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Pennings’ Keerzijde      

                                          2009 - 3 
   
 
Redactioneel 
Gevarieerde berichten ook dit keer. Een verhaal over een zeer intensief gebruikte penning, 
belangrijk veilingnieuws van Karel  de Geus voor Esser-bewonderaars,  een fraaie vondst op 
een brocanterie, de worstelingen van een penningontwerper, een bericht van de Europese 
Commissie over penningen en meer. 
Toen ik deze elektronische penningbrief begon, meende ik te kunnen rekenen op mijn 
uitgebreide familie voor bijdragen. Het blijkt nu dat deze familie nog groter is dan ik dacht en, 
nog verwonderlijker, er blijken ongewoon veel penningliefhebbers tussen te zitten. Deze brief 
is dan ook vrijwel geheel door de familie aangeleverd, waarvan acte. 
 
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 . 
 
1 april 2009, Arssen 
Waldemar Pennings 
 
 
Veilingnieuws 
 
Bij veilinghuis Karel de Geus op 6 april aanstaande weer een veiling van munten, papiergeld 
en penningen. Bekend zijn de vele varianten die Piet Esser maakte van zijn Rembrandt 
penning. Karel de Geus brengt nu een lot van 24 verschillende in brons gegoten varianten ter 
veiling. Esser bracht de meeste varianten uit in terracotta en deze 24 bronzen varianten samen 
zijn dus terecht als zeldzaam aan te merken. De richtprijs voor de biedingen is op 3000 Euro 
bepaald. Voor de serieuze penningcollectionneur om van te watertanden. Verder onder meer 
interessante penningen van Niels Steenbergen, aan paar fraaie VPK-penningen (o.a. 
Sproncken) en bijzonder interessante oude familiepenningen. Het complete aanbod is te zien 
op de website van Karel de Geus: http://www.kareldegeus.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. 
 
Onze eerste penning was er een die we kochten op de koninginne-vrijmarkt in 
Maarssenbroek. Die markt is jarenlang onze favoriet geweest, veel zolders werden er 
opgeruimd en de spullen werden daar verkocht. Bij een jongetje van een jaar of twaalf vonden 
we de penning. Mooi gemaakt, maar een onderwerp waar we niet veel mee hadden: het vijf 
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kerken restauratieplan van Utrecht. Toch konden we dit prachtig stukje werk niet laten liggen, 
zeker niet voor een kwartje.We hebben maar niet afgedongen. 
 

                              
 
Jaren heeft hij bij ons in een laatje gelegen, want nog steeds wisten we niet goed wat we er 
mee moesten. Toen we hoorden dat Het Nederlands Muntmuseum ook een collectie 
penningen had, leek het ons een goed plan om de penning te schenken aan dat museum: daar 
kwam hij in een echte, toegankelijke collectie terecht. Bovendien paste het Utrechtse 
onderwerp ook echt in dit Utrechtse museum. Zo gezegd, zo gedaan. 
Nu hebben we natuurlijk spijt als haren op ons hoofd. Inmiddels weten we meer van 
penningen. Een echte Theo van de Vathorst! Zomaar weggegeven! Dom, dom, dom… 
Dat brengt ons op de Domkerk: die speelt een centrale rol op deze penning. Want hebben we 
ons naderhand wat meer verdiept in deze penning, die bleef natuurlijk wel in onze geest 
rondspoken. De ene zijde vermeldt de tekst Vijf Kerken Restauratieplan 1968-1988. Het 
betreft de vijf kerken in Utrecht, die samen door hun ligging een kruis markeren in de 
Utrechtse plattegrond. In het midden de Maartenskerk (ofwel de Domkerk), en op de vier 
hoekpunten van het kruis achtereenvolgens de Jacobikerk,  Janskerk, Nicolaaskerk en de 
Buurkerk. De tekstzijde vermeldt verder de jaartallen, gescheiden door een rustende figuur: de 
restauratie was voltooid. Verder linksonder een Ark van Noach als symbool voor het behoud 
van de kerken, het wapen van de stad Utrecht en het vignet van de penningmaker. De andere 
zijde verbeeldt het kruis van de vijf kerken, waarbij elke der kerken door een symbool is 
weergegeven. Men herkent als middelste kerk van de vierarmige windwijzer de Maartenskerk 
door een afbeelding van St. Maarten die zijn mantel met een behoeftige deelt (kleedt den 
naeckten). Verder links een Jacobischelp (jawel: de Jacobikerk), daaronder een afbeelding van 
Maria (de Buurkerk was oorspronkelijk aan Maria gewijd); rechts het Lam Gods. Dat was 
even puzzelen, maar de Janskerk was oorspronkelijk gewijd aan Johannes de Doper en op het 
bekende schilderij van Titiaan staat deze afgebeeld met het Lam Gods. Daaronder tenslotte St. 
Nicolaas (de Nicolaaskerk). De bronzen gietpenning, die in 1987 in opdracht ontworpen is,  
bevat veel detail en vertelt, met behulp van Google, een heel verhaal.  Door de vele details 
kan hij wedijveren met ouderwetse slagpenningen, maar door de vormgeving verraadt hij toch 
de hand van een moderne meester. 
 
