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I Umbilly I

IInnlleeiiddiinngg

Een tijdgenoot van Panamarenko, de schilder

Corneille, toonde zich in 1961 gefascineerd door de

vliegbeweging. Hij schreef: “Wat ik ook doe, mijn

bewegingen op het doek worden altijd vogels. De vogel is het volmaakte beeld van

de beweging. Het is niet alleen de beweging maar ook het doel, het is een blijd-

schap om de beweging. Ik wil die beweging. Ik vind daarom ook een onheilspellend

mysterie in de vogel die niet vliegt.”

Zijn collega-kunstenaar Panamarenko is vanaf de jaren zestig bezig vliegende

machines te maken. Hoewel dat vliegen nooit zeker is. De legendarische ‘Umbilly I’

is een machine die vooral lìjkt te kunnen vliegen.

Of misschien ook weer niet? De suggestie is de enige zekerheid. 

De kunstcommissie van de toenmalige Technische Hogeschool Eindhoven (nu de

TU/e) verleende in 1976 Panamarenko een opdracht voor een kunstwerk, dat een

plaats zou moeten krijgen binnen de faculteit Werktuigbouwkunde. Het resultaat,

de ‘Umbilly I’, was voor de rationele werktuigbouwkundigen een brug te ver. Het

apparaat vloog niet en ze wilden het daarom niet in hun gebouw hebben. Ze waren

ervan overtuigd dat deze kunstuiting het onderwijs zou ondermijnen.

Het kunstwerk en de opvattingen van Panamarenko hebben ook daarna aan de

universiteit geleid tot debatten over de positie en de waarde van kunst in relatie tot

wetenschap. De kwestie wordt verderop in dit boek uitvoerig besproken. 

Binnen de universiteit heeft het vliegtuig na jarenlange omzwervingen een vaste

plek gevonden: de faculteit Bouwkunde heeft zich over het werk ontfermd en is nu

al jaren de trotse beheerder. In de loop der jaren is de ‘Umbilly I’ steeds beroemder

en aantrekkelijker geworden; musea willen het vliegtuig steeds vaker als bruikleen

voor hun tentoonstelling. Daardoor heeft de ‘Umbilly I’ verschillende interessante

reizen gemaakt, steeds zorgzaam ingepakt en vervoerd en na terugkeer waar nodig

hersteld. 

Na een internationale tournee en zorgvuldige restauratie vormt de ‘Umbilly I’ nu het

middelpunt van de eerste ‘Dag van de Kunst’, met een gevarieerd aantal activiteiten.

Zo is er de documentaire van Phocas Kroon, waarin Panamarenko en andere betrok-

kenen terugblikken op de opwinding rond de ‘Umbilly I’. De Kunstcommissie en de

commissie CASA Vertigo hebben een gevarieerde expositie opgezet. In dit boek

wordt de ‘Umbilly I’ nader beschouwd en in een historische context geplaatst. Het

biedt daarmee een terugblik op een periode van dertig jaar, waarin een klein onze-

ker vliegtuigje het opneemt tegen het universitaire bolwerk en uiteindelijk wint. 

Het debat over de ‘Umbilly I’ is geluwd. We zweven inmiddels door de ruimte, lance-

ren de ene satelliet na de andere en bekijken via de camera’s van de onbemande

sperwer onze omgeving. Zou het de kunst geweest zijn die de wetenschap tot zo’n

grote hoogte heeft gebracht?

April 2008

Jouke Post, voorzitter Kunstcommissie

Umbilly I (1988)
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DDeeeell  II  

PPrroottooccooll  eenn  ssppeellrreeggeellss

Het blijft een raadsel. Panamarenko is in 1981 voor

een publicatie van de TU Eindhoven in discussie gegaan met de vooraanstaande

natuurkundige, prof. Lewin van het MIT. 
1

Het werd een Babylonisch epos, een com-

municatief drama. Tegen het eind waren beiden geheel uit hun doen en kon er in de

laatste brief nog maar nauwelijks een beleefde groet af. Toen ik in eerste instantie

het relaas las werd mij niet duidelijk waarom de kunstenaar Peter Struycken deze

zonderlinge correspondentie ooit heeft willen publiceren. Wat bezielde hem?
2

De

intentie voor de briefwisseling zelf lijkt in eerste instantie voor de hand liggend:

een wetenschapper met veel sympathie voor de kunst, gaat in discussie met een

kunstenaar met een diepe en wonderlijke fascinatie voor de wetenschap om zo een

verschil in natuurkundig inzicht nader uit te diepen. Beiden zijn grootheden op hun

eigen gebied. Zoiets belooft veel: verschuivingen van inzicht, heldere momenten,

enzovoort. Toch wisten geen van twee wat ze precies aan moesten met deze discus-

sie. Ze waren er ingeluisd. Het product? Een patstelling met wederzijdse frustratie,

een muur.

Een paar zaken op een rijtje. Wetenschap wordt gedreven door de krachtige

esthetica van het wetenschappelijk protocol: de empirie en haar nauwkeurige

observatie en beschrijving van gene zijde, oftewel het objectieve. De kunst gaat

daarentegen uit van een radicaal subject. Zij mag de wetenschap nadoen, maar

hoeft dat niet. De kunst hoeft zich eigenlijk nergens iets van aan te trekken behalve

haar zelfopgelegde spelregels, maar ook dat hoeft niet. Zij kan alles ter discussie

stellen, op elke mogelijke manier. Niets is heilig in het bedrijf, behalve dat wat de

kunst voor haar eigen ondoordringbare doel heilig verklaart, en ook dat alleen voor

zo lang het duurt. In de wetenschap speelt de falsificatie van een stelling een

cruciale rol. In de kunst is er geen vals spel mogelijk, alles mag. En wat niet mag,

mag toch. Of daarmee goede of boeiende kunst geleverd is, is nimmer van te voren

vast te stellen. Maar de kracht van kunst is dat zij ontwijkend, subversief en onvat-

baar blijft in regels en protocollen. Alleen achteraf zijn stijlen en tendensen te

groeperen. Ieder kunstwerk moet zichzelf bewijzen op de kracht van de inter-

preteur, de persoon die het ondergaat. Hoe? Daar zijn ook geen regels voor aan te

dragen, gelukkig. Maar er zijn mensen die blijkbaar goed kunnen kijken en dat

boeiend kunnen beschrijven en daar luisteren anderen dan weer naar. En zo ont-

staat een traditie van interpretatie. Je kunt wel regels stellen, het is vaak genoeg

geprobeerd, maar daarmee sluit je slechts bepaalde soorten kunst uit van jouw

aandacht of van jouw goedkeuren. Dus

eigenlijk schiet je daar niet zo veel mee

op. Door regels op te stellen voor

de waardering ben je bezig met

de constructie van jezelf en

niet met het beoordelen van

kunst per se. Dat is bruikbaar,

maar daarom niet minder

waar. Panamarenko’s werk

heeft zijn waarde wel bewezen.

Op eigen kracht, de kracht van

het beeldend vermogen die het bij

mensen losmaakt. Enfin, terug naar

de discussie. 

DDee  ttaaaall  aallss  mmuuuurr

Deze betrof een ambitieuze natuurkundige theorie van de kunstenaar over hoe de

wereld in elkaar zit. Ik ga dat niet herhalen. Wat interessant is, is nu juist wat het

minst interessant lijkt, namelijk de muur van wederzijdse frustratie, ergernis,

woede, onbegrip en beschimping, die het uiteindelijke product vormt van de

briefwisseling. Toegegeven, het is een omslachtig en moeizaam product, moeilijk te

waarderen. Muren zijn nu eenmaal een noodzakelijk kwaad. Maar toch werd het

gepubliceerd, en wel door de TU/e! De toon van de wetenschapper-met-liefde-voor-

de-kunst, is vergevend, vol verwachting. Hij weet dat de natuurkundige theorieën

van de kunstenaar onzinnig zijn, maar hij houdt van kunst en wil zijn fatsoenlijke,

humanistisch-liberale opvoeding doen gelden. Hij neemt het op zich de theorie, ten

bate van het spel, serieus te nemen en haar onzinnigheid in eerste instantie op

zachtvoetige en vaderlijke manier te beredeneren volgens de regels van de weten-

II ‘Umbilly I’: Machine/Mens: een oefening in het denken

JJaaccoobb  VVoooorrtthhuuiiss

Illustratie

uit ‘Struycken & Panamarenko’
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schap en het Socratisch discours. Er ademt een lange-adem-geduld uit zijn helft

van de correspondentie die langzaam constipeert naarmate de discussie vast komt

te zitten in eenvoudige ontkenning. Zijn opvoeding laat hij echter nimmer gaan. En

in een later commentaar geeft hij ook toe dat de waarheid van Panamarenko’s

theorie er eigenlijk helemaal niet toe doet. 

De taal van de kunstenaar-met-een-fascinatie-voor-wetenschap daarentegen, is een

taal van enthousiaste alles verklarende theorieën, met een bijna schizofrene

theoretische beweeglijkheid die weer met doctrinaire stelligheid geponeerd wordt.

Voor hem is er geen spel. De ondertoon, die steeds meer gaat overheersen, hoont

de vaderlijke zelfverzekerdheid en het vanzelfsprekend lijkende gezag van de

wetenschap als koning van de wereld van het weten. Zijn wereld wordt in het

geheel niet gedreven door waarheid en falsificatiedrang, door de rede. Die meet

zich uitsluitend met de mogelijkheid van het spreken. Hij is kunstenaar, een vrije

geest zoals Nietzsche dat zou verwoorden. Iets dat Lewin ook benadrukt. 
3

Men

moet niet vragen of het waar is wat hij zegt, maar hoe het waar is. 

Maar voor je daartoe komt ben je al heel ver. De eerste, bijna instinctieve vraag van

de lezer richt zich, in mijn geval tenminste, toch op een vervaarlijk natuurlijke

manier op Panamarenko: ‘Wist hij dat hij onzin zat te verkondigen?’ Bij nader inzien

is dat geen interessante vraag. Zo’n vraag brengt de discussie juist weer in de sfeer

van het wetenschappelijke, in de sfeer van het Socratische, alsof het hier om het

weten en de waarheid gaat. We weten dat we daar weinig te verwachten hebben

van Panamarenko. Het is gewoon onzin, klaar. Niettemin, weten is nooit meer dan

geloven… Of Panamarenko in zijn theorie gelooft, is echter een vraag, niet voor ons,

maar voor Panamarenko zelf. Dat gaat ons niets aan. Geloof is sowieso slechts

interessant voor een ander in de praktische uitwerking. En voor dezelfde praktische

uitwerking zijn verschillende geloven mogelijk. Zoals Lewin terecht opmerkt, als

Panamarenko zulke kunst maakt door zijn theorieën te geloven, laat hem dan lek-

ker zijn gang gaan! Het werkt! Zijn kunst doet ons bestaan in haar fundament

schudden. Dus of hij er in gelooft, het zal prof. Lewin en mij een zorg zijn. Het gaat

ons niet om hem als belijdend man, maar om zijn werk; daar heb ik een relatie

mee. De man heeft zijn eigen leven.

EEeenn  mmuuuurr  aallss  vvoooorrwwaaaarrddee  vvoooorr  ddee  ccoommmmuunniiccaattiiee

Het is eveneens eenvoudig de briefwisseling te interpreteren als de onvoorwaarde-

lijke tegengesteldheid van de kunst en de wetenschap. Het is makkelijk om daar-

mee te concluderen dat wetenschap en kunst niets met elkaar te maken hebben:

verschillende Magisteria zoals Stephen Jay Gould beargumenteerden dat zo teleur-

stellend ten aanzien van respectievelijk de theologie en de wetenschap enerzijds

en de afkomst van mannen en vrouwen anderzijds (Venus en Mars). 
4

Zo makkelijk

komen we er niet. Als je een muur bouwt moet je dat niet vergeten en vervolgens

gaan beweren dat zij er altijd al stond. Zowel wetenschap en kunst zijn takken van

het menselijke bedrijf en zullen een relatie aan moeten gaan, telkens weer

opnieuw, of ze willen of niet. Het boeiende is nu juist dat beide veelal precies

Illustratie uit ‘Struycken & Panamarenko’
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dezelfde vragen stellen ten aanzien van de wereld en daarbij het antwoord op een

geheel andere manier vinden. En het allerboeiendste is dat een antwoord van het

ene kamp nooit per definitie beter is dan het antwoord van het andere kamp.

Afgezien van een vulgair genot in ruzie en een paar aardige tekeningetjes, blijft er

na dit alles nog maar één ding over, en wel het aller-voor-de-hand-liggendst: die

muur van wederzijdse frustratie. Dát is het product van hun dialoog. Ze hebben een

muur weten te bouwen. De wetenschapper bouwt de muur met de mortel van zijn

overtuiging en vaderlijke houding zijn mededogen. De kunstenaar bouwt aan de

muur met zijn onbegrijpelijke volharding in de waanzin, waarmee hij de weten-

schapper inmetselt en vervolgens wegloopt. Hij ontneemt de wetenschapper zijn

stem, hoe zuiver die stem ook klinkt. En toch is het de gemeenschappelijk gebouw-

de muur die hun relatie noodzakelijk maakt. De muur was er niet, en nu is hij er

wel! Is dit een mooi product? Het is eenzelfde soort muur als die de mannen van de

vrouwen doet scheiden in een openbaar toilet, of een slaapkamer van een zitkamer.

Het is een muur die wij aanbrengen om dingen gemakkelijker te maken, minder

stressvol. Het is een architectonisch werk: sociaal en fysiek. Een psychologische

muur is even hard als een gemetselde muur. 
5

De muur doet ons er naar kijken,

staren, er tegen aan schoppen. Zoals de bekende architect Luis Barragán het ver-

woordde: een muur is een machine om naar boven te doen kijken. Er komt graffiti

op. Er worden deuren in geplaatst, en ramen met translucent glas. Later, veel later

wordt zij afgebroken en vervangen door een betere muur of een tuin. Het is een

kunstwerk, net zoals een brug dat is, of een viaduct. Het levert de voorwaarde voor

gemeenschap, voor communicatie, maar dan vanuit een geduide positie. 

Ik geloof dan ook dat Struycken geen wetenschappelijk doel had in de briefwisse-

ling, maar een filosofisch. Het verschil tussen wetenschap en kunst is naderhand

altijd wel duidelijk, al is het maar voor even. Het boeiende is nu juist dat je dat ver-

schil nooit a priori kan stellen. Dat kan per definitie niet, want zodra je een verschil

stelt, daag je de wetenschap uit dat verschil uit te leggen in termen van gedrag, dat

wil zeggen, de voorwaardelijkheid en voorspelbaarheid daarvan. En dat lukt haar.

En zodra je het verschil stelt en uitlegt, daag je de kunst uit dat verschil weer ter

discussie te stellen, en te ontdoen van haar zelfverzekerdheid; ook dat zal zeker

lukken. Lees de late Wittgenstein er maar op na. Een van de doelen van de kunst enIllustratie uit ‘Struycken & Panamarenko’
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de wetenschap is het gangbare te ondervragen, te toetsen, om zo de wereld weer

zichtbaar en voelbaar te maken. Zo banen we een weg. Natuurlijk, de wetenschap-

per wil zijn voorwaardelijke waarheid: als 1, dan 1 + 1 = 2. De kunstenaar ontneemt

deze, niet met argumenten maar met een soort spoorloze ontkenning, door een

heel ander spel te spelen. Hij zet er zijn onmogelijke wereld voor in de plaats die

vervolgens waarheden doet nagalmen die ons temidden van het leven zelf lichame-

lijk treffen. En wat houdt de lezer over? Slechts het doel van de kunst en het doel

van de wetenschap: het denken zelf.

DDeeeell  IIII  

VVlliieeggeennddee  ggooddeenn  

In het vroegste werk van Nietzsche, toen hij nog een

grote bewonderaar was van Arthur Schopenhauer,

lanceert hij twee concepten: het Dionysische en het Apollinische. 
6

Samengevat ad

absurdum kunnen we stellen dat Schopenhauer een alles doordingende Wil

poneerde en dat de wereld om ons heen de tot object geworden voorstelling van

die Wil is. In Nietzsche’s vroege filosofie is deze alom aanwezige Wil vertegenwoor-

digd door de Griekse god van de wijn en de roes, Dionysos. Het Dionysische staat

voor de oereenheid van alles; een dronkenschap van het bestaan waarin we boven-

dien in staat zijn ‘het ergste’ te ontwaren. Het Dionysische is wat zich buiten onze

spreekbaarheid manifesteert en wat niet te temmen is. Zelfs als het tot rust komt,

blijft er een gevaar. Het Apollinische daarentegen, is de wereld van de representa-

tie, de voorstelling, de wereld waar de wil is gestold tot een verzameling van objec-

ten, d.w.z. begrijpelijk gemaakte dingen. Het is waar de eenheid van de Wil zichzelf

bewijst door zich in een veelheid te beschrijven. Het is de droom van Apollo om

door middel van deze differentiatiedrang orde op zaken te stellen. Hij vindt mooi

wat hij kan beschrijven en ordenen; hij verheugt zich op die ordelijkheid en is ook

zonder meer bereid om ter wille van de ordelijke wereld een metafysisch raster over

het landschap te projecteren in meters en seconden. Apollo legt de meter en de

seconde over het tastbare landschap heen en meet het daarmee op. En dat levert

veel winst. Immers, alleen in het meten worden dingen begrijpelijk in de zin van

voorspelbaar. Weten in de wetenschap betekent hoe iets zich zal gedragen in een

bepaalde situatie, onder bepaalde voorwaarden. Apollo meet het landschap van

Dionysos op, ordent het en richt het in, temt het, domesticeert het. Het is de voor-

waarde waarop Apollo het landschap van Dionysos aankan en ‘het ergste’ leefbaar

maakt.

