PERFECTIE IN KUNST EN
ARCHITECTUUR:

DE GEHEIME CODE
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Inleiding: meten is weten
De vraag naar het ontstaan en de wording van de kosmos is net zo oud als de mensheid,
al lijkt de rationele kennis erover de laatste tijd met sprongen vooruit te gaan. Vragen
naar de schepping van de kosmos krijgen in de mythologie honderden antwoorden en
het is verbazingwekkend hoeveel daarvan met elkaar schijnen samen te hangen. Zo
komen veel mythen min of meer overeen met het boek Genesis van de Bijbel: chaos
wordt gevormd tot een hiërarchie van levensvormen. Dat geldt zelfs voor mythen uit
bijvoorbeeld Noord-Amerika die zinspelen op de welbekende oerknal, waarbij
dwalende geesten van levensvormen uiteindelijk in volgorde van belangrijkheid vorm
kregen. De chaos van het heelal werd in mythen ontrafeld. Er werd een bovennatuurlijke
wereld van goden bedacht die van vitale betekenis waren voor de orde op aarde. Sinds
Euhemerus kenden de Grieken zelfs een mythologie die onverhuld de relatie van de
bovennatuurlijke godenwereld met de mensenwereld verduidelijkte, zonder scrupules.
Sinds de prehistorische mens over hulpmiddelen beschikte probeerde hij de fysieke
wereld van buitenaardse fenomenen als zon, maan en planeten te begrijpen, te
doorgronden met metingen. Verschijnselen aan de hemel werden waargenomen en over
hun samenhang hypotheses ontworpen. De oude Indusbeschaving onderscheidde zich
door een consistente kennis op dit gebied, evenals de beschaving van het oude Egypte
en die van Mesopotamië. Deze culturen benutten deze kennis voor het berekenen en
bepalen van de tijd, van vitaal belang voor de landbouw. De verschijnselen werden lange
tijd beschouwd als de werking van goden of God waarvan men het Goddelijk Plan
trachtte te leren kennen. De macrokosmos zag men tot aan het begin van de Nieuwe Tijd
als weerspiegeld in de microkosmos, zeg maar de aardse menselijke wereld,

Illustratie uit Camille Flammarion, L’atmosphère météorologique populaire

Bij een vergelijking van de mythologieën van verschillende culturen valt een
gemeenschappelijke structuur op ten aanzien van de beeldvorming van wereld en
kosmos. In alle hogere beschavingen vinden we cirkel en vierkant als grondslag van de
kosmogonie. Er is altijd sprake van een beperkt aantal gelijksoortige vormen. De
grondsymbolen zijn altijd de cirkel voor aarde en heelal beide, het vierkant als ordening
van de ruimte en de as als het middelpunt van de geschapen wereld. In dit centrum staat
de wereldberg of de wereldboom, of de mens.
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Astronomie is de oudste van de natuurwetenschappen en kent zijn basis in religieuze,
mythologische, kosmologische en kalendarische geloofsvisies en praktijken. Al vroeg
begreep men de hemelse mechanieken die ten grondslag lagen aan de nachtelijke sterren
en planeten. Men leerde de wiskundige en meetkundige relaties tussen de banen van de
planeten kennen. De posities en bewegingen van de sterren werden gemeten aan de hand
van de punten aan de horizon waar ze opkwamen en ondergingen. Symbolische en
heilige betekenissen werden aan bepaalde geometrische vormen en proporties
toegekend, de Heilige Geometrie.
Omdat hemellichamen bij vroege culturen werden beschouwd als goden en geesten,
werden de goden beschouwd als meetkundigen. Hemellichamen werden verbonden aan
fenomenen als regen, droogte, seizoenen en getijden. De oudste astronomen zullen
priesters geweest zijn die de hemellichamen interpreteerden als manifestaties van goden.
De oude Grieken waren de eersten die de heilige getallen en de meetkunde
bestudeerden, hoewel zij de basisvaardigheden waarschijnlijk leerden van de
Egyptenaren. Eenvoudige vormen als de cirkel, ellips, rechthoek, vierkant en driehoek
werden gebruikt om harmonieuze verhoudingen te bewerkstelligen. Langzaam zou de
Geheime Code worden ontrafeld.

Babylonisch wereldbeeld
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Egyptische getallen en symboliek: het Oog van Horus

Het Oog van Horus, ook bekend als wadjet, wedjat of udjat, is een oud Egyptisch symbool van
bescherming, koninklijke macht en goede gezondheid. Amuletten die in graven werden
meegegeven, waren vaak in de vorm van het Oog van Horus. Het symbool moest de farao
beschermen in het hiernamaals en kwaad afweren.
Horus was de Egyptische luchtgod, verbeeld in een valk. Zijn rechteroog was verbonden met
de zonnegod Ra, het linkeroog met de maan, d.w.z. de lichtgod Horus.
Horus was de enige zoon van Isis en Osiris. Hij zwoer de moord op zijn vader Osiris door diens
broer Seth te wreken. Tijdens een gevecht rukte Seth het linkeroog van Horus uit, trok het
uiteen in zes stukken en verstrooide ze over Egypte. Horus wist zich te wreken en castreerde
Seth. De goden namen een gemeenschappelijk besluit en maakten Horus tot koning van
Egypte. Zij gaven aan Thot, de god van kennis en toverij, het oog van Horus om het weer te
repareren. Het werd symbool van het geheel, de zuivere visie en de vruchtbaarheid.

Het hiëroglyfisch teken voor het Horus Oog bestond uit breukgetallen die de maateenheden
moesten symboliseren. Elk element van het oog representeerde een breukgetal van ½ tot 1/64
en kon in elke gewenste combinatie worden gebruikt. Er bestaat een legende over een leerlingschrijver die op een goede dag aan zijn meester vertelde dat de breukgetallen van het Oog van
Horus niet één geheel zijn, maar slechts 63/64. De meester antwoordde dat Thot bij iedere
schrijver het ontbrekende 1/64 goed zou completeren die zijn bescherming zocht en
accepteerde.
De zes onderdelen van het oog hebben ook de betekenis van de zes zintuigen:
voelen, 1/64
proeven, 1/32
horen, 1/16
denken, 1/8
zien, 1/4
ruiken, 1/2
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Archaeoastronomie en de Heilige Geometrie
De wijze waarop de zon invloed uitoefent op ons dagelijks ritme en de verandering van
seizoenen is al millennia bekend. Al vroeg leerde men de hemelse geometrie kennen en
paste die kennis toe op het dagelijks leven. De ontwikkeling van een complex
kennissyteem ontstond onafhankelijk op veel plaatsen in de wereld, maar met gebruik
van dezelfde sleutelgegevens. Ons planetair systeem is speciaal omdat volle maan en
zon exact dezelfde grootte lijken te hebben, en zo totale eclipsen produceren waarbij
zon en maan compleet samenvallen in een indrukwekkend visueel spektakel. In ons
zonnestelsel bestaat ook zeer suggestieve hemelse geometrie, zoals de pentagram of
vijfpuntige ster die de planeet Venus veroorzaakt in haar baan om de zon. Dit is ook een
karakteristieke vorm van het menselijk lichaam, met betrekking tot hoofd en vier
ledematen.
Toen de eerste boeren constateerden dat de bewegingscyclus van de zon regelmatig is,
konden zij deze gebruiken van een kalender. Twee stokjes op een zichtlijn gericht op
een punt aan de horizon waar bijvoorbeeld de zon bij midzomer of midwinter opkomt,
was voldoende.
Op diverse plaatsen in West-Europa zijn ‘gouden hoeden’ uit de Bronstijd gevonden,
zoals in Avanton, Schifferstadt bij Speyer of Ezeldorf-Buch bij Neurenberg. Zij werden
waarschijnlijk door priesters of sjamanen gebruikt bij zonnecultus-rituelen. De hoeden
zijn voorzien van series ornamenten van cirkels en schijven die registraties van een
zonne- of maankalender lijken te zijn.

Planeet Venus, banen om de zon,
pentagram vormend

‘Gouden hoeden’ van Avanton en Ezelsdorf-Buch

Rond 3000 v. Chr. beschikten de Sumeriërs in Mesopotamië over een kalendersysteem
dat het jaar in maanden van 30 dagen, de dag in 12 perioden en deze in 30 delen
verdeelde. De vroegste Egyptische kalender was gebaseerd op de maanfasen. Rond 3100
v. Chr. realiseerde men zich dat Sirius elke 365 dagen met de zon opkwam, ongeveer
parallel aan de jaarlijkse overstroming van de Nijl. Hieruit kwam een kalender van 365
dagen voort.
De meetpunten van posities van zon en maan speelden een grote rol bij de bouw van
prehistorische megalithische monumenten waarvan de lijnen op aarde de lijnen in de
hemel weerspiegelden. De geometrie die verborgen lag achter de waarnemingspunten,
was hemels en werd daarom als heilig beschouwd. De Babyloniërs waren waarschijnlijk
de eersten die de constellaties maten en vastlegden, hoewel de Egyptenaren ook al over
deze kennis beschikten.
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Bouwkundigen zullen altijd heiligdommen gebouwd hebben met verhoudingen die
bestonden uit gehele getallen met magische eigenschappen. Dat geldt ook voor de
monumenten uit de prehistorie, waarvan er overigens duizenden bestaan. Het probleem
is echter te weten welk matenstelsel werd gebruikt. Voor megalithische complexen in
Engeland is men tot de theorethische meeteenheid gekomen van de zog. megalithische
meter ofwel 0,8296 meter. Het is zelfs mogelijk dat veel moderne maatstelsels van deze
megalithische meter zijn afgeleid en dat deze meter veel plaatsen met afmetingen in
gehele getallen oplevert.
In het Midden-Oosten was de standaardmaat de el, met twee varianten: de koninklijke
el en de standaard el. De koninklijke el was verdeeld in zeven eenheden, palmen, die
overeenkwamen met de breedte van een hand. Een standaard el was verdeeld in zes
palmen. Beide maten werden gebruikt voor verschillende gebouwen. Beide maten
werden gestandaardiseerd, resp. de koninklijke el van 52,375 cm en de standaard el van
44,892 cm.
Sinds de jaren ’20 van de twintigste eeuw is het fenomeen van leylijnen in Engeland
actueel geworden. Namen van dorpen, bijzondere plekken of boerderijen die eindigden
op uitgangen als -ley hebben de naam gegeven. Het blijken rechte lijnen te zijn in het
landschap die heilige en legendarische plaatsen met elkaar verbinden,
waarnemingslijnen die belangrijke nederzettingen en defensieve centra verbinden door
middel van steencirkels en forten. De eindpunten van deze leylijnen zijn vaak forten uit
de IJzertijd. Een aantal leylijnen kan met behulp van astronomie in verband worden
gebracht met hun brandpunt. De geometrie van de planeten die ten grondslag ligt aan de
afmetingen en bouw van deze steencirkels, speelt evenzeer een rol bij de ligging van de
lijnen. De leylijnen vormden een complexe en heilige geometrie; de geometrie van de
afzonderlijke plaatsen houdt verband met horizonpunten die werden bepaald door de
punten van opkomst en ondergang van de maan en de zon.

