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Pennings’ Keerzijde      
2008 (4)     

 
Redactioneel 
In deze aflevering: 

1. Een verslag van het Atelierbezoek aan en het werk van Willem Noyons. 
2. Een persbericht over de onlangs naar Amsterdam verhuisde gelerie van Ron Geurs. 
3. Een bespreking van Pennings’ laatste. 
4. In gesignaleerd: een nieuwe penning van Sef Verschraelen. 
5. Agenda. 
6. Interessante websites. 

 Ik wens u leesplezier en houd me zeer aanbevolen voor uw bijdragen die ik graag onder mijn 
eigen naam zal publiceren. Als u verder geen behoefte heeft aan toezending, laat het mijn 
secretaris dan weten: hvdvo91@planet.nl en u wordt meteen geschrapt van de verzendlijst. 
Oudere nummers van deze nieuwsbrief zijn nog beperkt voorradig. 
 
1 december 2008, Arssen 
Waldemar Pennings 
 
1. Atelierbezoek bij Willem Noyons 
Zaterdag 22 november waren we twee uur lang te gast in het atelier van Willem Noyons in de 
Biltstraat te Utrecht. Het is moeilijk hiervan in enkele woorden een verslag te geven zonder de 
gastheer onrecht aan te doen. Willem begon met een kort overzicht van de geschiedenis van 
het atelier, mede omdat sommigen nog herinneringen koesteren aan de dagen dat vader Jan 
Noyons daar de scepter zwaaide. Daarna werden we ondergedompeld in een boeiend en 
flitsend verslag van ontwerpprocessen en ideeën. Het was ons allen onbekend hoeveel 
penningen hij in pakweg 25 jaar ontworpen en uitgevoerd heeft. Toen hij de verschillende 
series liet zien en de verhalen over achtergronden, technische oplossingen en  
ontstaansgeschiedenissen vertelde, duizelde het even. Wat een variatie en rijkdom.  
 
Willem Noyons maakt graag gebruik van geavanceerde technieken; dat begon vele jaren 
geleden al met het toepassen van fotografische etsprocessen en het gebruik van de computer 
voor het designproces. Nu uit zich dat in computergestuurde robots die het ontwerp voor een 
penning volledig zelfstandig uitfrezen en het gebruik van de nieuwste materialen om een 
moederpenning te maken.  
 
Het reliëf en de belettering op zijn penningen zijn vrijwel altijd geëtst. 25 jaar geleden was dat 
een langdurig fotografische proces. Eerst een tekening, daar een foto van en via de film de 
lichtgevoelige emulsie op het brons belichten. Daarna kan de penning geëtst worden. Nu 
begint de tekening in computer en gaat er een email naar het etsbedrijf. Veel sneller en veel 
gedetailleerder. 
 
Een voor Noyons zeer aantrekkelijk aspect van zijn vak is dat het hem in contact brengt 
met tal van experts op uiteenlopende gebieden. Een voorbeeld daarvan is een penningobject 
gebaseerd op de Keltische Steen, die maar één enkele draairichting toestaat. Om dit te 
begrijpen en te kunnen construeren riep hij de hulp in van een hoogleraar Fysica van de 
Universiteit Utrecht.  
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Zijn reispenning, door de VPK uitgegeven, passeerde ook de revue als logische schakel in een 
serie penningen waarin het onderscheid tussen penning en klein-skulptuur vervaagt, vaak 
zelfs binnen één enkele penning. Sommige penningen, die er op het eerste gezicht als 
'normale' penning uitzien, veranderen door een simpele uitschuifbeweging of draaiing van de 
onderdelen tot zelfstandig staand objekt. Anekdotisch is ook de zogenaamde 'steekpenning', 
die voor een bankdirecteur ontworpen, inderdaad in een steekwapen verandert door een 
eenvoudige draaiing van het middendeel van de (ronde) penning.  
De grote gemeenschappelijke noemers van al zijn penningen zijn de geweldig doordachte 
ontwerpen en  de perfecte technische uitvoering. De ideeën ontstaan op uiteenlopende 
momenten. Hij heeft altijd een schetsboekje bij de hand en tijdens een lange autorit naar 
Tsjechië moest hij onderweg meermalen stoppen om opkomende gedachten over een penning 
meteen in schetsvorm vast te leggen.  
Vertederend was ook een klein zeer plat penninkje ter gelegenheid van de invoering van de 
Euro gemaakt in samenwerking met tekenaar Peter Vos. Op de ene kant een kale boomstam 
(als symbool voor de monetaire kaalslag door het stopzetten van landelijke munten), op de 
andere zijde een voorstelling van de stier die te veel Europa's vervoert en ze daardoor dreigt te 
verliezen.  
Na twee uur kwam er een einde aan de 'voorstelling', door vele vragen onderbroken. Pas op 
weg naar huis realiseer je je langzaam wat je allemaal gezien en gemist hebt. Ik heb het in 
mijn verslag bijvoorbeeld helemaal niet gehad over de Euro-omrekening penning die Willem 
maakte voor de ING-bank, met vermakelijke anekdotes daaromheen. En ook niet over tal van 
andere prachtige penningen. Het wachten is op een overzichtstentoonstelling. 
 
