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Pennings’ Keerzijde      
2008 (3)    

 
Redactioneel 
De rubriek Pennings’ eerste gaat ditmaal over een penning van de Utrechtse beeldhouwer 
Joop Hekman. De inzenders van bruikbaar materiaal ben ik zeer dankbaar voor hun bijdrage, 
met name ook voor het uitgebreide verslag van het recente atelierbezoek aan het atelier van 
Pier van Leest. 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. 
 
8 november 2008, Arssen 
Waldemar Pennings 
 
Agenda 
Voor wie de complete kunstenaar achter de penningmaker wil zien: er is een bijzonder 
aardige expositie van werk van  Theo van de Vathorst in Kunstliefde,  Nobelstraat 12a te 
Utrecht. Daar ziet u naast een kleine selectie van zijn penningen ook bronzen beelden, 
keramiek beelden, plaquettes en computertekeningen. Beslist een aanrader: van 11 oktober 
t/m 9 november 2008 (woensdag t/m zaterdag: 13.00 –17.00 uur). Tegelijkertijd ook werk van 
Dolf Zwerver en Frans Stelling. 
 
Van 31 oktober tot 20 december 2008: Walter van der Horst met beeldhouwwerk bij Galerie 
Ron Geurs te Amsterdam. Aldaar zijn ook veel penningen  te zien van verschillende 
penningmakers. 
 
Vanaf donderdag 30 oktober is er  in KERAMIKOS een groepstentoonstelling van 
keramische beelden, waar Marina van der Kooi (ook penningmaakster) haar allernieuwste 
beeld laat zien:  12 meter "lopende mannen" in klei. 
adres: Oudeweg 153, 2031CC Haarlem (dat is nabij IKEA Haarlemmerliede). 
www.marinavanderkooi.nl 
 
Op 22 november vindt het volgende Atelierbezoek plaats; dit keer treedt Willem Noyons op 
als gastheer. Willem Noyons maakte verschillende penningen, maar is vooral ook bekend 
vanwege zijn juwelen en zijn design-werk. Meer informatie over zijn werk op de website: 
www.noyons.com 
Ook lezers van Penning’s Keerzijde kunnen zich vanzelfsprekend aanmelden voor deelname. 
U moet er wel snel bij zijn: deelname is beperkt tot 20 personen. Opgeven bij Maja Houtman: 
maja@agandau.nl 
 
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 grote 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. 
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Het daaropvolgende atelierbezoek vindt plaats op 28 februari 2009 bij Niko de Wit in Tilburg. 
Noteer dit ook in uw agenda en vergeet vooral niet om u tijdig op te geven.  Niko de Wit gaf 
enkele maanden geleden een drukbezochte voordracht over zijn werk 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 2009, het is nog ver weg maar noteer het alvast, atelierbezoek bij Theo van de 
Vathorst in Utrecht. 
 
Atelierbezoek 
Op 25 oktober waren we te gast bij Pier van Leest in zijn atelier te Lage Zwaluwe.  
Pier had twee tafels neergezet, zodat we allen in een kring zaten. Alle penningen lagen op 
tafel, om te bekijken, te voelen en door te geven. Ook allerlei boeken. Koffie,en cake en 
krentenbolletjes. 
Pier heeft een korte presentatie gehouden over zijn beelden, daarna de penningen. De 
Eijsbouts penning heeft hij uitgebreid toegelicht, waardoor je alles ziet wat erin verwerkt is.  

                                       
 
Zo heeft hij vrijwel al zijn penningen doorgenomen. Geboortepenning van zoon Klaas, het 
hoofd in in kwarten verdeeld: de naam Klaas van Leest bij het oor in het kwart het hoofd een 
kwart, waarmee de ronding van de penning tot zijn recht komt enzovoort. Aan de keerzijde 
slaap kindje slaap volledig uitgeschreven. De moederpenning heeft een zodanige ronding aan 
de keerzijde dat hij blijft "wiegen" als je hem een duwtje geeft. Zo heeft Klaas zijn eigen 
wiegeliedje...  
De rotarypenning van 's Hertogenbosch Oost heeft hij ontrafeld en het ontwerpproces laten 
zien, en alles wat het niet geworden is... Een uur was hij bezig. En geen minuut saai! 
 

