongeveer even groot,
het verschil is minimaal.
Buurpoes is
daarentegen kleiner dan
de honden.

De hoofdpersonages
hebben eigen namen.
Het andere personage
wordt naar haar
diersoort en de relatie
tot de omgeving en
personages belicht,
namelijk als buur.
De hoofdpersonages
zijn het grootste,
Buurpoes is iets
kleiner.
Deze grootte
verhouding is in
vergelijking tot de
werkelijkheid juist:
honden zijn over het
algemeen groter dan
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11

Kleur(en) (van personages)

Alle personages worden
door contour omlijnd in
een donkerdere kleur
dan de kleur van hun
lijf.
Woezel is grijs/blauw in
een donkere en lichte
variant.
Pip is geel (blond) in
een zachte/lichte en
donkere variant. Ze
heeft een rood/roze
kleuraccent (halsband
met bedel).
Buurpoes is wit met
grijze/beige vlekken en
heeft blauwe (ogen) en
roze accenten
(binnenkant oren en
neus). Buurpoes heeft
als enige gekleurde
vlekken op het lijf.

katten, afhankelijk
van het ras.
De personages
hebben enkele
kleuren op het lijf en
in kleuraccenten.
Deze worden
gepresenteerd in
effen kleurvlakken
met contourlijnen in
een donkerdere kleur.
De kleuren van
Woezel, Pip en
Buurpoes zijn kleuren
die in de werkelijkheid
voor kunnen komen
voor de
desbetreffende
diersoorten.
Daarnaast zijn
sommige kleuren niet
mogelijk in de
werkelijkheid. Een
mol is namelijk niet
paars en roze, maar
zwart met lichtbruin.
Deze kleur berust op
fantasie.
De kleuren van de
personages zijn
relatief generaliserend
en stereotype. Er zijn
ook andere
mogelijkheden voor
elk dier, maar deze
worden niet getoond.

12

Lichaamsbedekking

Alle personages hebben
een vlakke, gladde,
effen gekleurde huid. Er
wordt geen zichtbare
vacht of haren getoond
binnen deze vlakken.
Zo lijken ze relatief
glad. In de
contourlijnen zijn echter
kleine indicaties
zichtbaar. Zo lijkt
Woezel wel een soort
vacht te hebben door
de geronde boogjes
langs zijn lijf. Buurpoes
heeft daarnaast aan de
zijkant van het hoofd
aan elke kant twee
inkepingen alsof er
plukken haar omhoog

Daarnaast zijn de
kleuren versimpeld:
één/enkele tinten in
effen kleurvlakken.
De lichaamsbedekking
klopt gedeeltelijk in
vergelijking tot de
werkelijkheid van
dieren. Door de effen
huidskleur zonder
structuur wordt niet
direct een vacht of
huidtype getoond.
Dieren in de
werkelijkheid hebben
dit wel over hun hele
lijf. Bij Woezel en
Buurpoes lijkt er
echter wel een vacht
te worden getoond
door middel van de
contourlijnen. Dit kan
ook worden
gerelateerd aan een
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staan. Ook heeft ze
snorharen.
Bij de Pip is het niet
duidelijk of ze een vacht
heeft of niet. Er zijn
geen boogjes die het
visualiseren.

versimpelde
weergave, waarin
details worden
weggelaten.
Pip heeft als enige
een huisdierlijk
element: de halsband.

Pip draagt een roze
halsband met rood hart
als bedel.

13

Beweging

Van geen van de dieren
of niet-dieren/nietmensen zijn
geslachtsdelen of de
anus te zien.
De honden kunnen hun
vier poten bewegen en
hun hoofd naar opzij
bewegen. Het hoofd
naar boven bewegen
kan ook, maar enkel
een klein stukje.
De poten van Woezel,
Pip, en Buurpoes
bewegen van voor naar
achter, niet opzij. De
tegenovergestelde
poten bewegen steeds
gelijktijdig naar voren
of naar achteren
wanneer ze lopen.
Wanneer ze rennen
gaan de voorpoten
gezamenlijk verder naar
voren en de
achterpoten
gezamenlijk naar
achteren. De ruggen
blijven ten alle tijden
relatief recht. Wanneer
ze zitten schuiven de
achterpoten
opgetrokken in een
gebogen houding op de
grond en vormen de
voorpoten de steun om
in evenwicht te blijven.
Ook kunnen deze
personages de staart
bewegen vanuit het
aanhechtingspunt op de
rug. De staart kan
verticaal en horizontaal
bewegen, maar blijft
aan dit punt vastzitten.

De personages
kunnen zelfstandig
bewegen en zijn
relatief flexibel. De
dieren lijken geen
rolgewrichten te
hebben, maar enkele
scharnier gewrichten
of zelfs geen. Dit kan
worden gerelateerd
aan versimpeling:
vloeiender en
makkelijker bewegen.
De dieren bewegen
zoals dieren in de
werkelijkheid. Daarbij
is de rug relatief
horizontaal en flexibel
en kunnen de poten
van voren naar
achteren bewegen.
Ook het rennen is
juist, de voorpoten
meer naar voren en
de achterpoten meer
naar achteren.

De rug van Buurpoes is
flexibeler en kan meer
krommen dan die van
Woezel en Pip. Ze kan
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tevens van een muurtje
af springen. Als ze
springt gaan beide
voorpoten naar voren
en de achterpoten naar
achter. De voorste
raken het eerste de
grond en blijven staan,
de achterpoten landen
daarna. Buurpoes loopt
hetzelfde als de
honden, maar in een
iets sneller tempo.

14

Lichamelijke functies

Van deze personages
kunnen de ogen
bewegen. Deze kunnen
worden samengeknepen
tot halve maantjes (lach
oogjes). Van Pip en
Buurpoes kan de mond
bewegen door de stip
uit te rekken of tot
halve cirkel naar
beneden weer te geven.
Van Woezel is dit niet
zichtbaar.
De personages kunnen
rennen, lopen, lachen,
zitten. De poten van
Woezel, Pip, en
Buurpoes kunnen van
voren naar achter
bewegen, maar niet
zichtbaar opzij. Ook
kunnen ze hun staart,
apart van de romp,
bewegen.
Daarnaast kunnen de
personages praten.
Tijdens het praten kan
de mond van Pip, en
Buurpoes open tot een
halve cirkel. De mond
beweegt niet mee
gelijktijdig aan de
spraak. Bij Woezel is de
mond niet zichtbaar.
Woezel kan springen en
in de boom klimmen,
door eroverheen naar
boven te lopen. Hij kan
huilen als een hond om,
om hulp te roepen. Hij
kan ook de
dennenappel
meedragen naar het
hondenhok. Hij kan met
zijn mond dingen
oppakken en dragen.

De personages
kunnen voortbewegen
en hun ogen en
ledematen bewegen.
De lichamelijke
functies zijn daarbij
relatief sterk
gerelateerd aan de
werkelijkheid van
dieren: ze kunnen op
eenzelfde manier
voortbewegen, de
ogen samenknijpen
en hun staart
bewegen. Poezen en
honden kunnen
daarnaast springen.
Dit kan tevens
worden gerelateerd
aan versimpeling:
bewegingen zijn
relatief makkelijk,
vloeiend en verticaal
en horizontaal
gepositioneerd.
Functies zijn
daarnaast in zekere
zin ‘makkelijk’ of
basis aspecten van
het dierlijke leven:
lopen en rennen.
Elk personage heeft
daarnaast aparte
getoonde functies die
in de werkelijkheid
voor kunnen komen:
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Pip kan haar pootjes
over elkaar heen
vouwen als ze gaat
slapen.
Buurpoes kan zich
wassen met haar
voorpootje, van een
muurtje af springen en
kan in de boom
klimmen door
eroverheen te lopen.

15

Emoties

Van alle personages
kunnen de ogen
bewegen. Deze kunnen
worden samengeknepen
tot halve maantjes (lach
oogjes).
Opgewekt/blij: als ze in
hun mandje liggen zijn
de hondjes blij naar de
sterren aan het kijken.
Ze zijn ook blij wanneer
Woezel weer veilig
beneden is en ze het
hok versieren met een
dennenappel.
Bang: Woezel is bang
wanneer hij bovenop de
boom staat.
Boos: Pip is bozig als
Buurpoes Woezel
plaagt.

16

Karaktereigenschappen

Op basis van gedrag en
emoties kunnen
karaktereigenschappen
worden ontleedt. Deze
worden niet specifiek
benoemd.
Woezel is spontaan,
dapper, impulsief en wil
zich graag bewijzen. Hij
denkt nog niet zo goed
over de situatie na, wat
hem in problemen
brengt. Hij is liefdevol
naar Pip, omdat hij iets
voor haar wil doen.

poezen kunnen
zichzelf wassen,
honden kunnen
dingen oppakken met
hun mond, en zowel
honden, als katten
kunnen hun
voorpoten over elkaar
heen leggen.

In hoeverre dieren in
de werkelijkheid deze
emoties ervaren is
niet bekend. Wel kan
gedrag erop lijken,
maar dit is een
menselijke
interpretatie.
Emoties is een
menselijk concept en
deze zijn als zodanig
zichtbaar in het
programma. Het
lachen bij vrolijkheid
is daar een voorbeeld
van.
Dit kan worden
gerelateerd aan
versimpeling: blij,
bang, en boos zijn
basisemoties die
relatief makkelijk
kunnen worden
omschreven en
begrepen.
Binnen dit programma
kunnen
karaktereigenschappe
n allen op basis van
veronderstellingen
worden
geïnterpreteerd,
vanuit de getoonde
emotie en het gedrag.
Woezel is dapper,
impulsief, en lief. Pip
is daarentegen
behulpzaam, slim en
lief. Buurpoes is slim
en plagend.
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Pip is behulpzaam, slim
en liefdevol naar
Woezel.
Buurpoes is slim en
plagend.

17

Interesses/houden van (van
personages)

Pip houdt van een
lichtje in de nacht. Ze
vindt de maan erg
mooi.
Buurpoes houdt van
plagen, Pip vindt dit
niet leuk. Poezen
houden volgens haar
van klimmen.
Honden houden volgens
Buurpoes niet van
klimmen en hoogtes.
Woezel en Pip zijn
daarnaast vrienden, ze
houden dan ook van
elkaar.

18

Attributen

Pip draagt ten alle
tijden een halsband.
Verder zijn er attributen
te zien die soms in
beeld komen, maar zijn
deze niet permanent
dichtbij de personages.
Dit zijn een hondenhok,
voetbal en voerbak voor
Woezel en Pip; en een
rode stenen muurtje
voor Buurpoes.
Woezel en Pip gaan wel
binnen het hondenhok,
waar tekeningen
hangen en zachte
mandjes staan.

In hoeverre dieren in
de werkelijkheid deze
karaktereigenschappe
n hebben is niet
bekend.
‘Karaktereigenschapp
en’ is een menselijk
concept en deze zijn
als zodanig te
interpreteren in het
programma. Elk
personage heeft eigen
karaktereigenschappe
n binnen het verhaal.
De personages
benoemen wat ze leuk
vinden of wat andere
niet leuk vinden.
Interesses/houden
van is gericht op
objecten, activiteiten,
en sociale relaties.
Vriendschap wordt als
een bepaalde
interesse/houden van
als sociale relatie
tussen personages
gepresenteerd.
‘Interesse/houden
van’ is tevens een
menselijk concept. In
hoeverre werkelijke
dieren deze ook
hebben, is niet
bekend.
De personages
hebben (op Pip na)
geen vaste attributen,
maar worden er wel
herhaaldelijk of
langere tijd mee
gepresenteerd. Dit
zou een vorm van
stereotypering
kunnen omvatten: het
herhaaldelijk tonen
met bepaalde
aspecten.
De halsband van Pip
is een indicatie van
het type dier: een
huisdier. Het
hondenhok, de
voerbak, en de
mandjes
ondersteunen deze
huisdierlijke lading.
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19

Gebruiksvoorwerpen

Woezel en Pip liggen in
een mand. Dit is een
bed voor huisdieren.
De dennenappel wordt
gebruikt als lichtje in
het hondenhok. Het
reflecteert de maan.
Een voerbak om te
eten.
Een hondenhok om in te
slapen.
Een voetbal om mee te
spelen.
De voorwerpen worden
niet allen direct
gebruikt binnen de
aflevering.

20

Kleurgebruik (algeheel)

Programma
In dit programma
worden hoofdzakelijk
zachte primaire,
secundaire, en tertiaire
kleuren gebruikt in
lichte en donkere
tinten. De kleuren zijn
niet hard, glanzend of
fel, maar mat, zacht en
effen.
De getoonde
kleurenzijn: zwart, wit,
bruin, rood, roze, geel,
groen, blauw, paars.
Deze hebben allen een
lichte tint, met
uitzondering van wit en
zwart. Het zwart is
minder hard door deze
niet helemaal effen
weer te geven, maar als
potloodkleur.
Elementen/vlakken
hebben één bepaalde
kleur. Er zijn geen
kleuren door elkaar
gemengd, maar als vlak
van elkaar gescheiden.
Soms is er een hele
subtiele slagschaduw
zichtbaar in een iets
lichtere tint van een
kleur.

Dieren in de
werkelijkheid hebben
niet direct
gebruiksvoorwerpen
en hebben geen zelf
gekochte/gemaakte
spullen. Nietnatuurlijk-aanwezige
voorwerpen of
gebruiksvoorwerpen
worden in de
werkelijkheid door de
mensen gemaakt,
gebruikt, en/of
verschaft.
Binnen dit programma
kan een dierlijke
lading worden
ontleedt: het zijn
gebruiksvoorwerpen
die passen bij het
leven van huisdieren,
verschaft door een
(menselijk) baasje.
De kleuren zijn zacht,
effen, en in een
enkele tint/tinten
zichtbaar. Er worden
primaire, secundaire,
en tertiaire kleuren
getoond.
De meeste kleuren
zijn relatief
natuurgetrouw. De
planten en bomen zijn
overwegend groen,
bruin, rood, het water
is blauw, het gras is
groen, en de bloemen
zijn rood of roze.
Objecten en
attributen hebben
andere kleuren.
Sommige kleuren zijn
echter niet kloppend
met de werkelijkheid.
Zo is de perenboom
roze en geel (in plaats
van bruin met groene
tinten), en zijn bomen
die verder weg staan
blauw of grijzig (in
plaats van donkerder
groen). Ook zijn
wolken niet blauw of
roze, maar
overwegend wit of
grijs in de
werkelijkheid.

280

Wanneer er schaduwen
en overlapping worden
getoond, dan zijn er
vlakken in een donkere
of lichtere kleur. Deze
lopen niet in elkaar
over, maar zijn
vloeiende vakken in de
vorm van een object of
schaduw. Wanneer
voorwerpen dichtbij te
zien zijn, dan kan over
de kleur (en het object)
een wazig effect liggen.
Dit geeft een diepte
aan.

In tegenstelling tot
het programma
komen in de
werkelijkheid
meerdere
verschillende kleuren
en tinten tegelijkertijd
voor dan worden
gepresenteerd binnen
dit programma.
Binnen deze
aflevering wordt een
nachtelijk
kleurenthema
getoond.

Alle personages hebben
een contourlijn in een
donkerdere kleur dan ze
zelf zijn. De overige
setting heeft geen
contourlijnen, maar zijn
kleurvlakken naast
elkaar.
Daarnaast zijn binnen
dit programma
donkerdere kleuren te
zien: het is nacht.
Daarbij zijn
voornamelijk blauwe,
paarse, en grijze tinten
zichtbaar.
De gloed van het
maanlicht wordt
weergegeven door een
grote cirkel omtrek om
de dennenappel heen.
Deze is in dezelfde,
maar minder verzadigde
kleur als de
dennenappel. De
dennenappel heeft aan
de linker zijkant witte
stipjes en lijntjes alsof
deze belicht is.
21

Plasticiteit (2D/3D)

Dit programma is twee
dimensionaal, het beeld
is plat.
Wel wordt er een kleine
vorm van diepte
weergegeven door
middel van
kleurverschillen,
overlapping, en subtiele
slagschaduw. Dit wordt
ook weergegeven door
bepaalde objecten in de
voorgrond wazig te
maken. Het lijkt dan

Deze plasticiteit is
anders dan de
werkelijkheid en lijkt
op een andere
realiteit/wereld: er is
geen directe
ruimtelijkheid
zichtbaar.
De plasticiteit is
simpeler dan de
werkelijkheid: de
ruimtelijkheid wordt
niet direct getoond,
maar versimpeld tot
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22

Vormen

23

Stijl

24

Setting

alsof dit te dichtbij is
om met de ogen scherp
te kunnen zien in de
ruimte.
De vormen in dit
programma zijn allen
afgerond; er zijn geen
scherpe hoeken te zien,
maar vormen zijn
stomp en gebogen.
De vormen/contouren
van objecten, wezens,
en planten zijn relatief
gedetailleerd. De
vormen van planten,
bomen en het gras zijn
aan de buitenranden
(van elke kleur)
organisch in boogjes
weergegeven. Hierdoor
lijkt de contour van een
werkelijke struik of
boom te worden
getoond. Inkepingen en
korte en lange boogjes
wisselen elkaar af,
gelijkend op de vorm
van blaadjes en een
massa bladeren.
Ook de vorm van
Woezel wordt
weergegeven met
boogjes, wat een vacht
indicatie geeft. Pip is
daarentegen een
vloeiende lijn, wat een
indicatie is voor een
korte vacht of glad lijf.
De stijl lijkt op
tekeningen in
stopmotion, zonder de
schakeling tussen
beelden.
Omgeving
Alle activiteiten en
handelingen vinden
buiten plaats in de
Tovertuin. Dit is een
tuin met een grasveld,
bomen, planten en
struiken: een
natuurlijke omgeving.
Binnen de Tovertuin zijn
vier plekken in deze
aflevering: rondom
Tante Perenboom op
het grasveld, bij de
omgevallen boom, bij
het muurtje van
Buurpoes, en in het
hondenhok.

overlapping en
kleurverschillen.
De vormen zijn
simpel, ongevaarlijk,
en zacht
weergegeven.
Binnen dit programma
zijn de contouren van
vormen relatief
gedetailleerd. De
vormen zijn niet enkel
basis vormen van
bollen, vierkanten of
driehoeken, maar
hebben een
organische vloeiende
lijn. De contourlijnen
zijn gebaseerd op de
eigenschappen in
materialiteit van het
dier, object of natuur.
Deze lijnen zijn
versimpeld, maar niet
tot enkel basisvormen
teruggebracht.
Individuele blaadjes
van bomen of struiken
zijn bijvoorbeeld niet
te onderscheiden,
maar de contourlijn is
wel bladervormig
weergegeven en niet
enkel in geronde
boogjes.
De stijl is getekende
computeranimatie.

