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Q esc frie[enis enn [e,/[ec frtían[fumst

O erouí en w ere fíwij I v ersp reil

In LepinsQi'/it in [el{atpatery op [e pka* waar [e
Q)onau [oor enige smaffe Qfuien ([e ljzeren poort)

stroornt, fre56en zicfr een 8000 jaar geb[en vissers
geuestig[, In frun neterzetting zijn Êgicn gwon[en met
fret ouíst gefrgn[e fieefífrouwwerfrvan mensefrjÊg

gezicfrten. De aístrafrte teQgningen erop eolmen frct eerste

vfecfrtfian[patroon [at ifrtot nu toe gevoníen fre6.

Scfrattingen [ateren [eze werfotn op 5000 vCfrr. lEén van
[e tefgnhgen 6fíjftp een acfrtvorTn te zijn, [at is [e
a [fere entt o ufrg s te a fe c frt 5 an [,

(Deze acfrtvorm fomen we flog enfrgb mafen tegen in rerfant ats geogfrcf :
[at is een fan[scfrapworm, ontstaon [oor mensenfran[
(ugt, sfangenfreutef aan [e *Lississrpí Nasca-frjnen in [efln[es).

(Binnen [e gvlega$tfriscfre steenfo"íng van eanfie (Ierkne fouist zicfr
een acfrtrtorm [u Sestant uit een [i?it ean een fratve meter fr.oog. ae
frhine zuiíefijQg 6oog hopt ronteen cairn (steenfroop-grafl, [e an[ere
fus is [an naar fret Noorden gericfrt, [e ricfrting van [e r{emefgoden.
(Danst nen fran[in franí[eze femniscaat ían ricfrt men in [e frbine fus
zijn fiewustzijn naar fr"t groí rustptaa* van fret stffitijfrficfraam in íe
s c fro ot v an *Lo e [er Aar[c.

In [e Noor[efrjfg fus rícfrt men zicfr tot [e omgevíng 6wen [e aar[e, 6et fremefse (Qermaanse
Watfratïa) waar (frct geestefijfraspect van) [e ntens naor toe gaat na [e [oo[, Binnen [e
steenf ing fiefeefje de wísseting tnssen 6eiíe wereffen, frct is a.fr.w. een [oorgang, een poort tussen
[e aar[se en [e Aníere'í'lereff Net zoafs geiloorte en loo[, overgangsrit*t o ri n*qfiogrr;tro
rtonfen er eefl zinvo[ïe tof;gt*.
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ae lÍara - freuvef (-lroo vC) in Ier[an6 woar

[e [oor [e vicr Ierse fr"oninfuijf,gn verfotzen

opperfotning freerste, Sestaat uit twee met etfour

verfion[en aar[ewerf,gn foingen: [e ene omsfuit

een freuvef, wurop [e I(onings-steen stond [e
an[ere omvat een fom: eenpoh.ire twee-eenfreií.

lEen vertifotte, opgericfr.t steen tegenover een fr.orizontaafgeóricnteer[e scfraat: aÉ,liviteit en

onteanÊ"efijífteií (Deze tegensteffingen wor[en [oor [e femniscatiscfre waftot een eenfr.eií

ver6on[en.

I{et is een frzifrge pteft wetlrcfrt een mystericcentrum, wur zowef[ruïíen afs fotningen fr.un

i"*ijtr*.g ontvingen : Êgnnis wer [e materiib - geestefijÉg wereff <De foning sfoot er een freifig

fruwetijfr met [e Aarle-moe[er. I{et [ruïíen[on fr.eeft [e tuLegatytfriscfre re[ígio en ternpefs

geïntegreer[ : ooQ[eze lÍara-freuve[ fom [us rlan voor [e Keftiscfre tij[ stammen.

Antieíc Wereff

-4000 vCfrrAfoe4)uls
(ngtpt')
-3500 vCfr.r'Ur

- 2800 vCfrr Lagasfr

(Soemeric):

-2000 vCfrr Iraí
'/i6rata, Cfrina

-1500 vCfrrBafuhni,ë

-1350 vCfrrÍurAnL-
flmon,
-1200 vCfrr(Bofremen

-700 vCfrr

QrieÊgnkn[, Creta

Cuna

-400 vCfrr Nasca

-350 vCfr.rSc1tfr.iè,



tfa Cfrristus

fonneinse mozaïfom

+ 100 nCfrr in (Brittanii ('l,loo[cfr.erster, I(encfrester)

6ij [e Qermanen en{eftenvóór [e grote rtoffunerfruizingen.

... Qrannog-fione
+300 nCfrrDafmatië,
+350 nCfrr Civiíafe, 'lenetië
fiij I(opten en ltitticten,
+4 80 nC frr fowenna, {Ba6is f;g
+5 00 nCfrr QricÊgnkn{ Ifittieten
+600 nCfrr Sutton ltoo
ffiutr weflzeer in Cfrina, Qofynesië, en pré-Cofumíinans Amerifot,

(Dit waren o1)erwegen[ eenvouíige vfecfrtwerfrgn zonder enige frfferentiatic, egafe netwerQgn

zonfermoífuatic fiinnen fret patroon (wat fit fietef,gnt zaf fater [ui[etijfrwor[en).

+650 nCfrr Longofiar[en en Ierfan[
ph*e verscfrijning van compfe4e patronen

Longoíar[en en Ierfan[ uru - 7s1*o66io

In [e zwen[e eeuw na Cfrristus ontston[en meer

geffierentizer[e patronen, nagenoeg gtfijQlifrg in lerfaní en 6ij
[e Longoíar[en in Noorí ltaÊè.

lEr is e en [uiíe tij fr fr.istorís c fr v er6 an[ met [e Ke ftis c fr-t1ríste tij Eg

frhosters in Ierfand wa.drvan ttermoefwor[t [at ze ontstaan

zij n uit (Drutíens c fr o bn.

I{oe [at in ztjn werftging is aangetoon[ [oor qsíotf t(utzfi (1955). Aeze oníerzoeÊgr fict
[uiíeÊjfrzicn [at [e uitíun[ige vfecfrtfian[fumst nict affeen in fret lers$rits ge6ie[ freeft geteeff,

en zeffs zijn 6foei fotn te [an{gn frp66en aan [e ontmoethtg tussen Longofiar[en (in Noor[ Ita[íè)

en Iers-CfrristetijÊg zen[efingen.fiij fiescfrrijft [it proces afs vofgt ...



