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Pennings’ Keerzijde      
  

        2009 - 8   

  

  

 

 

Redactioneel 

In Keerzijde 2009-7 werd de Israëlische penning van Ben Shahn beschreven in de rubriek 
Pennings eerste. Er is wat misverstand ontstaan over welke penning besproken wordt. Daar 
waar in de tekst de term “Israëlische penning” gebruikt wordt, refereert dat naar Shahn’s 
penning en niet naar de daarboven afgebeelde “Israël 1948-1968”-penning van Theresia van 
der Pant (dat is immers geen Israëlische maar een Nederlandse penning). 
Haar penning wordt in de tekst verder niet besproken noch uitgelegd. Ook de foto van haar 
beeld Fenix werd slechts opgevoerd om te laten zien dat er van een vage gelijkenis met de 
duif op de penning van Shahn sprake was.  
 
Als altijd veel leesplezier en ik houd me zeer aanbevolen voor uw bijdragen die ik graag 
onder eigen naam zal publiceren: laat het mijn secretaris weten: hvdvo91@planet.nl  
Oudere nummers van deze nieuwsbrief op:  home.planet.nl/~vorst265/medals.html . 
2 oktober 2009, Arssen 
Waldemar Pennings 
 

 

 

 

 

 

Nieuws en aankondigingen 
Atelierbezoeken 

Het atelierbezoek in oktober zal ons voeren naar de veelzijdige Utrechtse 
kunstenaar Henk Evertzen. Hij zal ons zaterdag 24 oktober een kijkje 
gunnen in zijn atelier en uitleg geven over zijn manier van werken. 
Voor dit bezoek is op moment van schrijven nog plaats, maar u moet er wel snel bij zijn. 
Opgave per e-mail aan Maja Houtman:  maja@silverresearch.org 

 

Beelden  Zee, Scheveningen 

In museum Beelden aan Zee vindt nog tot 1 november 2009 de tentoonstelling Italianisanten 

in de Nederlandse Penningkunst plaats. Deze tentoonstelling, in het penning- en 
prentenkabinet, sluit aan op de Marini-Manzù tentoonstelling in de grote zaal. Zij gaat in op 
de Italiaanse invloeden op de naoorlogse Nederlandse penningkunst. 
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Hans de Koning 80 jaar 

Pennings' Keerzijde heeft voor Hans de Koning een onvervalste penningkeerzijde op de kop 
getikt. Helemaal geschikt want je weet hier zeker dat de voorzijde nog mooier zal zijn. Die 
mag alleen Hans zien. Deze keerzijde is het gekroonde signaal dat op 12 oktober aanstaande 
Hans de Koning 80 jaar geleden geboren werd. De redactie van Pennings’ Keerzijde hoopt dat 
hij zijn verjaardag in goede gezondheid zal kunnen vieren en feliciteert hem alvast langs deze 
weg met dit heuglijke feit. Zij nodigt hem uit de penning om te keren. Thuis. 
 

                                                          
 
 

 

Penningtentoonstelling 

In samenwerking met het Landelijk Kunstenaarsgenootschap de Ploegh organiseert de 
Vereniging voor Penning Kunst een penningtentoonstelling in Galerie de Ploegh te Soest van 
13 december 2009 tot en met 16 januari 2010. Met ongeveer 50 deelnemers wil deze expositie 
een breed spectrum van penningkunst laten zien. 

                                                          

                                                      Figuur 1 Linda Verkaaik: sitting on my hands 

 
Galerie de Ploegh, Pimpelmees 3, 3766 AX Soest, tel: 035-6090411 
Openingstijden: woe t/m vrij van 11 tot 17 uur, za van 10 tot 16 uur. 
 