Er is één centrale
setting: buiten in de
natuur, binnen de
Tovertuin.
Daarbij zijn
verschillende plekken:
rondom Tante
Perenboom, bij de
omgevallen boom, bij
het muurtje van
Buurpoes, en in het
hondenhok.
De setting wordt
simpel weergegeven
met verschillende
natuurlijke elementen
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Van Woezel en Pip is
daarnaast een
thuisbasis te zien; zij
slapen uiteindelijk in
hun hondenhok. Dit is
een klein houten
rechthoekig huisje met
een opening aan de
voorkant.
Ook ligt er een half
omgevallen boom in
een ander deel van de
tuin, die schuin naar
boven steekt.
25

26

Plaatsen/plekken

Land

De tovertuin vormt de
centrale plek in deze
aflevering. De naam
van deze plek wordt
door de verteller
gegeven.
Binnen de Tovertuin zijn
er vier aparte plekken
zichtbaar. Deze worden
niet benoemd, maar
worden getoond door
een combinatie van:
personages,
gebruiksvoorwerpen, en
natuurlijke elementen
(bomen, planten,
struiken). De
verschillende plekken
zijn: buiten op het gras
naast Tante
Perenboom, bij de
omgevallen gevaarlijke
boom, de plek van
Buurpoes op het
muurtje, en het
hondenhok van Woezel
en Pip.
Er wordt geen land
genoemd. De gesproken
taal is Nederlands.

(bomen, planten,
struiken, en gras) en
bepaalde personages
(Tante Perenboom).
Daarmee is de plek en
setting snel duidelijk,
ook al zijn niet alle
mogelijkheden of
exacte plekken
daarbinnen te zien.
De setting in een tuin
sluit goed aan op de
diersoorten: alle
getoonde dieren
zouden in een tuin
kunnen leven.
De gehele plaats
wordt concreet
benoemd: de
Tovertuin. Dit
impliceert een
buitenomgeving, wat
wordt bevestigt door
het tonen van:
meerdere bomen,
planten, gras, en de
open lucht. Waar de
tuin precies is, is niet
bekend.
In de buiten
omgeving zijn drie
centrale plekken waar
personages worden
getoond en
samenkomen:
rondom Tante
Perenboom, bij de
omgevallen boom, bij
Buurpoes op het
muurtje, en bij het
hondenhok.
Op basis van de
gesproken taal kan
worden veronderstelt
dat het verhaal zich
afspeelt in Nederland.
Er wordt echter geen
land genoemd,
waardoor er geen
definitief antwoord
kan worden gegeven.
In de werkelijkheid
worden landen wel
benoemd. Of dieren
daar kennis van
nemen of gebruiken is
niet bekend.
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27

Thuisbasis

Woezel en Pip hebben
een vaste thuisbasis in
het hondenhok. Dit is
een klein wit huis, met
houten planken, een
rood puntdak, en een
grote opening in de
vorm van ronde bood
met vlakke onderkant.
Het huis van menselijke
baasjes is niet te zien.
Van Buurpoes wordt
geen onderkomen
getoond. Dit personage
heeft wel een vaste
eigen plek binnen de
Tovertuin, waar ze
slaapt: een rood stenen
muurtje.

Dit kan tevens
worden gerelateerd
aan versimpeling: het
noemen van een land
is niet essentieel in
het begrip van de
leefwereld en het
programma en kan
dan achterwege
worden gelaten.
Woezel en Pip hebben
een vaste thuisbasis
in de Tovertuin in het
hondenhok. Dit kan
worden beschouwd
als een huisdierlijk
onderkomen,
verschaft door
mensen.
Enerzijds is dit een
thuisbasis die in de
werkelijkheid mogelijk
is voor dieren.
Honden kunnen een
hondenhok hebben
als huisdier, verstrekt
door een menselijk
baasje.
Anderzijds wordt een
dergelijke thuisbasis,
een houten hok
buiten, niet of
nauwelijks gebruikt
door mensen in de
werkelijkheid (voor
huisdieren).
Huisdieren leven
normaal gesproken in
het huis van mensen.
Het huis van
menselijke baasjes is
nooit zichtbaar.
De centrale plaats van
Buurpoes kan
eveneens tweeledig
worden opgevat.
Enerzijds is een
muurtje een
mogelijke slaapplek
voor katten in de
werkelijkheid. Katten
kunnen op muurtjes
springen en als deze
breed genoeg is erop
liggen. Anderzijds
hebben katten als
huisdier vaker een
plaats binnen het huis
van mensen.
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28

Aankleding

De Tovertuin is
aangekleed met
verschillende objecten,
voorwerpen, en
natuurlijke elementen.
Hoewel de getoonde
voorwerpen relatief
beperkt zijn
(hondenhok, voetbal,
voerbak) is de natuur
voornamelijk erg druk.
Meerdere bomen,
struiken, en planten in
verschillende kleuren en
vormen overlappen
elkaar aan de rand van
het grasveld. Het
grasveld zelf is wat
rustiger, dit is een
groen groter vlak.
De lucht wordt getoond
met verschillende grote
en kleine sterren en een
maan.
De objecten en
natuurlijke elementen
hebben allen een
contourlijn in
verschillende vormen.
Deze vormen tonen de
eigenschappen van iets
in massa of bedekking.
De bomen, struiken, en
planten hebben
contourlijnen die de
vorm van bladeren
volgen. Het grasveld
heeft daarentegen een
contourlijn langs enkele
sprieten vormen. Het
hondenhok heeft

Daarnaast kan dit
worden gerelateerd
aan versimpeling: de
personages hebben
een simpele vaste
thuisbasis, zonder een
groter menselijk huis
(en plaats daarbinnen
voor de dieren) te
presenteren. Het
hondenhok is een
simpel gebouw en het
rode muurtje een
simpele herkenbare
plek, beide onderdeel
van de Tovertuin,
waardoor er één
centrale plek kan
worden
gepresenteerd.
De setting is relatief
druk door de
aankleding met en
overlapping van veel:
objecten, wezens en
vooral natuurlijke
elementen.
De aankleding is
tevens simpel: door
simpele elementen
wordt al snel een
bepaalde setting/plek
weergegeven:
namelijk buiten in een
natuurlijke omgeving.
Daarbij worden
natuurlijke elementen
(bomen, planten, en
struiken) in een
versimpelde vorm
(zonder individuele
bladeren, maar met
een gedetailleerdere
contourlijn) en in
grotere hoeveelheid
getoond.
De aankleding
versterkt de
presentatie van een
bepaalde plaats: de
natuurlijke setting
van een tuin. Binnen
deze aflevering wordt
een nacht
gepresenteerd: de
lucht wordt getoond
met vele verschillende
sterren en een maan.
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daarentegen relatief
rechte horizontale en
verticale vormen, zoals
houten planken.

29

Middelen

Het hondenhok wordt
getoond met houten
planken in de vorm van
een wit houten huis met
een roodpuntdak. Aan
één zijde is een opening
in de vorm van een
boog met vlakke
onderkant. Van de
binnenkant zijn
verschillende
tekeningen te zien: van
een bloem en een bot.
Het hondenhok wordt
aangekleed met een
dennenappel in de
opening.
Er zijn verschillende
middelen te zien. Deze
worden ingezet voor
een bepaald doel.
Een lichtje om iets te
zien in het donker.
Een omgevallen hoge
boom, om hoger in de
lucht te komen.
Vrienden om elkaar te
helpen.

30

Voedsel

Er is in deze aflevering
geen voedsel te zien.
Er staat wel een honden
voerbak buiten, maar
deze wordt niet
gebruikt en er zit niets
in.

31

Omgevingsveranderingen/alte
rnatieven

Er zijn geen grote
veranderingen in de
omgeving als geheel:
de natuurlijke omgeving
is constant.
De omgeving verandert
echter in specifieke
invulling doordat de
personages naar andere
plekken gaan: er
worden andere plekken

De middelen zijn
relatief simpel en
doelgericht. Deze zijn
gerelateerd aan de
activiteiten, sociale
relaties, en interesses
van personages.
Dieren in de
werkelijkheid maken
geen gebruik van
dezelfde middelen.
Honden gaan niet
direct op zoek naar
een lichtje in het
donker. Er ligt een
menselijke betekenis
besloten in de
getoonde middelen
binnen deze
aflevering.
Er wordt niet direct
voedsel getoond,
maar een indicatie
gegeven van het
bestaan. De voerbak
geeft een indicatie
voor voer van en voor
huisdieren.
De algehele
natuurlijke omgeving
blijft relatief gelijk. In
vergelijking tot de
andere afleveringen is
er een verschil te zien
in kleur: het is nacht
binnen deze
aflevering.
De invulling van de
omgeving verandert
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binnen de omgeving
getoond, de natuur is
dan steeds net even
anders (plaatsing
bomen/struiken) en
anders aangekleed.
De omgeving verandert
daarnaast zeer subtiel
doordat de personages
dit zelf aanpassen.
Woezel Hangt een
dennenappel in de
opening van het
hondenhok.

32

Handelingsvermogen

Verhaal
Personage(s)
De personages kunnen
zelfstandig bewegen,
communiceren, en
slapen. Ze kunnen
zichzelf verplaatsen,
zelf op avontuur gaan
en zelf beslissen wat ze
gaan doen.
Woezel en Pip zijn niet
direct afhankelijk van
mensen. (al geeft de
halsband de indicatie
van wel).
Woezel kan zelfstandig
in de boom klimmen,
maar kan er niet meer
uit. Hij kan zichzelf niet
redden en is afhankelijk
van de hulp van Pip en
Buurpoes.
Buurpoes kan beter
klimmen dan Woezel.
Zij kan hem helpen.

33

Motivatie

Woezel wil Pip blij
maken door het lichtje
te halen voor in hun
hok.
Pip gaat hulp halen om
Woezel te redden.
Buurpoes helpt Woezel
uit de boom, omdat hij
niet meer naar beneden
durft.
Woezel neemt een
dennenappel mee voor
in het hok, als
cadeautje voor Pip.

op basis van de
verplaatsing van
personages binnen de
grote setting, naar
verschillende plekken.
Daarnaast passen de
personages de
omgeving zeer subtiel
aan, door een
dennenappel toe te
voegen aan het
hondenhok. Dit
element is in de
andere afleveringen
niet terug te zien.

De personages
kunnen relatief
zelfstandig handelen,
communiceren, en
dingen ondernemen.
Er is wel een
onderscheid in
vaardigheden van de
personages. Buurpoes
kan daarbij meer dan
Woezel en Pip; zij kan
beter klimmen en
Woezel uit de boom
helpen.
Woezel en Pip zijn
niet direct afhankelijk
van baasjes (al geeft
de voerbak, het
hondenhok, en de
halsband de indicatie
van de dieren als
huisdier van een
menselijke baas).
Er worden geen
exacte redenen
gegeven/besproken
waarom iets gebeurd,
maar de personages
zijn wel gericht op
dezelfde centrale
onderwerp en
activiteit.
De motivatie is
daarbij afhankelijk
van het onderwerp,
de activiteit, en de
sociale relaties tussen
de personages.
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34

Positie personages (in verhaal
en in relatie tot elkaar)

Woezel en Pip zijn gelijk
aan elkaar, zij zijn
beide hoofdpersonages.
Woezel en Pip lijken
beide erg jong
(kinderen) door hun
speelsheid, jonge
stemmen, onschuld
(vrienden die lekker
rennen), en energie. Ze
blijven rondrennen en
spelen is de
hoofdactiviteit.
Woezel kan niet
zelfstandig uit de boom
komen. Daarvoor is hij
afhankelijk van de hulp
van Buurpoes. Zij staat
daarmee even in een
positie boven Woezel.
Door enkele elementen
lijkt het alsof de
hondjes een baas
hebben (iemand die
boven hen staat): de
voerbak, halsband en
het hondenhok.

35

36

Positie kijker

Activiteit(en) van personages

De kijker kan meekijken
bij wat de personages
doen. In het begin van
de intro wordt de kijker
aangekeken door de
personages en
uitgenodigd om mee te
kijken ‘kom je spelen’.
Daarna is de rol van de
kijker gereduceerd tot
observant, hij heeft
geen rol maar kan
meekijken.
Personages staan altijd
binnen een 180 graden
lijn.
Woezel en Pip liggen op
hun rug en kijken naar
de sterren en de maan.
Pip gaat slapen.
Woezel gaat de maan
halen. Hij loopt naar de
hoge boom. Hij springt
omhoog. Ook loopt hij
de boom op naar de
top.
Woezel roept om hulp.

De personages zijn
relatief gelijk aan
elkaar, maar Woezel
en Pip hebben binnen
het verhaal een
centralere positie. Het
draait om hen.
Buurpoes kan in
handelingspositie
meer dan Woezel en
Pip. De personages
zijn in positie tot
elkaar echter relatief
gelijkwaardig, met
eigen kwaliteiten.
Woezel, Pip, en
Buurpoes lijken
kinderlijk in energie
en gedrag: actief en
speels.
Woezel en Pip lijken
huisdieren te zijn. Ze
zijn echter niet direct
afhankelijk van
mensen. Menselijke
personages en/of
menselijk handelen
wordt niet getoond.
Er is een zekere
vierde wand. Het
wordt gepresenteerd
om mee te kijken.
De kijker wordt niet
als onderdeel van de
verhaalwereld
gepositioneerd.

De activiteiten zijn
gericht op eenzelfde
centraal onderwerp:
het regelen van een
lichtje in de nacht.
Wanneer Woezel in de
problemen komt,
moeten de andere
personages hem
helpen.
De activiteiten zijn
gedeeltelijk
gerelateerd aan de
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Pip wordt wakker en
zoekt Woezel.
Pip gaat hulp halen. Ze
maakt Buurpoes wakker
en ze gaan samen naar
Woezel.
Buurpoes strekt zich uit
en springt van het
muurtje. Ze plaagt
Woezel.
Buurpoes helpt Woezel
uit de boom en gaat
weer weg.
Woezel en Pip gaan
naar hun hondenhok en
gaan slapen.
37

Persoonlijke ontwikkeling

Woezel leert dat de
maan te ver weg staat
en dat hij een beetje
bang is voor hoogtes.
Woezel leert dat hij niet
goed kan klimmen.

38

Onderwerp

39

Perspectief

Opbouw
Een lichtje in de nacht

Dit verhaal wordt
gepresenteerd vanuit
het perspectief van
Kikker en zijn vriendjes.
De personages maken
het verhaal zelf mee.
Zij vertellen dit niet
duidelijk aan de kijker.
Er is een verteller die
het verhaal inleidt en
afsluit. Deze geeft geen
commentaar tijdens het
verdere verloop van de
aflevering, de dieren
vertellen het verhaal
dan zelf.

werkelijkheid van
dieren.
Dieren kunnen
klimmen in bomen,
slapen, en honden
kunnen blaffen.
De getoonde
activiteiten
presenteren
daarnaast een zekere
menselijke
betekenislaag; dit zijn
veelal activiteiten die
normaal gesproken
door mensen worden
uitgevoerd, zoals: het
aandoen van een
lichtje in de nacht, het
halen van andere
vrienden, en het
helpen van vrienden.
De persoonlijke
ontwikkeling is
gerelateerd aan het
ontdekken van (en de
begrenzing aan) eigen
vaardigheden en
kwaliteiten.
Daarnaast leert
Woezel dat de maan
buiten bereik van
dieren is.
Dit is gerelateerd aan
de centrale activiteit
en natuur: het
kunnen zien in de
nacht.
Er wordt een
ogenschijnlijk dierlijk
perspectief en
leefwereld getoond.
Het lijkt alsof de
kijker van een
afstandje naar de
dieren kijkt. De dieren
maken het verhaal
zelf mee, maar
vertellen het niet aan
de kijker.
Er is een verteller die
het verhaal
introduceert en
afsluit, maar deze
mengt zich niet in de
beleving van de
personages tijdens
het verhaal.
Het programma is
echter gemaakt door
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40

Plot

Woezel en Pip liggen in
hun mandjes buiten bij
Tante Perenboom. Het
is warm buiten.
Woezel en Pip kijken
naar de sterren en de
maan. Ze liggen op hun
rug.
Pip verwonderd zich
over de maan.
Woezel denkt dat deze
wel in hun hondenhok
past.

mensen, waarin een
onontkoombaar
menselijk perspectief
op dierlijkheid en
menselijkheid ligt
besloten.
De plot is opgebouwd
rondom de centrale
activiteit: het halen
van een lichtje in de
nacht.
Daarin zit een opbouw
naar een conflict
(Woezel kan niet
meer naar beneden),
oplossing daarvan
(Buurpoes haalt
Woezel uit de boom),
alternatief (de
dennenappel als
lichtje), en herstel
van de sfeer.

Pip gaat slapen.
Woezel gaat proberen
het lichtje/de maan te
halen voor Pip. Hij loopt
weg van de plek.
Woezel komt iets verder
op een grasveld voor de
omgevallen boom. Hij
probeert zo hoog
mogelijk te springen om
bij de maan te komen.
Dat lukt niet.
Woezel besluit om de
omgevallen boom te
gebruiken en omhoog
te lopen.
Woezel valt na een klein
stukje van de stronk af.
Hij probeert het
opnieuw.
Bovenaan kan hij nog
steeds niet bij de maan,
maar durft hij ook niet
meer terug naar
beneden.
Woezel huilt als een
hond omhoog naar de
maan om Pip te roepen.
Pip wordt wakker en
hoort Woezel. Ze gaat
het zoeken.
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Pip heeft Woezel
gevonden bovenin de
boom. Zij kan hem niet
helpen naar beneden en
gaat hulp halen.
Pip gaat naar Buurpoes
en maakt haar wakker.
Buurpoes rekt zich uit
en strekt haar been.
Buurpoes springt van
haar muurtje en gaat
met Pip mee.
Buurpoes en Pip komen
aan bij Woezel.
Buurpoes plaagt
Woezel.
Buurpoes helpt Woezel
achteruit lopend uit de
boom.
Buurpoes gaat weer
weg om verder te
slapen.
Woezel en Pip gaan
naar hun hondenhok.
Woezel en Pip praten.
Woezel hangt de
dennenappel in de
opening van het
hondenhok.
Pip geeft Woezel een
kus op zijn wang.
De maan verlicht de
dennenappel en is een
lichtje in de nacht.
De hondjes gaan
slapen.

41

Chronologie

De verteller vertelt over
het lichtje van de maan
dat over de hele wereld
te zien is.
Het verhaal wordt
vertelt in
chronologische
volgorde.
Woezel en Pip spreken
over een lichtje in de
nacht. Pip vindt de
maan een mooi lichtje.

Het verhaal is
chronologisch
opgebouwd.
Verschillende
activiteiten volgen
elkaar logisch in het
verloop van de
centrale activiteit en
onderwerp: het
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Woezel probeert de
maan de halen voor Pip.
Hij klimt in een boom.

regelen van een
lichtje in de nacht.

Woezel kan niet bij de
maan, maar ook niet
meer uit de boom. Hij
roept om hulp.
Pip komt Woezel helpen
en haalt Buurpoes.
Buurpoes helpt Woezel
uit de boom.

42

43

44

Verteller (man/vrouw, positie)

Omschrijvingswoorden
personages

Omschrijvingswoorden
gebeurtenis/situatie

Woezel en Pip gaat naar
het hondenhok, waar
Woezel de dennenappel
als reflector van de
maan ophangt.
Een vrouwelijke
verteller vertelt de titel
van de aflevering en
vertelt wat Woezel en
Pip aan het doen zijn
aan het begin van het
verhaal. Zij is niet
zichtbaar.
Aan het einde sluit ze
ook het verhaaltje af.
Ze vat samen wat er
gebeurde en geeft een
boodschap mee: de
maan is een lichtje voor
iedereen op de wereld.
Taal (woorden)
Woezel: Pip zegt dat hij
het helemaal niet durft
om de maan te halen.
Buurpoes zegt dat
honden helemaal niet
kunnen klimmen. Pip
noemt hem gekkie en
wel stoer.
Pip: hond
Buurpoes: alleen
poezen klimmen in
bomen. Pip zegt dat
Buurpoes moet
ophouden met plagen.
Ze miauwt. Ze gaat
weer slapen.
Het halen van een
lichtje wordt
omschreven met de
woorden: nacht, slapen,
haal ik toch gewoon,
durf jij toch helemaal
niet, spring, klim, blij
maar gewoon hier, ik ga
hem voor haar halen, ik

Een vrouwelijke
verteller introduceert
het verhaal en sluit
deze af.
De verteller geeft een
boodschap mee: de
maan als lichtje voor
iedereen op de
wereld. Die kan een
individu niet voor
zichzelf hebben.

