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Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige

vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zon-

der voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.



T E R  I N L E I D I N G

D E  W I S S E L W E R K I N G  T U S S E N  K U N S T  E N  T E C H N I E K

Kunst en techniek zijn lange tijd tegen elkaar uitgespeeld. Kunst zou naast weten-

schap tot de hogere cultuur behoren. Techniek zou daarentegen niet meer zijn dan

toegepaste wetenschap. Techniek zou ons weliswaar comfort schenken maar zelf

weinig bijdragen aan cultuur. Integendeel, door techniek zouden we steeds verder

vervreemd raken van onze zintuigen en van de natuur. Daarom werd kunst in stelling

gebracht om ons weer terug te voeren tot onszelf. Deze opvatting doet noch recht

aan techniek, noch aan kunst.

Cultuurgeschiedenis wordt immers evenzeer voortgestuwd door techniek als door

beelden en ideeën. In de loop der tijd hebben we nieuwe technieken niet alleen toe-

gepast, maar ons die ook toegeëigend. Onze zintuigen zijn erdoor uitgebreid en zelfs

veranderd en verrijkt. We hebben onze zintuiglijke waarneming leren aanpassen aan

snelle vervoermiddelen als treinen, auto’s en vliegtuigen, en vanuit een satelliet naar

de aarde leren kijken. Door de introductie van röntgenfotografie, echoscopie en

MRI–scans zal onze kijk op ons lichaam nooit meer hetzelfde zijn. 

Zulke beelden sijpelen via kunst en vormgeving ook binnen in de populaire cultuur.

Mede dankzij kunstenaars leerden wij ons de nieuwe manieren van kijken eigen te

maken. De ontwikkeling van technieken als de camera obscura, de stereoscoop,

fotografie, televisie, video en internet resulteerde in nieuwe kunstvormen.

Kunstenaars en technici wezen elkaar meer dan eens de weg in hun zoektocht naar

nieuwe ontwerpen. Techniek heeft zij aan zij met kunst wel degelijk een cultuurvor-

mend vermogen.
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De instelling van de Witteveen+Bos–prijs voor Kunst+Techniek past in de herwaarde-

ring van de relatie tussen kunst en techniek. De prijs kan betrekking hebben op heel

verschillende technieken en kunstvormen. Vanaf 2002 beoordeelt een onafhankelijke

jury jaarlijks wie deze prijs toekomt. Belangrijk is de manier waarop de kunstenaar de

techniek inzet. Het gaat niet om de techniek waarmee het kunstwerk wordt gemaakt,

want dan zou techniek weer slechts als een middel tot een vooropgezet doel dienen.

Veeleer is de prijs bestemd voor kunstenaars die techniek op haar eigen terrein

weten te overtroeven, die technieken op hun eigen termen onderzoeken en tegen

elkaar uitspelen. 

Een ingenieur doet dat tot op zekere hoogte eveneens, maar omdat deze meestal

werkt binnen een programma van functionele en economische eisen moet hij vaak

vrijheidsgraden laten vallen die de kunstenaar in het ontwerpproces juist opzoekt.

Ook dat laatste is een vorm van onderzoek, maar dan een die uitmondt in een ander

soort beeld, dat niettemin bij ingenieurs een verrassende herkenning van ‘eigen en

toch anders’ kan oproepen.

Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs b.v. te Deventer stelde de Kunst+Techniek-

prijs in 2001 in ter gelegenheid van haar 55–jarig jubileum. De prijs werd ingesteld

om waardering uit te drukken voor de ontwerpende creativiteit die kunst en techniek

gemeen hebben. Bovendien biedt beeldende kunst vaak méér dan een versierende

toevoeging aan een reeds technisch ingerichte openbare ruimte. Kunst raakt hoe lan-

ger hoe meer verweven met de infrastructurele ontwerpprocessen zelf. Kunstenaars

voegen daarbij waarde toe door techniek op onorthodoxe wijze in te zetten. Met de

jaarlijkse toekenning van de prijs wil Witteveen+Bos de wisselwerking tussen kunst

en techniek exploreren en in kaart brengen als inspiratiebron voor zowel kunstenaars

als ingenieurs. 

prof.dr. P.J.H. Kockelkoren, voorzitter van de jury voor de Witteveen+Bos-prijs voor

Kunst+Techniek 2002 

prof.ir. J.H.J.M. van der Graaf, algemeen directeur Witteveen+Bos
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J U R Y R A P P O R T

D E  T E C H N I E K  O P  E I G E N  T E R R E I N  O V E R T R O E F D

De jury is Witteveen+Bos erkentelijk voor het instellen van een jaarlijks toe te kennen

prijs op het raakvlak van kunst en techniek. Zij verwelkomt de geboden gelegenheid

dit werkterrein te exploreren en in kaart te brengen. De jury heeft unaniem besloten

om de Witteveen+Bos–prijs voor Kunst+Techniek, in 2002 voor de eerste keer uitge-

reikt, toe te kennen aan Theo Jansen en wel voor zijn gehele oeuvre. Deze kunste-

naar weet techniek niet slechts instrumenteel te gebruiken, maar op haar eigen ter-

rein te overtroeven in een kunstzinnig ontwerpproces. Maar bovenal huldigt de jury in

de persoon en het oeuvre van Theo Jansen een voortrekker die al twee decennia

lang het raakvlak van kunst en techniek met zijn werk weet te definiëren en er al aan-

dacht voor wist te wekken nog voordat het een erkend werkterrein werd.

