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Pennings’ Keerzijde      
2009  -  4     

 
Redactioneel 
In de vorige Keerzijde noemde ik de penningmaker Niels Steenbergen. Knoop het in uw oren: 
die bestaat niet, het moet Niel Steenbergen zijn. Bedankt oplettende lezers en lezeressen. 
Het lezerspubliek van Mijn (sic) Keerzijde is zorgvuldig geselecteerd op niveau en 
intelligentie, dat zal u ongetwijfeld zijn opgevallen. Dat bespaart mij veel onnodige uitleg bij 
de volgende korte bespiegeling. 
Het aardige van de penning, behalve haar vaak handzame formaat, is dat zij een verhaal 
vertelt, een verhaal dat zich voor de toegewijde kijker langzaam ontvouwt. Soms wordt de 
kijker daarbij een beetje geholpen door bijsluiters of door publicaties. Kijk nu eens zorgvuldig 
naar een aantal recente penningen (nee, geen voorbeelden: u bent slim genoeg) en naar de 
verhalen die daarover gepubliceerd zijn. Er heeft zich een interessante ontwikkeling 
voorgedaan. Vroeger vertelde de penning het verhaal, maar allengs is de penning tot illustratie 
van het verhaal geworden. Als we die lijn doortrekken dan wordt de penning op den duur 
zelfs overbodig en worden wij lezers in plaats van verzamelaars.  Dat is voor het archiveren 
wel zo handig. Dit geldt overigens voor een heleboel moderne kunst. 
 
Ik wens u ook nu 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 . 
 
18 mei 2009, Arssen 
Waldemar Pennings 
 
Nieuws 
Beeldhouwerscollectief ABK. Elk jaar wordt een beeldhouwer uitgenodigd een penning te 
maken. Zie http://www.beeldhouwerscollectiefabk.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(2008)). 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. 
 
Penning: Winter Comfort (Eng./Ned.) 
 
Voor Pennings' Keerzijde een fraaie textiel penning uit de serie Overberg Cards. 
 
Liefhebbers van penningkunst die meer in deze kunstvorm waarnemen dan er bestaat, hebben 
veel fantasie. Zelfs een serie nieuwjaarskaarten vervormt zich in hun verbeelding tot een 
collectie penningen. Annemie Overberg maakte deze uniekenkaarten voor haar kennissen en 
voor mij, als rechtgeaard penningliefhebber was de kaart van 1972 troef.  
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Ik heb hem uiteraard zorgvuldig bewaard en wil u daar ruim 37 jaar later in Pennings' 
Keerzijde mee verrassen. Decennia geleden waren brons, zilver en goud de materialen waar 
penningen uit gemaakt werden, maar de keuze van materialen is sedertdien geleidelijk los 
gelaten. Destijds associeerde ik de geborduurde afbeelding op de kaart, Winter Comfort 
geheten, al wel met een penning, maar ik denk dat nu vrijwel niemand er nog een probleem in 
zou zien om het objekt ook werkelijk als penning te aanvaarden. Ik heb het plaatje voor u uit 
de kaart gephotoshopt. Wat is onze taal toch rijk.  
De voorzijde is een prachtig gecapitonneerd textiel reliëf. De bronstige materiaalkleur  
contrasteert op gepaste wijze met de onschuld van de blanke keerzijde.  
 

                             
 
Zeventien jaar later kregen de VPK-leden de Nederlandse Spoorwegen-penning van Lucie 
Nijland toegezonden en onmiddellijk moest ik toen denken aan de ‘Winter Comfort penning’. 
Omdat Lucie eveneens tot de kennissenkring van Annemie behoorde, durfde ik haar de vraag 
te stellen en tot mijn verrassing bevestigde zij dat de voorzijde van deze Overberg Card 
inderdaad haar inspiratie was geweest voor een deel van de vormgeving van de Nederlandse 
Spoorwegen-penning. Oordeelt u zelf. 
 

                                
 
Het aardige van deze vormgeving is dat zij zowel de associatie levert met een kussen als met 
een net van spoorwegknooppunten. Leuk hoe zaken soms zo samen komen, dat heb ik altijd 
één der aantrekkelijke aspecten van het penning verzamelen gevonden. 
 
