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Pennings’ Keerzijde      

2010 - 3  

 

Redactioneel 

Zoals u gewend bent: een gevarieerd aanbod: tentoonstellingsnieuws, een nieuwe penning van 

de Duitse penningmaker Gottlieb, nieuw werk van Pier van Leest en een suggestie voor een 

fietstocht. 

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 op:  home.planet.nl/~vorst265/medals.html . 

15 mei 2010, Arssen 

Waldemar Pennings 

 

Tentoonstellingsnieuws   

Museum Beelden aan Zee 

In Museum Beelden aan Zee vindt van 25 mei tot en met 12 september 2010 een 

tentoonstelling plaats van de penningen van Ruth Brouwer. Dit ter gelegenheid van haar 80-

ste verjaardag. In de Beeldenaar van mei/juni 2010 staat een aardig artikel over Ruth 

Brouwer’s penningwerk, van de hand van de eveneens 80-jarige penningpublicist Hans de 

Koning. Bij Galerie de Ploegh te Soest zijn nog (opnieuw gegoten) penningen van Brouwer te 

koop. 

 

Kurhaus-Kleve 

In Museum Kurhaus Kleve, even over de grens nabij Nijmegen, vindt tot 20 juni 2010 de 

tentoonstelling ‘Ewald Mataré –Beelden. Een privé collectie uit het Rijnland’ plaats. Waarom 

is die ook voor penningliefhebbers van belang? Ewald Mataré (1887-1965) maakte 

schitterende bronzen, houten en stenen beelden met meestal het dier als onderwerp, naast ook 

houtsneden en keramiek. Hij maakte evenwel ook kleine compacte beeldjes die hij zelf 

‘handvleiers’ noemde, maar die we tegenwoordig als penning zouden aanduiden. Volgens de 

begeleidende (Nederlandstalige) tekst was hun wezenlijkste functie het met-zich-dragen en 

het ‘begrijpen’ van de vorm via de tactiele ervaring. Ze zijn gemaakt als talismannen voor de 

broekzak die wanneer nodig te voorschijn werden gehaald en kracht konden schenken. Een 

passender omschrijving van de charme van de (echte) penning kan ik niet voor u bedenken.  

 

                                         
 

Mataré maakte daarnaast ook echte (platte ronde) erepenningen, waarvan er één te zien is en 

kleine ronde plaquettes. Er wordt een film vertoond met prachtige opnamen van de kunstenaar 

aan het werk en er is op de bovenste verdieping een prima restaurant met fraai uitzicht. Het 

bezoek is uitstekend te combineren met het uitstapje naar de Ooijpolder (zie elders) 
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Lakenhal Leiden 

In Museum de Lakenhal te Leiden gaan alle stukken uit het depot op de lopende band, 

voordat het museum sluit voor renovatie in 2012. Iedere week komt een ander deel van de 

collectie aan de beurt en volgens de NRC van 26 april is het in september 2010 de beurt aan 

de penningen uit de collectie. Ieder object wordt in die periode gefotografeerd en 

schoongemaakt (of andersom) en de bezoekers kunnen meekijken. 

 

Nieuwe  penningen 

Ego sum / Zelfportret 11 door de Duitse kunstenaar Deadatus Gottlieb. Brons, ongeveer 10 bij 

3 cm, 2010. 

Na jarenlang experimenteren is de kunstenaar er in geslaagd een afgietsel te maken van 

zichzelf, waarbij hij zichzelf zo natuurgetrouw heeft afgebeeld zonder de juiste proporties uit 

het oog te verliezen. De penning is leverbaar in brons en zilver, maar zal voor een exclusieve 

beurs in Venetië binnenkort ook worden afgegoten in platina met een vergulde kop van 

palladium. In de bijsluiter meldt Gottlieb: Ich stehe immer für meine Kunst, mit diese 

Medaille stehe ich sogar auch für mich selber. 

 

                                       

 

 

Een conceptuele penning 

De beeldhouwer-penningmaker Pier van Leest zond mij een conceptuele penning toe. Als 

inleiding daarop neem ik u eerst mee naar het Bonnefantenmuseum in Maastricht. Daar hangt 

momenteel in de toren een kunstwerk van de Belgische kunstenaar Marcel Broodthaers: 

                                                
 

L’Entrée de L’exposition, uit 1974. De foto is vanwege het licht en het glas matig, maar op de 

prent zien we de titel MUSEUM en daaronder keurig gerangschikt 16 goudstaven. Onder elke 
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goudstaaf staat de naam van een beroemde kunstenaar. Ik herinner me onder meer Picasso, 

