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A
AN DE RAND van het park, vlak
bij het ooievaarsnest, verrijzen 
in het open veld twee koepelge

raamtes die de toeschouwer danig in 
verwarring brengen. De constructies 
bestaan uit 125 losliggende juffers, 
stammen van naaldhout die in daken 
van boerderijen worden toegepast. 
Slechts enkele palen rusten op de 
grond, de rest zweeft in de lucht zonder 
enig bevestigingsmateriaal. De zelfdra
gende stapeltechniek, waaraan tot nu 
toe alleen Leonardo da Vinci aandacht 
besteedde, lijkt te spotten met de 
zwaartekrach t. 
Het kunstwerk is ontworpen door Ri
nus Roelofs. Het maakt deel uit van de 
tentoonstelling Schaal & Maat die gis
teren in het Bos van Ypeij, net buiten 
het Friese dorp Tytsjerk (8 km ten oos
ten van Leeuwarden), is geopend. Ver
spreid over het liefelijke, 'in land
schapsstijl aangelegde park staan ne
gentien, soms immense beeldhouw
werken van zestien kunstenaars. Het 
merendeel is voor de gelegenheid ge
maakt, met een maat die is afgestemd 
op de omgeving. lri de objecten gaat 
veel wetenschap schuil: geometrie en 
structu ur, krach twerkingen, algori t
mes, groeiprocessen en architectuur in 
de natuur. Kunst en wiskunde span
nen samen in het groen. 
Een aantal deelnemende kunstenaars 
heeft een wetenschappelijke achter
grond. Zo deed Roelofs naast zijn op-

Boven Rinus Roelofs. Zonder titel. Stalen 

buizen en dubbele Möbiusband van gecoate 
staalplaten; hoogte 3 m. Onder Patricia Fij· 
neman. Perception. Verdichtingsvrij beton; 
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leiding tot beeldend kunstenaar een 
studie wiskunde aan de Universiteit 
Twente. Hij maakt ontwerpen die zon
der de hulp van de computer niet zijn 
te berekenen. Naast de zelfdragende 
koepels is Roelofs op Schaal & Maat 
aanwezig met een dubbellopende Mö

biusband, een wiskundig object zonder 
binnen- ofbuitenkant. Het ingenieuze 
kunstwerk, dat is opgebouwd uit een 
buizenframe dat de twee dwars op el
kaar staande banden van staaplaat 
draagt, is op basis van computerteke
ningen door een constructiebedrijfuit 
Veenwouden in elkaar gezet. 
Ook Koos Verhoeff, emeritus hoogle
raar informa tica aan de Erasmusuni
versiteit in Rotterdam, maakte bij het 
ontwerpen gebruik van de computer. 
Verhoeff, die de grafisch kunstenaar 
M.e. Escher regelmatig ideeën uit de 
wiskunde aandroeg, schreef een pro
gramma om de hypersculptuur te ma
ken die hem voor ogen stond: 'De 
Knoop', een 1..J2 (eenworteltwee) balk 
zonder begin ofeind. Breedte en hoog
te van deze balk verhouden zich als 
1:..J2, wat bij doorzagen onder een 
hoek van 45° een vierkante snede ople
vert. Aldus zijn balksegmeten ruimte
lijk zo aan elkaar te koppelen dat een 
knoop ontstaat waarvan begin en eind 
op elkaar aansluiten. De 1..J2balk, die 
een hoogte heeft van 1,65 meter, is 
door leerlingen van de mbo-opleiding 
'De Friese Poort' in drievoud gemaakt 
uit weerbestendig red cedar-hout. Drie 
massieve balken zijn verzaagd tot 
plankjes die zijn verlijmd tot de holle 
'Knoop'. Een schaalmodel van het 
kunstwerk is in het park verkrijgbaar - " 
een bouwplaa t zou nog mooier zijn ge
weest. 
De 'Trisquare' ofkwadraatcirkelpuz
zel van Piet van Mook is eveneens als 
(nog in elkaar te zetten) model te koop. 
Het kunstwerk bestaat uit drie klem
mend in elkaar passende vierkanten 

Zwevende juffers 

Rinus Roelofs. ZondertItel . Stapelconstruc· 

tie van in totaal circa 125 boomstammen. 

Lengte boomstam 4 m, diarntler circa 20 
cm. De palen zijn zonder enl. bwestigings· 
materiaal geschikt tot een :r.Kdnliend koe· 

pelgeraamte. 
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met daarin uitgespaard een cirkelvor
mige opening die de helft van de op
pervlakte wegneemt. De afmetingen 
bedragen l70x 170x 17.0 cm. Ook van 
Van Mook is de 'Vijfvoudpiramide' , 
een constella tie van vijf viervlakken 
met ribben van 3 meter lange roest
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vrijstalen buis, Het samenspel van 
trek- (via spandraden) en drukkrach
ten leidt tot een structuur die gewicht
loosheid uitstraalt. . 
Wiskundig het moeilijkst is 'Frozen 
Inflorescense Frank I' van architect 
Frank van der Linden. In 1994 promo
veerde hij op het probleem van het ont
staan van patronen in plantengroei 
ifyllotaxis). Van der Linden vond een 
algoritme dat de groei en schikking 
van plantendelen op de top van een 
stengel beschrijft In dat model spt':len 
Fibonacci-getallen een hoofdrol: 1, I, 
2,3,5,8, 13,21 ... (elk getal in de reeks 
is de som van de twee voorgangers). 
Op de tentoonstelling is Van der Lin
dens ordeningsprincipe vertaald naar 
50 gepoedercoate en met Romeinse cij
fers ingefreesde metalen segmenten 
van oplopende maat. De in het gras 
woekerende structuur is uitgevoerd in 
geel, wit en grijs. Het plan om hem als 
puzzel (schaal I : 15) uit te brengen, zo
dat je thuis verder kunt piekeren, kon 
vanwege de kosten helaas geen door
gang vinden. 
Schaal & Maat bevat ook speelse ob
jecten zonder strenge wiskunde. In het 
theehuis liggen twee forse beuken
stammen die beslagen zijn met een ma
liënkolder van messing kopspijkertjes, 
een werk van de Franse kunstenaar 
Hubert Duprat. In de vijver drijft een 
geraamte van een duikboot, in drie we
ken in elkaar getimmerd en te water 
gelaten door Luc Souren. Op de oever 
prijkt Patricia Fijnemans 'Perceptioo', 
een uitsnede van een huidcel met re
ceptoren. Die is opgeblazen tot de 
maat van een kapelletje, van binnen 
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Boven Piet van Mook. Trisquare. Geschil· 
derd hout, 3 x 122x 122 cm, spanwijdte 

circa 170x 170x 170 cm. Onder Koos Ver· 

hoeff. Hypersculptuur met drie 1 " 2 knopen, 
Red cedar hout. Hoogte circa 165 cm. 

bekleed me! fopspenen, alles uitge
voerd in vcrdich!ingsvrij glad beton 
dat een wa nnc uitstraling heeft. De ko
lossale ui! vergroting desoriënteert, op
eens zijn de bomen in het Bos van 
Ypeij nietig klein. Het extreme noopt 
tot een nieuwe blik op het gewone. 
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