Leylijn door Stonehenge, Old Sarum, Salisbury, etc.

Old Sarum is een brandpunt van veel leylijnen, in totaal wel tien. De beroemdste leylijn
loopt door Stonehenge en verder naar het zuiden door de kathedraal van Salisbury. Het
is alsof Old Sarum naar het noorden toe aan het hoofd stond van de hele Salisbury Plain,
in religieuze of militaire zin. Ten minste twee van de leylijnen vanuit Old Sarum volgen
oude Romeinse wegen, terwijl alle lijnen eindigen in ringen, kampen, kathedralen of
forten uit de ijzertijd.
Stonehenge is het best bekende voorbeeld van een archaeoastronomische plek in de
wereld. De plek dateert van ca. 7500 v. Chr., maar rond 2550 v. Chr. werden megalithische
stenen gebruikt, afkomstig van de Preseli Bergen in Wales. De as van het heiligdom was
aanvankelijk gericht op maanrituelen, maar werd nu georiënteerd op zonsopkomst van
midzomer. Rond 2450 v. Chr. werd het heiligdom weer gewijzigd, waarbij een ring van 30
staande stenen werd geplaatst in een cirkel van 30 m diameter.
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In de ring werden de ‘trilithons’ geplaatst, 5 paar met een liggende steen erop. Zij werden
opgesteld in de vorm van een hoefijzer en de hoogste van 24 meter stond aan het
eindpunt. Vanuit de cirkel liep een pad in noordoostelijke richting over 2,8 kilometer en
precies in de as van de zonsopkomst in midzomer. De zonsopkomst in midwinter vindt
plaats in het zuidwesten, precies in lijn met het tegenover gelegen pad. Het bijzondere
van Stonehenge is dat het complex precies in lijn ligt met de twee solstitiums.
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Behalve het heiligdom van Stonehenge zijn er tal van prehistorische sites in de wereld
waar de Heilige Geometrie aantoonbaar is. Zo zijn meer dan 40 megalithische
heiligdommen gevonden op Malta. Het oudste observatorium van de zon is tot nu toe
gevonden in Goseck in Saksen-Anhalt en wordt ca. 4900 v. Chr. gedateerd. Karahunj in
Armenië betreft een cirkel van megaliethen uit het 3de millennium v. Chr. en wordt wel
het Stonehenge van Armenië genoemd.
Megalithische graven worden aangetroffen van Spanje tot de Orkney Eilanden, een
afstand van ca. 2000 kilometer. Oriëntatie op de zon kan bestemd geweest zijn om de
energie van de zon in het graf te brengen om zodoende de voorouders te voeden zodat
de geesten van hen herboren konden worden in de gemeenschap. In Newgrange valt elk
jaar op de dag van het wintersolstitium de zon bij opkomst tot in het hart van de
grafheuvel om een drievoudige zonnespiraal te verlichten.

Gizah, piramiden

De piramiden op het plateau van Gizah zijn met uitzonderlijke precisie gericht op de
kardinale richtingen, waarschijnlijk vanwege de religieuze betekenis van het noorden
als de plaats van de onvergankelijke circumpolaire sterren -het centrum van de
kosmische orde en de verblijfplaats van de onsterfelijke goden en farao’s. Een raadsel
is echter dat de Grote Sfinx naar het oosten is gericht, daar waar elke dag de
wedergeboorte van de zon plaatsvindt. Een recente visie is dat de perfectie van de
oriëntatie van de piramide van Cheops naar het noorden gebaseerd was op het gebruik
van de positie van de circumpolaire sterren toen de hemelpool precies tussen twee
heldere sterren in stond: Mizar in de Grote Beer en Kochab in de Kleine Beer. Op het
moment dat deze twee sterren verticaal oplichtten was een simpel loodkoord voldoende
om het werkelijke noorden in te meten. De andere piramiden in Gizah zijn minder
perfect georiënteerd, wellicht omdat dezelfde werkwijze werd gebruikt in een tijd dat
de positie van de sterren niet meer hetzelfde was als voorheen.
De centrale grafkamer (Koningskamer) is gericht op de kardinale assen zoals de
piramide zelf. De piramide van Cheops is de enige met extra schachten die ook wel sterschachten worden genoemd. De noordelijke vanuit de grafkamer was gericht op de ster
Thuban die op het moment van de bouw dicht bij de hemelpool stond. De zuidelijke
schacht is gericht op Alnitak in de Gordel van Orion, een sterrengroep die Osiris
9
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representeert. Uit oude piramideteksten blijkt dat de farao beide sterren moest bezoeken
na zijn dood om onsterfelijkheid te krijgen.
De zuidelijke schacht vanuit de zog. Koninginnekamer was gericht op Sirius, de
hemelse belichaming van Isis, godin van vruchtbaarheid en echtgenote van Osiris. De
noordelijke schacht was gericht op Polaris, nog altijd een mysterie omdat deze ster toen
niet de Poolster was (pas vanaf ca. 1000 v. Chr.).

Giza, doorsnede piramide van Cheops

Naast deze beroemde voorbeelden van Heilige Geometrie in prehistorie en vroege
geschiedenis, zijn nog talloze andere voorbeelden te noemen.
Machu Picchu in de Andes van Peru heeft diverse voorbeelden van Heilige Geometrie
met astronomische betekenis. Veel gebouwen in Pueblo Bonito, gelegen in de woestijn
van het noordwesten van New Mexico, zijn astronomisch georiënteerd. In MesoAmerika zijn beroemde voorbeelden in Teotihuacán of Palenque.
De piramide van Kukulcan in Chichen Itzá is
een bijzonder voorbeeld van astronomische
kennis bij de Maya’s. Aan elke zijde is een
trappenvlucht van 91 treden, samen 364 plus
platform= 365. Dit is het aantal dagen in een
Maya-jaar. De vierkante basis van de
piramide is georiënteerd naar alle vier
solstitium richtingen. Op beide dagen van de
equinox lijkt de slangengod Kukulcan door
het licht- en schaduwspel aan de westzijde
van de noordelijke trap neer te dalen.

De Inca’s organiseerden hun rijk om hun kosmologie te demonstreren. De hoofdstad
Cuzco lag in het centrum van het rijk en was ermee verbonden door middel van
conceptuele rechte lijnen, ceques, vanuit het centrum. Deze ceques verbonden het
centrum van het rijk met vier zog. suvus, gebieden die bepaald waren door hun richting
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vanuit Cuzco. Het is de notie van een kosmos in vier parten, een welbekend fenomeen
in de Andes. Bij modern onderzoek is deze vierdeling verbonden met het verschijnen
van de Melkweg in de nacht. In één seizoen deelt het het firmament, in het andere deelt
het het luchtruim op haakse wijze.
De Verboden Stad in Beijing is gepland als een afspiegeling van de kosmische orde. Het
Chinese wereldbeeld kent vijf richtingen: noord, zuid, oost, west en het centrum onder
de circumpolaire sterren. Het ideale plan van de stad was een vierkant verdeeld in 9
kleinere en met een noord-zuid oriëntatie. De Verboden Stad ligt in het centrum van de
stad. Men benadert de keizer vanuit het zuiden, zodat hij een positie heeft vóór de
circumpolaire sterren. Op deze wijze draait de hemel rondom de keizer. Volgens
Chinese traditie werd Kyoto op dezelfde wijze gepland.

De bouw van de 12de eeuwse tempel in Angkor Vat in Cambodja lijkt bepaald te zijn
door het streven om kosmische kennis in een tempelcomplex te verwerken, met
traditionele Khmer principes van heilige getallen en proporties. De oppervlakte bedraagt
1500 c 1300 meter, de oriëntatie is naar het westen, de richting van de zonsondergang
en de dood. De tempel kan dus gebouwd zijn als een funeraire tempel voor de stichter,
koning Suryavarman. De verticale structuur van galerijen en pagodes is een
gebeeldhouwde representatie van de kosmologie van de hindoes met de berg Meroe in
het centrum. Deze berg is de verblijfplaats van de goden en wordt beschouwd als de
hoogste spirituele plaats van ons universum. Bij het wintersolstitium komt de zon op
boven de rechterzijde van ceremoniële weg naar de tempel, bij het zomersolstitium
boven de linkerzijde, en bij de equinox-dagen stijgt de zon op precies boven de centrale
pagode, d.w.z. boven de berg Meroe. Diverse maten van muren of galerijen verraden
getallen van de maancycli. Rond de bovenste galerij, gewijd aan de zonnegod Vishnu,
loopt een pad van 365 eenheden lang (hat: afstand tussen elleboog en de top van de
middenvinger), het aantal dagen in een jaar. De onderste galerij bezit aan één zijde de
voorstelling van het Karnen van de Melkzee, d.w.z. het ontstaan van de Melkweg.
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De geheimen van de Heilige Geometrie en de Gulden Snede
Sinds vele eeuwen zijn mensen door de Gulden Snede gefascineerd. Dat komt
grotendeels door de opmerkelijke eigenschappen, zoals harmonie, regeneratie en
evenwicht. Ook de natuur kent zijn eigen harmonie. Het sleutelwoord bij dit alles is
proportie of verhouding, het resultaat ervaren wij als schoonheid.
De geschiedenis beschikt over een lange lijst van namen van mystici, filosofen,
natuurwetenschappers, musici, kunstenaars, mathematici, dichters of staatsmannen die
allen gefascineerd werden door de harmonie van proporties. Door de eeuwen heen
doken de waarden van proporties steeds weer op in oude kunstwerken, architectuur of
filosofische en mathematische onderzoeken.
De Gulden Snede is niet direct zichtbaar of herkenbaar, maar ook niet verborgen. Kort
samengevat kan men zeggen dat bij de Gulden Snede het kleine in dezelfde verhouding
staat tot het grote zoals het grote tot het kleine. De verhoudingen zijn in een patroon van
getallen te bewijzen en laten in de natuur een serie van vormen en dynamieken ontstaan
die direct door architecten of kunstenaars in proportieregels kunnen worden vastgelegd.
Aan de harmonie en orde van de fysieke wereld ligt de heilige geometrie ten grondslag.
Hoewel de proportie, die wij als Gulden Snede aanmerken, altijd al in de meetkunde en
natuur bestond, is niet precies te zeggen wanneer deze voor het eerst door de mens werd
ontdekt en toegepast. Men mag aannemen dat enkele of veel van zijn aspecten ontdekt
werden, verloren gingen en later vele malen herontdekt werden.
Euclides (325-265 v. Chr.) was de eerste meetkundige die de axioma’s en stellingen van
de meetkunde samenvatte. De theorieën over vlakke meetkunde die Euclides in
‘Elementen’ beschreef, zijn zelfs na tweeduizend jaar niet achterhaald. Hij studeerde
waarschijnlijk eerst wiskunde in Athene met een aantal leerlingen van Plato. Van zijn
vele boeken over bijv. muziek, mechanica en optica zijn er vier bewaard. Het boek over
optica bevat een van de eerste studies van perspectief. Theon van Alexandrië schreef in
de 4de eeuw na Chr. een herziene versie van ‘Elementen’ en deze vormde de basis van
alle vertalingen tot de 19de eeuw. In de middeleeuwen werd het werk minstens drie keer
vertaald in het Arabisch. De benedictijner monnik Adelard van Bath vertaalde rond 1120
een Arabische tekst naar het Latijn. Deze uitgave vormde de basis van alle uitgaven tot
de 16de eeuw, toen een Engelse vertaling kwam.

