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Pennings’ Keerzijde      
2012 – 3 

 
In dit nummer  de Winterpuzzel, een nieuwe penning van Marina van der Kooi en nieuws 
over Schloss Moyland. Veel leesplezier en prettige feestdagen toegewenst. 
 
Hoe goed kent u uw penningen? 
U hebt belangstelling voor penningen. U heeft er ongetwijfeld een paar en neemt ze 
regelmatig in de hand en misschien denkt u wel na over uw penningen. Maar kent U ze 
daarom ook werkelijk? Waldemar Pennings stelt de proef op de som met deze Winter-puzzel. 
U krijgt 15 fragmenten van penningen te zien en de vraag is welke penningen het betreft. Om 
het niet al te moeilijk te maken is Waldemar er van uitgegaan dat elke verzameling een flinke 
kern van VPK-penningen bevat en 10 fragmenten zijn daarom van door de VPK uitgegeven 
penningen. Verder leest U natuurlijk Pennings’ Keerzijde zeer zorgvuldig en daarom zijn 5 
fragmenten ontleend aan in dit periodiek besproken penningen. 
Wij willen dus van u weten welke kunstenaars de penningen hebben gemaakt, waarvan U de 
fragmenten hieronder ziet. 

1.                         2.                    3.    
 

4.                   5.            6.            7.    
 

8.          9.          10.           11.    
 

    12.       13.       14.       15.     
 
Uiterste termijn van inzending per e-mail (hvdvo91@planet.nl) sluit op 31 januari 2013. 
Degene met de meeste namen goed ontvangt een fles wijn, bij meerdere inzenders met 
hetzelfde aantal goed vindt loting plaats. 
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Een nieuwe penning van Marina van der Kooi 
 

            
 
Marina tekent hierbij het volgende aan: 
“Geachte heer Pennings, 
 Bijgaand stuur ik u mijn nieuwste penning in opdracht, misschien heeft u er een plekje voor 
in de nieuwsbrief. Het is weer een medische penning (doorsnede 9,5 cm), gewijd aan Willem 
Einthoven, dit keer in opdracht van het LUMC in Leiden.  
Portretje van Einthoven voorop, en zijn driehoek op de keerzijde, een vorm die de verbeelding 
was van zijn inzichten in de cardiologie. Deze driehoek verzinnebeeldt de stroom die door het 
lichaam gaat, vandaar de drie polen met -- of ++ of - +. 
Ik maakte al eerder een penning met zijn beeltenis (toen in opdracht van the European Hart 
Rythm Association) en heb het idee dat ik zijn kop weer wat beter begrijp.” 
 
Museum Schloss Moyland 
Even voorbij Kleef in Duitsland, langs de route naar Kalkar, ligt het charmante museum 
Schloss Moyland. Het museum, met een interessant beeldenpark en een beroemde 
verzameling tekeningen van Joseph Beuys, is ingrijpend gerenoveerd. Er is afstand gedaan 
van de beroemde/beruchte Moyland-ophanging, waarbij de wanden van boven tot onder 
bedekt waren met schilderijen en tekeningen. De zalen zijn nu veel en veel rustiger, en 
daardoor overzichtelijker, ingericht. Het werk van Beuys wordt er zelfs veel toegankelijker 
door. Een bezoek is mooi te combineren met het Museum Kurhaus Kleve, alwaar nu ook het 
atelier van Beuys is heringericht en waar ook vroeger werk van Beuys gepresenteerd wordt.  
Zeer de moeite waard. Voor de penningverzamelaars is het interessant te weten dat bij de 
renovatie van museum Moyland het aldaar vroeger aanwezige penningkabinet is opgeheven. 
Waarvan acte. 
 
 
Arssen, 24 december 2012 
Waldemar Pennings 
(oude nummers van Pennings’ Keerzijde via de website www.henkvandervorst.nl ) 
 
            EINDE VAN DIT NUMMER VAN PENNING’S KEERZIJDE 


