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MACHINE MAAKT EEUWIGDURENDE BEWEGING

Taaie tiller

De Taaie Tiller brengt in een eeuwigdurende, door de wind aangedreven beweging een betonnen buis met een
doorsnede van 3 m en een gewicht van 32 ton omhoog en laat die 18 m lager in het water plonzen. Deze sisyphus
machine is een van de kinetische kunstwerken van werktuigbouwkundige ir. Volkert van der Wijk. ‘Doel is de

Studenten van de Universi-

teit Twente gaan rekenen aan een nutteloos
apparaat: De Taaie Tiller. Het is ontwikkeld
door ir. Volkert van der Wijk, samen met journalist Henk Hofland. Tegelijkertijd gaat Van
der Wijk een werkend model, schaal 1:6, bouwen op de campus. Plan is dat een megaversie van deze sisyphusmachine in Rotterdam
op een ponton van 40 m lang komt te staan.
Die moet in een eeuwigdurende beweging,
door wind aangedreven, steeds weer een betonnen buis met een doorsnede van 3 m en
een gewicht van 32 ton optillen en 18 m lager
in het water laten plonzen. De gehele cyclus
duurt ongeveer een dag. Om deze plonsmachine te realiseren werkt Van der Wijk samen
met constructiebedrijven als Hollandia, Ternet en Masévon.

Van der Wijk, nu dertig jaar oud, studeerde in
2008 cum laude af als werktuigbouwkundige
in Delft. Daarnaast studeerde hij enkele jaren
Kunstgeschiedenis in Leiden en liep stage bij
het Institut für Getriebetechnik und Maschinendynamik in het Duitse Aken. Als variant
op de strandbeesten van beeldend kunstenaar
Theo Jansen, bij wie hij onderzoek deed, ontwierp hij een fiets waarvan hij de wielen verving door pootjes. Met deze fiets, Straatbeest
genaamd, won hij in 2004 de TU-Werktuigbouw Ontwerpwedstrijd. Later kreeg hij voor
zijn afstudeerwerk de Wim van der Hoek
Constructeursprijs. Nu is hij als promovendus verbonden aan de vakgroep Werktuigbouwkundige Automatisering van de Universiteit Twente. Hij doet er onderzoek naar het
balanceren van mechanismen voor de robo

tica. ‘Daarbinnen zijn de toepassingen uitdagend, maar vrij saai.
Het moet gewoon zo simpel mogelijk goed werken. De kennis
van mechanismen, het ermee samenhangende onderwijs en onderzoek nemen af. Ik heb het geluk dat ik kan samenwerken met
prof.dr.ir. Just Herder, die mechanismeonderzoek doet herleven.
Vroeger was techniek veel zichtbaarder; nu is alles vervangen
door elektronica of veilig weggestopt in kastjes.’
Tijdens zijn studie maakte hij
al Duchamp-achtige readymades
van gevonden voorwerpen. In
zijn met klassieke, houten stoelen studentikoos ingerichte woonkamer in Enschede staat
een oud Amerikaans televisiemeubel, waarvan het kleine beeldscherm ontbreekt. In deze
‘kijkdoos’ hangen voorin twee gipsmallen
voor kunstgebitten aan ijzerdraadjes, de presentator en de geïnterviewde, met tussen hen
in een microfoon. Erachter hangen meer
gipsgebitten: het studiopubliek. Als het bijhorende motortje wordt aangezet, bewegen de
gipsmallen op en neer, maar is alleen het gierende geluid van het motortje hoorbaar. De titel van dit ironische werk uit 2002: Onzin TV.
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BOERDERIJ
De ruimte achter zijn woonkamer is atelier,
werkplaats met tekentafel en verspreid op de
vloer perzen, op tafels stapels boeken, onder
een bank een viool in een kist en een wandklok met een omgedraaide wijzerplaat (6 boven, 12 onder). Van der Wijk is op een boerderij grootgebracht. ‘Ik was er altijd bezig. Ik
Volkert van der Wijk bij zijn ‘Onzin TV’, een verzameling
kunstgebitten die, als het motortje wordt aangezet,
open- en dichtgaan.
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Ontwerptekening van de Taaie Tiller, die met
12 m lange tanden een betonnen buis van 32 ton optilt
en van 18 m hoog in het water laat plonsen. De grijze
constructie onderin die de buis opvangt, is voorzien van
schokdempers. De zwarte compartimenten dienen als
ballasttank.