 

Pennings’ eerste 
Mijn eerste penning was een penning uit 1936 van Wienecke en hij beeldt de Cunerakerk te 
Rhenen af. Toen ik deze penning onlangs uit de la pakte, gaf hij aanleiding tot bespiegelingen 
over het afbeelden van torens, en meer in het algemeen, smalle lange afbeeldingen op een 
penning. Immers de rechte lijn is zo ongeveer de meest van de cirkel afwijkende figuur. Hoe 
ga je daarmee om? Ik begin met een nog iets oudere penning: de Berlage penning van Nel 
Klaassen (VPK, 1934, tweede penning). We zien op haar penning, op wat kennelijk de 
keerzijde is van het portret van Berlage, een deel van de Beurs van Berlage en wel de 
zuidzijde met de hoge klokkentoren, een Italiaanse element in de overigens strakke opbouw 
van de Beurs. 
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                                                     Figuur 2 Berlage-penning achterzijde 

                                                       

Een hoge toren afbeelden binnen een cirkel brengt het risico met zich dat daardoor het ronde 
vlak in tweeën gekliefd wordt, maar Klaassen heeft voldoende uitgezoomed om dat gevaar te 
bezweren. Ze brengt een deel van de Beurs zelf ook in beeld en die zuidzijde is gelukkig niet 
streng symmetrisch. Het is qua opbouw bijna een gestileerd portret geworden, met het 
klokkengedeelte als het hoofd en het Beursgebouw als de schouders met de daken als 
epauletten. Een generaal die zelfbewust over zijn troepen heenkijkt. Dat dominerende aspect 
was natuurlijk ook een van de redenen voor het oprichten van klokkentorens. Als portret vind 
ik deze zijde daardoor veel interessanter dan de eigenlijke voorzijde die een klassiek, knap 
gemodelleerd, portret van Berlage weergeeft: 

 

                                               

                                                       Figuur 3 Berlage-penning voorzijde 

   
 
Door het gebouw mooi rond af te snijden, mee te laten lopen met de penningrand, bereikte de 
kunstenaresse een schommelend effect en dat past mooi, als een ouderwetse slinger, bij een 
klok. Die slingerbeweging past ook uitstekend bij de tekst, waarin de tijd een grote rol speelt: 
beidt uw tijd – duur uw uur. De pendule slingert als het ware tussen deze twee teksten heen en 
weer. De belettering is strak en sober gehouden waardoor zij de aandacht niet van het gebouw 
wegtrekt. Voor mij is deze keerzijde in feite de hoofdzijde geworden, maar, eerlijk is eerlijk, 
de penning was niet voor het gebouw bedoeld; zij gold als hommage aan de zojuist overleden 
bouwmeester Berlage (1856-1934). 
De volgende penning, feitelijk de aanleiding tot deze beschouwing, is de Cunera penning van 
J.C. Wienecke uit 1936. De penning is destijds uitgegeven ter gelegenheid van het herstel van 
de Cunerakerk te Rhenen. Tijdens een omvangrijke restauratie was in 1934 het dak in 
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vlammen opgegaan en tijdens het herstel daarvan stortte een deel van het gewelf in. Overigens 
zou de kerk ook in de Tweede Wereldoorlog zwaar te lijden hebben. Op de ene zijde zien we 
een kerkportaal met daarin allerlei symbolen voor brand en verwoesting: 
 

                                             
 
en op de andere zijde de kerk, met zijn karakteristieke op de Utrechtse Domtoren gelijkende 
toren: 
 

                                            
 
Wienecke koos voor een rechthoekige penning. Dat had hij voor de zijde met het kerkportaal 
niet hoeven doen, immers die zijde wordt gedomineerd door een cirkelvormig kerkraam en 
buiten dat geeft de afbeelding een sterk uitgesneden indruk (let bijvoorbeeld op de afgesneden 
omlijsting van het kerkraam). Ik denk dat hij de rechthoek vooral koos vanwege de kerk. 
Door de plaatsing van het gebouw worden de verticalen en horizontalen sterk benadrukt; het 
geheel lijkt daardoor op een forse hoofdletter L. In het grote rechthoekige vlak dat overbleef 
staat een lakzegel. Is dit zegel het kerkzegel van de kerk (in het randschrift is met enige 
moeite de naam “Rhenenses” te lezen)? Het zegel schijnt op de kerk als een zon en de relatie 
met de kerk wordt nog versterkt door de in concentrische cirkels aangegeven wolkenlucht. 
Daardoor wordt alsnog een der diagonalen van het penningvlak benut en de L-vorm wat 
afgezwakt, maar je zou ook kunnen beweren dat daardoor de kerk nog meer naar de rand 
wordt gestuwd. Een mooi plaatje van de kerk, maar wel wat strak en rechttoe rechtaan, stijfjes 
is misschien het goede woord. 
(wordt vervolgd) 
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Nieuwe penningen 