 
Heet van de penningpers 
Titel: Geometrische vormverkenning (2009) 
Uitgifte: Penningwerkplaats Amsterdam, 2009 
penningmaker: Gesina VanGee (Londen, 1973) 
materiaal: terracotta (afb.), ook uitvoeringen in brons en zilver 
diameter: 67mm 
 
De aanleiding voor het ontstaan van deze penning is het uiten van waardering voor de 
deelnemers aan de Amsterdamse Penningwerkplaats. Die hebben zich anderhalf jaar lang - 
vanaf februari 2008 - met een enorme toewijding ingezet voor het maken van 'echte' 
penningen. Nadat iedereen de opdracht voltooide, heeft VanGee met het schenken van deze  
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penning aan de penningwerkplaats, haar solidariteit met het vak 'penningmaken' betuigd. Aan 
het einde van het werkplaats-seizoen, half mei 2009, ontving iedere deelnemer een terracotta 
exemplaar van haar Geometrische vormverkenning. Dezelfde week vertrok zij weer naar 
Engeland. 

                          
 
Net als Jet Schepp, die in 2008 meedeed met de Geometrie-opdracht voor de ruilpenning, 
wilde VanGee ook deelnemen, weliswaar achteraf wat het opdracht-thema betreft. Van beroep 
is zij grafisch ontwerper, van waaruit zij spelenderwijs zeer vertrouwd is geraakt met het  
ontwerpen van ultra vlakke reliëfs, die ze in verscheidene maten en materialen uitvoert, zelfs 
in papier. Bij de afbeeldingen ziet u een papieren schaalmodel van een door haar ontworpen 
geometrisch tentoonstellingspaviljoen. 
Op de voorzijde van de penning staan drie geometrische vormen (het opdracht-thema), 
tezamen met een verdiept monogram rechts. VanGee koos een cilinder, bol en kubus. Op de 
keerzijde heeft zij haar monogram iets groter weergegeven en van de lettertekens p en w 
ontwierp zij haar persoonlijk penningwerkplaats vignet. De penning toont de grafische inslag 
van de maker en is bedoeld als voorbeeld of opstapje naar het werken in vlakke vormen van 
reliëf, dat wil zeggen: met relatief geringe niveauverschillen. De uitgifte is van de 
Penningwerkplaats. 
Met hartelijke dank aan Gesina VanGee. 
 
Gesignaleerd 
 
Het Mirakel van Amsterdam, 2009 
 
Sef Verschraelen is een trouw lezer (en inzender) van Pennings’ Keerzijde. Hij las dus ook de 
oproep van Ron Geurs om een penning te maken geïnspireerd op het Mirakel van Amsterdam. 
Eerst nog even kort wat dat inhoudt. Op 15 maart 1345 kreeg een stervende man door een 
priester het sacrament toegediend, maar moest kort nadien braken. Het braaksel werd in het 
haardvuur geworpen. Toen de volgende ochtend een der vrouwen het vuur oprakelde bleek er 
te midden van de vlammen een ongeschonden witte hostie te liggen. De vrouw kon dat zelfs 
zonder brandwonden te krijgen uit het vuur pakken en de hostie zelf voelde ijskoud aan. De 
priester werd er bijgehaald en het sacrament werd daarna in processie naar de Oude Kerk 
terug gebracht: het mirakel van Amsterdam. Er werd een kapel voor gebouwd en Amsterdam 
werd een geliefd bedevaartsoord.1 
 
Het ontwerp heeft Verschraelen hoofdbrekens gekost: ‘ut is veur mich als Limbörger neet 
gemekkelik um mich te verplaotse in den Amsterdamse mins’. Sef  heeft uiteindelijk het 
mirakel met het wonder van Amsterdam zelf verbonden: het wonder dat de stad in de stormen 

                                                 
1 Ontleend aan: Geert Mak, Een kleine geschiedenis van Amsterdam 
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der tijd in de kern ongeschonden overeind bleef (al doet het huidige stadsbestuur er werkelijk 
alles aan om daar ook een eind aan te maken). 

