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Pennings’ Keerzijde      
                                                2008 (5)  - Kerstnummer   
 
Redactioneel 
In deze aflevering: 

1. Een tentoonstelling over het werk van Fred Carasso 
2. Pennings’ eerste: de theaterpenning 
3. In gesignaleerd: een heuse ijspenning, omdat het winter is. 
4. De penning is dood, leve de penning. 
5. Agenda. 
6. Interessante websites. 

 Ik wens u, naast heel plezierige feestdagen, weer leesplezier. Zoals altijd houd ik 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 zijn nog zeer beperkt voorradig. 
20 december 2008, Arssen 
Waldemar Pennings 
 
Nieuws 
In het ons zo welbekende Museum Beelden aan Zee in Scheveningen is verleden week een 
tentoonstelling over het werk van Fred Carasso geopend, heel toepasselijk in het penning- en 
prentenkabinet (halverwege het museum). Verspreid over een aantal vitrines krijgt men naast 
veel kleinplastiek een bijzonder aardig beeld van het penningoeuvre van Carasso. Bij 
sommige penningen  ziet men in een aantal vervolgstadia zelfs het ontwerpproces. Deze 
tentoonstelling is een absolute must voor de penningliefhebber. Die ziet dan en passant nog 
een flink aantal kleine beeldjes die bij elkaar een goed beeld geven van de veelzijdigheid van 
onze Nederlandse Italiaan. De tentoonstelling is nog te zien tot 15 maart 2009. 
Meer gegevens op: http://www.beeldenaanzee.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). 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. 
 
Alweer een flink aantal jaren geleden bezocht ik de halfjaarlijkse verzamelbeurs voor glas en 
keramiek in de Lijndraaierhal te Vlaardingen. Daar stond een handelaar met tegeltjes. Hij had 
er ook een paar penningen tussen liggen. Ik toonde interesse en hij raadde mij aan om van 
hem een boekje over penningen te kopen (ook tweedehands). Dat was het, in penningkringen 
bekende, boekje van Jan van Wessem: Nederlandse Penningkunst, SDU, 1988. Dat was mijn 
eerste serieuze kennismaking met penningen. Een erg aardig en leesbaar boekje, dat ik u nog 
steeds kan aanraden, mocht u het nog niet bezitten. In dat boekje wordt de Theater-penning 
(1981) van Theo van de Vathorst uitgebreid besproken. 
Een eye-opener: een penning zonder bekend hoofd er op, zonder tekst, maar met humor. De 
penning heeft aan beide zijden evenveel betekenis: geen voor- en keerzijde dus. En, zoals Van 
Wessem aangeeft, hij is ook van de zijkant te bekijken. Ik moest en zou die penning hebben. 
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Hoe te verkrijgen? Voor penningen ga je niet naar een winkel, maar er zijn galerieën die 
penningen aanbieden. Daar lag de Theater-penning niet tussen. Uiteindelijk in contact 
gekomen met de kunstenaar en gelukkig bleek de penning nog leverbaar. Ik was natuurlijk al 
opgewarmd door de enthousiaste tekst van Van Wessem, maar gaandeweg is deze penning 
mij nog meer gaan fascineren en ik zal proberen uit te leggen waarom. Er zijn meer penningen 
waarbij de ene zijde de bijpassende blikrichting op de andere zijde weergeeft. Fraaie  
 

                              
 
