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Datgene wat je als geïnteresseerde kijker plotseling ontdekt.
In het centraal gekozen thema Dé Verhouding handelt deze uitgave over ‘Phyllotaxis’, een boeiend en interessant onderwerp.
De term Phyllotaxis komt van twee griekse woorden: Phyllo hetgeen betekent blad en Taxis dat staat voor arrangement ofwel ordening
Als inleider hebben wij Frank van der Linden gevraagd zijn visie met ons te delen als onderzoeker en wetenschapper.
Nathalie Delimata uit Ierland zal haar impressies als kunstenares in een tentoonstelling laten zien en ons haar ideeën uitleggen op
zondag 11 juni 2006.

In december 1994 verdedigde Frank Maria Jozef van der Linden met goed gevolg zijn proefschrift
-Phyllotactic Patterns For Domes- met een aantal opmerkelijke stellingen zoals
- De Gulden Snede is geen streven van de (levende) natuur - het is een onnatuurlijk getal.
- Intuïtie vormt de basis van wetenschap, ratio vormt wetenschappelijke theorieën.
Stellingen waarover wij in een bijeenkomst van Qua art-Qua science uitgebreid zouden kunnen discussiëren. Het was dan ook
bijzonder inspirerend om een lezing van hem bij te wonen in de Faculty Club van de Universiteit Twente.
Onder de indruk waren wij van de moeite die hij zich getroostte om vreemde, onbekende dingen aan ons uit te leggen en tegelijkertijd onze blik te verruimen en heel gewone dingen als bijzonder te laten ervaren.
De vasthoudendheid waarmee hij afleidende, dus niet relevante vragen pareerde en de overtuiging waarmee hij zijn onderzoek
aan ons kenbaar maakte wekte bewondering. In ieder geval voelden wij ons een ervaring rijker.
Verheugend is het dan ook om zijn inleiding met als tekst Phyllotaxis in onze publicatie te mogen afdrukken.
Natalie Delimata is een erkend en vakbekwaam kunstenaar in het bewerken van metalen.
In 1998 ontving zij haar B.A. (Bachelor of Arts) in vormgeving. Zij won diverse prijzen voor haar ontwerpen in metaal en sieraden
en maakte in 2000 een aantal spectaculaire hoofddeksels voor de bekende Ierse modeontwerpster Louise Kennedy.
Vlak daarna gebruikte zij haar koperweef techniek om verlichting te ontwerpen. Haar werken worden in heel Europa tentoongesteld. In datzelfde jaar nam zij ook deel aan een groepstentoonstelling ’Ieren Versieren’ in galerie Beeld & Aambeeld. Haar
bijdrage was de meest opmerkelijke en bestond uit een kostuum voor een engel, compleet met hoofddeksel, vleugels en schoenen,
alles gemaakt van dun gestructureerd koper. In 2005 ontmoetten wij haar opnieuw in Kilkenny, Ierland tijdens een symposium art
en science met als onderwerp structurele sensatie. Gefascineerd als zij was door het boekje van Rinus Roelofs over dit gegeven
(onze eerste uitgave) raakten wij opnieuw in gesprek. Toen bleek haar interesse voor structuren, verhoudingen en stapelingen
opnieuw. Sindsdien zijn wij met elkaar in contact gebleven, hebben elkaar geïnformeerd over de ontwikkelingen in de werkgroep.
Inmiddels was zij geïntrigeerd door het onderwerp Phyllotaxis en bezig kunstwerken via dit principe te ontwerpen.
Voor ons aanleiding haar te vragen dit in een tentoonstelling aan ons te tonen.
Haar uitgebreide onderzoek in de geschriften van o.a. Haeckel, Bill en Thompson was uitgangspunt voor nieuwe ontdekkingen.
Het is bijzonder haar wereld met haar te mogen delen.
Martha J. Haveman
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That which an interested viewer may suddenly discover.
Within our central theme, The Ratio, this issue deals with ‘Phyllotaxis’, a fascinating and interesting subject.
The term ‘Phyllotaxis’ derives from two Greek words: Phyllo meaning leaf and Taxis which stands for arrangement or structure.
We asked Frank van der Linden to share his views as a researcher and scientist with us in his introduction.
On Sunday, June 11 2006, Irish born Natalie Delimata will show her impressions as an artist in an exhibition and explain her ideas.

In December 1994 Frank Maria Jozef van der Linden successfully defended his dissertation –Phyllotactic Patterns For Domes- with
a number of remarkable theses, such as:
- The Golden Ratio is not an effort of (living) nature – it is an unnatural number.
- Intuition is the foundation of science, it is ratio which generates scientific theories.
These are theses which could come up for extensive discussion during a Qua art-Qua science meeting.
It was particularly inspiring to attend Frank van der Linden’s lecture in the Faculty Club of Twente University. We were impressed
by the trouble he took to explain strange and unknown things to us, at the same time broadening our outlook to make us experience the ordinary as extraordinary.