                                                
 
Het wapen van Amsterdam vertelt het verhaal: het bovenste kruis staat voor de grote rampen, 
het onderste voor de kleinere rampspoeden, maar het middelste kruis staat voor de kern van 
Amsterdam die, ondanks een licht ontvlambaar gemoed, ongeschonden door de hete vuren 
van de geschiedenis kwam. De kern van Amsterdam is in rood weergegeven. De 
omwikkelingen kan men zien als de vele oorkonden waarin de geschiedenis van Amsterdam 
(waaronder het Mirakel) worden beschreven, maar ook als de lagen waarmee de stad door de 
eeuwen heen uitgroeide tot de huidige metropool. 
Sef heeft bewust voor een ronde penning gekozen, daar vragen de begrippen kern en 
omwikkeling om. De uitvoering is in moderne materialen, de doorsnede ca 8 cm, dikte 
ongeveer 6 mm. Met deze penning heeft de in Venlo woonachtige kunstenaar een verdere 
ontwikkeling doorgemaakt. Daar waar zijn eerdere penningen in beduidende mate gebaseerd 
waren op vondsten (Lost contact en de Einsteinpenning) is er nu sprake van constructie, 
waarbij op natuurlijke wijze op een ronde penning is uitgekomen. Merkwaardigerwijze heeft 
hij de penning niet ingezonden naar Ron Geurs. Als reden hiervoor meldde hij: ‘Als 
Limbörger kumse neet tösse deej Amsterdammers’. Mij lijkt dit een wat achterhaalde 
provinciaalse instelling.  
 
 
 
 
Atelierbezoek 
Op 28 maart vond het atelierbezoek weer plaats. Dit keer bij Mirjam Mieras: Geheim, geheim, 
maar Mirjam maakte voor een klein select publiek (er was niet meer plek) allerminst een 
geheim van haar drijfveren bij het penning ontwerpen. 
Het was heel gezellig. Ze had koffie, thee, zelfgebakken cake in twee smaken (nog warm toen 
we aankwamen) en chocola ter verwelkoming. Bloemen op tafel, echt een feestje. Dat was op 
de gang in het schoolgebouw waar ze zit. Daarna zijn we naar haar "denkatelier" gegaan, we 
pasten er precies in met zijn tienen. Mirjam hield een kleine inleiding over de  
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invloed van haar vader en moeder, de steun en samenwerking van/met haar zus Hester en 
vriend Mark. Ze maakte samen met Hester een ontwerp voor een munt met Beatrix als 
beeldenaar, zie, jawel, De Beeldenaar. Van de penningen kan ze natuurlijk niet leven, dus ze 
geeft ook les in de gevangenis. Ze heeft nog een uiteenzetting gegeven van wat haar drijft en 
inspireert, een paar thema's waaronder ijlheid, haat/liefde en ijdelheid. Daarna zijn we haar 
penningen gaan bekijken. 10 in 10 jaar tijd.  

      
 
(Zie voor de penningen haar website: http://www.mirjammieras.nl  ) 
 
Bij alles een uitgebreide uitleg over opdracht, ontstaan, problemen met materiaal, etc. 
Dat liep dus uit, ze had daar een uur voor gepland, maar ja... 
Even een drinkpauze en toen een brainstormsessie. Omdat ze de achtergronden van de gasten 
niet allemaal kende, had ze het thema koken gekozen. Wat vindt je leuk daaraan, recept lezen, 
plaatje in kookboek kijken, schillen, koken, proeven, tafel dekken, eten, de afwas? 
En heb je stress bij het afleveren, moet het perfect? 
Er ontstond een leuke discussie waarin je allerlei gelijkenissen en verschillen bij elkaar 
ontdekt. Grappig en ook instructief voor het ontwerpproces. 
 
Mirjam toont zich een perfectioniste in de uitvoering van haar werk. Je kunt van mening 
verschillen of het hier en daar kleinskulptuur betreft of een penning in de klassieke zin, maar 
àlles aan de penning -en de verpakking- is doordacht en heeft een reden. Materiaal, kleur, stof, 
belettering. Alles! Eigenlijk geldt dat natuurlijk voor alle penningmakers die we de afgelopen 
maanden bezocht hebben, maar het voelt elke keer toch anders. En elke keer opnieuw 
bewondering voor zoveel vakman(vrouw)schap en passie.  
Tot besluit van het bezoek kregen alle bezoekers de Bouwplaat-penning van Mirjam. Met 
recht een bezoek waar je nog eens wat van meeneemt. Uiteraard heb ik de bouwplaat thuis 
meteen in elkaar gezet. Daar waar me dat vroeger bij bouwplaten van molens en kastelen niet 
lukte, was het nu een fluitje van een cent. Merk op dat ook deze penning een keerzijde heeft 
(zie de bouwplaat). Voor de voorzijde koos ik het hart van een madeliefje. Trokken we daar 
vroeger niet de bloemblaadjes uit: nee, ja, nee, ja, ….? 
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In de afterparty met wijn en zoutjes is er ook nog gesproken over van alles rond de 
penning. Vele tientallen lezers van Keerzijde hebben weer heel wat gemist. 
 