 
Penningen in het Nieuws 
 
De Europese Commissie voor Cultuur heeft recent een onderzoek gedaan naar wat zij noemt 
de Coin and Medal Awarenes (CMA). Dit vond plaats in het kader van een ruim opgezet 
onderzoek naar cultureel en historisch besef in de lidstaten. De CMA wordt voor elk land 
uitgedrukt in een getal: de CMA-index. Deze geeft ruwweg aan hoeveel speciale muntuitgiften 
en penningen men kan noemen. De steekproef laat de volgende waarden zien: 
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Duitsland:        10.7 
Frankrijk:         8.3 
Engeland:          5.6 
België:              5.1 
Nederland:         2.8 
Opvallend is natuurlijk de lage index voor Nederland. In een commentaar merkt de ECC op dat 
dit mogelijk verklaard kan worden uit een dalend historisch besef in ons land, hetgeen ook uit 
ander onderzoek blijkt. In Duitsland is juist een sterk groeiend historisch en cultureel besef, 
nog versterkt door de eenwording en als reactie op een beladen verleden. Frankrijk scoort 
relatief hoog omdat aldaar, naast een traditioneel sterke historische eigenwaarde, thematische 
penningen een populair verzamelgebied vormen. Dit wordt onder meer gestimuleerd door de 
Monnaie te Parijs, die goedkoop thematische en historische penningen aanbiedt.  
Bovendien signaleert de ECC als reden voor de hoge indices voor Duitsland en Engeland dat 
aldaar publicitair actieve kernen van penningliefhebbers aanwezig zijn, denk daarbij aan 
aandacht voor penningen in de pers en aan de aanwezigheid van penningkabinetten in 
populaire musea, zoals The British Museum, Moritzburg (Halle), Moyland (Kleve), etc. Ook 
zouden in Nederland belangrijke penningmakers niet als zodanig georganiseerd zijn. 
Tenslotte zou vervaging van het begrip penning in Nederland een rol spelen. Ik plaats daar zelf 
een vraagteken bij. Nu in Nederland bijna alle kleinskulptuur penning is, zou dat juist een 
reden kunnen zijn om er ook meer te kunnen noemen, maar kennelijk is deze ruime opvatting 
nog niet buiten de kring der penningvereerders (en de EEC?) doorgedrongen. Alles bijeen 
reden genoeg om de Penning in Nederland beter onder de aandacht te brengen van het grote 
publiek. 
 
De lotgevallen van een penning 
Mijn achterneef Amadeiro Pennings kwam op een recente familiebijeenkomst met het volgende 
historische verhaal. 
 
