
Naar aanleiding van het artikel
'Penningkunst op internet' van Arnold
Nieuwendam in De Beeldenaar 2004-5
surfte ik over het 'world wide web' en
stuitte bij toeval op de Portugese web-
site www.escultor.com.pt. Een zeer
boeiende site waarop zowel informatie
is te vinden over penningen als over de
nationale zijde van de Portugese euro-
munten. Linksonder in mijn beeld-
scherm stond in vette letters: 'EROS,
Colecção Medalhas Eróticas'. Mijn
beperkte kennis van de Romaanse talen
zei me dat achter deze hyperlink wel
eens een spannende webpagina kon zit-
ten. Uiteraard kunstzinnig verantwoord
en met goede smaak. Eenmaal aan
geklikt, vulde mijn beeldscherm zich 
met letters. En allemaal in het Portugees. 
Met een beetje vrije interpretatie
begreep ik dat een aantal Portugese
penningmakers in 2003 een project had
uitgevoerd met als onderwerp erotiek
op penningen. Het resultaat bestond
uit zes slagpenningen die ik op het
internet vond na het doorschakelen via
de link 'Medalhas' onder aan de pagina.
Eindelijk kreeg ik de 'plaatjes'. Ik
bestudeerde de penningen aandachtig,
waarbij de penning Ledo Engano van
Helder Batista mij in het bijzonder 
aansprak. De voorzijde van deze penning 
was weliswaar expliciet, maar de keer-
zijde getuigde van een zekere subtiliteit. 
Die penning, die wilde ik hebben. De
penningen waren te koop, zowel per
stuk als de gehele serie. Na contact met
de uitgever Grupo Eros kreeg ik een
offerte, een bankrekeningnummer en
de toezegging dat toezending zou
plaatsvinden zodra de betaling binnen

was. Nog diezelfde avond gaf ik de
bank opdracht het geld over te maken
en ik wachtte vervolgens rustig af op
wat er komen zou. Tot mijn stomme
verbazing stond vier dagen later de
postbode al aan de deur met een aan-
getekend schrijven uit Portugal. Uit het
pakje kwam de bestelde penning in een
decent zakje. In het echt was hij nog
fraaier dan op het platte beeldscherm.

De laatste weken mocht een aantal
intimi de penning zien. Uiteraard
onder vier ogen en uiteraard in een 
sfeer van geheimzinnigheid. Voorzichtig 
haalde ik dan de penning uit het zakje
en mocht ze snel bekeken worden.
Schichtig om ons heen kijkend en met
een besmuikt glimlachje. Zo hoort dat
nu eenmaal bij verboden vruchten.

Inmiddels bevat de website www.escultor.com.pt
alle prijzen en bestelinformatie, zodat de beheer-
der niet meer lastiggevallen hoeft te worden met
dit soort vragen.

Helder Batista, Ledo
Engano, brons, 2003,
diameter 60 mm
(netjes opgeborgen in
haar zakje)
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Niet geschikt voor jonge kijkertjes
Prikkelende Portugese penningen
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