Nino Pisano, Euclides

Pythagoras

Plato

Voor de Grieken waren vorm en getal essentieel voor het bestaan van het universum en
de notie dat abstracte vormen ten grondslag liggen aan de fysieke wereld. De subtiliteit
van getallen en de volmaaktheid van de geometrie maakten onderdeel uit van de
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verborgen structuur achter de waarneembare werkelijkheid. Geometrie en getallen zijn
heilig omdat ze deel uitmaken van de verborgen orde van de schepping. Het zijn de
instrumenten waarmee de fysieke wereld wordt gecreëerd.
Pythagoras (569-ca.475 v. Chr.) was de eerste filosoof die stelde dat getallen zelf heilig
zijn en bestaansrecht op zichzelf hebben. Hij maakte een onderscheid tussen even en
oneven getallen. Zijn ontdekking dat er een relatie bestaat tussen gehele getallen en
muzikale harmonie overtuigde hem ervan dat orde en harmonie aan het complexe
universum ten grondslag liggen. Hij redeneerde dat als bepaalde getalsverhoudingen
harmonieuze geluiden tot stand brengen, getallen ook in verband kunnen worden
gebracht met de harmonie van het universum, van de banen van de planeten tot de snaren
van een lier en de maatverhoudingen in de architectuur of beeldende kunst. Dit idee
vormt de basis van de heilige geometrie. In de stelling van Pythagoras werd door hem
de lengte van de zijden van een rechthoekige driehoek bepaald. Bij het meten van
rechthoekige driehoeken blijken typische gehele getallenreeksen als uitkomst, de zog.
Pythagoreïsche drietallen ( bijv. 3,4,5 of 7,24,25). Deze getallen werden als belangrijke
magische getallen gezien.
De Λ (Lambda) is de vorm waarin de Pythagoreërs 7 getallen schreven, 1,2,3,4,8,9,27.
Even getallen zijn vrouwelijk en staan aan de linkerkant, mannelijke getallen zijn
oneven en staan aan de rechterkant. De Lambda was van groot belang in de renaissance.

Francesco Giorgi, lambda vergeleken met toonladder Pythagoras ontdekt muzikale harmonie

Bij de bepaling van afmetingen van gebouwen werden door de architecten in de
oudheid vaak verhoudingen gebruikt die die uit gehele getallen bestonden met
magische eigenschappen. Als de oorspronkelijke meeteenheden onbekend zijn,
kunnen de verhoudingen van de afmetingen van de onderdelen worden berekend.
Talloze malen is geprobeerd om oude meeteenheden te ontdekken. In de
prehistorie lijkt er universeel sprake te zijn geweest van een zog. megalithische
meter (0,8296 meter), die in veel culturen lijkt te zijn gebruikt. Eenheden werden
ongetwijfeld afgeleid van bijv. de lengte van een arm of de breedte van een hand.
In het Midden-Oosten was de standaardmaat de el, een maat die afhangt van de
lengte van de onderarm van een volwassen man. Er waren twee verschillende ellen,
de koninklijke die in 7 eenheden, palmen, werd verdeeld (naar de breedte van de
hand) en een standaard el. Deze maten werden gebruikt voor verschillende soorten
gebouwen. De palm bestond uit vier vingers, zodat een koninklijke el 28 en een
standaard el 24 vingers groot was. De ellen werden gestandaardiseerd.
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Pythagoras ontdekte dat gehele getallen heilig zijn, dat muziek en wiskunde met elkaar
verbonden zijn. In de muziek vormen deze getalsverhoudingen toonladders, de
bouwstenen van muziek. Voor hem bevestigde muzikale harmonie dat gehele
getalsverhoudingen en eenheidsbreuken heilig zijn en niet-exacte breuken niet. Bepaalde
getallen en getalsverhoudingen zijn van groot belang voor bepaalde muzikale patronen.
Naast Pythagoras en Euclides hielpen andere Griekse meetkundigen de grondslag te
leggen voor architectuur, astronomie, mechanica en optica. Hun werk staat nog steeds
centraal in de westerse wetenschap. Sinds de laatantieke oudheid werden steeds meer
verbeteringen toegepast.
Plato (427-347 v. Chr.) steunde in zijn boek Phaedo de theorieën van Pythagoras en
probeerde te bewijzen dat getallen en figuren de volmaakte vormen zijn die ten grondslag
liggen aan de zichtbare werkelijkheid. Hij definieerde vijf platonische lichamen,
regelmatige veelhoeken die in een cirkel passen en met elk hoekpunt de cirkel raken.
Bovendien kan het ene lichaam in het ander worden gecreëerd.

Claudius Ptolemaeus schreef het dertiendelige Almagest dat het standaardwerk over
astronomie bleef totdat zijn theorieën werden weerlegd door Copernicus en Kepler.
Hypatia van Alexandrië (370-415 na. Chr.) belichaamde de band tussen filosofie en
meetkunde. Zij redigeerde een nieuwe versie van Euclides’ Elementen.
Fibonacci (1445-1517), eigenlijk Leonardo van Pisa, ontdekte de ongewone
eigenschappen van een getallenreeks (0,1,2,2,3,5,8,13,21….) die nu zijn naam draagt. Het
is echter niet duidelijk of hijzelf een verbinding met de Gulden Snede gemaakt heeft.
Zijn boek Liber abaci speelde in Europa een sleutelrol bij de overname van het Arabische
decimaalsysteem naar het systeem van Romeinse getallen.
Luca Pacioli (1445-1517) ontdekte het ‘Gouden Geheim’ opnieuw en stelde in zijn boek
De divina proportione voor om het Goddelijke Proportie te noemen. Hij kreeg zijn
opleiding bij Piero della Francesca en verbleef enige tijd bij Leon Battista Alberti. Toen
hij aan het hof van Ludovico Sforza in Milaan kwam, raakte hij bevriend met Leonardo
da Vinci. Leonardo maakte de illustraties van de vijf platonische lichamen voor het boek
van Pacioli. Waarschijnlijk was Leonardo de eerste die deze proportie sectio aurea,
Gulden Snede, noemde.
Johannes Kepler (1571-1630) was de ontdekker van de elliptische vorm van de banen van
planeten om de zon. Hij maakte een verbinding van de Fibonaccireeks en de Gulden
14
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Snede en toonde aan dat de verhoudingen van de opeenvolgende getallen van de
Fibonaccireeks praktisch overeenkomen met de Gulden Snede.
Charles Bonnet (1720-1793) bewees dat het aantal krommingen met de klok mee of
ertegen in de positie van de bladeren van een plant vaak twee op elkaar volgende getallen
zijn in de Fibonaccireeks.
Mark Barr gebruikte aan het begin van de 20e eeuw de Griekse letter ȹ als beschrijving
van de Gulden Snede.

Jacobo de Barbari Luca Pacioli, 1495

Pythagoreïsche ideeën
De getallenleer van Pythagoras had betrekking op harmonie, geometrie, getallentheorie
en astronomie. De ideeën waren gebaseerd op gedachten die in woorden en als symbolen
werden uitgedrukt. De eerste tien getallen werden als basis van alle kosmische wetten
beschouwd. Beginnend met een punt, de essentie van een cirkel, en met behulp van de
werktuigen van een meetkundige ontwierpen de mathematische filosofen een reeks van
symbolische vormen die in hun opvatting het universum weerspiegelden.
Allereerst werd een cirkel om een punt getrokken, omdat alles een centrum heeft. Dat
stond voor het getal 1, monade (monas: eenheid) geheten. Voor Pythagoras gold dat niets
zonder centrum bestaat, waaromheen alles beweegt. Wanneer de cirkel gespiegeld wordt,
ontstaan er twee. Zij overlappen elkaar zodat zij hun centrum met elkaar delen. De vorm
die hieruit ontstaat, heet vesica piscis (visblaas), en de eerste drie vormen die hieruit
ontstaan (driehoek, vierkant en vijfhoek) vormen de verhouding voor alle verdere getal
principes. De visblaas noemde men in India mandorla, in Mesopotamië en Klein-Azië
was deze vorm ook bekend. De mandorla wordt in veel culturen gebruikt als kosmisch
symbool.
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Het principe van twee of ‘anders zijn’ werd door de filosoof dyade genoemd. Haar
principe is de polariteit, zij is de oorsprong van onze waarneming van gescheiden zijn,
van de natuur en van onze eigen goddelijkheid. De tegenpolen trekken echter elkaar aan
in de wens om weer te versmelten en een te worden. De dyade scheidt en verenigt. In de
aritmetica is de dyade de passage van één naar veel, tussen monade en alle andere
getallen. De vorm van de vulva van vesica piscis werd lange tijd met vruchtbaarheid en
goddelijke vrouwelijkheid verbonden, ook wel handeling van geboorte.

Cluny, Christus in mandorla

Nataraja, kosmische Shiva

Karnen van de Melkzee

De triade is de eerstgeborene, het oudste getal. Haar gelijkzijdige driehoek is de eerste vorm
die uit de vesica piscis ontstaat, en zij is de eerste van vele. Mathematische filosofen uit de
oudheid vergeleken de triade met voorzichtigheid, wijsheid, piëteit, vriendschap, vrede en
harmonie. De driehoek was symbool van relatie en balans. De driehoek is de enige veelhoekige
structuur die geometrisch niet flexibel is. De driehoek is het belangrijkste symbool in de wereld
voor godheid. De goden van het Hindoeïsme kennen wij onder de naam: trimurti, een geheel in
drie gestalten.

Triade

Triniteit

Trimurti

De Grieken constateerden dat vier het eerste getal is dat ontstaat door vermenigvuldiging en
optelling. Het werd als eerste ‘vrouwelijke getal’ beschouwd. De gelijkzijdige vierhoek stond
voor gerechtigheid, want het is het eerste getal dat op elke wijze in gelijke delen kan worden
verdeeld.
Als symbool van het leven zelf is de pentade het volgende niveau van het kosmische ontwerp.
De pentade werd in oude culturen zozeer vereerd dat men de constructie ervan geheim hield.
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De Pythagoreeërs gebruikten het als een geheim teken binnen de groep. Zij waren bang dat het
verkeerd gebruikt kon worden en daarom werd het alleen mondeling doorgegeven. Ook de
handwerkgildes die hun symboliek in de ontwerpen van kathedralen verwerkten, hadden geen
schriftelijke weergave daarvan.
De symboliek van de pentade in relatie tot de Gulden Snede wordt voornamelijk aan de
vegetatie ontleend omdat deze daar in overvloed aanwezig is. Het belangrijkste principe van de
pentade is het sterk met de Gulden Snede verbonden proces van regeneratie. De pentagram is
wellicht het bekendste symbool van de pentade, de eenvoudigste vorm van een ster. De
vijfvoudige symmetrieën treft men ook in het menselijk lichaam en de vijf zintuigen aan. In
Mesopotamië was de pentagram een symbool van keizerlijke macht.
De Pythagoreeërs beschouwden het pentagram als symbool van perfectie en benoemden de vijf
punten met de letters UGIEIA, de eerste vijf letters van de betekenis van de elementen:
U: Hudor= water
G: Gaia=aarde
I: Idee- een goddelijk en heilig ding
EI: Genezen=zonnewarmte= hitte
A: Aer=lucht
Het woord hygiea betekent letterlijk gezondheid, maar ook geheel of goddelijke zegen. Hygiea
is de Griekse godin van de gezondheid. De appel heeft een pentagram in het klokhuis.
Voor de christenen was het pentagram het teken van de vijf wonden van Christus en een
symbool van waarheid. Keizer Constantijn liet samen met een kruisvorm ook het pentagram op
zijn munten aanbrengen.