Na f,e go[en[eemstering ([e go[enverfrzten [e mensenwerefQ raaf;len (o.o) [t LongoSarf,en 'bp
[en [oo['en íefan[len uitein[efrj{in Noor[ ItatiL. Dit voffrvan O[in ([ic [ric [agen aan een

6oom fring) frerÊgn[e in Cfrristtu [e weergeÊger[e Qod en aanvoar[e afíus zon[er moeite fret

Cfrristen[om, afíaar in [e vorm van fret Arinnisme. Ze scfraften fret Qgmeirc grootgron[fiezit af
munrespecteer[en uitermate [e frbine amíacfrtsnan. Zo feer[cn ze r)an fr.en o.a. [e
steenfiewerQing.

Oníertussen was vanuit Iertan[ Cofumfianus ([e jongerQ nanr 1,/est-lEuropa vertroftf,gn. l,legens

zijn '?ecfrt-loor-zee" mentafiteit tog fri af snef werfroop met [e fuí.erovíngse vorsten en gatliscfre

fiiscfroqryen, wer[rteríannen en í-o* wer [efltpen, in frct janr 6M. Aaarvon[t [an [e
ontmoeting pkats tussen twee rooms-wije Cfr.ristetijfrg stromingen : Arianiscfre .Congoíarf,en en

Keftiscfre Cfrristen[om. ftij ontving een frboster te cBo66ia. (Daar rtfoeiíen Qermaanse en {eftiscfre
tnysterie-cuftuur samen. (De vtecfrtíandfutnst, [ic tot [an toe in fr.et verfiorgene fieoefen[werd
w o r[t g e m aterin fis e er[ [o o r L o ng o 6 artu c fre st e e n fr o uw ers e n I ers e 6 o e fu c frijv ers. A e z e

zogenunn[e 'flrs Lineanfr" (= frjn-Rttnst) fral ás een gemeenscfrWefrjÊC wortef.

lfun werf,gn waren wer een groot gehiedverqreií: van Servië tot [e frefe Aaffotn, I)an

Zwi*erfanttot Corsica, ja zefs tot in [e Ne[erfan[en zijn Longoíar[ucfre f,grfoneesters aan fret

werftgeweest.

(omp[e4e, fr.armoniscfre patronen wer[en er uitgmoníen in zoh grote oerscfrciíenfreií en ijí[o*,
[at men [eze fumst fang voor origineef lers gefrouíen freeft. 'l/anuit lerfan[verspreií[en [e met

pracfrtige vhcfrtfianíen en lpiscfre omotnenten versier[e evangefrofioefom zicfr rria frun in
lEng e fanl g estic frte frhosters over free I lEuropa.

<De {eftiscfr-KristetijQg getoofwerfotnfrgers waren ervan overtuig[[at [e mens fret fouaíe in
zicfr.zetf wij fom bren íefreersen en fret goe[e ontwif,,fgfen. Ae futomse I(erfotaíers echterpon[en
lat a[ïeen íoor [e genaíe van Qo[ [e mens fotn gere[wor[en. Ze riepen zicfrzef uit tot enige

autoríteit enveroor[eeffen affe an[ere (tahíjfrg)Kristefrjfrc streffingen a[s Egtters, oofr[e
Keftiscfr.e. Opnicuw wer[lEuropa geÊgrstend [itmaatvanuit [e 1{erfrin Rgme...

Op aan[ringen van [e paus frc66en [e {arofrngers in 751 fret ijfrvan [e Longofiar[en verwer[ en

affe sporen van frct Arianisme en an[ere niet-roomse stre(fríngen vernictigí fBrof,gtu{fon van frun

fieefífrouwfutnst wer[en frcríruif,g voor fottfr.oti"Êe ÉgrÊgn, of fopamen terecfrt in musea.



'í/er[ere v ersp reiíing v an [e v fe c frt 6 an[futns t

(Daarfoor wer[ [e ver[ere verspreiíing en ontwiífofkg van [e vfecfrtían[fumst ([ie in wezen

samenfrangt met fret Kettiscfr fuí.ens- en Qo[s6ee[Q verfrin[ert. fuí.aar nog fang naíien waren

I(ettiscfr geïnsyireer[e geestetij1gn werfu:aam in fiefangrijíg lEuropese futftuurcentra. I(arofingiscfr.e

fioefonnamenten vertonen nog tltpiscfr Keftiscfre e[ernenten, maar [e oorspronfrgfrjfrg grooxfre'iírtan

frun v fe c frt 6 anífumst ging g e tei.da fij fraan v erforen.

Oo(in íe Elzantijnse enlsfamitiscfre Rgnst werí
[e v fe c frt 6 an[te c frnie frto eg ep ast en v erspreiile

zicfr over freef [e Araïiscfre invfoe[sfeer, zeffs tot
[np i" AfuRg (I{ausa, tEtfriopië).

fn onze trjí fuijgt [e vfecfrtfianífurnst een vern'ieuw[e fiefangsteffing en íeoefening.

In fret Steiner-oníerwijs, tij[ens fret ttormtef,gnen, wor[t ze feaen[ig 6eoefen[ (zoafs an[ere

futnstuormen, ter on[ersteuning van [e fiewustzijnsontwiQfgting van [e jonge mens). Oo{in [e
geneesfurn[e, voornamefijfr[e flntfrroposofucfre, afs furnstzinnige tfrerapic hggtn toepassings-

mogefijfrfre[en.

Onterzo e frnaar [e construftlie-met fro fe
'/ooa[ $ritse on[erzoe fotrs Sestu[eer[en slstematic fren werfonetfro[en.

1rymit$ Atïen (1903) noteer[e met tnoniftfgnge[uflSictiscfre en (Britse motiwen.

lE.g.*í-ittar (1923) ontíeft1e constructiepunten en fíjnen op [e acfrterzij[e van [e Liníisfarne-
gospefs.

Qeorge Aain (t551)wist [eze punten [oor fioogvormige fijnen te veríin[en tot vfecfrtíaníen.

Rf,.S. Eruce-frLitfor[ Q956) ontwiftfgfíe [e mogetijfu geíruiftle geometriscfre fayut.

Qwen[a fl[cocfrvoeg[e er fret vicrfomten-rooster aan toe.

Ian (Bain (1956) ontwiQfgfíe een manier om in fret rooster [ingonafe 6an[en te tefotnen.

flilan llíeefran (1991) vefijn[e [e metfro[e (pri*or, secun[air en tertiair rooster, íreeftlijnen).

AI[eze onlerzoef,grs toon[en aan [at :
- [e ouíe scfrrijvers fret compfete werfrop voorfran[visua[iseer[en in ztjn uitein[etíjQg staat;

- fret paneetver[eefíwer[in een gefreef aantaftrierfomten, zo[at een rooster ontstond

- íinnen fret zorgvufíig uitgemeten geometríscfr patroon weríen [e rttecfrtfian[en met íe fosse franl
geteEgn[.
qdotf t(utzfi on[erzocfrt intens [e Longoíar[tscfre vfecfrtfian[futnst en ontwiftfgffe een metfro[e

om [eze [1naniscfr vanuit [e fosse fran[te tefrgnen.

