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Pennings’ Keerzijde      
2009-2    

 
Redactioneel 
Op verzoek wat uitleg over deze nieuwsbrief. Pennings’ Keerzijde wordt gemaakt door een 
redactie die zich verschuilt achter de persoon Dr. Waldemar Pennings (zie P’s Keerzijde 
2008-1).  De inhoud wordt gaandeweg meer samengesteld uit bewerkte bijdragen; de redactie 
zelf schrijft steeds minder. De nieuwsbrief wordt elektronisch bewerkt tot pdf door onze ICT 
medewerker in Den Haag en verspreid door de secretaris. De secretaris is het enige contact 
tussen redactie en buitenwereld. Aanvankelijk was het samenstellen van de nieuwsbrief goed 
te doen voor een klein groepje, maar het vraagt steeds meer van onze vrije tijd. U heeft dat 
kunnen merken aan de slordigheden die in het laatste nummer geslopen waren. We zijn dan 
ook blij dat er zich een bureau-redactrice heeft aangemeld in de persoon van Mijntje Slag 
Thoe Ghieten en verwachten dat dit bij zal dragen aan een verbetering in kwaliteit. 
We zien bijdragen van lezers gaarne tegemoet. Zij worden steeds onder naam van Waldemar 
geplaatst (en dragen dus niet bij aan uw eigen roem of schande), behalve de aankondigingen 
van musea of galerieën. 
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:  home.planet.nl/~vorst265/medals.html . 
 
4 maart 2009, Arssen 
Waldemar Pennings 
 
Agenda 
De eerstvolgende atelier bezoeken vinden plaats op 28 maart (bij Mirjam Mieras) en 25 april 
(Maria van Gerwen). Voor beide bezoeken is zeer beperkte inschrijving mogelijk: max 10 
personen. Op 23 mei vindt het atelierbezoek plaats bij Theo van de Vathorst. Hier is weer een 
wat groter gezelschap mogelijk. 
Opgeven per e-mail bij Maja Houtman:  maja@agandau.nl 
 
Pennings’ eerste 
In deze rubriek bespreek ik elke keer mijn eerste penning. Lezers worden uitgenodigd om hun 
eerste penning te beschrijven en die beschrijving zal dan onder mijn naam in de 
Nieuwsbrief beschreven worden (cf de Bourbaki-gedachte; zie nummer 1). Het maakt mij in 
werkelijkheid niet uit of het werkelijk uw eerste penning was; het zal in deze rubriek wel 
steeds mijn eerste zijn. Kritische lezers zullen zich afvragen hoe dat kan, maar zij worden er 
graag aan herinnerd dat op mijn leeftijd het geheugen kortlopend is. 
 
Ruim 50 jaar geleden kwam Christien Nijland voor het eerst in aanraking met het 
penningontwerpen. De penningkunst was tot dat moment bij haar volledig onbekend.  
In september 1957 werd de opdracht voor een gedenkpenning gegeven aan de gehele 
beeldhouwklas van de Kunstnijverheidsschool aan de Gabriël Metsustraat in Amsterdam. De 
docent die de opdracht gaf was beeldhouwer Ben Guntenaar (1922). 
Onderwerp voor de opdracht: herdenking 100 jaar geleden geboorte George Hendrik Breitner, 
kunstschilder en fotograaf, geboren in 1857. 
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Deze portretpenning  van George Hendrik Breitner is de eerste penningopdracht die Christien 
Nijland uitvoerde. Zij was toen 20 jaar en net begonnen aan haar kunstopleiding in 
Amsterdam. 
Door haar onbekendheid met de penningkunst ontbreekt de keerzijde en heeft zij alle 
benodigde informatie op één zijde gezet, waardoor het eigenlijk geen penning is, maar een 
rond reliëfje, ook wel plaquette geheten. 
 

                                                
 
Ø 59 mm, destijds door haarzelf gegoten in lood. 
Christien’s fascinatie en liefde voor letters en een mooie plaatsing van teksten werd met deze 
eerste penningopdracht aangezwengeld. Het nastreven van evenwichtigheid in het combineren 
van teksten en andere verbeeldingen in reliëf, ging haar meteen boeien. 
Later, op de Rijksakademie, kwam zij onder leiding van Piet Esser, beeldhouwer en 
penningontwerper, opnieuw in aanraking met het vervaardigen van penningen. Na haar 
afstuderen in 1963, ging het ontwerpen van penningen en plaquettes een prominente rol 
innemen in haar beroepswerkzaamheden.  En met deze Breitner-penning is het dus allemaal 
begonnen. 
Naar aanleiding van de door haar ontworpen Jubileumpenning VPK 75 jaar, in 2000, schreef 
Hans de Koning een artikel waarin een paar aardige penningen van Christien Nijland getoond 
en besproken worden: De Beeldenaar 2000(5), p. 196-205.  
 