The persistence he showed in parrying distracting, and thus irrelevant, questions and the conviction with which he talked about
his research won our admiration. We were the richer for the experience.
It is therefore very gratifying to be allowed to print his introduction on Phyllotaxis in our publication.
Natalie Delimata is an acknowledged and accomplished artist in the working of metals. She got her B.A. (Bachelor of Arts) in design in 1998. She won various prizes for her designs in metal and jewellery, and in the year 2000 made some spectacular headgear
for the well-known Irish fashion designer Louise Kennedy.
Shortly afterwards she used her brassweaving technique to design lighting. Her work is exhibited all over Europe. Also in the year
2000 she took part in a group exhibition “Irish Graces” in galerie Beeld & Aambeeld. Her contribution was the most remarkable
and consisted in a costume for an angel, including head covering, wings and shoes – everything made of thin, structured brass.
We met her again in 2005 at an art and science symposium in Kilkenny, Ireland, which had ‘structural sensation’ for its subject.
She was fascinated by Rinus Roelofs’s booklet on this subject (our first publication) and we renewed our acquaintance. At that
time her interest in structures, proportions and stacking was once again evident. From that time on we have kept in touch and
exchanged information on our projects.
Meanwhile Natalie had become intrigued by the subject of phyllotaxis and was engaged in the design of works of art based on
this principle. This caused us to ask her to come and show it in an exhibition.
Her extensive research in the writings of Haeckel, Bill and Thompson, among others, was a starting point for new discoveries. It is
a privilege to share her world.
Martha J. Haveman
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P H Y L LOTA X I S : B I J Z O N D E R G E W O O N
‘Make the strange familiar.
Make the familiar strange.’
W.J.J. Gordon
Introductie
Eerst ga ik het hebben over het waarnemen van alledaagse dingen (Gewoon en Bijzonder) zoals planten (De Groene Natuur). Een
plant toont organen (vormen door differentiatie) en vertakkingen. Ze zijn geordend op verschillende manieren, waarvan er een de
rangschikking in spiralen is (Differentiatie en Stapeling). We gaan nu anders naar planten kijken (Mooi en Gewoon), dwars door
vormen, meer naar de opbouw, naar (stapelings)patronen. Elke individuele plant toont een eenvoudige getallenreeks (Phyllotaxis),
waarvan die van Fibonacci het overvloedigst voorkomt. De Gulden Snede kan er eenvoudig uit worden afgeleid. Als auteur van
Het Stapel- en TrekModel bevond ik mij in het wetenschapsdomein ‘Phyllotaxis’, maar de esthetische beleving heeft altijd voorop
gestaan (Kunst en Wetenschap). Mijn hoop is dat deze gedachtengang zal leiden tot een aanhoudende, elementaire verdieping bij
het bekijken van alle voortbrengsels van de Groene Natuur. Ze spiegelen onze aardse omgeving.
Gewoon en Bijzonder
Als je om je heen kijkt zie je veel producten van menselijk ontwikkelen, van puzzelen en ontwerpen. Vaak herken je dingen,
bijvoorbeeld een huisje, een wegdek, een rozentuin. Misschien had je dat object zelfs nog nooit eerder kùnnen zien, maar nu ontwaar je het en je herkent het, het komt overeen met iets wat je kent. Je kunt het plaatsen, het is vertrouwd en je maakt je er niet
druk om. Het gaat hier over uiterlijkheden van objecten. Soms zie je iets vreemds, iets oorspronkelijks. Je merkt op, dat je het niet
of moeilijk kunt vergelijken met iets wat je in je brein meedraagt. Dat kan aangenaam zijn of confronterend, of het kan afstoten.
Het hangt van je persoonlijkheid af. Sommigen (en tot deze groep reken ik mezelf) ervaren het als aangenaam, een tinteling van
het onbekende. Beeldende kunst heeft een eigenschap van oorspronkelijkheid en zelfs uniciteit. Als je vaak iets vreemds ziet is
dat vermoeiend. Blijkbaar ben je in een onbekende, uitheemse
omgeving. Maar het kan ook gevolg zijn van een zwak geheugen,
of van een ziekte.
De Groene Natuur
Met Natuur bedoelen we alles wat aards is en niet door mensen
is gemaakt. De Groene Natuur is deel van de Levende Natuur.
Een interessant verschil tussen dieren - een moeilijk af te perken
verzameling - en planten is dat planten geen wil hebben en dus ook
niet iets als gedrag. Dat maakt planten in zekere zin zuiver in hun
verschijning, hun manifestatie. Planten zijn een spiegel. Ze zijn
een reflectie van onze aardse omgeving en doen wat mogelijk is
binnen de fysische wetten.
