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Pennings’ Keerzijde      

2010 - 1   

Redactioneel 

Dit nummer bevat de uitslag van de grote Keerzijde Winterpuzzel. Verder een zeer fraaie 

penning van Cil van Ingen-Schenau, een penning in de geest van deze tijd van S. Meshje en 

interessante websites. 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 weten: 

hvdvo91@planet.nl  

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

1 februari, Arssen 

Waldemar Pennings 

 

Oplossing Winterpuzzel 2009-2010 

 

1.  Elly Baltus  C 

2.  Fons Bemelmans J 

3.  Zwaantje Oebema  T 

4.  Eric Claus  N 

5.  Theo van de Vathorst  F 

6.  Pier van Leest  I 

7.  Joop Hekman  D 

8.  Jeroen Henneman  M 

9.  Pieter d’Hont  P 

10. Titus Leeser  L 

11. Willem Lenssinck  A 

12. Wien Cobbenhagen  Q 

13. V.P.S. (Piet) Esser  R 

14. Jos Reniers  S 

15. Guus Hellegers  V 

16. Walter van der Horst  W 

17. Lucie Nijland  X 

18. Willem Noyons  U 

19. Suze Boschma-Berkhout  G 

20. Ontbrak  O (ultiem, zelfs zonder bijsluiter!) 

21. Arthur Sproncken  H 

22. Tony van der Vorst  K 

23. Ossip Zadkine B 

24. Frank Letterie E 

 

De lezers meldden me dat ze veel plezier beleefd hebben aan het speuren naar de oplossing. 

Er zijn uiteindelijk 6 correcte oplossingen aangemeld voor de sluitingsdatum. De meeste 

problemen ontstonden bij het werk van Eric Claus en Titus Leeser. Ook Zwaantje Oebema 

leverde problemen op. Haar beroemde ijspenning werd besproken in Keerzijde 2008-5. De 

bijbehorende Snow-wall is een installatie die ze bij Pennings thuis liet uitvoeren. De eerste 

(correcte) oplossing kwam reeds na 1 (!) uur binnen, hetgeen de uitgever enigszins schichtig 

maakte (zou de oplossing in de pdf-file verstopt hebben gezeten? Dat bleek niet het geval). 

Grote bewondering voor deze snelle oplosser. Verder merkte natuurlijk iedereen op dat 

nummer 20 ontbrak. Deze is op het laatste moment uit de puzzel verwijderd omdat de 
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betreffende penningmaker (S. Meshje) pas in dit nummer van Keerzijde besproken wordt. U 

zult na lezing begrijpen waarom O dan verder leeg was.  

Op 1 februari 2010, ’s avonds om 19:50 is de loting uitgevoerd. Geheel volgens de traditie 

zijn lezers en schrijvers van dit blad anoniem, maar de fles wijn zal worden afgeleverd bij 

degene die toevallig ook als eerste de correcte oplossing inzond.  

 

De ! (pi) – penning van Cil van Ingen Schenau 

In het Angelsaksichse systeem noteer je 14 maart als 3-14. Nu zijn dat precies de eerste drie 

decimalen van het getal !. Om die reden wordt op 14 maart jaarlijks de !-dag gevierd. Een 

paar weken geleden konden we in de dagbladen lezen dat iemand ! in 2.700 miljard 

decimalen had berekend (bijv. NRC Handelsblad 7 januari 2010, pagina 8). Wat is er zo 

bijzonder aan !? Voor de gymnasiasten een letter uit het Griekse alfabet, die als hoofdletter 

met " wordt aangeduid. Voor wiskundigen het getal dat de verhouding aangeeft tussen de 

straal  r van een cirkel en de omtrek daarvan. Die omtrek heeft een lengte van 2 maal ! maal 

de lengte van de straal. Hoeveel keer is dat precies? Daarvoor moet je de waarde van ! 

kennen, maar het merkwaardige is dat dat getal in ons getalsysteem niet genoteerd kan 

worden, dat wil zeggen, hoeveel decimalen je ook opschrijft, het is nooit helemaal gelijk aan 

de werkelijke waarde van  !. Dat is op zichzelf nog niet zo bijzonder, want als je bijvoorbeeld 

het getal 0.3333333..., en dan eindeloos veel drieën op de plaats van de puntjes, opschrijft, 

dan moet je natuurlijk ergens een keer ophouden en het getal dat je op dat moment hebt ligt 

dan heel dicht bij de uitkomst van 1/3, maar is het natuurlijk niet helemaal. Je moet eindeloos 

