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Afbeeldingen van leven-

de wezens waren (en zijn)

verboden in de islam. En

dus bereikte de kunst van

geometrische patronen

grote hoogte in het oude

Iran. Een Leidse work-

shop belicht alle invals-

hoeken. Dirk van Delft

TOEN JAN HOGENDIJK, histori-
cus van de wiskunde, in april 2004 in Is-
fahan de Vrijdagmoskee bezocht, deed
hij een opvallende ontdekking. Hoog in
de noordkoepel, gebouwd rond het jaar
1080, zag hij een gecompliceerd meet-
kundig patroon dat hij kende uit een
middeleeuws handschrift en waarvan
hij de hoop had opgegeven het ooit nog
eens in het echt aan te treffen.
“Ik stond stomverbaasd”, zegt Hogen-
dijk op een bankje in een Leidse tuin.
“De figuur ging uit van de regelmatige
zevenhoek. Die is niet met passer en li-
niaal te construeren, daar heb je parabo-
len of hyperbolen voor nodig. Er waren
er in die tijd weinig mensen die daar
mee overweg konden. Ik heb een sterk
vermoeden wie er achter zat: de be-
roemde Perzische wiskundige, astro-
noom en dichter Omar Khayyam.”
Een foto van dat zevenhoeksmozaïek
uit Isfahan, met daarop geprojecteerd
het gelijkluidende patroon uit het
handschrift, staat op de poster van een
opmerkelijke workshop van het Leidse
Lorentz Center: ‘Geometric Patterns in
Islamic Art’. Een buitengewoon breed
(en bont) gezelschap van wiskundigen,
arabisten, kunst- en architectuurhisto-
rici, iranisten, wetenschapshistorici,
kenners van materiële cultuur, studen-
ten en kunstenaars zal het thema de
week van 11-15 september vanuit vele
invalshoeken uitdiepen. De nadruk ligt
op de Iraanse traditie en van de 60 deel-
nemers komt een kwart uit Iran. Dit
land mag sinds enige tijd door Amerika
tot de ‘as van het kwaad’ gerekend wor-
den, in de Middeleeuwen en tijdens de
dynastie van de Safaviden (1500-1800)
kende Perzië – net als nu – een hoog-
staande cultuur. Daarvan getuigen een
rijke poëzie en verfijnde miniaturen,
maar ook vele geraffineerde decoratieve
patronen op meetkundige basis.

ornamentiek Sinds Mohammed in
630 Mekka veroverde, in de ka’ba de go-
denbeelden liet vernietigen en de tem-
pel tot islamitisch heiligdom bestem-
pelde, zijn in moskeeën afbeeldingen
van de profeet, van heiligen en van le-
vende wezens in het algemeen verbo-
den. Kalligrafie (van koranverzen) en
geometrische patronen mochten wel.
Zo kon zich een islamitische architec-
tuur ontwikkelen met veel ruimte voor
ornamentiek op basis van meetkundige
figuren.
Betegelingen van vlakke muren en van
koepels bestaan soms uit ingenieuze,
zich herhalende patronen en ook muqar-
nas, driedimensionale structuren om de
overgang van wand naar koepel te ma-
ken, bevatten veel geometrie. Is in het
Alhambra (Granada) op grote schaal ge-
speeld met driehoeken, vierkanten, vijf-
hoeken en zeshoeken, de echt gecompli-
ceerde patronen zijn te vinden in Iran:
regelmatige vijfhoeken en tienhoeken
en zelfs zeven- en negenhoeken. Overal
in Iran zijn ze te bewonderen, het meest
in de Vrijdagmoskee in Isfahan. Ook in
profane architectuur is veel geometri-
sche ornamentiek te vinden en bij tex-
tiel, metaaloppervlakken, miniaturen