 
Aangemeld door Kunstzaal van Heijningen 
 
DE  FILOSOFEN-SERIE VAN ERIC CLAUS  
 
Op nieuwjaar 2000 presenteerde de bekende beeldhouwer en medailleur Eric Claus zijn 
serie penningen met koppen van 20ste eeuwse filosofen op een tentoonstelling in de 
Erasmus Universiteit te Rotterdam. Dit ter gelegenheid van het nieuwe millennium. De 
komende twee maanden is de serie opnieuw in z’n geheel te bekijken bij Kunstzaal van 
Heijningen in Den Haag. 
 
De filosofen-serie was oorspronkelijk een idee van Claus zelf. Hij zegt hierover: ‘Soms 
relativeer je het eigen werk zo drastisch dat er weinig zinvols overblijft. In zo’n stemming ben 
ik over de filosofie uit de twintigste eeuw gaan lezen, vooral nieuwsgierig en hongerig naar 
gedachten uit een andere discipline. Enkele gedachten heb ik vast willen houden en tastbaar 
maken. Een ruimtelijke illustratie van beelden en penningen.’ 
 
Denkers spreken noodgedwongen soms in beelden: een goede gelegenheid voor Claus om dan 
het betreffende portret te verrijken met bijv. de ladder van Wittgenstein, de tijdboor van 
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Bergson, de maskers van Foucault (zie afb.), de spiegel van Rorty.  Sartres’ ‘ander’ die de hel 
is, staat op zijn penning vlak achter hem. 

                                               
De voorzijde van elke penning bevat het filosofenportret in een opstaand reliëf; het ‘vlees’van 
de penning, de doorsnee, is steeds overal even dik gehouden. Zodoende  komt op de keerzijde 
de kop gespiegeld  terug in een juist wijkend reliëf, een soort van spookverschijning van het 
‘echte’ portret (zie afb. ‘Popper’ , voor- en keerzijde):   

                                                
De penningen tonen Claus’ grote kunde om in een laag reliëf  binnen de cirkelvorm prachtige, 
plastische koppen te modelleren (zie afb. Russell). Maar verder nog zijn vermogen om het 
woord om te zetten in een beeld. 

                                              
Voor een indruk van de hele serie ga naar www.kunstzaalvanheijningen.nl, zoek onder kopje 
‘Kunstenaars’ naar Eric Claus. En klik op het plaatje van Claus. 
De weergegeven penningen zijn allen gegoten in brons; de diameter van de Popper-penning is 
10.2 cm, de beide andere meten 10.5 cm. 
 
Kunstzaal van Heijningen: 
Noordeinde 152 
Open: woensdag t/m zondag 12.00 - 17.30 
tel. 070-3459053 
Email: info@kunstzaalvanheijningen.nl 
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Een penningobjekt voor het Rosa SpierHuis 
Het Rosa SpierHuis  (RSH) is al meer dan 40 jaar een thuis voor oudere kunstenaars en 
wetenschappers. Uiteraard wordt daar veel tijd en aandacht besteed aan de culturele noot 
(nood). Daarvoor is een stichting in het leven geroepen met de prozaïsche titel: Stichting voor 
en door Kunstenaars. Een enthousiaste groep mensen werkt in 2 commissies binnen die 
stichting aan enerzijds het programmeren van het kleine podium en anderzijds het organiseren 
van tentoonstellingen. 
De voorstellingen zijn primair voor de bewoners, maar de zaal heeft ook capaciteit voor 
bezoekers van buiten. Hierbij genieten de donateurs (die er gelukkig veel zijn) voorrang. De 
voorstellingen zijn gratis. Onbegrijpelijk, als je het hoge kaliber in ogenschouw neemt.  Een 
greep van de laatste tijd: het Bennewitz Kwartet uit Tjechië, Jeroen Willems met zijn Jacques 
Brel programma, Reinild Mees (st het 20e eeuwse lied) met haar Strawinsky programma, ‘ 
Liefdesbrieven van Anne-Wil Blankers en Paul van Vliet, etc. 
 