                                                  
 
Daarna kwamen er vragen en er kwam een discussie op gang. Over wat wel en niet een 
penning is. De "ronde tafel-opstelling" hielp hierbij. Iedereen kon elkaar zien en zijn zegje 
doen.  
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Ook de Guido Geelen-penning ter tafel gehad. We waren het er uiteindelijk wel over eens. 
Het is geen penning, maar een object en de VPK moet niet dit soort kunstenaars een penning 
laten maken. Er mag wel experiment zijn, maar de verpakking mag niet belangrijker zijn dan 
het object. Ook moet het voor zichzelf spreken en niet een penning worden enkel door de 
slagletters die er in aangebracht worden. Pier: "ik leerde van Niel Steenbergen : eerst moet je 
kunnen. Het ambacht van beletteren, vormgeven, indelen...". Dit Geelen-ding heeft te maken 
met verkopen en het verhaal, niet met kunnen. 
 
Pier liet ons genieten van zijn zoektocht als kunstenaar naar de mogelijkheden van de 
penning. Op deze zoektocht heeft hij inmiddels velen gepasseerd en een buitengemeen 
interessant en veelzijdig oeuvre opgebouwd. De rand van de penning heeft daarbij zijn 
bijzondere aandacht: de penning speelt zich in zijn optiek niet uitsluitend af binnen de rand, 
maar de rand is een essentieel onderdeel van de penning. Pier illustreert dit met voorbeelden, 
met name uit zijn recentere werk. Als je bij de getoonde voorbeelden bepaalde minieme 
deeltjes van de rand weglaat, valt opeens de hele penning weg. Het ogenschijnlijk 
overblijvende, zogenaamd nietszeggende, deel krijgt pas volledig betekenis en inhoud door de 
complete rand. Het aardigst vond ik dat persoonlijk zichtbaar in een penning waaraan nog 
gewerkt wordt: een in de wind bollend vierkant doek dat aan twee kleine wasknijpertjes lijkt 
te zijn opgehangen. Afdekking van de twee kleine knijpertjes laat een betekenisloos vierkant 
zien; samen met de knijpertjes zien we inderdaad een spannend opbollend doek.  
Ook bijzonder aardig zijn de twee geboortepenningen van het meisje Emma en het jongentje 
Jasper: een holle cirkel, respectievelijk een hol vierkant. De bolle zijde toont de zwangere 
buik en dat gebeurt zeer subtiel door slechts de aanduiding van de onderzijde der borsten of 
enkel een uitstulpend naveltje. Op de holle “geboortezijde” staan de namen van de borelingen 
plus relevante data aangegeven. Hier krijgt de rand betekenis doordat de namen de rand 
uitlopen en aldus aangeven dat de kinderen niet meer in de geborgenheid van de 
moederschoot pasten (en dus geboren zijn). 
Verder neemt Pier ons mee op een reis langs verschillende technieken van het penning maken, 
zoals het rechtstreeks in negatief snijden, het maken van een wasmodel, de klassieke 
gipsmodellen, etc. Pier is een gedreven kunstenaar en het gehoor hangt aan zijn lippen. Na 
zo’n middag in zijn atelier kun je er weer een hele tijd tegen. 
Zoals bekend organiseert Pier van Leest al weer sedert jaren een penningatelier voor gedreven 
liefhebbers die zelf penningen willen maken. Daarom ook een foto van het penningmaken. 
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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. 
 
De Erasmus-penning (1969) 
Mijn eerste penning kocht ik na een oudejaarsconference van Wim Kan. Dat zit zo. 
De conferences van Kan hielden midden vorige eeuw menigeen op 31 december aan de radio 
gekluisterd. Hierin werden de belangrijkste (politieke) gebeurtenissen van het afgelopen jaar 
satirisch beschouwd. Een politicus die niet aan de spot van Kan onderworpen werd kon het 
qua bekendheid en populariteit verder wel schudden: zij naam bleef bij het publiek niet 
hangen. Af en toe kwamen ook andere spraakmakende zaken uit onze samenleving aan de 
orde. Rond 1960 maakte Wim Kan een woordspeling op de VN: de Verenigde Nakies, daarbij 
refererend aan een blijkbaar algemeen bekend beeld in Utrecht. Het was dus een 
beeldhouwwerk dat grote indruk achterliet, Kunst met een hoofdletter. Zoals altijd wanneer 
openbare kunst ter sprake komt werd ook hier de naam van de kunstenaar niet genoemd. Ik 
heb in 1961 de trein naar Utrecht genomen en ben het beeld gaan opzoeken. Inderdaad, een 
indrukwekkende groep van de drie muzen, badend in een fontein, vrijwel in het brandpunt 
geplaatst van de cirkel die beschreven wordt door de kromming van de Utrechtse 
Schouwburg. Na een kop koffie en een goede sigaar in de Hekmanfoyer van de schouwburg 
(die foyer was heel lang in gebruik voor de rokers) ben ik op informatie over de kunstenaar 
uitgegaan. Ik ben destijds onverrichter zake terug gereisd. Pas jaren later, toen ik mijn eerste 
penning kocht, kwam ik tegelijkertijd in contact met de maker van de penning en met de 
schepper van het beeld: Joop Hekman. Toeval bestaat niet. 
 