maakte een traptrekker, later een karretje erachter en vervolgens moest dat kunnen kiepen. Bootjes maakte ik met jerrycans en pallets en op een catamaran een fiets die al
trappend een gelast schoepenrad aandreef.’
Nu nog dient een schuur achter de boerderij
van zijn ouders in Benschop als opslagplaats.
In een hoek van de achterruimte staan nog
enkele readymades, zoals een frame waarin
vier naaimachines hangen, die onderling verbonden voor ‘massaproductie’ zorgen door
aan een metalen, gegolfde stoelpoot met
zwenkwieltje als handvat te draaien. Met een
Batavus-racefietsframe, een hometrainer en
twee colbertjasjes op stangenframes creëerde
hij Twee mannen ’s avonds laat. ‘Door wat speling te creëren bij enkele koppelingen ontstaan vrijere, suggestieve bewegingen en lijken de mannen niet meer zo vast ter been.’
Hij stopte met readymades, mede omdat hij
steeds minder bruikbare spullen op straat
vond. ‘Meer plastic en minder staal, dat voor
mij juist interessanter is.’
Vanuit zijn eigen bedrijfje werkt hij tegenwoordig aan bewegende sculpturen. Zo staat
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k ijker aan te moedigen nooit op te geven.’

HOFLAND: ‘EN DAN ZO’N GEWELDIGE PLONS’
Ir. Volkert van der Wijk ontwikkelde De Taaie Tiller samen met journalist en schrijver Henk Hofland. ‘Ik ben
van nature iemand die graag dingen maakt, zoals scheepjes en karretjes, voortgestuwd door de wind, of bijvoorbeeld een muziekmachine’, vertelt Hofland. Zijn constructies maakt hij van afvalmateriaal als plastic zakken en ijzeren klerenhangers. Hij publiceerde een instructieboekje voor mensen die zelf aan de slag willen
gaan: Rederij Hofland.
‘In 2001 hield ik de jaarlijkse Vermeerlezing aan de TU Delft en zei er terzijde iets over tijdens een werkcollege. Het greep de studenten aan, die vervolgens dingen gingen ontwerpen waarvan ze altijd hadden gedroomd.
Volkert maakte een sisyphusmachine. Ikzelf had er ook al één bedacht, maar kon het mechanisme niet verzinnen waardoor dat gewichtje zou worden losgelaten. Ik zei die heren en dames studenten dat ze zich zeer aan
mij zouden verplichten als zij zoiets zouden bedenken. Volkert voelde zich flink aangesproken, is er verder aan
gaan werken en kwam uiteindelijk met De Taaie Tiller. En nu ziet het er naar uit dat er zo’n enorme machine
komt. Ik denk dat het net zo’n wereldattractie kan worden als de Eiffeltoren, want zoiets zie je nergens. En dan
zo’n geweldige plons… Reken maar dat daar belangstelling voor zal zijn. In Rotterdam zijn meer gigantische
ondernemingen tot een goed einde gebracht. Om die twee Maasvlakten aan te leggen moet je behoorlijk optimistisch zijn. En moet je zien wat voor prachtig mechanisme de Koningshavenbrug, ofwel de Hef, is.’
Hofland typeert Van der Wijk als een groot talent. ‘Hij bedenkt zeer originele oplossingen en heeft een buitengewoon uithoudingsvermogen. Zijn werk valt te vergelijken met dat van kunstenaars als Tinguely en Calder. Ik
heb op mijn bureau twee van zijn objecten staan met driehoekjes verbonden door koperen stangetjes. Die maken harmonische bewegingen en dat doet me veel plezier.’
voor de twee readymades een recente manshoge installatie, opgebouwd uit tientallen buizen: Tussen Hemel en Aarde. Door een dwarsstangetje licht omhoog te duwen ontvouwt de
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ineengedoken figuur, die doet denken aan Le
Penseur van Rodin, zich tot hij uiteindelijk,
met een bijna menselijke bewegingsexpressie
als het beeld Verwoeste Stad van Zadkine in
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hoog te tillen. De constructie is feitelijk een dubbel slingermechanisme,
waarmee James Watt de stoommachine verbeterde – hier gebruik ik
het als mechanisme waardoor de
grijptanden omklappen en de buis
kan vallen. Onder water in het ponton ligt een opengewerkt
opvangmechanisme op
rubberen stootblokken, dat
de krachten afvangt en de
trillingen dempt. De armen
van de grijper kunnen tussen
die opengewerkte constructie door en de
steen zo weer omhoog tillen.’
Hij weet een positieve draai te geven aan
het ‘nutteloze’ apparaat.
‘Hofland noemt het
een machine waarmee Sisyphus wordt
geëerd als een onversaagde optimist die
van geen ophouden
weet. Achterliggend doel
is de kijker een hart onder
de riem te steken, hem aan
te moedigen de moed nooit op
te geven.’
www.kineticart.nl
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tingen. Van der Wijk demonstreert hoe een
kiezelsteentje via ingenieus ineengrijpende,
opengewerkte gootjes, gemaakt van fiets
spaken, omhoog wordt getransporteerd. ‘Hij
werkt ook met dit ruitenwissermotortje, dat
een langzaam draaiend asje heeft.’ Op tafel
staat een kleiner, gedrongen model met zware
bouten als tegengewichten. ‘De kern is een
gevecht tussen natuur en machine: de steen
wil naar beneden, de machine probeert hem
omhoog te krijgen.’
Datzelfde gevecht gaat De Taaie Tiller aan.
‘Het mechanisme bestaat uit twee hijskraanconstructies met vier windmolens die twee
grote containers vol water spuiten, die als tegenwicht dienen om de betonnen buis om-