Dit is gerelateerd aan
de
karaktereigenschappe
n, vaardigheden en
diersoorten van de
personages.

De omschrijving is
gerelateerd aan de
centrale activiteit,
setting en emotie.
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wilde de maan voor je
halen.
Woezel zit vast bovenin
de boom. Dit wordt
omschreven als: oh
nee, hoe kom ik nou
naar beneden, anders
moet ik hier voor altijd
boven blijven, Pip help,
ik durf niet meer naar
beneden
Pip gaat Woezel helpen,
wat wordt omschreven
door de woorden:
Woezel waar ben je,
Woezel wat doe je daar,
houdt je goed vast, ik
ga hulp halen, Buurpoes
Woezel heeft iets stoms
gedaan, we moeten
hem helpen, ik ben zo
blij dat je weer beneden
bent, wie klimt er nou
ook in de hoge boom.

45

46

Omschrijvingswoorden
omgeving/setting

Omschrijvingswoorden
onderwerp

Buurpoes helpt Woezel
uit de boom. Dit wordt
omschreven met de
woorden: nou goed
dan, kom maar mee, je
kunt het best, ik pak je
staart wel vast, en dan
lopen we achteruit,
dank je voor het
redden.
De omgeving wordt
omschreven als: warm,
buiten, nacht, bij Tante
Perenboom, midden in
de nacht, veel te
gevaarlijk, zelfs
Buurpoes vindt dat
hoog
Zichtbare elementen
worden omschreven
als: maantje, lichtje,
maar die staat toch veel
te hoog, zachte witte
gloed, maanlicht, het
lichtje in de nacht, over
de hele wereld, voor
alle kinderen, voor
iedereen
Het lichtje in de nacht
wordt omschreven als:
lichtje, gloed,
reflecteert,
dennenappel, zien,
glinstert, en maan.

Dit is gerelateerd aan
de temperatuur,
enkele zichtbare
elementen, en plaats.

Dit is gerelateerd aan
een natuurlijk
fenomeen, de maan.
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47

Omschrijvingswoorden overig

48

Taalgebruik

49

Doel van taal

50

Stemmen/geluid personages

De verteller omschrijft
het maanlicht als:
“De maan is het lichtje
in de nacht over de hele
wereld.
Het lichtje is voor alle
kinderen, voor
iedereen”
Het taalgebruik is
simpel zonder
ingewikkelde woorden.
Het beschrijft de
personages en de
relaties tot elkaar. Er
worden geen moeilijke
woorden gebruikt, maar
het is net wat
abstracter, omdat het
beschrijvend is.

Het doel van taal is het
omschrijven van
situaties en
gebeurtenissen. Het
geeft de communicatie
tussen personages aan.

Geluid
De stem van Woezel is
relatief laag in toon en
jong. Woezel kan ook
huilen als een
hond/wolf. Dit is de
stem van een jonge
jongen.

Dit is gerelateerd aan
de wijze les die de
vertelster geeft over
de natuur en de
wereld.

De taal is simpel. Het
programma is voor
bijna iedereen te
begrijpen die kan
praten en simpele taal
kan begrijpen. Basis
begrip van
vriendschap en spelen
is wel belangrijk.
Dit is echter geen
absolute vereiste. Het
programma kan ook
worden bekeken
wanneer een kijker
nog niet geheel praat
of de taal kan
begrijpen. De
beeldtaal laat
namelijk ook al
gedeeltelijk
beweging/gebeurtenis
sen zien. Om volledig
te begrijpen wat er
precies aan de hand
is, is taalbegrip echter
wel nodig. Zoals:
nacht, licht, en
gevaarlijk.
Gesproken taal is
belangrijker dan
geschreven tekst. Dat
laatste geeft enkel de
titel weer en
informatie over het
programma zelf. Dit is
niet noodzakelijk om
het programma
inhoudelijk te kunnen
begrijpen.
De stemmen van de
personages zijn zowel
mannelijk, als
vrouwelijk en jong.
Dit zijn kinderlijke
stemmen.

De stem van Pip is
relatief hoger in toon en
jong. Dit is de stem van
een jong meisje.
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51

Stem voice-over/verteller

52

Omgevingsgeluid

53

Muziek

De stem van Buurpoes
is iets hoog in toon en
jong. De stem is iets
scherper dan die van
Pip. Dit is de stem van
een jong meisje.
De stem van de
verteller is relatief wat
hoger in toon, en warm.
De stem is niet erg
jong. Dit is een
vrouwelijke volwassen
stem.
Er zijn krekels te horen
op de achtergrond.
Er zijn alleen korte
geluiden, wanneer een
bepaalde actie of
emotie wordt
ondersteund.

Dit is een vrouwelijke
verteller.

Deze versterken de
natuurlijke setting.
De activiteit en
emotie worden
ondersteund met
muziek.
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9.4.3 Woezel en Pip, aflevering 13
Model nummer 9.4.3
Kolo 1
m ->
Rij
Programma
1

Woezel en Pip
Aspect

2

Hoofdpersonage

3

Directe bijrollen

2

3

4

Seizoen +
aflevering nummer
Afl.13 seizoen 3
Denotatie:
beschrijving
Vormgeving
Personage(s)
Woezel en Pip
Aangeduid in: de
namen die het
meeste genoemd
worden, de
personages die de
centrale handelingen
uitvoeren, en de
personages die het
meeste in beeld zijn.
Buurpoes en Molletje
zijn directe dierlijke
bijrollen.

Titel aflevering

Duur

Spookjes!
Connotatie:
interpretatie

5 min
coderi
ng

Daarnaast zijn er
andere dieren
zichtbaar die de
centrale handeling
ondersteunen. Maar
deze kunnen niet
praten en zijn
daarmee niet
gelijkwaardig aan de
directe bijrollen en
hoofdpersonages (zie
rij 5).
4

Diersoort personages

Woezel en Pip zijn
honden ; Buurpoes is
een poes ; en
Molletje is een mol

Er zijn twee
hoofdpersonages
genaamd Woezel en
Pip.

Er zijn twee dierlijke
directe bijrollen. Deze
personages zijn
betrokken tot de
centrale handeling,
maar minder vaak en
lang in beeld.
Naast deze dierlijke
bijrollen zijn er een
ander wezens te zien.
Tante Perenboom en De
wijze varen hebben wel
een rol als personage,
maar zijn niet dierlijk.
Er zijn drie
verschillende
diersoorten als
personage te zien.
Daarbij zijn twee
personages van
hetzelfde soort, maar
zien ze er anders uit.
Woezel en Pip zijn
beiden honden, maar
van een ander ras.
Van de dieren zijn
slechts 1 of enkele
dieren zichtbaar. Dit is
generaliserend voor de
diersoort wat betreft
uiterlijk en gedrag.
Doordat Woezel en Pip
beide een hond zijn,
maar een andere kleur
hebben, is dit iets
minder generaliserend
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voor deze diersoort,
maar nog steeds
relatief beperkt. Er is in
de werkelijkheid meer
dan één of twee kleuren
mogelijk.

5

6

Overige zichtbare personages

Fysieke kenmerken

Vlindertje: een
vlinder, Uiltje: een
uil, Muis: een muis,
en Spinnetje: een
spin.

Woezel wordt
gekenmerkt door:
een donkergrijze
kleur, een
druppelvormig hoofd,
twee driehoekige
flaporen bovenop zijn
hoofd, een grote
zwarte ovalen neus,
een klein horizontaal
lijf met vier poten,
geronde poten, een
halflange naar boven
gebogen staart, twee
ovalen naar binnen
gedraaide zwarte
stippen als ogen,
twee driehoekige
streepjes (vanuit een
90 graden hoek) als
wenkbrauwen. Het
gezicht van Woezel is
lichter grijs/blauw
gekleurd dan de rest
van zijn lijf. Zijn lijf
wordt gepresenteerd
met ronde boogjes
langs de contouren

Er zijn weinig
alternatieven die
worden getoond of
benoemd. Tegelijkertijd
zijn ze niet direct
uitgesloten: ze zijn niet
zichtbaar, maar worden
ook niet als onmogelijk
benoemd.
Deze dieren kunnen
niet praten, maar doen
wel mee aan de
centrale handeling en
activiteit. Ze
ondersteunen deze:
een feestje met
meerdere dieren.
Ook van deze dieren is
steeds één enkel
exemplaar te zien, wat
als relatief
generaliserend kan
worden geïnterpreteerd
voor de verschillende
diersoorten. Er worden
weinig alternatieven
getoond of benoemd.
De personages hebben
elk specifieke fysieke
kenmerken waardoor ze
kunnen worden
onderscheiden van
elkaar, hoofdzakelijk in:
vorm en kleur. De
fysieke kenmerken
blijven ten alle tijden
hetzelfde.
De fysieke kenmerken
zijn versimpeld
weergegeven: details in
huidtype,
beharing/bedekking, en
vorm worden niet
gepresenteerd in
vergelijking tot de
werkelijkheid. Wel
wordt een zekere
indicatie tot vacht
gepresenteerd bij
Woezel door middel van
boogjes langs zijn lijf.
Sommige kenmerken
zijn niet
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van zijn lijf, in een
donkergrijs/zwarte
kleur.
Pip wordt gekenmerkt
door: een zachtgele
kleur, een groot rond
hoofd met een ovalen
bolling aan de zijkant
als snuit, twee
driehoekige geflapte
oren bovenop haar
hoofd met een beetje
ruimte ertussen, twee
bruine haren op haar
hoofd, een zwarte
ovalen neus, een
horizontaal lijf met
vier poten met
geronde voeten
zonder tenen, een
halflange naar boven
gebogen staart, twee
ovalen naar binnen
gedraaide zwarte
stippen als ogen,
twee driehoekige
streepjes als
wenkbrauwen (met
een 90 graden hoek),
een halfronde open
mond met een kleine
roze ovalen vorm aan
de bolling kant van
de mond als tong, en
een roze halsband
met rood hartje rond
haar nek. Het topje
van de staart en de
oren hebben een
donkerdere gele kleur
dan haar lijf en
hoofd. De contourlijn
is in een
donkerbruine kleur.

waarheidsgetrouw in
relatie tot echte dieren:
kleding, vormen,
verhoudingen,
handen/voeten, kleur.

Buurtpoes wordt
gekenmerkt door:
een witte kleur met
grijze vlekken in het
gezicht op de rug en
op de staart, een
ovalen hoofd met aan
de zijkanten twee
inkepingen die schuin
naar boven staan,
een horizontaal lijf,
twee grote
driehoekige oren
bovenaan de zijkant
van haar hoofd met
twee kleinere roze
driehoekige vormen
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daarbinnen, vier
poten met geronde
voeten zonder tenen,
zes snorharen vanaf
de wangen naar
buiten het gezicht
wijzend, twee blauwe
ovalen iets naar
binnen gedraaide
vormen als ogen, een
omgekeerde driehoek
als neus, een half
rondje als mond met
een roze bolletje aan
de bolling kant als
tong, twee
driehoekige streepjes
(met een 90 graden
hoek) als
wenkbrauwen, en een
dikkere ovalen staart
die gebogen naar
boven wijst. De
contourlijn is een
donkergrijze kleur.

7

Anatomische verhouding

Molletje wordt
gekenmerkt door:
een paarse kleur,
lang gerekt halfrond
lijf en hoofd (deze
zijn niet van elkaar te
onderscheiden) twee
roze handen met drie
inkepingen als
vingers, een
halfronde halve cirkel
als mond (zwart
omlijnd), een
driehoekige geronde
neus van de voorzijde
met twee stippen als
neusgaten, twee
rechte streepjes als
ogen en twee paar
snorharen die vanaf
het midden tussen
neus en lijf contour
daar buiten zijn lijf
wijzen. Het onderlijf
is niet te zichtbaar,
maar wordt omringd
door een berg aarde.
Wanneer Molletje van
de zijkant te zien is
heeft zijn hoofd een
spitsere snuit met
een stompe neus. De
contourlijn is een
donkerpaarse kleur.
Woezel heeft een
groot druppelvormig
hoofd met een

De anatomische
verhouding van de
personages is relatief
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relatief grote neus en
grote oren. Zijn lijf is
horizontaal uitgelijnd
en relatief kleiner dan
zijn hoofd. Woezel
heeft vier relatief
middellange poten.
Zijn staart is halflang.
Woezel heeft als
enige boogjes in zijn
contourlijn.
Pip heeft een groot
rond hoofd met een
bolling aan de zijkant
als snuit. Ze heeft
relatief grote oren.
Het lijf van Pip is
horizontaal uitgelijnd
en relatief klein in
vergelijking met het
hoofd. Pip heeft vier
relatief middellange
poten. Haar staart is
halflang. Pip heeft als
enige twee losse
haren op haar hoofd.
Woezel en Pip hebben
een vergelijkbare
anatomie. De hondjes
lopen op vier poten.
Wanneer ze zitten
zijn er twee frontaal
vooraan, en twee aan
de zijkanten
daarachter te zien
alsof ze deze naar
buiten vallen
(gelijkend op een
kleermakerszit).
Woezel is wat voller
dan Pip, heeft een
lang gerekter hoofd
en heeft een
contourlijn met veel
meer bogen. Pip is
daarentegen slanker,
heeft een ronder
hoofd, en een
strakkere contourlijn.

gelijk met de
werkelijkheid van
dieren. De horizontale
lijven met vier poten,
de oren, en de houding
van Woezel, Pip, en
Buurpoes lijkt op die
van dieren in de
werkelijkheid.
Enkele aspecten zijn
echter anatomisch
incorrect in vergelijking
tot de werkelijkheid van
dieren:
De oren zijn iets te
dichtbij elkaar geplaatst
op het hoofd; de
neuzen zin ovaal in
plaats van driehoekig;
de ogen zijn niet bol en
hebben geen iris en
oogwit; er zijn geen
tenen zichtbaar; de
honden hebben geen
wangflappen; en de
hoofden zijn ten op
zichtte van de lijven
van de dierlijke
personages te groot.
Dit kan worden
gerelateerd aan
versimpeling. De lijnen
van de lijven zijn veel
vloeiender en ronder.
De ogen en mond/neus
zijn veel simpeler
weergegeven met enkel
een stip of streepje. Er
zijn geen details van
vormen, onder de huid
liggende structuren, of
gewrichten te zien.

Buurtpoes heeft een
groot ovalen hoofd
met twee driehoekige
vormen aan de
zijkant. Ze heeft een
relatief kleine neus en
mond en een dikke
lange staart. Haar lijf
is relatief klein ten
opzichte van haar
hoofd. Buurtpoes
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heeft als enige twee
horen die recht
omhoog staan en
twee inkepingen aan
de zijkant van haar
hoofd.

8

Gender

Molletje heeft een
lang gerekt lijf en
hoofd uitkomend in
een spitsere snuit
met stompe
afronding. Zijn hoofd
en lijf zijn niet van
elkaar te
onderscheiden,
waardoor een nek
niet zichtbaar is. Hij
heeft relatief grote
handen. Het achterlijf
is niet te zien, hij zit
altijd in een berg
aarde.
Woezel is een jongen.
Hij heeft een wat
lagere, jonge stem en
een wat ruwer
uiterlijk (de boogjes
in zijn contouren),
wat in combinatie
met zijn naam een
meer mannelijke
indruk wekt.

Dit is voor een groot
deel gebaseerd op
veronderstellingen:
naam, attributen, en
stem. Woezel en
Molletje lijken een
jongen te zijn en Pip en
Buurpoes meisjes.

Pip is een meisje. Dit
blijkt uit de wat
hogere jonge stem en
haar attribuut: een
roze halsband met
rood hart. Dit in
combinatie met haar
naam, wekt de indruk
dat dit een vrouwelijk
personage is.
Buurpoes heeft een
hogere stem en een
vrouwelijke
benaming. Dit is een
vrouwelijk personage.

9

Naam/benaming

Molletje heeft een
wat lagere stem en
noemt zichzelf Graaf.
Dit is een mannelijk
personage.
De honden zijn:
Woezel en Pip
De grijs/blauwe:
Woezel
De gele: Pip

De hoofdpersonages
hebben eigen namen.
Buurpoes wordt naar
haar diersoort en de
relatie tot de omgeving
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De poes wordt
Buurtpoes genoemd.
De mol wordt Molletje
genoemd.

10

11

Grootte

Kleur(en) (van personages)

Woezel en Pip zijn
even ongeveer even
groot, het verschil is
minimaal.
Buurtpoes is
daarentegen kleiner
dan de honden.
Molletje is kleiner dan
alle andere
personages.

Alle personages
worden door contour
omlijnd in een
donkerdere kleur dan
de kleur van hun lijf.
Woezel is grijs/blauw
in een donkere en
lichte variant.
Pip is geel (blond) in
een zachte/lichte en
donkere variant. Ze
heeft een rood/roze
kleuraccent (halsband
met bedel).
Buurtpoes is wit met
grijze/beige vlekken
en heeft blauwe
(ogen) en roze
accenten (binnenkant
oren en neus).
Buurpoes heeft als
enige gekleurde
vlekken op het lijf.
Molletje is
hoofdzakelijk paars
met roze
kleuraccenten
(handen).

en personages belicht,
namelijk als buur.
Het andere personages
worden naar zijn
diersoort en/of functie
genoemd.
Het kleinste dier heeft
een verkleinwoord als
naam.
De hoofdpersonages
zijn het grootste,
gevolgd door Buurpoes
en tot slot Molletje.
Deze grootte
verhouding is in
vergelijking tot de
werkelijkheid juist:
honden zijn over het
algemeen groter dan
katten en mollen,
afhankelijk van het ras.
Een mol is daarnaast
kleiner dan de andere
dieren in de
werkelijkheid.
De personages hebben
enkele kleuren op het
lijf en in kleuraccenten.
Deze worden
gepresenteerd in effen
kleurvlakken met
contourlijnen in een
donkerdere kleur. De
kleuren van Woezel, Pip
en Buurpoes zijn
kleuren die in de
werkelijkheid voor
kunnen komen voor de
desbetreffende
diersoorten.
Daarnaast zijn sommige
kleuren niet mogelijk in
de werkelijkheid. Een
mol is namelijk niet
paars en roze, maar
zwart met lichtbruin.
Deze kleur berust op
fantasie.
De kleuren van de
personages zijn relatief
generaliserend en
stereotype. Er zijn ook
andere mogelijkheden
voor elk dier, maar
deze worden niet
getoond.
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12

Lichaamsbedekking

Alle personages
hebben een vlakke,
gladde, effen
gekleurde huid. Er
wordt geen zichtbare
vacht of haren
getoond binnen deze
vlakken. Zo lijken ze
relatief glad. In de
contourlijnen zijn
echter kleine
indicaties zichtbaar.
Zo lijkt Woezel wel
een soort vacht te
hebben door de
geronde boogjes
langs zijn lijf.
Buurtpoes heeft
daarnaast aan de
zijkant van het hoofd
aan elke kant twee
inkepingen alsof er
plukken haar omhoog
staan. Ook heeft ze
snorharen.
Bij de andere
personages (Pip en
Molletje) is het niet
duidelijk of ze een
vacht hebben of niet.
Er zijn geen boogjes
die het visualiseren.