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Differentiatie en Stapeling
Alleen al omdat ze zich niet kunnen verplaatsen, zijn ze sterk afhankelijk van de omgeving waarin ze ontstaan. Voor het overige zijn
ze gevangen in deze twee werelden: die van de (a) erfelijkheid en die van de (b) wiskunde. Uiteindelijk gaat het slechts om natuurwetten (denk aan moleculen als de dubbele helix), echter, in het schaalgebied van onze belevingswereld wordt een plant zoals hij is
door (weer a) differentiatie en door (b) stapeling. Differentiatie (a) is het specialiseren van cellen en celgroepen in een orgaan. Dit
kan ver gaan, denk aan bloemen en aan complexe mechanismen om vliegen te vangen. Planten hebben zeer uiteenlopende vormen
en kleuren, al is groen overheersend. Met stapeling (b) bedoelen we dicht opeen ordenen van bollen, of close-packing. In de vroege
ontwikkeling van een plant zien we op de stengeltop bolvormige groepjes cellen ontstaan. In deze fase ontstaat de phyllotaxis.
Mooi en Gewoon
Een bloemist noemt een plant decoratief als hij hem al mooi vindt zonder bloemen. Met felgekleurde bloemen, die ook nog eens
een ingewikkelde vorm hebben, noemt hij de plant bijzonder, of bijzonder mooi. Een bloemist verkoopt geen brocolli romanesco of
ananas. Wel siervarianten ervan en zonnebloemen. Zonnebloemen zijn groot en hebben felgele straalbloemen. Maar eigenlijk is
de zonnebloem een boerenbloem, heel gewoon. Nu gaan we doen wat Gordon voorstelt. We lopen voorbij de bijzondere kleuren en
vormgeving en gaan ons verwonderen over de in alle planten aanwezige patroonvorming.
Phyllotaxis
Differentiatie is van een ongrijpbare complexiteit en het weten erin is zeer beperkt en groeit traag. De wetenschap is hier doorgaans
bijna grappig onbeholpen. Vergelijk het met de combinatie van triomfantelijkheid en beteuterd zijn als het gaat over het menselijk
genoom. De onderdelen kennen we, vinden de kenners, maar de relaties ertussen en daarmee de effecten, dat is andere koek. Hoe
zijn de mechanismen? Dat is voor een individu het enige dat telt! Phyllotaxis is de ordening van onderdelen op een plantenlichaam.
Het gaat hier niet om fysiologie. Het gaat om ordening van gelijke onderdelen. Liefst op het moment, dat de onderdelen zelf nog
gevormd moeten worden en het er veel zijn, ten behoeve van de voortplanting.
Phyllotaxis is een fenomeen dat over de soorten heen gaat. Omgeving en differentiatie zijn factoren van beperkte invloed. In bloemen,
vruchten en plantenlichamen kun je ruimtelijke spiralen met organen tellen en de getallen die je vindt zijn vast. (Er zijn zoals altijd uitzonderingen en daarop zijn weer uitzonderingen, maar dat
maakt de orde niet minder in de aard zoals ik die hier beschrijf.)
Dus, phyllotaxis is een veel eenvoudiger probleemveld dan differentiatie. En vanaf het ogenblik dat je plotseling begrip hebt van
phyllotaxis bekijk je de groene omgeving ineens heel anders. Het
wordt nooit meer zoals het was. Elk twijgje, elke dennenappel,
elke keer de bloemkool op je bord, het wordt kijken, enigszins
verbazen en daarna herkennen. Je kijkt dwars door de schreeuwende kleuren van een bloem, het maakt niet eens meer uit wat
voor bloem het is, want je ziet de stand van de aanhechtingspunten van de onderdelen in kelk, kroon, meeldraden en stamper.
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Fibonacci
was een Italiaan en hij introduceerde vele eeuwen geleden een getallenreeks die nu bekend staat als de ‘reeks van Fibonacci’:
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, .... . Steeds worden de laatste twee termen van de reeks opgeteld om tot de volgende te komen.
Gulden Snede
De Gulden Snede is bekend is als de inkeping die een lat zodanig in twee stukken verdeelt, dat het kleine deel zich verhoudt tot
het grote als het grote tot de hele lat. De reeks van Fibonacci en de Gulden Snede hebben iets met elkaar te maken. Maak van
de laatste twee termen van de reeks een deling en je krijgt de Gulden Snede, ongeveer. Hoe groter de getallen, hoe preciezer. De
uitkomst is groter, kleiner, groter, kleiner: de uitkomst gaat op en neer bij opeenvolgende termen.
Er zijn veel relaties tussen de twee en de volgende is opmerkelijk. Bekijk de stengel van een plant van bovenaf. Als de bladstand
niet tegenoverstaand is of kruislings, dan zie je bijna altijd spiralen van Fibonacci. De hoek, die twee opeenvolgende (vlak boven
elkaar staande) blaadjes maken verhoudt zich tot de resthoek als de resthoek tot 360o. Het is de Gulden Snede. In de taal van de
wiskunde is dit verschijnsel te bewijzen en evident. Voor de argeloze beschouwer komt het echter over als goochelarij. De Gulden
Snede wordt er alleen maar ondoorgrondelijker en bewonderenswaardiger door.