EEeenn  vvooggeellttjjee  iinn  eeeenn  kkooooii

Maar wat doet Dionysos met Apollo? Eigenlijk niets. Hij is dronken. We kunnen ons

een gewelddadige voorstelling maken van zijn dronkemanrelaas, maar eigenlijk is

zijn dronkenschap niet meer dan de concentratie van een vogeltje dat over de grens

tussen Nederland en België dwarrelt, zonder er erg in te hebben dat er een grens

lag. Stel nu dat Apollo in zijn wens voor orde ook het vogeltje vangt en in een kooi-

tje stopt en het probeert uit te leggen wat een grens is. Ik zie dat vogeltje al voor

me. Eerst kon het overal heen vliegen, slechts beperkt door haar eigen kunnen en

gewoontes. En nu zit het in een kooi met het hoofd van een of andere enge vent die

hem een onbegrijpelijke taal voorschotelt. Zal het blij zijn in dat kooitje? Het zal

wennen zijn. Zal het blij zijn met haar nieuwverworven kennis over grenzen? Wat

moet Apollo toch met dat vogeltje? En nu, en dat is het werkelijke product van dit

embleem, is er opeens een verhaal over Apollo en een vogeltje dat Dionysos heet.

In de taal van Apollo wel te verstaan. Een nieuw begin. Kunst en wetenschap schep-

pen de mogelijkheden voor een begin. Een begin van een denkreis. 

Natuurlijk kan de kunst zich beheersen en zich gedragen door mooie en glorieuze

voorstellingen en portretten te maken van de ontdekkingen van de wetenschap en

van de wetenschappers zelf. Daar voelt de wetenschap zich comfortabel bij en zelfs

gevleid. Dan staat kunst uitdrukkelijk in dienst van de wetenschap. Zij viert de

wetenschap. En zo zijn er schitterende kunstwerken tot stand gekomen. Maar kunst

heeft net zo goed een subversieve kant. Een kant waarbij het de wetenschap

genadeloos ter discussie stelt, haar zekerheden aanvecht, haar status ondermijnt,

haar bevindingen belachelijk maakt, zo maar. Op die manier laat het zien, en laten

we hier vooral eerlijk in zijn, hoe zijzelf, de wetenschap en al het andere wat de

mens voortbrengt, in laatste instantie zich alleen heeft bewezen als een bezigheids-

therapie. Want echt ‘nodig’ zijn ze geen van alle. We zouden er immers ook voor kun-

nen kiezen weer apen te worden, of gewoon goede mensen; daar heb je eigenlijk

niet zoveel voor nodig. Ook heeft de kunst het op zich genomen de wetenschap op
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politiek niveau aan te vechten in termen van protest. Dat is legitiem en noodzake-

lijk. En denk niet dat de wetenschap iets aan de subversieve werking van de kunst

heeft. In het geheel niet! Na de muur gebouwd te hebben gaat zij haar eigen weg,

nu met het comfort van de muur. Maar de mens als volledig mens heeft er wel wat

aan. Het helpt hem en haar de illusie van het Apollinische weer even te toetsen aan

de onspreekbare werkelijkheid van het Dionysische. Iedere vorm van zekerheid, of

het nu religieuze, politieke, wetenschappelijke, filosofische, esthetische zekerheid

betreft, heeft tot nu toe alleen maar geleid tot onderdrukking, uitsluiting, zelfsabo-

tage, zelfdestructie in dezelfde mate dat het de mens gezonder, comfortabeler, vrij-

er, beweeglijker, rustiger en huiselijker heeft weten te maken. 

De theologie van het sciëntisme waar we nog maar net uit zijn gegroeid, heeft onze

wereld geen dienst bewezen, de wetenschap zelf allerminst. De wetenschap heeft

haar plaats in de wereld, met beide voeten op aarde, niet in de hemel van vliegen-

de goden. Kunst en wetenschap hebben beiden de taak om ons te doen denken.

Het denken gaat altijd over het nieuwe en altijd over hoe wij in het leven staan, 

óók als het daar niet over lijkt te gaan.

Samengevat zouden we kunnen stellen dat de logica van de wetenschap een prach-

tige virtuele ordening van het landschap van ons bestaan in meters en seconden

vertegenwoordigt. De logica van de kunst, daarentegen, is de logica van de schizo-

freen, zij gaat overal heen, op welke manier dan ook, en je weet nooit wat zij bete-

kenen mag totdat je haar zelf interpreteert. Want interpretatie is pas echte kunst.

Daarmee maak je het kunstwerk als spiegelbeeld van jezelf. En dat is vooral voor je

zelf van belang. Je weet nooit wat een kunstenaar zegt als hij aan het kunsten is.

Nooit. Ook niet als hij je probeert te overtuigen dat hij dit keer echt de waarheid

zegt en hij volgens jouw spelregels zegt te spelen. Want zijn taak is ons te wijzen

op het onspreekbare, zodat wanneer de wetenschapper met liefde voor kunst met

hem spreekt, het een frustrerend gesprek wordt, met een mooie muur tot gevolg

waar vervolgens weer wordt aan geknoeid. “Er is geen touw aan vast te knopen.”

En dat is ook maar goed ook. Want alleen daardoor, laat de kunstenaar zien hoe

oneindig groot de wereld is.

DDeeeell  IIIIII

‘‘UUmmbbiillllyy  II’’  eenn  hheett  vvlliieeggeenn

Je komt Vertigo binnen, door de glazen deur en loopt

langs de vide. De vide, achter glas, gunt je een neerwaartse blik op de werkplaats

van de faculteit bouwkunde, en wat zie je daar? Ver boven de studenten die druk,

grappenmakend en tegelijkertijd aandachtig bezig zijn hun ontwerpen te toetsen in

zorgvuldig samengestelde maquettes, staat een vliegmachine! De romp heeft iets

weg van een doorgezakte kinderwagen op ouderwetse kinderwagenwielen. Het is

bekleed met een doorzichtige huid van viezig plastic. Daaruit, ter hoogte van de

schouders van de piloot, zou die er hebben gezeten, komen twee grote rechte vleu-

gels tevoorschijn, vliegtuigvleugels, maar dan duidelijk met de hand gemaakt.

Achter het zitje van de piloot bevindt zich een slank aandrijfmechaniek gekoppeld

aan trappers waarmee twee tere vleugels op en neer kunnen klappen. In hun vak-

kundigheid en elegantie, vormen deze met hout en doek gespannen insectenvleu-

gels een bijzonder contrast met het koddige karakter van de rest. Het is een vlieg-

Umbilly I bij Bouwkunde in gebouw Vertigo van de faculteit Bouwkunde (2004)
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machine. Er zijn veel mensen die zich hebben bezig gehouden met het vliegen. De

grootste zijn Daidalos, Leonardo da Vinci, de gebroeders Montgolfier, Otto

Lilienthal, Clement Ader, Ferdinand von Zeppelin, de gebroeders Wright (natuurlijk),

Vladimir Tatlin en Panamarenko uiteraard. Wie daarvan was geen kunstenaar? Wat

mij boeit aan de ‘Umbilly I’ is nu even niet zozeer het vliegen. Dat boeit ons alle-

maal; het is een heel diepe wens, een kostbare droom. Wat mij boeit is hoe dit

vliegtuig spreekt, over de machine, over de mens.

Er zijn vele definities van machines. 
7

Allemaal proberen ze ons te snel af te zijn.

Centraal in de definitie van de machine staat het werk dat zij verricht. En dat is

terecht. Wij definiëren het voorhanden zijnde om ons heen in termen van ons

(mogelijk) gebruik. Heidegger gaat zelfs zover dat hij het krijtje waarmee hij op het

bord schrijft denkt te ‘bevrijden’ door het te gebruiken waarvoor het door iemand

gemaakt is. Dat gaat ver. Het vermenselijkt het krijtje in ons evenbeeld. Een soort

Arbeit macht frei-ethiek. Een machine wordt gebruikt, daarvoor is zij gemaakt. Dus

een definitie die zich concentreert op de voorspelbaarheid van handelingen, of de

weerstand die geboden moet worden door de verschillende in elkaar stekende en

bewegende delen, of het doel dat het dient, lijken een ‘natuurlijke’ keuze voor een

definitie van de machine. Een dergelijke definitie ‘bevrijdt’ het ding om zich

vervolgens geheel en al te kunnen richten op wat het voor ons moet doen. Dat is

een ambivalent soort vrijheid. Vandaar die gechargeerde vergelijking met een

bepaald kamp. Men moet voorzichtig zijn met Heidegger. Al in de negentiende

eeuw wordt de sociale kant van de machine blootgelegd. De machine wordt

schuldig verklaard. Schuldig omdat zij al te menselijk is en de mensen die de

machines en hun producten verzorgen in een onmenselijke situatie brengt. Een

schuld die de machine nooit geheel weet af te werpen. 

LLaannddsscchhaapp

Een machine verricht handelingen. Iets dat handelingen verricht is daarin ipso facto

machineachtig. Het herhalende karakter van die handelingen kan je centraal stel-

len, maar dat hoeft allerminst. Je kunt definities van de machine bedenken die

bepaalde zaken insluiten en andere weer uitsluiten. En dat zijn hele werkbare

definities. Via deze weg komt men tot een typologische indeling van machines, een

taxonomie. Deze is onderhevig aan voortdurende verschuiving, grenstwisten en

uitzondering. Zodra een harde, dat wil zeggen overtuigende en werkbare definitie

van de machine wordt gegeven, dan heeft dat één van twee mogelijke gevolgen,

beiden uiteindelijk fataal. Òf de definitie veroudert en wordt vervangen, òf er

ontstaat een dodelijk academisme in het creatieve en innovatieve denken dat

gevangen gezet wordt binnen de tralies van die definitie. De eerste suggereert een

mythe van de vooruitgang, de tweede de mythe van de stagnatie. Als we de

machine niet definiëren kunnen we haar niet echt benaderen, plaatsen en gebrui-

ken. We zitten in een spagaat. Maar slechts zolang we ons laten leiden door de

logica. Logica is leuk totdat er beslissingen moeten worden gemaakt en die worden

gemaakt op basis van smaak en gevoel, op basis van een paradigma en het nemen

van onze existentiële verantwoordelijkheid. 
8

Men mag niet geruisloos voorbijgaan

aan de perspectivische voorwaardelijkheid van het weten. Ieder probleem eist zijn

perspectief. En problemen veranderen. Daarom zijn het altijd de vragen die interes-

sant zijn, en volgen de antwoorden op een zo gehoorzame en bescheiden wijze als

er een goede vraag wordt gesteld. Dus in plaats van onszelf in een knoop te bere-

deneren kunnen we het anders aanpakken. We zien de wereld die voorhanden ligt

als een landschap, en dat landschap dat beschrijven we met woorden. Berg, dal,

rivier enz. Waar de één ophoudt en de ander begint, daar hoeven we niet al te

moeilijk over te doen, het dal begint aan de bergtop en de bergtop begint in het

dal. En de rivier overstroomt. Het leuke nu is dat je de definitie opstelt en

vervolgens gaat kijken hoe hij zich gedraagt in relatie tot andere dingen.

Je zou de vraag kunnen stellen: ‘Is een machine een landschap?’ En daar kan je

makkelijk een doortastend aantal verschillen de revue laten passeren. Immers, een

machine is geen landschap. Het is een machine. Maar, en dit is een net zo leuk

spel, je kunt tegelijkertijd de vraag ook anders stellen: ‘Hoe is een machine wèl een

landschap?’ Dat is de vraag die de filosoof en architect Paul Shepheard heeft

gesteld. 
9

In antwoord op die vraag kun je vele overeenkomstige zaken benoemen.

De functies die beiden uitvoeren, of kunnen herbergen, de productietijd, de mate

van functionaliteit, de levensduur. Opeens zijn antwoorden te vinden die de

machine op indringende en bruikbare manier in verband brengen met het land-

schap. Ze gaan een relatie aan. Shepheard gebruikt die relatie om na te denken

over gebouwen in relatie tot machines en landschappen. En dat levert een discours

waar de ontwerper zich op kan richten. We nemen plaats in een wereld waar dingen
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altijd verschillen en overeenkomsten vertonen, altijd relaties mogelijk zijn. In deze

wereld is onderscheid alleen mogelijk op basis van overeenkomst en andersom.

Ons innovatief vermogen wordt met de vraag ‘hoe’, vrolijk aangesproken zodat

hetgeen we op die manier ondervragen er zeer waarschijnlijk anders uit komt te

zien dan in onze ervaring ervan. Daar hebben we zowel Apollo en Dionysos voor

nodig.

‘Hoe is een huis een machine? ‘ Een dergelijke vraag is gevaarlijk. Mensen willen

geen machines als huizen! Een huis is voor hen een levend wezen, iets teders, iets

dat hun hele bestaan moet (onder)houden. Het onbetwist machinale aan een huis

moet onderhuids plaatsvinden, net als bij de mens. Op de vraag waarom een huis

geen machine mag zijn komt met name de instrumentele, technocratische definitie

van de machine naar voren: het monsterlijke van de machine, het absurdistisch

blind herhalende van de machine, zo mooi verbeeld in Charlie Chaplin’s ‘Modern

Times’. Henri Bergson heeft ooit een prachtig boekje geschreven over het lachen. 
10

Daarin stelt hij, zeer oprecht, dat mensen lachwekkend worden naarmate hun

bewegingen die van een machine benaderen: stotend, hoekig, onelegant en niet

intentioneel: alsof hun handelingen van buitenaf worden bepaald. “De mens”, zegt

hij, “onderscheidt zich van de machine door zijn bewegingen tot een perfectie van

elegantie te hebben geoefend.” Er zijn tegenwoordig echter machines die een ele-

gantie behaald hebben waar wij nog wel iets van kunnen leren. Maar juist het knul-

lige, het koddige in de machine maakt het menselijk.

Het boeiende van een machine is dat zij nooit op zichzelf kan staan. Het veronder-

stelt altijd de samenleving en de mensheid als geheel. Zonder mensen, geen

machine en zonder wereld geen mensen. Zoals Samuel Butler beargumenteerde, de

machine is slechts een onderdeel van een veel groter apparaat, de samenleving als

geheel. 
11

Machines sluiten aan op de handen van mensen die weer aansluiten op

het brein van mensen die weer in een gemeenschap leven en producten willen heb-

ben die door machines gemaakt kunnen worden en mensen en machines hebben

grondstoffen nodig, etc. Waar het een begint en het ander eindigt is nog maar de

vraag. Heidegger zag ook ons gereedschap alleen mogelijk als gereedschap, als het

in het totaalbeeld van de mens-in-de-wereld geplaatst kon worden. 
12

Een hamer,

zijn beroemde voorbeeld, is pas een hamer als er spijkers zijn, en als er een hand

is en als er een reden is om spijkers te hameren en als er materiaal aanwezig is

waarin spijkers gehamerd moeten worden om een bepaald doel te bereiken.

EEnnggeelleenn  vvlliieeggeenn

Het interessante is dat de ‘Umbilly I’ boos werd afgewezen door de faculteit

Werktuigbouwkunde toen ze haar als kunstwerk aangeboden kreeg, omdat het

geen werkend vliegtuig was. Men ervoer het kunstwerk als een klap in het gezicht

van de wetenschap. Een vliegtuig moet kunnen vliegen. Dan werkt het pas. Ik heb

daar veel sympathie voor. De afwijzing was een daad van kunstzinnigheid die tot

denken aanzet. Voor de faculteit was de machine ‘Umbilly I’ een niet werkende

vlieg-machine die in plaats daarvan een machine werd met het doel te laten zien

wat werktuigbouwkunde wel is, namelijk een faculteit die machines bedenkt die

werken waarvoor ze ontworpen zijn. De vraag is natuurlijk of dat niet het geval is

met de ‘Umbilly I’. Panamarenko houdt nog altijd vol dat vliegen met de ‘Umbilly I’

moet kunnen… Hij werd in eerste instantie gevleid door het idee dat het op de

afdeling Werktuigbouw zou komen te staan omdat hij trots was op de elegante

beweging en werking van de achtervleugels. Ik heb de ‘Umbilly I’ nooit zien vliegen.

En als ik naar de constructie kijk dan heb ik zo mijn vermoedens. Maar het vliegt.

Dat is zeker. Panamarenko zegt dat het vliegt en dus vliegt het. Maar hoe? Engelen

op een schilderij vliegen ook. En zeg niet dat een engel op een schilderij een voor-

stelling is van een engel die vliegt, want dat is klinkklare onzin. Hebt u ooit een

engel gezien? Nee? Dus hoe kan een engel op een schilderij een voorstelling van

een engel zijn? Engelen vliegen in schilderijen, in dromen, in een virtuele wereld

van wensen en verbeelding. De ‘Umbilly I’ vliegt in diezelfde wereld in ieder geval.

Maar eigenlijk is het vliegen dat zij doet in onze verbeelding het minst interessant

aan de ‘Umbilly I’. We kunnen ook papieren vliegtuigjes in de verbeelding doen

vliegen. Mijn zoon vliegt zo het hele huis door. Ik word er gek van! Ook roze olifan-

ten vliegen goed in de verbeelding! De ‘Umbilly I’ is meer. Het is een machine voor

het denken. Het is een aanzet, een begin. Zoals alle kunst is de ‘Umbilly I’ een

begin voor een tocht. En zo werkt het uiterst goed. Zij het wat verwarrend.

Werktuigbouwkunde heeft met de afwijzing van de ‘Umbilly I’ gezegd: ‘Zo niet!’ En

dat is een goed antwoord. De faculteit Bouwkunde ziet dat anders. Moet dat anders

zien. 

Machines hebben een bijzondere rol in onze maatschappij. Een rol die problema-



tisch wordt op het moment dat we zaken als architectuur en het gebouw ter

discussie stellen. Waarom staat de ‘Umbilly I’ nu zo trots in het faculteitsgebouw

van Bouwkunde? Boven de studenten die maquettes aan het maken zijn van

gebouwen die het aanblik en het gebruik van de ruimte in de toekomst gaan

bepalen? Omdat nu juist bouwkunde een problematische plaats inneemt in een

technische universiteit, en omdat de machine nu een zorgwekkende relatie heeft

met het gebouw.

TTeeddeerree  mmaacchhiinnee

Het was Le Corbusier die zei: “Een huis is een machine om in te wonen”. Dat is hem

zeer kwalijk genomen. Frank Lloyd Wright, een man niet zonder grootsheidwaanzin,

zei op sarcastische toon: “Ja, en een hart is een pomp! Haha! Een hart is een

pomp!” En iedereen schaterde mee. Maar ja, hij had gelijk. Zijn sarcasme op de

koop toegenomen, een hart is een pomp. En dat Frank Lloyd Wright van het hart

een embleem wil maken, een metafoor voor de hartstocht, de wind die door de ziel

waait bij het aanschouwen van iets begeerlijks, is zijn zaak. Maar een hart is een

pomp en daar ben ik als levend wezen erg dankbaar voor. Het pompt bloed.