Hygieia

Christus’vijf lijdenswonden

Agrippa v. Netterheim, mens/pentagram

Er waren ook perioden dat de pentagram het teken van de duivel was. Aan het begin van de
Inquisitie was het symbool gelijk aan de verering van de duivel. Bij deze interpretatie is
gebruikelijk een punt naar beneden gericht.
Een cirkel rondom een pentagon beschermt het hart. De cirkel symboliseert eeuwigheid, de
cycli in het leven en in de natuur. Het middelpunt van het pentagram impliceert een zesde
element, dat van de liefde die zijn eigen macht van binnenuit uitoefent.
Alle nieuwe getallen ontstaan uit de eerste vier, zo ook de decade. Tien werd niet als een getal
gezien, maar als een optelling die symbolisch stond voor aarde en hemel. Tien is het samenspel
van monade, dyade en pentade en heeft alles in zich om het universum te begrijpen. Met de
decade werd een tetraktys als diagram gemaakt, waarmee de ontdekkingen in de muziek werden
gedaan. De tetraktys bevat de symfonische verhouding waaraan de mathematische harmonie
van het muzikale scala is onderworpen: 1:2 octaaf; 2:3 zuivere quint; 3:4 zuivere kwart.
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Heilige getallen en perfectie in de Griekse oudheid
De Griekse bouwkunst stond aan het begin van de 7de eeuw v. Chr. nog in de kinderschoenen,
maar de basisvormen waren inmiddels in de houten tempels wel gemaakt. Perfectionering van
vormen, verhoudingen en details in de Dorische en Ionische bouwstijl leidden tot de klassieke
voorbeelden van tempels. De Griekse tempel werd bijna een symbool van de Griekse kunst.
Tijdens de klassieke periode ontwikkelden bij beide stijlen de vormen en proporties zich tot een
weergaloze perfectie. Het Parthenon is de sublimering van de Griekse idee en perfectie: het
enige gebouw uit de Griekse oudheid waarvan de bouwactiviteiten gedocumenteerd, maar ook
de architecten Iktinos en Kallikrates bij naam bekend zijn, de beeldhouwer Phidias een
topprestatie leverde en in de bouwvormen een creatief samenspel van stijlen en tegelijkertijd
de uiterste verfijning in verhoudingen werden toegepast.
Volgens Vitruvius zou de architect Iktinos de proporties en de heilige geometrie van het
Parthenon in een geschreven werk hebben uitgelegd. Dat werk bestaat echter niet meer. Sinds
de 19de eeuw zijn er talloze pogingen ondernomen om de wiskundige regels achter de perfectie
van de verhoudingen te achterhalen. Een ding is nu wel zeker dat afmetingen tot stand zijn
gekomen door de Gulden Snede, of het getal ȹ, ofwel de onderstaande verhoudingen: lange
gedeelte van een lijn (a), verdeeld door het kortere gedeelte (b) is gelijk aan de gehele lengte
van de lijn wanneer deze wordt verdeeld door het langere deel.

Gulden Snede

Parthenon met heilige geometrie

De maten van de denkbeeldige rechthoekige voorzijde van het Parthenon zijn 30,86 meter breed
en 13,7 meter hoog. Wanneer men rekent met de afmetingen van de zuilen en de breedte van
de zuilengalerij, 30,86 meter, wordt gedeeld door de hoogte van de zuilen,10,286 meter, krijgt
men precies het getal 3. De heilige getallen van het Parthenon zijn bijna geheel gebaseerd op
gehele getallen, zoals 9 en onderverdelingen ervan. De afmetingen van de cella van de tempel
waren 42,67 lang en 21,34 breed: 2:1.
In alle onderdelen is opzettelijk een verfijningscorrectie aangebracht, de entasis. Als verklaring
daarvoor wordt vaak gezegd dat de Grieken op de hoogte waren van de netvlieskromming van
het menselijk oog. Deze zorgen voor een kleine vervorming wanneer rechte lijnen worden
waargenomen. De stylobaat heeft een minimale kromming naar het midden aan de oost- en
westzijde van 60 mm en 110 mm aan de lange zijden. De hoekzuilen hebben een iets grotere
diameter en alle zuilen buigen naar boven toe iets naar buiten.
Omstreeks 700 v. Chr. ontstond de belangstelling voor het maken van beelden van goden en
mensen. De evolutie van de vormentaal kwam in een stroomversnelling na 500 v. Chr., mogelijk
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veroorzaakt door een plotse grote behoefte aan beelden na de vele Perzische verwoestingen van
Griekse steden. Vooral na de Perzische oorlogen waren de Grieken trots op hun prestaties, die
zij beschouwden als het resultaat van mentale en intellectuele training enerzijds, en fysieke
oefening anderzijds. Athene moest zich na de Perzische Oorlogen doen gelden als de kampioen
van de vrijheid. Er ontwikkelde zich zoiets als een ideaaltype, waarin deze lichamelijke en
geestelijke kwaliteiten gecombineerd werden. De beeldhouwkunst lijkt dit ideaaltype uit te
dragen: goden en helden werden gelijkelijk geïdealiseerd als ideale figuren in de bloei van hun
leven. De winnaars bij de Olympische Spelen genoten goddelijke verering. Mythologie en
heldendom waren bij de Grieken onlosmakelijk verbonden. Sporten werden naakt bedreven,
goden werden naakt voorgesteld. Bij de vervaardiging van beelden werd getracht een algemeen
geldend schoonheidsideaal te bereiken, waarbij alle onderdelen bij elkaar en deze weer in het
geheel in een harmonische verhouding moesten staan. Deze constante verhoudingen tussen
delen en van de delen tot het geheel noemde de Grieken ‘symmetrie’. Wanneer één maat bekend
is, kunnen dus alle andere daarvan afgeleid worden. De generatie beeldhouwers van Myron,
Polycleitos en Phidias bereikt een evenwicht tussen het realistisch weergeven van de
schoonheid en anderzijds het vasthouden aan een canon (regel). De Griekse beeldhouwkunst
zoekt naar een ideale schoonheid, met een synthese van levende lichamen waarin een
psychofysische schoonheid wordt uitgedrukt die ziel en lichaam met elkaar in harmonie brengt:
dit is het ideaal van de Kalokagathia. De Discuswerper van Myron betreft een voorstelling van
een jeugdig lichaam op het moment van de hoogste krachtsinspanning, van alle kanten
zichtbaar. In de 5de eeuw maakte Polycleitos een beeld dat later in de Europese vormentaal tot
canon zou worden bestempeld omdat hierin alle regels van de juiste proporties zijn belichaamd
en het principe van de canon niet gebaseerd is op evenwicht van twee gelijke delen. Zoals
Plinius vermeldt, had Polycleitos de maten verkregen door metingen bij levende personen die
een normaal gegroeid lichaam moesten hebben. De benoeming van ‘canon’ van het beeld zal
gegeven zijn door de beschrijving die Polycleitos van het beeld maakte.

Myron, discuswerper

Discuswerper, maatvoering

Polycleitos, Doryphoros

In Oxford bevindt zich een timpaanreliëf dat de ideale proporties van de mens relatief
nauwkeurig weergeeft. Hier zijn de lengten van de toenmalige maten bewaard in het
bovenlichaam van een man, waarbij de beide uitgestrekte armen even lang zijn als de totale
lengte. De lengte van de top van de middelvinger tot de armbuiging is de lengte van de onderarm
of een kwart van de lichaamslengte. De lengte van de vingerwortel tot de ellenboog meet een
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el of vier handbreedten. De lengte van het bovenlichaam bedraagt een kwart, de lengte van het
hoofd een achtste en de gezichtshoogte een tiende van de lichaamslengte. Deze proportieregels
bestonden waarschijnlijk al vóór de werkperiode van Polycleitos. De verdienste van Polycleitos
is geweest dat hij eruit een systeem heeft ontwikkeld die het beeldhouwers gemakkelijk maakte
om met eenvoudige getalsverhoudingen en logische regels een correct porportieschema op te
zetten.

Oxford, metrologisch reliëf, 1e helft 5de eeuw v. Chr.

De heilige geometrie van de natuur
In 1753 ontdekte de Schotse botanist Robert Simson dat de reeks van Fibonacci het groeipatroon
van veel planten bepaalde. De gelijkhoekige spiraal en de Gulden Snede is terug te vinden in de
afstand tussen de bladeren aan een steel, in een aantal bloemblaadjes en in de ordening van de
zaden in bloemhoofden. De hoek van de groeispiraal van de plant= het aantal rotaties x 360/het
aantal geproduceerde bladeren. Dit is gelijk aan de Gulden Snede die nauwkeuriger wordt
naarmate de getallen meer worden. Bloemen met twee bloembladeren zijn relatief zeldzaam.
Bloemen met drie of meer bloembladeren zijn veel vaker voorkomend.
De getallen van de reeks van Fibonacci zijn het meest zichtbaar bij zonnebloemen en
dennenappels. Het bloemhoofd van de zonnebloem bestaat uit twee soorten in elkaar grijpende
spiralen: een links- en een rechtsdraaiende. Er kunnen 8 rechtsdraaiende en 13 linksdraaiende
spiralen zijn waarbij het zaadje onderdeel uitmaakt van beide spiralen. Andere paren zijn 34 en 55
of 55 en 89.
De reeks van Fibonacci lijkt ook te bepalen hoeveel bloemblaadjes de bloem van een plant heeft:
3- lelie, iris; 5 boterbloem, akelei; 8 gele ganzenbloempje; 13 chrysant; 89 herfstaster. Overigens
kan het patroon van de soorten afwijken.
Sinds 1912 konden wetenschappers de geometrische structuur van kristallen onderzoeken. Onder
extreme temperaturen en druk in het binnenste van de aarde wordt de vorm van de kristallen
bepaald door de configuratie van hun samenstellende atomen. Eenvoudige gehele getalen
beheersen de kristalvormen. Kristallen groeien van nature in de vorm van veelvlakken, vormen
met vlakken die veelhoeken zijn. Ze lijken op de platonische lichamen, hoewel niet volmaakt.
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Dennenappel, met o.a. getallen 8 en 13