        
 
Joop Hekman (1921) maakte heel veel penningen. Mijn eerste dateert van 1969 en werd 
gemaakt ter herdenking van de 500-ste geboortedag van Desiderius Erasmus. Dat jaartal is 
overigens omstreden, het kan ook 1466 of 1467 geweest zijn (merkwaardigerwijze wordt 
1468 niet genoemd) en ook schijnt het niet zeker te zijn of hij wel in Rotterdam is geboren. 
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De slagpenning is in brons en meet 49 mm, geslagen bij Koninklijke Begeer in 1969. 
Ik ga me niet wagen aan een kritische evaluatie van deze penning. Mevrouw L. Nijland 
besprak niet lang geleden de halsafsnijdingen van twee Hekman-penningen (P.C. Hooft en 
Juliana) in De Beeldenaar (resp. 30:4, p. 164 en 30:3, p.119) en ik ben benieuwd wat ze van 
deze oplossing vindt. Mij geviel het destijds in dat het voor een herdenking van een 
geboortedag logischer geweest zou zijn Erasmus als baby weer te geven, maar zulks is niet 
gebruikelijk bij beroemde personen en ook zullen er geen prenten van de boreling beschikbaar 
zijn geweest. Hoe dan ook, op de penning zien we in trois quarts juist de oude Erasmus, met 
geloken (dichte?) ogen. Dacht hij na? Het ademt wel de sfeer van een groot geleerde. Hij 
heeft zijn karakteristieke baret op. Ik herinner me een Erasmus-penning van Loeki Metz, 
waarop de geleerde naar rechts kijkt en waarop ook de leren baret fraai in overeenstemming is 
met gelooide huid van de oudere Erasmus. Dat zien we hier ook. Hekman is trouwens  toch 
goed in het suggereren van een stofuitdrukking in brons, kijk bijvoorbeeld maar naar de 
prachtige kanten kraag van zijn PC Hooft-penning (Louk Tilanus, Handzame Sculptuur, blz 
187-189). Om zijn hoofd waaiert de tekst ERASMVS ROTTERODAMVS, de kroonjaartallen 
en de signatuur van Hekman. Dat is goed gevonden: Erasmus associeer ik graag als een groot 
denker die in zijn bezonken aandacht immer in de wereld van het geschreven woord 
verkeerde. Een Erasmus in een meer wereldse sfeer had niet gekund. Op de keerzijde van 
Hekman’s penning zien we dat verder onderstreept door een schrijvende hand met schrijfveer 
en daar overheen een tekst van Erasmus:   NON EST CONSTANTIA SEMPER EADEM 
LOQVI, SED SEMPER EODEM PERTENDERE (ofwel: Want ’t en is geen teken van 
stantvastigheyt altijt een en ’t zelve te doen, maer altijt op eene wijs daer na te staen, en in 
alles altijt een wit te beoogen.  Bron: J. Trapman, NARG/DRCH 73-2 (1993), p.173) Het 
tijdloze van zijn tekst wordt benadrukt door haar weer te geven als een gebeitelde tekst die er 
in feite al stond voor hij hem schreef. De gedachte was er al: Erasmus gaf haar vorm. 
Hekman is bij het grote publiek onbekend en dat is vreemd want er staan toch vrij veel 
beelden van hem in de openbare ruimte. Ik noem er een paar: 

- zes zandstenen beelden op het viaduct nabij NS-station Eindhoven: ze representeren 
facetten van de bedrijvigheid in Eindhoven. 

- Een prachtige bronzen familie in het hart van Enschedé, tegenover het stadhuis. De 
ruimtelijke werking van deze beeldengroep is helaas schade aan gedaan door de 
gemeente). 

- Een oudere vrouw met geheven kind voor een bejaardencentrum in Wijk bij 
Duurstede. 

- Een herder met schapen in het centrum van Barneveld 
- Een interessante waterpartij met ganzen in het blindeninstituut Bartilomeus te Zeist. 

Hekman heeft de waterpartij zo ontworpen dat de blinden er zich op kunnen 
orienteren. Het water maakt uiteenlopende kabbelende geluiden een geeft dus een 
audio-ruimtelijke werking. 
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- Een grote bronzen hond op het trottoir aan het eind van de Nieuwe Gracht in Utrecht 
(nabij het Centraal Museum). Het beeld is zeer geliefd bij het publiek. 