voorbeelden zijn Leda en de Zwaan van Fred Carasso en Vrouw in Raam van Fons 
Bemelmans. Carasso drukt op knappe wijze als het ware een beeld plat met behoud van de 
plasticiteit. Maar, je kijkt naar een klein beeld. Vrouw in Raam komt al dichter bij de 
Theaterpenning van Van de Vathorst. Naar mijn idee kijk je bij Bemelmans’ penning naar de 
vrouw en je wordt door de penning de functie van het raam gewaar. Vanuit de vrouw gezien 
een blik op de buitenwereld, maar vanuit die buitenwereld een bescherming voor de intimiteit 
van de binnenruimte. Open en toch gesloten. Bij de Theaterpenning kan je er over filosoferen 
wat het onderwerp is. We zien de theaterdirecteur die verwachtingsvol door het doek de zaal 
in kijkt. Theo van de Vathorst heeft de penning oorspronkelijk de naam Nieuwjaar 1982 
theater-penning meegegeven. Zoals wij rond Nieuwjaar het komende jaar verwachtingsvol 
tegemoet blikken, zo kijkt de directeur verwachtingsvol naar het publiek: zit het er klaar voor. 
Het hoofdonderwerp van de penning is dus het onbekende publiek, waarnaar de belangstelling 
uitgaat. We kunnen zowel met de directeur stiekem meekijken, maar we kunnen ons ook het 
publiek wanen dat naar de directeur kijkt. Zelfs kunnen we ons zelfs de positie van de 
toneelknecht indenken die van terzijde naar de directeur kijkt. Vanuit het publiek zien we de 
penning, met de directeur meekijkend ervaren we de spanning van het onbekende: een 
geweldige Nieuwjaar-penning. Vrouw in Raam verbindt ook buiten en binnen, maar past 
minder bij een overgang tussen twee jaren, die buitenwereld roept geen spanning op want die 
zal de vrouw al best bekend zijn. Bij Vrouw in Raam en de Theaterpenning zit de kijkrichting 
er nadrukkelijk in, de vrouw en de theaterdirecteur hebben een richting in hun blik. Het 
verhaal wat ze vertellen is verschillend. De vrouw kijkt vanuit de beslotenheid onbekommerd 
en beschermd naar de buitenwereld. Vanuit de buitenwereld zien we slechts een deel van de 
beslotenheid. Dat heeft Bemelmans met deze penning prachtig weergegeven. De 
theaterdirecteur heeft met die beslotenheid niets van doen; immers die wordt na het optrekken 
van het doek juist prijs gegeven. Zijn spanning is wat er komen gaat. Of, vertaald naar de 
jaarwisseling: We kunnen straks met z’n allen achterover leunen en het oude jaar 
beschouwen, dat ligt achter ons en is bekend, maar we zitten vol spanning te kijken naar het 
nieuwe jaar, de eerste berichten, de eerste contacten en wat voor weer de eerste dag brengt. 
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Bij het opstellen van de penning geef ik hem ook altijd die functie: ik laat de theaterdirecteur 
naar iets kijken en nodig ook zo bezoekers uit om verder in de aangegeven richting te kijken. 
Over de vormgeving van de penning heb ik het nog niet gehad. Het verhaal is uitermate 
boeiend, maar waarom vind ik het verhaal zo mooi weergegeven?  Van Wessem vertelt op 
pagina 46 van zijn boek over de ritmische struktuur van de gordijnen, die aan de rugzijde van 
de directeur subtiel gesuggereerd is. Het valt direct op dat beide zijden een andere ritmiek 
laten zien. Hoe kan dat? Toneelgordijnen zijn meestal van dubbele lagen stof, waardoor de 
plooien aan beide zijden anders kunnen vallen. Van de Vathorst heeft dat gegeven benut om 
daarmee het verschil in sfeer te benadrukken. Aan de publiekszijde bestaat verreweg het 
grootste deel van het vlak uit een suggestie van gordijnen, een ritmisch spel van lijnen en 
hoogten. Daardoor is het geen suggestie van gordijnen: het zijn gordijnen. Ze benadrukken de 
spanning van de zaal: er is publiek! Om dat goed te boetseren was wel wat geworstel nodig. 
De toneelzijde heeft een ander karakter gordijn, ook al om de twee kanten iets anders van 
sfeer te maken: huiselijker. Dit wordt nog ondersteund door het maskertje op de rug van de 
toneelmeester. De neus van dat masker samen met de knopen van de jas geven daar een extra 
levendig element aan. Het is allerminst eenvoudig om zo’n verhaal zo sober, maar toch zo 
levendig, weer te geven binnen een diameter van nog geen 8 cm. Theo van de Vathorst heeft 
met deze penning in 1982 een meesterwerk geleverd. Een penning zonder tekst, maar vol 
verhaal. Geen penning met twee zijden, maar met vele kanten. 
Voor de verzamelaar is het prettig dat deze penning een zogenaamde vrije penning is 
geworden. De directe aanleiding voor het ontwerp was het 50-jarig bestaan van de 
Stadsschouwburg in Utrecht, een monument ontworpen door Dudok. Het was een suggestie 
van de toenmalige directeur van de Stadsschouwburg iets te bedenken. Het is geen officiële 
opdracht geworden en gelukkig maar, want daardoor kon de penning als Nieuwjaar-penning 
gebruikt worden. De penning heeft wereldwijd succes gehad  en ligt  behalve in particuliere 
collecties ook in vele musea. 
Voor de volledigheid:  
De Nieuwjaar 1982 theater-penning werd gemaakt in 1981. Brons, 76 mm, vrij ontwerp. 
Beschreven onder nummer 31 door Hans de Koning in de catalogus van penningen van Theo 
van de Vathorst, De Beeldenaar 27 (2003), pagina 215-234. 
 