 
Ingezonden Mededeling  
Galerie Geurs te Amsterdam organiseert van 27 juni tot en met 3 september 2009 in 
Amsterdam de tentoonstelling ´Het Mirakel van Amsterdam’: hedendaagse penningen, van 
pelgrimspenning tot handzame sculptuur. 
 
Er zijn ca 40 deelnemers, in alfabetische volgorde: 
1. Elly Baltus (*1956 Bergen), opleiding ; Rietveld Academie Amsterdam, Masterclass "Over 
the Edge"                       www.ellybaltus.com 
2. Ellen Baptist (*1945), opleiding ; ABK Arnhem vrije kunst en grafische technieken (1964-
1969) www.lingewart.nl 
3. Wilma den Blanken (*1953 Enschede), opleiding A.K.I (academie kunst en industrie) 
Enschede, Psychodelis (vrije academie) den Haag 
4. Judith Bloedjes (*1968 Beverwijk), opleiding Groeneveldt te Voorschoten 
www.studio12.nl/bloedjes 
5. Braskinoi: Dick Aerts en Peter Hoogerwerf 
www.braskinoi.com 
6. Vicent Burger (* 1977 Z.O. Beemster),Opleiding: Vakschool Edelsmeden Amsterdam & 
Schoonhoven. www.vincentburger.com 
7. Manuel Claasen (*1939 Oostzaan), Gerrit Rietveld Academie Amsterdam 
www.manuelclaasen.nl  
8. Wien Cobbenhagen (*1950 Valkenburg), Academie voor Beeldende Kunst, Tilburg (1970-
1972), Rijksacademie, Amsterdam (1972-1976) 
9. Da van Daalen , opleiding Rietveld Academie Amsterdam 
www.beeldhouwschool.nl  
10. Marieke Geerlings (*1952 Langedijk), Rietveld Academie Amsterdam 
www.mariekegeerlings.nl 
11. Eddy Gheress (*1944 Canada), Alberta College of Art. Calgary, Alberta. Canada. ( 1962-
1966 ),  Rijksacademie van Beeldende Kunsten. Amsterdam. ( 1973-1976 ) 
www.xs4all.nl/~gheress 
12. Manja Hazenberg (1952 Amsterdam), ABK Minerva, M..O . –A en –B Handvaardigheid 
Groningen (1975), UvA Kunstgeschiedenis 
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www.manjahazenberg.nl 
13. Karin Heeman (*1949 Bussum) opleiding bij David Leach en John Solly 
www.karinheeman-ceramics.com 
14. Matthijs Helmich, Kunstacademie Constantijn Huygens Kampen. Afdeling ruimtelijk 
autonoom. Diploma Eerste graad lerarenopleiding, handvaardigheid, kunstgeschiedenis en 
kunstbeschouwing. www.matthijshelmich.nl 
15. Lina Hodoroaba (*1963 Antony Frankrijk)   1982 Art et Archeologie, Sorbonne Parijs 
1983-1989 Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten, Den Haag 
1990 Surikov Instituut voor Beeldende Kunsten, Moskou 
16. Pauline Hoeboer (*1969 den Haag), opleiding: Amsterdamse Hogeschool voor de 
Kunsten, Academie voor Beeldende Vorming (1992-1994), Algemene Hogeschool 
Amsterdam, Faculteit Onderwijs en Opvoeding (1988-1992), Masterclass "Over the Edge" 
www.phoeboer.nl 
17. Walter van der Horst (*1961 Haarlem), Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 
www.waltervanderhorst.nl 
18. Maja Houtman (*1963 Arnhem), Vakschool Schoonhoven 1983-1988, goudsmeden en 
extra jaar zilversmeden, Vrije Hogeschool Driebergen 1982-1983 www.silverresearch.org/ 
19. Kees de Kloet (*1940 Gouderak), Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den 
Haag Ruimtelijk vormen bij Carel Visser www.keesdekloet.nl 
20. Marina van der Kooi (*1951 Amsterdam), MO-A Tekenen, Groningen (1974) 
Rijksacademie voor Beeldende Kunsten, Amsterdam (1980). www.marinavanderkooi.nl 