Net als over phyllotaxis is over de Gulden Snede veel geschreven. De Gulden Snede wordt ook wel de Goddelijke Verhouding
genoemd. Er kleeft mythe aan, alsof deze verhouding (0,618033...) iets bovennatuurlijks heeft. Immers, in de reeks en dus ook in
onze aardse groene natuur wordt de verhouding wel benaderd, maar nooit bereikt. Dus, in de groene natuur is de hand van God
zichtbaar. En ook in wiskundige zin is de Gulden Snede inderdaad geen natuurlijk getal!
Het Stapel- en TrekModel
The Stack and Drag Model , zo noemde ik in 1996 mijn mechanisme, dat phyllotactisch patronen voortbrengt. In 1990 had ik,
als biologische en wiskundige leek, een verdringingsmodel (Dislodgement Model) gepubliceerd. Het ging uit van het na elkaar
ontstaan van bolletjes in een kern en deze bolletjes duwden elkaar naar buiten. Er ontstond een patroon met spiralen in Fibonacciaantallen. Maar het model werkte vanuit een centrum en dat was voor biologen – terecht - niet zomaar te verteren. Maar vanaf
het moment dat het vanuit een perifere ring ook bloempatronen
kon ontwikkelen was het uniek. In de biologie is er geen ander
model dat de phyllotaxis van een geheel plantenlichaam kan
genereren.
Kunst en Wetenschap
Phyllotaxis heeft twee kanten. De ene is de nuchtere, wetenschappelijke (met Phyllotaxis als een tak van wetenschap ), de
andere kant is de holistische, met mythologisering en met toepassing in de vrije kunsten. Ikzelf heb altijd de zuivere, logische redenering als basis genomen. En wat ik ook voortbracht, er hoorden
altijd mooie beelden bij. De eis van wetenschapswaarde ging
hand in hand met de eis van voldoening in het esthetische.
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C V F R A N K M A R I A J O Z E F VA N D E R L I N D E N
Born in Eindhoven, The Netherlands, 28 december 1953
C.V., a choice.
1979
1994
1999-03
2002-now
1992
2001

graduation Building Sciences (Architectural Design) at the TU (University of Technology), Eindhoven
doctoral degree for ‘Phyllotactic Patterns for Domes’ at the TU, Eindhoven
university teacher and course development at the TU/e, Eindhoven
office for architecture Frank MJ van der Linden, Eindhoven relevant exhibitions
Phyllotactic Patterns’ (library of Building Sciences, TU Eindhoven)
‘Frozen Inflorescence’ in ‘Schaal en Maat’ (Bos van Ypeij, Tytsjerk)

Relevant
1990
1991
1994
1996
1996
1996
1997
1998
2000
2001
2006

publications
‘Creating Phyllotaxis: The Dislodgement Model’ in Mathematical Biosciences, New York
‘Gnomonische groei’ (growth) and ‘De hoek van 137.5o’ (Golden Angle) in NRC Handelsblad, Rotterdam
‘Phyllotactic Patterns for Domes’ in Space Structures, London, thesis, Nuenen
‘Phyllotactic Patterns for Domes’, book, De Lier
‘Creating Phyllotaxis: The Stack and Drag Model’ in Mathematical Biosciences, New York
‘Een model voor schoonheid - patronen in de natuur’ (model for beauty) in Kunst & Wetenschap, Amsterdam
‘Phyllotactic Domes’ in Hyperspace, Kyoto
‘Creating Phyllotaxis from Seed to Flower’ in ‘Symmetry in Plants’, World Scientific Series 4, Singapore
‘Phyllotaxis - een drijfveer voor architectuur’ (motive for architecture) in Kunst & Wetenschap, Amsterdam
‘Frozen Inflorescence’ in Schaal en Maat, Sprezzatura, Leeuwarden
‘Phyllotaxis’ Dé Verhouding, Qua Art - Qua Science, Enschede
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P H Y L L O TA X I S : S T R A N G E LY F A M I L I A R
Make the strange familiar.
Make the familiar strange.
W.J.J. Gordon
Introduction
First of all I would like to consider the matter of observing commonplace things (Familiar and Strange) such as plants (Green
Nature).
A plant features organs (shapes through differentiation) and offshoots. These are ordered in various ways, one of them being the
arrangement in spirals (Differentiation and Stacking).
Now we are going to look at plants in a different way (Beautiful and Ordinary), looking straight through the shapes and more at
the structure, at (stacking) patterns.
Each individual plant displays a simple sequence of numbers (Phyllotaxis), the most frequent being the Fibonacci sequence, from
which the Golden Section can easily be deduced.
As the author of the Stack and Drag Model, I found myself in the ‘Phyllotaxis’ domain of science, but for me the aesthetic experience has always come first and foremost (Art and Science).
My hope is that this line of thought will lead to a continuous, elementary deepening of insight when observing all the creations of
Green Nature. They mirror our earthly surroundings.
Familiar and Strange
Looking around you, you will see a lot of products designed and developed by man, through trial and error. You often recognize
things, e.g. a cottage, the surface of a road, a rose garden. You may never even have been in the position to see that object before, but now you notice it and you recognize it - it corresponds with something
you already know. You can place it, it is familiar and you do not get excited
about it. All this has to do with what objects look like.
