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Pennings’ Keerzijde      

2009 -5   

  

Redactioneel 
Keerzijde begint ditmaal helaas met een droevig bericht: het plotseling overlijden van 

galeriehouder Ron Geurs, vanwege zijn aandacht voor penningen in onze kringen zeer 

bekend. 

 

Verder staan er in deze Keerzijde weer enkele artikelen die u beslist niet mag overslaan als u 

uw penningkennis op peil wenst te houden.  Allereerst een artikel over een penning van de 

gelauwerde Duitse kunstenaar Bernd Göbel, dan een achtergrondverhaal over de prachtige 

Sidney-penning van Christien Nijland, dan het vervolg van de worsteling om een 

weggeefpenning te maken en, niet te vergeten, een verslag van het Atelierbezoek bij onze 

Theo van de Vathorst. Maar we beginnen met een aardige aanvulling op de penning van 

Gesina VanGee. De rest van Keerzijde kunt u bewaren voor een rustig moment. 

 

Ik houd me zoals immer zeer aanbevolen voor uw bijdragen die ik graag onder mijn eigen 

naam zal publiceren. Als u anderen weet die toezending op prijs zouden stellen, laat het mijn 

secretaris dan weten: hvdvo91@planet.nl . 

Oudere nummers van deze nieuwsbrief:  home.planet.nl/~vorst265/medals.html . 

28 juni 2009, Arssen 

Waldemar Pennings 

 

Ron Geurs † 
De opening van de penningtentoonstelling “Het Mirakel”  (oorspronkelijk gepland op 27 juni 

2009) bij Galerie Geurs in Amsterdam werd onlangs wegens ernstige ziekte van Ron Geurs 

voor onbepaalde tijd uitgesteld. Dat gaf nog ruimte voor hoop. Op 27 juni ontvingen we 

evenwel het schokkende bericht dat Ron op 25 juni is overleden. Het is moeilijk te bevatten 

dat een persoon waar je onlangs nog vrolijk mee hebt staan praten, en die uitkeek naar zijn 

tentoonstelling, er opeens niet meer is. We herinneren ons Ron als een vriendelijke en open 

persoon, met grote belangstelling voor penningen. Daaraan gaf hij drie jaar geleden vorm 

door penningkunstenaars uit te nodigen een penning te maken op het thema “Ruimte 

Verbeeld(t)”; het werk werd getoond op een interessante expositie in zijn toenmalige galerie 

De Steenlinde te Soest. Na de overgang van zijn galerie naar Amsterdam kwam hij al snel met 

een nieuw thema “Het Mirakel van Amsterdam”. Veel kunstenaars besloten op dat thema een 

penning te maken en de inzendingen stroomden binnen. In de komende Beeldenaar zullen we 

daar een klein deel van zien. Het was Ron helaas niet gegeven langer van het leven te 

genieten. Wij kunnen hem niet meer in zijn knusse galerietje bezoeken en het gevarieerde 

penningaanbod, van traditioneel tot avant garde, bewonderen. Ron wordt op dinsdag 30 juni 

om 12.30 uur begraven op de begraafplaats bij de kerk in Purmerland, Purmerland 42a.  

Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte toe.  

 

Aanvulling 
In het artikel over de penning van Gesina VanGee in Keerzijde 2009-4, was per abuis de 

afbeelding van haar geometrische maquettebouw niet geplaatst. Dat kan ik nu goedmaken. De 

eerste afbeelding is een in papier ontworpen maquette van een tentoonstellingspaviljoen; de 

tweede afbeelding is voor een luxe appartementen complex aan de Costa del Sol. Vervelend 

was dat de tijdens de presentatie en foto-opnamen van de maquette een bestuurslid van de 
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opdrachtgevende instantie perse erbij verbeeld wilde worden. Anders kreeg VanGee geen 

toestemming voor publicatie. Ze wilde 'niet zelf op de foto', met de maquette, zoals ze zei, 'en 

hoefde niet zo nodig op de voorgrond'. Zij kwam met een popje dat ze op een van haar reizen 

van zichzelf had laten maken in Azie. Dat portret vond ze zelf bijzonder goed getroffen en dat 

moest erbij. VanGee ging akkoord. Vandaar dat die foto is verlevendigd met het evenbeeld 

van het bestuurslid. 

