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Pennings’ Keerzijde      
2013 – 1 

 
Oplossing van de recente winterpuzzel 
1. Alice in Wonderland – Marianne Letterie 
2.  Vrouw in Raam – Fons Bemelmans 
3.  Crisis – Cil van Ingen Schenau  
4.  Vrede – Dirk Bus 
5.  Frank Lloyd Wright – Eric Claus 
6.  Himmlischer Hãndel – Bernd Göbel 
7.  Drooglegging Zuiderzee – Gijs Jacobs van den Hof 
8.  I can’t forget … - Karel Goudsblom 
9.  Willem van Oranje monument – Jet Schepp 
10.  P.C. Hooft – Joop Hekman 
11.  Noraito Amapati  - Corrie Luhulima 
12.  Waldemar Pennings  - Christien Nijland 
13.  Openluchtmuseum Arnhem – Jannes Limperg 
14.  One bird in the hand  -  Theo van de Vathorst 
15.  De Bot  -  Frank Letterie 
 
Er zijn vier goede inzendingen binnen gekomen, een inzending met 14 goed, een inzending 
met 13 goed en een paar inzendingen met slechts een paar goede namen. Na loting gaat de 
fles wijn naar de ons welbekende Jan Jaap Luit, redacteur van een concurrerend orgaan. De 
fles zal binnenkort afgeleverd worden. 
 
Penning-tentoonstelling in Kunstzaal Leo van Heijningen 
Het penningkabinet van Kunstzaal Leo van Heijningen zal weer gevuld worden door de 
portretpenningen van John Sillevis. De materialen die John Sillevis voor zijn penningen kiest 
zijn, zoals bij de liefhebber bekend,  niet alleen brons maar ook het minder gebruikelijke glas 
- het ‘pasta di vetro’ . Zijn glaspenningen zullen op de tentoonstelling op verschillende 
manieren worden belicht – van voren, van achter, van opzij ect., zodat het samenspel tussen 
licht en glas optimaal tot uitdrukking komt.  Dezelfde penning ziet er met de keerzijde naar 
boven totaal anders uit: de geportretteerde schijnt dan door het glas heen en lijkt in een soort 
van geheimzinnig aquarium te verwijlen.   
 
John Sillevis maakt zijn ontwerpen in was. Hij richt zich op het portret, maar dan binnen het 
kleine bescheiden formaat van de penning. Juist die beknopte vorm, de cirkel van de penning, 
beschouwt hij als een uitdaging. Bij voorkeur kiest hij alleen voor het gezicht, niet voor het 
hele figuur van zijn modellen. Het zijn personen die hij in de loop van zijn leven heeft 
ontmoet, in Sevilla, in Turijn of in Verona, mensen met uiteenlopende beroepen als danser, 
regisseur, fotograaf, piloot of glasontwerper. John Sillevis laat zijn penningen het liefste 
gieten in Pietrasanta, bij de bronsgieterij Da Prato waar ook Botero en Eppe de Haan hun 
bronzen laten gieten, en voor de portretten in glas gaat hij naar Venetië.  Daar kiest hij de 
kleuren aan de hand van glazen staven, in ‘bluino’, ‘ambro’, flessengroen of kobalt.  
 
Het gieten van ‘pasta di vetro’ vereist een gespecialiseerde techniek; het geheim is een 
gietmethode onder vacuüm. Als het gietsel gelukt is, blijkt het resultaat verbluffend: alle 
details zijn behouden gebleven. De vingerafdruk van de maker is volledig afleesbaar, ieder 



 2 

subtiel onderdeel dat nodig is om de gelijkenis goed te krijgen, is bewaard. De keuze van de 
kleur past bij het karakter van de geportretteerde. Het spel van het licht geeft het reliëf van de 
penning een eigen leven. 
 
 In de portrettengalerij van John Sillevis doemen Haagse bekenden op: Trins Snijders, actrice 
van de Haagse Comedie, Louw van Sinderen, bestuurslid van Alba Theaterhuis, fotograaf Piet 
Gispen, alom tegenwoordig fotograaf , wijlen Hermance Schaepman en Louis Couperus.   
 
JOHN SILLEVIS 
Penningen in glas en brons  en beschilderde ceramiek.  
Samen met werk van MARTIN DE JONG, schilderijen; 
PAT GENTENAAR, schilderijen van papierverf. 
 
Don. 31 jan. t/m zon. 24 februari. 
Geopend wo. t/m zon. 12.00 – 17.30 uur. 
 

                                            
                         JOHN SILLEVIS, Hermance Schaepman, glas, 10 cm.  
 

                                          
 
                JOHN SILLEVIS, portret, van opzij aangelicht, glas, doorsnee 10 cm. 
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Nieuws over de vilten penningen – objecten van Miek Vlamings 
De liefhebbers van alternatieve penningen, penning-objecten zo u wilt, zullen zich 
ongetwijfeld herinneren dat Miek Vlamings rond 2009 een aantal vilten penningen maakte. 
Daarover werd in De Beeldenaar van September/oktober 2009 (jaargang 33 (5)) bericht. Een 
fraai voorbeeld daarvan is de Mediation penning: 
 

                                                
 
                                                          (vilt, ca 17 cm hoog) 
 
Een ander voorbeeld is het vilt-object  Zeven dagen per week, eveneens uit 2009: 
 

                                     
 
Miek Vlamings meldt ons dat dit object is opgenomen in het boek 500 Felt Objects, 
uitgegeven door Nathalie Mornu – New York. Dat is een mooie opsteker voor Miek, we 
maken er graag melding van. 
 
 
 
 
Arssen, 1 februari 2013 
Waldemar Pennings 
(oude nummers van Pennings’ Keerzijde via de website www.henkvandervorst.nl ) 
 
            EINDE VAN DIT NUMMER VAN PENNING’S KEERZIJDE 