Meer informatie over zijn werk op de website: www.noyons.com 
 
2. Nieuws 
Persbericht 21 november 2008  
  
 Ron Geurs, geboren en getogen Amsterdammer, is met zijn galerie verhuisd van Soest naar 
de oude Begijnhofshop (voorheen Galerie Imago) in het hart van Amsterdam en zijn galerie is 
gelegen in een monumentaal pand, onderdeel van Het Begijnhof aan de NZ Voorburgwal 371 
A tussen Het Historisch Museum Amsterdam en het Spui. Galerie Geurs voert hedendaagse 
en moderne kunst en heeft als specialiteit experimentele penningen.  
  
Het Spui is een waar Mekka voor bibliofielen, met een wekelijkse boekenmarkt op vrijdag en 
een keur aan boekhandels, waaronder de bekende Athenaeum Boekhandel, een 
kinderboekenwinkel en een voor Engelstalige boeken The American Book Center. Elke 
zondag wordt er een kunstmarkt gehouden, Artplein Spui.  
 Op het Spui staat het standbeeld Het Lieverdje van Carel Kneulman, bekend door de woelige 
Sixties. Via het Spui kan men het Begijnhof bezoeken tussen 800 en 1700 uur. Aan het Spui, 
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tegenover het Begijnhof, staat het Maagdenhuis uit 1784 en de Oude Lutherse Kerk uit 1630 
Het Begijnhof is zeer bekend door het Mirakel van Amsterdam en de Stille Omgang.  
  
Ron heeft een Penningtentoonstelling in voorbereiding met het thema "Het Mirakel van 
Amsterdam" en brengt in het voorjaar een nieuw produkt op de markt onder de naam 
BRASKINOI, een serie beelden en penningen gemaakt door de Utrechtse beeldhouwers Dick 
Aerts en Peter Hoogerwerf. www.braskinoi.com    
  
Meer informatie over Galerie Geurs: 
www.artindex.nl/desteenlinde  
 do t/m zaterdag 13-17   T 020-3304851 
 
Naschrift: het penningaanbod bij  Galerie Geurs omvat een wijd spectrum aan bekende 
namen: Lucie Nijland, Pier van Leest, Eric Claus, Frank Letterie, Linda Verkaaik, Guus 
Hellegers, Walter van der Horst, Theo van de Vathorst en vele andere. 
 
 
3. Penning’s laatste 
Wel aardig om hier mijn laatst verkregen penning te vermelden. Bij het naspeuren van 
Erasmus-gegevens kom je via Rotterdam al snel bij het Erasmiaans Gymnasium terecht. Ter 
gelegenheid van het 135e lustrum, in 2003, liet deze school een penning slaan. Het ontwerp is 
van Heleen van Wetering, uitgevoerd in cupronikkel en heeft een diameter van 38 mm. 
 

                                   
 
De voorzijde toont twee gebouwen. Het achterste geeft het gebouw aan de Coolvest weer; 
hierin was de school gehuisvest van 1884 tot 1937. Het voorste laat het huidige gebouw aan 
de Wytemaweg zien; dit fungeert sinds 1937 als het schoolgebouw. De gebouwen zijn gevat 
in een ring met omschrift: GYMNASIVM ERASMIANVM ROTERODAMVM 
In het veld staat het het stichtingsjaar 1328. Onderaan drie merktekens: links het 
muntmeesterteken (Koerszettende zeilen), midden het logo van de ontwerpster en rechts het 
muntteken (Koninklijke Nederlandse Munt). 
Rechts op de keerzijde staat het door leerling Lars Haringa speciaal voor het lustrum 
aangepaste logo van de school. Bij het 650-jarig bestaan in 1978 kwam het idee voor het 
gebruiken van het tangramfiguurtje van de toenmalige leerling Jan-Willem van Crevel. 
Sindsdien heeft dit als schoollogo gediend. Links op de keerzijde staat het motto van het 135e 
lustrum: EX PLVRIBVS VNVM (eenheid uit verscheidenheid). 
(gegevens uit de begeleidende brief uit 2003) 
 
 
 
 
 