en andere vormen van materiële cul-
tuur is het niet anders.
Hogendijk, een dag per week hoogle-
raar geschiedenis van de wiskunde in
Leiden (de rest van de tijd zit hij in
Utrecht), is specialist op het gebied van
middeleeuwse islamitische wiskunde –
in de bloeitijd, van 800-1450, was deze
dominant over de westerse wiskunde.
“Als je zelf zo’n patroon met vijfhoeken
of tienhoeken probeert uit te tekenen,
merk je direct hoe razend moeilijk dat
is”, zegt hij. “Maar toen ik wilde achter-
halen welke ‘trucjes’ die middeleeuwse
islamitische ontwerpers toepasten, ont-
dekte ik dat over de ontwikkeling van
de islamitische geometrische kunst en
architectuur in detail bitter weinig be-
kend is. Middeleeuwse Arabische en
Perzische bronnen over de constructie
van gebouwen en mozaïeken zijn er
haast niet. Misschien waren de ontwer-
pen geheim. Of raakten werktekenin-
gen na veelvuldig gebruik versleten en
zijn ze weggegooid.”
Wat is er wel? Een waarschijnlijk zes-
tiende-eeuwse rol met tekeningen zon-
der begeleidende tekst, bijna 30 meter
lang en adembenemend mooi, is terecht
gekomen in de collectie van het Topka-
pi-paleis in Istanbul. Daarvan bestaat
een schitterende – maar moeilijk ver-
krijgbare – facsimile-uitgave. “Als er
met deze tekeningen ooit mozaïeken of
ornamenten zijn gemaakt”, zegt Ho-
gendijk, “dan was dat waarschijnlijk in
N o o r d w e s t- I r a n . ”

allah Het belangrijkste document is
in het bezit van de Bibliothèque Natio-
nale in Parijs. “Die heeft in haar collec-
tie een Perzisch handschrift van veertig
bladzijden, vol patronen met korte toe-
lichtingen hoe je ze moet maken: ‘Doe
dit, dan dat, en Allah weet het het bes-
te.’ Het zevenhoekspatroon uit de Vrij-
dagmoskee kwam uit dat manuscript.”
Het kan best zijn, benadrukt Hogen-
dijk, dat de schaarste aan bronnen een-
voudig komt omdat er nog nooit fat-
soenlijk naar die bronnen is gezocht.
“In de Arabische wereld en in Iran lig-
gen vrachten oude manuscripten die
nog nooit goed bekeken zijn. Hopelijk
helpt onze conferentie, en de vervolg-
conferentie volgend jaar augustus in Is-
fahan, het onderwerp in Iran op de
kaart te krijgen. Kam uit die bibliothe-
ken, wie weet wat je aantreft! Maar het
kan ook om een orale traditie zijn ge-
gaan, om kennis die van vader op zoon
is overgedragen zonder ooit op papier te
zijn gezet.”
De Leidse workshop vloeit voort uit
contacten van Hogendijk met het Huis
van de Wiskunde in Isfahan. Opgericht
in 2000, heeft dit instituut als missie
middelbare scholieren te motiveren
voor wiskunde en de exacte vakken, ook
via de geschiedenis van de wiskunde.
‘Waarom doen jullie niets met die

angst ervaren zodra de term ‘driehoek’
valt. Aan de andere kant zijn er nogal
wat wiskundigen en andere bèta’s die
geen benul hebben van het belang van
cultureel-historische contexten. Islami-
tische ornamentiek is bij uitstek een on-
derwerp om contacten te realiseren die
het eigen vakgebied te buiten gaan. Ik
hoop vurig dat al die specialisten met
hun uiteenlopende achtergronden en
de kunstenaars, die de link vormen naar
de huidige nog altijd springlevende is-
lamitische geometrische kunst, met el-
kaar in gesprek raken. Nu bestaat er
nauwelijks interactie tussen die groe-
pen terwijl ze toch enorm van elkaar
kunnen leren.”

grondplan Wiskunde is maar een
van de vele onderwerpen die op het pro-
gramma staan. Weliswaar komt er voor
de liefhebbers een lezing over groepen-
theorie en is er tussen de bedrijven door
volop gelegenheid in kleine kring de
wiskundige diepte in te gaan, maar het
is uitdrukkelijk niet de bedoeling de al-
fa’s het bos in te sturen. “Die kunnen er-
varen dat wiskunde kan helpen bij het
classificeren en dateren”, zegt Hogen-
dijk. “Zo zal Silvia Harmsen uit Heidel-
berg spreken over muqarnas met een
grondplan waarin alleen vierkanten en
een bepaald soort ruiten zijn toege-
staan. Ook al is het gissen naar de reden
van die beperkingen, het geeft houvast
bij het dateren. Wiskundig interessant
aan Harmsens onderzoek is weer dat uit
de horizontale projectie het ruimtelijke
patroon van de muqarnas valt te recon-
strueren.”
Die verhouding tussen ‘hoge’ weten-
schap en ornamentiek is nog braaklig-
gend terrein, aldus Kruk. “Er zijn vra-
gen die kunsthistorici zich nu simpel-
weg niet stellen en dat is zonde. Maar
vanzelfsprekend zitten er veel meer as-
pecten aan die ornamenten. Welke ma-
terialen werden gebruikt? Wat is de his-
torische context? Hoe werden die mo-
tieven doorgegeven? Zijn ze bruikbaar
op textiel? In Cairo ontdekte ik op de
markt dat geometrische patronen nog
steeds worden toegepast op tentdoeken
en dat de ambachtsmensen voorbeeld-
boeken bezitten die al generaties lang
meegaan en die ze zorgvuldig afscher-
men voor vreemden.”
Een van de opvallendste kunstenaars
die op de workshop een presentatie zul-
len houden is de Amerikaan Jay Bonner.
Deze grafisch ontwerper uit Santa Fe is
opgeleid aan het vermaarde Royal Col-
lege of Art in Londen, met als specialisa-
tie ornamentiek in islamitische archi-
tectuur. Inmiddels staat Bonner aan het
hoofd van Bonner Design Consultancy,
een ontwerpbureau dat gespecialiseerd
is in het maken van nieuwe geometri-
sche patronen die aansluiten bij de oude
islamitische traditie. Ze vinden toepas-
sing in hedendaagse islamitische archi-