- Vlak daarbij in een plantsoen een stenen beeld van een gezin. 
- Twee forse beelden in de binnentuin van het Academiegebouw van de Utrechtse 

Universiteit en een herdenkingsbeeld tegenover de Aula binnen in dat zelfde gebouw. 
Interessant is een zeer langgerekte keramische gevelversiering die Joop samen met zijn vrouw 
Rie maakte voor een verzorgingscentrum aan de Arnhemse bovenweg te Zeist. Je moet bij 
zoiets snel gaan kijken, zolang zo’n gebouw er nog staat. Een klein gedeelte van de 
gevelversiering was al verdwenen door een aanbouw toen ik zelf ging kijken. 
 

                                                  
 
Ook opmerkelijk is een grote bronzen haan van Hekman voor de politiepost in Doorn. Deze is 
door of namens de politie wit geverfd, zeer tegen de zin van de kunstenaar. Een brief naar de 
gemeente over dit kunstvandalisme heeft tot op heden geen gevolg gehad. 
Hekman heeft weinig vrij werk gemaakt, hetgeen niet heeft bijgedragen aan meer bekendheid 
bij het grotere publiek. Toch is hij naar mijn smaak één der beste nog levende Nederlandse 
beeldhouwers. Zijn beelden geven op ingehouden wijze beweging weer. Je noemt dat geloof 
ik ook wel arabesque. Ze lokken de kijker naar zich toe. Je aait zijn bronzen dieren als 
vanzelfsprekend. Hekman heeft dan ook graag dat zijn beelden middenin het leven staan en 
door mensen aangeraakt worden. Vandaar de foto van zijn muzengroep met kinderen, die 
altijd wel nabij zijn beelden te vinden zijn. 
Van zijn vrije werk herinner ik me een drietal stieren, een paar vrouwenfiguren (baadster, 
zonaanbidster, moeder met kind, zwanger vrouwtje) en dierenfiguren. Ik zag ze destijds bij 
Galerie Laimböck in Langbroek, maar zijn werk wordt langzaamaan schaars verkrijgbaar. 
Enkele van deze beeldjes zijn ook te bezichtigen in het zeer intieme museumpje gewijd aan 
zijn leermeester Gijs Jacobs van den Hof in Amersfoort. Het zou goed en nuttig zijn als 
Hekman’s werk wat meer aandacht zou krijgen en vastgelegd werd: een boek? 
Zijn vele penningen zijn ook nooit systematisch in een overzicht gepubliceerd. Men kan ze 
regelmatig tegenkomen op de websites van onze penningveilinghuizen (zie de interessante 
websites). Ze zijn veelal mooi, interessant en relatief zeer goedkoop. 
Naschrift: In De Geuzenpenning, jaargang 23, no 1 (1973), verscheen een overzichtsartikel 
van A.J. de Koning over aan Erasmus gewijde Nederlandse penningen. Daarin staat onder 
meer een afbeelding van de Erasmus-penning van Metz. Het artikel is de moeite van het 
opsporen waard. 
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Gesignaleerd 
 
Voor partners van penningliefhebbers: er is een kruid tegen gewassen. 
 

                                                             
 
Nieuws 

Op 18 oktober jl werd de Duitse Penningprijs voor de tweede maal uitgereikt, ditmaal aan 
Hubertus von Pilgrim (1931).  
 

                                             
 
De foto toont Herrn Professor Hubertus von Pilgrim in zijn Atelier in München in gesprek 
met Dieter Bruhn van de Verein Suhler Münzfreunde. Naar mijn idee staat von Pilgrim links. 
Von Pilgrim kreeg de prijs voor zijn penning De leeuw en de muis, naar een fabel van de la 
Fontaine. De penning is in 2007 gemaakt, in brons en heeft een doorsnede van 108 mm. De 
penning heeft een randschrift (de derde zijde): Patience et longueur du temps font plus que 
force ni que rage (met geduld en tijd bereik je meer dan met kracht of woede). 

                                
 

(ontleend aan: Presseinformation des Kulturamtes Suhl (26 oktober 2008)) 
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Von Pilgrim heeft veel penningen gemaakt. De volgende is karakteristiek voor zijn werk, 
zowel het portret als de belettering: 

                                
De penning is gemaakt in 1998 en laat aan de kopzijde René Descartes (1696-1650) zien, de 
Franse wiskundige en filosoof. De keerzijde laat een regel uit zijn werk Mediationes zien. De 
penning is, zoals veel van zijn penningen, ook redelijk aan de maat: 112 mm doorsnede. 
Ontleend aan: Die Kunstmedaille in Deutschland, 1999, DGMK, blz 171. 

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 
 
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/ 
 
Waldemar houdt zich aanbevolen als u interessante websites te melden heeft. Meldt het svp 
aan zijn secretaris: hvdvo91@planet.nl 
 
 
  