                                
 

 

Penningtentoonstelling 
In Museum Beelden aan Zee loopt momenteel de prachtige tentoonstelling over Manzù en 

Marini (een absolute must) met daarbij een greep uit de Nederlandse kunstenaars die daarvan 

invloed ondergingen. In de slipstream een instructieve tentoonstelling van Nederlandse en 

Italiaanse penningen met aandacht voor de schatplichtigheid van het Nederlandse werk aan 

Italië. Titel van de tentoonstelling: Italianisanten in de Nederlandse penningkunst. Ondanks 

het feit dat de penningen niet bijzonder aantrekkelijk gepresenteerd staan, is er geen enkele 

reden te bedenken om deze zomer niet naar Beelden aan Zee te gaan! 

 

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)).  

 

Als U na de piramiden en Nepal toe bent aan een verder stadium van verdieping: Zutphen. 

Zutphen biedt een groot en divers aantal zaken die U bij de piramiden en in Nepal vergeefs 

zult zoeken. Ik noem de prachtige IJsselkade,  de drie in het verlengde van elkaar liggende 

markten, het intieme museum Henriëtte Polak (voor figuratieve kunst), het atelier van de 

keramiste Hanneke Verhey, de laagdrempelige tearoom De Driekant met hoogst interessante 

bakkerij, de oude koffiebranderij annex lunchroom nabij Henriëtte Polak, het verrassende 

galerietje De Leesbibliotheek en nog veel meer. Als U over de oude IJsselbrug het stadje 

binnen rijdt ziet U vrijwel meteen het oorlogsmonument ontworpen door Titus Leeser, in een 

stijl die herkenbaar is voor penningliefhebbers (VPK, 1947, Japanse Vrouwenkampen).  
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Als U vervolgens een klein eindje doorrijdt (of wandelt, na de auto aan de IJsselkade 

geparkeerd te hebben) dan komt U bij de Coehoornsingel en daar staat het bronzen beeld van 

Sir Philip Sidney, van de beeldhouwer Van Kalken uit 1913. Tik de naam Philip Sidney in bij 

Google, dat levert rond de vier miljoen hits. Sir Philip Sidney is het onderwerp van een 

prachtige penning van Christien Nijland uit 1986. Waarom Sidney, waarom Zutphen , 

waarom 1986, en waarom deze penning? 

 

                       
 

 
Zoals de penning aangeeft, leefde Sir Philip van 1554 tot 1586. Hij was een in Engeland 

geboren edelman en verkeerde in hofkringen. Hij hield zich al op jeugdige leeftijd bezig met 

poëzie en heeft daarmee, vooral na zijn ontijdige dood, met name in Engeland, zeer veel 

invloed gehad, en was als literator welhaast nog invloedrijker dan Shakespeare. Toen in 1584 

Willem van Oranje was vermoord, waren de desperate Nederlanden op zoek naar een nieuwe 

soeverein die hen moest bijstaan in hun strijd tegen Spanje. Zij zochten en vonden hulp bij de 

Engelse koningin Elizabeth I, die vervolgens graaf Leicester naar de Lage Landen stuurde. 

Sidney kwam mee in zijn gevolg en was actief bij diverse veldslagen. In 1586 raakte hij 

betrokken bij een slag om Zutphen. De Engelsen hadden de omvang van de Spaanse 

legermacht onderschat en  bovendien hadden de edellieden in Leicester’s gevolg weinig 

praktische krijgservaring anders dan opgedaan bij toernooien rond het Hof. De jeugdige 

edellieden zagen de slag als een interessant verzetje - Sidney zag af van beschermkappen op 

zijn benen omdat hij niet beschermder dan zijn vriend aan de strijd wilde deelnemen - en 

begonnen met grove onderschatting aan de ongelijke strijd waarin ze al snel het onderspit 

dolven. Sir Philip Sidney werd door een musketkogel getroffen in zijn onbeschermde been. 

