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nijntje art parade officieel van start met onthulling 

zestigste beeld 
Kunstenaars als Piet Paris en Carli Hermès eren 60-jarig Nederlands icoon 

 
Amsterdam, 1 mei 2015 - In 2015 viert nijntje haar zestigste verjaardag. Om de 

wereldberoemde creatie van Dick Bruna tijdens dit kroonjaar te eren, hebben 

uitgever Mercis en retailspecialist World of Delights zestig kunstenaars uit 

verschillende disciplines gevraagd een levensgroot beeld van nijntje te 

decoreren. De afgelopen maanden werd iedere dag een beeld onthuld. Journalist 

Hanneke Groenteman onthulde vandaag het laatste beeld tijdens een feestelijk 

evenement in het Conservatorium Hotel in Amsterdam. Met de presentatie van het  

beeld van kunstenares Marte Röling is de nijntje art parade officieel van start 

gegaan. 45 beelden worden tot eind september tentoongesteld op verschillende 

locaties in Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Valkenburg aan de Geul. De overige 

vijftien beelden zijn te zien tijdens een reizende tentoonstelling in Japan
1
. In 

het najaar worden de beelden geveild ten bate van onderwijsprojecten van UNICEF. 

 

Onder meer Piet Paris, Carli Hermès, Klaas Gubbels, Florentijn Hofman en Thé 

Tjong-Khing lieten zich voor de nijntje art parade inspireren door de wereld van 
nijntje. Marja Kerkhof, directeur van Mercis: “Niet alleen in Nederland, maar 

wereldwijd is nijntje een geliefd icoon. Vooral in Japan is nijntje – of miffy – 

ongekend populair. Daarom hebben we voor deze gelegenheid de handen niet alleen 

ineen geslagen met Nederlandse, maar ook met vijftien Japanse kunstenaars. Hun 

beelden zijn tot eind 2016 in een reizende tentoonstelling te zien in zeven 

steden in Japan.”  

 

 
 

                                                           
1
 Voor meer informatie, zie www.nijntjeartparade.nl  

http://www.nijntjeartparade.nl/


Foto-onderschrift: Vandaag onthulde journalist Hanneke Groenteman tijdens een 

feestelijk evenement in het Conservatorium Hotel in Amsterdam het zestigste en 

tevens laatste beeld van de nijntje art parade. Met de onthulling van het beeld 

van kunstenares Marte Röling is de nijntje art parade officieel geopend. Ter 

gelegenheid van de zestigste verjaardag van nijntje hebben uitgever Mercis en 

retailspecialist World of Delights zestig kunstenaars gevraagd een levensgroot 

beeld van nijntje te decoreren. De nijntje art parade is nog tot eind september 

te zien op diverse locaties in Nederland en Japan. In het najaar worden de 

beelden geveild ten bate van UNICEF. 

 

Samenwerking UNICEF 

Op 8 oktober worden de beelden in het Rijksmuseum geveild ten bate van 

onderwijsprojecten van UNICEF. Ook een gedeelte van de opbrengst van de 

merchandise van de parade komt ten goede aan deze projecten. “Het doel van de 

nijntje art parade is behalve mensen te laten genieten van de prachtige creaties, 

bewustzijn te creëren bij jong en oud. Helaas krijgt niet ieder kind dezelfde 

kansen, maar het volgen van onderwijs vergroot de kansen van kinderen 

wereldwijd,” zegt Madelon Cabooter van UNICEF Nederland. 

 

nijntje miniaturen 

Van 29 designs, waaronder de beelden van Mart Visser, Florentijn Hofman, Marte 

Röling, Bas Kosters en Joost Swarte, zijn replica’s te koop en er is een boek 

verschenen met alle beelden en informatie over de kunstenaars. Daarnaast zijn er 

diverse producten verkrijgbaar met een opdruk van de nijntje-beelden, zoals 

tassen, schrijfwaar en T-shirts. Alle producten zijn te koop via onderstaande 

adressen en de webshop van de nijntje art parade. Een deel van de opbrengst gaat 

naar UNICEF. 

   

Pop-up store Museumplein Amsterdam (mei en september 2015) 

Schiphol Holland Boulevard (achter de douane) 

Schiphol Plaza aankomsthal 1 

Pop-up store Steenweg 22 Utrecht 

 

  

Over de initiatiefnemers 

 

Mercis  

Mercis bv is het bedrijf dat de belangen van Dick Bruna behartigt en zijn boeken 

uitgeeft. De basis van het werk van Dick Bruna is ook de basis van het werk van 

Mercis bv: respect voor de wereld van het kind. Het doel is om ruimte te geven 

aan de unieke kijk op het leven van ieder kind. Dat uit zich in een aantal 

kernwaarden: niet agressief, betrouwbare kwaliteit, tijdloos en niet 

controversieel. Mercis bv bewaakt sinds 1971 wereldwijd de auteursrechten van 

Dick Bruna en is nauw betrokken bij de ontwikkeling van alle producten. 
www.nijntje.nl  

 

World of Delights 

World of Delights is een travel- en eventretail specialist met winkels op high 

traffic locaties zoals luchthavens, wereldsteden en toeristische attracties. 