Gesignaleerd 
De Friese beeldhouwster Zwaantje Oebema uit IJlst presenteert, op bijzonder originele wijze, 
de Nooitgedagt-penning. Deze penning eert het klassieke schaatsen, waarvan IJlst zeker het 
centrum is. Aldaar staat de fameuze Nooitgedagt-schaatsen fabriek. Bovendien is het komend 
jaar 100 jaar geleden dat de eerste officiële elfstedentocht gereden werd. De penning bestaat 
uit een blokje ijs, verwijzend naar de vroegere zware winters en moet dan ook bij voorkeur in 
het vriesvak van de ijskast worden bewaard. De afmetingen zijn 30 bij 30 bij 30 mm. 

                                                        
 Als u goed kijkt (Zwaantje stuurde helaas geen al te duidelijke foto mee) dan ziet u in het 
ijsblokje een replica van een van de houten noren waarop Frederik van Eeden vermoedelijk de 
eerste elfstedentocht reed. De initialen Z.O. van de maakster zijn heel toepasselijk op de 
onderzijde ingegraveerd. IJspenningen hebben een oude, doch vrijwel onbekende traditie in 
Friesland. Zwaantje’s grootmoeder kon zich nog herinneren dat arme mensen vroeger bij het  
invallen van de winter soms een penning van ijs kregen als dank voor hun zware arbeid. 
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Brons, om nog maar te zwijgen van zilver of goud, konden deze mensen zich totaal niet 
veroorloven en men was ook nog niet op het idee gekomen om penningen uit aarde te persen. 
Er kwam in die tijd een ijspenningmaker langs die ter plekke de penning sneed. Zij bewaarden 
die dan met gepaste trots gedurende de koude winter buiten op de vensterbank, zodat 
buurtgenoten konden zien welke eer hen te beurt was gevallen. De ijspegels die men 
tegenwoordig op het platteland nog wel eens ziet, zijn een laatste overblijfsel van deze lang 
vergeten traditie. De penning die mij door Zwaantje werd toegezonden had de reis per post 
helaas niet overleefd. 

                                              
 
