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Pennings’ Keerzijde      

2009 - 6   

  

Redactioneel 

In verband met de vakanties dit keer een wat anders georganiseerde uitgave. Ik heb wat 

aandacht besteed aan twee exposities die rond eind augustus ophouden en misschien kunt u ze 

nog inpassen in een uitstapje. 

Ik wens u ook nu leesplezier en houd me zeer aanbevolen voor uw bijdragen die ik graag 

onder mijn eigen naam zal publiceren: laat het mijn secretaris dan weten: hvdvo91@planet.nl  

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

 

20 juli 2009, Arssen 

Waldemar Pennings 

 

Nieuws 
De penningtentoonstelling “Het Mirakel van Amsterdam”, in Galerie Geurs, gaat toch door. 

Op vrijdagen en zaterdagen is de galerie geopend van 13:00 tot 17:00 uur (let op: niet op 

donderdagen). Deze week worden er nog penningen door deelnemende kunstenaars 

aangeleverd en de expositie is voor alle penningliefhebbers zeer de moeite waard. Hierbij een 

voorproefje. Manja Hazenberg leverde interessante penningen aan; voor haar is de integratie 

van vele nationaliteiten door de eeuwen heen in Amsterdam het ware Mirakel. 

 

                                                 
  

Marineke Leijenhorst maakte een hele set van keramieken penningen met daarin de elementen 

van het echte Mirakel - hostie, vuur en een hand - een rol spelen. 

 

                                       
 

Ik ga u nu niet meer laten zien: u doet er verstandig aan zelf te gaan kijken. 

Adres: Galerie Geurs, N.Z. Voorburgwal 371a,  Amsterdam. 
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Een tentoonstelling van keramische penningen 
 

Als je van Nijmegen naar Venlo rijdt, dan kom je bijna langs Düsseldorf, zeker als je geen 

goede kaartlezer bent of geen Tomtom hebt. Een ramp is dat niet want in het Deutsches 

Keramik Museum (Hetjes-Museum, Schulstrasse 4, Düsseldorf, www.duesseldorf.de/hetjes ) 

is een aardige tentoonstelling Medaillen und Reliefs ingericht, te zien van 28 mei tot en met 

30 augustus 2009.  De tentoonstelling geeft een overzicht van de ontwikkeling van 

kunstpenningen en kleine reliëfs van klei en porselein in Duitsland sedert 1900. Door gebruik 

te maken van de plasticiteit van de keramische materialen worden de formele mogelijkheden 

van de grenzen van de klassieke ronde penning benut en opgerekt.  Mij vielen de namen van 

Reinhard Eiber, Sylvia Klöde-Hoffmann, Eberhard Linke, Agatha Kill, Olaf Stoy en Tilo 

Kügler op en ik laat u een paar penningen zien om een idee te geven. 

 

                                      
 

                            
 

 

Verschillende van deze penningen zijn op FIDEM-bijeenkomsten getoond, in het kader van 

Duitse inzendingen. Mocht u naar deze tentoonstelling willen gaan, dan nog wat praktische 

tips. De belangrijkste musea zijn in Düsseldorf in en rond het oude centrum (Altstadt) 

geconcentreerd. Vanuit het Hauptbahnhof gemakkelijk te bewandelen en als u met de auto 

komt dan is het aan te raden om de stad vanuit het noorden aan te rijden en dan de auto te 

parkeren aan de Rheinufer tegenover het Kunstpalast en de Tonhalle. Vandaar is het een 

aangename wandeling langs de Rijnpromenade naar het Keramik-museum. De Altstadt zelf is 

ook zeer de moeite waard: aardige winkeltjes en tal van gelegenheden om koffie te drinken, te 

eten of het Altbier, staande aan de typische hoge tafels, te beproeven. In het zuidelijke deel 

van de Altstadt treft u veel kunstgalerieen aan (o.a. aan de Hohe Strasse). 
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De Keerzijde van de Prix de Rome 
 

Geachte heer Pennings, 

 

Het verheugt mij U afbeeldingen van de zilveren Prix de Rome penning te sturen. Tja, wat 

betekende het eigenlijk om een Prix de Rome penning te ontvangen? Het is een prijspenning, 

dat is duidelijk. Maar het is ook een omstreden prijs (niet de penning).  