3-en blijven schrijven om echt 1/3 decimaal te noteren. Dat is natuurlijk niet practisch, maar 

als je exact wilt blijven werken dan volstaat de notatie 1/3, je moet het gewoon niet door 

deling willen uitrekenen met de exacte uitkomst als resultaat. Een heleboel van die 

“eindeloze” getallen kun je schrijven als breuk van twee gehele getallen, maar dat kan voor ! 

ook niet. Een oude populaire benadering is 22/7. De breuk 22/7 is gelijk aan 

3.142857142857142857....  Het gaat al bij de vierde decimaal mis, want de eerste decimalen 

van ! zijn 3.1415192653589793238462643... In een kruiswoordpuzzel heet zoiets ook wel 

een onmeetbaar getal.  

                                                   
 

Waarom zou je de getalwaarde van ! willen weten?  " treedt overal op, trillingen (geluid, 

muziek) kun je opvatten als geprojecteerde cirkelbewegingen en overal waar de cirkel is, is 

zijn vriendje ! ook. Voor het ontleden van muziek zodat het efficiënt op een CD kan, heb je 

de waarde van ! nodig. Dan moet je natuurlijk wel eerst een rekenschema hebben om die 

decimalen te berekenen. Gewoon de omtrek van een cirkel meten en dan delen door twee keer 

de straal is natuurlijk veel te onnauwkeurig.  

 

De beroemde natuurkundige sir Isaac Newton heeft zich al met het berekenen van de 

decimalen van ! bezig gehouden. Onze zeventiende eeuwse landgenoot Ludolph van Ceulen 

bleek er een meester in. Op zijn grafsteen in de Leidse Pieterskerk werden met gepaste trots 
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de 35 eerste decimalen van ! vermeld, zoals door hem berekend. Een zeldzame gebeurtenis: 

een grafsteen met een voor die tijd uitzonderlijk resultaat. Lange tijd was dit ook de enige 

bron voor deze 35 decimalen. We zijn niet zuinig op uitzonderlijk maar merkwaardig erfgoed: 

van Ceulen’s grafsteen ging verloren, maar daar werd op initiatief van de Leidse wiskundige 

Hendrik Lenstra wat aan gedaan. Op 5 juli 2000 onthulde ZKH Prins Willem Alexander een 

door Cornelia Bakkum gehakte replica van de grafsteen in de Pieterskerk en daar is hij 

sedertdien weer te bewonderen. 

" en de cirkel: waar blijft de ronde penning met !? Ook daar is op passende wijze wat 

aangedaan. De Amsterdamse penningmaakster Cil van Ingen Schenau ontwierp een prachtige 

penning waarop aan het getal ! recht wordt gedaan. Op de voorzijde een portret van " zelf, 

ongenaakbaar, de decimalen buitelen er hulpeloos om heen. " laat zich niet vangen maar 

koestert zich in talloze decimalen. Enige regelmaat valt daar niet in te ontdekken: ook de 2700 

miljard recent berekende decimalen leveren daarvoor geen nieuw inzicht. 

 

                                                         
 

Als je ! vaak nodig hebt, zeker vroeger toen er nog geen computers waren, moest je een flink 

aantal decimalen onthouden. Ik kende er destijds 15 uit mijn hoofd, een studievriend kwam 

tot 200 en werd waarschijnlijk mede om die reden afgekeurd voor militaire dienst toen hij die 

allemaal op het formulier invulde, waarbij er eigenlijk slechts ruimte was voor 3 of 4 

decimalen. Voor het onthouden van de decimalen zijn zogenaamde mnemonics voor ! 

bedacht: zinnen waarbij het aantal letters van de opeenvolgende woorden juist de 

opeenvolgende decimalen van ! weergeven. Een bijzonder fraaie Engelse mnemonic luidt: 

How I wish  I could enumerate pi easily since all these horrible mnemonics prevent recalling 

any of pi’s sequence more simply. Het geestige van deze mnemonic is dat hij het juist heeft 

over het moeilijk onthouden van de vaak zeer gekunstelde mnemonics voor ! (er zijn er zeer 

vele in vele talen). Aardig is de vondst van Cil om ! in het midden van de cirkel te laten 

beginnen (daar waar ook de straal aangrijpt) en dan wentelen de woorden (en dus de 

decimalen) zich gestaag naar de omtrek, maar helaas, zoals we nu weten, je komt er nooit 

precies en vandaar de puntjes die aangeven dat we eigenlijk eindeloos door hadden moeten 

gaan. De straal bereikt de omtrek niet in eindig veel decimalen. Ik kan me geen passender 

monument voor ! denken dan juist deze ronde penning. 