Vanwaar die afschuw tegen het machinale? Waarom mag een hart geen pomp zijn?

Vanwaar die ridiculisering van de vergelijking tussen het leven en de machine? Is

het ons gevoel bij de idee machine? Zijn we bang het leven goedkoop en belache-

lijk te maken? Maar wordt het niet juist goedkoop en belachelijk door allerlei

sentimentele ellende zoals het idee dat het hart moet doorwaaien in plaats van

pompen? Wat is er mis met pompen en waarom is waaien zoveel beter?

Machines zijn, in tegenstelling tot ons populistisch beeld, uiterst teder en fijnzinnig

en gevoelig. 
13

Ze werken namelijk niet zomaar. Ze werken alleen als wij ze met veel

liefde verzorgen. De reden dat de machines in de fabrieken zo’n monsterlijk uiter-

lijk hebben komt niet door de noodzaak om de machines zo’n uiterlijk te geven,

maar komt omdat we rekening moeten houden met zaken als hufterproofing en de

liefdeloosheid van de werker die van de machine de schietschijf van zijn eigen

wereldlijke of metafysische frustratie maakt. Het komt omdat ze dingen moeten

kunnen doorstaan waar wij te zwak voor zijn. En toch moeten machines vooral

worden bewapend tegen de mens zelf. De ontwerper moet zijn lieve machine

maken tot een monster om de weerzin, de onkunde, de veronachtzaming van de

Panamarenko - Umbilly I / 11

Panamarenko: Pepto Bismo (2003)
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verzorger in te calculeren. Wie z’n schuld is dat? Maar er is een interessante traditie

die het menselijke in het monsterlijke zoekt. Kijk maar naar de roman

‘Frankenstein’ van Mary Shelley. De vijandigheid jegens de machine is een maat-

schappelijke aangelegenheid, waarbij de machine zelf nauwelijks een rol speelt.

Machines doen hun werk zo lang ze aangesloten blijven op de verzorgende hand.

En als die hand wordt weggenomen, houden ze op te werken. Dan krijgen ze een

geheel andere rol. Wij laten het meest belangrijke in de maatschappij, onderhoud,

altijd over aan die mensen die zich nog maar net daarvoor kwalificeren. 
14

Het blijkt

vervelend werk, onderhoud. Dat terwijl het juist het allerbelangrijkste is. Waar ligt

nu de schuld? Zijn we zo ver doorgeslagen in ons metaforisch leven dat we

machines ook echt schuld gaan toekennen? Ik zou juist het tegenovergestelde

willen zeggen: machines zijn teder, wij als mensen zijn hard in de bejegening van

onze omgeving! Voor zover iets een machine is en voor zover die machine werkt, is

het een lichaam dat goed en liefdevol onderhouden moet worden. Zo poetsen wij

onze tanden en dragen we een BH, ter onderhoud van ons lichaam-als-machine. 

Als we met een vanzelfsprekende zorg met onze machines om zouden gaan dan

zouden ze een heel ander uiterlijk hebben, een nog veel tedere structuur en

constructie. Alles wordt menselijk in onze reflectie! In onze reflectie. Wij brengen

dingen tot leven in onze handen en onze gedachten. 

De ‘Umbilly I’ is een machine waar men verliefd op wordt, een tedere machine. 
15

Een machine die in haar teerheid de mens verleidt tot tederheid en zoals alles dat

kwetsbaar en breekbaar is, van de United Nations tot de idee van de waardigheid

van de mens en de beschaving, veel aandacht nodig heeft en veelal krijgt. Zó is het

breekbare het allerkrachtigst. De ‘Umbilly I’ is teder op de manier van een vogeltje

dat zich aan ons overgeeft: het maakt ons voorzichtig. Het wel of niet werken van

de machine als vlieg-machine kan vanwege die teerheid niet eens op de proef

gesteld worden. Haar breekbaarheid is vele malen belangrijker dan haar vermogen

tot vlucht. De elegantie van de achtervleugels spreekt voor zichzelf, maar zelfs de

idiote lompheid van de hoofdvleugels in relatie tot de romp, ook hun breekbaar-

heid is van veel groter belang dan het gewicht dat ze daarmee wel of niet in de

lucht kunnen houden. Hoe zijn ze anders dan de inadequate vleugels van de engel-

tjes van Hans Memling (1485; Koninkijk Museum, Antwerpen). Maak jezelf nu niet

belachelijk door die te bekritiseren ten aanzien van hun werkend vermogen! Dat is

iedereen wel duidelijk. Als men naar het schilderij van Memling kijkt is men met

dergelijke vragen niet bezig. ‘Umbilly I’ is de machine bij uitstek. De moeder van

alle machines omdat het ons laat zien hoe teer de wereld is in onze handen als wij

haar willen gebruiken. Het laat ons zien hoe de mens een machine is, en hoe de

machine het menselijke deelt. Het laat ons zien hoe het huis een machine is en hoe

het huis een mens is. Niet dat huizen mensen zijn, maar toch.

DDeeeell  IIVV

VVlliieeggeenn  eenn  LLaacchheenn

Ik zie een man in pilotenkostuum. Zijn kaak is

stevig, zijn tanden wit. Hij ziet er goed uit, net als

superman, maar dan in pilotenkostuum. Hij lacht de lach van de waanzinnig geluk-

kige. Superman lacht nooit de lach van de gelukkige. Zijn lach, als je goed kijkt,

heeft altijd het doel iets te communiceren: verlegenheid, dreiging, triomf. De lach

van deze man, alhoewel hij het stripfiguuraanzien heeft van een held, een held net

zoals superman, is in zichzelf. Hij lacht zijn genot. Helden zijn niet in zichzelf. Niet

in stripverhalen in ieder geval. Daar zijn ze er altijd voor anderen, ter redding, ter

bewondering, ter teleurstelling, ter lering en vermaak. Deze man lacht omdat hij

het eenvoudigweg niet laten kan. Het is een biologische lach die diep in zijn

lichaam is begonnen, puur geluk. Dat is ook niet verwonderlijk want hij heeft drie

propellertjes per schouder die hem de lucht in proberen te trekken. Hij vliegt, bijna.

Vliegen is een diepe wens. De vervulling van die wens is het lachen waard. Ik weet

nog dat ik vloog in mijn dromen. Ik flapte met mijn inadequate armen en sprong

heel hard en als ik hard genoeg met mijn armen klapte dan bleef ik in de lucht han-

gen en vloog ik over bomen en (voor een of andere reden) vooral langs en om elek-

triciteitspylonen. Het was zalig. Ik denk dat de universiteit als geheel vergelijkbare

dromen nooit mag vergeten. Dus het is maar goed dat ‘Umbilly I’ weer terug is en

boven de studenten hangt: de vliegmachine van Damocles.
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1
Peter Struycken et al., Struycken & Panamarenko, Studium Generale / Technische 

Hogeschool Eindhoven, 1981
2

Hij geeft wel redenen aan in het introducerende artikel van de bundel ‘Struycken & 

Panamarenko’, maar die geloof ik niet. Hij zegt: “Omdat ik niet kan beoordelen wat het

verschil is tussen de gangbare natuurkunde en de fysische theorieën die door 

Panamarenko zijn ontwikkeld heb ik…” welnu, ik geloof dat een zo zorgvuldig en begaafd 

technisch kunstenaar als Struycken wel degelijk wist wat de theorieën van Panamarenko 

natuurkundig voorstelden. Sterker nog, hij geeft het een eindje verder op in het artikel zelf

toe, door Panamarenko naïef te noemen.
3

Een uiterst heldere alinea van Lewin in het reeds geciteerde artikel is hieraan gewijd, waar

in hij min of meer hetzelfde beweert.
4

Stephen Jay Gould, Rocks of Ages, Science and Religion in the Fullness of Life, 2001. Het

boek over Mannen die van Mars af komen is van John Gray en werd in 1992 gepubliceerd.
5

Zoals Kafka bewijst in Het Slot
6

Friedrich Nietzsche, De geboorte van de tragedie, of Griekse cultuur en pessimisme, 1886, 

Ned. Vertaling (2000) door Hans Driessen
7

Zie Albert Benschop’s site www.sociosite.net/labor/TAO/ voor een goede uiteenzetting van 

verschillende definities van de machine. De Engelse wikipedia neemt de definitie van de 

machine zeer serieus, en terecht natuurlijk. De openingszin is: This article is about devices

that perform tasks. For other uses, see Machine (disambiguation). Maar ja. Juist met die 

kwalificatie kom je in een moeras van mogelijkheden terecht…
8

De eerste die dit serieus poneerde was Nietzsche in zijn Vrolijke Wetenschap, 1882. 

Antonio Damasio heeft dit echter op neurologisch gebied wetenschappelijk onderzocht en 

komt tot dezelfde conclusie: Logica beredeneert, het gevoel beslist. Damasio, Looking for 

Spinoza, 2003. Over Paradigma als grondstelling zie Kuhn, natuurlijk, maar vooral ook

Kierkegaard.
9

Paul Shepheard, Artificial Love, A Story of Machines and Architecture, MIT, 2003
10

Henri Bergson, Le rire, essai sur la signification du comique, 1901
11

Samuel Butler, The book of the Machines hoofdstukken 23 - 25 uit Erewhon, 1872
12

Heidegger, Sein und Zeit, 1927
13

Zie ook het werk van Bruno Latour op dit gebied.
14

Dank aan André Dekker van Observatorium, die me hier aan herinnerde.
15

Deze frase komt van een uiterst inzichtelijke bespreking van het werk van Panamarenko, 

waarvan ik zowel de auteur als de titel uit het zicht verloren ben. Als iemand me hier aan

kan helpen houd ik me zeer aanbevolen.
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III Panamarenko, kunstenaar van de beweging

““AAlllleess  kkuunnnneenn  ddooeenn  eenn  aalllleess  kkuunnnneenn  wweetteenn  iiss  mmiijjnn  ddeevviieess..  EEéénn  mmeennss  kkaann  nniieett  aalllleess  wweetteenn,,  mmaaaarr  ggee  kkuunntt  hheett  aallttiijjdd  pprroobbeerreenn..””  1

GGeerraarrdd  VVeerrhhooooggtt

Panamarenko is het pseudoniem van Henri van

Herreweghe (Antwerpen, 1940). De naam verwijst

naar een samentrekking van Pan American Airlines & Co, zo luidt tenminste een van

de verklaringen. Een andere is, volgens de ‘Verklarende Woordenlijst’ 
2
, dat de

naam afkomstig is van een Russische generaal met dezelfde naam. Het verhaal

luidt dat Van Herreweghe een zelfgemaakt transistorradiootje binnen smokkelt op

de Academie voor Schone Kunsten. Hij luistert naar een zender uit Potsdam, waar

hij de naam van deze generaal opvangt. 

Het is een mooi voorbeeld van de vele verhalen en verklaringen die in de loop der

jaren over Panamarenko en zijn werk de ronde zijn gaan doen. En die ook regel-

matig voor verwarring en onduidelijkheid zorgen. Hoe dan ook, vanaf 1965 gebruikt

Van Herreweghe de naam Panamarenko permanent, al overwoog hij eerder ook

pseudoniemen als Poval, Multimiljonair en Nailati Efil, een omkering van ‘Italian

Life’ uit een reisbrochure. 

HHaappppeenniinnggss

In de jaren ’60 maakt Panamarenko popart-achtige beelden en organiseert hij hap-

penings in Antwerpen, waarbij hij onder andere Joseph Beuys ontmoet. Hij rijdt

rond in een grote open Cadillac, gekleed in een strak wit pak met een exotische

Panamahoed en geeft zich uit voor ‘Multi miljonair’. Deze ironische titel eigent hij

zich toe voor het tijdschrift ‘Happening’ dat hij uitgaf met zijn vriend Hugo

Heyrman. Zijn verklaring voor deze titel: “Er stond vooraan in die blaadjes altijd wie

de uitgever was en zo. En dat mòest wel een multimiljonair zijn, anders ging dat

niet! Het zotte was dat iedereen dat rap geloofde ook. Behalve dan mijn ouders.” 
3

Voor Frederik Leen, directeur van het Museum voor Moderne Kunst in Brussel, is hij

een typische representant van deze periode: “De anti-institutionele component in

het denken van de jonge Panamarenko heeft veel te maken met de tijdgeest en de

manier waarop Westerse intellectuelen in de tweede helft van de jaren ‘60 tegen

politiek aankeken. Het is dan ook niet toevallig dat dezelfde tendensen in het werk

van Marcel Broodthaers en Joseph Beuys voorkomen.” 
4

Een van zijn eerste technische werken is een mechanische dakgoot en nationale

roem vergaart hij met zijn magnetische schoenen waar hij in 1967 - korte tijd - mee

tegen het plafond loopt. In datzelfde jaar bouwt Panamarenko zijn eerste vlieg-tuig,

zoals Paul Hefting (destijds conservator van museum Kröller-Müller) deze kunstwer-

ken omschrijft. Zijn eerste grote vlieg-kunstwerk is de ‘Aeromodeller’ (1968 – 1971),

een enorm luchtschip gebaseerd op de Zeppelin waarmee hij naar de tentoonstel-

ling in Sonsbeek (1971) wil vliegen. Er zijn - wederom - meerdere verhalen waarom

dit geen doorgang vindt. Een ervan is dat de burgemeester bang is voor explosie-

gevaar van het krakkemikkig uitziende en met helium gevulde gevaarte. 

IInnsseecctt--vvlliieegg--ttuuiiggeenn

Begin jaren ‘70 krijgt Panamarenko oog voor de vliegmechanismen van insecten, op

basis waarvan hij een aantal ontwerpen maakt om die principes voor de mens toe-

pasbaar te maken. Zoals de ‘Meuganedon’ (1972), ‘Propslibelle’ (1972 - 1974) en de

‘Umbilly I’ die hij in 1976 bouwt. Het zijn allen ‘vrijgezellenmachines’, zoals de

Zweedse criticus en curator Pontus Hulten ze typeert, eenzitters, die door mens-

kracht moeten worden aangedreven. 

Net zoals bij insecten zou de ‘Umbilly I’ door de trillende vleugels kunnen vliegen.

De piloot in de cabine trapt de pedalen rond en zet de aandrijving voor de bewe-

gende achtervleugels in gang. Via tandwielen en een vliegwiel draait de lange aan-

drijfas rond, die uit de cabine omhoogsteekt en over de piloot heen naar de achter-

vleugels gaat. De aandrijfas brengt met een vrijloop-mechanisme en twee torsieve-

ren van een Volkswagenbusje de achtervleugels in een zeer snelle draai- en klap-

beweging, die de ‘Umbilly I’ moet doen bewegen. De vleugels klappen open, de

lucht ‘valt’ erin en wordt door de torsieveren vervolgens weer weggeduwd, waarna

het hele proces opnieuw kan beginnen. 

De naam ‘Umbilly’ verwijst naar de ontkoppeling van het aandrijfmechanisme op

het moment dat de vleugels op hun hoogste punt zijn. Het vliegwiel zorgt ervoor

dat het aandrijfmechanisme gewoon in beweging blijft, wat Panamarenko de vrij-

loop noemt: “Dat is een mechanisme zoals in een fiets, als je achteruit kunt trap-

pen met niks en dat je dan voortdoet.”

Tijdens de ontkoppeling wordt de verbinding tussen het vliegwiel en de klappende

vleugels als een navelstreng losgeknipt; het Latijnse woord ‘umbilicus’ betekent
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Panamarenko: ‘Rug Umbilly IV (1984) 
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‘navel’. Panamarenko kent de term ook uit de ruimtevaart, het is het moment dat de

raket van het lanceerplatform wordt losgekoppeld en de kabel wordt afgeworpen.  

OOvveerr  eexxppeerriimmeenntteenn

Maar het gaat Panamarenko niet alleen om het ontwerpen en bedenken. Vanuit

zowel technisch als artistiek oogpunt is juist het bouwen zelf belangrijk:

“Niet omdat die dingen vliegen, want praktisch geen enkel van die dingen vliegt,

omdat het idee dat erachter zit misschien een te grote stap ineens is. Het gaat erom

een erg goed gevoel te krijgen met de fysische werkelijkheid. Als je nooit iets doet

en alles is conceptueel, dan klopt altijd alles. […..] Maar als je wil hebben dat het

juist is, dan moet ik dat dus maken en zien. Daarom moet je van alles bouwen, om

te weten wat het is. Anders blijf je voor eeuwig filosoferen.” 
5

Daarbij was zijn gevoel voor echtheid steeds zijn leidraad: 

“Het idee dat aan de vliegobjecten ten grondslag ligt is oorspronkelijk en niet

bepaald door het noemen van kunst en wetenschap. Ik ben niet bang om de hele

wereld op te lichten, maar thuis wil ik op een gegeven moment iets zuivers doen. Ik

zal nooit iets aan een object veranderen om het meer esthetisch te maken, meer

kunstzinnig volgens de normen. Ik maak ook geen series: ieder werk is een nieuw

experiment.” 
6

Panamarenko heeft een jaar met de ‘Umbilly I’ geëxperimenteerd, met name om het

juiste materiaal voor de vleugels te vinden omdat die afbraken door de krachten die

erop kwamen te staan. 

Panamarenko: “Ik zat erin met een helm op en mijn vader stond er achter om te

zien wanneer die vleugel ging breken. Die riep dan ‘Stop! Stop!’ Maar dat geklapper

maakte zo’n verschrikkelijk lawaai en ik hoorde dat niet met die helm op. Die vleu-

gel brak en fladderde weg, een heel hoog gezoem, als van een kolibrie. Maar dat

mechanisme ging altijd maar verder, met een halve vleugel en korte stompjes. In de

configuratie zoals het nu is houden de vleugels het nog al lang uit, ze zijn ook vrij

stevig.” 
7

PPooëëzziiee  

Panamarenko heeft in zijn carrière enorm veel gebouwd: vliegtuigen, ruimtesche-

pen en UFO’s, maar ook auto’s, een duikboot en de Archeopatrix, een vogelrobot

met zonnecellen. Zijn grote populariteit als kunstenaar is de laatste jaren alleen

maar toegenomen sinds hij in 2005 met pensioen ging. Hij heeft zijn werk tentoon-

gesteld over heel de wereld, van New York tot Tokyo, Londen en Yokohama.