In wat vofgt eoegen we de $ritse werfoaijze en [fu van R" Wtzfi sarnen ...
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I{oe ontstaat een vfecfrtíanf, ?

Qotvm[e tijn
Ae [iepe zin van [eze 'fiearcgingsfumst" is moeifrjfrtfrcoretiscfr te r.terdkren, je moet fret [oen, zetf
fieoefenen om ze te (6e-forijpen. Aaarorn is fret goe[[e vofuen[e aanw{zingen ooQwerÊgtijfruit te
voeren.

Qfecfrtfian[en fiestaan uit goffiewegingen, wefEg ontstaan [oor een wissefwer?jng tussen

cirfrg fvormig e en re c frt fijnige fiewegingen.

Laat ons íaarom fieginnen met een recfrte Êjn te tefomen, zon[er fineaaf, met [e wije fran[, lEerst

gefiaren we in [e fucfrt groots een vfotte recfrtfijnige fleweging. Na enige frerfrathg faten we onze

fran[ zaQf;gn nur een groot vef papicr op tafet Onze potfoo[ faat een frcfrt spoor na van [eze
recfrte íeweging. Stee[s weer opni.euw, oo{vertifotafen scfr.uin. QemaQfgfrj|gaat [at, voorfotm
fat je frct automatiscfr gaat uitvoeren, je [roomt er zo frcfrt 6ij weg.

Dan fieginflen we opnfuuw in [e fucfrt rnet een soepefe ron[e íeweging, en faten [eze na een tij[je
zacfrtjes neer[afen op fret papicr. Linfuom en recfrtsom. I{et frotft nict geometriscfr e4act te zijn,
eeríer spanningsvofron[ een [enQíeetfrg mií[etpunt. Nu is frct no[tg goe[ op te fetten om tot een

mooic cirQgtte fomen.
QenoQens gefiaren we een ritmiscfr stromeníe goff :

een recfrte fiewegtng scfruin omfroog vfoeit over in een ron[e 6utging, [an recfrtfrjnig scfruin naar
6ene[en otn weennooi om te íuigen naar [e opgaan[e ricfrtrng. Spontaan ga je in [e recfrte [ijn
versne[fen en r)ertrogen ats je [e íuiging na[ert en ingaat. (Ervaar froe je 6tj [e recfrte 1eweging
moeitefoos meegeaoedwor[t, en [at je 6ij [e ronling waffgrmoet zijn. (De recfrte stroom gtij[t
frcfrt en vfot, [e fiutging wor[t fiena[raf,g.

On een getijfrmatige gof te tefotnen furnnen we gefiruifrmaf,gn van een rij puntjes, waartussen we
vheicn[voortgo[ven. Zoafs een sfricër sfafomt tttssen [e stoífon. Ait stemt overeen met [e
vermoe[etíjÊg oorsprong van [e vfecfrtían[furnst : [ansen[verpfaatste een grory mensen zicfr op
íic manier tussen een rij stenen.

(Deze steenrijen (atignements)waren misscfricn wef processiewegefl (wegen op aar[e, gericfrt naar
íe go[letijfrg fotsmos) en wer[en zoafs [e vefe an[ere *Legafitiscfre monurnenten [oor [e (Druïíen

in frun refrgic opgenomen.



'/an goff naar fus

Aan fiet ein[e van [e rij Êgren we om en gofrten terug na.or fret 6egin.

I(ruisen[e fijnen

Aaarfiij fouisen we [e an[ere [ansers, en [at geeft een fiijzon[er moment : faat ifr[e anfer eerst

[oor of ga lfrvóór? lEen sterf,g IÊ;enafuq en een sociafe op[racfrt! Oofrfiij fret tefonen eraaarifr

6ij le frruising een íergetijÊg weerstan[en rnoet'T{ een f,guze mafo:n.

In [e vtecfrtían[futnst gaat men afwissefen[ over en on[er [e te fouisen 6and vfecfrten[ [us {Bij

fret teQgnen vtecfr.ten we pas op fret ein[e, om íe [oorfopen[e fieweging nict te on[er6refo:n.

Ít*g gefomen aan fret vertreQpunt stuit [efiguur zicfr , tot een gefreef, en fotnnen we opnicuw

fieginnen, of 6eter gezeg[ver[er gofven over fret voríg fiewegingsspoor. (Daar6ij corrígeer je met fret

potfoo[ om een moo'iore gefrj{n atigefguur te faten ontstaan. Nict teÊgnery maar efot en soepef

ífrjven ver[er 6ewegen. (Dit [oen we zofang freen en weer tot een frarmoniscfr gefreef ontstaat, we

strwen naar fret i,feaaffieeff.

'íIecfrten

Ats [e teQgning 6ewe[igen[is, [an gaafl we nu v[ecfrten. Ae eerste on[er[oorgang friezen we

wítteQgurig, 6ij fe vofgen[e frraising gÊj[enwe wer [e [warsíand en zo ver[er afwissebn[
onlerfoor en overfreen gofven[. f)itein[efrjfr fomen we weer 6ij fret vertreQpunt. flfs je geen

vergissing íegaan fre6t on[erweg [an ftfupt lit on[er/ wer- vfecfrten 6tj fr.et sfuiten van [efiguur.
Zttft 6ij [e rneest compb4g patronen ... 'í,lon[crtijft! (Door frt v[ecfrten r)oegen we [e [er[e
ruimte[ijQg [imensic ([ieptQ toe aan onze teÊgning.



fríeer ij*

(Een anler potroon ontstant f,oor 6et pka*en van twee of meer rijen stenen / pruntjes, wadrhtlsen

fragonaatvoort1ewogeflwor[t. Ak jt aan [c ítitengrens van fretpuntenrooster fotmt, [raai [an
naar [c aanfrggeníe trugonaat ([e 6oo9 in [z gofffieanging).

Stap je r)an punt tot punt [an fom je in een fra.[ans terecfr.t, een marsfrotomme met fr.oeQige

ricfrtingweranleringen. Qotfje tussen [e punten [aor [an 6egin je a.fr.w. te [ansery nogetíjfr

ontaar[t frct spefin cfraos. Evenwicfr.t tussen eS.rene fegerfrcipfrne envo[lcfrge wanor[c

verQgíjgen we [oor [e punten afs ricfrtings-fiaQgns fiewtut te 6fr.jven. Zo oefen je wijfraií fiinnen

zefa"anvanr[cfieperftingen.