 4

4. Gesignaleerd 
Sef Verschraelen belde mij enthousiast op over zijn nieuwste project: De Einstein-penning. U 
herinnert zich mogelijk dat ik me bij een vorige gelegenheid ietwat badinerend heb uitgelaten 
over zijn lost contact penning. Daarvoor mijn oprechte excuses. De penning heeft heel wat bij 
de lezers losgemaakt en volgens Sef loopt de verkoop uitstekend. Er schijnt zich zelfs al een 
museum gemeld te hebben. Beste lezers ik heb het mis gehad.  
Sef doceerde door de telefoon dat het tegenwoordig niet zozeer gaat om het product maar om 
het verhaal, kijk maar naar mega-kunstenaars als Damien Hirst, Joseph Beuys en Jeff Koons. 
Je moet het hele gebeuren rond het product, in dit geval zijn penning, niet los zien van die 
penning. De penning materialiseert slechts het creatieve proces en is uiteindelijk als 
geïsoleerd eindproduct zelf tamelijk oninteressant. Nogmaals: het verhaal staat centraal. Ut 
geit um de happenning (!),  in het zangerige dialect van Sef. Zijn verhaal rond die Einstein-
penning kwam mij overigens plausibel voor. Einstein: het causale (Verschraelen spreekt 
liever van acoustische) verband met Een Steen ligt voor de hand, maar niet elke steen leidt 
direct tot dat begrip.  

                                               
 
Dit heeft Sef aardig opgelost door de steen te voorzien van een rood-geel-zwart geverfde D. 
Als je dat niet met Duitsland associeert, dan is de zaak hopeloos. 
Duitsland: een steen, jawel: Ein Stein en we zijn er. De echte diepgang zit hem evenwel in de 
maatvoering van deze steen. Hij weegt precies 50 gram en als we daar nu eens de bekende 
wet van Einstein naast leggen: E=mc^2, dan komen we met een massa van 50 gram en met c 
de lichtsnelheid, precies aan de wereld-energiebehoefte voor een enkele 1 minuut. U rekent 
dat zelf eenvoudig na. 
Zo zet deze Steen ons aan het denken en dat is de essentie van de penning. Neem hem in de 
hand: ruw, gesloten, maar ook flonkerend (mica-flinters!: de kosmos) en hij maakt ons via 
twee gedachtensprongen bewust van de energiebehoefte van deze wereld: een kleine steen: 
een grote Einstein. Prijs bij Sef Verschraelen op aanvraag. Ik durf hier, na mijn miskleun met 
Lost contact niet ironisch of sceptisch over te doen. Laatste vraag: is dit echt een penning? 
Sef: Jao, beej Einstein zaeker waal. Einstein kos enorm relativaere; dao heet heej zellufs enne 
teejorie euver. Ik vind zelf zijn Stein behoorlijk over de rand, maar Sef heeft een punt; ik zet 
hem.  
 
5. Agenda 
Op zaterdag 24 januari 2009 vindt het Atelierbezoek plaats bij de beeldhouwer-designer 
Willem Lenssinck in Langbroek. Lenssinck maakte de penning de kleren van de keizer, maar 
geniet grotere bekendheid als beeldhouwer en designer. Hij heeft duidelijke opvattingen over 
kunst en kunstbeoefening en is een uitermate boeiend spreker. Meer informatie op de website:  
www.galerielaimbock.com/lenssinck.html 
Tijdig opgeven bij Maja Houtman: maja@agandau.nl 
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Het daaropvolgende atelierbezoek is op 28 februari 2009 bij Niko de Wit in Tilburg. 
Noteer dit ook alvast in uw agenda en vergeet vooral niet om u tijdig op te geven.  Niko de 
Wit gaf enkele maanden geleden een drukbezochte voordracht in Museum de Pont te Tilburg, 
hetgeen de verwachtingen voor deze bijeenkomst ook weer hoog gespannen doet zijn. Zie ook 
zijn website: www.nikodewit.nl 
 
Op 23 mei, het is nog ver weg maar noteer het alvast: atelierbezoek bij Theo van de Vathorst 
in Utrecht. 
 
 

6. Interessante websites 
http://www.penningkunst.net/ geeft een goed overzicht van de websites van 
een aantal prominente Nederlandse penningkunstenaars 
 
Ons onovertroffen tweemaandelijks tijdschrift over penningen en munten De Beeldenaar: 
http://www.debeeldenaar.nl 
 
Henk Evertzen, beeldhouwer en penningmaker:  
http://picasaweb.google.nl/henkevertzen/Penningen# 
 
Websites van (penning-)handelaren: 
Karel de Geus, zie zijn website http://www.kareldegeus.nl  
Mevius Numisbooks  http://www.mevius.nl en Schulman http://www.schulman.nl 
Een antiekhandelaar met vaak interessant penningmateriaal is Mr. J. Haffmans: 
http://www.haffmansantiek.nl 
 
Verzameltip: zoek op de grote internationale verzamelaarsbeurzen in de Utrechtse 
Veemarkthallen naar de stand van  Loes van Borkulo (meestal in het midden achteraan in de 
hal): veel oudere VPK-penningen, maar ook een groot aanbod van andere penningen. 
 
Wij houden ons aanbevolen als u interessante websites te melden heeft. 
 
 
Annonces 
Deze rubriek staat gratis open voor alle leden om oproepen te doen op penninggebied 
(bijv. ruil, penningen  gezocht, aanbiedingen, verkoop, etc). Alle annonces gaan onder 
nummer: bemiddeling tussen plaatser en reacties gebeurt via Waldemar. 
 
 