Panamarenko kijkt dan ook tevreden terug:

“Ik heb bereikt dat ik me 40 jaar goed geamuseerd heb, rijk ben geworden en het

gevoel heb dat er waardevolle stukken tussen staan. Op de retrospectieve in

Brussel had ik het gevoel dat dat wààr was, dat het geen collectie was van allemaal

eigenaardige rommel, maar dat er poëzie in zat. En die poëzie zit er vooral in omdat

ze ècht zijn.” 
8

1, 4, 6
‘Panamarenko, de retrospectieve’, catalogus met essays die ter gelegenheid van de over-

zichtstentoonstelling in 2005 is gemaakt door de Koninklijke Musea voor Schone 

Kunsten van België. 
2, 3

‘Copyright Panamarenko’ van Paul Morrens en Hans Willemse, Amsterdam: Ludion, 2005. 
5

Documentaire ‘Je moet erin geloven’ van Hank Onrust, 1978. 
7, 8

Documentaire ‘Umbilly I has landed’ van Phocas Kroon, 2007 / 2008. 

Panamarenko: Propslibelle (1975)
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FFrreeddeerriikk  LLeeeenn

Als je door een boek over sculptuur in de 20ste eeuw

bladert, valt het op hoezeer kunstwerken het traditi-

onele referentiekader van beeldhouwkunst proberen te doorbreken. ‘Umbilly I’

heeft dan ook maar weinig overeenkomst met de objecten waarop het werkwoord

‘beeldhouwen’ schijnt te duiden. Het is niet gemaakt van solide materiaal zoals

steen of brons, het staat niet op een sokkel en het geeft daarbij ook nog eens de

indruk dat het ergens voor kan dienen. 

VVlliieeggddrroommeenn

De eerste, en wellicht radicaalste afwijzing van het antropomorfisme en de

monumentaliteit die de Westerse beeldhouwkunst beheerste tot het begin van de

twintigste eeuw, vind je vreemd genoeg terug bij een schilder. Pablo Picasso

probeerde in 1913 de mogelijkheden van zijn kubistische beeldtaal uit door het

vormenalfabet van zijn schilderijen in de ruimte van zijn atelier te ontvouwen in

werken zoals ‘Guitare’. 
2

In Parijs had Vladimir Tatlin in april 1914 tijdens zijn

bezoek aan Picasso’s atelier enkele van deze delicate, kwetsbare sculpturen van

karton gezien, die werden samengehouden met touwtjes. Bij zijn terugkeer in

Rusland ontwikkelde hij zijn contrareliëfs die de voorbode waren van het

constructivisme. Tatlin’s open reliëfs werden de eerste sculpturen waarvan de

structurele, opengewerkte opbouw en de nadruk op gespannen vormen en

intuïtieve ruimtelijke organisatie nawerkten tot in de artistieke en maatschappelijke

utopie van de ‘Letatlin’. 
3

Deze ‘Letatlin’ - Letat is het Russische woord voor vliegen

- was een project voor een vliegende machine, waaraan Tatlin werkte sinds 1924 en

waarvan hij tussen 1929 en 1932 een drietal varianten bouwde. 
4

Het tuig moest

vliegen met klappende vleugels, aangedreven door mensenkracht. Ook

Panamarenko’s ‘Umbilly I’ moest worden aangedreven door mensenkracht, maar

terwijl Tatlin zich op de vleugelslag van vogels baseerde, probeerde Panamarenko

de trilling van insectenvleugels te emuleren. 

Tussen de vliegdromen van de voormalige zeeman Tatlin en de zelfbenoemde multi-

miljonair Panamarenko liggen nauwelijks 40 jaar tijdsverschil, maar ze behoren tot

twee totaal verschillende tijdperken en werelden. Toch lijken ze in vele opzichten

heel erg op elkaar in hun gezamenlijk teruggrijpen op de zweeftuigen van Leonardo

da Vinci en Otto Lilienthal, hun anachronistische zin voor vormgeving, hun onver-

schillige houding ten opzichte van het echte vliegen en hun keuze voor aandrijving

door mensenkracht. Geen enkel vliegtuig uit 1929 lijkt nog op de ‘Letatlin’, net

zoals enkel balsahouten bouwpakketten gelijken op sommige vliegtoestellen van

Panamarenko. Ondanks hun aanspraak op technische vernieuwing ziet het er alle-

maal heel erg ouderwets uit, enigszins wiebelig en ook wel een beetje experimen-

teel. Tatlin beweerde dat kunst zich op het pad van de technologie moest begeven.

Ze moest er over waken dat materialen niet in vooraf bepaalde, aan hun eigen-

schappen vreemde vormen, moesten worden geforceerd. Dezelfde gehechtheid aan

de eigenschappen van de grondstof en de inspanning om vormgeving en materiaal

samen te laten vallen, vinden we ook terug bij Panamarenko. De interesses van

beide kunstenaars liggen eveneens dicht bij elkaar in hun vrijmoedige, zelfs roeke-

loze toepassing van de fysica en de wiskunde. Panamarenko’s notitiebladen, teke-

ningen en schetsen staan vol cryptische formules en mathematische aantekenin-

gen, maar ingenieurs spreken met dezelfde tekens een andere taal. 
5

Zijn eigenlijke

interesse ligt in het poëtische object. 
6

Tatlin voelde zich weliswaar een beetje aan-

getrokken tot de fysica van het vliegen, maar hij beperkte zich tot de intuïtieve toe-

passing van de elementaire wetten van de aërodynamica. Hij zag zijn vliegtuigont-

werp als een persoonlijke poëtische bijdrage tot de ontwikkeling van het grote pro-

ject van de Communistische maatschappij, waarin bijvoorbeeld ook de

‘Wolkenbügel’ van El Lissitzky thuishoorden. In Fritz Lang’s film ‘Metropolis’ uit

deze periode kunnen we zien hoe men zich die wereld in zijn Westerse versie voor-

stelde, maar ook hoe die kon ontaarden. Met een onbegrensd vertrouwen in de

techniek wrikte de Communistische wereld zich in haar utopie los van de zwaarte-

kracht en ontplooide zich in de drie dimensies van de leefruimte. Machines aller-

hande bevrijdden de mens van onaangename taken. In de ontwikkeling van de

productiemiddelen en de vormgeving van de omgeving zorgden kunstenaars zoals

Tatlin er voor dat deze wereld menselijk en organisch bleef. “Niet het oude, niet het

nieuwe, maar het noodzakelijke” zo schreef Tatlin. In werkelijkheid kwam er van de

utopie helemaal niets terecht, ontaardde de droom in een door Stalin vormgegeven

nachtmerrie en bleef van Tatlin’s vliegfiets aanvankelijk enkel een dragend en

IV Panamarenko’s wetenschap van de techniek

““......  zzooaallss  ggee  mmeett  lleetttteerrss  vvaann  aalllleess  kkuunntt  ddooeenn,,  zzeellffss  ttoovveerrffoorrmmuulleess  ssaammeennsstteelllleenn””  1
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Vladimir Tatlin: Letatlin (1929-1932)



Panamarenko - Umbilly I / 19

scharnierend element van de vleugel over. 
7

‘Letatlin’ ontstond vanuit de noodzaak

van een maatschappelijke utopie en duurde zolang deze utopie werd gekoesterd. 

IIccaarruuss  eenn  wweetteennsscchhaapp

En dat is nou net het verschil met Panamarenko. In tegenstelling tot Tatlin hoeft

Panamarenko geen grote sociale verbintenis na te komen omdat het georganiseer-

de maatschappelijk project ontbreekt. Kunstenaars maken geen deel uit van de

officiële afvaardiging die de inrichting van de Westerse maatschappij verzorgt. Ze

kunnen hooguit decoratieve elementen aandragen of maatschappijkritisch zijn. Dat

komt zo omdat er in een open maatschappij geen equipe is om de vormgeving van

de wereld te sturen, net zomin als er een welomlijnd plan bestaat om de wereld te

besturen. Panamarenko’s ‘Umbilly I’ is vrij ontstaan uit de verbeelding van de

kunstenaar, zonder ander vooropzet dan te voldoen aan zijn verlangen om een

mooie sculptuur met bewegende elementen te maken waarin de idee van het tril-

mechanisme van insectenvleugels is verwerkt. Als de Eindhovense ‘Umbilly I’ met

achtervleugelaandrijving werkt, dan heeft Panamarenko voor de officierenschool

van de Luftwaffe in Fürstenfeldbruck (Beieren) de ‘Umbilly II’, een variante met

voorvleugelaandrijving ontwikkeld. 
8

De Umbillies moeten zowel de Icarusdroom

van de mens verbeelden als zijn wetenschappelijke reflex. Want de mens wil zijn

dromen ook waar maken, en de wetenschap dient dit nobel doel. Alleen: soms

wordt de wetenschap zelf de droom. Aan het uitgevoerde exemplaar van de

‘Umbilly I’ gaan enkele werken vooraf die ieder een bepaald aspect van de natuur-

kundige problemen, verbonden met dit ontwerp, proberen te ontrafelen. De

verschillende versies van de ‘Meganeudon’ (1972) en ‘Chisto’ (1975) zijn eerdere

werken waarin Panamarenko probeerde om de vlucht van insecten om te zetten in

een mechanisch model. Het voornaamste probleem daarbij was het uitwerken van

een technische mogelijkheid om grote vleugels als insectenvleugels te laten fladde-

ren en vibreren. 

Panamarenko ging naar gewoonte bij de natuur te rade, maar hij moest daar wel

een geologische tijdsprong voor nemen. Met de naam Meganeudon refereerde

Panamarenko aan een voorhistorische reuzenwaterjuffer met een vleugelwijdte van

75 cm 
9
. In de wetenschappelijke literatuur over paleo-entomologie 

10
is namelijk

een voorloper van de libel terug te vinden, de ‘Meganeura Monyi’.  Dit is een libel-

vleugelige paleopterans uit de subgroep van de odonatoptera die 280 tot 300 mil-

joen jaren geleden leefden. Panamarenko maakte er ‘Meganeudon’ van: “Ik heb van

die ‘r’ een ‘d’ gemaakt ja, dat klinkt zo wat meer dinosaurusachtig!” 
11

Niet hele-

maal onterecht merkt de commentator in ‘Copyright Panamarenko’ op dat het

verdraaien van objectieve gegevens om ze vervolgens in een nieuw verband te

integreren, tot de geplogenheden van happening en fluxus behoorde. In een eigen-

tijdse variante van deze stromingen, het situationisme, maakte men er zelfs een

artistieke techniek van: détournement, wat vrij vertaald ‘een andere wending

geven’ wil zeggen. Dit voorbeeld van Panamarenko’s methodologische logica is

inzichtelijk, omdat je zo kan zien met welke vrijheid de kunstenaar zijn bronnen-

materiaal hanteert. Over die artistieke vrijheid liet David Hume zich achteloos

ontvallen dat dichters nu eenmaal leugenaars van beroep zijn, maar dat ze het er

toch op aanleggen om aan hun verzinsels een vleugje waarheid toe te dichten. 
12

Dat was 250 jaar geleden. Leon Battista Alberti had de beeldende kunstenaar 300

jaar eerder voor het eerst enige maatschappelijke status gegeven, waardoor

kunstenaars als Leonardo da Vinci konden uitgroeien tot universele genieën. Hij

begon zijn verhandeling over de schilderkunst door -naar eigen zeggen- de dingen

uit de wiskunde over te nemen die ermee te maken lijken te hebben om vervolgens

de schilderkunst vanuit de grondbeginselen van de natuur uiteen te zetten. 
13

WWeetteennsscchhaapp  eenn  wwoonnddeerrffoorrmmuulleess

Gedurende enkele eeuwen mochten kunstenaars ook wetenschappers en uitvinders

zijn. Maar in het begin van de moderniteit, in de tijd dus toen Hume ongewild de

veranderende status van de kunstenaar aanstipte, ontstond de zelfstandige weten-

schapper en uitvinder. Kunstenaars werden niet meer aangesproken om de nieuwe

inzichten in de natuurkundige of scheikundige processen proefondervindelijk te

vertalen naar nuttige toepassingen. Daarvoor had je nu ingenieurs, die op 100 jaar

tijd de wereld in een technologisch paradijs omtoverden en er in de volgende 100

jaar een elektronische lusthof van maakten. Zo was althans de bedoeling. Dat wil

niet zeggen dat daarom ook alles meteen lukte. Sinds Newton en Bernoulli maakten

natuurkundigen grote vorderingen in het doorgronden van de wetten van de aëro-

dynamica, maar het duurde nog tot 1903 vooraleer men het ook technisch voor

mekaar kreeg om een tuig dat zwaarder was dan de lucht in de lucht te verheffen.

Giovanni Borelli had in zijn postuum in 1680 gepubliceerde studie ‘De Motu
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Animalium’ reeds aangetoond dat mensen niet over dezelfde lichamelijke kenmer-

ken beschikten als vogels. Ze moesten dus niet denken dat ze zich op eigen kracht

door de lucht zouden kunnen bewegen. De natuur moest met geweld worden over-

wonnen. Poëzie kwam er toen niet meer aan te pas. Maar de logica van mechani-

sche processen en poëzie blijven twee uitdrukkingen van dezelfde menselijke

natuur. En het lijkt dan ook onvermijdelijk dat ze elkaar weer zouden ontmoeten.

Het gebruik van standaardkwalificaties als ‘charm’ of ‘strange’ van al even vreemd

benoemde ‘quarks’ in de kwantummechanica duidt er op dat bij natuurwetenschap-

pers sinds enkele decennia toch wel enige twijfel is gerezen over het universele

karakter van het mechanistische wereldbeeld dat in de natuurwetenschappen

wordt gehanteerd. Misschien is het wel een bescheiden poging om terug aanslui-

ting te zoeken bij de wondere wereld van de kunst. 

Kunstenaars daarentegen hadden van Alberti geleerd dat ze de meetkunde goed

onder de knie moesten hebben - “to give an air of truth to their fictions” zou Hume

later zeggen. Ze deden er best aan om daarbovenop de principes van de retorica

toe te passen en zich daarom toe te leggen op het onderrichten, het behagen en te

proberen om het gemoed te beroeren. 
14

Die principes vinden we bij Quintilianus

terug, die overigens in hetzelfde twaalfde boek van zijn ‘Institutio oratoria’ uitlegt

dat een te nauwkeurige omgang met de waarheid het nuttige en doeltreffende

gebruik van de verbeelding niet in de weg mag staan. En dat geldt ook vandaag

nog. Kunstenaars zijn het nu eenmaal aan zichzelf verplicht om onbekommerd met

de wetmatigheden van onze logocentrisch gestructureerde werkelijkheid om te

springen teneinde tot de diepere waarheid en authenticiteit van de menselijke

conditie door te dringen. Taal, zowel in woord als in beeld, is niet meer dan een

stomp voorwerp waarmee we onze subjectiviteit proberen te veruiterlijken. 

Panamarenko moet daarvan niet overtuigd worden. Hij laat in zijn tekeningen en

geschriften zien dat je met de logos van de wetenschap niet alleen algoritmen kan

samenstellen maar ook toverformules kan schrijven. Zoals de kartonnen vormen

Panamarenko: Umbilly II (1976-1977)
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van Picasso’s ruimtelijke collages, gelijken de fragmenten van zijn kwetsbare

formules met touwtjes aan de rand van het blad te zijn bevestigd. Ze zijn even

delicaat als de constructie van de ‘Umbilly I’. Niet om te gebruiken, niet om na te

rekenen. Enkel om naar te kijken en te genieten van de vrijheid om te denken wat je

wil.

1
Panamarenko in; Paul Morrens & Hans Willemse, Copyright Panamarenko. Verklarende 

woordenlijst, Gent & Amsterdam, Ludion, 2005, p. 142.
2

1912, olieverf, potlood, touw, karton, papier, doek, 33 x 18 x 9,5, Musée Picasso, Parijs.
3

Over Letatlin: Anatolij Strigalev, Vladimir Tatlin. Eine Retrospektive, in: cat. Vladimir Tatlin. 

Retrospektive, Düsseldorf, Städtische Kunsthalle, 11 september – 21 november 1993, p. 34 – 41.
4
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5
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6

Frederik Leen, Kunst en vliegwerk. Panamarenko’s ingebeelde droom van vrijheid,  in: 

catalogus Panamarenko, Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, 
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V Umbilly I has landed

DDee  iimmppaacctt  vvaann  eeeenn  kkuunnssttwweerrkk  vvaann  PPaannaammaarreennkkoo  oopp  ddee  TTHHEE--ggeemmeeeennsscchhaapp    

JJooeepp  HHuuiisskkaammpp

“Panamarenko houdt ons voor de gek, maar ook

weer niet. Het is juist zo intrigerend dat hij dat dub-

bele heeft. Als je hem nuchter beschouwt, lijkt het

flauwekul. Maar het blijft mooi.” Paul Hefting 

Opvattingen over de aard en functie van kunst veranderen met de tijd. In 1984 blikt

André Volten, kunstenaar en adviseur van de kunstcommissie van de (toen nog)

Technische Hogeschool Eindhoven, terug op het kunstbeleid van de THE tijdens de

jaren zeventig. Die kunstcommissie, aldus Volten, heeft geprobeerd om ontmoetin-

gen te bewerkstelligen tussen de kunst en de technische wetenschappen. Ook stel-

de ze zich de vraag naar de functie van kunst op het terrein en in de gebouwen.

Ondanks de officiële naam (‘Bestuurscommissie verfraaiing gebouwen en terrei-

nen’) is kunst er volgens Volten niet ‘voor het opsieren van onze binnen- of buiten-

ruimten’. Het gaat om effecten als de schok, de uitbarsting, de herkenning en de

ontroering. “Sommige ontmoetingen leidden tot harmonieuze verbintenissen,

anderen leidden tot botsingen met min of meer catastrofale gevolgen.” 