Sometimes you spot something strange, something original. You note that you
find it difficult or impossible to compare it to something that is already stored
in your brain. This may be pleasant or a confrontation, or it may put you off.
That depends on your personality. For some people (including myself) it is a
pleasant experience, a tingling of the unknown. The visual arts have a quality
of being original and sometimes even unique.
Often coming across something strange may be tiring. Apparently you are in
unfamiliar, exotic surroundings. But it may also be caused by a weak memory
or an illness.
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Green Nature
By Nature we mean everything that is of the earth and not man-made. Green Nature is part of Living Nature. An interesting
difference between animals – a group difficult to define – and plants is that plants have no will and therefore not anything like
behaviour either. In a certain sense this makes plants pure in their appearance, their manifestation. Plants are a mirror . They are
a reflection of our earthly surroundings and do whatever is possible within the laws of physics.
Differentiation and Stacking
If only because they cannot move, plants are highly dependent on the surroundings where they originate. For the rest they are
caught in two worlds: the one of (a) heridity and the one of (b) mathematics. Ultimately it is all about natural laws (cf. the
molecules such as the double helix), however, on the scale of our perception of the environment a plant becomes what it is by
differentiation (another a) and by (b) stacking. Differentiation (a) is the specialization of cells and groups of cells in an organ. This
may have interesting results - take e.g. flowers and complex mechanisms to catch flies. Plants have a wide range of shapes and
colours, although green is dominant. By stacking (b) we mean the clustering of spheres, or close-packing. During the early development of a plant small spherical groups of cells may be observed on its apical tip. It is in this stage that phyllotaxis originates.
Beautiful and Ordinary
A florist will call a plant decorative when he likes it even without flowers. When the plant has brightly-coloured flowers with a
complicated shape into the bargain, he will call it remarkable or remarkably beautiful.
A florist does not sell broccoli romanesco or pineapple, although he does sell their ornamental variations and sunflowers. Sunflowers are big and have bright-yellow ray flowers. But actually the sunflower is just a country flower, and very ordinary.
Now we are going to do what Gordon proposes: we leave the remarkable colours and shapes for what they are and are going to
let ourselves be amazed by the formation of patterns present in all plants.
Phyllotaxis
Differentiation is of an intangible complexity and our knowledge of it is very
limited and slow to grow. Generally, science is almost comically inept in this
field. Compare it to the combination of triumph and dismay when it concerns the
human genome. We know the components, the experts think, but the interrelations and thus the effects, that is a different matter altogether. What are the
mechanisms like? For an individual that is the only thing that counts!
Phyllotaxis is the arrangement of parts on a plant. This is not about physiology,
it is about the arrangement of similar parts, preferably at the moment when the
parts themselves still have to be formed and there are many of them, for the
benefit of procreation.
Phyllotaxis is a phenomenon surpassing the species. Surroundings and differentiation are factors of limited influence. In flowers, fruits and plants threedimensional spirals with organs can be counted and the numbers you find are
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fixed. (as always there are exceptions and exceptions to the exceptions, but that does not detract from the order in the sense I am
describing here). So, phyllotaxis is a much simpler problem area than differentiation. And from the moment that, all of a sudden,
you comprehend phyllotaxis, you look upon the green environment with different eyes. It will never be the same again. Each twig,
each pinecone, each time there is cauliflower on your plate, the keyword is looking, then a certain amazement and after that,
recognition. You will look straight through the loud colours of a flower, it does not even matter what flower it is, for you see the
position of the junctures of the parts in calyx, corolla, stamens and pistil.
Fibonacci
was an Italian who, many centuries ago, introduced a sequence of numbers now known as “the Fibonacci sequence”: 1, 1, 2, 3, 5,
8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ... The last two numbers in the sequence are always added up to produce the next one.
The Golden Section
The Golden Section refers to the notch dividing a slat into two parts in such a way that the smaller part is to the larger as the
larger part is to the whole slat.
The Fibonacci sequence and the Golden Section have something to do with each other. Divide the last two numbers of the
sequence and you will get the Golden Section, approximately. The larger the numbers, the more exact. The quotient is larger,
smaller, larger, smaller: it goes up and down with successive numbers.
There is quite some interrelation between the two and the following example is remarkable: Study the stem of a plant from above. If the position of the leaves is neither opposite nor cross-opposite, you will nearly always see the Fibonacci spirals. The angle
made by two consecutive leaves (one right above the other) is to the remaining angle as the remaining angle is to 360°. Which
is the Golden Section. In mathematical terms this phenomenon is demonstrable and evident. To the unwary observer, however, it
comes across as hocus-pocus, which makes the Golden Section all the more unfathomable and remarkable.
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A lot has been written about phyllotaxis as well as about the Golden Section. The latter is sometimes also called the Divine
Proportion. There is a touch of myth around it, as if there is something supernatural about this proportion (0,618033...). After all,
in the sequence and thus in our earth’s green nature the proportion may be approximated, but it is never reached.