I(eerfrjnen

9{og ingewíQSgfler wor[t frct: tussen twee stetun spaflrun we een É,tor6 een soort fiinnengrens,

tru [e [atuer/teftgnaarverpfrcfrt on af te fiuigen nanr [e aanÊggen[e f,ugonaat ( fret punten-

rooster fom oofringenonenwor[cn [oormensen, [c f,gerfrjrcnvoímen ze [an íoor effonr [e franí
te geven).

Werfrjn - groepm

Deze fgerfrjnen fSmnen at[arfeivoltnefl. alrnnetnen (froeft Etuis,'()-vonn, ...) in ritffiiscfr frErfroting,

synmetriscfr. @Atft"6 of voQens nog an[ere hgiscfrc fomíitntics.



lEén 6an[ of meer[ere in effotar'verstrengeffe 6an[en

Affr.an1g[ijfrvan [e verfr.ou[ing tussen aantatpunten en rijen zaf één [oorhpen[e 6an[ ontstaan

of vaft íeze uiteen in tneeríere 6an[en.

Ae één-flan[is ileteÊgnisvot: totafrteit, eenfreií, le eeuwige f,gingtoop [er se'izoenen, Ecfus van

opeenvo fgenfe fevens, ...

Oofr|ij meer[ere 6an[en futnnen ziutoffp fomfiinaties ontstaan, 6ijvoor6eefítwee syrnmetriscfr in

effonrgrijpen[e 6an[en, verwijzenínaar [e vervbcfrting van tnensenfsuens in afferhi re[aties.

Nt'a[at [oor mií[ef van fret puntenrooster een nieuw ontwerp ontstaan is

Rpmt fret eropdan zo vfug mogefijí-zon[er [it frutpmií[ef te tefrgnen. (Danrna

zeffs zoníer voor\eeff, eotte[ig r)anuit fret gefreryen. (Dan pas Lrijgt [eze

Lu t zin eoffe fietefrgnis.

Ae íeteQenit vdn [e vkcfrtíanífumst

I{et itmiscfr afwísse[en tussen twee tegengestefíen fieantwoor[ aan rtefe processefl. in natuur

([ag/nacfrt, winter/zomer, fevenfiood ontfuif,gn/verwefígr, ...) en mens (in- en uitaíemen,

afilirtiteit en rust, fr.an[eten en fiezinnen, ...)

Licframetíjfren geestetijfr[oor [ergefrjíg processen geuorm[ zaf [e mens [oor fret íeoefenen l)on

[eze itmiscfre 1ewegingen, [oor fret strwen naar stee[s frarmoniscfrer resuftaten en [oor fret feren

van stee[s fompteg"ere patronen nieuwe eermogens ontwíF,fofen en gezofl[maf,gn[e invhelen

on[ergaan.

!{et wenwícfrt zoeÊgn tussen te straftfo struf;luur en cfraotiscfr ronilwafen en fret fiefcven ttan wat

ge1eurt 6ij Lruisiryen en furopen stimuhert íe ontwiftfgfing rtan fret "I{, envan fret zic[etwen

@t"Ég", voefen, witten). (Binnen [e fiegrenzingen van fret puntenrooster en vofgens fe genoem[e

wetmatigfre[en fom [1namiscfr enwij fiewogen wor[en.

Op vete Kettiscfre ornamenten zicn we [at vfecfr.ían[en vaaQuitfopen op trurfijíg affieeflingen of
ze omstrengefen : [it fom een 6eeff zijn voor fret "aan 6an[en feggen" van fret íicrfijÊg in ic[er

rnens, fret feren 1efreersen van ftegeerten en [ffien, meester wor[en orter zijn gevoefs- en wifsbven .

Ítet (stltistiscfr) afge1eetíe trur s1m6otíseert oofrzijn na te strwen positieue foaafrteiten, zoafs [e

moe[van [e feeuw, of [e werÊ,fgacfr.t van [e os. '/oge[s zijn vaafreen fieeffrtan [e naar geestefijÊg

froogten strwen[e zizfen, of van íoo[scfrappers uit [e goiletijÊg werefí
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Ats ritmiscfrc 1eweghgsfugnst is fret vormteÉgnen r)erwant met [e [ansfutnst en eurytfrmic, en fret

ein[resu[taat is [an a.fr..w, een totr)orn, gestotle [ans6ewegmg. '/anwege [e frarmoniscfre itmen

en [e getakverfroulingen Rgo jt zo een vbcfr.tfianí íeteven ats zicfrtíaar gewor[en muzie{(f,e

frrigent maafr,1 g e tij fraadige 6 eweging en...).

Qe[agogiscfr en/of tfrcrapeutiscfr fom men zicfr op fysícft psycfriscfr en geesteÊjfgefiic[ ricfrten nutrr

enerzij[s frct fosmafrgn von verstarren[e teníensen ([oor fret teÉgnen van gefiogen fijnen en

"[ansen[e"patronen) an[erzij[s ndor een struf,lurerenda werQjng 6ij cfraotiscfre toestan[en ([oor
te werfom Sinnen een straft zeff gefotzen geometriscfr rooster).

ltet tlrpiscfre van [e l(ettiscfre vtecfrtfian[futnst

Indicn je [e tlettiscfre ntens in één forafrlertrefrwittlrperen is fut wet fieweegtíjfrfreií. tn
htenswijze, geztn, amíacfrq strijí, wetenscfrap, Fgnst en reÊgic : overafwerweegt óít f,gnmerf,,
(Doarom wer[ fricr gefotzen r)oor eefl [ynamiscfrc teÉgnmetfro[e, waarfii fr"t ontstaanqroces van [e
vfecfrtfian[ 6enaínrÊ,1wor[t. Eij [e Qgmeinse rtfecfr.tían[en fu6.is fret fevenfrge ver[wenen, ztjn
ze verstar[ tot omament.

Nog veefmeer fom frierovergezeg[wor[en, maar afs je [eze vfecfr.tíanlfurnst fieoefent of 6e8jÊ1

froefje [aar affemaatnict stee[s aan te [enÊgn : gewoon ervan gen'icten is even 6e[angij&..
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I(empis c fr e Zan[t e (gnrng en

Aoor [e fumeinen en na[icn [e Katfrofief,"e Kerfrfret fwen zuurgemaaQl, rterforen [e [ruïíen frun

fomtaÊt- en opfeiíings-nogeÊjfrfreteq zo[at frun f,gnnis stee[s meerverhren gtng.

lEn tocfr freeft in onze stref,gn frunvfecfrtíaffitnst frct tot in [cze tij[overteef[t Op [e vaheep

ztjn [e I(empiscfre zan[teÊgnhgenvan [e vergeteffreiígere[[oorAr. J.'ílryns.I[ij fr.eeft [e
fa"atste wouw [ic [eze ahuíe tralitic nog fevenlig íeoefen[e geQ7n[, en fraarwerQgn

geregistreed.