De adviseur refereert aan de Umbilly I, een werk dat Panamarenko in 1977 persoon-

lijk in zijn cabriolet in Eindhoven komt afleveren. Het vliegtuigje heeft vijftigduizend

gulden gekost en is ‘een uitzonderlijk kunstwerk dat zich helaas niet heeft mogen

verheugen in een overmacht aan gastvrijheid’, aldus Volten. Met het catastrofale

gehalte van die gevolgen is het achteraf allemaal wel meegevallen en anno 2008

heeft het vliegtuigje een warm tehuis gevonden in de boezem van de faculteit

Bouwkunde, maar de introductie van de Umbilly I van Panamarenko in 1977 verliep

niet zonder slag of stoot. In onderstaand relaas wordt een poging tot reconstructie

ondernomen.

EEeenn  kkuunnssttccoolllleeccttiiee  iinn  ooppbboouuww

De Umbilly I is zeker niet het eerste kunstwerk dat in het bezit komt van de

Technische Hogeschool Eindhoven. Het eerste item in de kunstcollectie is het por-

tret dat schilder Peer van den Molengraft in 1957 maakt van prof.dr. Gilles Holst,

een van de drijvende krachten achter de oprichting van de Hogeschool. Het beeld

‘De technische student’ van Oswald Wenkebach wordt in 1963 aan de collectie toe-

gevoegd. Dit beeld (in de woorden van de gulle gever ‘groot van vorm en streng

mathematisch van opbouw’) is een geschenk van de architect van de campus, ir.

Sam van Embden, bij de opening van het Hoofdgebouw. Het is Van Embden die in

1964 het initiatief neemt tot het oprichten van een commissie ‘voor toepassing van

kunstwerken’. De éénprocentsregeling geeft de THE ruime armslag bij het aanschaf-

fen van kunst. Eén honderdste van de kale nieuwbouwkosten, zo bepaalde de

overheid al in 1951, mag besteed worden aan de aankoop van kunst. Van Embden

rekent uit dat er 668.360 gulden aan nagelvaste kunstwerken met een monumen-

taal karakter te besteden is. 
1

Samen met zijn collega H.G. Smelt en met kunstenaar

Christiaan de Moor zet hij zijn gedachten over het kunstbeleid voor de THE op

papier. Kunst moet een aanvulling zijn op de ‘koele architectuur’ van het terrein en

heeft ook een ‘geestelijke functie’. Op advies van De Moor worden in de periode

tussen 1965 en 1970 verscheidene beelden van vooraanstaande kunstenaars aan-

gekocht die een plaats krijgen op de campus. Naarmate de jaren zeventig vorderen,

klinkt van de zijde van de studenten de roep om inspraak en medezeggenschap

steeds luider. Die behoefte geldt ook de inrichting van het terrein en de gebouwen.

Voor het College van Bestuur is dat aanleiding om de kunstcommissie te vervangen

door een ‘Commissie verfraaiing gebouwen en terreinen’.

CCoonnffrroonnttaattiiee

In 1976 bestaat deze bestuurscommissie, die zich

in de wandelgangen overigens nog steeds kunst-

commissie noemt, onder andere uit secretaris Jan

Vlemmix, voorzitter prof. Wout Eijkelenboom,

Leopold Manche, ir. Hans Kalkhoven, Jan Stienstra

en de externe adviseurs dr. Paul Hefting en André

Volten. Vergaderd wordt er in het architecten-

kantoor van Van Embden c.s in Eindhoven. De com-

missie is in die dagen nadrukkelijk op zoek naar

confronterende kunstwerken. “Een technische

onderwijsinstelling met kunst te confronteren heeft

zin, omdat kunst wezenlijk iets anders is dan tech-

Jan Vlemmix
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niek. Het betekent een uitdaging, zowel wanneer kunst zich verzet tegen het ratio-

neel-technische, maar ook wanneer de kunstenaar komt tot een eigen rationeel ant-

woord op de techniek”, noteert Hefting in een tentoonstellingscatalogus die het

Van Abbemuseum en de kunstcommissie van de THE in 1977 gezamenlijk uitgeven.

Er zijn ‘horzelachtige steken van het irrationele’ nodig om de rationele en functio-

nele Hogeschool wakker te schudden. De commissie streeft door de aanschaf van

kunstwerken naar spanningen en conflicten ‘die naar we hopen discussies uitlok-

ken en die daardoor leiden tot het besef dat er in de kunst wezenlijke dingen aan

de hand zijn, die misschien lijnrecht tegenover de essentie van het technisch

onderwijs aan de THE staan’. De voormalige voorzitter van de commissie, architect

prof. Wout Eijkelenboom, bevestigt in een gesprek dat de commissie uit was op de

confrontatie tussen kunst en techniek. “We waren in die dagen in de kunstcommis-

sie veel bezig met het verkennen van de overeenkomsten en verschillen tussen

techniek en kunst. Het ging nadrukkelijk om de rol die kunst aan de THE kon spelen.”

EEeerrssttee  ccoonnttaacctteenn  mmeett  PPaannaammaarreennkkoo

De kunsthistoricus Hefting 
2

is omstreeks 1975 als

extern adviseur aan de commissie verbonden. Hij

werkt als conservator in het Rijksmuseum Kröller-

Müller in Otterlo en in die functie volgt hij ontwik-

kelingen in de moderne kunst op de voet. Hefting

herinnert zich dat hij rond 1970 voor het eerst ken-

nis maakte met Panamarenko in Antwerpen, via

Anny de Decker van de Wide White Space Gallery in

Antwerpen, die al sinds het midden van de jaren

zestig met de kunstenaar samenwerkte. 

Panamarenko was in die tijd aan zijn eerste vlieg-

toestellen bezig, in het befaamde ‘huis A 379089’, een kunstencentrum waarvan hij

informeel coördinator was. De kunstenaar zelf woonde in het ouderlijk huis in de

Biekorfstraat in Antwerpen, boven de schoenwinkel waar zijn ouders bottekes ver-

kochten. “Zijn magnetische schoenen, waarmee hij tegen het plafond kon lopen,

kwamen uit die winkel”, aldus Hefting. Hij herinnert zich ook dat Panamarenko zelf

geen eigen atelier had, maar aan zijn toestellen knutselde in de woonkamer van

zijn ouders. “Daar hingen vliegtuigen aan de muur en een portret van Einstein. Die Overleg tussen Paul Hefting (links) en Panamarenko aan de tafel bij de kunstenaar thuis (1976)

Paul Hefting
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was zijn grote voorbeeld. Hij was een gedrevene in zijn vak en zijn ouders accep-

teerden dat. Ik kwam er een keer op bezoek, toen hij in de huiskamer bezig was om

een apparaat uit te proberen. Daar kwam olie bij te pas en die spoot gewoon over

de stoelen en de crapeauds. Zijn moeder vond dat geen probleem.” 

OOppddrraacchhtt

Hefting komt met de suggestie om Panamarenko te vragen een kunstwerk voor de

THE te leveren. Omdat de kunstenaar zich in een grensgebied tussen kunst en tech-

niek ophield, wisten we dat het werk discussies zou kunnen uitlokken. De formele

opdracht wordt op 4 oktober 1976 op advies van de kunstcommissie door het

College van Bestuur goedgekeurd. Prof. Eijkelenboom herinnert zich dat er vijftig-

duizend gulden beschikbaar kwam voor een werk in opdracht. “Ik had in die tijd

goede banden met de voorzitter van het College van Bestuur, drs. Henk ter Heege,

en die stemde daarin toe.” 

Hefting gaat meermalen bij Panamarenko op bezoek om over de opdracht te praten.

“Die bezoeken zorgden soms voor surreële taferelen. De ouders van de kunstenaar

hadden een hond die verlamd was aan zijn achterpoten. Die kwam nooit buiten, en

moest de trap op geduwd worden naar een platje, waar hij in de buitenlucht zijn

behoefte kon doen.” 

Aan de tafel bij de kunstenaar wordt over de opdracht gesproken. “We konden

vooraf natuurlijk niet tegen de kunstenaar zeggen dat we een werk wilden met twee

vleugels die heen en weer konden bewegen. Maar hij was al langer met Umbillies

bezig in die tijd en dat vonden we zo intrigerend, juist omdat het zo technisch was.

En dat hebben we geweten!”  

BBeerrggeeiijjkk

Panamarenko is geen vreemde in Eindhoven. In 1968 nam hij al deel aan de

groepstentoonstelling ‘Three Blind Mice’ in het Van Abbemuseum. Twee jaar later

zou hij er een solotentoonstelling krijgen. De kunstverzamelaars Mia en Martin

Visser uit Bergeijk legden tijdens de voorbereidingen van ‘Three Blind Mice’ voor

het eerst contact met hem en kochten later zijn ‘Dakgoot’. Dat werd het begin van

een eigen verzameling. De kunstenaar was in de zomers van 1973, 1974 en 1975

maandenlang te gast bij het echtpaar, waar hij een hangar ter beschikking had om

aan zijn ballon van dertig meter te werken. 
3

HHoonndd  zziieekk

Bij een tweede bezoek aan de kunstenaar, in december 1976, gaat de secretaris van

de kunstcommissie Jan Vlemmix mee. Ook Vlemmix raakt danig onder de indruk van

het atelierbezoek: “Ik zal het nooit vergeten. Toen we aanbelden, deed zijn oude

moeder open. Ze begon meteen tegen me te praten. Hij ligt daar maar. Hij staat niet

op. D’r zit geen leven meer in. Ik dacht, wat is hier aan de hand? Ligt de kunstenaar

dood te gaan? Toen bleek dat de hond ziek was en dat zij me aanzag voor de

dierenarts. Dat was een mooie binnenkomer.”

Panamarenko heeft de Umbilly I voor de bezoekers midden in de kamer opgebouwd

en begint de werking van het toestel uit te leggen. “Hij zette een bromfietshelm op,

ging in het toestel zitten en begon te trappen op de pedalen. De vleugels gingen zo

wild op en neer dat we dachten dat ze zouden afbreken. Panamarenko zelf was er

van overtuigd dat zijn toestellen konden vliegen. Hij vond het geweldig en zat te

lachen. Pas na een uur of twee vroeg zijn moeder of het niet tijd was dat hij ons wat

te drinken aanbood.” 

Vlemmix maakt met de kunstenaar de afspraak dat hij zijn vliegtuig persoonlijk in

Eindhoven zal komen afleveren: “Ik stond te wachten bij de vijver van het

Hoofdgebouw en daar kwam hij aanrijden in zijn Volkswagen cabriolet. De Umbilly I

op de achterbank; de romp en de vleugels staken er uit. Hij heeft zelf meegeholpen

om hem in elkaar te zetten.” 

DDrroommeenn  oovveerr  vvlliieeggeenn

De Umbilly I zal volgens afspraak op een plek komen waar mensen hem elke dag

zouden zien. “Midden in het leven”, aldus Hefting.

Om het confronterend effect zo groot mogelijk te laten zijn, wordt in overleg met de

kunstenaar naar een ruimte in de W-hal op het hogeschoolterrein gezocht, waar het

toestel tussen de technische opstellingen van de afdeling Werktuigbouwkunde

geplaatst kan worden. De kunstcommissie stuit echter al direct op tegenwerking

van die afdeling. Paul Hefting herinnert zich de reacties: “De werktuigbouwers

zagen niet in dat het apparaat bedoeld was als een droom over vliegen.

Medewerkers en studenten ervaarden het als een belediging, want zij zagen het als

techniek.” Vliegen is volgens Hefting voor Panamarenko altijd een ernstig spel

geweest: “Hij wist natuurlijk dat zijn toestellen niet echt konden vliegen. Zijn eerste

werken waren ook droomwerken. In Otterlo hadden we in 1975 tekeningen van



Panamarenko geëxposeerd vol met officiële berekeningen. Mensen die daar enigs-

zins verstand van hadden, zagen meteen dat het allemaal flauwekul was. Maar het

zag er zo officieel en keurig uit!” De realistische toestellen van Panamarenko leid-

den vaak tot misverstanden, weet Hefting. “Hij maakte op een gegeven moment

ook automobielen. Kröller-Müller had zo’n auto in huis en die werd uitgeleend aan

het Museum voor Schone Kunsten in Brussel. Ze kwamen hem ophalen met een

sleepwagen! Ze zagen het kunstwerk als de auto die het niet was.” 

OOnnddeerr  wweerrkkttuuiiggbboouuwweerrss  

Ter voorbereiding van de plaatsing van de Umbilly I zoekt voorzitter Eijkelenboom

de hoogleraar-beheerder van de afdeling werktuigbouwkunde, prof.ir. Wim

Koumans
4

in diens werkkamer op, om over de plaatsing van de Umbilly te praten.

“Maar Koumans voelde daar niets voor.” Ook een uitgebreide delegatie van de

commissie slaagt er niet in hem te overtuigen. Hefting legt eind november 1976 in

een brief aan Panamarenko uit waarom het apparaat geen plek in het volle leven

tussen de werktuigbouwkundigen zal krijgen. De argumenten van Koumans: een

afdeling werktuigbouwkunde beschikt ’bij lange na’ niet meer over de mogelijk-

heden van vrije inventie, creativiteit en inspiratie als vroeger. Men is ‘met handen

en voeten’ gebonden aan de eisen die de industrie stelt. De vrijheid willen ze

overigens wel weer in ere herstellen, maar daar kunnen ze geen kunstenaar bij

gebruiken. Daarmee zouden ze ‘hun probleem ondermijnen’. Hefting nodigt

Panamarenko nog een keer uit naar Eindhoven te komen om zijn werk toe te

lichten. 

Eijkelenboom herinnert zich dat Koumans er tijdens een gezamenlijke treinreis van

Amsterdam naar Eindhoven in toestemde om de Umbilly I tijdelijk op de afdeling te

plaatsen, op voorwaarde dat er geen commotie zou ontstaan. Maar die ontstaat er

wel degelijk en in november 1977 krijgt het toestel daarom een neutrale plek in een

glazen vitrine op het zogenaamde ‘plein’ bij bureau Pers en Voorlichting, tussen de

loopbrug naar het Hoofdgebouw en de ingang naar de W-hal. Alsof het kunstwerk

een overtreding heeft begaan, wordt er een ‘proeftijd’ van één jaar vastgesteld.

OOppeenniinngg

Bij de ‘installatie’ van het object op 7 november, in aanwezigheid van de kunste-

naar, wordt er een kleurenvideo vertoond over de constructie en de bedoeling van

de werken van de Vlaamse meester. Niet iedereen is onder de indruk. Dat geldt ook

voor de voorzitter van het College van Bestuur, drs. Henk ter Heege: “Ik ben wegge-

lopen bij de aanbieding van de Umbilly. Ik kon er geen touw aan vastknopen en

vond het eerlijk gezegd flauwekul. Ik weet wel dat het apparaat op zo weinig

enthousiasme kon rekenen, dat het later op een verhoogde constructie in het

Hoofdgebouw moest worden geplaatst. Dan kon niemand er bij.” 

Binnenhuisarchitect en lid van de kunstcommmissie Jan Stienstra krijgt van

architect Jacques Choisy de vraag om schetsen te maken om de Umbilly hoog in de

hal van het Hoofdgebouw te plaatsen. 

Panamarenko zelf kijkt ruim dertig jaar later met de nodige ironie terug op zijn con-

frontatie met de Eindhovense academici. “Zo’n Hogeschool is een kweekschool

voor mensen met veel kapsones. Weet u wat die onnozele professorkes zeiden toen

ik op de Technische Hogeschool kwam? Van die vliegtuigjes kun je er waarschijnlijk

nog veel meer maken? Ik zei: ja, dat zal ik dan wel doen ook.”
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Officiële installatie van de Umbilly I. Met onder andere Henk ter Heege (links), Panamarenko

(midden) en Leopold Manche (rechts ). (1977)



KKnnoottssggeekkkkee  uuiittvviinnddiinnggeenn

Geheel volgens de intentie van de kunstcommissie leidt de plaatsing van de

Umbilly I dus tot discussie. In het blad TH-Berichten verschijnen ingezonden

brieven. De eerste is van de hoogleraar Elektrotechniek prof.ir. Fons Heetman. Hij

rekent deze ‘uiting van kunstzin’ tot de categorie ‘knotsgekke uitvindingen van de

19e eeuw’. Bedenkelijk vindt hij het, dat er om het kunstwerk een dure vitrine is

gebouwd, en dat in een tijd waar van de ene week op de andere zestig personen op

straat worden gezet. Heetman, inmiddels al weer negentien jaar emeritus, vertelt

dat hij destijds geen hekel had aan het werk. Maar hij had problemen met de hoe-

veelheid geld die aan de Umbilly I werd uitgegeven. “De THE zat in die tijd krap in

de middelen. En dat ding kostte verschrikkelijk veel geld. Voor het onderwijs kregen

we te weinig, maar er werd wel zo’n kunstwerk aangeschaft, dat niemand boven-

dien wilde hebben. Ze konden er geen plaats

voor vinden. Je moet geen biefstuk kopen als

je alleen maar geld voor hamlapjes hebt.”

Volgens Heetman waren de reacties op het

kunstwerk vrij extreem: “Normaal kun je

bewondering voor een kunstenaar aflezen als

een Gauss-kromme. Er zijn grote bewonde-

raars, mensen zonder uitgesproken mening

en vervloekers. Bij Panamarenko ontbrak die

middenmoot van stille aanbidders.” De kun-

stenaar zelf is ook nu nog niet onder de

indruk van het verwijt dat voor een kunstwerk

in die tijd zo veel geld werd uitgegeven. 

“Op die glazen doos waar hij in stond, hadden

studenten geschreven dit kost vijftigduizend gulden. Daar hadden we ook een

zwembad van kunnen kopen of zo. En het gekke was, het kostte méér dan vijftig-

duizend gulden. Maar dat wisten ze niet. Ik heb dat altijd omgekeerd gezien: de

Umbilly I kostte minder dan een doodgewoon huiske van niks. En er is er maar één

van.”   

CCoolluummnniisstt  TThheeoo

In het interne blad TH-Berichten is columnist Theo in 1977 van oordeel dat het wel

losloopt met de openbare discussie over de Umbilly I. Dat komt ‘naar zijn beschei-

den mening’ omdat een groot gedeelte van het TH-volkje bestaat uit notoire

kankeraars. ‘Flink op dreef, maar verder niet bereid om hun neus
4

uit te steken.’