Terwijl hij zwaar gewond op de grond lag, weigerde hij het hem aangeboden drinkwater en 

liet dat aan een stervende soldaat geven, met de woorden “Thy necessity is yet greater than 

mine”. Philip Sidney werd al bij zijn leven exemplarisch geacht voor het begrip gentleman en 

toen hij een maand later in Arnhem, waar hij werd verpleegd, aan wondkoorts overleed 

ontstond er al snel legende-vorming rond de zo tragisch, maar  zeer nobel, overleden jeugdige 

edelman. Dit is te vergelijken met de legendevorming rond bijvoorbeeld Willem van Oranje 

of Vincent van Gogh, behalve dan dat Sir Philip Sidney een legendarische figuur werd in 

Engeland. Dat verklaart het grote aantal Google hits. 

Op de beeldenaar zien we een portret van Sidney, ontleend aan het portret uit de National 

Portrait Gallery te Londen. Verder zien we een duif en een slang. Deze zijn ontleend aan het 

portret-embleem dat gemaakt werd voor de begrafenisstoet. Op de keerzijde zien we dan nog 

de begrafenishelm, gebruikt in de processie in 1587, bekroond door een stekelvarken: het 

helmteken van de familie Sidney. Christien Nijland is er goed in geslaagd een penning met 
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twee elkaar aanvullende zijden te maken. De beeldzijde onderstreept het aspect van de dichter 

en de hoveling, waarbij de slang de duif bedreigt, de keerzijde illustreert de militaire kant. 

Ondanks een veelheid aan informatie is de penning rustig en evenwichtig ingedeeld; een 

waardig symbool voor een complete gentleman. Zutphen dus. 

 

Een prachtige bron van informatie is het in 1986 bij de Walburg Pers in Zutphen verschenen 

boekje Sir Philip Sidney 1554-1586, grotendeels gebaseerd op aantekeningen van prof. dr. 

J.A. van Dorsten. 

 

 

Göbel’s BeHändeling 

Om Keerzijde verantwoord te kunnen vullen moet ik natuurlijk veel lezen. Daarom sloeg ik 

eerder dit jaar de Westdeutsche Zeitung van 27 februari 2009 open en bladerde meteen naar 

de pagina “Halle Kultur”. Daar stond een aardig artikel over een recent uitgevoerde penning, 

onder de intrigerende kop: Göbel rasiert Händels Locken, oftewel: Göbel scheert Händels 

lokken. Op 23 februari 2009 was het 250 jaar geleden dat de in Halle/Saale geboren Georg 

Friedrich Händel overleed en dit was voor de Hallesche Kunstverein aanleiding om de 

bekende, in Halle werkzame, beeldhouwer/penningmaker Bernd Göbel te vragen daar een 

penning aan te wijden. Een lastige opgave, want er zijn al zo ruwweg zeventig verschillende 

penningen aan Händel gewijd. In Nederland zouden we het wel geweten hebben: een 

stemvorkje afgieten en in een geinig gebreid en genummerd hoesje, maar Göbel zou Göbel 

niet zijn als hij er niet iets bijzonders van gemaakt had. Hij koos er voor om Händel te laten 

zien zoals hij er (vermoedelijk) zonder pruik uit heeft gezien en maakte er daardoor een echt 

voor ons herkenbaar individu van. Immers, de personen uit die tijd zien er door hun 

omvangrijke pruiken bijna allemaal hetzelfde uit. Uitgangspunt was een bekend portret van de 

componist, waarvan ik u het relevante deel laat zien: 

 

                                                                 
 
Göbel kwam tot het volgende pruikloze portret, uitgevoerd in een ruitvormige penning, 

getiteld Himmlischer Händel: 

 

                                                
 

Händel toast ons, van boven de wolken (hij is immers reeds lang dood), monter toe vanwege 

de verjaardag van zijn sterfdag. Op zich natuurlijk al geestig om een sterfdag te vieren, maar , 
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als je er wat langer over nadenkt, 250 jaar in de Hemel moet inderdaad heel plezierig zijn. Er 

blijven altijd sceptici die niet zullen geloven dat dit werkelijk de componist is en daar komt 