Matisse, Magritte en Mondriaan. De betekenis van het werk is duidelijk. Een kunstwerk van 

een dezer beroemdheden is miljoenen waard louter door hun handtekening op het werk en als 

zulke kunstwerken de pers halen, dan is dat doorgaans vanwege de schokkend hoge bedragen 

waarmee weer een nieuw veilingrekord bereikt is. De geïnteresseerde lezers sprinten dan naar 

het betreffende museum en vergapen zich daar aan het kostbare werk van de meester. De 

betekenis van het werk komt in het betreffende persbericht nauwelijks aan de orde. Na de vele 

nullen van het aankoopbedrag is daar ook nauwelijks meer ruimte voor. Een goed voorbeeld 

is het bericht over de verkoop van een Picasso, in het gratis dagblad Metro van 6  

 

                    
 

mei jl. NRC-Handelsblad besteedde er dan wel meer tekst aan, ook daar ontbrak een 

afbeelding van het werk. Broodthaers laat ons afvragen waar we naar komen kijken: naar de 

financiële waarde, immers dan volstaat de afbeelding van het goud, of naar de intrinsieke 

waarde, en dan moet u elders in het museum zijn. 
 

                                                   
 

 

Pier van Leest gaat verder op dit thema en verbindt het op bijzonder humoristische wijze met 

de penning. De penning immers is ooit ontstaan als een munt zonder waarde. Tegenwoordig 

worden penningen specifiek als kunstvorm gemaakt en dat leidt tot aparte waardering. Hun 

waarde wordt grotendeels bepaald door de reputatie van de maker en de omvang van het 

geïnteresseerde publiek. Die omvang is niet zo groot en dat komt mede ook omdat de waarde 

van penningen weer niet zo heel groot is. Zeker niet als we die vergelijken met de kunst die in 

de media alle aandacht krijgt. Dat wordt prachtig geïllustreerd door de gouden penning van 

Caspar Berger op de recente Tefaf-beurs. Plotseling had iedereen DE penning gezien en werd 

bewonderend gesproken over de waarde. Ik ben niet op de Tefaf geweest, hoorde alleen de 

verhalen en het kostte mij enige moeite om te achterhalen wat de penning voorstelde. In de 

verhalen was het gewicht en de waarde van het goud het belangrijkste. Een ander mooi 

voorbeeld is de schilder Jan Cremer, die destijds als jong schilder de aandacht trok door voor 

een schilderij 1 miljoen gulden te vragen. Toen dat niet betaald werd, wist hij nogmaals de 

media te halen met zijn gereduceerde vraagprijs van 1 miljoen centen.  

Kunst is in de armen van de financiële wereld en de publieke media gekomen. Financieel 

hoog gewaardeerde kunst komt niet noodzakelijk van goede kunstenaars, maar veeleer van 

een beperkt aantal kunstenaars die de media-aandacht weten te trekken. Dat houdt 

automatisch een zekere schaarste in. Zodra de media-aandacht verslapt, doorgaans na een 

beperkt aantal jaren, wordt overgeschakeld op een andere ster. De prijs die voor het 

kunstwerk gevraagd wordt is daarbij steeds van meer belang dan de intrinsieke kunstwaarde, 
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sterker nog: de prijs lijkt die kunstwaarde te bepalen. Schep aandacht door hoge prijzen en het 

publiek volgt. Het belangrijkste aspect van de met diamanten ingelegde schedel van Damien 

Hirst was de waarde daarvan, daardoor trok hij een massaal publiek en verscheen hij in 

vrijwel elke krant. Conclusie: niet de kunst bepaalt de waarde voor het grote publiek, maar de 

waarde bepaalt de kunst. Spraakmakende kunst is onlosmakelijk met geld verbonden. Niet 

kunst wordt geld, maar geld wordt kunst. Musea zouden het publiek beter bedienen als ze 

naast de titel en jaartal van het werk vooral ook de geschatte waarde zouden vermelden. Dat 

zou de waardering voor menig kunstwerk verhogen (of verlagen). 

Met zijn recente penning Geld gaat Pier van Leest op deze omkering in. De kunstenaar heeft 

volgens zijn inzichten een briefje van 50 Euro gevouwen. Daardoor is het een object 

geworden. Is het nog steeds 50 Euro? Pier heeft het kleine handzame object gesigneerd en 

door deze handeling is het definitief kunst geworden. In principe is door de signering de 

waarde van het oorspronkelijke geld teniet gedaan. Echter, de kunstwaarde van dit kleine 

kunstwerk is door de ingreep van de kunstenaar in elk geval verhoogd op vrijwel dezelfde 

manier als de waarde van een klontje brons verhoogd wordt door ingrepen van een 

kunstenaar. De relatie penning-munt is uitmuntend(!) weergegeven. De waarde is nu van het 

briefje getransformeerd naar het idee: het idee van de kunstenaar die zijn gedachten over de 

relatie kunst – geld vorm geeft door te vouwen en te signeren. De verkoopprijs van deze 

penning is voorlopig op 500 Euro bepaald. 
 