Theo constateert dat het merendeel van de passanten het ‘Umbilly-aquarium’ niet

eens ziet: de meesten sloffen door alsof er totaal niets staat. En zo is het misschien

ook. Anderen vinden dat het vliegtuigje gewoon in de weg staat. Er verschijnen ook

positieve reacties in het blad. Ingezonden briefschrijvers Sjef van Griensven, Niek

van Vugt en Madeleine Steigenga zien de Umbilly I als een essentieel ‘anti-techno-

kratische’ uiting van kunst. ‘De Commissie Verfraaiing Gebouwen en Terreinen heeft

bij de aanschaf van dit object de THE overwonnen. Als je goed kijkt kan het je inspi-

reren te leren te relativeren. Misschien is het ook fijn.’ 
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Prof.ir. Fons Heetman

Umbilly I op de originele locatie in de W-Hal (1977)
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KKoouummaannss

De kunstcommissie laat het er niet bij zitten. Na de introductie van het kunstwerk

en de reacties van de afdeling Werktuigbouwkunde, verzamelen de leden zich ten

huize van André Volten in Amsterdam om met hoogleraar Koumans in gesprek te

gaan. Deze verontschuldigt zich voor de standpunten die hij als bestuurder

inneemt: die mogen iets minder serieus genomen worden. “Ik ben zelf niet zo

tegen Panamarenko als mijn bestuur - ik ben een beetje tegen Panamarenko gewor-

den bij de inwijding van de Umbilly I, bij het verhaal dat daar over het videocircuit

kwam en dat voor mij of een grapje was (een heel somber grapje) of humbug.” De

hele geschiedenis doet hem denken aan het verhaal van de nieuwe kleren van de

keizer. Dat de afdeling het werk niet wilde hebben, is volgens hem waarschijnlijk

een teken van onzekerheid. Technici zijn zo verdiept in details, dat ze vervreemd

zijn van het globale. Eijkelenboom stelt dat de discussie over de Umbilly I nog een

onverwacht staartje kreeg. “Koumans en ik spraken af dat we onze studenten een

zelfde ontwerpopdracht zouden geven: het maken van een schemerlamp. Zoals te

verwachten was, waren de werktuigbouwers vooral bezig met de techniek en de

bouwkundigen met de vormgeving. Maar uiteindelijk oogstten de ontwerpen van de

werktuigbouwers de meeste bewondering.”

VVaann  AAbbbbeemmuusseeuumm

De strategie om het vlieg-tuig, zoals Hefting het kunstwerk nadrukkelijk omschrijft,

een jaar lang binnen de THE op proef tentoon te stellen, zou gebaat zijn bij steun

vanuit de buitenwereld. Het helpt als het gerespecteerde Van Abbemuseum bereid

is om een kleine tentoonstelling rond Panamarenko in te richten. Al in juli 1977

schrijft Paul Hefting een brief aan museumdirecteur Rudi Fuchs, waarin hij melding

maakt van het ‘enorme verzet’ van de werktuigbouwers aan de THE tegen het

‘ondermijnend element in het onderwijs’ dat de Umbilly I vormt. Hij voegt daaraan

toe: “Zoals alle autoriteiten is ook het College van Bestuur wel gevoelig voor

positieve geluiden van buitenaf. Het CvB vindt Panamarenko een charlatan, een

derderangs knutselaar, maar wanneer ze van anderen horen dat de man toch wel

iets is en in elk geval in de kunstwereld op zijn (andere) waarden geschat wordt,

dan zullen ze misschien wat milder worden en in elk geval voorzichtiger in hun

oordelen.” Fuchs is bereid mee te werken en de gevraagde expositie wordt op 

9 december van datzelfde jaar geopend.

LLuussttrruummjjaaaarr  11998811::  OOppnniieeuuww  eeeenn  ccoonnffrroonnttaattiiee

In 1981, vijf jaar na de aankoop van de Umbilly I, bestaat de Technische Hogeschool

Eindhoven vijfentwintig jaar. Er is een lustrumthema bepaald, ‘Techniek: mensen-

werk’ en Studium Generale grijpt het jubeljaar aan om de oude, niet afgemaakte

discussie over het toestel nieuw leven in te blazen. Er komt een tentoonstelling

over Kunst en Techniek, waarvoor Panamarenko en de Nederlandse kunstenaar

Peter Struycken worden uitgenodigd. Jean Leering schrijft in een inleiding bij de

tentoonstellingspublicatie dat de kunstcommissie en Studium Generale vijf jaar na

dato nog steeds met vragen zitten rond de kwestie Umbilly I: ‘Zelfs hoogleraren die

pleiten voor meer stimulering van de creatieve vermogens tijdens de studie en

daarbij meer aandacht voor kunst op de THE serieus voorstaan, namen in de dis-

cussie rond deze aankoop een afwijzend standpunt in’.

Op 7 september wordt de tentoonstelling in de hal van het Hoofdgebouw geopend.

En weer verschijnen er kritische ingezonden brieven in het Hogeschoolblad. 

P. Hanekroot roept iedereen cynisch op om de fantastische tentoonstelling te

komen bekijken. “In een periode waarin de geldmiddelen vanuit de overheid

slinken, waarin minimumloners zich de laatste grond onder de voeten zien weg-

gemaaid, waarin het werkloosheidscijfer boven de 400.000 is gestegen, ziet een

aantal innovatieve mensen kans veel, ja zeer veel geld los te krijgen voor eigen-

lijk...niks.” 

WWeetteennsscchhaapp  eenn  ssppeell  

Geld is niet het enige onderwerp waar de critici van Panamarenko zich aan storen.  

Een tweede heikel punt blijft de vliegwaardigheid van zijn ontwerpen en de bij-

behorende natuurwetenschappelijke pretenties. De centrale vraag die het werk van

Panamarenko steeds weer oproept, is die naar zijn vliegintenties. Is het nou wel

zijn bedoeling dat zijn toestellen kunnen vliegen of juist niet? Gelooft hij er zelf in?

De meningen zijn daarover verdeeld. Niet in het minst doordat de kunstenaar zelf

daar in zijn uitingen nogal ambigu over is.

De eerste ontwerpen van de kunstenaar voor vliegtuigjes dateren al uit 1967 en in

het begin van de jaren zeventig doet hij wel degelijk zijn best om de Kernerprijs in

de wacht te slepen. Dat was een door een industrieel uitgeloofde beloning voor een

door menskracht aangedreven en gestuurd vliegtuig. Hij verblijft zelfs een tijd in

Engeland om aan zo’n toestel te werken, maar de vliegpogingen lopen op niets uit.
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“Hoe meer Panamarenko met de professionele vliegtuigtechniek begon te concurre-

ren, des te meer moest hij zich met natuurkundige en technische literatuur bezig-

houden”, stelt de Duitse kunsthistoricus Lucius Grisebach in een artikel. Volgens

de Vlaamse kunstcritica Francisca Vandepitte schakelt Panamarenko voortdurend

tussen wetenschap en spel, realiteit en fictie, herinnering en droom.

“Enerzijds”, poneert Vandepitte, “wordt de kijker telkens weer geconfronteerd met

een aantal min of meer bekende natuurwetenschappelijke of technische feno-

menen, waarover hij vaag wel eens iets gehoord heeft. Anderzijds weet hij dat zijn

kennis fragmentarisch en ontoereikend is en dat Panamarenko’s enthousiaste

uitleg bevattelijk en overtuigend klinkt.”

NNaammaaaakk--wweetteennsscchhaappssmmaann

Maar op de Eindhovense wetenschappers heeft dat speelse natuurwetenschappe-

lijk enthousiasme opnieuw een averechts effect. Naar aanleiding van de expositie

in het Hoofdgebouw mengt hoogleraar Koumans zich in 1981 weer in het debat. Op

de THE, vindt Koumans, is een imitatie te zien van slecht begrepen techniek, dus

een imitatie van namaakkunst. ‘Kent u het verhaal van de nieuwe kleren van de

keizer?’ 

Paul Hefting neemt de handschoen op en schrijft Koumans een brief, waarop deze

hem weer van repliek dient. Hefting, zo maken we op uit de reactie van Koumans,

constateert dat de gesprekken over Panamarenko en de confrontatie tussen tech-

niek en kunst in 1977 blijkbaar nutteloos zijn geweest. Dat is Koumans niet met

hem eens. “Wel heb ik inmiddels een paar jaar de reacties geobserveerd van de

studenten die dagelijks langs onze Umbilly I lopen en waargenomen hoe cynisch zij

dit als een onvolwaardige imitatie van techniek zien, niet als creatieve kunst die

nieuwe wegen baant. Sterk gesimplificeerd: zij herkennen het niet als kunst, zien

het als bedrog of als grapje (maar dan wel een erg duur grapje).”

Koumans uit bovendien zijn teleurstelling over het feit dat er wéér gekozen wordt

voor Panamarenko om de relatie tussen techniek en kunst toe te lichten. Verder

ergert hij zich er aan dat de kunstenaar verkondigt dat hij nieuwe theorieën heeft

gevonden. “Daarin is hij dan geen kunstenaar maar een would-be of namaak-

wetenschapsman. Kenmerk van wetenschappelijk bezig zijn is dat je je theorieën

pas ventileert als je ze met onderzoekresultaten kunt staven. Ik daag hem (of jou)

uit om dat te doen. Als hem dat lukt zal ik hem serieus nemen als wetenschaps-

man. Maar dan niet meer als kunstenaar.” 

BBrriieeffwwiisssseelliinngg  LLeewwiinn--PPaannaammaarreennkkoo

Iemand die een poging doet de kunstenaar serieus te nemen is de Nederlandse

fysicus dr.ir. Walter H.G. Lewin, hoogleraar aan het, door Eindhovense ingenieurs

zeer gerespecteerde, Massachusetts Institute of Technology.

Tussen Lewin en Panamarenko is in 1981 op initiatief van kunstenaar Peter

Struycken een briefwisseling op gang gekomen, die wordt afgedrukt in de lustrum-

publicatie. 

Lewin erkent dat Panamarenko een belangrijk kunstenaar is, die zijn kunst soms

koppelt aan zelfontwikkelde wetenschappelijke ideeën. Verdieping in die ideeën

leidt onherroepelijk tot een clash tussen twee werelden, die elkaar niet kunnen en

willen begrijpen. 

“Ik heb niets van wetenschappelijke waarde kunnen vinden en ik nam aanvankelijk

aan dat Panamarenko’s fantasie-ideeën, hoe belangrijk misschien ook voor z’n

kunst, niet bedoeld waren om daar iets zinnigs over te zeggen”, meldt Lewin in zijn

inleiding tot de briefwisseling. 

Ongetwijfeld heeft de natuurkundige zich laten verleiden door het gegeven datCartoon uit TH Berichten (1978)
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Panamarenko lijkt te spreken in de taal van de wetenschap, compleet met

schema’s,  formules, vergelijkingen en verwijzingen naar de fysische opvattingen

van Einstein en Bohr. Maar al snel loopt de briefwisseling uit op een rituele dans

vol wederzijds onbegrip. 

Lewin vergelijkt de wiskunde van de kunstenaar met ‘algenbrei’ en verwijt hem zijn

gebrek aan respect voor de wetenschap. “Zo’n houding is kenmerkend voor wat wij

in de Verenigde Staten een crackpot noemen. Een wetenschappelijke crackpot

redeneert dat wetenschappers blind zijn voor zijn ideeën, want ze willen niet dat

hun eigen ideeën omver worden geworpen. Crackpots zijn niet door zinnige

argumenten te overtuigen.” De briefwisseling levert hilarische passages op, zoals

wanneer Panamarenko Lewin bedankt voor diens brief van 19 juni 1981. “Het is een

toppunt van knoeiwerk en voor je rekeningen krijg je 0/10 punten. Een toppunt voor

de vele schoolse bemerkingen en ouderwetse wetenschapsfilosofietjes.” De discus-

sie mag op niets uitlopen, Panamarenko put er wél inspiratie uit voor een nieuw

werk, Panamarenko’s Negentroop ‘naar de sterren met vliegende schotels en

magnetische krachten’.  

PPaannaammaarreennkkoo  rreevviissiitteedd

De werktuigbouwkundige prof.dr.ir. Joep Schlösser, sinds 1990 emeritus hoog-

leraar, 
5

herinnert zich de discussies over Umbilly I en kijkt met enige weemoed

terug op de gemiste kansen. “Achteraf heb ik er spijt van dat ik Panamarenko nooit

in mijn lessen aan de orde heb gesteld. Hij had het middelpunt kunnen zijn van een

daverend college dat je bijblijft, een echte naildriver. Studenten zouden moeten

leren de kennis, de taal en de producten van een andere discipline te respecteren.

Ze mogen zien dat er verschil is tussen kunst en wetenschap, maar ook dat er geen

kloof tussen zit. In zekere zin is Panamarenko een werktuigbouwer; maar dan een

die werkt met bamboe, lichtmetaal en zijde in plaats van met ijzer en staal.”

Schlösser ziet het werk van de Antwerpenaar als de gematerialiseerde abstractie

van de idee ‘vliegen’. “Een werktuigbouwer denkt bij dat idee direct aan weerstand,

vleugelprofiel, drukverdeling en dynamische stabiliteit. Hij zit gevangen in de wet-

ten van de natuurkunde, de materiaaleigenschappen, de eisen van de klant en de

kosten. Binnen die kaders moet hij een constructie ontwerpen die het doet. Een

kunstenaar als Panamarenko stelt zich de vraag: wat is vliegen? En bouwt vervol-

gens een tool om te vliegen, met dit verschil dat het niet hoèft te kunnen vliegen.

Natuurkundige wetten beklemmen zijn geest.

Wanneer mensen alleen maar naar zijn vliegtuig

hoeven te kijken, heeft het materiaal niets te lij-

den. Zo vallen de begrenzingen weg en houdt je

de absolute, gedestilleerde essentie over.”

Respect voor de kunstenaar vereist volgens

Schlösser dat je hem niet de maat moet nemen

met fysica. “Had ik aangeboden om zijn vleugels

voor hem door te rekenen, dan had hij waar-

schijnlijk gezegd Laat me met rust. Je verknoeit

de essentie van mijn werk!”

Schlösser hoorde echter pas van de Umbilly I

toen de kunstcommissie het werk al had

aangekocht.

“Wat de kunstcommissie deed, drong niet echt door tot de dagelijkse werkvloer.

Daar bestonden andere zorgen. Ik herinner me niet dat ik er met onze afdelings-

voorzitter Wim Koumans ooit over gesproken heb. Dat er zoveel geld aan een

kunstwerk werd uitgegeven, interesseerde me niet zo. Er werd in die tijd zoveel

geld uitgegeven, zowel aan nuttige als aan onnutte zaken. En er zullen altijd hoog-

ontwikkelde geesten blijven met kritiek op de aanschaf van kunst, omdat er juist op

dat moment bijvoorbeeld ook behoefte is aan een nieuw apparaatje om punten te

slijpen. Maar daar zou de kunstcommissie zich niets van moeten aantrekken, want

anders laat je geen spoor van cultuur na.” 

Noten
1

Losse kunstwerken vielen officieel niet onder de éénprocentsregeling, maar dat stond in de

praktijk aan de THE de aanschaf van grote beelden blijkbaar niet in de weg. “Vanaf den 

beginne ook is het aanschafbeleid op een eigenzinnige manier gevoerd”, meldt het

Gedenkboek van de TU/e uit 1991.   

2
De man die verantwoordelijk was voor het contact tussen THE en vlieg-tuigbouwer 

Prof.dr.ir. W.J.M. Schlösser
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Panamarenko beleefde zelf een vroege luchtdoop. Paul Hefting werd in 1933 geboren in 

Eelde, in het noorden van Drente. Zijn vader was daar dominee en was bevriend met de 

directeur van het regionale vliegveld. “Mijn herinneringen van voor mijn zesde levensjaar 

zijn vervlogen, maar ik kreeg te horen dat ik al op mijn vierde mee mocht in een éénmotorig

vliegtuigje en dat mijn speelgoedbeer toen uit dat toestel is gevallen. Toen ik later voor de 

PTT werkte, ben ik nog een keer met zo’n klein vliegtuigje, dat de directie gebruikte om van 

het hoofdkantoor in Groningen naar Den Haag te reizen, meegegaan. Op zoek naar die 

beer!”

3
Het is niet onmogelijk dat juist tijdens die zomers in Bergeijk, waar de hommels rond het

huis vlogen, Panamarenko’s belangstelling voor de vliegtechniek van insecten is ontstaan. 

Die fascinatie voor insecten vindt een vertaling in het ontwerp van de Umbilly I. In het

videointerview van 21 november 2007 herinnert Panamarenko zich ‘de vele hommels in 

Eindhoven’, waarmee hij hoogstwaarschijnlijk het onder de rook van Eindhoven gelegen 

dorp Bergeijk bedoelt.  

4
Prof.ir. W.A. (Wim) Koumans (1928-2001) was van 1976 tot 1978 hoogleraar-beheerder 

(decaan) van de toenmalige afdeling werktuigbouwkunde.

5
Men leze: nek

6
Prof.dr.ir. W.J.M. (Joep) Schlösser (*1927) was van 1962 tot 1990 hoogleraar aan de faculteit

Werktuigbouwkunde van de TU/e en bestuurder van de Academie voor Industriële Vorm-

geving Eindhoven, de voorloper van de Design Academy Eindhoven. Schlösser heeft al

vanaf zijn jeugd een passie voor vliegen en vliegtuigen en was aan de TU/e oprichter van de

studenten zweefvliegvereniging ‘ZES’. Hij groeide op in het mijngebied van Zuid-Limburg. 

Zijn vader wilde graag dat hij mijningenieur zou worden, maar de jonge Schlösser voelde 

meer voor lucht- en ruimtevaart. Uiteindelijk werd het een compromis tussen hogere en 

ondergrondse sferen: werktuigbouwkunde. 