Zijn fiescfrríjvíog is zo Egnscfretsení[at wij [aaruit vee[ furnnen feren wer [e vfecfr.t6an[funst:

'Op fret einíe ttan [e weefrstrooile íe fioerin in [e fruisfottner en op [e [rempefmet wit zan[ fraar

mooicfiguren. Ilíet eenvtot en soepetgeíaarwer[een frkar afgetef,gn[moticf gestrooií I{et
waren fouter 6jnen, zogoe[ afs affcen ge6ogen, en vfoeicn[e fieangingen 5escfrrijr,en[. Qeen
zan[tapijten [us, maar zan[teQgningen. 'lariëren[met wentteefvaarfrgfreií afs víntrngrijQfreií
Oyvatten[is íe aansfuiting aan fret fonneruitzicfrt: [e afgemene scfriftfring is op fr.armoniscfre wijze
aan [e te versicren ruhnte aangryast.

Spirahn fotmen zeertteetrtoor. An[ere motiwen zijn gofven[e frjnen, frerta^at[e tnean[ers,
fusvormige Lrut[tn [ic een cirf,gt (fieik{"oop) of rozet fiescfrrijven, soms "6[oemen" en "6omen"
(fevens6oom?).

l$tpiscfre vofÊgfurnstmotisven zijn fret, organiscfr geqproten uit [e eenvouíige en voortfopenfe
fieweging van [e fran[, en voortgeber[van gesfacfrt tot gesfacfrt.

íDe frertafíng, fret stee[s frernicuw[e ritme rtan [e fran[ en ttan [e Lruf i" f,gnscfr.etsen[, (Daar immer
[c frant en geen scfr,aStoon nocfr stempefin fret spefis, wor[t [e frcrtafrng nict star-mecfraniscfr,

[ocfr vof speefse toeva[ïigfre[en.

Oofr[e Qburis Égnscfrc*en[: wttg Lnttt", op [e
warm-ro{e fiaf,gtenenrtfoer, du afgefioor[is met een

zwarte muurptint.

(Buiten fruis wer[en zan[te f,gning en to eg ry ast aan

aeffforyeffetjes, 6ij íruifoften, en sporatucfr ry
grol,)en 6ij A fferzic [en. "

Íot in DaS teef[e íeze fioerinncnfunst lus nog

ver[er. lIïj[ on weer oan te fotopen 6tj [eze oerouíe,

fieteQgnisvoffe en pracfrtige trafrtic ?
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l{et ontwerpen

futoster

Op 6*it van fret voorgaan[e wor[t fr.icr een metfro[e voorgestefí om ttbcfrtfian[en te tef,gnen,

sy s tetn atis ere n e n o ntw erp e n.

+ +

Een gegeven paneef wor[t inge[eetí in vicrfomten. De mií[etpunten ervan ([e snijpunten van le
[iagonafen)volmen [e ricfrtingsíaÊgns waortussen gofven[voortíewogen zafwor[en . lEn wef
rtofgew een raitrtornng patroon (nt [e verfiinfrng van [e mií[ens van [e vierfomtzij[e").Die
fieweghgsricfrtingen fr.e6 ift om frct tefonen te vergemafufgfíjÊCo, met [ijntjes aangegeven.

lEn, o wonter, op [ie manicr ontston[ een ruitenpatroon dat vroeger (a[in [e
*í.egafytfriscfre tiQ * werefíwij[veetvuf[ig voorfur)am :

-In New Qrange zijn ze in [e stenen geÊgrf[ (en nu afs mogefrj{zonneqnnfioof verfrkar[wegens
zijn groeion[ en afuemen[ge6aar);
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-inpré-Cofunhi.aanse tijdwer[en ze in*í.ií[en en Zuií-flmerifot op fiouwwerÊgn afge6eet4

-in [e vofí1fumst afíaar wor[t [eze zigzagfijn in verfian[geíracfrt met íe rugteQgning van [e

Crotahtsskng : [it zicfr. jaartijfu venteffen[ / aeftticuwen[ [ur wor[t afs een zonnewezen r)ereed

-in de lers-flngefsafo;íscfre euangefrefioeQgn fomen ze eoor ats versicring of afs voorfiereiíing op fret

vfecfrtfian[teEgnen;

-6tj nog veh an[ere votQscufturen wer frcefde aar[6o[ fot,amen en fonnen [eze tuitvontge reef,gen

voor efl wor[en stewast afs zonnetef,gn fiescfrnuw[.

- op fríoorse íouwwerQgn in Zuií-Spanje en in Arafiiscfrc onrarnenten wor[t fret moticf toegepast.
cBijzonler fioeicn[is frctfeit dat [eze raitpatronen gevhcfrten zijn! Oofrmotieven [ic ontstann
[oor [e "forer[ijn-tec frnic ft Êgtnen eoor ...

Efijfríadr zijn we lus rnet [it ruitenpatroon iets íekngrijfu op fret

spoor gefotmen, namefijí [e 6ask van [e vfecfrtían[fumst.

cBij [eflrafiicrenis fretvfecfrtmotief recfrtfi]nb,geometriscfr, terw{ffret 6ij [e
Nooríe fing m g o fv m[ stro omt.

ft{. aar 6 eiíen 6 e zitt en e en g eme ens c fr app e f ij { a c frt erg ron[p atro on.

ij{hn}#Í ïilï"}Xr^+;+ -roo
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tuí.etfro[ie{

'Ll)e fomen overeen om frct vkfrof [e stroofrwaarop je een vfecfrtíanf wíf gaan teÊgnen fi.et "

paneef " noefiien.

(Dat paneet [eten we in vierfomten in: [at zijn [an [e flouwstenen of eenfre[en waaruit een panee[

is opgeíouw[ (rrnlt-6o4" of 'bqu.are-unit') .

(De grootte van [ic vicrfotnten íi"t jt zetf, infunfiIie van fretfontadt van [e vfecfrtfian[ [ic je wít
1efonnen. Khine vícrfomtjes resufteren in sma[ïe, Qhine, [icfrt 6ij efforcr figgen[e 6an[en.

Je [icnt fret wef zo u'it te refomen íat er een gefreef aantafvícrfomten in [e froogte zowef afs in [e
6ree[te passen in fret panee[.

Ífet centrutn van frt 'benfreiís-vierfotnt" wor[t verfrgegen [oor fret snijpunt ttan [e óiagonaten. At
frc punten in fret paneefvormen sdmen een rooster, frct zijn [e zgn. primaire punten óie afs

ricfrtingsfiaQgns [icnen otn tusseníoor te fiewegen .

I{et aantafpunten 6oven etfuwf [e rijen, [uiíen we oan rnet een futmeinse ctifer.

ltet aantafprimaire punten in fe 6ree[te, íe fotfommen gwen we oan met een gewoon ttjftf acfrter

fret aanta[rijen.

