

Vijfvoudige symmetrie
ŝŶŵŝĚĚĞůĞĞƵǁƐĞŝƐůĂŵŝƟƐĐŚĞƉĂƚƌŽŶĞŶ
Chris Cambré


'ŝƌŝŚƚĞŐĞůƐ
Artikels en webpagina’s over Penrose sluiten vaak af met een korte alinea waarin je leest dat in
middeleeuwse islamitische architectuur Penrosebetegelingen ontdekt werden. Betekent dit dat men
toen al vliegers en pijlen kende en gebruikte? Hoe zagen die patronen er uit? Vragen en uitdagingen
genoeg om het - na mijn eigen artikel over Penrosebetegelingen in W&O nummer 177 - daarbij niet te
laten, maar zelf op zoek te gaan naar antwoorden.
In maart 2007 publiceerden Peter J. Lu en Paul J. Steinhardt een ophefmakend artikel in het tijdschrift
Science met als titel “Tienvoudige en quasikristallijne betegelingen in middeleeuwse islamitische
architectuur”. Velen denken bij decoratieve patronen in de islamitische bouwkunst spontaan aan
passer en liniaal. Maar de auteurs suggereren dat rond 1200 n.C. een nieuwe manier ontstond om
dergelijke patronen samen te stellen.
Het onderstaande patroon met de gele rechthoek als basistegel kan je tekenen met passer en liniaal.
Maar je kunt hetzelfde patroon ook samenstellen met een set van veelhoekige gelijkzijdige tegels. Deze
tegels werden versierd met zigzaggende lijnpatronen. Men noemt ze girihtegels, naar het Perzische
woord voor 'knoop'.

Er zijn vijf verschillende girihtegels: een regelmatige 10-hoek, een regelmatige 5-hoek, een ruit, een
zeshoek en een strik. Deze vijf tegels zijn gelijkzijdig en hun hoeken zijn verwijzen naar een 5- en 10hoekige symmetrie. Hierdoor kan je girihtegels gemakkelijk aan elkaar passen en krijgen uitvoerders
een grote vrijheid om snel complex ogende motieven samen te stellen. Merkwaardig is dat de tegels
enkel gebruikt werden als onderliggend patroon voor de decoratieve lijnen op de tegels. De tegels zelf
zijn niet meer zichtbaar in de architectuur. Bij alle tegels snijden twee decoratieve lijnen het midden
van elke zijde onder hoeken van 72° en 108°. Daarom zullen de lijnen doorlopen over de tegels
wanneer je twee tegels aan elkaar plakt.

KƉŐĂǀĞ
- Bepaal de hoeken van de verschillende girihtegels en de hoeken van de zigzaglijnen met de omtrek.
- Plak twee tegels tegen elkaar en zie waarom de zigzaglijnen doorlopen over de tegels.
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DĂƌĂŐŚĂ;/ƌĂŶϭϭϵϳͿ

Een prachtig voorbeeld van werken met girihtegels is de decoratie van de wandpanelen van het
Gunbad-i-Kabud-mausoleum in Maragha (Iran 1197 n.C.). De grote vrijheid in het aan elkaar plakken
van de tegels levert een lijnenpatroon op dat schijnbaar willekeurig is.

Wanneer we het girihpatroon reconstrueren, wordt de opbouw veel duidelijker. We kunnen niet alleen
het patroon invullen met strikken, zeshoeken, ruiten en tienhoeken, ook de zigzagpatronen op de
aparte tegels kloppen volledig.
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Girihtegels zijn geen fantasie van handige wiskundigen. Lu en Steinhardt vonden een tastbaar bewijs
voor het gebruik van de tegels in een rol die bewaard wordt in het Topkapi-paleis in Istanbul. Een van
de tekeningen toonde niet alleen een decoratief patroon maar ook een onderliggend girihpatroon in
stippellijn.

'ŝƌŝŚƚĞŐĞůƐĞŶWĞŶƌŽƐĞ


Gelijkenissen tussen patronen met girihtegels en Penrosebetegelingen zijn onder andere de zon- en
stermotieven die opduiken, omringd door karrenwielen. En de strik komt zowel voor bij de Penroseals bij de girihtegels. Treffend in beide is het niet-regelmatige patroon waarin delen met 5-voudige
symmetrie op verschillende plaatsen opduiken.
Maar de auteurs ontdekten dat er meer dan een oppervlakkige overeenkomst is. Ze konden de vijf
girihtegels zo invullen met Penrosevliegers en -pijlen dat de plakregels gerespecteerd werden.
De auteurs pasten dit toe op het Darb-e Imam-schrijn in Isfahan (1453). De witte lijnen in de decoratie
komen overeen met een girihmotief met vier 10-hoeken en twee strikken.
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Wanneer ze op de girihtegels de Penrose-invulling toepasten, bleek ook het hele vlak boven de boog
een Penrosebetegeling te vormen die volledig de plakregels volgde.
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KƉĚĞůŝŶŐ

Penrosevliegers en -pijlen kan je opdelen in kleinere Penrosevormen. Dit noemen we deflatie. En nu
wordt het helemaal mooi … Toen de auteurs dit principe toepasten op het patroon van het schrijn,
kwamen ze uit op een Penroseverdeling met 3700 vliegers en pijlen die - op enkele gevallen na volledig overeenkwam met de kleinere witte en bruine motieven op het schrijn. En die enkele
verschillen konden weggewerkt worden door telkens slechts een strik en een zeshoek van plaats te
verwisselen.