tectuur. Zo was Bonner betrokken bij de
uitbreiding van de Moskee van de Pro-
feet in Medina, waar de profeet Moham-
med begraven ligt. Een ander project
betrof het ontwerp van een bloemenpa-
troon in marmer voor de Grote Moskee
in Mekka. “Heel bijzonder”, zegt Ho-
gendijk. “De Saoedi’s die een Ameri-
kaanse ontwerper in de hand nemen bij
de versiering van hun moskeeën.”
Het is de hoop van Jan Hogendijk dat de
workshop in Leiden en het vervolg in Is-
fahan zullen bijdragen tot behoud van
het culturele erfgoed in Iran. “Aan het
eind van de conferentie van afgelopen
mei werd in Isfahan het nieuwe gebouw
van het Huis van de Wiskunde feestelijk
geopend. De voorzitter van het Iraanse
parlement zei in zijn toespraak dat,
toen hij voor zijn nieuwe huis am-
bachtslieden zocht om een mozaïek op
de traditionele manier tegen de wand te
metselen, hij honderd bedrijven langs
moest eer hij er een te pakken had waar
ze dat nog konden. Overal in Iran wor-
den vierkante tegeltjes gebruikt met het
patroon erop gedrukt. De traditie waar-
in de elementen van dat patroon apart
worden uitgehakt en stuk voor stuk op
de muur worden gemetseld, is aan het
uitsterven.”

prijsvraag Dat vind Hogendijk
doodzonde. “In Leiden komt ook
Mahmud Maheronnaqsh uit Teheran,
hét gezicht van de oude Iraanse mo-
zaïekmakerstraditie. Hij is 85 jaar oud,
heeft zijn kennis vastgelegd in zes dikke
boekdelen en gaat bij ons donderdag-
middag met de deelnemers aan de slag.
Ik vind het helemaal niet paternalis-
tisch om als westerling het behoud van
Iraans cultureel erfgoed te bepleiten.
Soms ben je je niet bewust van je eigen
schoonheid en heb je een zetje van bui-
ten nodig. Vandaar ook onze prijsvraag
in de aanloop naar de workshop om stu-
denten in Iran, voortbouwend op de ou-
de traditie van geometrische patronen,
iets nieuws te laten ontwikkelen. De
winnaars krijgen een vliegticket en on-
derdak en er komt een expositie waarop
onder andere hun werk is te zien.”
Terug naar de zevenhoek in Isfahan.
Waarom zou Omar Khayyam daar ach-
ter zitten? Welnu, die publiceerde in
1070 een belangrijk algebraboek waarin
hij een meetkundige methode ont-
vouwde om derdegraads vergelijkingen
(bijvoorbeeld 2x³ +3x +5 = 0) op te los-
sen. Ook gebruikte hij die kennis om
mozaïeken te construeren die met de
klassieke euclidische hulpmiddelen
(passer en liniaal) niet te tekenen zijn.
Het mozaïek met de regelmatige zeven-
hoek behoort ook tot dit type.
“Omar Khayyam was bevriend met Ni-
zam-al Mulk, vizier van de sjah en
bouwheer van de noordelijke koepel
van de Vrijdagmoskee”, zegt Hogen-
dijk. “Het kan niet anders of hij is het
brein achter dat zevenhoeksmozaïek.”