In het werk van Theo Jansen, als beeldend kunstenaar en columnist, ontmoeten kun-

stenaar en technicus elkaar op wederkerig inspirerende wijze. Gedurende twaalf jaar

al werkt Jansen aan een groeiende populatie strandbeesten, de Animari, die zich vol-

gens een door de kunstenaar in gang gezette evolutie ontwikkelen. Begonnen als

eencellige wezens in de computer zijn ze inmiddels uitgegroeid tot zeer complexe

dieren. Het besluit van Jansen om de dieren in pvc–buis uit te voeren en binnen de

mogelijkheden en beperkingen van dat materiaal naar groei en perfectionering te

streven, is allesbepalend geweest. Net als in de natuur leiden fouten tot nieuwe ont-

wikkelingen, leidt de afwijking tot een nieuwe norm, die vervolgens weer voorbij

gestreefd wordt. De pvc–buis, en sinds kort de houten pallet, zijn de bouwstenen
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voor bewegende sculpturen, die ons levensecht voorkomen. De technicus en de kun-

stenaar zijn in het ‘scheppingsproces’ even belangrijk gebleken: de ledematen van

de dieren ontwikkelen zich op logische, evolutionaire wijze – maar de kunstenaar

scherpt steeds de regels aan. In zijn eentje doet Jansen een proces van eeuwen

over, zonder het te kopiëren.

In zijn column ‘Reflectie’, die Jansen sinds 1987 tweewekelijks in de Volkskrant

schrijft, wordt duidelijk hoe onorthodox en fris Jansen techniek benadert. Techniek is

niet iets om bang voor te zijn, noch iets om slechts voor lief te nemen. Doordat de

columns juist in het wetenschapskatern van een dagblad verschijnen, werpen zij voor

een groot publiek een nieuw licht op technieken, die ons dagelijks leven dicteren: de

computer, de pinautomaat, de grasmaaier, het vliegtuig, ons lichaam. Jansen biedt

een uiterst humane blik, die ons laat zien dat zelfs de meest voor de hand liggende

voorwerpen een verborgen kwaliteit hebben, en daagt ons uit daarover na te denken.

Met de bekroning van het oeuvre van Theo Jansen is een baken geplaatst voor de

ontwikkeling van kunst en techniek, dat op voorhand iets zegt over de kwaliteit van

toekomstige winnaars. 

Deventer, 14 november 2002

De jury van de Witteveen+Bos–prijs voor Kunst+Techniek:

Petran Kockelkoren, voorzitter

Sacha Bronwasser

Cornel Bierens
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J .  H E Y M A N S

D E  V O O R L O P I G E  M A C H I N E S  V A N  T H E O  J A N S E N

Soms vertrouwen beeldend kunstenaars zo sterk op hun verbeeldingskracht dat de

toeschouwer eigenlijk niets anders rest dan zich eenvoudigweg door die hemel-

bestormende ideeën te laten ontvoeren. Zo heeft Gino de Dominicis de korte film

‘Tentativo di Volo’ (Vliegpogingen, 1970) gemaakt waarop is te zien hoe hij op een

heuveltje gaat staan, een paar vliegbewegingen maakt en tenslotte van dat heuveltje

afspringt. Zijn commentaar bij dit conceptuele kunstwerk is even simpel als verleide-

lijk: “Misschien omdat ik zwemmen kan, besloot ik te leren vliegen. Sinds drie jaar

herhaal ik deze oefening. Het is mogelijk dat ik mijn doel nooit bereik. Maar wanneer

ik mijn zoon ertoe kan overhalen, door te gaan met deze oefening, en zo ook de

zonen van mijn zoon, dan zal misschien een van mijn nakomelingen op een dag ont-

dekken, dat hij weet hoe hij moet vliegen.”

Dit conceptueel kunstwerk spreekt onmiddellijk tot de verbeelding, al was het maar

omdat het achterliggende idee zo poëtisch is.

Een soortgelijke werking hebben de fragiel ogende en aandoenlijke, uit elektriciteits-

buis gegenereerde strandbeesten van Theo Jansen. Oorspronkelijk had hij deze grote

staketselbeesten alleen maar op papier bedacht om ons land te weer te stellen tegen

de dreigende stijging van de zeespiegel. Zijn achterliggende gedachte daarbij was,

alweer, even simpel als verleidelijk. Dergelijke beesten zouden op het strand gedurig

veel zand kunnen losmaken en dat vervolgens in de lucht gooien waardoor het, 
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meegevoerd door de wind, de duinen zou kunnen ophogen. Dit verbluffende idee

heeft Jansen aangezet om zijn strandbeesten metterdaad in het leven te roepen.