Mensen die vroeger de Prix de Rome wedstrijd aangingen, wisten dat ze zich eerst moesten 

blootstellen aan een proefkamp. Als ze tot de gelukkigen hoorden die toegelaten werden tot 

de wedstrijd konden ze een tijdlang pogen een 'academische' prestatie te leveren en met een 

navenante geestelijke instelling hun wedstrijd werkstuk maken. Dat was geen lolletje. Je 

kwam als uitverkorene in een eenzaam hok terecht, waar je drie maanden lang aan je lot werd 

overgelaten. Menigeen die niet meedeed vond die eenzame opsluiting onaantrekkelijk en 

lachte de deelnemers vierkant uit. Aan het winnen van de 'gouden' Prix de Rome zat een 

bedrag vast wat niet inflatiebestendig was, vergeten te indexeren heet dat tegenwoordig. Na 

de oprichting van deze genereuze wedstrijd-'geste' in 1884 kon je met het gewonnen 

geldbedrag leuk naar Rome reizen en een poos aldaar verblijven. In de loop der jaren viel dat 

vies tegen, want de verblijfsduur moest ofwel kort zijn of je moest (toch weer) rijke ouders of 

een mecenas hebben die de ontbrekende middelen voor een langer verblijf aanvulden. Zo kan 

ik nog wel even doorgaan, maar u zult inmiddels allang begrijpen dat het mij niet om die 

prijs, maar om de mooie penning gaat. Daarom vond ik het wel een goed idee om even de 

keerzijde van de 'Prix' te memoreren. Voor de winnaars was het aardig dat ze hun prestatie in 

goud, zilver of brons bij hun curriculum vitae konden vermelden. Daarna waren ze wel zo'n 

beetje uitgepraat over de 'Prix', en was de lol er vanaf. Meer wilde ik er niet van weten, toen 

niet en nu niet en inmiddels veel Prix winnaars met mij. 

 

                                  
 

Nu de zilveren penning. Die is uiteraard van de 'zilveren' prijs voor de Prix. Die penning is 

alleraardigst en met liefde ontworpen door beeldhouwer Paul Grégoire en zal zeker mooier 

ogen dan de het gouden exemplaar, dat ik nog nooit heb gezien. Zilver heeft de neiging op 

een natuurlijke wijze een donker patina te krijgen, wat bij goud natuurlijk nooit lukt. Ook al 

zo aardig aan de penning is dat de sympathiekste koninklijke moeder van ons vaderland, 

Juliana, toen nog Koningin der Nederlanden, in het omschrift op de voorzijde van de penning 

wordt genoemd. Ze zal wel de beschermvrouwe zijn (geweest). Verder is het interessant dat 

op de keerzijde 'Rijksakademie van Beeldende Kunsten' staat, het instituut waar dit initiatief 

was uitgebroed en waar later de organisatie van dit prijskamp is blijven hangen tot op de dag 

van vandaag. Paul Grégoire was docent aan dit instituut en zal om praktische redenen de 

opdracht voor deze penning hebben gekregen. Ik weet mij niet te herinneren waarvoor de 

symboliek staat. Het paard is natuurlijk Pegasus, maar zijn menner kan ik niet in een 

toegevoegde rol plaatsen. Hoeft ook niet, want van mij mag hij ook alleen mooi zijn in zijn 

prachtige pakje. Op de keerzijde staat een boerinnetje met een soort juk waaraan lange 
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gordijnkwasten hangen. Ze staat te dansen op de vlammen van de hete zon, maar het kan ook 

de electrificeermachine zijn. Achter haar hangt een prachtige diagonale schoorsteendoek met 

geblokt motief. Echt Hollands. Het enige waar ik Uw lezers nu nog op wil wijzen is de 

evenwichtige plaatsing en spatiëring van de letters. Ik geloof dat ik hiermee wel genoeg lof 

over de penning heb geuit. Ik wens de lezers van Uw nieuwsbrief veel genoegen met het 

kijken naar de afbeeldingen van deze aardige penning. 

 

Hoogachtend, Uw immer trouwe correspondent uit het achterland van de Roomse Cultuur, 

daar waar de Prix de Rome is uitgevonden. 

Jojanneke Molijn 

 

Gesignaleerd 
 
De vuurpenning, was, ca 9 cm, 2009  

Coby Copier stuurde me haar vuurpenning toe. Zij wil ieder die zich uitgeblust voelt een 

vuurtje aanbieden. De penning stemt tot nadenken: het bijzondere van het echte vuur is dat het 

bij vermenigvuldigen niet vermindert, in tegendeel, het vermeerdert juist in kracht en 

omvang. Het staat hierbij lijnrecht tegenover het fenomeen kopiëren, dat nooit dezelfde 

innerlijke kracht en zuiverheid van het origineel kan bezitten. 

 

                                              
 

Een grappige coïncidentie is dat ik bijna tegelijkertijd gewezen werd op het bestaan van een 

Duitse penning: de Neujahrsmedaille 2008 van Kokin Wakashu. Deze penning werd gemaakt 

voor het echtpaar Wolfgang en Evelyn Wissing, om uit te kunnen delen aan hun vrienden en 

bekenden. De feitelijke penning is van porselein en kan rechtop staan; hij wordt gegeven in 

een bijpassend zakje. Zouden de ontvangers, indien ze de penning al benutten als klein 

kaarsenhoudertje (dat zag ik er tenminste in), aangezet worden tot dezelfde mijmeringen als 

bij de penning van Copier? 
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Als aanvulling op de foto: dit was object nummer 70 op de eerder in dit nummer besproken  

keramiektentoonstelling in Düsseldorf. 