Daarnaast zijn de
kleuren versimpeld:
één/enkele tinten in
effen kleurvlakken.
De lichaamsbedekking
klopt gedeeltelijk in
vergelijking tot de
werkelijkheid van
dieren. Door de effen
huidskleur zonder
structuur wordt niet
direct een vacht of
huidtype getoond.
Dieren in de
werkelijkheid hebben
dit wel over hun hele
lijf. Bij Woezel en
Buurpoes lijkt er echter
wel een vacht te
worden getoond door
middel van de
contourlijnen. Dit kan
ook worden gerelateerd
aan een versimpelde
weergave, waarin
details worden
weggelaten.
Pip heeft als enige een
huisdierlijk element: de
halsband.

Pip draagt een roze
halsband met rood
hart als bedel.

13

Beweging

Van geen van de
dieren of nietdieren/niet-mensen
zijn geslachtsdelen of
de anus te zien.
De honden kunnen
hun vier poten
bewegen en hun
hoofd naar opzij
bewegen. Het hoofd
naar boven bewegen
kan ook, maar enkel
een klein stukje.
De poten van Woezel,
Pip, en Buurpoes
bewegen van voor
naar achter, niet
opzij. De
tegenovergestelde
poten bewegen
steeds gelijktijdig

De personages kunnen
zelfstandig bewegen en
zijn relatief flexibel. De
dieren lijken geen
rolgewrichten te
hebben, maar enkele
scharnier gewrichten of
zelfs geen. Dit kan
worden gerelateerd aan
versimpeling:
vloeiender en
makkelijker bewegen.
De dieren bewegen
zoals dieren in de
werkelijkheid. Daarbij is
de rug relatief
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naar voren of naar
achteren wanneer ze
lopen. Wanneer ze
rennen gaan de
voorpoten
gezamenlijk verder
naar voren en de
achterpoten
gezamenlijk naar
achteren. De ruggen
blijven ten alle tijden
relatief recht.
Wanneer ze zitten
schuiven de
achterpoten
opgetrokken in een
gebogen houding op
de grond en vormen
de voorpoten de
steun om in
evenwicht te blijven.
Ook kunnen deze
personages de staart
bewegen vanuit het
aanhechtingspunt op
de rug. De staart kan
verticaal en
horizontaal bewegen,
maar blijft aan dit
punt vastzitten.

horizontaal en flexibel
en kunnen de poten
van voren naar
achteren bewegen. Ook
het rennen is juist, de
voorpoten meer naar
voren en de
achterpoten meer naar
achteren.
Voor molletje is dit
echter anders; hij kan
uit de aarde omhoog
komen, maar verdere
beweging is niet
zichtbaar. Mollen in de
werkelijkheid kunnen
ook naar boven graven
vanuit de aarde, maar
zijn niet heel flexibel in
het draaien van hun
hoofd.
Sommige snelheden in
beweging zijn onjuist in
vergelijking tot de
werkelijkheid: het
graven van Molletje
gebeurd even snel als
het lopen.

De rug van Buurpoes
is flexibeler en kan
meer krommen dan
die van Woezel en
Pip. Buurpoes loopt
hetzelfde als de
honden, maar in een
iets sneller tempo.
Van deze personages
kunnen de ogen
bewegen. Deze
kunnen worden
samengeknepen tot
halve maantjes (lach
oogjes). Van Pip en
Buurpoes kan de
mond bewegen door
de stip uit te rekken
of tot halve cirkel
naar beneden weer te
geven. Van Woezel is
dit niet zichtbaar.
Molletje kan alleen
zichtbaar zijn
hoofd/bovenlijf heen
en weer bewegen en
zijn hoofd draaien.
Zijn handen kunnen
van links naar rechts
bewegen. Molletje is
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blind, zijn ogen zijn
streepjes die niet zelf
bewegen.

14

Lichamelijke functies

De dieren kunnen op
dezelfde snelheid
voortbewegen.
Molletje kan dit
gravend bijhouden,
de andere personages
lopen op de grond.
De personages
kunnen rennen,
lopen, lachen,
bukken, zitten, en
praten. De poten van
Woezel, Pip, en
Buurpoes kunnen van
voren naar achter
bewegen, maar niet
zichtbaar opzij. Ook
kunnen ze hun staart,
apart van de romp,
bewegen.
Pip kan kwispelen
door haar staart
sneller heen en weer
te bewegen. Woezel
kan dit ook.
Molletje kan graven,
maar kan niet kijken
of volledig uit de
grond komen. Hij is
blind en zijn overige
lijf is nooit te zien.
Van alle personages
kunnen de ogen
bewegen. Deze
kunnen worden
samengeknepen tot
halve maantjes (lach
oogjes).

15

Emoties

Blij/opgewekt: de
hondjes zijn blij met
het idee van een
feestje en tijdens het
organiseren ervan.
Alle spookpersonages zijn blij

De personages kunnen
voortbewegen,
communiceren, en hun
ogen en ledematen
bewegen. De
lichamelijke functies
zijn daarbij relatief
sterk gerelateerd aan
de werkelijkheid van
dieren: ze kunnen op
eenzelfde manier
voortbewegen, de ogen
samenknijpen en hun
staart bewegen. Poezen
kunnen daarnaast
springen en mollen zijn
blind.
De beweging van
Molletje is relatief
beperkt in vergelijking
tot de andere
personages: hij kan
niet boven uit de grond
komen, maar enkel
zichtbaar met zijn
armen en bovenlijf
bewegen.
Anderzijds wijken de
lichamelijke functies af
van de werkelijkheid:
dieren kunnen niet
praten zoals mensen.
De bewegingen kunnen
tevens worden
gerelateerd aan
versimpeling:
bewegingen zijn relatief
makkelijk, vloeiend en
verticaal en horizontaal
gepositioneerd.
Functies zijn daarnaast
in zekere zin ‘makkelijk’
of basis aspecten van
het dierlijke leven:
lopen en rennen.
In hoeverre dieren in
de werkelijkheid deze
emoties ervaren is niet
bekend. Wel kan
gedrag erop lijken,
maar dit is een
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wanneer het is gelukt
om Tante Perenboom
en De wijze varen te
laten schrikken.

16

Karaktereigenschappen

Woezel en Pip zijn
beiden opgewekt,
aanpakkend en
creatief. Ze
organiseren het
feestje en versieren
de tuin.
Molletje is geestig, hij
maakt een grapje.

menselijke
interpretatie.
Emoties is een
menselijk concept en
deze zijn als zodanig
zichtbaar in het
programma. Het lachen
bij vrolijkheid is daar
een voorbeeld van.
Dit kan worden
gerelateerd aan
versimpeling: blij is een
basisemoties die
relatief makkelijk kan
worden omschreven en
begrepen.
Binnen dit programma
kunnen
karaktereigenschappen
allen op basis van
veronderstellingen
worden
geïnterpreteerd, vanuit
de getoonde emotie en
het gedrag. Woezel en
Pip zijn dan opgewekt,
creatief, en actief.
Molletje is geestig.
In hoeverre dieren in
de werkelijkheid deze
karaktereigenschappen
hebben is niet bekend.

17

Interesses/houden van (van
personages)

Er worden geen
uitspraken gedaan
over wat de
individueel
personages leuk
vinden.
Er wordt daarentegen
wel een relatie tussen
de personages
benoemd: de
personages zijn
vrienden. Ze vinden
elkaar dan leuk
genoeg om vrienden
te zijn. Daarnaast
vinden de personages
het feest allemaal
leuk.

‘Karaktereigenschappen
’ is een menselijk
concept en deze zijn als
zodanig te interpreteren
in het programma. Elk
personage heeft eigen
karaktereigenschappen
binnen het verhaal.
Vriendschap en feestjes
worden als een
bepaalde
interesse/houden van
als sociale relatie
tussen personages
gepresenteerd. De
personages houden van
elkaar én van feest
vieren.
‘Interesse/houden van’
is tevens een menselijk
concept. In hoeverre
werkelijke dieren deze
ook hebben, is niet
bekend.
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18

Attributen

Pip draagt ten alle
tijden een halsband.
Verder zijn er
attributen te zien die
soms in beeld komen,
maar zijn deze niet
permanent dichtbij de
personages. Dit zijn
een hondenhok,
voetbal en voerbak
voor Woezel en Pip;
een berg aarde voor
Molletje, en een rode
stenen muurtje voor
Buurpoes.
De voorwerpen
worden niet allen
direct gebruikt binnen
de aflevering.

19

Gebruiksvoorwerpen

Wanneer de
personages spoken
zijn, dragen ze allen
een wit laken als
spookgewaad.
Lampionnen,
bladerenslingers,
lampjes en een touw.
Dit vormt samen de
slingers van het
feest.
Witte lakens als
spookgewaad.
Een voerbak voor
voer. Het voer is niet
te zien.
Een hondenhok om in
te slapen en te
schuilen voor
weersomstandighede
n.
Een voetbal om mee
te spelen.

20

Kleurgebruik (algeheel)

De laatste drie
voorwerpen worden
niet direct gebruikt
binnen de aflevering,
maar zijn aanwezig
op de centrale plek
waar het feest wordt
gehouden (bij het
hondenhok van
Woezel en Pip).
Programma
In dit programma
worden hoofdzakelijk
zachte primaire,

De personages hebben
(op Pip na) geen vaste
attributen, maar
worden er wel
herhaaldelijk of langere
tijd mee gepresenteerd.
Dit zou een vorm van
stereotypering kunnen
omvatten: het
herhaaldelijk tonen met
bepaalde aspecten.
De halsband van Pip is
een indicatie van het
type dier: een huisdier.
Het hondenhok en
voerbak ondersteunen
deze huisdierlijke
lading.
De extra attributen
worden gebruikt om de
personages zich voor te
laten doen als ander
wezen, namelijk
spoken. Dit is tijdelijk
een attribuut.
Dieren in de
werkelijkheid hebben
niet direct
gebruiksvoorwerpen en
hebben geen zelf
gekochte/gemaakte
spullen. Niet-natuurlijkaanwezige voorwerpen
of gebruiksvoorwerpen
worden in de
werkelijkheid door de
mensen gemaakt,
gebruikt, en/of
verschaft.
Binnen dit programma
kan een dierlijke lading
worden ontleedt: het
zijn
gebruiksvoorwerpen die
passen bij het leven
van huisdieren,
verschaft door een
(menselijk) baasje.

De kleuren zijn zacht,
effen, en in een enkele
tint/tinten zichtbaar. Er
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secundaire, en
tertiaire kleuren
gebruikt in lichte en
donkere tinten.
Gebruikt. De kleuren
zijn niet hard,
glanzend of fel, maar
mat, zacht en effen.
De getoonde
kleurenzijn: zwart,
wit, bruin, rood, roze,
geel, groen, blauw,
paars. Deze hebben
allen een lichte tint,
met uitzondering van
wit en zwart. Het
zwart is minder hard
door deze niet
helemaal effen weer
te geven, maar als
potloodkleur.
Elementen/vlakken
hebben één bepaalde
kleur. Er zijn geen
kleuren door elkaar
gemengd, maar als
vlak van elkaar
gescheiden. Soms is
er een hele subtiele
slagschaduw
zichtbaar in een iets
lichtere tint van een
kleur.
Wanneer er
schaduwen en
overlapping worden
getoond, dan zijn er
vlakken in een
donkere of lichtere
kleur. Deze lopen niet
in elkaar over, maar
zijn vloeiende vakken
in de vorm van een
object of schaduw.
Wanneer voorwerpen
dichtbij te zien zijn,
dan kan over de kleur
(en het object) een
wazig effect liggen.
Dit geeft een diepte
aan.

worden primaire,
secundaire, en tertiaire
kleuren getoond.
De meeste kleuren zijn
relatief natuurgetrouw.
De planten en bomen
zijn overwegend groen,
bruin, rood, het water
is blauw, het gras is
groen, en de bloemen
zijn rood of roze.
Objecten en attributen
hebben andere kleuren.
Sommige kleuren zijn
echter niet kloppend
met de werkelijkheid.
Zo is de perenboom
roze en geel (in plaats
van bruin met groene
tinten), en zijn bomen
die verder weg staan
blauw of grijzig (in
plaats van donkerder
groen). Ook zijn wolken
niet blauw of roze,
maar overwegend wit
of grijs in de
werkelijkheid.
In tegenstelling tot het
programma komen in
de werkelijkheid
meerdere verschillende
kleuren en tinten
tegelijkertijd voor dan
worden gepresenteerd
binnen dit programma.
Binnen deze aflevering
worden zowel een
herfst-dag thema, als
een nachtelijk
kleurenthema getoond.

Alle personages
hebben een
contourlijn in een
donkerdere kleur dan
ze zelf zijn. De
overige setting heeft
geen contourlijnen,
maar zijn
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kleurvlakken naast
elkaar.

21

22

Plasticiteit (2D/3D)

Vormen

Binnen de aflevering
is er daarnaast een
verschil tussen lichte
en donkere kleuren.
In de herfst-setting
zijn de kleuren van
de bomen, planten,
struiken en lucht
overdag: geel, rood,
bruin en oranje. Dit
zijn meer warme
tinten om de herfst
weer te geven. In de
avond (tijdens het
feest) zijn de kleuren
daarentegen allemaal
donkerder in de
tinten: blauw, paars
en grijs, om de
schaduw te
weergeven.
Dit programma is
twee dimensionaal,
het beeld is plat.
Wel wordt er een
kleine vorm van
diepte weergegeven
door middel van
kleurverschillen,
overlapping, en
subtiele slagschaduw.
Dit wordt ook
weergegeven door
bepaalde objecten in
de voorgrond wazig
te maken. Het lijkt
dan alsof dit te
dichtbij is om met de
ogen scherp te
kunnen zien in de
ruimte.
De vormen in dit
programma zijn allen
afgerond; er zijn
geen scherpe hoeken
te zien, maar vormen
zijn stomp en
gebogen.
De vormen/contouren
van objecten,
wezens, en planten
zijn relatief
gedetailleerd. De
vormen van planten,
bomen en het gras
zijn aan de
buitenranden (van
elke kleur) organisch

Deze plasticiteit is
anders dan de
werkelijkheid en lijkt op
een andere
realiteit/wereld: er is
geen directe
ruimtelijkheid
zichtbaar.
De plasticiteit is
simpeler dan de
werkelijkheid: de
ruimtelijkheid wordt
niet direct getoond,
maar versimpeld tot
overlapping en
kleurverschillen.

De vormen zijn simpel,
ongevaarlijk, en zacht
weergegeven.
Binnen dit programma
zijn de contouren van
vormen relatief
gedetailleerd. De
vormen zijn niet enkel
basis vormen van
bollen, vierkanten of
driehoeken, maar
hebben een organische
vloeiende lijn. De
contourlijnen zijn
gebaseerd op de
eigenschappen in
materialiteit van het
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23

Stijl

24

Setting

in boogjes
weergegeven.
Hierdoor lijkt de
contour van een
werkelijke struik of
boom te worden
getoond. Inkepingen
en korte en lange
boogjes wisselen
elkaar af, gelijkend
op de vorm van
blaadjes en een
massa bladeren.
Ook de vorm van
Woezel wordt
weergegeven met
boogjes, wat een
vacht indicatie geeft.
Pip is daarentegen
een vloeiende lijn,
wat een indicatie is
voor een korte vacht
of glad lijf.

dier, object of natuur.
Deze lijnen zijn
versimpeld, maar niet
tot enkel basisvormen
teruggebracht.
Individuele blaadjes
van bomen of struiken
zijn bijvoorbeeld niet te
onderscheiden, maar de
contourlijn is wel
bladervormig
weergegeven en niet
enkel in geronde
boogjes.

De stijl lijkt op
tekeningen in
stopmotion, zonder
de schakeling tussen
beelden.
Omgeving
De aflevering vindt
plaats in de
Tovertuin.
Het is herfst en de
blaadjes liggen op de
grond, de bomen zijn
bijna kaal en er zijn
rood/bruine/gele
tinten overal.

De stijl is getekende
computeranimatie.

Rondom Tante
Perenboom. Er is gras
waar Tante
Perenboom op staat.
Dit gras is op een
klein gebold veld.
Langs de randen
staan struiken en
enkele bomen.
Bij het hondenhok
van Woezel en Pip.
Hier wordt het feest
georganiseerd en
gehouden.
Op een pad naar het
veld van Tante
Perenboom. Langs dit
dunnere pad staan
bomen en struiken
dicht langs de rand

Er is één centrale
setting: buiten in de
natuur, binnen de
Tovertuin.
Daarbij zijn binnen deze
aflevering meerdere
plekken: rondom Tante
Perenboom, bij het
hondenhok, en op een
pad tussen bomen en
struiken.
De setting wordt simpel
weergegeven met
verschillende
natuurlijke elementen
(bomen, planten,
struiken, en gras),
gebruiksvoorwerpen en
thuisbasis (het
hondenhok) en
bepaalde personages
(Tante Perenboom).
Daarmee is de plek en
setting snel duidelijk,
ook al zijn niet alle
mogelijkheden of
exacte plekken
daarbinnen te zien.
De setting in een tuin
sluit goed aan op de
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en raken de bomen
elkaar bovenaan.

25

26

Plaatsen/plekken

Land

Alle plekken zijn
onderdeel van de
Tovertuin, maar zijn
niet continue allemaal
te zien. Hierdoor lijkt
de Tovertuin groot,
omdat niet alles te
zien is in één
oogopslag.
De tovertuin vormt
de centrale plek in
deze aflevering. De
naam van deze plek
wordt door de
verteller gegeven.
Binnen de Tovertuin
zijn er drie aparte
plekken zichtbaar.
Deze worden niet
benoemd, maar
worden getoond door
een combinatie van:
personages,
gebruiksvoorwerpen,
en natuurlijke
elementen (bomen,
planten, struiken). De
verschillende plekken
zijn: bij het
hondenhok van
Woezel en Pip,
rondom Tante
Perenboom, en een
pad tussen bomen en
struiken.
Er wordt geen land
genoemd. De
gesproken taal is
Nederlands.

diersoorten: alle
getoonde dieren zouden
in een tuin kunnen
leven.

De gehele plaats wordt
concreet benoemd: de
Tovertuin. Dit
impliceert een
buitenomgeving, wat
wordt bevestigt door
het tonen van:
meerdere bomen,
planten, gras, en de
open lucht. Waar de
tuin precies is, is niet
bekend.
In de buiten omgeving
zijn drie centrale
plekken waar
personages worden
getoond en
samenkomen: rondom
Tante Perenboom, bij
het hondenhok, en op
een pad tussen bomen
en struiken.

Op basis van de
gesproken taal kan
worden veronderstelt
dat het verhaal zich
afspeelt in Nederland.
Er wordt echter geen
land genoemd,
waardoor er geen
definitief antwoord kan
worden gegeven.
In de werkelijkheid
worden landen wel
benoemd. Of dieren
daar kennis van nemen
of gebruiken is niet
bekend.
Dit kan tevens worden
gerelateerd aan
versimpeling: het
noemen van een land is
niet essentieel in het
begrip van de
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27

Thuisbasis

Woezel en Pip hebben
een vaste thuisbasis
in het hondenhok. Dit
is een klein wit huis,
met houten planken,
een rood puntdak, en
een grote opening in
de vorm van ronde
bood met vlakke
onderkant.
Het huis van
menselijke baasjes is
niet te zien.
Van de andere
personages wordt
geen vaste thuisbasis
binnen de Tovertuin
getoond. Wel
bevinden allen zich
binnen de Tovertuin
als geheel.