Sterker nog, hij besloot weldra om verschillende generaties van die beesten te ‘fabri-

ceren’. In eerste instantie liet hij zich bij zijn voornemen leiden door een aanschou-

welijk gemaakte vorm van evolutie op het computerscherm. Veel kunstenaars en

wetenschappers – zoals Hod Lipton en Karl Sims – concentreren zich op de evolutie

van virtuele creaturen, maar Jansen wilde de dingen die langzamerhand uit zijn com-

puterbeestjes ontstonden, ook daadwerkelijk kunnen vastpakken. Als waren het

echte beesten.

De sterk tot de verbeelding sprekende strandlopers van Jansen bestonden aanvanke-

lijk slechts uit elektriciteitsbuis, satéstokjes en plakband, maar ze kregen al snel grote

rugvinnen en andere zeilen aangemeten. Met behulp daarvan konden de strandbees-

ten, vederlicht als ze zijn, op de wind voortbewegen over hetzelfde strand van

Scheveningen waarop vier eeuwen voordien de ‘wintwagen’ van Simon Stevin was te

bewonderen. De zeilwagen van deze veelzijdige zestiende–eeuwse wetenschapsman

en ingenieur blijkt als resultaat van toegepast inzicht in de vorm van een windobject

een verre voorganger van het strandbeest te zijn. Als grensganger tussen ‘spiegheling

en daet’ heeft Stevin baanbrekend werk geleverd op zowel theoretisch als toegepast

gebied, variërend van de publicatie van ‘Wisconstige Ghedachtenissen’ – een verza-

meling manuscripten over wiskunde, mechanica, navigatie, astronomie, perspectief en

boekhouden – tot de uitvinding van de rekenpasser, de spilsluis en enkele verbeterin-

gen aan een bepaald type windmolen. Niettemin beschouwde Stevin de door hem

ontworpen zeilwagen als zijn grootste verdienste. En dat, terwijl hij de constructie van

dat schip op wielen naar alle waarschijnlijkheid simpelweg had overgenomen van

Chinese voorbeelden, zoals de wetenschapshistoricus E.J. Dijksterhuis suggereert in

zijn bekende studie over Simon Stevin.
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Behalve in de strandbeesten van Jansen heeft Stevins ‘wonder werck van tweederley

natuyren’ ook in ‘Het Baldurwagentje’ van Gerrit van Bakel een opvallende pendant

gekregen, al is volgwagen in dit verband misschien een toepasselijker woord. Het

kunstwerk bestaat, eenvoudig gezegd, uit een gestileerde driewieler waarop drie

evenwijdig beweegbare triplexen waaiers zijn gemonteerd. Alhoewel ‘Het Baldur-

wagentje’ misschien op een sterke wind zou kunnen voortbewegen, zoals Stevins

zeilwagen, is het juist bedoeld om wind te maken, althans volgens Van Bakels voor-

stel van wat hij dacht dat er op een bepaald moment in de techniekgeschiedenis was

gebeurd. In dit geval had hij zich verdiept in de Germaanse mythologie en een emo-

tionele reconstructie gemaakt van een ding dat, indien het achter Donars bokkenwa-

gen zou worden gehangen, tegelijk met bliksem en donder ook wind zou veroorzaken.

‘Het Baldurwagentje’ behoort tot een onvoltooide reeks wagentjes waardoor Van

Bakel aan het einde van zijn in de herfst van 1984 veel te vroeg afgebroken leven

gefascineerd was. De meeste van die dingen, zoals bijvoorbeeld ‘Het Regen-

wagentje’ en ‘Het Winterwagentje’, lijken een logische voortzetting van de dag– en

nachtmachines, zij het dat ze niet op temperatuurverschillen werken, maar op allerlei

vormen van neerslag.

Bij de ingang van de eerste overzichtstentoonstelling van zijn werk, die gedurende de

zomer van 2002 in de Rotterdamse Kunsthal was te zien, had Jansen twee kunstwer-

ken van Van Bakel opgesteld: ‘Het Winterwagentje’ en de ‘Verticale Cirkelmachine’.

Een eerbetoon dat zeker in de context van de strandbeesten op zijn plaats was. Met

dat gebaar plaatste hij zich niet alleen nadrukkelijk in een beeldhouwkunstige traditie,

maar hij onderstreepte er ook zijn werkwijze mee. Opgeleid volgens de aanpak van

het ‘menghen der spiegheling en daet’ die werd gepropageerd door de uitvinder-

wetenschapper Stevin, probeerde hij steeds meer als een intuïtief ingenieur allerlei 
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– al dan niet ingeloste – uitdagingen van de techniekgeschiedenis op eigen houtje te

voltrekken, zonder de klassieke boeken open te slaan. Dat maakt hem niet alleen tot

een geestverwant van Van Bakel, maar ook tot een beeldend kunstenaar die het klas-

sieke adagium van Stevin naar zijn hand heeft gezet: het vertrouwen op gedachte-

spinsels, hoe vreemd ook, en die zo eenvoudig mogelijk realiseren in de stoffelijke

werkelijkheid. Waarmee hij maar wil zeggen ‘dat waarheid iets is dat moet worden

afgedwongen’. 