Gebruikte bronnen

Niet gepubliceerde bronnen

- Gesprekken met prof.ir. Fons Heetman (8 februari 2008),  Jan Stienstra (29 januari 2008), 

Jan Vlemmix (29 januari 2008), dr. Paul Hefting (19 maart 2008), prof.dr.ir. Joep Schlösser 

(22 januari 2008),  drs. Henk ter Heege (25 maart 2008) en prof. Wout Eijkelenboom (25 

maart 2008)

- Interview Gerard Verhoogt en Jacob Voorthuis met Panamarenko, 21 november 2007 

- Archief van de commissie Studium Generale, TH Eindhoven 1957-1980

- Archief prof.ir. Sam van Embden, ODEE d 925, NAI, Rotterdam

- Brief van dr. Paul Hefting, conservator Rijksmuseum Kröller-Müller, aan drs. Rudi Fuchs,  

directeur Stedelijk van Abbemuseum, 1 juli 1977

- Notitie dr. Paul Hefting over CvB besluit d.d. 4 oktober 1977   

- Gespreksnotitie dr. Paul Hefting, adviseur kunstcommissie, ongedateerd   

- Briefwisseling prof.ir. Wim Koumans en dr. Paul Hefting, oktober 1981

TH berichten, jaargang 22, nr. 20, 18-01-1980. De Umbilly I op de heuvels voor het Auditorium

gefilmd voor het programma ‘Denkbeeld’
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- Paul Hefting, verslag van een gesprek tussen Koumans, Volten, Eijkelenboom, Thijs en 

Hefting ten huize van Volten, ongedateerd 

- Brief van Paul Hefting aan Panamarenko, 30 november 1976

Gepubliceerde bronnen:

- Paul Hefting, ‘De Umbilly I, een vlieg-tuig’, in: Van Abbemuseum Eindhoven, Panamarenko, 

Umbilly I, in samenwerking met de Commissie Verfraaiing Gebouwen en Terreinen van de 

Technische Hogeschool Eindhoven, Eindhoven (1977) 

- Rudi Oxenaar, ‘Panamarenko in Bergeijk’, in: Lucius Grisebach en Paul Hefting, 

Panamarenko, Otterlo. Brussel/Bruxelles. Ausstellung und Katalog, Nationalgalerie Berlin, 

pp 85-93.

- Paul Hefting, ‘1960-1968, notities uit gesprekken met Panamarenko, Hugo Heyrman en 

Anny de Decker’, in: Lucius Grisebach en Paul Hefting, Panamarenko, Otterlo. 

Brussel/Bruxelles. Ausstellung und Katalog, Nationalgalerie Berlin, pp 22-43.

- Jean Leering, ‘Gesprek met Anny de Decker over Panamarenko’,  in: Lucius Grisebach en 

Paul Hefting, Panamarenko, Otterlo. Brussel/Bruxelles. Ausstellung und Katalog, 

Nationalgalerie Berlin, pp 53-57.

- Lucius Grisebach, ‘Panamarenko-Pionier-Ingenieur-Onderzoeker-Kunstenaar’, in: Lucius

Grisebach en Paul Hefting, Panamarenko, Otterlo. Brussel/Bruxelles. Ausstellung und 

Katalog, Nationalgalerie Berlin, pp 58-75. 

- Struycken en Panamarenko, Een publikatie bij een tentoonstelling ter gelegenheid van het

vijfde lustrum van de Technische Hogeschool Eindhoven, Studium 

Generale/Lustrumcommissie THE september 1981.

- Francisca Vandepitte, ‘Panamarenko’s reis naar de sterren en terug, of de poëzie van de 

fictieve wetenschap’, in: Panamarenko, de retrospectieve, uitgeverij Ludion Gent 2005.

- Joep Huiskamp, De kleine TU/e encylopedie 1956-2006, Eindhoven 2006.

- Bestuurscommissie verfraaiing gebouwen en terreinen van de Technische Hogeschool

Eindhoven, Kunst, Eindhoven 1984.

- Ir. Han Lörzing et al., Ensemble, de kunstcollectie van de Technische Universiteit Eindhoven,

Eindhoven 2001.

- TH Berichten 1977, 1978, 1981

Umbilly I op de tentoonstelling ‘Bêtes et Hommes’ in Parc de la Villette in Parijs
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De Umbilly I bij Lydia Beerkens na restauratie (2008)
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GGeerraarrdd  VVeerrhhooooggtt

Na de tentoonstelling bij het Van Abbemuseum in

1979 heeft de ‘Umbilly I’ in eerste instantie een zwer-

vend bestaan gekend, vooral in het Hoofdgebouw.

Want, zoals Jan Vlemmix, destijds secretaris van de Kunstcommissie TU/e opmerk-

te, het beheer van kunstwerken was niet geregeld. Uiteindelijk vond het werk een

vaste plaats bij de Faculteit Bouwkunde, in de bibliotheek. De Kunstcommissie

heeft van oudsher nauwe contacten met deze faculteit, onder meer omdat bouw-

kundigen/architecten commissieleden en/of voorzitter van de Kunstcommissie

waren. Van 1988 tot 1999 was dr.ir. Jan Thijs Boekholt voorzitter. 

Op zijn initiatief werd een vaste locatie voor de ‘Umbilly I’ gezocht. 

VVeerrzzooeekk

Boekholt: “Een goede locatie was echt een probleem. Panamarenko wilde niet dat

de Umbilly I echt ergens kwam te hangen aan een plafond, het moest alleen de

suggestie wekken dat hij zou kùnnen vliegen. Het werk stond bijvoorbeeld in de hal

van het Hoofdgebouw, maar dan kon het gebeuren dat je de TU/e binnenkwam en

dat er een student in zat. En dàt was toch niet helemaal de bedoeling. De

Kunstcommissie heeft toen een plaats gezocht waar continu toezicht was en waar

een goede sfeer heerste ten opzichte van kunst.”

Dat werd de bibliotheek van de faculteit

Bouwkunde, waar ir. Paul Dinjens faculteitsbiblio-

thecaris was (1988 - 2001). 

Dinjens: “In 1988 werd ik de nieuwe bibliothecaris,

toen de bibliotheek ook werd gerenoveerd. Het ver-

zoek om de ‘Umbilly I’ daar te plaatsen vond ik

prima, alleen al omdat ik het een prachtig object

vond voor die ruimte. Bovendien kon ik bij de ope-

ning van de bibliotheek de vleugels laten plaatsen

door beide mensen die betrokken zijn bij de biblio-

theek, namelijk prof.dr.ir. Thijs Bax, decaan van de

faculteit en Jo Sterk, de TU/e-bibliothecaris. Maar we moesten het werk eerst

restaureren.” 

WWeeeekkmmaakkeerrss

Die restauratie in 1988 was hard nodig. De doorzich-

tige kunststof van de romp was gebarsten, de ach-

tervleugel was kapot en het werk was vervuild. De

oorzaak was tweeledig: enerzijds speelde de tijd het

kunstwerk parten, anderzijds de bruiklenen. 

Boekholt: “Die student die erin gezeten heeft zal de

‘Umbilly I’ geen goed gedaan hebben, maar de

beschadiging aan de doorzichtige voorkant is vooral

ontstaan omdat de weekmakers uit de kunststof

waren verdwenen, waardoor het bros wordt en gaat

barsten. Het hout van de staartvleugel was spontaan

uit elkaar gebarsten en het doek was gescheurd.”

Bijkomend probleem was dat er eind jaren ’80 nauwelijks kennis was hoe je

moderne kunst, met de nieuwe materialen, het beste kon restaureren. Het doel van

Boekholt en Dinjens was om het beeld herstellen zoals de kunstenaar dat voor

ogen had, een moderne opvatting voor die tijd. Daarvoor namen Boekholt en

Dinjens eerst contact op met Panamarenko zelf, maar die bleek geen tijd te hebben.

Uiteindelijk besloten Boekholt en Dinjens om de restauratie zelf aan te pakken, in

samenwerking met de technici in de werkplaats van Bouwkunde. 

Boekholt: “Het idee was ‘Als er ergens kennis van moderne materialen bestaat,

moet het op de TU/e zijn bij de werkplaats van Bouwkunde’. Daar zitten vakmensen

en die zijn gewend om met vreemde, ook kunstzinnige, ideeën om te gaan. Paul en

ik zijn eerst met de afgebroken stukken van de achtervleugel naar de Kruisstraat in

Eindhoven gegaan naar een hengelsportwinkel. Daar zei men meteen ’Oh, die

komen uit Zeeuws Vlaanderen.’ Daar konden we exact dezelfde hengeltoppen

bestellen, wat de zaak aanzienlijk vergemakkelijkte. Ook de kunststof waar de

romp mee bekleed was, was gewoon voorhanden.”

VI ‘In veilige(r) haven’

HHeett  oovveerrlleevveenn  vvaann  eeeenn  ttooppssttuukk::  eeeenn  vvaassttee  ppllaaaattss  eenn  rreessttaauurraattiiee

Ir. Paul Dinjens

Jan Thijs Boekholt
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CCoonncceessssiiee

Het grootste probleem was de bekleding van de staart. Volgens Boekholt en

Dinjens was de originele stof een soort kunststof weefsel. 

Boekholt: “Onze verwachting was dat die weer vrij snel zou gaan scheuren. In de

plaats daarvan kozen we zijde. Dat is eigenlijk de enige concessie die we gedaan

hebben. De zijde had wel exact dezelfde structuur en kleur als het origineel. Het zat

met knoopjes aan de hengeltoppen vast, met een beetje bisonkit erover heen. We

hebben het zo conscientieus mogelijk gedaan, dus ook bewust knullige knoopjes

gemaakt.”

Hoewel men bij de werkplaats van Bouwkunde wel wat gewend was, bleek deze

restauratie voor bezoekers en medewerkers van de werkplaats geen alledaags

gebeuren, zo mag het volgende citaat van Boekholt aantonen: 

“Mensen die in de werkplaats kwamen kijken, vroegen me: 

Dat kan toch veel netter?

Ja, zeiden wij, maar het moet helemaal niet netjes.

Oh nee? Maar wat is het dan?

Een kunstwerk.

Oh’. En wat kost dat dan?

50.000 gulden.

50.000 gulden?!” 

Het uiteindelijke resultaat vinden Boekholt en Dinjens voor 99.0 procent geslaagd,

een stelling die grotendeels door restaurator Lydia Beerkens ondersteund wordt

(zie hoofdstuk VII). Boekholt en Dinjens hadden ook niet veel keus, het werk moest

hoognodig gerestaureerd worden, anders zou de ‘Umbilly I’ het niet gehaald

Foto’s van de installatie van Umbilly I in de bibliotheek van de faculteit Bouwkunde (1988)
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hebben. Boekholt legt uit waarom: 

“Iets dat stuk is verdwijnt makkelijk naar het magazijn, waar het verder kapot gaat.

En op een gegeven moment wordt het daar weggegooid door iemand die niet weet

wat het is. Daar zijn helaas voorbeelden genoeg van.”

RReessppeecctt

Het is opmerkelijk dat de ‘Umbilly I’ al die jaren veilig in de bibliotheek heeft

gestaan, terwijl er dagelijks toch tientallen studenten en medewerkers langs lie-

pen. Het werk is nauwelijks beschadigd door zweethandjes -het zuur in de transpi-

ratie is funest voor kunstwerken- of doordat er tegen de tere voorvleugels aan werd

gelopen.

Dinjens: “Als je de bibliotheek binnenkwam, stond in het eerste gedeelte altijd

kunst. Daar kwamen studenten door als ze naar boeken wilden. Ik denk dat studen-

ten de ‘Umbilly I’ wel zagen, maar niet altijd even bewust. Dat ze er voorzichtig mee

omgingen was voor mij altijd een teken dat ze het kunstwerk in zijn waarde lieten

en er daarom respectvol mee om gingen. Belgische bezoekers waren wild enthou-

siast, om niet te zeggen jaloers op ‘onze’ Panamarenko. Die liepen er ook

onmiddellijk naar toe.” 

Bij de bibliotheek heeft de ‘Umbilly I’ altijd haar ‘thuis’ gehad. Toen de faculteit

verhuisde naar Vertigo kwam ze daar in de vide op vloer 1, op een vlonder boven de

werkplaats. Ook nu nog is de ‘Umbilly I’ een gewild kunstwerk dat vaak gevraagd

wordt voor exposities van Panamarenko. Het werk wordt nog wel in bruikleen

gegeven, zij het echter onder strikte voorwaarden om het in een zo goed mogelijke

conditie te houden.  

De officiële openingshandeling met Jo Sterk (uiterst links), Jan Thijs Boekholt Thijs Bax en Paul Dinjens De Umbilly I na installatie in de bibliotheek van de faculteit Bouwkunde
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VII Back to the Future

DDee  rreessttaauurraattiiee  vvaann  ddee  ‘‘UUmmbbiillllyy  II’’  vvaann  PPaannaammaarreennkkoo

LLyyddiiaa  BBeeeerrkkeennss  &&  SSaammii  SSuuppppllyy

Als de THE in 1976 aan Panamarenko de opdracht

geeft voor een kunstwerk, maakt de Antwerpenaar

een schetsontwerp voor een soort voorloper van de

ligfiets met als aandrijving grote bewegende vlindervleugels achterop. De bij-

gaande, verklarende tekst luidt: ‘UMBILLY’ (type I), met bionetische aandrijving-

mechanisme; insectenmechanisme met torsieveren, vliegwiel vrije slag hoog

frequente vleugelslag. 10 Hz – 180° slagcirkel.” En verder: “6 meter spanwijdte,

profiel draagvleugel: 6v- .1,8 lift.-13° gepijlt – slankheid 6 vliegsnelheid 45 km/u.

Pedaalaandrijving via tandwielen en torsiestaaf.” (zie foto 1) 

Daarmee geeft Panamarenko de essentie weer van zijn nieuwe ontwerp ‘Umbilly I’,

een zich op menskracht voortbewegend vehikel dat zou moeten kunnen vliegen

middels een voor bepaalde insecten typische vleugelslag.  

De aandrijving voor de bewegende achtervleugels wordt geleverd door de bestuur-

der, die in de cabine de fietstrappers rond trapt. Via tandwielen en een vliegwiel

draait de lange aandrijfas rond, die uit de cabine omhoog steekt tot achteraan.

Deze brengt via een vrijloop-mechanisme en twee torsieveren (zie foto 2) de achter-

vleugels in een zeer snelle draai- en klapbeweging, die uiteindelijk de ‘Umbilly I’

moet voortbewegen. De cabine is geconstrueerd uit lichtgroen geschilderd balsa-

hout, met extra houten latjes waarover transparante plastic folie staat gespannen.

Het gevaarte rijdt op drie kinderwagenwieltjes, die maar een klein stukje onder de

cabine uitsteken, wat het geheel een aërodynamisch effect geeft. In de cabine zit

aluminium plaatwerk en een constructie met buizen, waarin de zijvleugels steken.

De gecapitonneerde zitting en rugleuning voor de piloot zijn met blauwe stof

bekleed. (zie foto 3) De grote piepschuimen zijvleugels zijn met calqueerpapier

overtrokken en steken strak naar achteren. Ze hebben geen bewegende functie. De

space-achtige puntjes aan de vleugeltoppen (zie foto 4) zijn waarschijnlijk verloren

gegaan in de periode voor 1988; de toppen zijn nu iets afgerond. 
1

Foto 1: Ontwerptekening Umbilly I (1976), met rechts de aanwijzigingen op de tekening
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VVlliieeggbbeewweeggiinnggeenn

Intrigerend aan de werken van Panamarenko is de vraag of ze het ook werkelijk

zouden doen, of deze ‘Umbilly I’ ook echt 45 km per uur haalt, zoals de gemiddelde

brommer. (zie foto 8)

De ontwerptekening van het aandrijfmechanisme laat zien dat de eerste opzet van

Panamarenko anders was: vanuit een vlakke horizontale, brede positie zouden de

achtervleugels omhoog en weer naar beneden moeten bewegen. (zie foto 1). In de

uiteindelijke versie staan de vleugels een kwartslag gedraaid ten opzichte van de

torsieveer, opgesteld met de punten omhoog. De reden voor de wijziging is waar-

schijnlijk de test die Panamarenko in 1976 –thuis- heeft gedaan. Als hij, gezeten in

de ‘Umbilly I’, begint te trappen vliegen de brokstukken al snel in het rond, waarna

alleen nog stompjes ronddraaien op de plaats van de achtervleugels (zie voor een

uitgebreide beschrijving hoofdstuk III en VI). Panamarenko heeft daarna zelf de

achtervleugels opnieuw gemaakt.  

Recent is tijdens de restauratie nog een voorzichtige poging gewaagd de pedalen

rond te draaien 
2
. Als de pedalen één volledige omwenteling maken, draait het

vliegwiel bijna 18 keer rond en daarmee de krukas 2,5 maal. 
3

(zie foto 8)

Aangekomen bij de overbrenging achteraan, waar de krukas de beweging via tand-

wielen op de torsieveren en de achtervleugels overbrengt, wordt de test uit veilig-

heidsoverwegingen gestaakt. De kracht, nodig om de vleugels ook maar enigszins

naar een horizontale positie te forceren, kan onderdelen in het bewegingsmecha-

niek vervormen en lasverbindingen kunnen het begeven. De overbrenging loopt

achteraan vast en als de opgebouwde spanning vrijkomt, kan er met één klap flinke

schade ontstaan aan de achtervleugels. 

RReessttaauurraattiieeggeesscchhiieeddeenniiss  

De momenteel 32-jarige ‘Umbilly I’ heeft het nodige meegemaakt en is inmiddels

drie keer grondig gerestaureerd. 

In de eerste 10 jaar eisen regelmatige verplaatsingen binnen de TU/e-gebouwen,

enkele bruiklenen naar het buitenland en een tijdelijke opslag hun tol. In 1988  is

de ‘Umbilly I’ al zo beschadigd dat het werk niet meer te tonen is : een ingrijpende

reddingsoperatie is noodzakelijk. Restauratie van moderne kunst is op dat moment

Foto 2: De vrijloop van de Umbilly I Foto 3: De gecapitonneerde zitting met rugleuning en de lange aandrijfas
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niet meer dan een hoofdpijndossier binnen het traditionele restauratievakgebied.

Problemen worden in de regel opgelost door de kunstenaar zelf of in samenspraak

met de restaurateur. Als Panamarenko het te druk blijkt te hebben om de restaura-

tie uit te voeren, besluit de Kunstcommissie TU/e, bij gebrek aan gespecialiseerde

restauratoren, de restauratie zelf ter hand te nemen. Dr.ir. Jan Thijs Boekholt en ir.