Zonnebloem

Kristallen van een bepaalde stof hebben altijd dezelfde vorm: het kunnen regelmatige of
onregelmatige vormen zijn , maar niet beide. Keukenzout kristalliseert in afgekoeld heet water
altijd in zeszijdige, kubusachtige kristallen. Het kristallisatieproces bestaat uit het genereren van
kleine duplicaten van de oorspronkelijke vorm die daarna groeien tot een veel grotere versie
met precies dezelfde vorm. De structuur van kristallen die onder hoge druk ontstaan, bestaat
doorgaans uit slechts zeven geometrische vormen. Elk mineraal volgt een van deze patronen.
Voortplanting bij bijen is bijzonder want de dar heeft geen vader, wel een moeder. Vrouwtjes,
d.w.z. werkbijen en koningin, hebben 2 ouders: een dar en een koningin. Dit komt omdat een
dar uit een onbevruchte eicel komt en een vrouwtje uit een bevruchte. De dar heeft dus 1 ouder,
de koningin. De koningin heeft 2 ouders omdat zij uit een bevruchte eicel komt. De dar heeft dus
2 grootouders, een dar en een koningin. Deze grootouders hebben 3 grootouders (dar en
koningin). De oorspronkelijke dar heeft dus 3 overgrootouders, 2 koninginnen en 1 dar. 2
Koninginnen hebben 4 ouders, een dar 1. De dar heeft dus 5 betovergrootouders. Zo ontstaat
de reeks van Fibonacci in de bijenpopulatie.
Geometrie speelt een grote rol bij de groei van veel wezens, vooral bij zeedieren, waarbij
vijfhoekige vormen voorkomen. De geometrie van de spiraal manifesteert zich in de natuur als
een vorm van proportionele groei. De mooiste voorbeelden zijn de levende nautilus en de
gefossileerde ammoniet. Beide zijn of waren weekdieren in stevige schelpen. Zij bouwen
constant nieuwe en grotere schelpkamers om zichzelf heen. Wanneer de nautilus naar zijn
nieuwe kamer verhuist, sluit hij de vorige af met een laag paarlemoer. Hij bewoont alleen de
buitenste kamer, elke nieuwe kamer heeft dezelfde verhoudingen als de eerste kamers. Zo
ontstaat een geometrische vorm die een gelijke hoek houdt met zijn oorspronkelijke centrum.

Nautilus
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Bij nader onderzoek blijkt de gouden spiraal die
ontstaat bij elke draai van 90 graden van de
spiraal niet te kloppen bij de nautilus. Er zijn
echter meer mogelijkheden om een spiraal met
gouden ratio proporties te krijgen, zoals die
met de draai van 180 graden. Dit lijkt bij de
meeste nautilusschelpen het geval.
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Heilige geometrie in de middeleeuwen
Vele malen is getracht de bouwvormen en plattegronden van middeleeuwse kathedralen te
verklaren met de toepassing van de heilige geometrie. Berekeningen en uitkomsten zijn echter
niet bevredigend en divers van interpretatie. Een vroeg middeleeuws voorbeeld als de hofkapel
van Karel de Grote in Aken blijkt evenwel ontworpen te zijn met gebruikmaking van heilige
geometrie. Dat neemt niet weg dat de middeleeuwse kerkarchitectuur is gebouwd met een grote
bagage aan symboliek, zoals oriëntatie van het gebouw, betekenisssen van kardinale richtingen
en vooral betekenis van licht als goddelijk licht. Zo is de gehele kerk gericht naar het oosten of
westen. Kardinale punten hebben hun betekenis: het koude en donkere noorden staat voor het
Oude Testament, het warme zuiden voor het Nieuwe Testament, het westen met zijn
ondergaande zon voor het Laatste Oordeel en het oosten voor de plaats waar op de equinox de
zon precies opkomt.

Aken, paleiskapel Karel de Grote

Aken, kroonluchter Frederik Barbarossa

De paleiskapel van Karel de Grote in Aken was met zijn octagonale vorm geïnspireerd op de
S. Vitale in Ravenna en wellicht ook de Sergius en Bacchuskerk in Constantinopel. Het gebouw
ontstond tussen 796 en 805. Pas in 2012 werd een theorie geopperd van een nieuwe maateenheid
van 32,24 cm, de zogenaamde Karolingische voet, waarin alle maten van de kapel kunnen
worden verklaard. Daarnaast werd aan het getal 8 het symbool toegekend van de Achtste Dag
(zondag als sabbath) en symboliseerde daarom de Verrijzenis van Christus en de belofte van
het eeuwig leven. Reeds in de vroegchristelijke tijd waren veel baptisteria in de vorm van een
octagoon, een vorm in het getal 8. Het getal 10, symbool van perfectie, keert vaak terug in de
architectuur van de hofkapel. De diameter van de gehele kapelruimte meet 100 Karolingische
voet, dat wil zeggen 10 x 10, en is gelijk aan de hoogte van de koepel. Frederik Barbarossa
schonk in 1170 de beroemde Barabarossa kroonluchter die midden onder de koepel van de
kapel hangt. De plattegrond van de kroonluchter is een achthoek. Tussen de torens op de
kroonluchter zijn twee segmentbogen ingeschreven met zijden die overeenkomen met de halve
straal van een omschreven cirkel rond de torens. Het aantal torens is 8, op de snijpunten van de
segmentbogen staan 8 poorten opgesteld. Wanneer de open torens of de open poorten met elkaar
worden verbonden ontstaat een vierkant. Zo ontstaat de figuur van een achtbladige roos,
verwijzend naar de bewoners van het Hemels Jeruzalem. In het boek Openbaring 21:1-22:5
zegt Johannes dat hij in een visoen ‘een heilige stad zag, een nieuw Jeruzalem, nederdalende
uit de hemel’. De kroonluchter toont geen stad, maar een muur met poorten en torens,
overeenkomend met Openb. 21;12: ‘..en zij had een grote en hoge muur en twaalf poorten’ en
verder bij 21:16: ‘en de stad lag in het vierkant’. Het vierkant is verborgen in de afstand tussen
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de poorten en de torens onderling. De achthoek als plattegrond verwees vaak naar de tempel
van Salomo, omdat men dacht dat de Rotskoepel in Jeruzalem uit ca 700 de tempel van Salomo
was.
Door het bestuderen van de geschriften van Philolaus van Croton en Plato werd in de vroege
middeleeuwen weer de interesse voor getalsymboliek gewekt. De mogelijkheid om zowel
ideeën uit kosmologie, ethiek, als theologie om te zetten in getallen, is voor kerkvaders zoals
Augustinus een belangrijke reden om zich in getalsymboliek te verdiepen. De kerkvaders
zagen de getallen als spirituele gids voor de mens. Via getallen kan men verbinding maken met
de onzichtbare en immateriële goddelijke wereld. Belangrijk voor hen is de verwijzing in het
Boek van Wijsheid: “U hebt alle dingen geschapen volgens lengte, getal en gewicht”
In de Bijbelse verhalen komen echter vaak getallen voor die groter zijn dan 10, daarom beperkt
Augustinus zich niet langer tot de decade. Het bestuderen van getallen in verschillende Bijbelse
teksten leidt tot verschillende verklaringen van elk getal. In de vroege middeleeuwen hanteerde
men nog steeds het gebruik om getallen te reduceren tot een getal uit de eerste decade, maar de
filosofische ideeën van de Oude Grieken zijn ondergeschikt aan de boodschap uit de
Geschriften. De reductie moest passen binnen de tekst. Het was een illustratie van de goddelijke
aanwezigheid en de finale bestemming van de mens, de terugkeer naar God. In de
middeleeuwen gold het verklaringsmodel van de Kerk, daarin zijn getallen essenties, die samen
met de goddelijke Mens heersen over de creatie.

Homo quadratus, 12de eeuw

Hortus Deliciarum, Filosofia

Harmonie, 12de eeuw

Alle beeldtaal kwam voort uit een wijze van denken die gericht was op het onderbrengen van
alle kennis in een overzichtelijk systeem, met God in het middelpunt. Het denken dat gericht is
op een synthetische weergave vond zijn oorsprong in de scholastiek. Deze vorm van
wetenschapsbeoefening viel samen met de opkomst van de universiteiten. De conflicten tussen
rede en geloof en tussen theologie en andere wetenschap speelden in de scholastiek een grote
rol. De vroege scholastici gingen ervan uit dat de hele zichtbare en voelbare wereld haar basis
vond in God en dat zowel de dingen als de ideeën uiteindelijk weer op hem gericht waren.
Ingewikkeld was de grote kennisverschaffing, met name die van Aristoteles, via de Arabische
wereld terwijl de verhoudingen met die wereld door de Kruistochten zeer werden verstoord. De
spectaculaire groei van de pelgrimages bevorderde op zijn beurt echter weer de ideeën via de
beeldtaal in kloosters en kerken. Voor velen werd mystiek een nieuwe, oorspronkelijke,
zienswijze op het geloof.
In de middeleeuwen bestond een grote voorkeur voor ordening. Vormen van beeldtaal werden
geordend zoals ook de dogma’s geordend waren, of de menselijke kennis en de maatschappij.
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Daarom werd de representatie van heilige onderwerpen een wetenschap met principes, bepaald
voor het individu en nooit met de mogelijkheid tot individuele fantasie. De verbeelding werd
bepaald door de Kerk. Beeldende kunst was een heilig schrift waarvan elke kunstenaar de
elementen moest leren. Hij moest weten dat een ronde nimbus achter het hoofd van een persoon
voor heiligheid stond, maar de nimbus met een kruis voor goddelijkheid. Hij moest weten dat
blote voeten één van de kenmerken was waaraan men God, de engelen, Jezus en de apostelen
herkende. Voorstellingen van kleine kinderen in het kleed van Abraham, naakt en zonder sexe,
duidden op het toekomstig leven, de eeuwige rust. Wanneer een engel werd voorgesteld tussen
de kantelen van stadsmuren duidde dat op het Hemels Jeruzalem.
Een tweede karakteristiek van de middeleeuwse beeldtaal is de gehoorzaamheid aan de regels
van een soort heilige meetkunde. Plaats, ordonnantie, symmetrie en aantal zijn van
buitengewone betekenis. Symmetrie had altijd de voorkeur, zoals bijvoorbeeld de vier
belangrijkste profeten naast of onder de vier evangelisten. Door de eindeloze hoeveelheid aan
soorten verbeelding- theologisch, moralistisch of historisch- was een intelligente ordening
noodzakelijk waardoor het beeldverhaal leesbaar en begrijpelijk werd voor de massa.