 

Atelierbezoek bij Maria van Gerwen in Zaltbommel 

 
Op zaterdag 25 april hield Maria van Gerwen open atelier voor penningbelangstellenden. Na 

de beroemde Nijhoffbrug reden we Zaltbommel binnen, parkeerden bij de haven en liepen 

door het prachtige stadje. Op het terras aan het grote plein zaten een dertigtal wielrenners aan 

de koffie, zij hadden er al 70 km op zitten. De Kerkstraat vinden levert natuurlijk geen 

probleem op. Op nummer 36 troffen we een heel bescheiden etalage met een paar beelden. 

Binnen wachtte Maria met de koffie. Een hartelijke ontvangst voor een heel kleine groep van 

7 mensen.  

Achter het huis kwamen we in een besloten tuin met beelden. Meteen barstten de vragen los. 

Maria bracht ons naar het atelier achter de tuin. Daar had zij haar penningen in groepen bijeen 

uitgelegd op tafels met zwart papier. Je mag overal aankomen, riep zij, Heerlijk, ik behoor tot 

de mensen die met de handen kijken. Een aantal penningen werd getoond en besproken. 

 

                                       
 

De Bommelerwaardpenning. De waard is een polder met dijken. Maria vertelt over het 

krijgen van de opdracht. Ze kreeg bij het gesprek al zo veel informatie dat het idee voor de 

penning al klaar was tijdens het gesprek. ´Ik hoefde het alleen nog maar uit te werken´. Maria 

werkte met zeer dunne laagjes klei die zij met behulp van papieren mallen in model sneed en 

aaneen ´plakte´ wat een prachtig reliëf opleverde. Het was mooi om de verschillende stadia te 

zien. Een techniek die ik nog niet kende.  

 

De Drakenpenning. Het thema boeit haar. Ze vertelde dat ze elke morgen om 6 uur in 

buitenwater ging zwemmen om ´het gevoel´ te krijgen. In-spiratie betekent dat er eerst iets 

binnen moet komen voor er iets naar buiten komt. Ze heeft een fascinatie voor Chinese draken 

die eerder met geluk dan met angst te maken hebben, de associaties met vuur, water en lang 

leven, de schubben, staart en verdere symboliek. Draken onder water, vandaar dat zwemmen 

en het gevoel krijgen. Vandaar deze penning, ook wel broekzakdraakje genoemd en bedoeld 

om met je mee te dragen als gelukspenning: de Chinese-van Gerwen variant voor het 

geluksdubbeltje. Er komt nog veel meer, zegt ze, het is nog lang niet uitgewerkt.  

 



 6

                                                           
 

Sint-Maarten. Martinus is de patroonheilige van de stad, de kerk is de Martinuskerk. Als je 

hier woont, doe je daar ´dus´ iets mee. Geen wonder dat ze voor dit thema heel divers werk 

heeft gemaakt, zowel met beelden als met penningen en reliëfs. Een klein reliëf in gips was 

ook in brons gegoten. Daaraan hebben we geen weerstand kunnen bieden en dat is dus 

meegegaan naar huis.  

 

Opdrachtpenning voor haar broer die een metaalconstructiebedrijf heeft. Hij heeft ook aan 

haar atelier gewerkt. Een leuke penning die grote opdrachtgevers van hem kregen, de 

achterkant kreeg steeds diens logo. De penning kan mooi rechtop staan, als een echte 

metaalconstructie. In de opdracht/contructiepenningen zijn altijd grote constructie's 

weergegeven, grote fabrieksgebouwen, met staalconstructies. Altijd een of twee mannetjes 

aan het werk. Ook met details als 6-kantige bouten, zelfs op zo'n klein vlak! Prachtig van 

vlakverdeling. 

 

                                                  
 

Danspenning. Deze zagen we eerder al eens in De Beeldenaar 32(6), 2008, pp. 279-281. Ze 

vertelt hierover, hoe ze in India op de dansschool heeft zitten tekenen, alle handbewegingen, 

voetdraaiingen en "danstenen". De dansende lijn van de penningrand die ontstaan is en het 

gevoel van de dans benadrukt als een draaiende jurk of rok. Zo prachtig weergegeven.  

 

Maria vertelt en legt al haar geheimen voor ons op tafel. Een dergelijk bezoek gun je alle 

penningliefhebbers. Jammer dat we maar met 7 mensen waren. Wie niet is gekomen mag 

gerust spijt hebben want die heeft iets gemist. Gelukkig heeft Maria een website: 

www.mariavangerwen.nl. Die is het bezoeken meer dan waard. Veel later dan gedacht 

verlieten we Maria en haar atelier. Zaltbommel is een stadje om te zoenen. Wat mij betreft 

geldt dat ook voor Maria en haar werk. 
 

 

 

                                  EINDE VAN DIT NUMMER 


