
 
 

Eschers klokken van dageraad in Granada 
 

 
M.C. Escher tekening wand mozaïek Alhambra (1922) 

 

 

 

 

 

 

O, klokken van Cordoba 

bij zonsopgang, 

en o, klokken van dageraad 

in Granada! 

‘Dageraad’ Frederico García Lorca 

(vertaling: Bart Vonck) 
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detail schets ‘Chinese Boy’ M.C. Escher (1936) 
 
Als omslagillustratie had ik in eerste instantie een detail van Eschers schets ‘Chinese Boy’ (Chateau-d’Oex/ Zwitserland, 
oktober 1936, Oost-Indische inkt, potlood en waterverf) op het oog. In combinatie met een van Eschers schetsen gemaakt in het 
Alhambra, de illustratie uit ‘Visions of Symmetry’ van Doris Schattschneider en het wat houterige ‘Chinese’ poppetje dat later 
zijn plek zal vinden in de houtsnede Metamorphose I (1937)º¹, laat deze schets mooi de ontwikkeling zien van islamitische 
geometrische compositie naar Eschers autonome grafische werk. Het ‘vrolijke Chinese jongetje’ vond ik in tweede instantie 
echter te weinig representatief voor dit artikel. Daarom moet hij nu genoegen nemen met een plaatsje op het ‘schutblad’. 
 

  

 

schets M.C. Escher Moors tegelontwerp, Spanje mei-juni 
1936 

illustratie: Visions of Symmetry, Doris 
Schattschneider 

 

 

 
M.C. Escher ‘Metamorphose I’ (1937) houtsnede 
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Voorwoord 
Bij het schrijven van een artikel over het ontstaan van Eschers verschillende Metamorphosen (drie 
houtsneden en een wandschildering) werd me duidelijk dat deze werken deels geïnspireerd waren 
door de Moorse patronen zoals hij die had gezien en bestudeerd in Zuid-Spanje.º² In dit artikel tracht 
ik de invloed van de Moorse kunst op het werk van Escher nader te duiden aan de hand van de 
beschrijving van zijn twee reizen naar Spanje in 1922 en 1936. Escher zelf beschrijft zijn indrukken in 
verschillende (reis)dagboeken en in latere artikelen, zoals ‘Regelmatige vlakvulling’ uit 1958, 
opgenomen in ‘Leven en werk van M.C. Escher’ onder redactie van J.L. Locher (vierde druk uit 1989) 
en in ‘Grafiek en tekeningen’ uit 1959 later met enige regelmaat herdrukt. 
 
Naast de algemene Escherliteratuur zijn twee boeken mij bij dit onderzoek speciaal behulpzaam 
geweest: Ten eerste ‘Escher & schatten uit de Islam’ (2013) en dan in het bijzonder het artikel van Eric 
Broug getiteld ‘Escher en Islamitische Geometrische Patronen’. Daarnaast heb ik veel informatie 
geput uit de mooie uitgave van Doris Schattschneider getiteld ‘M.C. Escher, Visions of Symmetry’ 
(2003). Juist als wiskundige weet zij de poëzie in Eschers werk prachtig zichtbaar te maken in de 
wisselwerking tussen ideeën, schetsen en het uiteindelijke kunstwerk. Als wiskundige kan zij ook de 
patronen daarachter als geen ander duiden. Wat in haar fraaie boek voor mij wat onderbelicht blijft, 
hoewel ze het zeker wel benoemt, is de invloed van de Moorse kunst op Eschers regelmatige 
vlakvullingen. En hoe de principes en werkwijze die hieraan ten grondslag liggen, Escher als niet-
wiskundige behulpzaam zijn geweest bij zijn onderzoek naar de regelmatige vlakvulling. Ook de 
Moorse ambachtslieden waren geen wiskundigen maar vakmensen die werkend in een traditie, met 
relatief eenvoudige gereedschappen de meest gecompliceerde en betoverende patronen konden 
creëren. 
 

 
M.C. Escher Zelfportret in stoel, tekening, 1920 inkt en waterverf 

 
Eschers zelfportret als jongeman uit 1920 is hier haast symbolisch. De aspirant graficus zit aan het 
open raam, maar heeft de blik naar binnen gericht. Aan zijn voeten ligt een kleedje met een 
‘schaakbord’ patroon. Minder dan twintig jaar later zou hij zijn blik inderdaad afwenden van het 
Italiaanse landschap buiten en zijn blik naar binnen richten naar de innerlijke denkbeelden en de 
regelmatige vlakverdeling: ‘de rijkste bron van inspiratie die ik ooit heb aangeboord en die is nog 
steeds niet opgedroogd.’º⁴ 
 

https://chrisdenengelsman.nl/wp-content/uploads/2019/06/Eschers-Metamorfose.pdf
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Eerste Spaanse reis 1922  
Dale limosna, mujer, 

que no hay en la vida nada 

como la pena de ser 

ciego en Granada. 