28

Aankleding

De Tovertuin is
aangekleed met
verschillende
objecten,
voorwerpen, en
natuurlijke
elementen. Hoewel
de getoonde
voorwerpen relatief
beperkt zijn
(hondenhok, voetbal,

leefwereld en het
programma en kan dan
achterwege worden
gelaten.
Woezel en Pip hebben
een vaste thuisbasis in
de Tovertuin in het
hondenhok. Dit kan
worden beschouwd als
een huisdierlijk
onderkomen, verschaft
door mensen.
Enerzijds is dit een
thuisbasis die in de
werkelijkheid mogelijk
is voor dieren. Honden
kunnen een hondenhok
hebben als huisdier,
verstrekt door een
menselijk baasje.
Anderzijds wordt een
dergelijke thuisbasis,
een houten hok buiten,
niet of nauwelijks
gebruikt door mensen
in de werkelijkheid
(voor huisdieren).
Huisdieren leven
normaal gesproken in
het huis van mensen.
Het huis van menselijke
baasjes is nooit
zichtbaar.
Daarnaast kan dit
worden gerelateerd aan
versimpeling: de
personages hebben een
simpele vaste
thuisbasis, zonder een
groter menselijk huis
(en plaats daarbinnen
voor de dieren) te
presenteren. Het
hondenhok is een
simpel gebouw, wat
onderdeel is van de
Tovertuin, waardoor er
één centrale plek kan
worden gepresenteerd.
De setting is relatief
druk door de
aankleding met en
overlapping van veel:
objecten, wezens en
vooral natuurlijke
elementen.
De aankleding is tevens
simpel: door simpele
elementen wordt al snel
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voerbak) is de natuur
voornamelijk erg
druk. Meerdere
bomen, struiken, en
planten in
verschillende kleuren
en vormen
overlappen elkaar
aan de rand van het
grasveld. Het
grasveld zelf is wat
rustiger, dit is een
groen groter vlak.
De lucht is als het
donker is aangekleed
met vele sterren in
verschillende
groottes.
De objecten en
natuurlijke elementen
hebben allen een
contourlijn in
verschillende vormen.
Deze vormen tonen
de eigenschappen
van iets in massa of
bedekking. De
bomen, struiken, en
planten hebben
contourlijnen die de
vorm van bladeren
volgen. Het grasveld
heeft daarentegen
een contourlijn langs
enkele sprieten
vormen. Het
hondenhok heeft
daarentegen relatief
rechte horizontale en
verticale vormen,
zoals houten planken.

een bepaalde
setting/plek
weergegeven: namelijk
buiten in een
natuurlijke omgeving.
Daarbij worden
natuurlijke elementen
(bomen, planten, en
struiken) in een
versimpelde vorm
(zonder individuele
bladeren, maar met een
gedetailleerdere
contourlijn) en in
grotere hoeveelheid
getoond.
De aankleding versterkt
de presentatie van een
bepaalde plaats en
activiteit: de natuurlijke
setting van een tuin en
het herfst-spoken-feest.
In deze aflevering is de
tuin extra aangekleed
om de setting van het
feest te benadrukken:
kostuums, slingers,
lampionnen,
pompoenen, en mokken
zijn te zien rond het
hondenhok.

Het hondenhok wordt
kort getoond met
houten planken in de
vorm van een wit
houten huis met een
roodpuntdak. Aan
één zijde is een
opening in de vorm
van een boog met
vlakke onderkant.
Het herfst-spokenfeest bij het
hondenhok is later
aangekleed met
versiering. Vanuit de
nok van het
hondenhok hangt er
naar elke kant een
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touw in een boogje
naar de twee bomen
aan de zijkant. Aan
het touw hangen
verschillende
lampionnen met
lampjes. Deze zijn
cilinder vormig en
bol, wisselend in
grote. Er hangt ook
aan elke kant een
verticale slinger van
bladeren.
Op het hondenhok en
aan de zijkant zijn
spinnenwebben te
zien. Er staan twee
uitgeholde
pompoenen met een
lampje en een gezicht
(grote
ronde/driehoekige
gaten als ogen en een
groot gat in de vorm
van een glimlach met
één/twee tanden). Er
staan tussen het hok
en de pompoen aan
de rechterzijde, twee
witte mokken met
een rood hartje en
rood/wit gestreepte
rietjes.
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Middelen

Voedsel

Alle personages
hebben kostuums op
het feest: een laken
over hen heen als
spook.
Er zijn verschillende
middelen te zien.
Deze worden ingezet
voor een bepaald
doel.
Kostuums, lakens,
zijn nodig als
verandering van het
uiterlijk naar een
spook.
Lampionnen,
bladerenslingers,
pompoenen en
spinnenwebben
worden getoond als
decoratie voor het
herfst-spoken-feest.
Vrienden zijn nodig
om het feestje mee te
vieren.
Er is geen direct
voedsel te zien.

De middelen zijn
relatief simpel en
doelgericht. Deze zijn
gerelateerd aan de
activiteiten en sociale
relaties van
personages.
Dieren in de
werkelijkheid maken
geen gebruik van
dezelfde middelen. Er
ligt een menselijke
betekenis besloten in
de getoonde middelen
binnen deze aflevering.

Er is drinken te zien,
maar wat is niet
duidelijk. Drinken uit
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Omgevingsveranderingen/alte
rnatieven

Naast het hondenhok
van Woezel en Pip
staan twee mokken
met een rietje. De
inhoud is niet
zichtbaar. Buurpoes
drinkt met het rietje,
maar het is niet
duidelijk wat.
Er zijn geen grote
veranderingen in de
omgeving als geheel:
de natuurlijke
centrale omgeving is
constant.
De omgeving
verandert echter in
specifieke invulling
doordat de
personages naar
andere plekken gaan:
er worden andere
plekken binnen de
omgeving getoond,
de natuur is dan
steeds net even
anders (plaatsing
bomen/struiken) en
anders aangekleed.

een mok behoort niet
tot de werkelijkheid van
dieren.

De algehele natuurlijke
omgeving blijft relatief
gelijk.
De specifieke invulling
in kleur van de
omgeving verandert op
basis van de seizoenen
en licht: herfst en dag
en nacht.
De invulling van de
omgeving verandert
daarnaast op basis van
de verplaatsing van
personages binnen de
grote setting, naar
verschillende plekken,
en het handelen van
personages (versieren).

Daarnaast verandert
de omgeving in
invulling door de
seizoenen en licht:
herfst en dag en
nacht. Dit wordt door
de verteller verteld.
De bomen zijn kaal
op enkele blaadjes na
en de kleuren zijn
meer oranje, geel en
rood. de tovertuin
kleurt in bruine
tinten. Er liggen
blaadjes op het gras.
Ook de lucht is nu
zacht geel.
De omgeving
verandert van kleur
wanneer het avond
wordt. Alle kleuren
zijn dan donker,
omdat er nachtelijke
schaduw is.
De omgeving
verandert bovendien
tijdelijk door toedoen
van de personages.
Woezel en Pip geven
een spokenfeestje en

315

32

Handelingsvermogen

versieren hun hok en
de tuin.
Verhaal
Personage(s)
De personages
kunnen zelfstandig
bewegen en
communiceren. Ze
kunnen zichzelf
verplaatsen, zelf op
avontuur gaan en zelf
beslissen wat ze gaan
doen.
Woezel en Pip zijn
niet direct afhankelijk
van mensen. (al geeft
de voerbak en de
halsband de indicatie
van wel). Ze kunnen
zelf een feestje
organiseren.
Molletje kan niet
lopen, maar kan zich
wel ondergronds
verplaatsen door te
graven.
Tante Perenboom,
kan wel praten, maar
zich niet verplaatsen.
Ze kan Woezel en Pip
wel ideeën
meegegeven.
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Motivatie

Woezel en Pip
organiseren een
feestje om de herfst
te vieren.
De personages
komen samen om het
feest te vieren.

De personages kunnen
relatief zelfstandig
handelen,
communiceren, en
dingen ondernemen.
Er is wel een
onderscheid in fysieke
mogelijkheden van de
personages. Molletje
kan niet lopen en kan
niet goed zien, hij is
blind. Zijn vermogen in
zintuigen is dan
beperkt. Woezel en Pip
kunnen dit wel.
Woezel en Pip zijn niet
direct afhankelijk van
baasjes (al geeft de
voerbak, het
hondenhok, en de
halsband de indicatie
van de dieren als
huisdier van een
menselijke baas).
Woezel en Pip zijn
kinderlijk en
gehoorzamen het
advies van andere
personages (Tante
Perenboom).
Tante perenboom is als
niet-dierlijk/nietmenselijk personage
wijzer dan Woezel en
Pip, ze kan de situatie
beter begrijpen en
uitleggen. Ze heeft de
controle over het
spelletje en kan de
honden aanspreken en
geruststellen. Zij heeft
een meer volwassen,
autoritaire rol dan de
andere personages.
Er worden geen exacte
redenen
gegeven/besproken
waarom iets gebeurd,
maar de personages
zijn wel gericht op
dezelfde activiteit.
De motivatie is daarbij
afhankelijk van het
onderwerp, de
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Positie personages (in verhaal
en in relatie tot elkaar)

Woezel en Pip zijn
gelijk aan elkaar, zij
zijn beide
hoofdpersonages.
Woezel en Pip lijken
beide erg jong
(kinderen) door hun
speelsheid, jonge
stemmen, onschuld
(vrienden die lekker
rennen), en energie.
Zij zijn degenen die
de hoofdactiviteit
organiseren en
uitvoeren en zijn
daarmee boven de
andere personages in
positie.
Molletje kan niet
hetzelfde als de
hoofdpersonages. Hij
kan niet boven de
grond bewegen en is
daarmee iets
ondergeschikt.
Door enkele
elementen lijkt het
alsof de hondjes een
baas hebben (iemand
die boven hen staat):
de voerbak, halsband
en het hondenhok.
Overige zichtbare
dieren:
Vlindertje, Spinnetje,
Uiltje en Muis kunnen
niet praten en hebben
geen
noodzakelijke/onverv
angbare rol binnen
het verhaal. Ze
ondersteunen de
activiteit en het
onderwerp.
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Positie kijker

Niet-dieren/nietmensen personages:
Tante Perenboom kan
de hoofdpersonages
aanzetten tot een
activiteit. Zij is
volwassen en heeft
een zekere autoriteit.
De kijker kan
meekijken bij wat de
personages doen. In

activiteit, en de sociale
relaties tussen de
personages.
De personages zijn
gelijk aan elkaar, maar
Woezel en Pip hebben
binnen het verhaal een
centralere positie. Het
draait om hen.
Woezel en Pip lijken erg
kinderlijk (onschuldig,
spontaan, actief,
speels) ten opzichte
van Tante Perenboom,
Buurtpoes en Molletje.
Ze zouden dan eigenlijk
een ondergeschikte
positie hebben in de
verhaalwereld.
Molletje kan als enige
niet hetzelfde als de
andere dierlijke
personages. Hij kan
niet zichtbaar rennen,
zien, of lopen, maar het
wordt ook niet
uitgesloten als
mogelijkheid.
De andere zichtbare
dieren kunnen niet
praten en zijn daarmee
ondergeschikt aan de
hoofdpersonages en
directe bijrollen.(Zij zijn
geen personage).
Woezel en Pip lijken
huisdieren te zijn. Ze
zijn echter niet direct
afhankelijk van
mensen. Menselijke
personages en/of
menselijk handelen
wordt niet getoond.

Er is een zekere vierde
wand. Het wordt
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het begin van de intro
wordt de kijker
aangekeken door de
personages en
uitgenodigd om mee
te kijken ‘kom je
spelen’. Daarna is de
rol van de kijker
gereduceerd tot
observant, hij heeft
geen rol maar kan
meekijken.
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Activiteit(en) van personages

Personages staan
altijd binnen een 180
graden lijn.
Tante Perenboom
verzint een feest.
Woezel en Pip
bedenken de
benodigdheden voor
het feest.
Vlindertje vertelt over
het feest aan de
anderen.
Woezel en Pip
organiseren het
feestje en versieren
alles. Dit gebeurt
buiten beeld.
Woezel en Pip maken
zich klaar voor het
feestje en doen het
laken op.
Buurpoes, Muisje,
Spinnetje, Molletje,
en Vlindertje komen
verkleed als spook
naar het feest.
De dieren gaan op
weg naar Tante
Perenboom en De
Wijze Varen.
Tante Perenboom en
De Wijze Varen doen
alsof ze gaan slapen.

gepresenteerd om mee
te kijken.
De kijker wordt niet als
onderdeel van de
verhaalwereld
gepositioneerd.

De activiteiten zijn
gericht op eenzelfde
centraal onderwerp en
gebeurtenis: het vieren
van een herfst-spokenfeest. Andere zichtbare
dieren komen op het
feest, waar door het
uiterlijk van alle dieren
een nieuwe activiteit
wordt geïnitieerd. Zij
laten de nietdierlijke/niet-menselijke
personages schrikken.
De activiteiten zijn
gedeeltelijk gerelateerd
aan de werkelijkheid
van dieren.
Dieren lopen,
schrikken, en bij elkaar
komen.
De getoonde
activiteiten presenteren
daarnaast een zekere
menselijke
betekenislaag; dit zijn
veelal activiteiten die
normaal gesproken
door mensen worden
uitgevoerd, zoals: het
vieren van een feest,
het verkleden tot
spook, en het laten
schrikken van anderen.

De dieren laten hen
schrikken en rennen
weer weg.
Tante Perenboom en
De Wijze Varen
schrikken van de
spoken en moeten er
later om lachen.
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De dieren gaan terug
naar het hondenhok
en schrikken zelf van
Uiltje.

37

Persoonlijke ontwikkeling

38

Onderwerp

39

Perspectief

De dieren vieren het
feestje verder.
De dierlijke
personages leren dat
echte spoken niet
bestaan. De verteller
benadrukt dit op het
einde, maar vertelt
het is wel leuk om te
doen alsof.
Opbouw
Het vieren van een
herfst-spokenfeestje.

Dit verhaal wordt
gepresenteerd vanuit
het perspectief van
Kikker en zijn
vriendjes. De
personages maken
het verhaal zelf mee.
Zij vertellen dit niet
duidelijk aan de
kijker.
Er is een verteller die
het verhaal inleidt en
afsluit. Deze geeft
geen commentaar
tijdens het verdere
verloop van de
aflevering, de dieren
vertellen het verhaal
dan zelf.
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Plot

De persoonlijke
ontwikkeling is
gerelateerd aan het
onderscheid tussen
fantasie en
werkelijkheid. Sommige
‘wezens’ bestaan niet in
de werkelijkheid, maar
het is een doen alsof.
Dit is gerelateerd aan
natuurlijke
verschijnselen
(wisseling van
seizoenen), de sociale
activiteit (het vieren
van een feestje met
vrienden), en de
verbeelding (spoken
bestaan niet).
Er wordt een
ogenschijnlijk dierlijk
perspectief en
leefwereld getoond. Het
lijkt alsof de kijker van
een afstandje naar de
dieren kijkt. De dieren
maken het verhaal zelf
mee, maar vertellen het
niet aan de kijker.
Er is een verteller die
het verhaal introduceert
en afsluit, maar deze
mengt zich niet in de
beleving van de
personages tijdens het
verhaal.

De verteller vertelt
welk seizoen het is en
wat er dan gebeurd
met de tovertuin.

Het programma is
echter gemaakt door
mensen, waarin een
onontkoombaar
menselijk perspectief
op dierlijkheid en
menselijkheid ligt
besloten.
De plot is opgebouwd
rondom de centrale
activiteit: het herfstspoken-feest.

Woezel en Pip, en
Vlindertje zijn bij
Tante Perenboom.

De plot is daarbij
opgebouwd in lading:
het verzinnen van een
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Tante Perenboom
krijgt een goed idee.
Ze vraagt of Woezel
en Pip niet een leuk
herfstfeestje kunnen
houden vanavond.
Pip vindt het een
fantastisch idee.
Woezel en Pip lopen
naar hun hondenhok.

activiteit(feest), het tot
stand komen van de
actie (het organiseren
en beginnen van het
feest), een actie (het
laten schrikken van
Tante perenboom en De
wijze varen), een
herstel naar het feest
zelf, een andere situatie
(een zelf schrikken van
een spook), en herstel
van de situatie
daarvoor.

Woezel vindt het ook
een leuk idee. Hij
verzint er nog iets
bij: een herfstspoken-feest.
Pip vindt dit leuk.
Vlindertje ook.
Woezel verzint wie er
moet komen op het
feestje. Ze gaan
niemand vergeten.
Pip stelt voor om
Spinnetje te vragen
om wat spookwebjes
te maken. Woezel en
Pip maken een oeeh
spoken geluid.
Pip vraagt Vlindertje
om het aan de
anderen te vertellen.
Vlindertje knikt en
maakt tjirp geluiden.
Ze vliegt weg.
-

Overgang
met naar
beneden
dwarrelende
spookjes-

De tovertuin is
donker, het is avond.
Het hondenhok van
Woezel en Pip is
versierd met slingers,
spinnenwebben en
pompoenen.
Woezel en Pip maken
zich klaar voor het
feest. Ze schudden
het laken over hun
hoofd.
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Tante Perenboom
komt ook in beeld,
omdat het beeld iets
naar de zijkant
verschuift.
Buurpoes komt
verkleedt als spook
aangelopen.
Spook-poes wordt
begroet door Woezel.
Muisje komt ook aan.
Woezel moet lachen.
Spinnetje komt
vanuit de boom naar
beneden aan een
draad.
Pip zegt tegen
Spinnetje dat hij het
mooi heeft versierd
met webben.
Molletje komt uit de
grond naar boven uit
een molshoop. Hij
laat de anderen
schrikken.
Ook Vlindertje is nu
te zien.
De dieren schrikken.
Molletje wordt
meteen herkend door
de anderen. Molletje
slaat dit af en noemt
zijn spoken naam:
graaf-Molletje. Hij
maakt er een grapje
van.
De anderen moeten
lachen.
Volgens Pip is
iedereen er. Woezel
telt de aanwezigen.
Pip spoort iedereen
aan om Tante
Perenboom en De
Wijze Varen te laten
schrikken.
De dieren gaan in een
rijtje naar Tante
Perenboom en De
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Wijze Varen. Ze
maken
spookgeluiden.
Tante Perenboom en
De Wijze Varen zien
ze aankomen,
herkennen ze en
doen alsof ze gaan
slapen. De Wijze
Varen doet zijn boek,
waarin hij aan het
lezen was, dicht.
De dieren tellen af en
laten Tante
Perenboom en De
Wijze Varen
schrikken. Ze komen
vanachter een struik
tevoorschijn en
roepen boe.
Tante Perenboom
vraagt zich af wat dat
was.
De Wijze Varen roept
dat de spoken weg
moeten gaan.
De dieren gaan weer
terug naar het
hondenhok. Ze zijn
blij dat het laten
schrikken gelukt is.
Uiltje komt verkleed
als spook uit de boom
naar beneden
gevlogen.
Molletje schrikt en
roept dat het een
echt spook is.
De andere dieren
schrikken ook en
verstoppen zich in
het hondenhok.
Uiltje land bovenop
de punt van het
hondenhok en gaat
zitten.
Woezel vraagt het
spook om weg te
gaan.
Uiltje daalt naar de
grond af en staat in
de opening van het
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hondenhok. Hij doet
zijn laken af.
De andere dieren
herkennen hem en
zijn opgelucht.
Buurtpoes zegt dat ze
Uiltje helemaal waren
vergeten.
Uiltje is sip en duikt
een beetje in elkaar.
Woezel
verontschuldigt zich
en zegt dat het niet
expres gebeurde. Hij
zegt dat Uiltje wel het
beste spook is.
Uiltje is Blij.
Pip vult aan dat Uiltje
de andere dieren echt
heeft laten schrikken.
Ze noemt hem superspook.
De dieren komen
samen bij het
hondenhok.
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Chronologie

De verteller praat
over spoken en
gespookt worden. Ze
legt uit dat dit best
een beetje spannend
is, maar niet echt
bestaat. Het is leuk
om te doen alsof.
Het verhaal wordt
vertelt in
chronologische
volgorde. Enkele
handelingen worden
niet getoond, maar
vinden wel in een
logische volgorde
plaats. Zo is het
decoreren van het
feest en het maken
van de kostuums niet
zichtbaar.