So, God’s hand is visible in our green nature. And, indeed, neither in a mathematical sense is the Golden Section a natural number!
The Stack and Drag model
This is what (in 1996) I called my mechanism which generates phyllotactic patterns. In 1990, as a biological and mathematical
layman, I had published a Dislodgement Model. This
was based on the successive genesis of spheres in a nucleus which pushed each other out. This resulted in a pattern with spirals
in Fibonacci numbers. But the model worked by starting
from a centre and this made it unacceptable - and rightly so - to biologists. But from the moment it could also generate flower
patterns starting from a peripheral ring, it was unique. There is no other model in biology capable of generating phyllotaxis of an
entire plant.
Art and Science
There are two sides to Phyllotaxis. One is the matter-of-fact, scientific side (with Phyllotaxis as a discipline of science ), the other
is the holistic side, with legend attached to it and with applications in the liberal arts.
I myself have always chosen pure, logical reasoning as my basis. And whatever I produced, beautiful images were always part of
it. The demand for scientific value went hand in hand with the demand for aesthetic satisfaction.
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In the final pages of physicist Carl Sagan’s novel “Contact”, he ponders an interesting thought. He explores the ways in which a
universal creator or creators might communicate the secrets of the universe’s creation to its inhabitants. Visiting every life form
in the universe would be too time consuming and sending some enormous message of explanation would be too easy and risky.
The information could be open to misuse. Rather he suggested that this information is more likely to be encoded in phenomena
that we encounter in our everyday lives. He suggests that a message could be hidden in Pi if we could calculate it out far enough.
However, deciphering the information will only be possible when we have developed morally and technologically beyond the point
of self-annihilation.
I do not personally believe that the universe was created by an entity or entities. I think it even less likely that such a being or
beings would take time out of creating the universe to incorporate complex explanatory encryptions in order to quench the curiosity of future civilisations. However I do find the idea compelling that there are universal patterns hidden right under noses; we
just need to know where to look and what questions to ask. In his book, “Wholeness and the Implicate Order” another physicist,
David Bohm introduces the notion of an implicate order in which any element contains within itself the totality of the universe.
I find this concept enormously persuasive. Thus I believe that like the fractal structure of a cauliflower in which the spiral patterns
of its head are replicated in miniature in each individual floret, nature at a human scale, if closely observed, will reveal how the
universe is structured both on a macrocosmic and microcosmic scale.
If one were looking for a likely natural source of universal patterns an obvious place
to start (for me at least) is a curious numerical entity called the Fibonacci sequence.
Discovered in the 13th century by Leonardo of Pisa, otherwise known as Fibonacci
so as not to confuse him with the other great Italian of a similar name, the Fibonacci
sequence begins with 0 and 1, with each consecutive number being the sum of the
previous two.
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34…
The Fibonacci sequence has other fascinating mathematical properties. For example, if
you divide the greater by the lesser in a consecutive pair of Fibonacci numbers you get
an approximation of the golden ratio. If you divide a circle by a Fibonacci number and
multiply it by the second preceding number on the sequence, you get an angle approximating the golden angle. For millennia, both the golden ratio and the golden angle have
been recognised as having special almost mystical mathematical and aesthetic properties. It is found abundantly in nature and has been used by man in art and architecture.
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The term Phyllotaxis comes from the combination of two Greek words: Phyllo meaning leaf and Taxis meaning arrangement. If we
return to our humble cauliflower and take a closer look at how it arranges its florets we will notice that they form a spiral pattern.
If we continue to look we notice that there are in fact two sets of spirals rotating in opposite directions, these are called parastichies. One might assume that the numbers of parastichies rotating in each direction are equal and arbitrary but they are not.
In 92% of spirally phyllotactic plants the number of parastichy in the two sets will correspond to two consecutive figures on the
Fibonacci sequence. In the case of our cauliflower its parastichy numbers are five and eight, written (5, 8) i.e. it has five spirals
rotating in one direction and eight in the opposite. The parastichy numbers change with the different species of plant; the seeds
on the face of a sunflower have parastichy numbers (34, 55) while pinecones are (8, 13). Another interesting feature of Fibonacci
phyllotactic plants is that in order to generate Fibonacci parastichy they utilise our old friend the golden angle.
Why do 92% of spirally phyllotactic plants demonstrate a bias
for Fibonacci when the environmental conditions in which they
develop are so varied? According to two French physicists
Stephane Doudy and Yves Couder, Fibonacci parastichy are
spontaneously generated by the plant’s growth rates and how
it organises its elements to maximise space and light. This
answer is in itself not very interesting until we remember that
the plant, the space it occupies and the light it absorbs are all
features of the same universe. Put another way the universe
seems to require Fibonacci from the plant in exchange for
growth, light and space. Thus if we return to David Bohm our
study of plant phyllotaxis might lead us to understand that it
is the universe that has a bias for Fibonacci; the plant is but
a small element in a much bigger picture. For me, observing
Phyllotaxis is an exploration of the universe writ small, like
studying a floret to understand the cauliflower. Finally there is
a deep sense like Carl Sagan’s Pi that there is much to be understood that remains tantalisingly just out of reach. Perhaps
when I am more morally and technologically developed I will
know more but until then the pleasure is in the exploration.