Er zijn overigens jaarlijks 6 verschillende tentoonstellingen. De tentoonstellingscommissie 
streeft naar een mix van oud en jong, maar immer staat kwaliteit voorop.  Zo is net de 
tentoonstelling afgesloten van Herman Scholten die bijzondere wandkleden maakt. Herman is 
overigens ook een bewoner van het Rosa SpierHuis. Vóór de zomer  zijn nog 3 
tentoonstellingen waaronder een dubbeltentoonstelling van Vera Jongejan (schilderijen) en Jet 
Schepp (beelden).  Jet is  weduwe van Paul en moeder van Pépé Grégoire, die we beiden 
natuurlijk goed kennen in de penningwereld! Een andere zeer gewaardeerde penningmaker, 
Theo van de Vathorst, heeft ook een aantal malen geëxposeerd in het RSH. 
 
En nu naar de aanleiding van dit stukje: 
De tentoonstellingscommissie is vele jaren gestuwd door Wiesje van Wessem (beeldhouwster 
in Laren, en weduwe van Prof. Jan van Wessem, vele jaren voorzitter van de VPK). Bij haar 
afscheid van de tentoonstellingscommissie was er behoefte de dankbaarheid die velen voor 
haar voelden samen te vatten in iets tastbaars. 
 
Aan Theo van de Vathorst is gevraagd een speciale penning van het Rosa SpierHuis  te 
ontwerpen, geheel  naar eigen inzicht uiteraard, die bij een zeer bijzondere aanleiding aan 
iemand geschonken zou kunnen worden. 
Dat Theo met iets verrassends zou komen , hadden we eerlijk gezegd wel verwacht. De 
bewuste penning stelt wat dat betreft niet teleur. Na enige weken van in spanning wachten 
kwam Theo trots het klei-ontwerp tonen: het RosaSpierHuis mannetje. 

                                           
Zoals op de afbeelding zichtbaar is dit niet zozeer een penning , maar een plastiekje. Dit 
pyramidaal ingeklemde mannetje kijkt  verwachtingsvol naar boven en houdt de harp ferm in 
de vuistjes geklemd. Het beeldje nodigt uit tot langdurige bestudering. Het heeft iets 
onverzettelijks en daarmee eeuwigheids-waarde. Anderzijds is het inmiskenbaar humoristisch. 
Theo heeft begrijpelijk gekozen voor de figuur van een mannetje.  
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Ten eerste had hij een goed model bij de hand en ten tweede zou een vrouwtje onmiddellijk 
het vermoeden doen ontstaan dat het hier een afbeelding zou betreffen van Rosa Spier zelve. 
Dit wilde Theo niet. Er staat een treffend beeld van Rosa Spier (van de hand van Pépé  
Grégoire) in de hall van het huis en Theo wilde daarmee niet botsing komen. 
Dit eerste Rosa SpierHuis mannetje is aan de onderzijde voorzien van de inscriptie:’Voor 
Wiesje , de Muze van het Rosa Spier Huis.’  Deze tekst verwijst uiteraard naar haar vele werk 
voor de tentoonstellingen , maar  herinnert ook aan de mythische Griekse godenwereld, die 
immer inspiratiebron was voor de beelden van Wiesje van Wessem. 

                                          
Het Rosa SpierHuis is onvoorstelbaar blij met dit ‘ mannetje’  en hoopt overigens diens 
evenbeeld nog vele malen in levende lijve te treffen. 
          
Atelierbezoek 
Op zaterdag 28 februari was een groep penningliefhebbers bijeen in museum Kempenland te 
Eindhoven. Daar gaf beeldhouwer Niko de Wit een toelichting op zijn werk.  

                        
Penningen maken een klein maar integraal deel van zijn werk uit. Bekend is natuurlijk 
Getrapt Blok, in 1990 uitgegeven als jaarpenning van de VPK, maar lezers van De Beeldenaar 
zouden bijvoorbeeld ook zijn Paleispenning moeten kennen (De Beeldenaar 2007(4), pagina 
167-172). Het merendeel van Niko’s penningen is, in relatie tot zijn monumentale werk, 
besproken in De Beeldenaar 2005(2), pagina 51-57.  
Karakteristiek voor het werk van de Wit is het spelen met vorm. Deze vindt vaak zijn 
inspiratie in vormen uit zijn waargenomen omgeving: een rijtje pakhuizen voor Getrapt Blok:  