Het verhaal is
chronologisch
opgebouwd.
Verschillende
activiteiten volgen
elkaar logisch in het
verloop van de centrale
gebeurtenis: het
begraven van het
vogeltje.

Woezel en Pip
bedenken met Tante
Perenboom een feest.
Woezel en Pip
organiseren het feest.
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Woezel en Pip komen
samen met hun
vrienden.
De dieren laten Tante
Perenboom en De
wijze varen
schrikken.
De dieren schrikken
van Uiltje.
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Verteller (man/vrouw, positie)

Omschrijvingswoorden
personages

De dieren vieren het
feest zelf verder.
Een vrouwelijke
verteller vertelt de
titel van de aflevering
en vertelt wat Woezel
en Pip aan het doen
zijn aan het begin
van het verhaal. Zij is
niet zichtbaar.
Aan het einde sluit ze
ook het verhaaltje af.
Ze vat samen wat ze
deden en wat ze
ervan vonden. Ze
maakt het onderwerp
minder eng door te
stellen dat het maar
doen alsof is.
Taal (woorden)
Woezel wordt
omschreven als:
griezel-Woezel
Pip wordt
omschreven als:
spook-Pip.

Een vrouwelijke
verteller introduceert
het verhaal en sluit
deze af.
De verteller maakt het
voor de kijker minder
eng en relativeert de
gebeurtenissen.

Dit is gerelateerd aan
de lichaamsbedekking
en het uiterlijk van de
personages. De dieren
worden beschreven op
basis van hun
verkleding naar een
spook.

Buurpoes wordt
omschreven als:
spook-poes
Molletje wordt
omschreven als:
graaf-spook
Spoken worden
omschreven als: eng.
Overige zichtbare
dieren:
Muis wordt
omschreven als:
spook-muis
Uiltje wordt
omschreven als:
super-spook.
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45

Omschrijvingswoorden
gebeurtenis/situatie

Omschrijvingswoorden
omgeving/setting

46

Omschrijvingswoorden
onderwerp

47
48

Omschrijvingswoorden overig
Taalgebruik

Het organiseren en
houden van een feest
wordt omschreven
als: feestje houden,
vieren dat het herfst
is, wat een
fantastisch idee, een
herfstfeest dat is toch
superleuk.
Het laten schrikken
van andere
personages wordt
omschreven als: laten
schrikken, kom mee,
boeh, bang, aaah.
Het seizoen wordt
omschreven als: het
is herfst, losse
blaadjes, mooie
bruine tinten.
De setting van het
feestje wordt
omschreven als: in
het donker, lampjes,
slingers, vieren,
bladerenslingers,
wiegende lampjes, in
het donker, enge
spokenplek.
Het onderwerp wordt
omschreven met de
woorden: spook,
feest, vieren, herfstspoken-feest,
X
Het taalgebruik is
simpel zonder
ingewikkelde
woorden. Het
beschrijft de
personages en de
relaties tot elkaar. Er
worden geen
moeilijke woorden
gebruikt, maar het is
net wat abstracter,
omdat het
beschrijvend is.

Dit is gerelateerd aan
de centrale activiteit,
emotie, en het
onderwerp.

Dit is gerelateerd aan
het uiterlijk van de
omgeving in kleur en
aankleding.

Dit is gerelateerd aan
de centrale activiteit,
verbeelding (spoken),
en een natuurlijk
verschijnsel (herfst
seizoen).
X
De taal is simpel. Het
programma is voor
bijna iedereen te
begrijpen die kan
praten en simpele taal
kan begrijpen. Basis
begrip van vriendschap
en spelen is wel
belangrijk.
Dit is echter geen
absolute vereiste. Het
programma kan ook
worden bekeken
wanneer een kijker nog
niet geheel praat of de
taal kan begrijpen. De
beeldtaal laat namelijk
ook al gedeeltelijk
beweging/gebeurteniss
en zien. Om volledig te
begrijpen wat er precies
aan de hand is, is
taalbegrip echter wel
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49

Doel van taal

50

Stemmen/geluid personages

Het doel van taal is
het omschrijven van
situaties en
gebeurtenissen. Het
geeft de
communicatie tussen
personages aan.

Geluid
De stem van Woezel
is relatief laag in toon
en jong. Woezel kan
ook huilen als een
hond/wolf. Dit is de
stem van een jonge
jongen.
De stem van Pip is
relatief hoger in toon
en jong. Dit is de
stem van een jong
meisje.

nodig. Zoals: feest,
spook, en herfst.
Gesproken taal is
belangrijker dan
geschreven tekst. Dat
laatste geeft enkel de
titel weer en informatie
over het programma
zelf. Dit is niet
noodzakelijk om het
programma inhoudelijk
te kunnen begrijpen.
De stemmen van de
personages zijn zowel
mannelijk, als
vrouwelijk en jong of
wat ouder. Het zijn
voornamelijk kinderlijke
stemmen, enkel de
stem van Molletje is
wat ouder.

De stem van Molletje
is lager in toon en
rustiger. Deze stem is
niet jong of oud,
maar ertussenin. Dit
is een mannelijke
stem.
De stem van
Buurpoes is iets hoog
in toon en jong. De
stem is iets scherper
dan die van Pip. Dit is
de stem van een jong
meisje.
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Stem voice-over/verteller

52

Omgevingsgeluid

53

Muziek

Alle personages
kunnen lachen.
De stem van de
verteller is relatief
wat hoger in toon, en
warm. De stem is niet
erg jong. Dit is een
vrouwelijke
volwassen stem.
Overdag zijn er
vogelgeluiden te
horen.
In de avond zijn er
krekels en een uil te
horen op de
achtergrond.
Er is geen muziek
ondersteuning. Het
omgevingsgeluid is

Dit is een vrouwelijke
verteller.

Deze versterken de
natuurlijke setting, met
een onderscheid tussen
dag en nacht.

Er is geen muziek
ondersteunend aan het
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constant aanwezig en
de personages maken
zelf geluid. Wanneer
er een actie gebeurd
is het geluid harder
en benadrukken ze
zelf wat er gebeurt.

verhaal. De personages
maken zelf geluid.
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9.4.4 Woezel en Pip, introductie

Model nummer 9.4.4
Kol
1
2
om
->
Rij
Programma
Seizoen + aflevering
nummer
1
Woezel en Pip Seizoen 3. Aflevering nummer
is niet van toepassing.
Aspect

2

Dierlijke
hoofdpersona
ge(s)

3

Directe
dierlijke
bijrollen

4

Diersoort
personages

Denotatie: beschrijving

3

4

Intro

Duur

Deze is voor elke aflevering van
het seizoen gelijk.

50
secon
den
coder
ing

Connotatie: interpretatie

Vormgeving
Personage(s)
Woezel en Pip
Er zijn twee hoofdpersonages
Aangeduid in: de titel, worden
genaamd Woezel en Pip. Deze
het vaakste genoemd, en zijn
personages worden het eerst
het meeste in beeld en zingen
benoemd en worden gevolgd
het liedje.
door de gehele intro. Woezel en
Pip zijn daarmee de centrale
personages binnen het
programma.
Buurtpoes
Er zijn twee directe bijrollen, die
Molletje
worden gepositioneerd als
Aangeduid in: het zijn de
vrienden en als onderdeel van de
enige andere dieren, die actief
leefwereld van de
meegaan met de
hoofdpersonages.
hoofdpersonages.
Deze personages verschijnen na
het hoofdpersonage, worden
Andere personages zijn nietminder vaak benoemd, en zijn
dierlijk en andere zichtbare
minder lang in beeld.
wezens hebben geen rol als
personage.
Naast deze dierlijke bijrollen zijn
er andere wezens te zien. Tante
Perenboom en De wijze varen
hebben wel een rol als
personage, maar zijn niet
dierlijk. Daarnaast zijn er
bloemen en riet te zien die geen
rol hebben, maar enkel
onderdeel zijn van de leefwereld.
Zij zijn niet in de afleveringen te
zien.
Woezel en Pip zijn honden ;
Er zijn drie verschillende
Buurtpoes is een poes ;
diersoorten als personage te
Molletje is een mol
zien. Daarbij zijn twee
personages van hetzelfde soort,
maar zien ze er anders uit.
Woezel en Pip zijn beiden
honden, maar van een ander ras.
Van de dieren zijn slechts 1 of
enkele dieren zichtbaar. Dit is
generaliserend voor de diersoort
wat betreft uiterlijk en gedrag.
Doordat Woezel en Pip beide een
hond zijn, maar een andere kleur
hebben, is dit iets minder
generaliserend voor deze
diersoort, maar nog steeds
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relatief beperkt. Er is in de
werkelijkheid meer dan één of
twee kleuren mogelijk.

5

Overige
zichtbare
dieren

Een vlinder vliegt over de
wolken naar beneden.
Een vis springt uit het water in
het beekje.

6

Fysieke
kenmerken

Woezel wordt gekenmerkt
door: een donkergrijze kleur,
een druppelvormig hoofd,
twee driehoekige flaporen
bovenop zijn hoofd, een grote
zwarte ovalen neus, een klein
horizontaal lijf met vier poten,
geronde poten, een halflange
naar boven gebogen staart,
twee ovalen naar binnen
gedraaide zwarte stippen als
ogen, twee driehoekige
streepjes (vanuit een 90
graden hoek) als
wenkbrauwen. Het gezicht van
Woezel is lichter grijs/blauw
gekleurd dan de rest van zijn
lijf. Zijn lijf wordt
gepresenteerd met ronde
boogjes langs de contouren
van zijn lijf, in een
donkergrijs/zwarte kleur.
Pip wordt gekenmerkt door:
een zachtgele kleur, een groot
rond hoofd met een ovalen
bolling aan de zijkant als snuit,
twee driehoekige geflapte oren
bovenop haar hoofd met een
beetje ruimte ertussen, twee
bruine haren op haar hoofd,
een zwarte ovalen neus, een
horizontaal lijf met vier poten
met geronde voeten zonder
tenen, een halflange naar
boven gebogen staart, twee
ovalen naar binnen gedraaide
zwarte stippen als ogen, twee
driehoekige streepjes als
wenkbrauwen (met een 90
graden hoek), een halfronde
open mond met een kleine
roze ovalen vorm aan de
bolling kant van de mond als

Er zijn weinig alternatieven die
worden getoond of benoemd.
Tegelijkertijd zijn ze niet direct
uitgesloten: ze zijn niet
zichtbaar, maar worden ook niet
als onmogelijk benoemd.
Deze dieren zijn enkel zichtbaar:
zij hebben geen grote rol of
concrete bijrol, kunnen niet
praten, en zijn enkel onderdeel
van de verhaalwereld als geheel.
De vlinder wijst echter wel de
weg naar het verhaal door de
kijker voor de gaan over de
wolken. Dit is een zeer kleine rol.
De personages hebben elk
specifieke fysieke kenmerken
waardoor ze kunnen worden
onderscheiden van elkaar,
hoofdzakelijk in: vorm en kleur.
De fysieke kenmerken blijven ten
alle tijden hetzelfde.
De fysieke kenmerken zijn
versimpeld weergegeven: details
in huidtype, beharing/bedekking,
en vorm worden niet
gepresenteerd in vergelijking tot
de werkelijkheid. Wel wordt een
zekere indicatie tot vacht
gepresenteerd bij Woezel door
middel van boogjes langs zijn
lijf.
Sommige kenmerken zijn niet
waarheidsgetrouw in relatie tot
echte dieren: kleding, vormen,
verhoudingen, handen/voeten,
kleur.
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tong, en een roze halsband
met rood hartje rond haar nek.
Het topje van de staart en de
oren hebben een donkerdere
gele kleur dan haar lijf en
hoofd. De contourlijn is in een
donkerbruine kleur.
Buurtpoes wordt gekenmerkt
door: een witte kleur met
grijze vlekken in het gezicht
op de rug en op de staart, een
ovalen hoofd met aan de
zijkanten twee inkepingen die
schuin naar boven staan, een
horizontaal lijf, twee grote
driehoekige oren bovenaan de
zijkant van haar hoofd met
twee kleinere roze driehoekige
vormen daarbinnen, vier poten
met geronde voeten zonder
tenen, zes snorharen vanaf de
wangen naar buiten het
gezicht wijzend, twee blauwe
ovalen iets naar binnen
gedraaide vormen als ogen,
een omgekeerde driehoek als
neus, een half rondje als mond
met een roze bolletje aan de
bolling kant als tong, twee
driehoekige streepjes (met
een 90 graden hoek) als
wenkbrauwen, en een dikkere
ovalen staart die gebogen naar
boven wijst. De contourlijn is
een donkergrijze kleur.

7

Anatomische
verhouding

Molletje wordt gekenmerkt
door: een paarse kleur, lang
gerekt halfrond lijf en hoofd
(deze zijn niet van elkaar te
onderscheiden) twee roze
handen met drie inkepingen
als vingers, een halfronde
halve cirkel als mond (zwart
omlijnd), een driehoekige
geronde neus van de voorzijde
met twee stippen als
neusgaten, twee rechte
streepjes als ogen en twee
paar snorharen die vanaf het
midden tussen neus en lijf
contour daar buiten zijn lijf
wijzen. Het onderlijf is niet te
zichtbaar, maar wordt omringd
door een berg aarde. Wanneer
Molletje van de zijkant te zien
is heeft zijn hoofd een spitsere
snuit met een stompe neus.
De contourlijn is een
donkerpaarse kleur.
Woezel heeft een groot
druppelvormig hoofd met een

De anatomische verhouding van
de personages is relatief gelijk
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relatief grote neus en grote
oren. Zijn lijf is horizontaal
uitgelijnd en relatief kleiner
dan zijn hoofd. Woezel heeft
vier relatief middellange
poten. Zijn staart is halflang.
Woezel heeft als enige boogjes
in zijn contourlijn.
Pip heeft een groot rond hoofd
met een bolling aan de zijkant
als snuit. Ze heeft relatief
grote oren. Het lijf van Pip is
horizontaal uitgelijnd en
relatief klein in vergelijking
met het hoofd. Pip heeft vier
relatief middellange poten.
Haar staart is halflang. Pip
heeft als enige twee losse
haren op haar hoofd.
Woezel en Pip hebben een
vergelijkbare anatomie. De
hondjes lopen op vier poten.
Wanneer ze zitten zijn er twee
frontaal vooraan, en twee aan
de zijkanten daarachter te zien
alsof ze deze naar buiten
vallen (gelijkend op een
kleermakerszit). Woezel is wat
voller dan Pip, heeft een lang
gerekter hoofd en heeft een
contourlijn met veel meer
bogen. Pip is daarentegen
slanker, heeft een ronder
hoofd, en een strakkere
contourlijn.

met de werkelijkheid van dieren.
De horizontale lijven met vier
poten, de oren, en de houding
van Woezel, Pip, en Buurpoes
lijkt op die van dieren in de
werkelijkheid.
Enkele aspecten zijn echter
anatomisch incorrect in
vergelijking tot de werkelijkheid
van dieren:
De oren zijn iets te dichtbij
elkaar geplaatst op het hoofd; de
neuzen zin ovaal in plaats van
driehoekig; de ogen zijn niet bol
en hebben geen iris en oogwit;
er zijn geen tenen zichtbaar; de
honden hebben geen
wangflappen; en de hoofden zijn
ten op zichtte van de lijven van
de dierlijke personages te groot.
Dit kan worden gerelateerd aan
versimpeling. De lijnen van de
lijven zijn veel vloeiender en
ronder. De ogen en mond/neus
zijn veel simpeler weergegeven
met enkel een stip of streepje. Er
zijn geen details van vormen,
onder de huid liggende
structuren, of gewrichten te zien.

Buurtpoes heeft een groot
ovalen hoofd met twee
driehoekige vormen aan de
zijkant. Ze heeft een relatief
kleine neus en mond en een
dikke lange staart. Haar lijf is
relatief klein ten opzichte van
haar hoofd. Buurtpoes heeft
als enige twee horen die recht
omhoog staan en twee
inkepingen aan de zijkant van
haar hoofd.

8

Gender

Molletje heeft een lang gerekt
lijf en hoofd uitkomend in een
spitsere snuit met stompe
afronding. Zijn hoofd en lijf
zijn niet van elkaar te
onderscheiden, waardoor een
nek niet zichtbaar is. Hij heeft
relatief grote handen. Het
achterlijf is niet te zien, hij zit
altijd in een berg aarde.
Binnen de intro zijn enkel voor
Woezel en Pip gender

Dit is voor een groot deel
gebaseerd op
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aanleidingen zichtbaar. Deze
zijn echter niet zeer
nadrukkelijk aanwezig.
Zo heeft Pip een roze halsband
met rood hart. Dit in
combinatie met haar naam,
wekt de indruk dat dit een
vrouwelijk personage is.
Woezel heeft daarentegen een
wat ruwer uiterlijk (de boogjes
in zijn contouren), wat in
combinatie met zijn naam een
meer mannelijke indruk wekt.

9

10

11

Naam/benami
ng

Grootte

Kleur(en)
(van
personages)

Van de andere personages
wordt geen naam genoemd en
is het niet duidelijk welk
gender ze hebben.
De enige personages die
genoemd worden zijn de
hoofdpersonages.
De honden zijn: Woezel en Pip
De grijs/blauwe: Woezel
De gele: Pip
De andere personages worden
niet bij naam genoemd.
Woezel en Pip zijn even
ongeveer even groot, het
verschil is minimaal.
Buurtpoes is daarentegen
kleiner dan de honden.
Molletje is kleiner dan alle
andere personages.

Alle personages worden door
contour omlijnd in een
donkerdere kleur dan de kleur
van hun lijf.
Woezel is grijs/blauw in een
donkere en lichte variant.
Pip is geel (blond) in een
zachte/lichte en donkere
variant. Ze heeft een
rood/roze kleuraccent
(halsband met bedel).
Buurtpoes is wit met
grijze/beige vlekken en heeft
blauwe (ogen) en roze
accenten (binnenkant oren en
neus). Buurpoes heeft als
enige gekleurde vlekken op
het lijf.

veronderstellingen: attributen en
naam. Woezel lijkt een jongen en
Pip een meisje te zijn.