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In de slotpagina’s van zijn roman “Contact” speelt de natuurkundige Carl Sagan met een interessante gedachte. Hij onderzoekt de
manieren waarop de bewoners van het heelal door een kosmische schepper of scheppers zouden kunnen worden ingewijd in de
geheimen van de schepping van het universum. Een bezoek aan elke levensvorm in het heelal zou te veel tijd vergen en het sturen
van een uitgebreide boodschap waarin alles uitgelegd wordt, zou te gemakkelijk en riskant zijn, want de informatie zou misbruikt
kunnen worden. Hij suggereerde dat deze informatie waarschijnlijk eerder door middel van een code is vastgelegd in verschijnselen waarmee we elke dag in aanraking komen. Hij suggereert dat er een boodschap verborgen zou kunnen zijn in Pi als we dat
getal in voldoende decimalen zouden kunnen berekenen. Maar we kunnen de informatie pas ontcijferen als we in zowel moreel als
technologisch opzicht het stadium van zelf-vernietiging achter ons hebben gelaten.
Ik geloof zelf niet dat het heelal geschapen is door een of meer entiteiten. Het lijkt me nog minder waarschijnlijk dat zo’n wezen
of zulke wezens de schepping van het heelal even zouden laten rusten om er ingewikkelde, verklarende coderingen in te verwerken om de nieuwsgierigheid van komende beschavingen te bevredigen. Maar ik vind het wel een boeiende gedachte dat er vlak
onder onze neus universele patronen verborgen liggen; we hoeven alleen maar te weten waar we moeten zoeken en welke vragen
we moeten stellen. In zijn boek “Wholeness and the Implicate Order” introduceert David Bohm, een andere natuurkundige, het
idee van een impliciete orde waarin elk element de totaliteit van het heelal in zich draagt. Dit concept spreekt mij geweldig aan.
Zo geloof ik dat, net als de fractal structuur van een bloemkool, waarin de spiraalvormige patronen van de kool in elk individuele
roosje in het klein herhaald worden, de natuur op menselijke schaal, wanneer die nauwkeurig bestudeerd wordt, de structuur van
het universum zal openbaren, zowel op een macrokosmische als microkosmische schaal.
Als we op zoek zouden zijn naar een voor de hand liggende natuurlijke bron van universele patronen zou een logisch uitgangspunt
(voor mij althans) een merkwaardige numerieke eenheid zijn, de Fibonacci reeks. Deze is in de 13de eeuw ontdekt door Leonardo
van Pisa, ook bekend als Fibonacci om hem niet te verwarren met die andere
grote Italiaan met een soortgelijke naam; de reeks begint met 0 en 1, en elk
daaropvolgend getal is de som van de twee voorgaande getallen.
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34…
De Fibonacci reeks heeft nog andere fascinerende wiskundige eigenschappen.
Als je bijvoorbeeld het grootste van twee opeenvolgende Fibonacci getallen
deelt door het kleinste, krijg je bij benadering het gulden snede getal. Als
je een cirkel deelt door een Fibonacci getal en het vermenigvuldigt met het
tweede eraan voorafgaande getal in de reeks, krijg je een hoek die de gulden
hoek benadert.

164 ❘ Qua Art - Qua Science 2004 - 2008

Phyllotaxis

el
D e e lNnaetmheanldi e D
ku
n ismtae tnaa a r s

Duizenden jaren lang heeft men aan de gulden snede en de gulden hoek bijzondere, bijna mystieke, wiskundige eigenschappen
toegeschreven. De reeks komt veelvuldig voor in de natuur, en de mens heeft er in de kunst en architectuur gebruik van gemaakt.
Een zeer interessant kenmerk van de Fibonacci reeks is dat hij zo vaak voorkomt in phyllotaxis bij planten.
De term Phyllotaxis is ontstaan uit de combinatie van twee Griekse woorden: Phyllo (blad) en Taxis (schikking). Als we even teruggaan naar onze bescheiden bloemkool en wat beter kijken hoe de roosjes zijn gerangschikt, dan zien we dat ze een spiraalvorming
patroon hebben. Als we blijven kijken, zien we dat er eigenlijk twee series spiralen zijn die in tegengestelde richting draaien – de
parastichons. Je zou verwachten dat er een zelfde, willekeurig, aantal parastichons is dat in tegengestelde richting draait, maar
dat is niet zo. In 92% van phyllotactisch spiraalvormige planten correspondeert het aantal parastichons in de twee series met
twee opeenvolgende getallen in de Fibonacci reeks. Bij onze bloemkool is het aantal parastichons vijf en acht (5, 8), d.w.z. dat er
vijf spiralen de ene kant op draaien en acht de andere kant. Het aantal parastichons varieert bij de verschillende soorten planten;
de zaden in het zaadhoofd van een zonnebloem hebben een aantal parastichons van (34, 55) terwijl dit er bij dennenappels (8,
13) zijn. Nog een interessant kenmerk van Fibonacci phyllotactische planten is dat ze, om Fibonacci parastichons te produceren,
gebruik maken van onze oude vriend, de gulden hoek.