Chartres, kathedraal, Jeremiah en Lucas

Tweepuntige mijter

Honorius van Autun verklaarde waarom de ziel zich na 46 dagen na de conceptie met het
lichaam verenigde. Hij nam de naam van Adam en bepaalde de letters van de naam op de plaats
ervan in het Griekse alfabet: 1, 4,1,40 = 46. Het getal 46 is het moment waarop het menselijk
wezen is gevormd,. Volgens hem stonden de cijfers ook voor de vier kardinale assen (anatool,
dysis, arktos en mesembria). Het was ook het aantal jaren dat nodig was geweest om de tempel
in Jeruzalem te bouwen.
De 12de eeuwse School van Chartres huldigde de oude opvatting van Pythagoras, Plato en
Augustinus dat God elk ding heeft gerangschikt naar orde en maat. De kosmos wordt gezien als
een voortdurende samenstelling bestaand uit een wederzijdse consensus tussen de dingen en
gesteund door een goddelijk beginsel. De kosmos is dan ook het werk van God, de orde van
alles, met de natuur als bemiddelaarster, een kracht in de dingen die uit gelijke dingen gelijke
dingen doet ontstaan. Schoonheid ontstaat daarbij als de geschapen materie zich door gewicht
en getal onderscheidt, vorm en kleur aanneemt. De Natuur staat aan de basis van de wereld, niet
het getal.
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Voor Thomas van Aquino is proportie niet alleen een juiste rangschikking van de materie, maar
ook een volmaakte overeenstemming van de materie met de vorm. Schoonheid is een
wederzijdse samenwerking tussen dingen. Proportie wordt tot het metafysische principe aan de
hand waarvan de eenheid van de kosmos verklaarbaar wordt.
Thomas van Aquino, Summa theologiae,I, 91,3:
‘Ieder die iets maakt, wil zijn werk de beste ordening geven, niet in absolute zin, maar in functie
van het doel’.
Middeleeuwse getallen
1: Eenheid is een immateriële monade, de meest perfecte essentie naast God.
2: Enkel door het breken van de totale eenheid kan God zich kenbaar maken. Daarom is het
getal verbonden met Gods liefde en kennis.
3. Verwijst naar Drie-eenheid. Het verwijst naar een wederkerende gebeurtenis en blijvende
aanwezigheid. Drie theologische deugden. Drie tijdperken: voor de wet (ante legem), onder de
wet (sub lege) en na de komst van Christus (sub gratia).
4 en 5. Lichaam en de materiële wereld, vastheid, kosmos en de vier windstreken, vier
Paradijsstromen. Bijzonder was de theorie van de homo quadratus, ofwel de kosmos is een
grote mens en de mens is een kleine kosmos. In deze theorie krijgt het getal symbolische
betekenissen die gebaseerd zijn op reeksen numerieke overeenkomsten die tevens esthetische
overeenkomsten zijn. Daarbij draait alles om het getal vier: vier kardinale punten, vier
windrichtingen, vier seizoenen, vier maanstanden. Reeds Vitruvius stelde dat vier het getal van
de mens is, omdat de breedte van een mens met gespreide armen even lang is als zijn lengte.
Zo kan een denkbeeldig vierkant worden gevormd. Vier zal het getal zijn van de morele
volmaaktheid. De vierkante mens zal ook de vijfkantige zijn, omdat het vijftal symbool staat
voor mystieke en esthetische volmaaktheid. Vijf is het rond getal dat vermenigvuldigd steeds
weer bij zichzelf uitkomt. Vijf zijn de elementaire gebieden, de levende soorten, de matrix van
de goddelijke Schepping. De mystiek van Hildegard von Bingen is gebaseerd op de mysterieuze
betovering van het getal vijf.
6: Het perfecte getal, de voltooiing van de schepping.
7: Het getal 7 kan gezien worden als het ultiem getal, samengesteld uit 3 en 4. Het betekent
volheid en voleinding. Voorbeelden van symboliek: Zeven Vrije Kunsten, zeven sacramenten,
zeven deugden en zeven hoofdzonden.
8: De laatste dag van de schepping, de eeuwigdurende dag zonder zonsopgang. Symboliek van
onsterfelijkheid en opstanding.
9. De laatste stap voor de eenwording.
10: Eenwording.
In de middeleeuwen is men de stellige mening toegedaan dat elk ding in het universum een
bovennatuurlijke betekenis heeft en dat de wereld een door Gods hand geschreven boek is. Het
is dus niet verwonderlijk dat ook aan kleuren een negatieve of positieve betekenis worden
toegeschreven. Verwarrend is echter dat wetenschappers soms tegenstrijdige betekenissen aan
kleuren geven. Dat is begrijpelijk wanneer men beseft hoe lang de middeleeuwen geduurd
hebben, waardoor veranderingen van smaak en betekenissen kunnen optreden. Bovendien
kunnen dingen in de middeleeuwen meerdere, soms aan elkaar tegenstelde, betekenissen
hebben. Zo was blauw in de vroege middeleeuwen een minderwaardige kleur, maar vanaf de
twaalfde eeuw zeer gewaardeerd. Waarschijnlijk kwam dit omdat men toen pas helder en
levendig blauw kon maken. Zo is in de vroege middeleeuwen rood synoniem met mooi, maar
in de latere middeleeuwen zijn roodharige ridders lafaards en wreed. Geel werd geassocieerd
met gekken, moslims en joden, maar ook met de kleur van goud. De theoretici werden sterk
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beïnvloed door de algemene kleurbeleving. Zo prijst Hugues de Saint-Victor de kleur groen als
de mooiste van alle, symbool van de lente. Guillaume d’Auvergne onderbouwt een zelfde
voorkeur met psychologisch getinte argumenten. In deze tijd zal Roger Bacon de optica
uitroepen tot de nieuwe wetenschap die alle problemen zal oplossen. Wetenschappelijke
beschouwingen over het licht doen hun intrede, op basis van de werken van de Arabier Alhazen.
In de Roman de la Rose gaat Jean de Meung in op bijvoorbeeld de wonderen van de regenboog.
De middeleeuwse mens is zich ervan bewust dat de kwalitatieve opvatting van schoonheid niet
te rijmen is met een theorie van proporties. De 13de eeuwse scholastiek zal echter ook over dit
probleem haar licht doen schijnen. Zo definieerde Robert Grosseteste in zijn Kosmologie van
het Licht ‘het licht‘ als de meest ideale proportie, de overeenstemming met zichzelf. Zijn
neoplatoonse invalshoek maakte dat hij het universum zag als één grote stroom lichtenergie die
zowel bron is van schoonheid als het zijn. Uiteindelijk komen daaruit de oneindige
kleurschakeringen en de volumes der dingen voort. De proportie van de wereld is dus een
mathematische orde waarin het licht materialiseert naar gelang de weerstanden van de materie.

Bhubaneswar, Parashurameshvara

Manduka mandala

Bhubaneswar, Brahmaswara

Bhubaneswar, Bramaswara

Een hindoetempel is altijd een symmetrische structuur, met vele variaties, op een vierkant raster
van basissen (padas) en met perfecte geometrische vormen zoals cirkels en vierkanten. Men
kan stellen dat het onderliggend principe in een hindoetempel is gebaseerd op het geloof dat
alle dingen één zijn en alles met elkaar is verbonden. Een hindoetempel lijkt op een organisme
van zich herhalende cellen. De pelgrim betreedt een mathematisch geordende ruimte, een
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netwerk van kunst, pijlers met reliëfs en beelden die de vier essentiële principes van het
mensenleven vieren: het nastreven van welvaart en weelde (artha), het nastreven van kama
(verlangen), het nastreven van deugden en ethos (dharma) en het nastreven van bevrijding en
zelfkennis (moksha). In het centrum van de tempel is een holle ruimte als symbool van het
Opperste Principe of het Sacrale Universum (Purusa), vormeloos en altijd aanwezig, alles
verbindend en de essentie van iedereen.
Astrologen, priesters en architecten zijn bij de bouw van tempels betrokken. De richting van de
tempel wordt bepaald naar de stand van de zon en sterren. De tempel staat immers symbool van
de schepping wat tot uitdrukking komt in het ontwerp van de mandala, grafische systemen die
met cirkels en vierkanten de kosmische evolutie van het universum voorstellen. De cella is altijd
vierkant en wordt bepaald door het ontwerp van de mandala. In het hindoeïsme staat de cirkel
voor de aarde en het vierkant voor de hemel. De woning van de goden wordt door het vierkant
bepaald.
Het ontwerp van het heiligdom wordt dus gebaseerd op de mandala en is op te delen in een
aantal vierkantjes die voortkomen uit gehele getallen. Zo wordt de zijkant van het vierkant
verdeeld in 3,4,5,6,7,8 of 9 delen. Het oppervlak bestaat dan uit 9, 16, 25, 36, 49, 64 of 81
gelijke vierkantjes. In de theologie krijgt elk vierkant een heilige waarde omdat theologen de
vierkanten van de mandala willen laten overeenkomen met de goden van het hindoeïsme. De
mandala bepaalt ook de dikte van de muren, de diepte van nissen, zelfs de tandvormige
ornamenten aan de gevel. De continuïteit van de natuur tot de woning van de goden bindt de
wereld aan de goden. De magische ontwerpen verenigen de mens met de goden en de schepping
met de goddelijke wereld. Het geometrische schema wordt vastu-purusha-mandala: mandala
betekent cirkel, purusha de universele essentie en vastu staat voor woonverblijf.

Samarkand, Registan, Tella Khari, design en tegelwerk

Isfahan, Darb-e Imam, girih patroon

In de Islamitische wereld is het begrip van beelden en afbeeldingen geheel anders ontwikkeld
dan in het westen: beelden die de realiteit verdubbelen zijn uitgesloten. In de Arabische
kijktheorie heeft het beeldloze licht een monopolie, de beelden verwijzen enkel naar een
mentale wereld. De stralengeometrie van Alhazen uit het begin van de 11de eeuw heeft naast
een wetenschappelijke betekenis ook een culturele, esthetische gekregen. Mathematiek is in de
geometrie in de Islam een thema met eigen recht, zij is de representatie van kosmische wetten.
De opbouw van de geometrische vormen krijgt in de Islamitische wereld dezelfde aandacht als
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een complexe iconografie in de westerse cultuur. Zo wordt ook duidelijk waarom het schrift in
de Islamitische wereld ook een proces van waarneming nodig heeft. Aan Islamitische gebouwen
vormen schrift en ornament twee complexe en complementaire systemen van geometrie. Ook
licht en kleur vormen een eigen thema.
Veel Islamitische ontwerpen zijn opgebouwd uit vierkanten en cirkels, herhaald, elkaar
overlappend en ineengewerkt om complexe patronen te vormen. Een vaak terugkerend motief
is de achtpuntige ster, in feite twee vierkante die ten opzichte van elkaar 45 graden gedraaid.
Een andere basisvorm is de veelhoek, pentagrammen en achthoeken, die ook gecombineerd
kunnen worden in gecompliceerde symmetrische patronen. Veel Islamitische patronen hebben
als basisvorm de cirkel. De Topkapi Rol uit het einde van de 15de eeuw bevat 114 patronen
inclusief ontwerpen voor girih (vlechtbandpatronen bestaand uit vijf standaardvormen), tegels
en muqarnes en absiden. Vanaf de 11de eeuw werd een groot scala aan patronen gebruikt. In
de Toren van Kharaqan te Qazvin treft men abstracte zes- en achtpuntige vormen aan. Girih
met tien punten raakte zeer verspreid in de Islamitische wereld, vooral in Andalusië. In latere
tijd werden zelfs 16 puntige sterren gebruikt. Zellige zijn geglazuurde terracotta tegels die
kleurrijke mozaïekpatronen vormen. Deze traditie is karakteristiek in Marokko.