Enkel de hoofdpersonages
worden benoemd in de intro.
Voor andere personages is de
naam pas duidelijk wanneer men
de aflevering bekijkt.

De hoofdpersonages zijn het
grootste, gevolgd door Buurpoes
en tot slot Molletje.
Deze grootte verhouding is in
vergelijking tot de werkelijkheid
juist: honden zijn over het
algemeen groter dan katten en
mollen, afhankelijk van het ras.
Een mol is daarnaast kleiner dan
de andere dieren in de
werkelijkheid.
De personages hebben enkele
kleuren op het lijf en in
kleuraccenten. Deze worden
gepresenteerd in effen
kleurvlakken met contourlijnen
in een donkerdere kleur. De
kleuren van Woezel, Pip en
Buurpoes zijn kleuren die in de
werkelijkheid voor kunnen
komen voor de desbetreffende
diersoorten.
Daarnaast zijn sommige kleuren
niet mogelijk in de werkelijkheid.
Een mol is namelijk niet paars en
roze, maar zwart met lichtbruin.
Deze kleur berust op fantasie.
De kleuren van de personages
zijn relatief generaliserend en
stereotype. Er zijn ook andere
mogelijkheden voor elk dier,
maar deze worden niet getoond.
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12

Lichaamsbede
kking

Molletje is hoofdzakelijk paars
met roze kleuraccenten
(handen).
Alle personages hebben een
vlakke, gladde, effen
gekleurde huid. Er wordt geen
zichtbare vacht of haren
getoond binnen deze vlakken.
Zo lijken ze relatief glad. In de
contourlijnen zijn echter kleine
indicaties zichtbaar. Zo lijkt
Woezel wel een soort vacht te
hebben door de geronde
boogjes langs zijn lijf.
Buurtpoes heeft daarnaast aan
de zijkant van het hoofd aan
elke kant twee inkepingen
alsof er plukken haar omhoog
staan. Ook heeft ze snorharen.
Bij de andere personages (Pip
en Molletje) is het niet
duidelijk of ze een vacht
hebben of niet. Er zijn geen
boogjes die het visualiseren.

Daarnaast zijn de kleuren
versimpeld: één/enkele tinten in
effen kleurvlakken.
De lichaamsbedekking klopt
gedeeltelijk in vergelijking tot de
werkelijkheid van dieren. Door
de effen huidskleur zonder
structuur wordt niet direct een
vacht of huidtype getoond.
Dieren in de werkelijkheid
hebben dit wel over hun hele lijf.
Bij Woezel en Buurpoes lijkt er
echter wel een vacht te worden
getoond door middel van de
contourlijnen. Dit kan ook
worden gerelateerd aan een
versimpelde weergave, waarin
details worden weggelaten.
Pip heeft als enige een
huisdierlijk element: de
halsband.

Pip draagt een roze halsband
met rood hart als bedel.

13

Beweging

Van geen van de dieren of
niet-dieren/niet-mensen zijn
geslachtsdelen of de anus te
zien.
De honden kunnen hun vier
poten bewegen en hun hoofd
naar opzij bewegen. Het hoofd
naar boven bewegen kan ook,
maar enkel een klein stukje.
De poten van Woezel, Pip, en
Buurpoes bewegen van voor
naar achter, niet opzij. De
tegenovergestelde poten
bewegen steeds gelijktijdig
naar voren of naar achteren
wanneer ze lopen. Wanneer ze
rennen gaan de voorpoten
gezamenlijk verder naar voren
en de achterpoten gezamenlijk
naar achteren. De ruggen
blijven ten alle tijden relatief
recht. Wanneer ze zitten
schuiven de achterpoten
opgetrokken in een gebogen
houding op de grond en
vormen de voorpoten de steun
om in evenwicht te blijven.
Ook kunnen deze personages
de staart bewegen vanuit het
aanhechtingspunt op de rug.
De staart kan verticaal en
horizontaal bewegen, maar
blijft aan dit punt vastzitten.

De personages kunnen
zelfstandig bewegen en zijn
relatief flexibel. De dieren lijken
geen rolgewrichten te hebben,
maar enkele scharnier
gewrichten of zelfs geen. Dit kan
worden gerelateerd aan
versimpeling: vloeiender en
makkelijker bewegen.
De dieren bewegen zoals dieren
in de werkelijkheid. Daarbij is de
rug relatief horizontaal en
flexibel en kunnen de poten van
voren naar achteren bewegen.
Ook het rennen is juist, de
voorpoten meer naar voren en
de achterpoten meer naar
achteren.
Voor molletje is dit echter
anders; hij kan uit de aarde
omhoog komen, maar verdere
beweging is niet zichtbaar.
Mollen in de werkelijkheid
kunnen ook naar boven graven
vanuit de aarde, maar zijn niet
heel flexibel in het draaien van
hun hoofd.
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De rug van Buurpoes is
flexibeler en kan meer
krommen dan die van Woezel
en Pip. Ze kan tevens van een
muurtje af springen. Als ze
springt gaan beide voorpoten
naar voren en de achterpoten
naar achter. De voorste raken
het eerste de grond en blijven
staan, de achterpoten landen
daarna. Buurpoes loopt
hetzelfde als de honden, maar
in een iets sneller tempo.

14

Lichamelijke
functies

Van deze personages kunnen
de ogen bewegen. Deze
kunnen worden
samengeknepen tot halve
maantjes (lach oogjes). Van
Pip en Buurpoes kan de mond
bewegen door de stip uit te
rekken of tot halve cirkel naar
beneden weer te geven. Van
Woezel is dit niet zichtbaar.
Molletje kan alleen zichtbaar
zijn hoofd/bovenlijf heen en
weer bewegen en zijn hoofd
draaien. Zijn handen kunnen
van links naar rechts
bewegen. Molletje is blind, zijn
ogen zijn streepjes die niet
zelf bewegen.
De personages kunnen
rennen, lopen, lachen, zitten.
De poten van Woezel, Pip, en
Buurpoes kunnen van voren
naar achter bewegen, maar
niet zichtbaar opzij. Ook
kunnen ze hun staart, apart
van de romp, bewegen.
Buurpoes kan daarnaast van
een muurtje af springen.
Molletje kan graven, maar kan
niet kijken of volledig uit de
grond komen. Hij is blind en
zijn overige lijf is nooit te zien.
Van alle personages kunnen
de ogen bewegen. Deze
kunnen worden
samengeknepen tot halve
maantjes (lach oogjes).

15

Emoties

Blijheid: de personages zijn
vrolijk en blij tijdens de intro.

De personages kunnen
voortbewegen en hun ogen en
ledematen bewegen. De
lichamelijke functies zijn daarbij
relatief sterk gerelateerd aan de
werkelijkheid van dieren: ze
kunnen op eenzelfde manier
voortbewegen, de ogen
samenknijpen en hun staart
bewegen. Poezen kunnen
daarnaast springen en mollen
zijn blind.
De beweging van Molletje is
relatief beperkt in vergelijking
tot de andere personages: hij
kan niet boven uit de grond
komen, maar enkel zichtbaar
met zijn armen en bovenlijf
bewegen.
Dit kan tevens worden
gerelateerd aan versimpeling:
bewegingen zijn relatief
makkelijk, vloeiend en verticaal
en horizontaal gepositioneerd.
Functies zijn daarnaast in zekere
zin ‘makkelijk’ of basis aspecten
van het dierlijke leven: lopen en
rennen.
In hoeverre dieren in de
werkelijkheid deze emoties
ervaren is niet bekend. Wel kan
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Sip: dat zijn ze juist niet, wat
wordt benoemd in het lied.

gedrag erop lijken, maar dit is
een menselijke interpretatie.
Emoties is een menselijk concept
en deze zijn als zodanig
zichtbaar in het programma. Het
lachen bij vrolijkheid is daar een
voorbeeld van.

16

Karaktereigen
schappen

Er worden geen specifieke
karaktereigenschappen
genoemd.
Er kunnen wel
veronderstellingen worden
gedaan op basis van het
getoonde gedrag en emotie:
Woezel en Pip zijn speels en
hebben veel energie.

17

18

Interesses/ho
uden van
(van
personages)

Attributen

Er worden geen uitspraken
gedaan over wat de
individueel personages leuk
vinden.
Er wordt daarentegen wel een
relatie tussen de personages
benoemd: de allerbeste
vriendjes van elkaar.
Pip draagt ten alle tijden een
halsband.
Verder zijn er attributen te
zien die soms in beeld komen,
maar zijn deze niet permanent
dichtbij de personages. Dit zijn
een hondenhok, voetbal en
voerbak voor Woezel en Pip;
een berg aarde voor Molletje,
en een rode stenen muurtje
voor Buurpoes.

19

Gebruiksvoor
werpen

Een voerbak voor voer. Het
voer is niet te zien.
Een hondenhok om in te
slapen en te schuilen voor
weersomstandigheden.

Dit kan worden gerelateerd aan
versimpeling: blijheid is een
basisemotie die relatief makkelijk
kan worden omschreven
Binnen dit programma kunnen
karaktereigenschappen allen op
basis van veronderstellingen
worden geïnterpreteerd, vanuit
de getoonde emotie en het
gedrag. Woezel en Pip zijn dan
speels en energiek.
In hoeverre dieren in de
werkelijkheid deze
karaktereigenschappen hebben
is niet bekend.
‘Karaktereigenschappen’ is een
menselijk concept en deze zijn
als zodanig te interpreteren in
het programma. Elk personage
heeft eigen
karaktereigenschappen binnen
het verhaal.
Vriendschap wordt als een
bepaalde interesse/houden van
als sociale relatie tussen
personages gepresenteerd.
‘Interesse/houden van’ is tevens
een menselijk concept. In
hoeverre werkelijke dieren deze
ook hebben, is niet bekend.
De personages hebben (op Pip
na) geen vaste attributen, maar
worden er wel herhaaldelijk of
langere tijd mee gepresenteerd.
Dit zou een vorm van
stereotypering kunnen
omvatten: het herhaaldelijk
tonen met bepaalde aspecten.
De halsband van Pip is een
indicatie van het type dier: een
huisdier. Het hondenhok en
voerbak ondersteunen deze
huisdierlijke lading.
Dieren in de werkelijkheid
hebben niet direct
gebruiksvoorwerpen en hebben
geen zelf gekochte/gemaakte
spullen. Niet-natuurlijkaanwezige voorwerpen of
gebruiksvoorwerpen worden in
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Deze voorwerpen worden niet
direct gebruikt binnen de intro.

de werkelijkheid door de mensen
gemaakt, gebruikt, en/of
verschaft.
Binnen dit programma kan een
dierlijke lading worden ontleedt:
het zijn gebruiksvoorwerpen die
passen bij het leven van
huisdieren, verschaft door een
(menselijk) baasje.

20

Kleurgebruik
(algeheel)

Programma
In dit programma worden
hoofdzakelijk zachte primaire,
secundaire, en tertiaire
kleuren gebruikt in lichte en
donkere tinten. Gebruikt. De
kleuren zijn niet hard,
glanzend of fel, maar mat,
zacht en effen.
De getoonde kleurenzijn:
zwart, wit, bruin, rood, roze,
geel, groen, blauw, paars.
Deze hebben allen een lichte
tint, met uitzondering van wit
en zwart. Het zwart is minder
hard door deze niet helemaal
effen weer te geven, maar als
potloodkleur.
Elementen/vlakken hebben
één bepaalde kleur. Er zijn
geen kleuren door elkaar
gemengd, maar als vlak van
elkaar gescheiden. Soms is er
een hele subtiele slagschaduw
zichtbaar in een iets lichtere
tint van een kleur.
Wanneer er schaduwen en
overlapping worden getoond,
dan zijn er vlakken in een
donkere of lichtere kleur. Deze
lopen niet in elkaar over, maar
zijn vloeiende vakken in de
vorm van een object of
schaduw. Wanneer
voorwerpen dichtbij te zien
zijn, dan kan over de kleur (en
het object) een wazig effect
liggen. Dit geeft een diepte
aan.

21

Plasticiteit
(2D/3D)

Alle personages hebben een
contourlijn in een donkerdere
kleur dan ze zelf zijn. De
overige setting heeft geen
contourlijnen, maar zijn
kleurvlakken naast elkaar.
Dit programma is twee
dimensionaal, het beeld is
plat.

De kleuren zijn zacht, effen, en
in een enkele tint/tinten
zichtbaar. Er worden primaire,
secundaire, en tertiaire kleuren
getoond.
De meeste kleuren zijn relatief
natuurgetrouw. De planten en
bomen zijn overwegend groen,
bruin, rood, het water is blauw,
het gras is groen, en de bloemen
zijn rood of roze. Objecten en
attributen hebben andere
kleuren.
Sommige kleuren zijn echter niet
kloppend met de werkelijkheid.
Zo is de perenboom roze en geel
(in plaats van bruin met groene
tinten), en zijn bomen die verder
weg staan blauw of grijzig (in
plaats van donkerder groen).
Ook zijn wolken niet blauw of
roze, maar overwegend wit of
grijs in de werkelijkheid.
In tegenstelling tot het
programma komen in de
werkelijkheid meerdere
verschillende kleuren en tinten
tegelijkertijd voor dan worden
gepresenteerd binnen dit
programma.

Deze plasticiteit is anders dan de
werkelijkheid en lijkt op een
andere realiteit/wereld: er is
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Vormen

23

Stijl

24

Setting

Wel wordt er een kleine vorm
van diepte weergegeven door
middel van kleurverschillen,
overlapping, en subtiele
slagschaduw. Dit wordt ook
weergegeven door bepaalde
objecten in de voorgrond
wazig te maken. Het lijkt dan
alsof dit te dichtbij is om met
de ogen scherp te kunnen zien
in de ruimte.
De vormen in dit programma
zijn allen afgerond; er zijn
geen scherpe hoeken te zien,
maar vormen zijn stomp en
gebogen.
De vormen/contouren van
objecten, wezens, en planten
zijn relatief gedetailleerd. De
vormen van planten, bomen
en het gras zijn aan de
buitenranden (van elke kleur)
organisch in boogjes
weergegeven. Hierdoor lijkt de
contour van een werkelijke
struik of boom te worden
getoond. Inkepingen en korte
en lange boogjes wisselen
elkaar af, gelijkend op de
vorm van blaadjes en een
massa bladeren.
Ook de vorm van Woezel
wordt weergegeven met
boogjes, wat een vacht
indicatie geeft. Pip is
daarentegen een vloeiende
lijn, wat een indicatie is voor
een korte vacht of glad lijf.
De stijl lijkt op tekeningen in
stopmotion, zonder de
schakeling tussen beelden.

geen directe ruimtelijkheid
zichtbaar.
De plasticiteit is simpeler dan de
werkelijkheid: de ruimtelijkheid
wordt niet direct getoond, maar
versimpeld tot overlapping en
kleurverschillen.

De vormen zijn simpel,
ongevaarlijk, en zacht
weergegeven.
Binnen dit programma zijn de
contouren van vormen relatief
gedetailleerd. De vormen zijn
niet enkel basis vormen van
bollen, vierkanten of driehoeken,
maar hebben een organische
vloeiende lijn. De contourlijnen
zijn gebaseerd op de
eigenschappen in materialiteit
van het dier, object of natuur.
Deze lijnen zijn versimpeld, maar
niet tot enkel basisvormen
teruggebracht. Individuele
blaadjes van bomen of struiken
zijn bijvoorbeeld niet te
onderscheiden, maar de
contourlijn is wel bladervormig
weergegeven en niet enkel in
geronde boogjes.

De stijl is getekende
computeranimatie.

Omgeving
De intro vindt plaats binnen
Er is één centrale setting: buiten
één grote gehele setting:
in de natuur, binnen de
buiten in de natuur.
Tovertuin.
Eerst is de lucht zichtbaar,
vanaf boven de wolken met
een regenboog en zon. Daarna
veranderd de setting naar de
grond, van waar de natuur op
de grond opduikt. Er is gras,
lucht, bloemen, een
waterbeekje, en een groter
veld met struiken, planten en
bomen te zien. Er zijn relatief
veel elementen zichtbaar en
veel overlapping.
De setting is buiten in de
tovertuin.

Daarbij zijn binnen deze
aflevering meerdere plekken: bij
het hondenhok, op het grasveld,
en langs een beek.
De setting wordt simpel
weergegeven met verschillende
natuurlijke elementen (bomen,
planten, struiken, en gras),
gebruiksvoorwerpen en
thuisbasis (het hondenhok) en
bepaalde personages (Tante
Perenboom). Daarmee is de plek
en setting snel duidelijk, ook al
zijn niet alle mogelijkheden of
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Er zijn verschillende
elementen zichtbaar: gras,
een groot veld met struiken,
planten en bomen, wolken, de
zon, en een blauwe lucht. De
vegetatie is relatief dicht: veel
planten en bomen staan bij
elkaar.

25

26

Plaatsen/plek
ken

Land

Binnen de aflevering bevinden
de personages zich op
verschillende plekken binnen
de gehele setting: bij het
hondenhok, op het grasveld,
en langs een beek. Het begin
boven de wolken, behoort niet
direct tot de centrale setting;
personages bevinden zich er
niet en het wordt getoond als
ingang tot de verhaalwereld.
Plaatsen worden niet concreet
benoemd, ook niet in termen
van stad/dorp/land. Op basis
van de setting kan deze
worden ontleedt: in de natuur.
Binnen de centrale plaats zijn
er drie aparte plekken
zichtbaar. Deze worden niet
benoemd, maar worden
getoond door een combinatie
van: personages,
gebruiksvoorwerpen, en
natuurlijke elementen (bomen,
planten, struiken). De plekken
zijn: bij het hondenhok, op het
grasveld, en langs een beek.
Er wordt geen land genoemd.
De gesproken taal is
Nederlands.

exacte plekken daarbinnen te
zien.
De setting in een tuin sluit goed
aan op de diersoorten: alle
getoonde dieren zouden in een
tuin kunnen leven.

De plaatsen worden niet
concreet benoemd. Het gebied is
echter wel duidelijk als een
buitenomgeving door het tonen
van: meerdere bomen, planten,
gras, en de open lucht. Waar de
plaats precies is, is niet bekend.
Binnen de intro wordt deze niet
omschreven als de Tovertuin.
In de buiten omgeving worden
wel meerdere plekken getoond:
bij het hondenhok, op het
grasveld, en langs een beek.

Op basis van de gesproken taal
kan worden veronderstelt dat het
verhaal zich afspeelt in
Nederland. Er wordt echter geen
land genoemd, waardoor er geen
definitief antwoord kan worden
gegeven.
In de werkelijkheid worden
landen wel benoemd. Of dieren
daar kennis van nemen of
gebruiken is niet bekend.

27

Thuisbasis

Woezel en Pip hebben een
vaste thuisbasis in het
hondenhok. Deze is kort in
beeld, wanneer wordt
ingezoomd op de personages.
Dit is een klein wit huis, met

Dit kan tevens worden
gerelateerd aan versimpeling:
het noemen van een land is niet
essentieel in het begrip van de
leefwereld en het programma en
kan dan achterwege worden
gelaten.
Woezel en Pip hebben een vaste
thuisbasis in de Tovertuin in het
hondenhok. Dit kan worden
beschouwd als een huisdierlijk
onderkomen, verschaft door
mensen.
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houten planken, een rood
puntdak, en een grote opening
in de vorm van ronde bood
met vlakke onderkant.
Het huis van menselijke
baasjes is niet te zien.
Van Buurpoes wordt geen
onderkomen getoond. Dit
personage heeft wel een vaste
eigen plek binnen de
Tovertuin, waar ze zich
bevindt: een rood stenen
muurtje.
Van de andere personages
wordt geen vaste thuisbasis
binnen de Tovertuin getoond.
Wel bevinden allen zich binnen
de Tovertuin als geheel.