Waarom is er bij 92% van de phyllotactisch spiraalvormige planten een duidelijke voorkeur voor Fibonacci, terwijl het milieu
waarin ze zich ontwikkelen zo gevarieerd is? Volgens twee Franse natuurkundigen, Stephane Doudy en Yves Couder, ontstaan
parastichons spontaan door de groeisnelheden van de plant en door de manier waarop de plant zijn verschillende delen rangschikt
om de beschikbare ruimte en licht optimaal te benutten. Op zichzelf is dat antwoord niet zo interessant, behalve als we ons realizeren dat de plant, de ruimte die hij inneemt en het licht dat hij absorbeert, allemaal elementen zijn van hetzelfde heelal. Anders
gezegd, het lijkt wel alsof het universum Fibonacci verlangt van de plant in
ruil voor groei, licht en ruimte. Dus, als we even teruggaan naar David Bohm,
onze studie van phyllotaxis zou ons misschien uiteindelijk doen begrijpen dat
de voorkeur voor Fibonacci in het universum ligt; de plant is slechts een klein
element in een veel groter geheel.
Wat mij betreft is het waarnemen van Phyllotaxis een verkenning van het
heelal in kleine letters, zoals het bestuderen van een bloemkoolroosje om de
bloemkool te begrijpen. Tenslotte is er, net als bij de Pi van Carl Sagan, een
intens gevoel dat we nog zoveel dingen niet begrijpen die zo tergend binnen
ons bereik lijken te liggen. Misschien dat ik meer zal weten, als ik in moreel
en technologisch opzicht wat verder gevorderd ben, maar voorlopig is het de
verkenning die de vreugde brengt.
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‘Onion’
brassweaving technique
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‘Yellyfish’
brassweaving technique
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‘Phyllo 3’
Manipulated photographs of an Artpiece
Made of asetate and ducktape
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‘Phyllo 2’
Manipulated photographs of an Artpiece
Made of asetate and ducktape
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TWENTSEWELLE, SAMENWERKEN
EN KRACHTEN BUNDELEN!
In 2007 wordt TwentseWelle geopend op het Roombeekterrein in Enschede. In dit attractieve museale centrum staat de wisselwerking tussen cultuur en natuur in Twente van oertijd tot toekomst centraal. Een fascinerend gebied waarin de mens op
verschillende wijze in zijn levensonderhoud heeft weten te voorzien. Van jagen en verzamelen, landbouw en vervolgens industrie
tot vandaag de dag, met een zeer diverse economische structuur. TwentseWelle is een initiatief van de Oudheidkamer Twente/Van
Deinse Instituut, Museum Jannink en het Natuurmuseum Enschede en ontstaat uit de collecties en activiteiten van deze partners.
TwentseWelle huisvest zich in een spraakmakend gebouw, waaraan het Rozendaalcomplex in de wijk Roombeek ten grondslag
ligt. In dit complex, naar een ontwerp van architectenbureau Search, treft men verder het Centrum Beeldende Kunst, ateliers en
woningen.
Uniek
TwentseWelle is een uniek concept, want op dit moment bestaat er geen museum dat het cultuurhistorisch erfgoed in haar
tentoonstelling koppelt aan het natuurhistorisch erfgoed. Uniek ook, omdat het verhaal van TwentseWelle oneindig is. Het heden
blijft heden in de tentoonstelling, doordat steeds weer vernieuwende ontwikkelingen binnen Twente op bijvoorbeeld het gebied
van wetenschap, zorg, industrie, agrarisch beheer en landschapbeheer getoond zullen worden. Hieraan gekoppeld bijvoorbeeld een
wetenschappelijke salon, waarmee men door lezingen en discussies op de hoogte kan blijven van ontwikkelingen binnen Twente.
Tot slot uniek, door de studiemogelijkheden die zijn ondergebracht in TwentseWelle. Door middel van publicaties, onderzoek en
het bieden van een kennis- en informatiecentrum, worden alle vragen over Twente beantwoord.
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Phyllotaxis
Op verzoek van de werkgroep Qua art – Qua science hebben wij in de Faculty club van de Universiteit Twente een vitrine ingericht
met voorbeelden uit onze permanente collectie van Phyllotaxis.
In de collecties van TwentseWelle bevinden zich veel objecten met een fascinerende opbouw. Met name in de natuurhistorische
collecties zien wij veel van dergelijke voorbeelden zoals schelpen, koralen en zeeëgels. Een groot deel hiervan zal straks in een
blijvende expositie van TwentseWelle te zien zijn.
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