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Een belangrijk Penning-boek 
Begin dit jaar kwam een nieuw boek uit over de penningen van de Duitse beeldhouwer-
penningmaker Bernd Göbel. Het is een prachtig werk, uitgegeven in harde kaft, van ca 22 bij 
28 cm en het beschrijft alle 193 penningen die hij tot en met november 2011 gemaakt heeft. 
Veel van deze penningen zijn op groot formaat afgedrukt en in het “Werkverzeichnis” aan het 
eind van het boek zijn alle penningen nog eens klein weergeven samen met de meest relevante 
informatie. Een redelijke kennis van de Duitse taal is wel plezierig als men de begeleidende 
teksten enigszins wil vatten, maar ook zonder dat is er zeer veel te genieten. Ik meld dit met 
opzet, omdat Bernd Göbel van mening is dat zijn penningen voor zich moeten spreken en 
daarom uiterst spaarzaam is met toelichtingen. De tekstuele informatie gaat dan ook 
hoofdzakelijk over de algemene kaders waarin zijn werk is te plaatsen. Wat meteen opvalt is 
dat zijn penningen vanaf de jaren midden negentig veel heftiger zijn geworden en dat hij 
vanaf die tijd de ronde vorm merendeels verlaten heeft. Rond past volgens hem niet voor 
kritiek. Er zit vaak een enorme spanning tussen de beeldzijde en de tekstzijde. Een goed 
voorbeeld is zijn penning Stafette uit 1999, die refereert naar de oorlog in Kosovo rond Pasen 
van dat jaar: 
 

           
 
De penning meet ongeveer 11 bij 11 cm. Op de bolle voorzijde zien we de vredesbrengers die 
over de globe in estafette de vrede brengen en de gloed van verwoestingen en de kruizen van 
de dood achter zich laten.  De tekst op de (beschermende) holle achterzijde heeft hier 
ogenschijnlijk niets mee te maken. Zij is ontleend aan een paaslied van Paul Gerhardt  uit 
1656 (O Haupt voll Blut und Wunden): 
DU EDLES ANGESICHTE / DAVOR SONST SCHRICKT UND SCHEUT DAS GROSSE 
WELTGEWICHTE /WIE BIST DU SO BESPEIT / WIE BIST DU SO ERBLEICHT. WER 
HAT DEIN AUGENLICHT / DEM SONST KEIN LICHT GLEICHETSO SCHANDLICH 
ZUGERICHT? 
De mensheid weet het zo mooi te formuleren rond Pasen, maar de lessen die hieruit te leren 
vallen komen vaak niet uit de verf, zie de voorzijde. 
 



 2 

Van recente datum is zijn penning Diese Medaille hat nicht zwei Seiten, uit 2010, waarmee hij 
zijn boosheid over het misbruik, en het geheimhouden daarvan, in de Katholieke kerk 
uitdrukt. 
 

                  
 
De penning is zonder verdere toelichting in het boek afgebeeld en ik zal u mijn interpretatie 
geven. We zien op de voorzijde de onderzijde van het kruis, maar vragen ons ernstig af of het 
lijden van Christus alle zonden wegwast. Hoe hebben sommige dienaren der Kerk zover 
kunnen komen en waarom heeft de Paus er niet verder afstand van genomen? De tekst luidt: 
EURE HEILIGKEIT, EMPFEHLEN SIE DEN IHREN LAMM ODER ZIEGE. Naar mijn idee 
moeten we hiervoor te rade in het Oude Testament, bij Leviticus 5, vers 1:7. Daar worden 
allerlei vormen van straf besproken voor diverse zonden. Voor onrein gedrag moet men een 
priester een lam of een geit aanbieden om door deze te laten offeren. Göbel zegt dan zoveel 
als: Uwe heiligheid, raadt U de Uwen het lam of de geit maar aan (in plaats van het te offeren 
en in plaats van de onschuldige kindertjes). De afbeeldingen laat geen twijfel over de vorm 
waarin dat moet gebeuren. Men kan hierbij ook nog denken aan het scheldwoord geiteneuker 
dat in onze contreien voor een andere religie wordt gebruikt, maar onze geestelijkheid is deels 
zelf dus in feite geen haar beter. Iedere medaille heeft twee zijden, maar deze misstappen 
laten geen nuancering toe, daarom heeft deze medaille geen twee zijden, zoals op de keerzijde 
dan ook te lezen valt.  
Ik heb deze interpretatie aan Bernd Göbel voorgelegd. Hij toonde zich verheugd over mijn 
uitleg, hetgeen overigens geen garantie is dat deze met zijn uitleg overeenkomt. Met eigen 
uitleg is hij terughoudend; hij is altijd zeer benieuwd naar de reactie van de beschouwer. 
Dan tenslotte nog de bestelgegevens: 
Titel: Bernd Göbel:    Medaillen      Das wechselnde Verhältnis von Alt und Neu 
160 S, geb. 220 x 260 mm, mit Farb- und s/w-Abb. 
ISBN 978-3-89812-916-9 
Preis 24,95 Euro 
uitgever  Mitteldeutscher Verlag:       www.mitteldeutscherverlag.de  
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De tweede Penning’s Keerzijde Penning wordt uitgereikt! 
 