De stalen driehoekjes zijn zo verbonden dat ze een dansend paar vormen: een wals boven en rock-’n-roll onder.

De cyclus van ‘De Taaie Tiller’: de tanden grijpen de buis, pompen, die hun elektriciteit van de windmolens krijgen, spuiten water in de containers
(zie detail boven), de last gaat omhoog, boven aangekomen laten de tanden los en plonst de buis in het water, de containers (zie detail rechts) laten
hun water los en de kranen zakken terug.
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creatief met mijn handen bezig te zijn en prototypen te ontwikkelen en te bouwen krijg ik
input die ook zinnig is voor de robotica.’ Hij
loopt naar een vitrinekast met kleine dynamische objecten. ‘Ze zijn gebaseerd op pantografen en zo ontworpen dat ze in alle standen
in balans blijven, wat in de robotica een belangrijk gegeven is.’ Andere objecten, opgebouwd met kleine stalen driehoekjes, vormen
dansparen en zijn feitelijk twee antiparallellogrammen met een verbinding ertussen. Als ze
bewogen worden, is bij elk danspaar de stijl
herkenbaar, zoals de wals bij twee synchroon
bewegende figuren en rock-’n-roll bij twee figuren die ver uiteen hellen. ‘Het luistert heel
nauw; elk grammetje telt mee vanwege die balans. Ik heb een freesbankje dat tot op een
honderdste millimeter nauwkeurig kan werken. Ik leerde lassen en frezen in een metaalwerkplaats.’
Hij vertelt dat hij zijn inspiratie haalt uit
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kunstwerken van Rodin, Michelangelo en
Titiaan, maar ook van
Van Gogh. ‘Zijn lijn-,
kleur- en vormexpressie probeer ik te bereiken met kinematica. Ik blader door oude boeken over geometrische methoden en
classificaties van mechanismestructuren.
Vroeger, zonder de computer, waren die nog
noodzakelijk. Bij het zien van plaatjes van mechanismen is het een kwestie van inbeeldingsvermogen om te bedenken wat je ermee kunt.
Vervolgens ga ik het uitproberen en optimaliseren. Het idee van de dansers komt voort uit
een schilderij met dansers van Degas. Opeens
zag ik toen ik mechanismen aan het bestuderen was hoe ik het kon verbeelden.’
Voor een muur staat De Mazzelaar, een
voorloper van De Taaie Tiller. Het is een apparaat met trapassen, verbonden door fietsket-

De installatie
‘Tussen
Hemel en
Aarde’ is opgebouwd uit
tientallen
buizen, die
zich kunnen
oprichten tot
een mense
lijke figuur.
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Rotterdam, naar de hemel reikt. ‘De kijker
moet hem zelf bedienen, opbeuren en ondersteunen. De figuur zakt weer hopeloos in elkaar als hij wordt losgelaten.’ Het object heeft
onderin twee balansgewichten van elk 50 kg
lood. ‘Hetzelfde effect is te bereiken met veren. Maar de balansgewichten zijn veel fijner
af te stellen, gaan niet kapot en vormen meteen een stabiele standaard.’ Er bestaat ook
een tegenpool van deze trieste figuur. Op zijn
website laten bezoekers op een filmpje een
buisfiguur een koprol maken door tegen de
knie te tikken, volgens de kunstenaar ‘het moment waarop de sculptuur enthousiast wacht,
want de koprol is typisch een symbool van
vreugde’.
Op de vraag waarom hij deze objecten
maakt, zegt Van der Wijk: ‘Ik wil mensen er
mee beroeren, emotioneel of intellectueel raken. Ik denk dat kunst vanuit die invalshoek
een belangrijke functie heeft. Bovendien, door
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