 
De penning is dood, leve de penning! 
In het bejaardencentrum kreeg ik Handwiel van Guido Geelen toegezonden. Met het kraantje 
heb ik de verpleegsters de stuipen op het lijf gejaagd (‘Foei, U mag dat niet van blusapparaten 
slopen’) en alle bejaarden willen nu een nummer op hun washandje. Veel onrust in het 
centrum, maar ik ben dolblij met het ding. Wel heb ik ze niet durven zeggen dat de 
combinatie tot penning was benoemd. Dat keert zich hier tegen je. Ze denken hier toch al snel 
dat je Alzheimer hebt. Ik bedoel maar, als iemand een appel banaan noemt, dan denk je toch 
ook dat er iets losgeschoten is in de bedrading? Inmiddels is wel elk klein object een penning 
zodra het in een washandje past. Dat is naar mijn idee niets meer of minder dan het einde van 
de penning. Het begrip is vervaagd: de penning is dood. 
We zien echter in landen om ons heen weer kunstenaars voorwerpen maken, die niet alleen 
door hen penningen genoemd worden, maar waarvan U en ik vroeger ook gedacht zouden 
hebben dat het penningen zijn. Kijk naar Engeland: de laatste twee penningen van de BAMS 
zijn rond, plat, tweezijdig, etc. Denk aan de medailleursprijs in Duitsland voor Von Pilgrim: 
rond, plat, etc, etc. Eigenlijk, als je erover nadenkt, dan is dat, na wormen in bakjes, 
brandkranen en stekkers op zakdoeken, eigenlijk weer avant-garde, want dwars tegen de 
heersende stroom in. Net als op het monopoly-bord zijn we weer bijna rond, misschien komen 
we zelfs in Nederland weer bij AF: leve de penning. 
Overigens beste lezers, de humor ligt ook in Penningland op straat. We lezen in De 
Beeldenaar op blz 222 onderaan dat de VPK in haar contracten met penningmakers een regel 
heeft opgenomen over de eigenheid van een penning. Dit wordt nader toegelicht met: het is 
geen één op één kopie van … Helemaal begrijpen deed ik dat niet, want bij mijn waarneming 
had  de penningclub tot dan toe nooit één op één kopieën uitgegeven. Ik zeg tot dan toe, want 
onmiddellijk na invoering van de regel heeft de vereniging twee één op één kopieën 
uitgegeven. Mogelijke verklaring: de regels gaan pas volgend jaar in. 
Ik wens u alvast een heel vreugdevol 2009. 
 
Agenda 
Op zaterdag 24 januari 2009 vindt het Atelierbezoek plaats bij de beeldhouwer-designer 
Willem Lenssinck in Langbroek. Lenssinck maakte de penning de kleren van de keizer, maar 
geniet grotere bekendheid als beeldhouwer en designer. Hij heeft duidelijke opvattingen over 
kunst en kunstbeoefening en is een uitermate boeiend spreker. Meer informatie op de website:  
www.galerielaimbock.com/lenssinck.html 
Tijdig opgeven bij Maja Houtman: maja@agandau.nl 
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Het daaropvolgende atelierbezoek is op 28 februari 2009 bij Niko de Wit in Tilburg. 
Noteer dit ook alvast in uw agenda en vergeet vooral niet om u tijdig op te geven.  Niko de 
Wit gaf enkele maanden geleden een drukbezochte voordracht in Museum de Pont te Tilburg, 
hetgeen de verwachtingen voor deze bijeenkomst ook weer hoog gespannen doet zijn. Zie ook 
zijn website: www.nikodewit.nl 
 
Op 23 mei, het is nog ver weg maar noteer het alvast: atelierbezoek bij Theo van de Vathorst 
in Utrecht. Zie de website: http://www.vandevathorst.nl/   U krijgt daar als verrassing elke 
maand een aardige nieuwe prent van de maand te zien. 
 
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. 
 
Ons onovertroffen tweemaandelijks tijdschrift over penningen en munten De Beeldenaar: 
http://www.debeeldenaar.nl 
 
Henk Evertzen, beeldhouwer en penningmaker:  
http://picasaweb.google.nl/henkevertzen/Penningen# 
 
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/  
 
Colofon 
Pennings’ Keerzijde is een gratis en onafhankelijk elektronisch bulletin voor de enthousiaste 
penningliefhebber, onder redactie van Waldemar Pennings met vaste medewerking van 
Ingeborg en Mientje Pennings. De kunstenaar Sef Verschraelen geeft adviezen op artistiek 
gebied. 
Informatieve bijdragen worden gaarne ingewacht bij het secretariaat: hvdvo91@planet.nl  