Penning ‘Houtklapper’ (1937) 
Vorige week weigerde onze wasmachine ineens dienst. Die was nog niet versleten dus maar 
snel een goede monteur geraadpleegd. Nadat hij bijna het hele apparaat gedemonteerd had, 
bleek het volgende metalen voorwerp op de een of andere manier aan de buitenkant van de 
trommel terecht te zijn gekomen: 

 
Hoewel door mij niet direct herkend, kwam het ‘ding’ me toch bekend voor. Na overleg met 
mijn oudste zus, die van echt alles uit de familie op de hoogte is, kwam de volgende verklaring 
naar boven: 

                                                 
Zowel mijn vader als mijn moeder hebben in de jaren dertig van de vorige eeuw, samen met 
anderen in Oss, hockeyclub Keep Fit opgericht. Door een fusie bestaat die club niet meer, maar 
nog bij het 25-jarige bestaan in de begin jaren 60 werd, omdat de feestdatum toen toevallig 
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samenviel met carnaval, een bronzen penning gegoten. Gebleken is dat die bestemd was voor 
een select groepje leden dat, om ook tijdens de carnavalsdagen fit te kunnen blijven terwijl er 
niet gehockeyd kon worden, een carnavalsclubje hadden opgericht met de als grappig bedoelde 
naam ‘De Houtklappers’.  

 
Enig verder vorswerk van mijn zus, leerde dat de penning van de hand was van de destijds 
bekende beeldend kunstenaar uit ’s-Hertogenbosch: Thomas Oetel. En wat wij vonden in de 
wasmachine was een min of meer ‘versleten’ restant van een van de toen – wat bleek in een 
oplage van 2x11 – gegoten exemplaren. 
Van oorsprong moet het een ovale penning (ca. 7,5 x 9,5 cm) met een erg sterk reliëf geweest 
zijn. Bijzonder gedurfde vormen voor die tijd maar wel erg typerend voor het werk van Oetel. 
Binnen de verhoogde ovale rand is centraal een feestende hockeykeeper afgebeeld met stick en 
legguards met klompen, en gekleed in boerenkiel met idem zakdoek om de nek, en met pet. De 
beeltenis, met een flinke snor,  toast – uitermate fit (nog) ogend  – met een vol glas schuimend 
bier.  
Het gevonden exemplaar is helaas bewerkt tot een hanger. Kennelijk is er later een gat in 
geboord en is het voorzien van een vetlederen koord zodat het als een soort trofee of 
onderscheiding gedragen kon worden. 
 
Het bijzondere aan dit exemplaar is het feit dat deze buitengewoon schone penning kennelijk 
zo lang en intensief is gebruikt, omgehangen en door nieuwsgierigen bevoeld, dat het dunste 
gedeelte ervan, het fond binnen de verhoogde rand om de beeltenis heen, totaal is weggesleten. 
Het is echter niet uitgesloten dat dat proces versneld is door, zoals verderop zal blijken, het feit 
dat de penning waarschijnlijk vele malen met andere wasjes is meegewassen. 
 
Onze dochters, altijd wel fitte carnavalvierders geweest èn gebleven, hebben al enige tijd het 
ouderlijk huis verlaten. De verklaring die we hebben achterhaald voor het vinden van dit 
penningrudiment in onze wasmachine, ligt toch bij een van hen. Onze benjamin die afgelopen 
carnaval haar thuishaven had opgeslagen in en rond haar vroegere bed, heeft bij het zoeken 
naar wat feestelijke carnavalsversierselen, de ‘Houtklappershanger’ gevonden in een van de 
dozen met ‘relikwieën’ van mijn ouders. Het exemplaar is waarschijnlijk per ongeluk in de zak 
van een kiel achtergebleven toen die op Aswoensdag gewassen werd en op een onverklaarbare 
wijze is die buiten de trommel terecht gekomen. Gebleken is dat onze dochter het vetlederen 
koordje, dat misschien heeft bijgedragen aan de vreemde gang binnen de wasmachine, vorige 
maand heeft vervangen want dat was – relatief – nog in een heel goede staat. 
 
Deze bijzondere penning zijn wij sinds de recente vondst – in herinnering aan mijn vader – 
‘opalaaf’ gaan noemen omdat, met het oog op de beeltenis en ondanks mogelijkheden van 
carnavaleske vermommingen, ‘omalaaf’ niet voor de hand lag. 
 