Zie www.lc.leidenuniv.nl/

alfa ’s  en  Bèta ’s  doen samen een  workshop islamitische  mozaïeken

Een zevenhoek te Isfahan
prachtige meetkundige mozaïeken die
je hier overal in je achtertuin hebt?’,
vroeg Hogendijk toen hij weer eens in
Isfahan was.
“Ze hadden er nooit bij stilgestaan. Ne-
gen maanden later kreeg ik een mailtje
dat ze bezig waren met een conferentie.
Vanuit Leiden zijn we toen een samen-
werkingsproject gestart. Zo heb ik met
studenten workshops opgezet over wis-
kunde en mozaïeken, bijvoorbeeld met
betegelingen à la Escher. Afgelopen mei
waren we in Isfahan om ze te geven aan
een gevarieerd gezelschap studenten –
drie groepen meisjes en een groep jon-
g e n s. ”
Ook Remke Kruk, hoogleraar Arabisch
in Leiden, was daarbij. Kruk, medeorga-
nisator van de workshop van volgende
week, zou graag zien dat in het Lorentz
Center tussen alfa’s en bèta’s “bruggen
worden geslagen”. “Het is geen geheim
dat letterenmensen een soort doods-

De workshop ‘Geometric Patterns
in Islamic Art’ is de eerste die het
Leidse Lorentz Center (voor bèta’s)
en het Wassenaarse NIAS (Nether-
lands Institute for Advanced Study,
voor alfa’s en gamma’s) samen orga-
niseren.
Op het NIAS, een instituut van de
Koninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen, verblijven
jaarlijks enkele tientallen fellows.
Bevrijd van de beslommeringen van
het dagelijkse academische bestaan,
werken ze een jaar (of een half jaar)
in een ambiance van rustgevende
geleerdheid en Wassenaars groen
aan dat grote project waar het thuis
nooit van komt, bijvoorbeeld een
boek.
Het Lorentz Center organiseert in-
ternationale conferenties en work-
shops op het gebied van natuur-
kunde, sterrenkunde, wiskunde en
informatica. De deelnemers, maxi-
maal zestig, werken enkele dagen
tot een week intensief samen – en
gaan weer huns weegs.
Sinds een jaar kent het NIAS Lo-
rentz Fellows. Die worden in over-
leg met het Lorentz Center be-
noemd en houden zich bezig met
onderwerpen die raakvlakken ver-
tonen met zowel de exacte weten-
schappen, de humaniora als de soci-
ale wetenschappen.
Een van de Lorentz Fellows dit jaar
is Mohammad Bagheri. Bagheri, in
Teheran werkzaam bij een Iraanse
encyclopedie, houdt zich op het NI-
AS bezig met de tekstuitgave van
een omvangrijk Iraans middel-
eeuws wiskundig manuscript.
Naast Jan Hogendijk, bij wie hij in
december hoopt te promoveren, en
Remke Kruk is Bagheri de derde or-
ganisator van de workshop van vol-
gende week.

totaalwetenschap

Tijdens de workshop ‘Geometric
Patterns in Islamic Art’ exposeren
kunstenaars geometrisch getint
werk in de common room en op de
gang van het Lorentz Center. Het
gaat om twee groepen: kunstenaars
en studenten die een prijsvraag
hebben gewonnen.
Die prijsvraag is door Jan Hogen-
dijk uitgeschreven na afloop van
een bijeenkomst in Isfahan van af-
gelopen mei. Ruim honderd Iraan-
se studenten namen toen deel aan
workshops over wiskunde en kunst.
Drie daarvan gingen over betegelin-
gen en werden gegeven door stu-
denten van Hogendijk. Na afloop
zijn de Iraanse studenten uitgeno-
digd om een geometrisch patroon
te ontwerpen dat voortbouwt op de
oude islamitische traditie en dat in
het verlengde ligt van de ideeën van
de Nederlandse graficus M.C. Es-
cher. De winnaars zijn uitgenodigd
voor de Leidse workshop, op kosten
van de organisatie.

tentoonstelling
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· Van boven naar beneden:
1 Geometrische patronen uit de Topka-
pi-boekrol (16de eeuw). In de cirkel zijn
de Arabische woorden verwerkt voor
‘Mohammed’ en ‘Ali’, de vierde profeet.
In het vierkant staat de geloofsbelijde-
nis: Er is geen god dan Allah.
2 Muqarnas in de Vrijdagmoskee te Is-
fahan.
3 Iraanse ambachtsman hakt een tegel-
tje uit ten behoeve van een mozaïek.
4 Iraanse studentes krijgen in Isfahan
uitleg in een workshop over geometri-
sche betegelingen.
5 Geometrisch patroon ontworpen door
Behrooz Zabihian, student elektronica
in Saveh (Iran). De kalligrafie is een be-
werking van de geloofsbelijdenis zoals in
het vierkant geheel boven.
6 Imammoskee te Isfahan met mozaïe-
ken en muqarnas.f
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