                                      
                         (de tekening is van de hand van Waldemar)  
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Andere voorbeelden zijn een kerktoren als een van de grondvormen voor zijn beeld Merck 
toch hoe Sterck (Bergen op Zoom), gebogen stoepranden als basis voor een ander beeld in de 
publieke ruimte, etc. In het proces van abstractie gaat de vorm haar eigen leven leiden en 
komt zo los van de oorspronkelijke verschijning. Er wordt gebruik gemaakt van stapelingen, 
waarbij er door verschuivingen in de herhaling spanningen ontstaan: soms door het ontstaan 
van tussenruimtes of door interessante raakpunten. Een mooi voorbeeld is de vorm die 
ontstond door te spelen met een gebogen stoeprand. Tevens zoekt Niko graag naar bijna 
wankele balansen in zijn beelden: ze lijken bijna om te vallen. Het gevoel extrapoleert 
blijkbaar op de waarneming en zo ontstaat een extra spanning. De ontstane sculptuur lijkt 
door de fragiele balans soms licht te wijken en daar kan een uitnodiging naar de kijker van 
uitgaan. 
Dat zoeken naar evenwicht kan lading opleveren door het combineren van twee gelijkvormige 
elementen, die elk apart niet kunnen blijven staan, maar die elkaar ondersteunen. Dat gaf mij 
bij sommige beelden gevoelsassociaties: het neigen naar de ander; het licht terugwijken en 
dan een kwetsbaar moment van evenwicht in dat samenkomen.  

                                                       
Duidelijk geen mensvormen, maar wel een associatie met menselijke relaties. Van dit beeldje 
staat geen foto in het bijzonder uitvoerige boek over het werk van Niko de Wit; u moet het 
doen met een tekening naar mijn herinnering. De elementen zijn uitgevoerd in bruin 
cortenstaal. Mogelijk levert een andere stapeling van deze elementen het wel in het boek 
afgebeelde beeld Zwaan op. Dat is ook karakteristiek voor Niko’s werk: verschillende beelden 
staan meerdere stabiele standen toe of een variabiliteit in opbouw van de basiselementen. 
Daarbij kan de kijker zelf ervaren hoe de dynamiek in een beeld kan toe of afnemen bij 
verandering van stand. Het boek over zijn werk is warm aanbevolen. 
 
Annonces 
Ron Geurs (van Galerie Geurs te Amsterdam) meldt het volgende: 

Verzoek tot deelname aan de penningtentoonstelling "Het Mirakel van 
Amsterdam"Vanaf 19 juni 2009 zal ik een tentoonstelling organiseren op mijn nieuwe 
adres in de binnenstad van Amsterdam. Graag verneem ik wie er gaat deelnemen met 
1 of meerdere penningen, het onderwerp is Amsterdam in de ruimste zin, dus van 
Begijnhof en VOC tot hedendaagse architectuur, de maximale maat is 100 mm. 
doorsnede. of 100x100 mm vierkant.  Reeds ingeschreven zijn Dick Aerts, Kees de 
Kloet, Walter van der Horst, Gerda Maas en Adri van Rooijen. 

© Galerie Geurs 
NZ Voorburgwal 371 A 
1012 RM Amsterdam  
rongeurs@gmail.com  
tel 0653621681 
 
Van het grensverleggend front 
De ijspenning van  Zwaantje Oebema heeft veel vragen van lezers opgeroepen: wie is deze 
vrouw en wat maakt zij? Vanwege haar recente succes bij Hedgson & Hedgsson in Londen 
legt Swan (!) Oebáma zich tegenwoordig geheel toe op Arte Povera, in het bijzonder Objets 
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Trouvées. Zij kreeg haar opleiding bij de gelijknamige afdeling van de Franse Spoorwegen, 
waar zij lange tijd aan de balie heeft gewerkt. Swan hanteert op een strakke manier het 
adagium dat eigenlijk alles al gemaakt is, de wereld is overvol, de kijker wordt stuurloos en 
Swan geeft richting. Zij selecteert en benoemt. Dat scheelt ook in haar kosten. 
Swan Oebáma kan, in tegenstelling tot veel kunstenaars, tegen een stootje en schuwt zelf 
harde kritiek niet. Daarom durf ik bij haar werk mijn eerlijke mening te geven. Bovendien 
leest zij Pennings’ Keerzijde (ook) niet. 
Twee recente penningen van haar wil ik u laten zien. The Secretary of the Year Medal is 
uitgevoerd in metallic plastique, doorsnede 65 mm, en gemaakt in 2008. 