 
De Penning De Halve Wereld 25 jaar van Kees Reek. 
 
De Halve Wereld is een bewonersvereniging met 120 woningen in het hart van Amsterdam. 
De vereniging bestaat in 2009,  25 jaar. Deze penning is ter gelegenheid van dit jubileum 
ontworpen. Aan de voorzijde staat een aangepast logo van De Halve Wereld aangevuld met 
de naam van de eigenaar van het complex, woningcorporatie Ymere. Tevens staan er de drie 
Amsterdamse Andreaskruizen, het jaartal van de oplevering van de eerste woning in 1984 en 
het jubileumjaar 2009. Het gestileerde CR merkje is van de maker. 
Op de keerzijde staat een plattegrond met de vier gebouwen van de vereniging en die van  
haar naaste buren. Het complex is gesitueerd tussen het Waterlooplein en het  
 J.D. Meijerplein, via de Turfsteeg, Nieuwe Amstelstraat en het A.S. Onderwijzerhof. 
De gebouwen staan op een stukje grond van de voormalige joodse wijk. Dit wordt op deze 
penning gesymboliseerd door een davidster. De ster staat afgebeeld op het dak van de 
Hoogduitse Grote Synagoge van het Joods Historisch Museum. De stippellijn in de tuin geeft 
het traject van de metro aan die onder de fundamenten van De Halve Wereld doorloopt. Het 
PWP merk staat voor de Penningwerkplaats van Lucie Nijland, waar de penning is ontworpen 
en gemaakt. 
 

                       
 
 
Kees Reek: De Halve Wereld 25 jaar  (2009) 
Materiaal: terracotta 
Diameter: Ø 70 mm 
E-mail: keesreek@gmail.com 
 
 
De penning 2PM/onsculpture van Wien Cobbenhagen 

 

2PM/onsculpture is een recente penning, gemaakt in samenspraak met Ron Geurs in 2009, en 
geëxposeerd  tijdens de tentoonstelling Het mirakel van Amsterdam. 
Het is een hommage aan P.M. ( Piet Mondriaan ) met een knipoog naar de beeldhouwkunst; 
aan de voorkant is een beeldhouwwerk uit 1996 van Wien Cobbenhagen te zien met de titel 
'2PM/onsculpture' en aan de achterkant vinden we de titel, aangevuld met het jaartal 2009 
(MMIX) en 3 XXX-en ( van Amsterdam's stadswapen). 
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De sculptuur uit 1996 is gebaseerd op een schilderij van Piet Mondriaan dat in het Stedelijk 
Museum te Amsterdam hangt. Dat beeld uit 1996 zien we op de volgende afbeelding: 
 
 

                                                      
De penning gedenkt niet alleen het bestaan van Piet Mondriaan, maar ook het moment dat 
Wien Cobbenhagen met zijn plastiek uit 1996 een brug sloeg tussen beeldhouw- en schilder-
kunst maakte. Dit plastiek uit 1996 is 40 x 40 x 40 cm groot, uitgevoerd in mdf en 
bedoeld voor steen (dolomiet) op 120 x 120 x 120 cm (voor buiten) en 80 x 80 x 80 cm (voor 
binnen). Het werd tentoongesteld in SBK Kunsthal De Remise in Amsterdam in 2001. 
 

 

         EINDE VAN DIT NUMMER VAN PENNING’S KEERZIJDE 


