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BRONZEN HERDENKINGSPENNING
1813-30 NOVEMBER— 2013
Tekst HENK GROOTVELD

p 30 november 1813
landde erfprins WillemFrederik de latere koning
Willem 1 vanuit Engeland op
het Scheveningse strand. Die
historische gebeurtenis zal op
30 november 2013 feestelijk
worden herdacht op Scheve
ningen en in Den Haag. Die
dag zal tegelijkertijd het begin
zijn van de twee jaar durende
viering ‘200 Jaar Koninkrijk’.
Veertien jaar later, op 18
november 1827, voltrok zich
op Scheveningen een tweede
historische gebeurtenis. Toen
gaf Willem 1 zijn vrouw
koningin Wilhelmina ter
gelegenheid van haar
verjaardag het fonkelnieuwe
Paviljoen ten geschenke. In
1918 werd het ons eigendom
dit jaar 95 jaar geleden. Dat
wordt dus dubbel feest!

Beeldhouwster
Tineke Nusink.
Foto Nussink Art
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Ter gelegenheid van deze
viering heeft beeldhouwend
kunstenaar én Wittelid Tineke
Nusink een fraaie herden
kingspenning gemaakt, die
de landing van de Prins en
ons Paviljoen met elkaar in
verband brengt. Op de ene
zijde staat Willem 1 afgebeeld.
Op de andere kant het
Paviljoen hoog op het duin.
Op het strand staan wuivende
vissersvrouwen met kinderen
en in zee komen een paar
schuiten aangezeild, waarvan
er een Willem 1 aan boord
heeft. De zware wo!kenlucht
—

//~~

staat symbool voor de
roerige tijden waarin het land
verkeerde. Beide afbeeldin
gen zijn in brons gegoten in
mooi scherp en diep reliëf.
De bronzen penning met een
diameter van ongeveer
negen centimeter wordt
uitsluitend gemaakt voor
leden van De Witte. Elke
penning wordt afzonderlijk
genummerd en voorzien van
een certificaat met naam en
adres. Nummering vindt
plaats in volgorde van
binnenkomst van de
bestelling. De prijs van de
penning bedraagt € 175,00,
inclusief luxe doosje.

Bestellen:
U kunt de herdenkingspen
ning bestellen door overma
king van € 175,00 per stuk
naar rekeningnummer
383.105.021 t.n.v. Societeit
De Witte o.v.v. uw naam,
Iidnummer en code
PENNING. Na ontvangst van

uw betaling is uw bestelling,

na een levertijd van 4 tot 6
weken, op te halen bij de
Receptie. Li ontvangt bericht
zodra de penning voor u
klaarligt. Voor het afhalen
dient u een afspraak te
maken met de afdeling
Administratie. Restitutie is
helaas niet mogelijk.

Tineke Nusink (1951) is
bekend om haar bronzen
beelden en portretten. Zij
studeerde in 1974 cum laude
af aan de Academie voor
Beeldende Kunsten te
Rotterdam. Zij is sinds 1975
lid van Pulchri Studio en
exposeerde vele malen.
Momenteel zijn werken van
haar te bewonderen op de
tentoonstelling ‘Particulier
Verzameld’ in Panorama
Mesdag. In Nederland staan
haar bronzen beelden in
diverse openbare en semiopenbare locaties en musea.
Meer over Tineke Nusink en
haar werken:
www. nusin k-art. nI
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