28

Aankleding

De Tovertuin is aangekleed
met verschillende objecten,
voorwerpen, en natuurlijke
elementen. Hoewel de
getoonde voorwerpen relatief
beperkt zijn (hondenhok,
voetbal, voerbak) is de natuur
voornamelijk erg druk.
Meerdere bomen, struiken, en
planten in verschillende
kleuren en vormen overlappen
elkaar aan de rand van het
grasveld. Het grasveld zelf is
wat rustiger, dit is een groen
groter vlak.
Boven in de lucht worden er
veel wolken in roze en blauwe
tinten getoond. Ook zijn er
een regenboog en zon te zien.

Enerzijds is dit een thuisbasis die
in de werkelijkheid mogelijk is
voor dieren. Honden kunnen een
hondenhok hebben als huisdier,
verstrekt door een menselijk
baasje.
Anderzijds wordt een dergelijke
thuisbasis, een houten hok
buiten, niet of nauwelijks
gebruikt door mensen in de
werkelijkheid (voor huisdieren).
Huisdieren leven normaal
gesproken in het huis van
mensen. Het huis van menselijke
baasjes is nooit zichtbaar.
De centrale plaats van Buurpoes
kan eveneens tweeledig worden
opgevat. Enerzijds is een
muurtje een mogelijke slaapplek
voor katten in de werkelijkheid.
Katten kunnen op muurtjes
springen en als deze breed
genoeg is erop liggen. Anderzijds
hebben katten als huisdier vaker
een plaats binnen het huis van
mensen.
Daarnaast kan dit worden
gerelateerd aan versimpeling: de
personages hebben een simpele
vaste thuisbasis, zonder een
groter menselijk huis (en plaats
daarbinnen voor de dieren) te
presenteren. Het hondenhok is
een simpel gebouw en het
muurtje een simpele herkenbare
plek, beide onderdeel van de
Tovertuin, waardoor er één
centrale plek kan worden
gepresenteerd.
De setting is relatief druk door
de aankleding met en
overlapping van veel: objecten,
wezens en vooral natuurlijke
elementen.
De aankleding is tevens simpel:
door simpele elementen wordt al
snel een bepaalde setting/plek
weergegeven: namelijk buiten in
een natuurlijke omgeving.
Daarbij worden natuurlijke
elementen (bomen, planten, en
struiken) in een versimpelde
vorm (zonder individuele
bladeren, maar met een
gedetailleerdere contourlijn) en
in grotere hoeveelheid getoond.
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De objecten en natuurlijke
elementen hebben allen een
contourlijn in verschillende
vormen. Deze vormen tonen
de eigenschappen van iets in
massa of bedekking. De
bomen, struiken, en planten
hebben contourlijnen die de
vorm van bladeren volgen. Het
grasveld heeft daarentegen
een contourlijn langs enkele
sprieten vormen. Het
hondenhok heeft daarentegen
relatief rechte horizontale en
verticale vormen, zoals houten
planken.

29

Middelen

30

Voedsel

31

Omgevingsve
randeringen/a
lternatieven

Het hondenhok wordt kort
getoond met houten planken
in de vorm van een wit houten
huis met een roodpuntdak.
Aan één zijde is een opening
in de vorm van een boog met
vlakke onderkant.
Er zijn verschillende middelen
te zien.
Het hondenhok als
onderkomen.
Een voerbak om eten van de
vloer te halen en om uit te
eten.
Een halsband om huisdieren
herkenbaar te kunnen maken
en te kunnen identificeren.
Vrienden om mee te spelen.
Deze middelen worden niet
direct gebruikt, maar zijn
onderdeel van de
gepresenteerde omgeving.
Er is in deze aflevering geen
voedsel te zien.
Er staat wel een honden
voerbak buiten, maar deze
wordt niet gebruikt en er zit
niets in.
Er zijn geen grote
veranderingen in de omgeving
als geheel: de natuurlijke
centrale omgeving is constant.

De aankleding versterkt de
presentatie van een bepaalde
plaats: de natuurlijke setting van
een tuin.

De middelen zijn relatief simpel,
maar niet zozeer doelgericht: ze
worden niet direct gebruikt. Deze
geven meer het type dier weer
op basis van veronderstellingen:
huisdieren.

Er wordt niet direct voedsel
getoond, maar een indicatie
gegeven van het bestaan. De
voerbak geeft een indicatie voor
voer van en voor huisdieren.
De algehele natuurlijke
omgeving blijft relatief gelijk.
De invulling van de omgeving
verandert op basis van de
verplaatsing van personages
binnen de grote setting.

De omgeving verandert echter
in specifieke invulling doordat
de personages naar andere
plekken gaan: er worden
andere plekken binnen de
omgeving getoond, de natuur
is dan steeds net even anders
(plaatsing bomen/struiken) en
anders aangekleed.
Verhaal
Personage(s)

340

32

Handelingsver
mogen

De personages kunnen
zelfstandig bewegen en
communiceren. Ze kunnen
zichzelf verplaatsen en zelf
beslissen wat ze gaan doen.
Woezel en Pip zijn niet direct
afhankelijk van mensen. (al
geeft de voerbak en de
halsband de indicatie van wel).
Ze kunnen zelf een feestje
organiseren.

33

34

Motivatie

Positie
personages
(in verhaal en
in relatie tot
elkaar)

Molletje kan niet lopen, maar
kan zich wel ondergronds
verplaatsen door te graven.
De elementen worden getoond
om Woezel en Pip en hun
vrienden voor te stellen en te
laten zien wat ze allemaal
doen.
De personages hebben
gezamenlijke activiteiten,
terwijl er gezongen wordt over
‘samen’ en ‘vrienden’. De
personages rennen
gezamenlijk rond.
Woezel en Pip zijn gelijk aan
elkaar, zij zijn beide
hoofdpersonages. Ook zijn zij
ze gelijk aan Buurtpoes.
Woezel en Pip lijken beide
jong, speels, en energiek. Ze
blijven rondrennen en spelen
is de hoofdactiviteit.
Molletje kan niet hetzelfde als
de hoofdpersonages. Hij kan
niet boven de grond bewegen
en is daarmee iets
ondergeschikt.
Door enkele elementen lijkt
het alsof de hondjes een baas
hebben (iemand die boven hen
staat): de voerbak, halsband
en het hondenhok.

35

Positie kijker

De kijker kan meekijken bij
wat de personages doen. In
het begin van de intro wordt
de kijker aangekeken door de
personages en uitgenodigd om
mee te kijken ‘kom je spelen’.
Daarna is de rol van de kijker
gereduceerd tot observant, hij
heeft geen rol maar kan
meekijken.

De personages kunnen
zelfstandig handelen en dingen
ondernemen.
Woezel en Pip zijn niet direct
afhankelijk van baasjes (al geeft
de voerbak, het hondenhok, en
de halsband de indicatie van de
dieren als huisdier van een
menselijke baas).

Er worden geen exacte redenen
gegeven/besproken waarom de
activiteiten plaatsvinden, maar
de intro staat in het teken van
het voorstellen van Woezel en
Pip en hun vrienden. De
personages lijken de activiteiten
dan uit te voeren om te tonen
wat ze doen, wat ze leuk vinden,
en ze als vrienden te
positioneren binnen de
verhaalwereld.
De personages zijn gelijk aan
elkaar, maar Woezel en Pip
hebben een centralere positie.
Het draait om hen.
Molletje kan als enige niet
hetzelfde als de andere dierlijke
personages. Hij kan niet
zichtbaar rennen, zien, of lopen,
maar het wordt ook niet
uitgesloten als mogelijkheid.
Woezel, Pip, en Buurpoes lijken
kinderlijk in energie en gedrag:
actief en speels, ten opzichte van
andere niet-dierlijke/nietmenselijke personages (Tante
Perenboom en De wijze varen).
Woezel en Pip lijken huisdieren
te zijn. Ze zijn echter niet direct
afhankelijk van mensen.
Menselijke personages en/of
menselijk handelen wordt niet
getoond.
Er is een zekere vierde wand.
Het wordt gepresenteerd om
mee te kijken. Daartoe wordt de
kijker direct uitgenodigd. De
kijker wordt echter niet als
onderdeel van de verhaalwereld
gepositioneerd, maar als
toeschouwer.
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36

Activiteit(en)
van
personages

Personages staan altijd binnen
een 180 graden lijn.
Vlinder vliegt over de wolken
naar beneden en door de
natuur op de grond.
Woezel en Pip rennen langs de
andere personages. Ook
blaffen/huilen ze als honden
op het laatste moment.
Buurtpoes rent met Woezel en
Pip mee. Ze springt ook
omhoog op een muurtje en
springt er vanaf.
Molletje kruipt uit de grond
omhoog.

37

Persoonlijke
ontwikkeling

38

Onderwerp

39

Perspectief

Alle personages komen samen
bij het hondenhok.
De personages maken geen
zichtbare persoonlijke
ontwikkeling door in de intro,
ze stellen zich alleen voor.
Opbouw
Introductie van de personages
en het tonen van de
verhaalwereld.
Er is een voice-over die het
introducerende lied zingt,
maar deze is geen onderdeel
van de verhaalwereld.
De personages voeren
zelfstandig handelingen uit en
het verhaaltje verloopt zonder
directe inmenging. Er zijn
geen mensen te zien.

40

Plot

Het perspectief draait om de
dierenpersonages, hun
belevenissen worden getoond.
Een vlinder vliegt over de
wolken (eerst blauw, daarna
roze gekleurde wolken).
De titel ‘Woezel en Pip’ duikt
op bovenop de roze wolken.
De titel is rood.
De vlinder vliegt door de letter
‘o’.

De activiteiten zijn gericht op
eenzelfde eind activiteit:
samenkomen. Dit is een sociale
activiteit.
Enerzijds zijn de activiteiten te
interpreteren als dierlijk: dieren
kunnen ook rennen en
samenkomen op een plek.
Daarnaast kunnen honden ook
blaffen/huilen, kunnen poezen
springen, en kunnen mollen
kruipen.
Anderzijds kan het samenkomen
van de personages als menselijk
worden geïnterpreteerd: in het
als georganiseerd geheel
samenkomen.
Niet aanwezig, enkel het
voorstellen van de personages
staat centraal.

Dit is gerelateerd aan het
voorstellen van de
hoofdpersonages en de directe
bijrollen. Daarnaast wordt de
verhaalwereld gepresenteerd.
Er wordt een ogenschijnlijk
dierlijk perspectief en leefwereld
getoond. De personages tonen
het verhaal zelf en nodigen de
kijker uit om mee te kijken.
Wel is er een voice-over die het
lied zingt.
Het programma is echter
gemaakt door mensen, waarin
een onontkoombaar menselijk
perspectief op dierlijkheid en
menselijkheid ligt besloten.
De plot is opgebouwd op de
personages voor te stellen en de
verhaalwereld te introduceren.
Daarin zit een opbouw naar de
hoofdpersonages (wanneer de
gezongen tekst begint). Daarna
komen de andere personages om
de beurt voorbij. Tot slot komen
alle personages samen op één
plek.

Het zonnetje komt
tevoorschijn en draait zijn
gezicht naar beneden.
Wolken gaan van beneden
naar boven.
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Een regenboog verschijnt
tussen de wolken.
Door de regenboog komen
sterren naar voren.
Vanuit de sterren duikt de
Tovertuin op.
Het grasveld is te zien met een
hondenhok, voerbak en
voetbal. Bomen en struiken
staan erlangs.
Woezel en Pip duiken met hun
hoofd volledig in beeld op.
Eerst Woezel, dan Pip.
Ze duiken naar beneden.
Woezel en daarna Pip duiken
op, op het grasveld, achter de
struiken.
Het vlindertje vliegt van voren
naar midden boven Woezel en
Pip.
Pip en Woezel rennen de
vlinder achterna.
De vlinder vliegt langs een pad
tussen struiken en bomen.
Woezel, Pip en de vlinder
rennen langs De Wijze Varen.
Pip stoot (ongemerkt) tegen
De Wijze Varen aan en geeft
hem een draai.
De Wijze Varen draait weer
om en zet zijn bril recht.
Woezel, Pip en vlinder gaan
weer verder.
Buurtpoes komt in beeld,
liggend op een muurtje.
Buurtpoes springt van de
muur en gaat Woezen, Pip en
de vlinder achterna.
Woezel, Pip, en Buurtpoes
rennen langs een beek.
Een vis springt uit het water
omhoog en duikt weer terug.
Woezel, Pip en Buurtpoes
rennen verder.
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Buurtpoes geeft met haar
staart een swiep tegen het
riet.
Het riet beweegt bijna
horizontaal naar rechts en
maakt een schrik en lach
gezicht (met de mond en
ogen).
Woezel, Pip en Buurtpoes
rennen achter de vlinder aan.
Nu van achter naar voren
(verticaal), recht naar de
kijker en daar voorbij.
Woezel, Pip, en Buurtpoes
rennen voorbij (horizontaal).
Ze rennen langs Molletje.
Molletje duikt op vanuit de
molshoop en lacht.
Molletje duikt weer terug in de
molshoop.
Tante Perenboom duikt
lachend op. Ze is niet volledig
in beeld (een klein deel van de
bladeren, haar gezicht en een
deel van haar stam).
Vlinder, Woezel, Pip en
Buurtpoes rennen naar Tante
Perenboom.
De Wijze Varen springt van
achter Tante Perenboom naar
voren.
Molletje komt uit een
molshoop omhoog.
Buurtpoes springt op de muur
en gaat liggen.
Woezel en Pip gaan zitten.
De peren bewegen heen en
weer horizontaal.
Dan gaat het shot op alle
personages terug.
Poes springt van de muur en
achter Woezel en Pip.
Molletje doet zijn handen
omhoog.
Vlinder vliegt dichterbij.
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De Wijze Varen doet zijn
bladeren iets omhoog.
Woezel, Pip en Buurtpoes
kijken omhoog met dichte
ogen en blaffen.
Overlappende hartjes vullen
het beeld.
De hartjes gaan van beneden
naar boven.
41

Chronologie

42

Verteller
(man/vrouw,
positie)

43

Omschrijvings
woorden
personages

44

Omschrijvings
woorden
gebeurtenis/si
tuatie

45

Omschrijvings
woorden
omgeving/set
ting
Omschrijvings
woorden
onderwerp

46

47
48

Omschrijvings
woorden
overig
Taalgebruik

De intro is in chronologische
volgorde. De
activiteiten/bewegingen volgen
elkaar op, op basis van het
voorstellen van de
personages.
Er zijn voice-overs die het lied
zingen, maar deze zijn niet in
beeld.

Het verhaal is chronologisch
opgebouwd tot het een tafereel:
alle personages bij elkaar.

De voice-overs introduceren de
personages en de verhaalwereld.
Er zijn zowel mannelijke als
vrouwelijke stemmen te horen.

Taal (woorden)
Woezel en Pip: de allerbeste
Dit is gerelateerd aan de
vriendjes van elkaar, alles
onderlinge relatie van de
lekker delen.
(hoofd)personages en het
voorstellen van elk personage.
Dierenpersonages: 1-2
(Woezel en Pip), 3-4
(Buurtpoes en Molletje)
De activiteit: spelen altijd met
Deze geven de centrale
elkaar, samen lekker delen
gebeurtenis en sfeer aan van de
dan
verhaalwereld.
De sfeer en emotie: altijd zo
gezellig hier, nooit een dag
sip, ja leuk hè
Activiteit: jongens kom je
spelen dan
X
X

Woezel en Pip introductie:
Woezel en Pip, vriendjes,
spelen, 1-2, 3-4,

Gerelateerd aan de introductie
van de personages.

X

X

Het taalgebruik is simpel
zonder ingewikkelde woorden.
Het beschrijft de personages
en de relaties tot elkaar. Er
worden geen moeilijke
woorden gebruikt, maar het is
net wat abstracter, omdat het
beschrijvend is.

De taal is simpel. Het
programma is voor bijna
iedereen te begrijpen die kan
praten en simpele taal kan
begrijpen. Basis begrip van
vriendschap en spelen is wel
belangrijk.
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Doel van taal
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Stemmen/gel
uid
personages

Woorden worden gebruikt om
het programma te
introduceren en
ondersteunende uitleg te
geven over wie er te zien zijn
en wat er gebeurd. De
personages worden genoemd
en getoond.
Geluid
De personages zingen het lied
niet zelf, hun eigen stemmen
zijn niet te horen.
Wel maken de personages
geluid. Woezel en Pip
blaffen/huilen als honden.
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Stem voiceover/verteller

Daarnaast maken alle
personages lachgeluiden. Deze
zijn apart en door elkaar heen
te horen. De lachjes van
Woezel en Pip zijn hoger in
toon dan die van Tante
Perenboom en De wijze varen.
Het introductie lied wordt
gezongen door meerdere
voice-overs. Deze hebben een
relatief hoge en jonge stem.
Ze zingen over Woezel en Pip
in de derde persoon.
De voice-overs hebben verder
geen directe rol als vertellers.
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Omgevingsgel
uid

Er zijn enkele geluiden te
horen wanneer andere
personages verschijnen. Zo
zijn vlak na het verschijnen
van Woezel en Pip
vogelgeluiden te horen die
daarna zacht wegvagen.
Tijdens het ronddraaien van
De wijze varen is er daarnaast
een wrijvend geluid te horen
van steen, gelijkend op de
terracottapot waar de plant in
staat. Wanneer de vis uit het
water springt is het geluid van
een vallende waterdruppel te
horen. Bovendien is bij
Molletje een dof graafgeluid te

Dit is echter geen absolute
vereiste. Het programma kan
ook worden bekeken wanneer
een kijker nog niet geheel praat
of de taal kan begrijpen. De
beeldtaal laat namelijk ook al
gedeeltelijk
beweging/gebeurtenissen zien.
Om volledig te begrijpen wat er
precies aan de hand is, is
taalbegrip echter wel nodig.
Gesproken taal is belangrijker
dan de geschreven tekst. Dat
laatste geeft enkel de titel weer
en informatie over het
programma zelf. Dit is niet
noodzakelijk om het programma
inhoudelijk te kunnen begrijpen.

In de intro zijn de stemmen van
de personages zelf niet te horen.
Wel kunnen de personages
lachen en kunnen Woezel en Pip
blaffen.

De stemmen van de voice-overs
zijn jong en kinderlijk. Het zijn
zowel mannelijke als vrouwelijke
stemmen.
Het wordt tijdens het kijken van
de aflevering duidelijk dat dit
iemand van buitenaf is, omdat
de stem niet bij een van de
personages terugkomt.
Omgevingsgeluiden zijn in de
intro op de achtergrond
aanwezig. Deze geven de
natuurlijke omgeving of
materialiteit van elementen van
of rondom de personages weer.
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Muziek

horen wanneer hij omhoog uit
de aarde komt.
De intro bestaat uit een liedje
over Woezel en Pip. Dit is een
vrolijk deuntje en vormt de
vertel- en presentatievorm.

Muziek heeft een belangrijke rol
in de intro: de vorm.
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