Voor deze locaties ontwikkelt World of Delights i.s.m. haar strategische partners 

retailconcepten en evenementen. www.worldofdelights.com  
 

 

http://www.nijntje.nl/
http://www.worldofdelights.com/
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Voor meer informatie, neem contact op met: 

 

Het PR Bureau 

Lieke Maalderink 

020-6702232 

lieke@hetprbureau.nl  

 

Studiobeelden en foto’s van de nijntjes zijn te hier te downloaden. 

Credits: sfeerbeeld door Liselore Chevalier, packshots door Lars Schalkwijk. 

 

Kijk ook op www.nijntjeartparade.nl 

 

#nijntjeartparade 

 

Bijlage: locaties 

 

De beelden zijn te vinden op de volgende locaties.  

De nijntje art parade is grotendeels vrij toegankelijk, met uitzondering van de 

beelden die niet in de openbare ruimte staan.  

 

Rik van Iersel Museumplein, Amsterdam 

Selwyn Senatori Museumplein, Amsterdam 

Florentijn Hofman Museumplein, Amsterdam 

Rotraut Susanne Berner Museumplein, Amsterdam 

Chantal Spit Museumplein, Amsterdam 

Bas Kosters Museumplein, Amsterdam 

Max Kisman Museumplein, Amsterdam 

Hugo Kaagman Museumplein, Amsterdam 

Jacques Tange Museumplein, Amsterdam 

Philip Hopman Museumplein, Amsterdam 

Mies van Hout Museumplein, Amsterdam 

Harrie Geelen Museumplein, Amsterdam 

Mattijs van Bergen Van Gogh Museum, Amsterdam 

Carli Hermès Museumwinkel Stedelijk Museum, 

Amsterdam 

Joseph Klibansky Tot 15 mei Museumwinkel Stedelijk 

Museum, vanaf 15 mei Schiphol Plaza 

(voor de douane), Amsterdam  

De Koninklijke Porceleyne Fles/Royal 

Delft 

Schiphol Plaza (voor de douane), 

Amsterdam 

Irma Boom Rijksmuseum, Amsterdam 

Rob Scholte Rijksmuseum, Amsterdam 

The People of the Labyrinths Coster Diamonds, Amsterdam 

Joost Swarte Hortus Botanicus, Amsterdam 

Annette Fienieg Hortus Botanicus, Amsterdam 

Madelon Bruna Hortus Botanicus, Amsterdam 

Emilio Kruithof Tot 15 juni Christie’s en vanaf 15 

juni Hotel Okura, Amsterdam 

Jackie Sleper Conservatorium Hotel, Amsterdam 

Marte Röling Conservatorium Hotel, Amsterdam 

Mart Visser Amstel Hotel, Amsterdam 

Hans van Bentem Beelden aan Zee, Den Haag 

Lita Cabellut Het Atrium, Den Haag 

Thé Tjong-Khing Het Atrium, Den Haag 

Mark Janssen Hotel Des Indes, Den Haag 

Richard Hutten Centraal Museum, Utrecht 

Piet Paris Centraal Museum, Utrecht 

Studio Job Centraal Museum, Utrecht 

Studio Piet Boon Centraal Museum, Utrecht 

Inez van Lamsweerde en Vinoodh Matadin Centraal Museum, Utrecht 

Charlotte Dematons Domplein, Utrecht 

Fleur van der Weel Domplein, Utrecht 

mailto:lieke@hetprbureau.nl
https://www.wetransfer.com/downloads/c43399386f5644dc43bf80b42d258d9020150429142157/9f643c77065f8cb46d2f86ec85ee9e6f20150429142157/1f4ff8


Harmen van Straaten Domplein, Utrecht 

Klaas Gubbels Neude, Utrecht 

Barbara Wijnveld Vismarkt, Utrecht 

Jurriaan van Hall Stadskantoor, Utrecht 

Wendelien Daan Winkel van Sinkel, Utrecht 

Ingrid en Dieter Schubert Grand Hotel Karel V, Utrecht 

Raphaël Hermans Pop-up store Steenstraat 22, Utrecht 

Saskia Pfaeltzer Château St. Gerlach, Valkenburg aan de 

Geul 

 

 

 

 
 

 

 