 
 
 
Wat een penning soms teweeg kan brengen! 
Van zoon Thomas (gelovig) een  persoonlijke beschouwing over het ontwerpproces van een 
bijzondere penning. Het kan soms raar lopen….! 
 
In aansluiting op een eerdere workshop bij Christien Nijland in Tilburg, neem ik al sinds het 
begin van deze eeuw, deel aan workshops penningen maken bij beeldend kunstenaar Pier van 
Leest in Lage Zwaluwe. Ongeveer 10 keer per jaar heerlijk werken in zijn atelier. Een royale 
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halve werkdag met vier tot zeven ‘liefhebbers’ – uit verschillende invalshoeken waarbij die 
van mij de bouwkunst en vormgeving betreffen – intensief maar ook ontspannen werken aan 
alle aspecten van het maken van penningen: vanaf een idee, een ontwerp, een model, mallen 
maken, afdrukken in gips, lood of klei, tot het patineren van bronzen gietsels toe. 
 
In de afgelopen jaren zijn door de verschillende deelnemers, veel uiteenlopende typen en 
soorten penningen ontworpen en gemaakt. Soms met een gezamenlijk onderwerp of thema, 
zoals het thema V.O.C. 400 jaar in 2002, gepubliceerd in de Beeldenaar 2002-3, blz. 126 (met 
een bijzonder naschrift!). In de loop der jaren waren er ook vaak individuele aanleidingen 
voor deelnemers om zelf een bijzondere penning te maken. 
 
In het najaar van 2008, stelde Pier voor om weer eens een onderwerp te formuleren waar 
gezamenlijk aan gewerkt zou gaan worden met de intentie om elkaar te inspireren, te 
prikkelen en om te kunnen vergelijken. Omdat het proces zou lopen tot in 2009 werden 
verschillende gebeurtenissen aangedragen die in dit jaar plaatsvinden zoals het jubileumjaar 
van Darwin, ‘het jaar van de gorilla’, etcetera.  
In al zijn wijsheid koos Pier - voor alle deelnemers - zijn eigen onderwerp dat hij, enigszins 
vrij vertaald, als volgt omschreef:“Ontwerp, in eerste instantie op papier, een penning die je 
kunt gebruiken als geschenk aan anderen. Het ontwerp voorziet in beeld en tekst. De penning 
heeft als maximale maat 65 mm, rond of vierkant. Houd er rekening mee dat de penning later 
in klei afgedrukt en gebakken kan worden. Er wordt dus ook een drukmal van gips gemaakt. 
Op deze manier heb je tegen hele lage kosten een ‘weggeef’-penning”. 
 
Een geweldige uitdaging! Wat is er leuker dan, om binnen goed omschreven kaders, een niet 
al te kostbaar geschenkje te maken met een sterk persoonlijke stempel en ook nog met een 
kunstzinnig trekje? Al snel raakte ik echter in vertwijfeling over wie de gever van de 
‘weggeefpenning’ nou eigenlijk is. Zeker ook hield me bezig de vraag aan wie die penning 
gegeven zou gaan worden. Als ervaren vormgever, gepokt en gemazeld met grote 
verrassingen binnen een ontwerpproces, belandde ik in een soort identiteitsvraagstuk: is 
degene die de weggeefpenning daadwerkelijk weg wil geven de industrieel vormgever in mij 
of misschien wel de echtgenoot, de buurman, een kunst- of litteratuurliefhebber, of juist de 
vader, opa, of misschien wel de tuinier?? Bovendien - dacht ik - bij verschillende 
gelegenheden moet de expressie van de weggeefpenning ook iets zeggen over de ontvanger. 
Tenslotte ben je voor de een het meest vormgever en voor de ander opa! 
 