Theo Jansen (1948) is bij het eindpunt van tramlijn 11 in Scheveningen geboren en

getogen, een meter of honderd van het strand. Van kindsbeen af was hij ‘behoorlijk

jaloers op meeuwen’, zoals de zevende en laatste afdeling van zijn columnbundel

‘Klimmen In Lucht’ (1996) heet. Daarin doet hij in de vorm van allerlei bespiegelingen,

gedachte–experimenten en herinneringen uitgebreid verslag van zijn fascinatie voor

de vliegkunst. Hij koestert een grote bewondering voor de geestdriftige vliegproeven

van de gebroeders Wright bij Kitty Hawk, ‘alsof ze er plezier in hadden de toorn

Gods te tarten’. Zelf heeft hij ooit een liftfiets bedacht, een fiets die op een ingenieu-

ze wijze aan een glijparachute hangt, een soort twintigste–eeuwse variant op Stevins

zeilwagen voor hogere sferen. Een ding om verticaal mee te fietsen. Al de mijmerin-

gen van Jansen ten spijt, viel zijn allereerste vlucht, een lijnvlucht over de Atlantische

Oceaan, hem een beetje tegen. “Was het daar nou allemaal om te doen? In mijn dro-

men stelde ik het vliegen geheel anders voor. In mijn dromen vloog ik rondjes om de

kerktoren, zwaaide naar kennissen op straat en dook naar beneden om een brief op

de bus te doen, allemaal dingen die ik op de vlucht naar Amerika niet meemaakte.”

Langzamerhand kwam Jansen tot het besef dat de daad van het vliegen toch iets

anders is dan het maken van een vliegtuig, een discrepantie die de Italiaanse beel-

dend kunstenaar De Dominicis ooit probeerde op te heffen en nog steeds een drijf-
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veer voor zijn Belgische vakbroeder Panamarenko. Bovendien kwam tijdens zijn mid-

delbare schooltijd ‘uit het niets’ een bril op zijn neus terecht, met als onmiddellijk

gevolg dat zijn droom om te gaan studeren aan de Rijksluchtvaartschool in duigen

viel. In plaats daarvan koos hij voor een studie technische natuurkunde aan de toen-

malige Technische Hogeschool in Delft. Bij die keuze had hij zich vooral laten leiden

door de romantiek van de Maagdenburger halve bollen. De studie bleek evenwel veel

praktischer en Stevin–achtiger dan hij had gehoopt. Geen wonder dat zijn voorliefde

voor tekenen en schilderen in zijn eerste studiejaren een hoge vlucht nam.

Geïnspireerd door de uit de Verenigde Staten overgewaaide chaostheorie begon hij

halverwege de jaren zeventig enthousiast te experimenteren met terugkoppelingen

van pulsen. Juist toen hij alsnog zijn draai leek te vinden in zijn studie, koos hij plot-

seling definitief voor het kunstenaarschap.

Als schilder maakte Jansen figuratief, bijna fotorealistisch werk. Zijn benadering van

het Amerikaanse fotorealisme bestond eruit dat hij op een foto allerlei rasterlijntjes

tekende die hij vervolgens netjes op een doek schilderde. Hij verdiepte zich in de

eeuwenoude techniek van de onderschildering bij de door hem bewonderde voor-

beelden Johannes Vermeer en de gebroeders Van Eyck. In navolging van Vermeer die

het perspectief vermoedelijk construeerde door met krijt ingesmeerde touwtjes vast

te knopen aan spelden, was hij op zoek naar een meetkundige grondslag voor zijn

schilderijen. Daartoe gebruikte Jansen ook de aanpak van Albrecht Dürer, die met

perspectieflijnen en tekenraam de werkelijkheid benaderde, zij het met precies het

tegengestelde oogmerk dan in ‘Unterweysung der Messung’ (1538) staat geboek-

staafd. Hij probeerde juist op grond van een tweedimensionaal gegeven, zoals een

schilderij, de driedimensionale werkelijkheid te reconstrueren. In zijn atelier bouwde

hij, met andere woorden, de situaties op schilderijen letterlijk na. Zo kreeg hij een

dieper inzicht in het perspectief.
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Ter gelegenheid van de opening van een schilderijententoonstelling bedacht Jansen

in 1980 een heuse publiciteitsstunt, die hij overigens pas enige tijd later daadwerke-

lijk uitvoerde. Van landbouwplastic knutselde hij een soort vliegende schotel van vier

meter doorsnede in elkaar die hij naar het Delftse zwerk lanceerde. De grap sloeg in

als een bom. De UFO bleef een tijdje op de goede hoogte vliegen boven de stad van

Vermeer, waardoor het perspectief van dat ding enigszins vervaagde. In de verhalen

van de toeschouwers werd de vliegende schotel steeds groter. Er werden zelfs licht–

en geluidssignalen waargenomen. De later zo goed als blind geworden filmregisseur