Göbel aan tegemoet met een bijgeleverde papieren pruik, die je zelf moet uitknippen: 

 

                                                  
Dat heb ik voor u gedaan, met het volgende resultaat: 

 

                                               
Als dat de echte Händel niet is, dan weet ik het ook niet meer. Een eigentijdse persoon dus; 

hij is tastbaar geworden. De mensen zagen er destijds niet anders uit dan nu. U zult benieuwd 

zijn naar de Keerzijde (in het bijzonder in dit orgaan!), en hier is die: 

 

                                              
 

Op de morgen van de 23-ste februari 2009, zo wil de tekst, brengt een engeltje een serenade 

en we zien vanuit het standpunt van Händel (van boven die wolken nog steeds) zijn 

geboortestad Halle, die er destijds van boven de wolken net zo uit heeft gezien als nu. 

Er zijn van deze 88 bij 88 mm metende penning 25 exmplaren in ijzer gegoten en 50 in brons. 

Voor 90 Euro waren zij te koop bij de Kunstverein te Halle en naar verluidt zijn er nog een 

paar exemplaren op voorraad. 

 

 

 



 6

Vervolg van het ontwerpproces 

Crisis door de ‘weggeefpenning’ (deel 2) 

Dat het ‘in opdracht’ bedenken en ontwerpen van een penning tot een soort identiteitscrisis 

kan leiden, hebt u – als dat al niet ruimschoots bekend was – uit de ervaringen van mijn 

(ongelovige) zoon Thomas kunnen ervaren in mijn Keerzijde 2009-3. Uit zijn vervolgverhaal 

dat hier volgt, kunt u gelukkig opmaken dat daar ook weer uit te kruipen is. 

Waldemar. 

 

Nadat uiteindelijk de beeltenissen op de weggeefpenning bepaald waren en ook de vorm van 

de drager daarvan, die als kiezelsteen de verschillende karaktertrekken van de gever probeert 

te symboliseren, bleek eigenlijk het grootste leed geleden. De dieper liggende 

identiteitsproblemen hadden een plaats gekregen en er resteerden enkel nog praktische 

productievraagstukken.  

Het kleimodel kreeg zijn gewenste vorm van een platte kiezelsteen door er aan te vijlen en te 

schuren. De beeltenissen werden in een uitgehard model gesneden. In twee etappes werden 

dikke mallen van het model gegoten van harde modelgips. Dik omdat de mallen geschikt 

moeten zijn voor rechtstreeks gebruik om er klei in te drukken. 

Voor een goed resultaat moeten de gipsen mallen absoluut kurkdroog zijn. In de ene kant 

wordt een bolletje verse klei gelegd, een beetje platgedrukt en de andere mal wordt er 

opgedrukt. De mallen worden hard op elkaar geperst, bijvoorbeeld door er op te gaan staan. 

Het is even uitproberen hoe groot het bolletje klei moet zijn. Te klein levert een niet volle 

penning, en te groot teveel klei tussen de mallen die uit de penning puilt. Uiteindelijk is met 

een verfijnde weegschaal het juiste resultaat af te meten. Het vocht van de relatief natte klei 

tussen de mallen trekt in de droge gips en de klei krimpt in korte tijd net voldoende om de nog 

zachte penning uit de mal te laten lossen. 

Om het maakproces mogelijk te vereenvoudigen werd na de eerste proefjes overwogen om het 

proces juist om te draaien en de stempeltjes met de beeltenis opnieuw te maken, bijvoorbeeld 

door die af te gieten in gips. Deze twee stempeltjes, zouden aan weerszijde van een klompje 

klei gedrukt worden, in - zo dat al gewenst is - steeds wisselende vormpjes nog zachte klei. 

De vaste vorm van de bedachte kiezelsteen zou daarmee worden verlaten. 

 

              
 

 

Om niet weer in een identiteitscrisis te vervallen door elke keer een nieuwe vorm als drager 

voor de penning te moeten kiezen - afhankelijk dan van de ontvanger - is in alle wijsheid 

gekozen om de penningen toch maar identiek door middel van de mallen te drukken in klei. 