Ae in[etkg eon een paneef[uiíen we [us afs ao[gt aan :

I - 6 voor een paneefrtan één rij van zes punten ;

II - 13 ttoor twee ijen van 13 fotfommen;

III - 9 voor [ric rijen rtan negen fotfonmen.

Secun[aire punten

Oe froefpunten van íe vicrfomten noemen we [e secun[aire punten.
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1. 'kle vertref,,fu:n met een feeg rooster.

2. Sfafom tussen [e froof[punten [oor :

vofg [e ruitvormige ricfrtingsfijntjes, tot je
[e íuitenfotnt naíert, [e íegrenzing van je
paneet en 6uig ían gofven[ af naar [e
dangrenz en[e frag ona fe ric frting.

3. (Doe lit gewoon ver[er afs je aan fret

ein[van fret paneef Roon4 [an Eger je
vanzetf terug naareoor, tot je [e
vertreQpoitic 6ereift1. In een froefr

veraníer je twee maafvan ricfrting ...

rjlfr\ ,t'Ï $.tUlrt" ïr\. //,/.- l',\.. l/. l--I.r .-r.J-r.' \-\rf-./ \.-1r/-r ..r.l....
+ -L-(:t + iI(}- + -tr<i + J(}-.t +

+ L J/ \L /r 1+ r i 1\ J/ \L /,

t o'-;\v/* 11\ -'tÀ\ 'li:-Lij''':'tj7.

r:.;Ei;;Eie;v+#,f.:3

4. 'lervotgens mafrgn we ean [e fijn een 6an[ [oor adn weerszij[en en)an, op ge[ijÊC afstand
euenwijfrge fijnen te tef,gnen. tuLerfrop [at etf,g zijtijn afwissefen[aan [e íuitenfotnt en [e
fiinnenfotnt rtan [e íocfrt fieweegt !

5. Nu fret vbcfrten : gemaÊ,fo[ijQyt is eerst atte fouisingen uit te gommen.

Dan teÊgn je [e overgang aan [e eerste íruitiog 0t frgo, net ats 6ij een cirÉg| frizzen waar je
6tgi"t) [oor [e tijntjes van [e 6an[ [ie je vofgt opnieuw te ver6in[en.

In [e vofuen[e írui"i"A moet je [us on[er[oor gaon : [aarom teÊgn je nu [e fijntjes van íit
gefouiste 6an[. (En zo vfecfrt je maarver[er wer, on[er, over, on[er...

In [e terugfoermerQje [at je (in íit gwaQ [e on[er[oor- en overfreengangen afgeteÉgn[ fre6t.

tutaar íQf fotntroferen of [e afwissefing juist is.

'í,lerfrtenstotte [e teQgning Ecury af aan Rgo j, ze nu mooi in infu (ev. in frbur) teQgnen.

Aesg ewenst Kgn [e ac frtergron[ ing e frbur[ wor[en.
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fuí.eer rijen

I(eerfijnen

II- rijen

Op [ezeff[e manier gofven we fragonaaftussen fret rooster

van twee rijen primaire punten [oor : scfruin naar on[er,

aan [e íuitengrens van fret paneef Êgren we íoogvormig

naar [e aanÊggen[e [iagonate ricfrting, enzwoort.

III- rijen

tetQgns Kgoj, op witkQ7ung wefQg pfaats vertreftfun.

Sfatom liagonaafsgewijs tussen [e primaire punten [oor, en

6ij fret na[eren van [e (6uiten-) grens 6uig je af naar íe
aan figg en[e [iag ona fe ric frting.

IQ- rijen

]e Kgn íoogvormig [e froe{omdraaicn, rnaormeestafwor[t

in [e vfecfrtíanífumst met een recfrte froefrvan ricfrting

veran[erí.

Nuptaatsen we tussen twee primaire punten een fijntje,

[at we nict mogen wersteÊgn met onze vfecfrtfian[. Net
afs fe íuitengrenzenaerpficfrt fret ons om af te íuigen

naar [e aanfrggen[e [iagonaa[ (Daarom noernen we feze

íinnengrens e en (prhnairQ fo erfij n.

'hle [oen fretze[f[e met een fijn tussen twee froeQltunten

r)a.n een'benfreiís-vierfomt". (Deze froe f;punten noernen

we fret secun[a'ír rooster, fret aangeíracfrte fijntje een

secun[aire Egerfijn.

flangezien in fret voorfieefí [e sec. Egertíjn raaÉ7 aan [e
íuiten[ijn van fret paneef ontstaat een recfrte fr.oeft

Let op : nooit een Egerfijn tussen een primair en een

secun[air punt. lErtenmin mag een Trirnaire Êgerfrjn en

een secun[aire effonr snij[en : fan foopt [e pfecfrtfian[

nt'/ast.
(Primaire en secuníair Êgerfijntjes futnnen wef sarnen in

een panee I ge 6ruift1 wor[en, vo fg ens een fogis c fre

scfriffing.

lÍwee of meer fger[ijnen (van eenzeff[e soort) fumnen
efforcr raf,gn, zoíat een íepaaffe vorm ontstaat. '(rle

fieginnen eewonírg, met twee fijnen in effomrs

ver{eng[e.
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{eertijn-patronen
We pfaaxen twee Egerfrjnen (Z prinaire of 2 secun[airQ

froefutormig tegen efuna zo[at een L - eoím onxtaat ([ic

Ken in viprtterscfri[ïen[e ricfrtingen stann). I{etzefde tfftÊI

Lrijgtn we a[s in [e vicr froef,gn van fr.et paneet
(Door[at (in fret voorfieeff friemaast) een Egefijntje zicfr
euenwijíig en [icfrt 6i [t ran[van frot paneef 6evinít, zijn
we verpficfrt [aar een wtj[e 6oo9 te voQen.

(Door aan [eze eorm één frjntje toe te r)oegen futnnen we fric
nicuwe faten ontstaan ...

lEen Í : twee recfrte froeÊgn bunen tegen effowr aan. cDe

vtecfrtfian[froef,gn zijn naar effonr toe gericfrt.

lfussen [e [u66ete Fgerttjn en [e íuitenfomt ontstaat een nog

wij[sere 6oo9.

lEen recfrte Z : [e froeÊgn zijn van effowr weg gericfrt, [e ene

naar on[er, [e an[ere naar 6oven.

{Een U : frierín verscfrijnt [e vbcfrtfian[ afs een tus.