Paul Dinjens gaan aan de slag om het werk te herstellen. (zie ook hoofdstuk VI).

Originele onderdelen worden zoveel mogelijk behouden, de rest wordt met grote

nauwkeurigheid zo goed mogelijk gereconstrueerd. Boekholt en Dinjens vervangen

de kapotte onderdelen van de achtervleugels, zijnde de oranje spanbogen en het

doek integraal. De cabine krijgt een nieuwe transparante folie. De ‘Umbilly I’ krijgt

een vaste plek in de toenmalige bibliotheek van Bouwkunde en de schade blijft

daarna beperkt. 

Door bruikleentransport van dit internationaal gewaardeerde kunstwerk van

Panamarenko vindt regelmatig demontage plaats. Daarbij worden beide zijvleugels

en de achtervleugels van de cabine afgehaald.  Een barst in één van beide zijvleu-

gels (zie foto 5) leidt in 2000 tot de tweede restauratie. De verlijming van de grote

polystyreenvorm van de vleugel heeft losgelaten van de interne aluminiumpijp. De

vleugelvorm kantelt naar beneden. Het rubber van de bandjes is bros en latjes aan

de zijkant van de cabine laten los. De witte polystyreen vleugels worden hersteld,

schoongemaakt en opnieuw verlijmd, kleine schades worden behandeld.
4

(zie foto 6)

TTeerruugg  nnaaaarr  hheett  oorriiggiinneeeell??

In 2008 vindt opnieuw restauratie plaats, ditmaal volledig gericht op het zijden

doek, dat sinds 1988 zat opgespannen in de achtervleugels
5
. Onder invloed van

licht vervalt natuurlijke zijde, waardoor de vezels vergaan en het weefsel snel

scheurt. De zijde die Boekholt en Dinjens in 1988 als vervanging van het origineel

uitkozen vanwege de beste optische gelijkenis met de oorspronkelijke stof, is ver-

geeld en op steeds meer plaatsen gescheurd. Dit maakt integrale vervanging van

de stof noodzakelijk. Eerst is onderzoek gedaan naar het originele materiaal. Op de

schetsontwerpen staat de indicatie voor het doek materiaal: 60 grams Nylon doek.

Dit wordt ook in latere gesprekken bevestigd door Panamarenko, maar hij zegt

tegelijkertijd dat vlieger- of zeildoek ook goed is. Zo mag wat hem betreft ook het

moderne ripstop polyester (spinakerdoek) worden gebruikt. Vroege foto’s laten zien

dat de kleur van het oorspronkelijke doek veel witter is dan het sterk vergeelde

zijde. Cruciale vraag is waar de authenticiteit ligt van ‘Umbilly I’, hoeveel het werk

afwijkt van het originele uiterlijk en waar de betekenis ligt die Panamarenko aan dit

vroege werk gaf. Wordt het recente voorstel van de kunstenaar gevolgd door

opnieuw ander doek in de vleugels te spannen, of is het beter het originele

materiaal, 60 grams Nylon, te nemen? Dat moet dan wel een beetje op kleur

worden gebracht omwille van het ‘patina’; het mag er niet splinternieuw uitzien 
6
.

Deze discussie over behoud en herstel, en daarmee over authenticiteit van het

kunstwerk, doet zich permanent voor binnen het nieuwe vakgebied van de moderne

kunst restauratie 
7
. ‘Teruggaan naar het origineel’ is per definitie onmogelijk omdat

de leeftijd van een kunstwerk en de veroudering van materiaal onomkeerbaar is.

Maar herstel van een werk samengesteld uit vergankelijke kunststof en hergebruik-

te, oude mechanische onderdelen vraagt meer dan uitsluitend een materiële aan-

pak. Abstracte aspecten zoals ‘de optie om te kunnen vliegen’ en ‘de experimen-

tele, prototype uitstraling’ zijn vertaald in lichtgewicht materialen en het hoge doe-

Foto 4: Umbilly I in orginele staat (1977)
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het-zelf gehalte van de uitvoering. De restauratie moet eenzelfde imperfecte indruk

wekken, maar wel state-of-the art zijn uitgevoerd wat betreft stabiliteit en reversibi-

liteit. De stof die ter reconstructie van de oude achtervleugels wordt gebruikt moet

dus sterk zijn, niet verouderen, goed opgespannen worden, maar tegelijk de indruk

geven dat het origineel door Panamarenko in de achtervleugels met draden,

knopen en lijm is aangebracht. De kleur van het originele Nylon zou na 32 jaar wit-

ter zijn dan het sterk vergeelde zijde. In die zin wordt met het nieuwe Nylon wel een

sprong terug naar vroeger gemaakt. Uiteindelijk is gekozen voor 60 grams Nylon

stof, die iets wordt gekleurd zodat deze past bij de ‘leeftijd’ die ‘Umbilly I’ inmid-

dels heeft. 

OOnnttddeekkkkiinnggssttoocchhtt

Tijdens de vervanging is opmerkelijk veel origineel materiaal gevonden. De zijde is

voorzichtig losgehaald uit de bogen van de achtervleugels, om de vorm uit 1988 te

behouden. Het doek zit geklemd, verlijmd en deels genaaid tussen de dubbele con-

structie van oranje vishengels, en oranje en bruine kunststof staven. (zie foto 7)

Beide vleugels zijn gelijk van vorm maar verschillen qua formaat: de linker vleugel

is 136 x 54 cm; de rechter 140 x 50 cm. 
8

De knoop midden op het doek, waar de dubbele, schuin geplaatste oranje stokjes

kruisen met de twee bruine, blijkt origineel: Panamarenko heeft de knoop dik aan-

gezet met veel garen, daarna met lijm doordrenkt. Vervolgens moet hij hem over-

langs open hebben gesneden, zodat de stof tussen het dubbele kruis door gescho-

ven kon worden. Bij de knoop zijn restjes oude stof gevonden, net als op de bruine

staven onderaan en tussen de met popnagels vastgezette aluminiumhouders,

waarin de schuin geplaatste kruisstaven steken. Deze staven vertonen oude lijm-

sporen en randen van knoopdraad op andere posities dan sinds 1988. Ze zitten met

boogjes van ijzerdraad vast aan de gebogen hengeltoppen en zijn origineel, net als

de bruine staven in het midden en onderaan. De vervanging uit 1988 heeft zich

beperkt tot het doek en de oranje bogen, lijm en rijgtouw, en is met grote zorgvul-

digheid uitgevoerd volgens de standaard van de restauratie van moderne kunst,

door zoveel mogelijk te behouden en zo exact mogelijk te reconstrueren. De beslis-

sing om de complexe ingreep in 1988 door te zetten, is cruciaal geweest voor het

voortbestaan van de ‘Umbilly I’. De zorgvuldigheid van toen heeft de reconstructie

van het doek nu haalbaar gemaakt. Het is nu aan ons om de ‘Umbilly I’ zo lang

mogelijk in een goede staat te behouden voor de toekomst. 

Foto 5: Beschadiging van de vleugels, ontstaan door regelmatige demontage

1
Bij de restauratie van 2000 bleek dit verschil na vergelijking met oude foto’s. Panamarenko 

vindt de huidige vorm niet bezwaarlijk (telefoongesprek met Panamarenko 2000, zie 

Behandelingsrapport Lydia Beerkens 2000).  
2

Op 4 maart 2008 is onderzoek gedaan naar de beweging en overbrenging in de verschillen

de onderdelen van ‘Umbilly I’. De tests zijn uitgevoerd zonder de achtervleugels aan te 

koppelen. Deze zijn separaat op beweegbaarheid getest. 
3

De tekening uit de serie van vier tekeningen van Panamarenko in het bezit van de TU/e 

waarop de aandrijving staat uitgewerkt, van de pedaalbeweging tot aan de achtervleugels, 

vermeldt in het bijschrift ‘30 x omwenteling vliegwiel’. Zie ook foto 4. 
4

Behandelingsrapport, Lydia Beerkens 2000. De restauratie gaat vooraf aan de overzichts-

tentoonstelling in de Hayward Gallery in Londen, voorjaar 2000.  
5

De restauratie is uitgevoerd door Lydia Beerkens en Sami Supply, voorjaar 2008. 
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Foto 1 : Tekening 1 uit serie van 4. Op deze ontwerptekening staat de ‘Umbilly I’ met een 

gesloten zwarte cabine en de vleugels nog in horizontale positie. Panamarenko: 

‘Ontwerp TH Eindhoven Umbilly type I’. (1976) Blauwe en zwarte inkt, potlood op 

papier. Kunstcollectie TU/e;  afmetingen: 47 centimeter (breed) x 32 centimeter 

(hoog).

Foto 8: Tekening 2 uit serie van 4. Het aandrijfmechanisme is gedetailleerd uitgewerkt van 

de trappers tot aan de vleugels. Panamarenko: ‘Ontwerp TH Eindhoven Umbilly

type I’. (1976) Blauwe en zwarte inkt, potlood op papier. Kunstcollectie TU/e;  

afmetingen: 47 centimeter (breed) x 32 centimeter (hoog).

Foto 7: De vishengeltoppen vooraan zijn in 1988 vervangen. Iets daarachter zijn de originele staven

zichtbaar. Deze konden behouden blijven bij de laatste restauratie in 2008

Foto 6: Achtervleugels met een opstelling van geteste en gebruikte restauratiematerialen

6
Deze problematiek van ‘Umbilly I’is besproken op 28 februari 2008 in de ‘Balansgroep’ van 

de SBMK, Stichting Behoud Moderne Kunst. Conservatoren en restauratoren uit de 

Nederlandse moderne kunstmusea discussiëren over de winst- en verliespunten bij 

restauratie van moderne kunst, onder voorzitterschap van Rik van Weegen. 

Zie verder: www.sbmk.nl
7

Zie: IJ. Hummelen, D. Sillé (ed.), ‘Modern Art: Who Cares? An interdisciplinary research-

project and an international symposium on the conservation of modern and contemporary

art’, Stichting Behoud Moderne Kunst en Instituut Collectie Nederland, Amsterdam 1999, 

herdruk 2005.
8

Zie verder: Sami Supply & Lydia Beerkens, Restauratierapport ‘Umbilly I’ (1976); 2008. 
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Foto 8: Ontwerptekening Umbilly I (1976)
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VIII Panamarenko en architectuur

RRaallpphh  BBrrooddrrüücckk

In maart 2008 begonnen ir. Ralph Brodrück en Frans

Franssen met studenten Bouwkunde en Industrial

Design aan een workshop ‘Panamarenko’. Doel was om vanuit verschillende invals-

hoeken de essentie van het werk van Panamarenko te doorgronden. Onderstaande

tekst schreef ir. Ralph Brodrück voor deze workshop. 

Op 1 juli 1977 vroeg Paul Hefting, destijds conservator bij het Kröller-Müller

Museum, aan de toenmalige directeur van het Van Abbemuseum, Rudi Fuchs, of hij

bereid is om een tentoonstelling te organiseren rondom het werk van

Panamarenko. Hefting hoopte met deze tentoonstelling draagvlak te creëren bij het

College van Bestuur van de TH Eindhoven. Het voornemen van Panamarenko om de

‘Umbilly I’ binnen de faculteit Werktuigbouw te exposeren, riep namelijk een

enorme weerstand op. 

“Panamarenko maakte de ‘Umbilly I’ en hij wilde dit insect-achtige vlieg-tuig graag

geplaatst zien op de afdeling Werktuigbouw, als instrument tussen alle andere”,

schreef Hefting en vervolgde met: “Dat stuitte op enorm verzet van deze afdeling,

omdat ze dit object beschouwden als ondermijnend element in het onderwijs.” 

De manier waarop Panamarenko kunst, wetenschap en techniek in zijn werk op een

poëtische manier met elkaar in verband brengt, wordt eind jaren zeventig zeker als

controversieel beschouwd. Panamarenko wordt in de kunstwereld gezien als een

ingenieur, dichter en natuurkundige die fysische grootheden als zwaartekracht en

magnetisme onderzoekt en zich bezighoudt met vragen die het universum betref-

fen. 

Op het moment dat Hefting spreekt over een ‘instrument’, een aanduiding die ook

door Panamarenko zelf wordt gebruikt, dan is de ‘Umbilly I’ kennelijk te lezen als

een toestel ten dienste van het wetenschappelijk onderzoek. Maar op welke manier

is dit kunstwerk dienstbaar aan de wetenschap? En waarom is het werk van

Panamarenko een interessant thema binnen het huidige architectuuronderwijs? 

Om hier antwoord op te geven, is het nodig om het werk van deze kunstenaar wat

nauwgezetter te analyseren. Onafhankelijk van gangbare theorieën of kunst-

stromingen bouwt Panamarenko objecten die in eerste instantie eerder gebruiks-

voorwerpen lijken dan kunstwerken. De functionaliteit van zijn objecten is promi-

Stefan Zwegers’: prototype van ‘Spirals of light’



nent zichtbaar en lijkt altijd helder, het gaat om een duikboot, een auto of een

vliegende schotel. Hun werking is navolgbaar, ook al lijkt het op het eerste gezicht

om prototypes te gaan die nog moeten worden geperfectioneerd. 

Tegelijkertijd is rond dit functioneren een bewust aangebrachte afstand merkbaar

waardoor het object op geen enkele manier lijkt te willen samenvallen met de

werkelijke hoedanigheid van een vliegtuig of duikboot. Deze vervreemding maakt

het voor de beschouwer mogelijk om uit de vertrouwde werkelijkheid van het hier

en nu, in een wereld te stappen, die een andere en grotere werkelijkheid bezit dan

de vertrouwde. In deze andere werkelijkheid roept het werk een veelvoud aan

associaties en betekenissen op. De materialisatie van het kunstwerk, de manier

waarop het gemaakt is, vormt zonder twijfel de basis voor de zintuiglijke waar-

neming en de functionaliteit is een eerste handreiking om deze waarneming te

duiden. Het poëtische aspect van een kunstwerk van Panamarenko wordt geopen-

baard door deze specifieke relatie tussen functionaliteit en materialisatie.

Panamarenko maakt met zijn kunst duidelijk dat materie geen inert medium is

waarin ieder idee kan worden uitgedrukt, maar dat ieder materiaal zijn eigen

specifieke eigenschappen en kenmerken heeft die ook als zodanig waarneembaar

zijn. Precies daarom is zijn werk van betekenis voor het huidige architectuuronder-

wijs. Ook voor een gebouw is het van belang dat de relatie tussen gebruik en mate-

rialisatie niet alleen beheerst wordt door de efficiëntie van het productieproces,

maar dat de technologie gezien wordt als betekenisdrager met een poëtische

dimensie. 

In de workshop is het nadrukkelijk niet de bedoeling om een kunstwerk te maken.

We proberen een idee te materialiseren. Hoe kunnen we een object maken dat uit-

drukt hoe het zich door een bepaald medium beweegt. De suggestie van de bewe-

ging en de aard van het medium moet deels voortvloeien uit vorm, maar voorname-

lijk uit de aard van de materialen, uit de manier waarop het object gemaakt is en de

manier waarop de materialen elkaar onderling ontmoeten. Daarbij vragen we ons

voortdurend af op welke manier het object wordt ‘gelezen’, welke associaties roept

het op. Dat is een hele uitdaging, alle keuzes worden bepaald vanuit onze directe

zintuiglijke ervaring met de wereld.

Panamarenko - Umbilly I / 43

Nina Geurds: prototype van ‘The fruit/vegetables drawing machine’ 

Luuk van den Berg, Maike van Agt, Iggy Dekkers, Chantal Spaan en Sake Bosma: prototype van 

‘de Rog’
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IX Panamarenko op ‘De Driestam’

GGeerraarrdd  VVeerrhhooooggtt

Sommige kunstenaars hebben die kwaliteit: hun

invloed reikt verder dan museum of galerie. Dat

geldt ook voor het werk van Panamarenko. In Eindhoven is zijn werk niet alleen te

zien op de TU/e of in het van Abbemuseum. Als een bijna logische spin off is zijn

werk ‘Unusual mechanisms for man powered aircraft’ te zien bij basisschool ‘De

Driestam’, op een steenworp afstand van de TU/e. 

Toen Johan Buizert, directeur van De Driestam, Arie van Rangelrooij van het bureau

Architecten–en-en benaderde voor een nieuw gebouw, stelde hij tevens voor om

iets speciaals te doen. De Jenaplanschool profileert zich met het thema techniek en

Buizert wilde daar iets van terugzien in het uiterlijk van het gebouw. Het overleg

resulteerde in het idee om dit kenbaar te maken via het grote geluidswerende

scherm dat bij de school staat. De noodzaak daarvan is evident, aangezien De

Driestam op de hoek ligt van de Montgomerylaan en de Pastoriestraat aan de

rondweg in Eindhoven. 

Van Rangelrooij studeerde aan de TU/e en kent het werk van Panamarenko goed,

mede dankzij de ‘Umbilly I’ en hij stelde voor om te refereren aan de Belgische kun-

stenaar. Enerzijds vanwege de speelsheid van diens ontwerpen, anderzijds

vanwege diens link met techniek. Zijn keuze viel op de vlinder van Panamarenko,

officieel ‘Unusual mechanisms for man powered aircraft’ ofwel ‘Big Quadru flipflop’

geheten. 

Architecten–en-en vereenvoudigde het ontwerp van het viervleugelige vliegtuig,

zodat het geschikt en duidelijk herkenbaar werd voor het geluidsscherm. De school

zelf nam contact op met Panamarenko om zijn ontwerp daarvoor te mogen gebrui-

ken. Dat leidde zo’n vier jaar geleden eerst tot een bezoek aan een tentoonstelling

van Panamarenko’s werk in Antwerpen. Vervolgens maakten de leerlingen een

ontwerp voor een geluidsscherm met vlinder, dat naar Panamarenko werd

opgestuurd. Toen hij deze ontwerpen zag, gaf hij zijn toestemming met een

‘Prachtig, meteen doen!’ Het geluidsscherm bij De Driestam
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Panamarenko, V1 Barada Jet, 1991, metal rocket, steering mechanism, wood and felt, 105 x 250 x 308 cm
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