Net zoals Penrose slaagden de decorateurs erin om binnen een patroon een dubbele gelaagdheid te
realiseren met dezelfde regels. Het decoratief motief binnen de witte lijnen is met andere woorden
niets meer of minder dan de deflatie van een girihpatroon, 800 jaar voor Penrose het principe
toepaste op zijn vliegers en pijlen.
Gebruikten de ontwerpers van de middeleeuwse decoraties reeds rond 1200 Penrosebetegelingen?
Er zijn belangrijke verschillen.
- De ontwerpers plakten vijf basisvormen aan elkaar in plaats van twee.
- Girihtegels dienden enkel als onderlegger voor een decoratief lijnenpatroon, terwijl bij Penrose het
patroon van vliegers en pijlen juist het doel is.
- De ontwerpers gebruikten geen plakregels. Je kunt de tegels naar willekeur combineren.
Er zijn ook gelijkenissen.
- Met beide systemen kan je niet-regelmatige patronen creëren op basis van vijfvoudige symmetrie.
- In beide systemen kan je tegels opdelen of samennemen en zo tegels van verschillende
schaalgrootte verwerken in eenzelfde betegeling.
- Bovenal kan je girihtegels invullen met Penrosevliegers en -pijlen.
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Merkwaardig is dat beide dus op een heel andere manier en met een heel ander doel vijfvoudige
symmetriepatronen verwerkten in betegelingen. Of de islamitische geometrische patronen quasiperiodisch zijn, daarover zijn de meningen verdeeld. Volgens Peter Cromwell is het theoretisch
mogelijk om met een set girihtegels quasi-periodische tegels te ontwerpen, maar is de praktijk anders.
Er is geen bewijs van iteratie van opdeling. Er zijn enkel ontwerpen bekend met twee niveaus en hierbij
past de ogenschijnlijk quasi-periodische betegeling telkens in een bovenliggend regelmatig patroon.
Zelfs Penrose is behoedzaam maar spreekt zijn bewondering uit voor de natuurlijke schoonheid die
tegelijk getuigt van een scherpe en subtiele kennis en interesse in meetkunde om onwaarschijnlijk
ingewikkelde en onverwachte patronen te creëren. We kennen geen theoretische geschriften over
girihtegels. We weten enkel dat de ontwerpers 5-, 9-, 11- en 13-voudige symmetriepatronen
verwerkten in patronen, bijna 800 jaar vóór moderne wiskundigen dit idee nog maar durfden te
overwegen.
Met uitknipvormen kan je eenvoudig girihpatronen maken en onderzoeken. Ze vormen ook een mooie
toepassing op het berekenen van hoeken in veelhoeken, symmetrie en vlakvullingen. Ten slotte zijn ze
ook een verrassende uitbreiding van de gekende, symmetrische patronen in het Alhambra.

>ŝŶŬƐĞŶƌĞĨĞƌĞŶƚŝĞƐ͗

- Chris Cambré, Penrosebetegelingen: https://ggbm.at/vMyyzP6v
- Chris Cambré, Islamitische geometrische patronen: https://www.geogebra.org/m/cyjb6gsb
- Chris Cambré, Penrosebetegelingen, W&O nummer 177
- Peter J. Lu (Harvard) en Paul J. Steinhardt. artikel in Science:
https://www.researchgate.net/publication/6484358_Decagonal_and_QuasiCrystalline_Tilings_in_Medieval_Islamic_Architecture
- Peter Lu, 2 lezingen over girihtegels, YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=6AJx8IVcL_c (ca. 30 min)
https://www.youtube.com/watch?v=rldnu9rNpH8 (ca. 1u)
- Jay Bonner, Islamic Geometric Patterns (Springer, 2017 ISBN 978-1-4419-0216-0)
- Eric Broug, Islamic Geometric Design (Thames & Hudson 2013 ISBN 978-0-500-51695-9)
- Maite Karssenberg, Snijpunt Isfahan (Querido Fosfor 2018 ISBN 978-90-214-0664-0)
De foto’s van Maragha en Isfahan werden genomen door Alain Juhel en worden met zijn
toestemming gebruikt in dit artikel. Hij publiceerde ze als ‘mathouriste’ op zijn website op
http://www.mathouriste.eu/Isfahan_Darb_e_Imam/Isfahan_Darb_e_Imam.html
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