Otakar Votochek wijdde er een geruchtmakende aflevering van het televisieprogram-

ma VPRO–Extra aan. Het Centre Pompidou adapteerde het UFO–project, maar twee

lanceringen in Parijs leidden tot aanzienlijk minder spektakel, omdat de wind de vlie-

gende schotel veel te snel buiten gezichtsbereik optilde. Niettemin had Jansen met

zijn UFO alsnog een van zijn jeugddromen gerealiseerd. En in één moeite door had

hij ook de overstap van de schilderkunst naar de technische kunst gemaakt, zoals hij

eerder de natuurkunde voor de beeldende kunst had verruild. Er was in zijn ogen

geen weg meer terug. Hij heeft beide kunstdisciplines nog wel met elkaar proberen te

bemiddelen, bijvoorbeeld door een reeks schilderijen van vliegende schotels te

maken, maar die behoefte verdween al snel toen hij in 1984 het idee voor een schil-

dermachine ontwikkelde. Daarmee realiseerde hij in zijn Delftse atelier in zekere zin

de schildermachine van Louise Montalescot die de schrijver Raymond Roussel, voor-

loper van het surrealisme, zo omstandig beschrijft in zijn roman ‘Impressions

d’Afrique’ (1910). Jansen heeft de werking van zijn machine die licht omzet in verf

beschreven in zijn columnbundel ‘Zogenaamd ik en andere reflecties’ (1992):

Mijn versie schilderde de werkelijkheid na met behulp van een lichtgevoelige verfspuit.

Het typische aan de machine is, dat de afbeeldingen geen perspectief hebben; of voor-



werpen nu dichtbij staan of veraf, ze worden even groot. De verfspuit gaat dicht als er

licht op een lichtcel valt en gaat spuiten als het donker is. Aan een stellage beweegt hij

horizontaal langs een muur. De lichtcel zit op de verfspuit en kijkt door een horizontaal

buisje heen, loodrecht van de muur af; hij ziet alle lichte en donkere punten in de ruimte

voorbijkomen. Bij een donker punt gaat de spuit open en er komt zwarte verf op de

muur. In horizontale lijnen, die te vergelijken zijn met televisielijnen, tast hij de ruimte af

en plakt hij als het ware de voorwerpen plat tegen de muur.

Geruime tijd leefde Jansen in de veronderstelling dat zijn machine eerst Nederland

en vervolgens de rest van de wereld stormenderhand zou veroveren, maar helaas

voor hem was twintig jaar voordien in Japan al patent aangevraagd op het principe

om licht in verf om te zetten. De Japanse versie van de schildermachine was geba-

seerd op een computergestuurde verfspuit die foto’s in het groot naschildert.

Vanaf het moment dat Jansen de schildermachine had uitgevonden, heeft hij als

beeldend kunstenaar eigenlijk alleen nog maar dingen gemaakt die als machines

kunnen worden opgevat. Terwijl hij met zijn schildermachine op allerlei manifestaties

optrad en daarmee in zijn levensonderhoud kon voorzien, keerde hij in de stilte van

zijn atelier nog even terug naar zijn oude passie. Hij dacht diverse vliegmachines uit,

waaronder een systeem om zelf te kunnen vliegen, dat hij testte in een containerter-

minal: “Gehangen aan een kabel kon ik met behulp van vleugels op eigen kracht

rondjes vliegen. Was leuk. Ik werd alleen een beetje misselijk.” Op basis van zijn

bevindingen ontwikkelde hij onder meer nog een vogelproject en een paar zeppelin-

projecten, maar vanaf 1990 vroegen de strandbeesten bijna al zijn aandacht.

Aan de machines die Jansen maakt – of het nu strandbeesten zijn of iets anders –

ligt steeds een klassieke antropologische benadering van techniek ten grondslag.
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Werktuigen en machines versterken, vervangen of ontlasten allerlei menselijke func-

ties. Ze zijn letterlijk en figuurlijk verlengstukken van lichaamsdelen. Volgens Jansen

komen werktuigen en machines in wezen voort uit gebrek aan geduld: “Om te vliegen

ligt het voor de hand om de vogel als stoel te gebruiken, maar dat valt tegen.

Wachten tot onze nagels zich tot veren zullen ontwikkelen doen we nog steeds, maar

het gebeurt niet. Daarom zijn er grote aluminium imitatievogels. We gaan in de bui-

ken van die vogels zitten. Je zou ook kunnen zeggen: we trekken ons vogelpak aan.

Eenmaal omhuld door aluminium, hebben we het vermogen om te vliegen.” Het ligt

niet in de menselijke aard om af te wachten. Dat lijkt in de visie van Jansen meer iets

voor dieren. In het verlengde van zijn antropologische benadering van techniek is hij

ook het lichaam van mens en dier steeds meer als een zichzelf reparerende machine

gaan beschouwen, als ware hij een eigentijdse navolger van Julien Offray de

Lamettrie, de Franse legerarts–filosoof van ‘L’homme Machine’ (1784).