                               
Zoals al eerder in Pennings’ Keerzijde werd vermeld, ligt het in de bedoeling om deze 
penning uit te reiken aan personen die zich op geheel eigen wijze verdienstelijk hebben 
gemaakt voor de penningkunst en die naar het idee van Waldemar Pennings daarbij nog teveel 
buiten de schijnwerpers bleven. 
De jury is er ook dit keer weer uitgekomen en ik licht de volgende argumenten voor de keuze 
van de persoon uit het rapport. Deze heeft: 
1. artikelen geschreven over penningkunst in zowel De Beeldenaar als The Medal. Zie 
www.penningmakers.nl voor verwijzingen. 
2. prachtige penningen ontworpen. We laten er een paar zien: 
 

                       
Hommage aan een groot ego, 2009, 68 mm, terracotta 

                
150 jaar Nederlandse Spoorwegen, van 1839-1989  65 mm, slagpenning, rood koper 
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‘Passare’, protest-penning uit 1984 tegen het Italiaanse gerecht van gebraden trekvogeltjes, 
50 mm, brons 
 
3. een penningwerkplaats gestart, waarin enthousiaste kunstenaars worden opgeleid tot 
penningmaker.  Zie www.penningwerkplaats.nl voor informatie hierover. 
4. zeer informatieve webpagina’s gemaakt, waarin alle aspecten van de penningkunst op 
heldere en artistiek verantwoorde wijze worden belicht. Zie bovenstaande webpagina’s en 
bijvoorbeeld ook www.penningkunst.net  
 
Het zal uit deze opsomming duidelijk zijn dat de keuze is gevallen op de beeldhouwer – 
penningmaker Lucie Nijland. De penning zal op een gepast moment aan Lucie worden 
uitgereikt en daarvan zal verslag worden gedaan in deze nieuwsbrief. Nu alvast onze 
welgemeende felicitaties. 

 
 

Vakantietip 
Als u in Zeeland komt, dan is een bezoek aan Middelburg zeer aan te raden. Aldaar werd op 
30 maart 2012 het Willem van Oranje monument onthuld in de loggia van de Abdij door 
koningin Beatrix: 

 

                                           
                                                                                        foto Ruben Oreel 
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U zult zich afvragen wat dat met penningen te maken heeft en dat zal ik u uitleggen. 
Plaquettes en penningen zijn nauw verwant: de plaquette met Charlotte de Bourbon en haar 6 
dochters is gemaakt door Lucie Nijland, de plaquette met Willem van Oranje, boven de deur 
is gemaakt door Jet Schepp. Beide kunstenaars zijn ook bekend vanwege hun penningwerk. 
Bovendien heeft Jet Schepp ter gelegenheid van de onthulling een penning gemaakt: 

 

                      
 

± 75 x 70 mm brons 
De bijsluiter vermeldt: 
Penning Willem van Oranje als Vader des Vaderlands en Pater Familias   Uitgifte ter 
gelegenheid van de onthulling van het  Willem van Oranje Monument in de Loggia van het 
 Prinsenlogement in de Abdij van Middelburg, op  30 maart 2012.  De twee bronzen reliëfs 
waaruit het monument bestaat  - een door Jet Schepp, een door Lucie Nijland - zijn  hier 
samengevoegd tot een staande penning.  
voorzijde: Willem van Oranje in zijn zetel, op het  voetstukje zijn naam, zijn gezin staat als 
randschrift  om hem heen.  
keerzijde: Charlotte de Bourbon en hun zes dochters  verbeeld naar het reliëf-ontwerp van 
Lucie Nijland  tekst op voetstukje: Middelburg 2012 
 
 
 
 
 
Arssen, 8 augustus 2012 
 
Waldemar Pennings 
(ik schrijf dus ik besta) 
 
(oude nummers van Pennings’ Keerzijde via de website www.henkvandervorst.nl ) 
 
        EINDE VAN DIT NUMMER VAN PENNING’S KEERZIJDE 


