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De eerste penning van Dorothe Jehoel 

Penning in beeld 

JIMVANDER Voor liefhebbers van de penningkunst is 
MEERMOHR het altijd goed nieuws als een beeldhou

wer zich ook gaat toeleggen op het 
maken van penningen. Zo maakte 
Dorothe J ehoel (1950) onlangs haar 
eerste penning. DorotheJehoel heeft in 
Nederland als beeldhouwer haar plaats 
meer dan veroverd. In veel steden is in 
de publieke ruimte werk van haar te 
zien. Op haar website staan meer dan 
30 plaatsen waar beelden te zien zijn, 
van Leiden tot Goes, van AIkmaar tot 
Helmond. Daamaast is haar werk ook te 
zien in het Noord-Brabants Museum in 
's-Hertogenbosch. Van 1969-1974 heeft 
Dorothe haar opleiding genoten aan de 
kunstacademie van 's-Hertogenbosch. 
Zij heeft tal van tentoonstellingen op 
haar naam staan en maakt naast 
opdrachten voor gemeenten ook vrij 
werk. 

Nu is er dan een penning bij geko
men. De penning heet Marianne en is 
een gedachtenispenning aan een echtge
note en moeder. In deze penning heeft 
de kunstenaar, zo zegt zij zelf, enkele 

begrippen samengebracht die staan voor 
Marianne. AIs eerste een hart in een 
held ere en stevige vorm. 'H et veelvor
mig hart kan beschouwd worden als een 
van de rijkste metaforen van onze cul
tuur', zo zegt ze, waarbij 'Marianne's 
aard en wezen en de verbondenheid met 
haar gezin samen is gevat in een warm 
en groot hart'. Vervolgens heeft de kun
stenaar de letters die het woord Marianne 
vormen alsof het allemaal kleine schakels 
zijn van een bedelarmbandje gestapeld. 
Deze beeldende werking van de bedel
armband was een ander aspect dat haar 
bij het ontwerp heeft geleid. AI met al is 
het een bijzonder fraai resultaat gewor
den, waarbij deze beeldhouwster heeft 
laten zien ook het kleine formaat goed 
en welhaast monumentaal te kunnen 
vormgeven. 

De penning is uitgevoerd in gepati
neerd brons, meet 22 x 42 x 69 mm en 
is uitgegeven in een oplage van vijf 
stuks. 

www.jehoel.nl 

Numismatie: 
een tussenst~ 

Na twee jaar van interne re 
vragen en onzekerheid is a~ 
Geldmuseum definitief een 
men. Met een laatste Geldc 
Cafe, discussie en afscheid 
rel, gingen op 31 oktober 2 
ren voor het publiek dicht. 
en bibliotheekmedewerken 
vrijwel de hele collectie en 
in en alles is naar De Nede 
Bank (DNB) verhuisd. Het g 
op 31 december leeg opgel< 
museale inrichting, die van: 
dan 6 miljoen euro gekost I 
tend eels afgevoerd. 

Infonnatievoorziening 
De laatste jaren hebt u in L 
Muntkoerier, kranten, radio 
kunnen vernemen over de c 

gen en over de inSpanningf 
betrokkenen en achterban 
museum en het numismari~ 
centrum te behouden. Peri' 
stichters van het Geldmuse 
staatshoofd, oproepen van 
de handtekeningenacrie ge 
meer dan 2300 bezorgde b 
(zie Muntkoerier 2012-6), d 
bezorgde oproepen van bu 
collega-instellingen en het 
hebben de opheffing niet 1 
komen. In het artikel van 1 
in De BeeJdenaar 2013-5 zij 
kelingen vanaf de eerste id 
museum in 1994 tot de slu 
1 januari 2014 nog eens or 
De inirieIe verbazing van ( 
schuift via ongeloof naar v 
over zoveel mooie belofte~ 
in de missie en taakstellinl 
aan consistente visie van b 
spreekt ook uit de analyse! 
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