Alle aspecten van jezelf verwerken in één penning lijkt dan ondoenlijk. Bij de eerste schetsen 
is dat nog wel geprobeerd, bijvoorbeeld door de penning in vijf segmenten op te delen, met 
binnen elk segment een bepaald aspect van de maker. Bij elke weggeefpenning zou een 
bepaald onderdeel een meer nadrukkelijke betekenis kunnen krijgen. 
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Alles bij elkaar werd het me toch te pedant: iemand drukt zelf toch niet beeldend uit hoe 
veelzijdig hij denkt te zijn. Goed voor Leonardo da Vinci of Picasso maar voor mij een 
doodlopende weg! 
Het vervolg van het ontwerpgevecht was heftig maar ik zal het verder bondig proberen samen 
te vatten: vanzelfsprekend verval je in het begin in wat je al kent of wat je al hebt. Eerder 
maakte ik al menige penning met, noem het maar, ‘design’ uitdrukkingen. Ook gebeurtenissen 
als zwangerschappen van mijn dochters en geboorten van kleinkinderen waren eerder 
aanleiding om penningen te maken. Herinneringen die ook bij de eerste schetsen van de 
‘weggeefpenning’ weer terugkwamen. 
 
Tijdens de eerstvolgende bijeenkomst in het atelier van Pier probeerde ik mijn dilemma te 
verwoorden. Waarschijnlijk omdat de anderen in onze groep mij eerder kennen als een 
praktisch ingesteld persoon, werd daar niet al te serieus op ingegaan, met als uitzondering een 
mailtje dat ik later die dag nog ontving, met een royale uiteenzetting over giften, 
dankbaarheid, ontvangen, in de vorm van een handdruk, een pakje, zoen, of ander offer, met 
uitgebreide analogieën uit de Bijbel. De vraag werd: is dankbaarheid wel te verbeelden? 
Uiteindelijk bracht toeval, en misschien toch ook wel mijn praktische instelling, uitkomst bij 
deze voor mij unieke ‘identiteitscrisis’. 

                                              
Een intensieve schetsronde om de komen tot het wezen van de schenker en de ontvanger, 
leverde vormen met handen, doosjes en (vaak ironische of cynische) ‘zelfportretten’. Het 
potlood leidde wel steeds vaker naar een spel met de letters van mijn naam. Allerlei 
combinaties van de letters, woordspelingen, steeds op verschillende (gestileerde) wijzen vorm 
gegeven. 
Hoe absurd wellicht ook of voor de hand liggend, ik kwam tot de conclusie dat voor de 
uiteenlopende hoedanigheden van mijn persoon, mijn naam het meest gemeenschappelijk is.  

                                              
Weer schetsend op transparant papier, de beide zijden van de penning overwegend, bleken de 
letters T O M, leesbaar om te draaien, en dus M O T op te leveren. Juist door de Franse 
betekenis van het ‘woord’ werd intensiever geëxperimenteerd met letters.  
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Toch de O als ronde penning met daaromheen de T en de M gedrapeerd, en aan de andere 
zijde de centrale O met de M en T? Met centraal de mogelijkheid om teksten te variëren 
(graveren?) afhankelijk van de ontvanger van de penning? De naam van een grafisch project, 
een cryptisch woord of vorm, de naam van een kleinkind??  

                                      
De beeldtaal werd steeds duidelijker. Steeds meer zeker werd voor mij dat de naam een 
passend signatuur zou zijn in nagenoeg alle voorkomende gevallen waarbij een persoonlijke 
penning zou worden gegeven. Uiteindelijk zijn de letters T O M, door elkaar heen, vorm 
gegeven tot een nieuw vignetje. 
Dat de penning in wording ook juist voor de betreffende ontvangende persoon bestemd is, 
wordt vorm gegeven door een ander samengesteld vignet, ontstaan uit grafische 
symboolspelletjes, voortbordurend op bekende tekens, zoals: 
 
+ ♥ (with love),  4 Y (for you),  ME U  of  I U 
Om niet mee te doen aan al te modieuze spelletjes, is gekozen voor de tijdloze maar beeldend 
toch sterke samenvoeging van letters tot: 
                                                                  Y 
                                                              F O R 
                                                                 U 
Wat zou de basis van de penning, de drager van die stempeltjes, moeten worden? De letters T 
O M zijn op zich op verschillende manieren te koppelen zodat ze samen een sterke vorm 
kunnen maken. Door het feit dat het een ‘lossend’ model moest worden (drukmal), vielen vele 
varianten af.  
Dan toch maar een traditioneel penningplakkaatje, rond of vierkant? Neen! 
Met de intentie om te komen tot een zo enkelvoudig mogelijke penning, is gekozen om de 
letters als een stempeltje op een rustige maar toch beeldende ondergrond te plaatsen. 
Daarvoor werd een enigszins amorf vormpje gekozen, geïnspireerd door een hanger die 
ergens in een krant afgedrukt was, maar die verder getransformeerd werd naar een steentje, 
een platte kiezelsteen.  
 