Die 'U maf,gn we [u66ef zo 6ree[, Ae twee froeÊgn wijzen
frorizontaaf van e ffonr weg.

fun[ een + rtormw Égerfijnpatroon ontstaat een grosÍ, nur
effourgericfrte rtfecfrtfian[froeÊgn. Ae ruimte tussen [eze is

{ruimormig : lat is een oprva[ïen[efuuurin [e
vbc frfian&tfaÊ,fom van ve fe versier[e evangefrc 6oe Êgn.

fn eenlt-vormig Êgerfijnpatroon ([at je fom Sescfrouwen afs

twee samengettoeg[e 'U+ormen) "groe'ícn" twee naar effonr
gericfr.te fussen.

In een fange U-vorm verscfrijnt een acfrtíanó,

lEen I-ttonnig Egerfijnpatroon veroorzaafg nwenstaan[e
groep.

lEen(E-vorm faat twee neuenfiggenle fussen ontstaan.

Is [e lE vofgetu fraar vertifowf 6een gespicgefí [an ricfrten [e
twee fussen zicfr naar frun syicgef6eet[.
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I(eertijn - groepm

(Door rneerdere patronen (6estaan[e uit fosse

[eten) rnet etfour te fomfiineren ontstaan

groepen [ic een fiijzon[er v fec frt6 anl-patro on

rtero orzaÊgn. lEnQg fe poorfiee flen ...

lÍwee kqt, euenwijíige fijnen net één fotfom er
puntjes tussen geven twee in effourgrifuen[e
fussen, waaríoor een acfrtvormig patroon

ontstaat.

lEen A-r,torm met 6wen zr1'n opening een I -
Egerfijntje roept een forcop tevoorscfrijn, een r)an

[e meest voorfomente vormen in íe
vbcfrt6an[fumst.

Ontwerpen we een fr.oge 'U met erfiwen een I -
fuerfrjn [an ontvangen we een rris-acfrttge of
pijfvornige 6aní

Ae voQeníe comfiinatie veroorzaafrg twee

concentris c frc frafve cirÊg ffiogen ...'Íens fotte

roryen we eefl spiraaf op ...
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Í{erfrafing van fret Êger[ijn-patroon

. - ; tn een fanggreftle stroofr(frics, ranQ fom een

l' : Éetrfrin-patroon zicfr meer[ere ma[en frerfrafen. (tn

l t &r,oor6eef[en frieruast geSruiftgnwe [e L)
; 1 Oat fotn [oorverscfruiving en [oor spitgtfkg.

**::--. =.-;l- --:?- **1 ,lerscfruivíng

(t

lEvenwijfrg aan [e bngte of [e Sree[te van fret

paneefverp[aa*en we fret patroontje tefQgns over

getijÊg afstan[en ( één, twee, íric, ... eenfre[en)

Ae faatste L 4go niet vo[ïefrg op fr.et paneef, maar

een [eefwor[t er6ij gevoeg[zo[at fater fret

v fe c frt 6 anfinoticf oo frnog frertan[í worít.
Spngtfug
(Door een patroon te spicgefen ontstaat een

symmetriscfr moticf.

SpiegeÊng t.o.v. een frorizontah as : onfer-6oven-

slmmetric

Spicgefing t.o.v. een'vertifutfe as : fkfu - recfrts -
-:- . :-:--;-l rymmetne

i i:' i Au66e[eryitgttiry

i I 1 ,t fr.orizontah èn vertifotfe as spicgefen,

i " i gefrjfttjfig of acfrtereemto@ens.

" 
' : 

. I ( [it fumnen we oofreen puntsyiegefing t.o.v. fret

, 
. .,' [' I snijpunt ofrotatie er ron[noemen).

j ' - ' , ' I ' l, cou66ete ryitgttiry waarfiij een 1)a.n le assen fr.et
iti

i :""- -: - j motief snij[t.
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Scfrutf - Spiegeting

[.

C om fiinatie van versc fruivíng en spieg e [ing.

'lerscfruhten (auer [e fengte rtan [e strooft) en spicgefen

t..s. fe frorizontafe as.

A[s [aar6[ [e frorizontafe syicget-as [oor fret moticf foopt

( Aertlfgte ryitgtfr"g geeír ree[s een frorizontah

verscfruiving.)

'lerscfruiving samen met [u66ete syicge[ing (frorizontaaf

ènvertifonQ
waarfiij [e frorizontafe as [oor fret motief foopt.

Net afs íij [e verscfr.uiving fom [e ryi"gtti"g
v anze ffspre f,gn[ uitg ea o ert wor[en wer mé ér lan e en

eaqie.{De spiegef-as scfrufje wat tteríerttan fr.et moticf

af Ze fom, zoafs je gemerfrl fre6t, zowef [oor fe primaire

ats loor [e secunía'ire puntjes [open.

(De verscfruivíng fotnvofgens an[ere [an reÊgnfurn[rge

reeQgen toegepast wor[en : 6v6. 2 - 3 - 5 - 3 - 2

(rymmetris c fr t. o.v. fr.et mií[en)
Oe op [eze manitr ontstane groepen futnnen we rterferin
frun gefreef opnieuw gaan verscfruhten en syicgefen,

fieurtefings en/of getijf;gi[A ...

twee versc friffen[e groepen futnnen afwissebn[ naast

effour frerfraaffwor[en.

+ -------------+

i'
lr

9qv
....,..........-..........1..........-.....................-.....-....j..........-.........."......................1...-

I
Ii
I

i
I

It'
I 'i' .l

Ae mogetijQfie[en wor[en scfrier on6eperÉ,1.

lfet is zeffs nict noo[zaQgfrjfrvoornoem[e werfoaijze egreem stra{toe te passen (je zou er fret

noor[en in verfrczen) : je fom oofrwitïeQe"ng wat Êgerfrjntjes pfaatsen, of een rangscfriQfring [ie op

zicfrt je iets [ijfu, en fan RiiQe" weQvfecfrtían[patroon er uit twoorscfr.ijn ft,ont. Eoeien[...
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Een 6an[ of meer[ere ?

il-4 Wfje een rttecfrtfian[ ontwerpen [ie fiestaat uit één

[oorfopeníe 6an[ [an [icn je te weten in wefQg gwaffen [at
nict frct gevatis.

9'l/anneer fret aantaf fothmmen een veetvou[ ztjn van fret

aantafríjen [an ontstaan tneer[ere 6an[en.

rI - 2,4 ,6...
III - 3, 6, 9 ...

I'/ - 4, 8, 72, ...

l{et pfaa*enean Êgerfrjntjes fom ecfrter fret gefreetweer [oen
stuiten tot één 6anl. '/oora[ afs [eze Êgerfrjntjes nict
qmmetrisc fr gq faa*t zijn.

