
Beste relatie, 
 
Nic Jonk (1928-1994) werkte en exposeerde in Californië van 1983 tot 1994. Bij zijn eerste bezoek in 1983 keek hij uit over 
de Pacific Oceaan wat hem inspireerde om een monument te maken voor het behoud van de natuur en de walvissen in het 
bijzonder. Hij creëerde het beeld ’Pacific’. Zijn wens was om dit beeld bij alle 5 oceanen te plaatsen. Nic Jonk koos voor zijn 
ontwerp voor de naam Pacific mede ook omdat het staat voor vrede. Het beeld toont de walvis en de meermin met tussen de 
staarten een opening in de vorm van een hart. Dit symboliseert het behoud van het leven op aarde, de walvissen in het 
bijzonder. De ronde schijf op de staarten symboliseert de zon, die het leven op aarde in stand houdt. 
Onlangs bezocht ik namens Nic Jonk BV samen met mijn vrouw Annelies op uitnodiging van de Stichting Beeldentuin Blue Bay 
het eiland Curaçao. Samen met Jan Gulmans, voorzitter en Initiatiefnemer van deze Stichting vonden wij een unieke plek voor 
het plaatsen van het beeld ’Pacific’; een idyllische plek aan de Atlantische Oceaan. 

Op dinsdag 15 januari 2019 vond de symbolische overhandiging van het replicabeeldje plaats aan het bestuur van Stichting 
Beeldentuin Blue Bay. Het is de bedoeling dat er binnenkort een bronzen ‘Pacific’ van 3.5 meter wordt geplaatst. Het is een 
schenking die ik als directeur van Nic Jonk BV aan de Stichting Beeldentuin Blue Bay wil doen. De kosten voor het in brons 
gieten van het beeld, het transport, plaatsing en dergelijke hopen wij te realiseren door sponsoring en met de volgende verkoop 
actie. Nic Jonk BV zal van het originele ontwerp van 43 cm een serie van 25 exemplaren in brons voor een zeer speciale prijs te 
koop aanbieden. U kunt uw bestelling(en) via de e-mail info@nicjonk.nl of telefonisch 0299-671560 / 06-53325569 doorgeven.  
Tijdens de creatie van het beeld ‘Pacific’ ontstonden ook de beelden ’De Elementen’ en ’Het Getij’.  
Om u een ruime keuze te geven laten wij ook van deze beelden een serie van 25 exemplaren in brons gieten. Na uw 
eventuele bestelling krijgt u bericht als uw beeld gegoten is en klaar om opgehaald of verzonden te worden. Uiteraard krijgt u  
tevens het bij behorende certificaat. Wij hopen, ook namens het bestuur van de Stichting Beeldentuin Blue Bay, dat u een 
mooie bronzen sculptuur van Nic Jonk  wilt bestellen zodat wij ’de grote Pacific’ op deze unieke plek kunnen plaatsen als een 
teken voor het behoud van het (zee)milieu en in het bijzonder de walvissen. Zie ook www.stichtingbeeldentuinbluebay.com

Voor uw bestelling(en) kunt u bellen via telefoonnummer 0299 - 67 1560 / 06 - 11 17 15 15 of mailen naar info@nicjonk.nl / 
jankmgulmans@hotmail.com.

Met vriendelijke groet,
Zeger Jonk, directeur Nic Jonk BV en
Jan Gulmans, voorzitter Stichting Beeldentuin Blue Bay Curaçao  
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MOGELĲ KHEDEN BRONZEN BEELDEN NIC JONK
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€ 2.500,- € 1.100,- € 2.250,- € 995,-€ 2.250,- € 995,-

Symbolische overhandiging  door Zeger en Annelies Jonk 
aan het bestuur van Stichting Beeldentuin Blue Bay op

 Curaçao van de ‘Pacific’ in de vorm van een replica

 Annelies en Zeger Jonk op het strand van Blue Bay Curaçao waar
 de ’grote Pacific’ moeten komen te staan. 