                                
 
Het is een professioneel uitgevoerde penning. Het aardige aan deze penning is dat de stekels  
uitgeklapt kunnen worden. Het wordt dan een borsteltje en staat als metafoor voor de 
secretaresse die ook lastige situaties moet gladstrijken. De binnenzijde is een spiegeltje: men 
kan zich spiegelen aan de ideale secretaresse. 
Ik zeg het u maar eerlijk: ik heb het moeilijk met deze moderne kunstopvattingen. Deze 
penning doet mij enigszins denken aan de toiletdoosjes die mijn vrouw Theresia (1893-1967) 
vroeger gebruikte. Is het wel een penning? Sommigen hanteren het argument dat je voor deze 
kunst open moet staan en in het bijzonder dat je er aan toe moet zijn. Ik kan daar wrevelig van 
worden. Als je de negentig gepasseerd bent, dan vrees ik er nooit meer aan toe te komen. 
Waarom zijn mensen van in de vijftig er dan wel aan toe? Hebben zij meer meegemaakt, of  
doen ze maar alsof? Hoe dan ook, Swan’s idee komt uit een cosmeticawinkel. U kunt hem 
daar zelf ook vinden, maar dan heet het geen penning. Immers: niet door een topkunstenaar 
als zodanig benoemd. 

                        
 
De tweede penning behoort tot dezelfde serie: The Manager of the Year Medal, eveneens uit 
2008. Het materiaal is zwart glas, diameter 80 mm. Ook dit is een openklappende penning die 
ik u aan beide zijden gesloten laat zien. De manager kan de penning naar keuze gesloten in 
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een standaardje rechtop zetten: de ontoegankelijke of oesterfase, of geopend leggen op het 
bureau: ik sta open voor u. Ik vind die penning ook wel een mooi verglaasd  
symbool voor een met weinig water gevuld opblaasbaar kinderbadje. Het symboliseert dan het 
ontgroeien van het 'poedelen' in het prille management begin. En de keerzijde het  
krijtstreepjespak als resultaat? Het is functioneel een uiterst bruikbare penning geworden en 
wordt aanbevolen voor gebruik in het management. Volgens Swan zijn ze in de 
Angelsaksische wereld niet aan te slepen. Beide penningen zijn overigens niet goedkoop, u 
moet al gauw denken aan 1000 Euro, maar bedenk wel dat het selecteren en benoemen een 
tijdrovend en dus kostbaar proces is. Deze penningen zouden in grotere oplagen en dus voor 
lagere prijs toegankelijk gemaakt moeten worden voor het grote publiek. Dat zou bijdragen 
aan de verdere ontwikkeling van ons onnozelaars, die zonder de hulp van visionairen in het 
duister blijven rondwaren. 
               
Musea 
Ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van de Tilburgse beeldhouwer Niko de Wit vindt 
er in Museum Kempenland (Eindhoven, op wandelafstand van het NS-station) een grote 
overzichtstentoonstelling van zijn werk plaats. Er is bovendien een uitstekend verzorgde 
monografie van zijn werk beschikbaar gekomen. De tentoonstelling is van 31 januari tot 29 
maart 2009 te bezichtigen  van dinsdag tot en met zondag van 13:00 tot 17:00 uur. 
 
In Museum Beelden aan Zee is nog steeds de tentoonstelling over het werk van Fred Carasso, 
heel toepasselijk in het penning- en prentenkabinet (halverwege het museum). Verspreid over 
een aantal vitrines krijgt men naast veel kleinplastiek een bijzonder aardig beeld van het 
penningoeuvre van Carasso. De tentoonstelling is nog te zien tot 15 maart 2009. 
Meer gegevens op: http://www.beeldenaanzee.nl/  
 
Interessante websites 
http://www.penningkunst.net/  en www.medal-art.net geven een goed overzichten van de 
websites van een aantal prominente Nederlandse penningkunstenaars. Let op:  .net aan het 
eind. 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# 
Penningen, sculptuur en meer van de Utrechtse beeldhouwer Theo van de Vathorst: 
http://www.vandevathorst.nl/home.html  
Werk van de beeldhouwer (en penningmaker) Willem Lenssinck: 
http://www.galerielaimbock.com/lenssinck.html  
Plastisch ruimtelijke vormen en penningen van Niko de Wit: http://www.nikodewit.nl  
Beelden en penningen van Elly Baltus:  http://www.ellybaltus.com  
Penningen en meer van Geer Steyn: http://home.kpn.nl/steyn502  
Penningen en beeldhouwwerk van Jos Reniers: http://www.josreniers.nl  
Gevarieerd werk, inclusief penningen, van de ontwerpster Linda Verkaaik: 
http://home.planet.nl/~verka212  
Werk van Karin Beek: http://www.karinbeek.nl  
 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/  