Nog wat gegevens: de penning is ontworpen in 2009, in 2010 in brons gegoten bij Binder en 

meet ca 7.5 cm in doorsnede, of, om in de stijl van dit verhaal te blijven: de straal is ca 3.7 

cm. Liefhebbers voor deze penning kunnen het best contact opnemen met de Amsterdamse 

Penningwerkplaats: www.penningwerkplaats.nl 

 

Gesignaleerd 

Lucht-penning, lucht, 2009, oplage onbepaald 

Opmerkzame bezoekers van Kröller-Müller in Otterloo kennen de kunstwerken van Stanley 

Brown: vanaf dit punt 180 stappen in die richting. Vanaf dat punt 182 stappen terug: is dat 

hetzelfde als van meet af aan 2 stappen terug? Met andere woorden: is het doel belangrijker 

dan de reis? Nog weer verder doorgedacht: is de dood belangrijker dan het leven? Terug op 
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aarde: is het creatieve proces zelf dan eigenlijk ook niet belangrijker dan het uiteindelijke 

resultaat? Deze gedachten zijn voor de Surinaamse penningkunstenaar S. Meshje, leerling van 

de avantgardist Carolus Aaybaar, aanleiding geweest zich volkomen te beperken tot het 

creatieve proces zelf. Stanley doet dat met zijn spraakmakende action-performances van 

penningen en andere kleinere sculptuur. Hij betrekt de kijker nadrukkelijk in het creatieve 

proces en professionele penningmakers hebben verklaard dat ze na een intensieve 

performance van Meshje zelf veel beter in staat zijn zich op het ontwerp van een penning te 

concentreren. In de optiek van Stanley onderscheidt de penning zich nog steeds van andere 

sculptuur door het creatie-proces. Immers, wat maakt de penning tot een penning? Stanley 

vormt de penning in gedachten en probeert dit proces conceptueel over te dragen door 

zogenaamde vinger-performances. Deze laten zich het best als volgt beschrijven. Hij neemt 

plaats in een kleine cabine, zonder ramen; altijd isoleert de kunstenaar zich in het creatieve 

proces van de buitenwereld. In die cabine, aldus de kunstenaar, concentreert Meshje zich 

onder begeleiding van zorgvuldig gekozen ritmische klanken. Deze muziek bepaalt stijl en 

vorm van de penning. Na in een zekere concentratie-trance te zijn gekomen beschrijft Stanley 

met zijn rechter wijsvinger in de lucht de vorm van de door hem medidatief transcendent 

doorgekomen penning. Hij doet dat met de ogen dicht. Dit deel van het ontstaansproces, het 

beschrijven van de “air-medal”, wordt op video opgenomen, waarbij de kijker slechts de 

beweging van de vinger ziet. De toeschouwer komt door het aanwezig zijn, maar tegelijkertijd 

toch buitengesloten worden, in een verwarde toestand terecht, waarna het kijken naar de video 

als een bevrijding komt en de toeschouwer ontvankelijk wordt gemaakt voor het 

achterliggende creatieve proces. Om het proces van het penning-maken conceptueel zoveel 

mogelijk te benaderen  (ontwerp, creatie, vastleggen) wordt de penning aan het eind van de 

voorstelling symbolisch gebakken. Deelnemers aan deze performance kunnen na afloop een 

video van de symbolisch gebakken “lucht-penning” aanschaffen. Speciaal voor de lezers van 

Pennings’ Keerzijde (Meshje’s zus is verpleegkundige in het verzorgingshuis waar Waldemar 

verblijft) stelt Stanley een korte video-opname beschikbaar. Deze video kunt u aanvragen bij 

hvdvo91@planet.nl (in het Onderwerp graag vermelden: Video Meshje). Bij voldoende 

belangstelling verwacht Meshje een aantrekkelijke prijs te kunnen vaststellen. 

Interessante websites 

De website www.penningkunst.net is geheel vernieuwd en bevat nu naast uiteraard veel 

informatie over penningen en verwijzingen naar penningmakers ook verwijzingen naar een 

aantal beeldhouwers. Het is een waar genoegen om over deze website te surfen. Let op:  .net 

aan het eind. Ook de websites www.penningwerkplaats.nl en www.penningmakers.nl) zijn 

voorzien van afbeeldingen van penningen. 

Beeldhouwer-schilder-penningmaker Henk Evertzen heeft zijn  website drastisch vernieuwd:  

www.henkevertzen.nl   

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/  

 

 

                                            EINDE VAN DIT NUMMER 
 