In een werktuig en een machine wordt een menselijke activiteit geobjectiveerd, maar

dat ding blijft natuurlijk wel het product van de menselijke geest. Daarbij bezit een

machine een hogere graad van zelfstandigheid dan een werktuig. Immers, voor een

werktuig is de spierkracht van mens of dier nodig, maar een machine is daarvan niet

afhankelijk om in beweging te blijven. Anders gezegd, een machine is niet slechts,

zoals een werktuig, ‘handig gemaakt’, maar vooral ook ‘ingenieus bedacht’. Dit geldt

zeker voor de kunstwerken van Jansen. Als hij mijmert over een machine, eerder

intuïtief dan theoretisch, is hij in eerste instantie geïnteresseerd in de mogelijke func-

tie van dat ding en hoe die zou kunnen worden verwezenlijkt. Vervolgens legt hij een

zekere daadkracht aan de dag en wil hij simpelweg dat het ding werkt, zo goedkoop

en efficiënt mogelijk. Het wordt ‘knutselwerk van de verbeelding’. Daarmee is nog

niet gezegd dat zo’n ding bij voorbaat een kunstwerk is, maar juist door de opgeleg-
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de beperkingen krijgen verbeelding en emoties wel een kans. De strandbeesten pro-

duceren als machines, zelfs als ze niets doen, iets bijzonders: een gevoel van ontroe-

ring, schoonheid of iets dergelijks.

Deze grondhouding van Jansen is ook bij de werkwijze van zijn gewaardeerde voor-

ganger Van Bakel te onderscheiden. Die was niet zozeer doende met het maken van

kunstobjecten als wel met het herformuleren van allerlei elementen uit ‘de voorwer-

pelijke wereld’ in een reeks ‘voorlopige machines’. In zijn beeldende werk wilde hij

eigenlijk niets anders dan in lijf en leden navoelen waarom een bepaald technisch

voorwerp ooit was uitgevonden. Zo had hij in de vorm van de ‘Voorlopige Regen-

boogmachine’ bijvoorbeeld een monument opgericht voor de kleurenleer van Newton

en Goethe. Als amalgaam van objectieve feiten uit de techniekgeschiedenis, per-

soonlijke verlangens en legenden vormen de machines van Van Bakel testmodellen

voor zijn particuliere interpretatie van de natuur. Een mooi voorbeeld daarvan is de

‘Tarim–machine’, een fors uitgevallen ‘wezentje’ dat, ogend als een ijzeren rups op

grote spinnenpoten, onmiskenbaar doet denken aan de strandbeesten van Jansen.

Onder invloed van het temperatuurverschil tussen dag en nacht legt het 18 millimeter

per dag af. Met deze dierlijke machine die het Tarim–bekken – een streek in het verre

westen van China – in ongeveer 17000 jaar zou kunnen doorkruisen, wilde Van Bakel

enigszins greep krijgen op het begrip tijd: “Dus, stel je voor dat het Tarim–bekken

ongeschonden blijft en daar die grootvader in zijn hutje tegen zijn kleinzoon zegt: Zie

je daar die machine? Die komt eraan. Jij moet tegen jouw kleinzoon zeggen dat het

hutje dat hij dan bouwt, iets naar links gezet moet worden. Anders rijdt de machine

erover heen.”
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Van Bakel was op zoek naar een vorm van de techniek die zelden het onderwerp van

de technische verbeelding is. Aan de meeste technische apparaten – neem een radio

of een elektromotor – is bijvoorbeeld niet meer te zien hoe die dingen eigenlijk wer-

ken. Daarom wilde Van Bakel technische constellaties ontwerpen waarvan de wer-

king, veel directer dan doorgaans, aan hun verschijningsvorm was af te lezen.

Zodoende hoopte Van Bakel allerlei teloorgegane harmonie te herstellen. Die tussen

mens en machine, tussen vorm en inhoud en ook die tussen kunst en techniek. Hij

wilde, met andere woorden, terug naar de harmonieuze sfeer van de technè, waar-

mee de Grieken zowel kunst als techniek plachten aan te duiden. Als ‘condensaties’

van zijn denkstromen over de technè werken de machines van Van Bakel altijd... zelfs

als ze ogenschijnlijk niets doen, produceren ze nog iets, namelijk een zeker bewust-

zijn bij de kijker, bijvoorbeeld een gevoel van schoonheid. Alleen al wat dit betreft zijn

ook de strandbeesten van Jansen doorzichtige machines.