Topkapi Rol, grafische vorm voor muqarnes

Maragheh, Gunbad-Kabud, 1197

Mathematiek is in de vorm van geometrie in Alhazen’s cultuur een thema met eigen recht,
terwijl zij in het perspectief van de renaissance bij beelden gebruikt wordt die de zinnelijke
wereld als onderwerp hebben. Zij is de representatie van kosmische wetten. De opbouw van de
geometrische vormen krijgt in de Islamitische wereld dezelfde aandacht als een complexe
iconografie in de westerse cultuur. Het rationalisme dat in de bloeitijd van de Arabische
wetenschap bepalend was, kon in het westen pas in de nieuwere tijd van de renaissance
vruchtbaar blijken. In de periode van de westerse middeleeuwen, kende de Arabische wereld
nog niet een dogmatisch keurslijf, zoals wij dat later zouden leren kennen, maar populariseerde
wiskunde en astronomie. In Andalusië schreef Alhazen in de 11de eeuw zijn optische traktaat.
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De samenstelling van de Islamitische decoraties was hoofdzakelijk gebaseerd op het principe
van de herhaling en de stilering. De ritmische herhaling is een begrip dat ook terugkeert in de
islamitische poëzie en muziek. In de decoraties werd een bepaald element of een bepaald motief
tot in het oneindige herhaald alsof men de ruimte met de eeuwigheid trachtte te vullen.
Wiskundige formules werden uitgewerkt op basis van optellen, aftrekken, rotatie en symmetrie.
Het resultaat was een soort statische dynamiek, waarbij ieder patroon haar onafhankelijkheid
ten opzichte van alle andere bleef behouden, maar ook onlosmakelijk deel uitmaakte van het
geheel. Het is een eenheid in veelheid en een veelheid in eenheid. Op deze manier bereikte men
een perfecte harmonie en rust.

Alhambra, Alicatado mozaïek

Heilige getallen en Gulden Snede in de vroegmoderne architectuur en kunst
In het begin van de 14de eeuw kwam daar verandering in en ontwikkelde zich met name in
Italië een nieuwe manier van denken over de mens en zijn plaats in de wereld. De oorsprong
ervan gaat terug tot de geschriften van Petrarca in de jaren dertig van de 14de eeuw. Hij pleitte
erin voor een "herleving van de antieken", d.w.z., beperkt tot het herstel van Latijn en Grieks
in hun oorspronkelijke zuiverheid en de terugkeer naar de oorspronkelijke teksten van
schrijvers uit de antieke oudheid. In de daaropvolgende twee eeuwen zou deze hergeboorte van
de antieke oudheid, deze "Renaissance", zich uitstrekken over het gehele culturele leven,
inclusief de beeldende kunsten. Deze laatste gingen een bijzondere rol spelen bij het ontstaan
van de "Renaissance".
Door het veelvuldige contact met Vitruvius De achitectura geraakten de Italiaanse kunstenaars
vertrouwd met de idealiserende weergave van architectuur die zo goed in het denken van de
renaissance paste. Tegelijk werden teksten bestudeerd die informatie gaven over de verloren
gegane antieke schilderkunst of regels voor de perspectief zoals van Roger Bacon en Al Hazen.
Op basis hiervan stelden humanistische geleerden kunsttheorieën op die een wedergeboorte van
de antieke schilderkunst tot doel hadden. Een gezaghebbend boek op dit gebied was De Pictura
uit 1435 van Leon Battista Alberti. Zijn voorkeur ging uit naar voorstellingen met een verhalend
karakter. Aangezien in de renaissance een kunstenaar vaak zowel architect als schilder was
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werden de worstelingen met het perfectioneren van vormen en toepassing van de heilige
geometrie weerspiegeld in zowel de architectuur als de schilderkunst.
Luca Pacioli werd zeer invloedrijk met zijn De divina proportione (1509), geïllustreerd met
houtsnedes van Leonardo da Vinci, bij de toepassing van de Sectio Aurea in de kunsten. Piero
della Francesca gebruikte de ideeën van Euclides over perspectief bij zijn traktaten als De
Prospectivo Pingendi en in zijn schilderkunst. Hij was een excellente mathematicus. Vasari
noemde hem de grootste mathematicus aller tijden. Albrecht Dürer maakte veel referenties aan
de meetkunde in zijn Melencolia I. In 1525 publiceerde hij een boek met zijn theorieën over
schaduw en perspectief. Hij benadrukte vooral het belang van licht en schaduw bij de weergave
van het perspectief.
Kennis van de geometrische perspectief was een noodzakelijke voorwaarde voor het creëren
van grootse architectuur. De persoon die de eerste echte formule voor lijnperspectief
ontwikkelde is Filippo Brunelleschi. Hij ontdekte dat alle lijnen in het schilderij in één enkel
verdwijnpunt moesten samenkomen. Hij kon ook de relatie van de feitelijke lengte van een
object en zijn ’visuele lengte’ in de afbeelding berekenen. Met behulp van deze wiskundige
principes maakte hij twee voorbeeldtekeningen van gebouwen in Florence met de juiste
perspectief. Eén van deze gebouwen was het baptisterium van San Giovanni. Op het
verdwijnpunt maakte hij een klein gaatje in de tekening van het baptisterium. Een kijker moest
toen ter controle door het gaatje van achter het paneel met de tekening naar een spiegel kijken
die het paneel reflecteerde. Zo werd de positie van het oog van de toeschouwer precies berekend
zodat de geometrie van het verdwijnpunt juist was. Leon Battista Alberti schreef in zijn traktaak
De pictura een uitleg over de werking van de perspectiefregels. Hij schreef: ‘ Lichtstralen lopen
in rechte lijnen van punten van het observatie-object naar het oog, een soort van piramide
vormend met het oog als hoekpunt’.

Filippo Brunelleschi, perspectiefstudie

Luca Pacioli, perspectiefstudie

Brunelleschi toonde de geometrische methode om perspectief correct te maken door gelijke
driehoeken zoals door Euclides geformuleerd, toe te passen. Dat wil zeggen driehoeken in de
werkelijkheid en het spiegelbeeld. In de muurschildering ‘la Trinità’ in de S. Maria Novella
heeft Masaccio deze principes toegepast.
De belangstelling voor perspectief bij Piero della Francesca kan worden gezien in bijvoorbeeld
het zog. Polyptiek van Perugia en de Geseling van Christus. In zijn De Prospectiva Pingendi
transformeert Piero zijn empirische observaties van de wijze waarop aspecten van een figuur
veranderen met het gezichtspunt in wiskundige bewijzen.
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De tekeningen van Leonardo in Pacioli’s werk zijn wellicht de eerste illustraties van
stereometrische vormen (polyhedra). Zij werden getekend om perspectief te tonen van vormen
over elkaar.
Uit Pacioli’s Summa haalde Leonardo de proportietabellen. In zijn Mona Lisa en Laatste
Avondmaal gebruikte hij het lineaire perspectief met een verdwijnpunt om diepte te bereiken.
Het Laatste Avondmaal is ontworpen in een ratio van 12:6:4:3. Hier zijn 13 perspectieflijnen
die samenkomen op het hoofd van Christus, één voor elk van de discipelen en één voor
Christus. Dat geldt ook voor De School van Athene van Raphael. In deze laatste schildering is
een voorstelling van Pythagoras met een lei met daarop de ideale ratio’s vermeld.

Vitruvius, Vitruvius Mens

Leonardo da Vinci, Vitruvius Mens

De Mens van Vitruvius is een stelsel van lichaamsverhoudingen zoals Vitruvius die beschreef in
zijn De architectura. Hij beschreef de verhoudingen van het menselijk lichaam en gaf
voorschriften voor tempelbouw. Hij toonde dat het lichaam precies in een omgeschreven cirkel
of vierkant past met de navel als middelpunt. Leonardo da Vinci baseerde zich op de
beschrijvingen van Vitruvius maar hij voerde empirisch onderzoek uit voordat hij de tekening
maakte. Voorafgaand aan de tekening nam hij systematisch lichaamsmaten van mannen op.
Leonardo plaatste vraagtekens bij de maten volgens de metrologische conventie van de oudheid.
Als centrum nam Da Vinci voor de homo ad circulum de navel maar voor de homo ad quadratum
de genitaliën.
De Vitruvius Man van Leonardo wordt vaak gebruikt als illustratie van de Gulden Snede. De
Gulden Snede levert echter een cirkel op die veel te groot is.

In de Italiaanse renaissance bouwkunst lag de nadruk op proportie, symmetrie, geometrie en de
regelmaat van onderdelen zoals deze te zien zijn in de Romeinse architectuur en beschreven
door Vitruvius. Het eerste moderne traktaak over architectuur werd door Leon Battista Alberti
geschreven in 1450, De re aedificatoria. Ruimte werd in de 15de eeuw georganiseerd door
proportionele logica, vorm en ritme moesten voldoen aan de wetten van de geometrie. In deze
tijd werden de regels geformuleerd. Het vroegste voorbeeld van deze denkwijze was de S.
Lorenzo in Florence door Filippo Brunelleschi. In Rome ontwierp Donato Bramante een perfect
architectonisch juweel, de Tempietto in de kloosterhof van San Pietro in Montorio. Perfect van
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proporties is de ronde kerk voorzien van Tuscaanse zuilen, een Dorisch fries gemodelleerd
naar het Romeinse theater van Marcellus en heeft een ovale koepel. De zuilenrij heeft een
breedte die gelijk is aan de hoogte van de centrale cilinder. De afstand tussen de zuilen is vier
keer zo groot als de diameter van elke zuil, en de afstand tot de muur bedraagt tweemaal de
diameter.
Onder hertog Francesco Sforza werkten diverse architecten aan de Dom van Milaan, zowel
Leonardo als Bramante hielden zich bezig met de verhoudingen van de Dom. In 1521 maakte
Caesar Caesariano ontwerpen die echter nooit werden uitgevoerd. Het ontwerp is gebaseerd op
het samenspel van de getallen 12 en 7. De gevel is gebaseerd op een reeks concentrische cirkels.
Het middelpunt van de cirkels is precies 1/3 van de hoogte van het platte dak. De diameter van
de grootste cirkel is precies gelijk aan de hoogte van het gehele gebouw. Religieus heilige
getallen staan blijkbaar aan de basis van het ontwerp. Zo is de breedte van de gevel 144
eenheden, dat wil zeggen 12 x 12, het aantal van het aantal geredde zielen bij het Einde der
Tijden en het aantal dat een rol speelt bij de afmetingen van het Nieuwe Jeruzalem. Hoogte van
de top van de torenspits is 168 eenheden = 12 x 7 x 2 eenheden; deze is gelijk aan de diameter
van de grootste cirkel.
Sebastiano Serlio publiceerde in 1537 zijn Regole gengrali d’architettura met onder andere
regels voor perspectief en geometrie.

