
Het bereiken van de 65-jarige leeftijd heeft mij
geïnspireerd tot het ontwerpen en maken van deze
gelegenheidspenning. Daarbij heeft mijn werk als
architect een belangrijke rol gespeeld.

In de penning zijn geabstraheerde vormen van
gebouwen gecombineerd met aan de ene kant het
kader van het logo van De Twee Snoeken, dat ruimte
symboliseert. Door de opening ontstaat een van-
zelfsprekende relatie tussen de beide zijden van de
penning en aan de andere kant is de naam en een
symbool gegraveerd.
De golfvorm is de door Dom. Hans van der Laan
gehanteerde wijze van aangeven van de grondver-
houding van het Plastisch Getal: 3 : 4. De cijfers 28
en 37 die deze verhouding ook hebben en samen
opgeteld 65 zijn(!), staan voor 37 jaren intensief
werken bij De Twee Snoeken waarmee op 28-jarige
leeftijd is begonnen, met als basis de gedachten
van De Bossche School.

Na aanvankelijke voorstudies in potlood en karton
is het ontwerp digitaal uitgewerkt en bij Repos in
Dokkum in drie losse onderdelen met een laser uit
harde kunststof plaatjes van verschillende dikten
gesneden en zijn daarna in elkaar gelijmd. 

Bij G.J. van den Bergh in Schoonhoven is van dit
model een mal gemaakt waarin wasmodellen zijn
gespoten. Deze zijn – in honderdvoud – volgens
de ‘verloren wastechniek’ in messing gegoten,
afgewerkt en gepatineerd met zwavellever waar-
na ze in een blanke was zijn gezet.

De penning heeft een breedte van 37 en een
hoogte van 65 millimeter en de te onderscheiden
vormen hebben ook maten uit een reeks van het
Plastisch Getal gekregen. Daarbij zijn steeds
twee opeenvolgende maten gelijk aan de tweede
die daarop volgt en die samen ook de grondver-
houding hebben: 12  16  21  28 37 49  65.

De penningen, die ook staand kunnen worden
geplaatst, zijn in juni 2012, behalve aan enkele
vrienden en familieleden, uitgereikt  aan verschil-
lende medewerkers van De Twee Snoeken als
dank voor een jarenlange meer of minder inten-
sieve maar vaak erg plezierige samenwerking.
  

Juni 2012,
Tom Senders
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