Van Bakel had zo’n volstrekt authentieke redeneertrant dat hij in 1984 werd benaderd

om een reeks columns te schrijven voor het Delftse universiteitsblad Delta. Vanwege

zijn vroegtijdige dood is het bij vier stukjes gebleven, onder meer over ‘De Hijskraan’

en ‘Vakmanschap’. Tot zijn grote verrassing werd Jansen als opvolger van Van Bakel

aangezocht, wiens naam en werk hij toen trouwens nog niet kende. Pas nadat hij in

het voorjaar 1992 diens overzichtstentoonstelling in het Rijksmuseum Kröller–Müller

had bezocht, werd Van Bakel zijn favoriete kunstenaar. Later kwam hij in een gele-

genheidsstukje voor Delta op zijn aantreden als columnist in dat universiteitsblad

terug. Dat had een ommekeer in zijn bestaan als kunstenaar ingehouden: “De druk

van de tweewekelijkse klus gaf mij in de loop van de tijd een andere kijk op de

wereld. Mijn leven ging er naar staan. Elke ervaring werd afgewogen met het idee dat

er misschien een stukje over te schrijven zou zijn. Het was een kwelling van mijn
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geest, maar tegelijkertijd merkte ik dat mijn waarneming scherper werd”. Na twee jaar

verruilde hij het Delftse universiteitsblad voor het wetenschapskatern van de

Volkskrant. En nog altijd publiceert hij daarin tweewekelijks een ‘Reflectie’ die hij

bovendien zelf illustreert. Een selectie uit die columns is verzameld in de bundels

‘Zogenaamd ik’ en ‘Klimmen In Lucht’ die elkaar trouwens enigszins overlappen. Wat

ooit begon als een nogal schoolse poging tot columnisme ontwikkelde zich langzaam

maar zeker tot de verwonderde ervaringen van ‘the man who fell to earth’, een van

een vreemde planeet afkomstige ik die zich, vermomd als een van hen, tussen die

malle aardbewoners begeeft. Een van de mooiste vondsten in beide bundels is

Jansens idee om zes schakelklokken, elk ingesteld op een kwartier doorlating van

stroom per dag – waardoor het steeds 24 x 4 = 96 dagen duurt voordat die tijdspanne

is verstreken bij de volgende klok – in elkaar te steken en dit geheel in het stopcon-

tact te stoppen: “Met zes schakelklokken bouwde ik een stamboom van zes genera-

ties. Die stamboom bestaat slechts uit één stam, zonder zijtakken, een monument

voor de eeuwigheid, een horizontale obelisk die bij mij thuis uit de muur steekt.”

Pas over 965 dagen oftewel 22 miljoen jaar geeft hij stroom af. Een meesterlijk kunst-

werk, omdat het in al zijn alledaagse eenvoud een greep naar de eeuwigheid doet. De

‘Reflectie’–columns waarin de evolutiegedachte steeds vaker wordt uitgespeeld, staan

vol met prachtige, laconiek gestelde observaties van intuïtieve en proefondervindelijke

wetenschap die zich met de dartele schrijfsels van Gerrit Krol of K. Schippers kunnen

meten. Wat bijvoorbeeld te denken van de volgende verzuchting:

Wind, wind, wind, wind

Als je het woord wind maar vaak genoeg in de mond neemt, gaat het vanzelf waaien. U

moet het eens proberen. De geringe ademtocht die de mond verlaat bij het uitspreken,

wakkert allengs aan tot een briesje en in sommige gevallen zelfs tot een storm. 
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Een luchtruim gevuld met honderden woordjes wind kan de betekenis van die woordjes

niet ontlopen.

Dus mocht u in omstandigheden komen, bijvoorbeeld met een zeilbootje midden op een

oceaan, waarin wind dringend gewenst is, raad ik u aan om de wind af te dwingen met

niets anders dan het woord wind zelf. Wind, wind, wind...

U zult zien. Vroeg of laat steekt hij op.

De ontstaansgeschiedenis van de strandbeesten is niet, zoals gewoonlijk, begonnen

met een of ander intuïtief inzicht dat Jansen ten aanzien van evolutie koesterde, maar

simpelweg met een aantal wandelingen, die hij langs de hem van jongs af zo ver-

trouwde zee bij Scheveningen maakte om frisse ideeën op te doen, bijvoorbeeld voor

zijn columns. Bij een van die gelegenheden heeft hij het poëtische basisidee ontwik-

keld om als een Don Quichot de zeespiegelstijging te lijf te gaan door de duinen op

te hogen met behulp van ‘Strandlopers’. Daartoe bedacht hij in eerste instantie drie

beesten: de dwarse strandroller, de duingraver en de papierprikker.

Pas toen hij het boek ’De Blinde Horlogemaker‘ (1987) van Richard Dawkins had gele-

zen – de mens wordt daarin voorgesteld als voornamelijk een voertuig voor ‘zelf-

zuchtige genen’ – bracht hij het idee van zijn strandlopers in verband met de evolutie-

gedachte. Vanuit een simpel lijnbeestje leerde hij uiteindelijk een iets ingewikkelder

computerbeestje lopen door middel van natuurlijke selectie. ‘Reeds na vijf generaties

galoppeerden de beestjes over het scherm’, nadat hun pootjes oorspronkelijk onaf-

hankelijk van elkaar hadden gesparteld. Niet veel later toog hij naar de Gamma om

elektriciteitsbuis te gaan kopen. Daaruit maakte hij met behulp van plakband de pri-

mitieve verbindingen voor zijn eerste strandbeest: de ‘Animaris Vulgaris’. 
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Vervolgens evolueerde dit strandbeest op grond van een ingenieus door Jansen

gestuurde ‘survival of the fittest’ met nieuwe technische hulpmiddelen – nylon bun-

delbandjes, verfbranders et cetera – tot een reeks afzonderlijke Animaris–soorten. Hij

interpreteerde de buislengtes als DNA–code. Aan de hand van de bouwschema’s van

de beesten en hun grillige prestaties in de wind op het strand voerde hij de natuurlij-

ke selectie van de diverse soorten uit. De sterke strandbeesten bleven voortleven, de

zwakkere werden van hogerhand vernield en hun restanten vormden weer het basis-

materiaal voor nieuwe soorten.