Sebastiano Serlio, perspectief toneelarchitectuur, 1569

In 1570 publiceerde Andrea Palladio zijn invloedrijke I quattro libri dell’architettura. Met dit
werk werden de ideeën van de Italiaanse architectuur in Europa verspreid. Elke poging om zijn
werk te interpreteren leidt terug naar zijn Romeinse voorbeelden. In feite geldt voor hem maar
één wet, naar Vitruvius: bij een goed bouwwerk moet elk deel net zozeer in overeenstemming
zijn met het volgende deel, als met het geheel. Proporties van elke kamer in zijn villa’s werden
berekend op eenvoudige mathematische ratio’s zoals 3:4 en 4:5. De verschillende vertrekken
in de villa werden met elkaar verbonden door deze ratio’s.
In 1615 verscheen L’idea dell’ Architettura Universale van Vincenzo Scamozzi. Hij wilde het
ontwerp van steden en gebouwen verbinden met de ideeën van Vitruvius en de Pythagoreërs.
Sir Christopher Wren was naast architect ook wiskundige, astronoom en metroloog. Hij bewees
de stelling van Kepler dat de planeet tijd nodig heeft om rond de zon te draaien en deze verbindt
met de afstand tot de zon. Deze wet bewijst de opvatting van Pythagoras dat er een ‘muziek der
sferen’ is. Beroemd is Wren vanwege de St. Paul’s Cathedral. De plattegrond ervan is een
voorbeeld van heilige geometrie. De lengte van het gebouw is ‘een en al vijfheid’ met 555 voet.
De koepel is 365 voet hoog, één voet voor elke dag van het jaar. Het ontwerp is gebaseerd op
7 concentrische cirkels. Vanuit de cirkel in het midden van de kathedraal kunnen 7 cirkels
worden getekend, aarde en planeten of zeven hemelen. De pijlers van de kerk zijn zo ontworpen
dat ze in de cirkels passen.
32

©Posterheide Brabant, Helmond

Heilige getallen en geometrie in de laatste eeuwen
De hyperbool werd ontdekt door de Griekse wiskundige Menaechmos. In de meetkunde is een
hyperbool een kegelsnede (gevormd door beide helften van een dubbele kegel met een vlak te
snijden) die bestaat uit twee krommen. Deze worden de takken van de hyperbool genoemd.
Hyperbolische gebouwen werden vanaf het einde van de 19de eeuw gemaakt door Vladimir
Shukhov voor koeltorens of vuurtorens.

Vladimir Shukov, hyperbool, Krasnodar

Antonì Gaudi, hyperbolische gewelven, Sagrada Familia

Gaudi en Shukhov voerden bijna tegelijkerijd experimenten uit met hyperbole structuren,
tussen 1880 en 1895. Gaudi gebruikte hyperbolische parabolen in de Sagrada Familia in 1910.
Dat gebeurde met name in de zog. Geboortefaçade. Het gewelf van een van de pijlers van de
kerk van Colònia Guell is hyperbolisch. Het gebruik ervan wordt in de 20e eeuw belangrijk in
de architectuur, zoals in de Oceanografic van Santiago de Calatrava in Valencia.
Frank Lloyd Wright geloofde dat hoe meer de mens verbonden was met de natuur, hoe meer
zijn persoonlijke fysieke en mentale gezondheid toenam. Daarom ontwierp hij zijn huizen in
het landschap met respect voor de aarde. Voor hem betekende het dat een organisch gebouw,
waar het ook stond, aangepast was aan de plaats, tijd en de mens. Zijn ‘prarie-houses’ zijn
daarvan een goed voorbeeld: villa’s met lage proporties, zacht glooiende daken, rustige
silhouetten, lage terrassen en naar buiten geplaatste muren voor privé-tuinen. Het ontwerp van
het interieur werd hoe langer hoe meer de meest bepalende factor van het gebouw. Ontwerpen
van elementen zijn vaak aan vormen van planten ontleend. Glas was uiterst belangrijk in zijn
ontwerpen van organische structuren omdat het de grens tussen binnen en buiten kon vervagen.
In 1929 schreef Frank Wright Lloyd een essay over glas waarin hij het vergeleek met de
spiegels van de natuur: meren, rivieren en poelen.

Frank Wright Lloyd, raam in Robie House, 1908-10
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Het schilderij ‘Parade de cirque’ uit 1887-8 van Georges Seurat wordt wel het meest formele
en symmetrische werk genoemd van zijn werken. Daarmee was hij hoogst innovatief. Het werk
is een van de meest bijzondere werken van het pointillisme. Het werk is zo vlak geschilderd dat
het moeilijk is de diverse lagen van schilderen te herkennen. De Gulden Snede blijkt de
geometrische structuur te beheersen. De laatste studie voor het finale schilderij is horizontaal
in vierden en verticaal in zesden verdeeld. De 4: 6 verhouding correspondeert met de
afmetingen van het doek dat 1, 5 keer breder is dan hoog.
Tijdens gesprekken tussen Albert Gleizes, Jean Metzinger en Jacques Villon ontstond het idee
van Section d’Or. Nadat Villon in 1910 de vertaling van Péladan van de Trattato della Pittura
van Leonardo da Vinci had gelezen, ontstond deze groepsnaam. Péladan hechtte grote waarde
aan de Gulden Snede en andere geometrische vormpatronen. Voor Villon symboliseerde dit
zijn geloof in orde en de betekenis van mathematische proporties, omdat het patronen uit de
natuur weerspiegelde. De beroemde Salon de la Section d’Or in 1912 was in feite een hommage
aan Seurat vanwege zijn mathematisch heldere wijze van componeren. Op deze tentoonstelling
exposeerde Albert Gleizes zijn ‘les Baigneuses’ waarvan de afmetingen precies beantwoordden
aan de Gulden Rechthoek (verhouding van 1; 1618). Het werk heeft merkwaardige maten, 107
x 171 cm.

Seurat, Parade, 1887-8. Gulden Snede

Albert Gleizes, Les Baigneuses, 1912. Gulden Snede

M.C. Escher maakte intensief gebruik van mozaïekpatronen en hyperbolische geometrie. Zijn
gravures verbeelden vaak onmogelijke constructies, studies van oneindigheid en in elkaar
passende geometrische patronen die geleidelijk in volstrekt verschillende vormen veranderen.
Escher ging vaak uit van regelmatige betegelingen van veelhoeken die door in- en uitstulpingen
mensen, dieren en andere figuren voorstelden. Hij maakte vaak gebruik van isometrische
illusies, waardoor de kijker vaak visuele paradoxen over voor- en achtergrond krijgt
voorgespiegeld. Bij de isometrische projectie ontbreekt het perspectief.

M.C. Escher, Hol en bol
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Het Russische Constructivisme maakte gebruik van de geometrie van Euclides. De
vertegenwoordigers van de Stijl, zoals Theo van Doesburg en Mondriaan, maakten bij voorkeur
gebruik van geometrische vormen op zoek naar ultieme harmonie. Zij streefden naar een visuele
beeldtaal van elementaire geometrische vormen die voor iedereen begrijpelijk waren en in alle
discipline toegepast konden worden. Leden van Dada, zoals Marcel Duchamp of Man Ray,
maakten veel gebruik van mathematische modellen. In het ‘Sacrament van het Laatste
Avondmaal’ van Salvador Dali uit 1955 bevindt zich een Gouden Rechthoek. Een enorme
dodecahedron met de hoeken in de Gulden Snede domineert de compositie.
De Zwitserse architect Le Corbusier spitste zijn ontwerpfilosofie toe op systemen van harmonie
en proportie. Zijn geloof in mathematische orde van het universum was nauw verbonden met
de Gulden Snede en de Reeks van Fibonacci, die hij beschreef als ‘ritmes duidelijk voor het oog
en helder in hun onderlinge relaties. En deze ritmes staan aan de basis van de menselijke
activiteiten’. Le Corbusier gebruikte expliciet de Gulden Snede in zijn systeem voor de schaal
van architectonische proporties. Hij zag dit systeem, zijn Modulor, als een voortzetting van de
lange traditie van Vitruvius, Leonardo da Vinci, het werk van Leon Battista Alberti en allen die
de proporties van het menselijk lichaam gebruikten om de vorm en functie van architectuur te
verbeteren. Hij baseerde het systeem op menselijke maten, de Reeks van Fibonacci en de
dubbele eenheid. Zijn model van het menselijk lichaam bestond uit twee delen in de Gulden
Snede vanuit de navel. Daarna verdeelde hij deze delen in de Gulden Snede bij de knieën en de
keel.

Le Corbusier, Modulor

De Bossche School is een traditonalistische stroming in de Nederlandse architectuur gebaseerd
op het gedachtengoed van Dom Hans van der Laan, waarbij ruimtewerking en evenwichtige
maatverhouding een grote rol spelen. Het hoogtepunt van deze school lag in de jaren ’60 en
’70. Het belangrijkste kenmerk is de toepassing van een strikt verhoudingensysteem, gebaseerd
op het plastisch getal, een proportie gebaseerd op onze driedimensionale perceptie van de
wereld om ons heen. In de kern gaat het om het tot stand brengen van besloten ruimten en om
de onderlinge samenhang van alle onderdelen binnen het geheel. Een ander belangrijk concept
in de theorie is de ‘cella’ of kamer, de kleinste ruimte binnen een gebouw, die ontstaat tussen
vier wanden die ‘in elkaars nabijheid staan’. De grootte van de cella dient gerelateerd te zijn
aan de muurdikte, en vormt op haar beurt de basis voor het gehele ontwerp. Vaak wordt de regel
aangehouden dat de grootste lengte of breedte van de cella maximaal zeven keer de muurdikte
mag bedragen.
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De Zwitserse architect Mario Botta baseerde veel van zijn ontwerpen op geometrische figuren.
Tal van privé-huizen zijn gebaseerd op vierkanten en cirkels, kubussen en cylinders. Een
hoogtepunt in zijn carrière is de kathedraal van Evry.
De architectuurbeweging van het Deconstructivisme op het einde van de 20e eeuw schept met
opzet wanorde in de architectuur, toevallige vormen van hoge complexiteit. Er wordt gebruik
gemaakt van niet-parallelle muren, over elkaar gelegde plattegronden en ingewikkelde 2dimensionale oppervlakken. Goede voorbeelden zijn het Guggenheim Museum in Bilbao en
Disney Concert Hall van Frank Gehry. Er bestaat een visie, zoals van bijvoorbeeld Salingaros,
dat in eerste instantie het simplistische Modernisme en daarna het ‘anti-wetenschappelijke’
Deconstructivisme de architectuur hebben verwijderd van de geometrie. Hij stelt dat deze
ommekeer van mathematische waarden schadelijk is omdat de ‘overheersende esthetica’ van
niet-mathematische architectuur de mensen leert ‘om mathematische informatie in de
gebouwde omgeving’ af te wijzen.

Kerk van abdij St. Benedictusberg, Mamelis, 1967

Frank Gehry, Disney Concert Hall, 2003

,
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