Naar aanleiding van 

In Keerzijde 2009-5 werd de penning Sir Philip Sidney van Christien Nijland beschreven. Die 

Sidney dook weer op toen we een fietstocht door de Ooijpolder maakten. De Ooijpolder ligt 

tussen Nijmegen en de Duitse grens en is bijzonder de moeite waard. Vooral een fiets- of 

wandeltocht over de zuidelijke dijk langs de Rijn is aantrekkelijk (er is een prima grote 

parkeerplaats bij Kekerdom). De Zen-achtige thee-tuin aan die dijk ten westen van Millingen 

mag u zeker niet overslaan. Als u na Millingen de grens oversteekt blijft het gebied even fraai. 

Na een paar kilometer ligt onder aan de dijk een restaurant waar nog zelf pruimen- en 

kruisbessengebak gemaakt wordt: zorg dat u wat trek hebt opgebouwd. Na nog weer een 

drietal kilometers doemt links de Schenkerschanz op, een piepklein nederzettinkje uit de 

zestiende eeuw. Een klein fietspontje zet u over naar de andere oever van de dode Rijnarm, 

met de auto moet u een kilometer of vijftien omrijden.  

Martin Schenk, in feite de Duitse vertaling van Maarten Schenk van Nideggen, heeft deze 

schans, die lange tijd in Nederlands bezit was, in 1586 in opdracht van de graaf van Leicester, 

uitgebouwd tot een verdedigingsbolwerk tegen de Spanjaarden. Onze reeds bekende Philip 

Sidney behoorde eveneens tot de crew van Leicester en was omstreeks dezelfde tijd en in 

dezelfde streken bezig als Maarten Schenck. Zo vallen zaken een beetje samen. Ik ga u over 

deze Maarten Schenk en de bijzonder tragische wijze waarop hij om het leven kwam (door 

onbenul van de toenmalige Nijmeegse verdedigers) niets verklappen. Daar komt u allemaal 

achter als u zelf de Schenkerschanz bezoekt (het voorjaar is een prachtige tijd) en daar in een 

vitrinekast informatie vindt. Ook Wikipedia is een rijke bron van informatie. Op ongeveer 5 

kilometer afstand ligt dan het Museum Kurhaus te Kleve, zie elders in deze Keerzijde, en u 

heeft de dag van uw leven gehad. Lees vooraf ook nog even het verhaal over de Sidney-

penning in Keerijde 2009-5 door, dan bent u helemaal in de sfeer. 

 

 

 

 

 

 



 5 

Reacties van Familieleden 

 

Beste Waldemar, 

 

Mijn broer heeft tijdens een winterse wandeling door het buurtschap Norel bij Epe (Veluwe) 

een ijspenning aangetroffen die zorgvuldig was vastgemaakt aan een omheining. 

 

 

                                    

 

 

Mijn vraag aan jou is: hebben wij hier te maken met een originele Zwaantje Oebema, ik 

bedoel, Swan Oebama of is dit het werk van een begaafde concurrent? 

Het  resultaat van jouw expertise lees ik graag in de volgende Keerzijde. 

 

Je nichtje Jozien Spade-Pennings 

 

 

Beste Jozien, 

 

Ik heb Swan meteen gebeld en die was verrast over zoveel opmerkingsgave. Al parallel op 

action-painting heeft Swan de action-penning bedacht (ze maakte korte tijd deel uit van de 

Duitse kunstenaarsgroep Fluxus). Het idee achter de action-penning is als volgt: Als het weer 

het toelaat brengt Swan ijspenningen aan op willekeurige plekken in Nederland. Als deze 

penningen als kunstwerk krachtig genoeg zijn, dan trekken ze de aandacht van de daarvoor 

openstaande voorbijganger. Dat gebeurt echter maar zelden en dat bevestigt Swan in de 

mening dat maar heel weinig mensen dan ook echt openstaan voor kunst. Bij de meesten die 

daar prat opgaan is dat slechts loos gewauwel. Deze mening is een heftige reactie op haar 

leermeester Joseph Beuys die juist meende dat in elk mens een kunstenaar schuilt.  Jouw 

broer, als ik me niet vergis moet dat neef  Rick zijn, is dus in Swan’s optiek een van de 

weinige  echte kunst(her)kenners. Hulde! Swan heeft verder geen reacties op deze ijspenning 

ontvangen. 

 

Met hartelijke groet, 

Waldemar 

 

 

 

 

                              EINDE VAN DIT NUMMER VAN KEERZIJDE 