Toch ook weer symbolisch: de ‘degelijke’ steen (Petrus), de rots waarop gebouwd kan 
worden, gecombineerd met de platte kiezel die over het water gegooid, frivool springend 
verder hupt. Extreem verschillende uitdrukkingen, in een en dezelfde vorm, in een poging het 
karakter van de gever vast te leggen! 
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Ontwerpen lijkt eens te meer universeel: het ontwerpen van een penning is in wezen niet veel 
anders dat het ontwerpen van bijvoorbeeld bijous, schilderingen, kleding, beelden, ja zelfs 
gebouwen. Mijn ervaring heeft me geleerd dat, of je nou een wandreliëf voor een cultureel 
centrum gaat ontwerpen, of een penning van maximaal 65 mm in doorsnede, het brengt 
dezelfde soort twijfels met zich mee, ondanks de grote verschillen in maatschappelijke 
betekenis of  juist de niet functionele expressie van een klein plastisch kunstwerkje. Hooguit 
de omvang of de consequenties van de twijfels zijn van een andere orde. 
 
(wordt vervolgd) 
 
 
 
Agenda 
Volg voor de aankondigingen van de atelierbezoeken in maart en april, de mededelingen in 
De Beeldenaar, of neem contact op met Maja Houtman:  maja@agandau.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. 
Penningen van Jan Paul Kruimel zijn te zien op  http://www.instock.nu/kunstenaar.php?id=21 
Het werk van beeldhouwer/penningmaker Pier van Leest: http://home.tiscali.nl/piervanleest/ 
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  
Informatie over een Amsterdamse penningwerkplaats vindt u op: 
www.penningwerkplaats.nl 
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/  
 
Reacties van Familieleden 
Waarde Waldemar, 
Zoals bekend ben ik nooit zo gecharmeerd van jouw soort (gebrek aan) humor en de 
braderiestukjes die daar het gevolg van zijn. Waarom je daar zo nodig mee te koop wilt lopen 
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is mij een raadsel. Maar goed, aan de andere kant moet ik toegeven dat jouw nieuwsbrief 
soms ook wel nuttige informatie bevat. Ik vond het stukje van Van Heijningen over de 
filosofenpenningen van Claus zeer interessant en ben dan ook naar Den Haag afgereisd. Dat 
kan ik de andere lezers ook sterk aanbevelen: de serie van Claus is ijzersterk en het moet al 
gek lopen als je je niet laat verleiden tot aanschaf van een of meerdere penningen. Tip: let 
speciaal op de penningen met Sartre/de Beauvoir, Wittgenstein en Russell. Wist je overigens 
dat de hele serie een aantal jaren geleden op de Erasmusuniversiteit is tentoongesteld en dat 
er daarna ook een schitterend uitgevoerd boekwerk aan is gewijd? Kun je de lezers een tip 
geven hoe daar aan te komen is? 
Met vormelijke groet, 
je zwager Jaap 

                                                      
reactie: 
Beste Jaap, 
Het doet me dan toch genoegen dat zelfs jij nuttige informatie in mijn periodiek vindt. 
Normaal ben je sterker in kritiek dan in waardering. Ik ben wel onder de indruk van je smaak, 
waar ik vroeger ook niet zoveel van gemerkt heb. De serie van Claus is inderdaad bronssterk. 
Het filosofenboek van Claus heb ik in twee galeriën zien liggen, maar ik weet niet meer zo 
gauw waar. Misschien kan van Heijningen je verder helpen? 
Met aangepaste groet, 
Waldemar 
 
 