Elk exemplaar van een bepaalde Animaris–soort is, kortom, een ‘voorlopige’ machi-

ne, een predikaat dat Van Bakel nadrukkelijk aan al zijn eigen kunstwerken oplegde.

Zo’n machine bestaat slechts, totdat ze – om welke reden dan ook – in een betere

uitvoering verschijnt. Toch probeert Jansen nadrukkelijk een stap verder te doen dan

Van Bakel, omdat hij het herontwerp niet alleen koppelt aan de oorspronkelijke uitvin-

ding, met alle gevoelens van dien, maar ook met de schepping. En een evolutionair

programma vertoont nu eenmaal meer samenhang dan een persoonlijke, techniekhis-

torische queeste. Terwijl Van Bakel de eenzame nachten van allerlei originele geesten

uit het verleden wilde navoelen, wil Jansen nog hoger grijpen. Hij probeert de

Schepper na te doen, ten einde te achterhalen hoe de evolutie in elkaar steekt.

Daarmee is hij nadrukkelijk op zoek naar de wortels van het bestaan, waarbij het toe-

val een allesoverheersende rol speelt. Niet voor niets heeft Krol ooit geschreven dat

hij ertoe nijgt te ‘geloven dat God en toeval... dezelfde zijn’. In dit licht bezien is het

nog immer groeiende Gesamtkunstwerk van Jansen misschien wel niets anders dan

één groot monument voor het toeval.
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De evolutie van de strandbeesten vertoont alle kenmerken van een reconstructie ach-

teraf van de ‘survival of the fittest’, compleet met een uitgebreide gelatiniseerde

taxonomie naar het voorbeeld van Linnaeus. Ten behoeve van de tentoonstelling in

de Kunsthal had de kunstenaar een aantal soorten herbouwd in de zekere weten-

schap dat ze in de windstilte van de expositieruimte niet meer tot leven zouden

komen. Ergens op die expositie vervaagde de grens tussen paleontologische skelet-

ten en nieuwere generaties strandbeesten. 

Ondanks de heersende windstilte strekten sommige strandbeesten daar af en toe

toch hun poten, zoals de ‘Animaris Currens Vaporis’, een lopend stoombeest dat

door pneumatische spieren wordt aangedreven. Dat levert een ontroerende kijkerva-

ring op, omdat de dierlijk bewegende machine, juist door alle techniek die ze met

zich meetorst, zo hulpeloos oogt. Niettemin straalt ze, onder invloed van mysterieuze

natuurkrachten, ook iets van een eigen wil uit. De machines van Van Bakel en Jansen

zijn eigenlijk willende dingen. Evenals dat vogeltje van Panamarenko, dat ergens in

Middelheim, het openluchtmuseum voor beeldhouwkunst aan de rand van

Antwerpen, op een meer dan manshoge boomstam zit. Zolang dat maar met rust

wordt gelaten, gebeurt er niets. Komt iemand in het beeldenpark de afgeknotte boom

evenwel te na, dan slaat het beestje zijn vleugels uit. Het doet wanhopige pogingen

om weg te vliegen. Weg van die vreemde toeschouwer. Het artificiële oervogeltje van

Panamarenko, officieel ‘Archaeopterix Lithografica’ (1993) genaamd, reageert mid-

dels lichtcellen op elke beweging om hem heen. Het oogt als een elektronisch vogel-

skeletje, heel kunstmatig, bijna cyborg–achtig. Toch gaat er een ontroerende werking

van het vogeltje uit, omdat het, ondanks alle techniek die het herbergt, niet loskomt

van de boomstam. 
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Ook dit beestje is, zoals bijna alle vogels, bang voor de medemens. In tegenstelling

tot sommige strandbeesten die zich, goedmoedig als ze zijn, wel willen laten mee-

voeren, bijvoorbeeld aan een touw. Dankzij zo’n verbinding, rechtstreekser nog dan

ergens naar te kijken, kan iemand die zich daar goed op instelt, iets van de eigen wil

van zo’n strandbeest voelen. Daar zijn overigens wel grenzen aan, zoals Leo Vroman

in zijn gedicht ‘Dingen kunnen niet’ naar aanleiding van de strandlopers van Theo

Jansen duidelijk maakt: 

‘Ja, dierlijk in de wind bewegen, 

huiverend stilstaan in de regen 

en denken als een mens, die zegt: 

“nee, daar kan ik niet meer tegen’’ 

of “sterven wordt voor mij een zegen’’ 

dat is niet voor je weggelegd’.30
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