Ats je [us een één6an[na"streeft Rgojt 6ij een [u66ete ergens

assymetriscfr een Fgertijntje fitjvoegen, waar[oor [e twee

íanten op etfonr gaan aansfuiten.Afzondering :

ia\'.'
!\ \ I

: \' )l'i ' \-,'I '

i"'.'
I

Afzon[ering

In firyaafle gevaffen ontstaat fiinnen fret gefreef een fosse O , 8 , ...
A[s [eze ritniscfr frerfraaffworít fom een mooi gefrcefontstaan.

Komt zo een afzon[erfijÊg r)olm ergens witteQgur| voor, [us fos van [e totafrteit, [an Êjfg me [at
eer[er een ongewewt gefieuren.
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'/an recfrtfroeQig paneefnaar [e cirfrgtvorm

'l,le Suigen een recfrtfroeQige stroofrtot [e uitein[en effonrraf,gn. Afi fumnen we op twee

tnanlzren:

- raimtetijft tot een ci[k[ervorm, 6rt6. ron[eenvaas;

- in frat ptatte vfaQ" tot een ron[e scfrffi zoa6 frieron[er afgefleeff.

oÊ+++
++

++++oo+

+

+o

+o+ + + + + { + + o Jtroofr.zon[er6egineneinle.
++oooo++

+ + o * + + o OoQfricrfreeftfutaantaffotfommen
o ooo ooo , (paarofonpaar)invfoe[opfret

+++o++aantaf6an[en[atzatontstaan.
, le fom er af [e l)oolnoen[e Fgerfijn-

cirÊgfstrooft

+ + * comfiinaties en patronen in
+ + " toep0ssen

++ê Qrotpspatronen [ienen [esgewenst

oo 
o o eengefreefaantaff,grentepassenin

o o * fret aantaf fotfommeneon [e

Qer[erin íit werQie zijn enÊgte

voorfieeffen uitgewerf;l, zo[at je

fom zicn wat fricr íe[oeffis.

In 6eiíe gevatlcn verfu"ijgen we een

+

+++

+++

+++

+
+

+
++

+
+f

è
+

+++

++oo

+
+ +

oc
+++

+
+t+

oooo+++ooo+
c++s+oo

++
o++++

In een Sepaafftotaat-ontwery Qgn je ooíeen [eefpan zoh scfrijf r)erwerfuln, n.a.w. een

recfrtfroeQig paneef íat gefiogen is.

%-erfrop [at 6ij [eze veraornting ean fret poneetoo{le eenfrcilsvicrfomten mee veran[eren, evenafs
fret puntenrooster.

'/an vierfotnt paneefnaar ron[e scfriif

We taten een vicrfotntig paneet ([us ffiet wenveef fotfommen afs ,ijt") uitfrjen tot een cirQgf, zo[at
fret vfecfrtfian[moticf past in een ronle scfriií
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fln[ere paneeteormen

1{oeft

í- gorm

I(rai.worm

lÍraprvorm

Qer[cr zijn er ta[loze an[ere vortnen te ontwerpen, met afs

enige aoorutaar[e [at [c eenfr.eiísvícrfotntjes erprecics in

passen.

'í/enorming en r) an [e eenfreiís-ce I

vanvicrfotnt na.arrecfrtfroefrwaaruan [c zijdcn zicfrvertoníenvoQerc 2/3 , 3/4 , guflen sne[e, ...
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'/erutanlefingen r)an paneef m eenfreiís-cef

Saratleffogratn

quit

lÍrapeziutn

Serspectivistiscfr

lÍopografucfr

Qefiogen (afs [eetvan een cirÊgfties : zie 6t2,. Zl)

'/ije patronen

I{et is mogefijfr[at sommigen on[er [e fezers zicfr [oor [ergefrjÊg geometriscfrc

ac frtergron[p atronen 6 eperfg g aan vo e [en.

En in[er[aa[, [e Kptten 6v6. zouíen zicfr.zetf nict geweest zijn afs ze geenvfecfrtían[en
ontworpen fraffien [ic zicfr nicts van [eze metfro[e aantreftfign. 'llanuit fr.un speefsfreií en gwoef
voor frarmonic fre66en ze n'iet a[leen "togiscfre" patronen faten metamorfoserery ffiaar oofrtotaa[
'?oosterwije" mot'istten gescfrapen.

Ificr zijn [us geen regets meer r)an toepassing, geen fieperfringen fr.in[eren [efantasic.
f,llifie, íij wijze r)an oeergdW, tocfr. nog wat aanwijzingen, profleer [an een zeQgr ritme te
verÊgijgen, en/of een (scfrijnvan) slmmetric.

In íe Steinerscfroof stimufeert tnen íe jonge n ensen om zeff [ergettjfrg wije motioven te ontwerpen,

zoafs fr.et past in een 'Wíje scfroof'.
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cBi6frografie

Ouer [e werfunetfr.o[e

lEen fiijzonler [egefijfroefenfioefrvofgens [e fiescfrrwen [1matniscfr.e werfoaijze is :

lEntíaftung Scfr.ógferiscfre Kriiíte [urcfr bfienfrges Formenzeicfrnen - Kuíoff Kutzfr- Nwafrs
Qertag'Af

I,lerfon wetfrg [e constructie-metfr.o[e íenaíruRfuo t

Ceftic art. lfifrc metfro[s of cottsttuctian - Qeorge Eain -

Constafife Lon[on 1989

Cettic KnotworÉ,.- Iain $ain - Constafife Lonton 1991

Ce[tic OesUn. KnotworQ. lÍfrc secret ftí.etfr.o[ oí tfre Scrifies - Aiían fuí.eefran - l[frames an[Tfuíson
1991

1{unst6oe f,gn met fristoriscfre voorfieeffen

lÍfre 5ooÊ. of Ketls meer[ere uitgaven in Ierfaníen QrcBr.
Itfre Lin[isfarne gospefs - Sfrailon O{ord e.a.

Ceftic anl -.,flb-Saxonsainting - Carf Node"fofí- Cfratto {,I,linfiu Lon[on. (Nt : ttet
Spectrum)

' ,,árq-Satron - Íom tfrp swentfr Centuryt to tfrc Norman Congucst - Aavií Wifson - tframes

an[Ifuíson
(Duitse l)ertdtkg Angefshcfrsíscfre Kunst - t)racfrfraus

Langofiaróiscfre Kunst - R" Kutz[i -'Uracfrfraus Stuttgart 1986

Zeer goe[ 6oe(wer [e samenfrang tussen fiewustzijns-ontwiQfgfing en Elrnst.

lfe[en[aagse I(e ttisc fr g eïnsyireer[ werfr,

Itfro Cettic Art . Source EooÊ,. - QourtneltOavis
en aníere werfom verscfrijnen regetnatig

(ofufutnst

Kemyiscfre Zan[teÊ,eningen - Or. t. 91ry

Qrovincic Lim 6 urg, Op e n [uc frttnus e utn E o fu ij Q D a S
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