Na het lossen moeten de modellen drogen. Na een paar dagen zijn ze al zodanig uitgehard dat 

er verder mee gewerkt kan worden. Dat kan zijn gewoon direct bakken. Een mooi resultaat 

wordt verkregen door, chamotteloze, hele fijne klei te bakken op 1200
0
 C. En ook zijn zeer 
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verschillende resultaten te bereiken door in 2 fases te bakken en de modellen al dan niet te 

voorzien van verschillende glazuren. 

 

                                             
 

Op deze manier is er, na aanvankelijke grote twijfels, een aardig weggeef penninkje ontstaan 

voor weinig geld, waar de eerste ontvanger zich tevreden mee toonde. 

Mei 2009 Thomas Pennings. 

 

Atelierbezoek 

Zaterdagmiddag 23 mei 2009 waren twintig penningliefhebbers te gast bij Theo en Marja van 

de Vathorst. We werden hartelijk ontvangen met thee, vruchtensap, wijn en luxe gebakjes. 

Dat vormde slechts de inleiding op een enthousiaste toelichting van Theo op zijn 

penningwerk. Op een tafel in hun ontvangstruimte had hij een representatief overzicht van 

zijn werk uitgestald, vanaf zijn allereerste tot en met zijn meest recente penning. Op deze 

meest recente rust nog een embargo; die wordt over een paar maanden feestelijk uitgereikt en 

dan zullen we daar zeker nog op terug komen. 

De getoonde penningen waren deels, bijvoorbeeld door publicatie in De Beeldenaar 

(Penningnieuws), voor de gedreven liefhebber bekend, maar deels toch ook relatief onbekend 

en gaven met elkaar een prima overzicht van de creatieve speelse geest van Theo. Het is mooi 

om de maker zelf zijn werk, vooral het vormen van de ideeën, te horen toelichten. Rond de 

opdracht, al dan niet van buiten of  gewoon aan zichzelf gesteld, vormt hij gedachten om dat 

binnen de cirkel (soms ook andere meer bij het thema passende vormen) gestalte te geven. 

Dat leidt vrijwel altijd tot invallen met een humoristisch, maar nooit oubollig of plat jolig, 

trekje. Een goed voorbeeld is zijn penning van de Utrechtse stadsarchivaris J.E.A.L. Struijck. 

Struijck had een markante kop, daar heeft Theo goed gebruik van gemaakt, maar de humor zit 

aan de keerzijde, alwaar een document wordt getoond met de tekst: De archivaris J.E.A.L. 

Struijck staat aan de andere zijde. Je wordt dus als het ware gedwongen om de penning steeds 

maar weer om en om te draaien. 
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Andere verrassend eenvoudige, maar daardoor des te overtuigender, vondsten zijn de 

Nieuwjaarspenningen: onder meer het zittinkje van de kapper, de losbol, de Cave Canum 

penning en de Anti-melk penning. We kregen bij al deze penningen inzichtgevende verhalen 

te horen over het waarom van de gekozen uitvoering. Daarbij werd Theo daar waar nodig 

gesouffleerd door Marja, niet helemaal toevallig, omdat zij direct bij het creatieve proces 

betrokken wordt. 

Naast zijn grote voorkeur voor de ronde vorm en voor een zekere speelsheid (knap als je dat 

zo lang kunt volhouden zonder dat het leidt tot gewoontevorming) zijn er natuurlijk andere 

aspecten waardoor zijn penningen herkenbaar zijn. Hij werkt bij voorkeur in was en dan, 

afgezien van simpele hulpmiddelen zoals een luciferhoutje, het liefst met zijn handen. Dat 

geeft zijn penningen een grote persoonlijke uitstraling. 

Na afloop van zijn betoog mochten we zelf overal met onze handen aankomen en daar werd 

gretig gebruik van gemaakt. Na ruim twee uur intensief luisteren, kijken en voelen, scheurden 

we ons met enige moeite los uit deze penninghappening.  
 

 

                                                Einde van dit nummer 