21. Catharina van Leeuwen (*1947 Amsterdam) Studeerde grafisch ontwerpen aan de 
Amsterdamse Grafische School. Daarna volgde zij een opleiding mode tekenen aan het 
instituut Charles Montagne in Amsterdam. www.catharinaleeuwen.com  
22. Marineke Leijenhorst (*1950), Academie voor beeldende vorming, Amersfoort, Academie 
voor beeldende kunsten, Arnhem, Frank Mohr instituut, Groningen, interactieve media 
www.marineke.nl 
23. Gerda Maas (*1960 Oostzaan) Lerarenopleiding d´Witte Lelie  te Amsterdam, 
handvaardigheid en textiele werkvormen. www.riverandwood.nl 
24. Hanneke Mols van Gool (*1933 Goirle), Maastricht - Jan van Eyck  schilderen en 
beeldhouwen diploma 1955 
25. Jan-Willem van Oldeneel      www.jwvanoldeneel.nl 
26. Jolanda Prinsen (*1947 Haarlem), Gerrit Rietveld Academie Amsterdam, Ateliers '63, 
UVA kunstgeschiedenis     www.jolandaprinsen.nl 
27. Beppy Schut (*1951)    www.lingewart.nl 
28. Toon Smit (*1942 Venlo) Beeldhouwer, opleiding bij Ek van Zanten.  
29. Frans Stokhof de Jong (*1945 Soest) architect IVA/BNA 
30. Frans en Truus van der Veld    www.beeldenvanderveld.nl 
31. Linda Verkaaik (*1956 Utrecht), Academie voor Beeldende Kunsten Utrecht, 
Rijksakademie Amsterdam         www.home.planet.nl/~verka212/ 
32. Lia Versteege (*1943) Vrije Academie, Den Haag www.beeldenparkdeulen.nl 
33. Yvonne Visser (*1954 Nijmegen), Stadsacademie voor Beeldende Kunst, Maastricht 
(1975-1979), Academie Minerva, Groningen (1985)     www.bronzen-beelden.nl 
34. Harry van der Wee (*1918 Utrecht) Opleiding: Academie voor Beeldende Kunsten 
Utrecht 
35. Shakiro Werleman (*1986 Oranjestad Aruba), Fotografie aan De Nederlandse School 
voor Fotografie te Amsterdam       www.shakiro.nl 
36. Dirk Wiersma (*1939 Bandung), Opleiding: doctoraal geologie RU Leiden en Diploma 
fotovakschool Apeldoorn          www.pantafos.com 
37. Mia Wijten (*1949) miawijten@hotmail.com 
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Dit alles in: 
Galerie Geurs 
N.Z. Voorburgwal 371a 
1012 RM Amsterdam 
www.galeriegeurs.nl     contact:  rongeurs@gmail.com     telefoon: 06-53621681 
 
Ingezonden Mededeling 
Begin juli verschijnt er een boek over de kunstenaar Philo Wagner uit Vught. Zij maakt 
schilderijen, beelden, collages, en soms van die collages weer wandkleden. Zij gebruikt 
daarbij veel inspirerende teksten en hergebruikt ze toevallig ‘gevonden voorwerpen’. Ook bij 
toeval kwam zij in aanraking met penningliefhebber Tom Senders en werd daarmee voor het 
eerst geconfronteerd met de penning als kunstuiting. Spontaan maakte ze een penning van 
enig deurbeslag, lood en raffia: 

                                                 
 
 
 en bij de geboorte van kleinzoon Jasper, rond Pasen, fantaseerde ze verder in loden eivorm 
met een toevallig gevonden (Paas-)haasje om daar in aangepaste penningvorm bij stil te staan.  
 

                                               
   
Dit door Philo Wagner bewandelde zijpad wordt ook in het fraai uitgegeven boek opgenomen. 
In de boekhandel kost het boek € 32,50 maar bij voorintekening tot 1 juli slechts € 22,50 (via 
tomsenders@planet.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. 
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/  
 