Francisco de Asís de Icaza y Beña 

 

In het voorjaar van 1922 voltooide Mauk (zoals Maurits door familie en vrienden vaak genoemd werd)  
zijn grafische opleiding aan de School der Maatschappij voor Bouwkunde en Kunstnijverheid in 
Haarlem. Het jaar daarvoor is hij met zijn ouders voor het eerst in Italië geweest. In zijn enthousiasme 
over deze reis heeft hij zijn vrienden Jan van der Does de Willebois en Bas Kist meegesleept en op 5 
april 1922 vertrekken ze gedrieën met de nachttrein naar Florence. Ze dompelen zich onder in de in 
de kunstschatten van Florence en genieten van het Toscaanse landschap. Escher vindt er zijn ritme 
van wandelen, tekenen en kennismaken met de renaissancekunst. Na thuiskomst in juni wil hij nog 
maar één ding, zo snel weer mogelijk terug. Die mogelijkheid komt sneller dan gedacht. Het 
artiestenechtpaar Aad van Stolk en Fiet de Willebois heeft Mauk gevraagd als ‘kindermeisje’ voor hun 
tweejarige zoon Jantje, een aanbod dat Mauk met beide handen aangrijpt. Van zijn vader krijgt hij een 
prismakijker mee, om daarmee de details van kunstwerken in Spanje te bestuderen en dat is wat 
Mauk zou doen. Eschers eerste Spaanse reis in 1922 is tevens zijn eerste vrachtbootreis en eigenlijk 
is Spanje slechts een tussenstop op weg naar Italië. Wanneer de ‘Juno’ op dertien september 1922 de 
haven van Amsterdam verlaat heeft Mauk nog geen idee dat hij, los van enkele visites, bijna twintig 
jaar niet meer in Nederland zal wonen. Bijna twee weken later op 25 september 1922 loopt de ‘Juno’ 
de haven van Malaga binnen, waar Mauk het oude deel van de stad met de bouwvallen van een 
Moorse vesting bezoekt. Een dag later zet de ‘Juno’ de reis voort naar Alicante, waar hij afscheid 
neemt van het gezin Van Stolk. Mauk vaart verder mee naar Tarragona, waar hij de trein naar 
Barcelona neemt. Op 6 oktober reist hij door naar Madrid, in het ‘Museo del Prado’ zijn het vooral de 
noordelijke kunstenaars zoals Jheronimus Bosch, Hans Memling en Pieter Bruegel die hem bekoren. 
Pas tijdens een bezoek aan Avila raakte Escher echt geïnspireerd en begon hij te schetsen, een 
kerkinterieur en, vanaf een hoog punt, een schets van de stad.  
 

 
M.C. Escher Toledo, Puente de San Martin, tekening, 14 oktober 1922 

 
Na zijn bezoek aan Avila reist Mauk door naar Toledo (de stad van El Greco). Hier maakt hij voor het 
eerst kennis met de Joodse, Moorse en Christelijke invloeden die de stad heeft ondergaan. Hij 
bezoekt er de - vroegere moskee - ‘La Iglesia del Cristo’, twee synagogen en maakt er voor het eerst 
kennis met de islamitische geometrische composities. Ook hier maakt hij een aantal schetsen. Het is 
deze eerste kennismaking met de Moorse wereld die Mauk doet besluiten naar Granada te gaan. Hij 
zal er vijf dagen blijven en verschillende keren het Alhambra (al-hambra, het rode huis) bezoeken. Het 
Alhambra is een Arabisch-Andalusisch paleiscomplex gebouwd tussen de dertiende en de veertiende 
eeuw en een hoogtepunt van de islamitische cultuur in Europa.  
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‘Ik maakte daar een schets van een stuk tegelbekleding, dat mij interesseerde wegens de grootte 
ingewikkeldheid en meetkundige artisticiteit. Ik ging hiermee des avonds verder op mijn kamer. ’s-
Morgens maakte ik de schets af.’  
 

 
M.C. Escher: schets wand mozaïek Alhambra (1922) 
 
In 1940 schrijft Escher aan zijn vriend Hein ’s-Gravesande dat hij in 1922 de wand- en vloermozaïeken 
in het Alhambra ‘met louter intuïtieve interesse’ heeft bekeken, niet wetende hoezeer ze hem zouden 
beïnvloeden.  
 
Onder de indruk van de Moorse mozaïeken vertrekt Mauk op 24 oktober 1922 naar Sevilla. De 
betovering lijkt dan echter verbroken, in Sevilla is hij vooral bezig zijn verdere reis naar Italië te 
regelen. Tenslotte was Spanje slechts een tussenstop. Op 2 november reist Escher door naar Cádiz 
en op 6 november zet hij met de ‘Bacchus’ koers naar Genua (Italië) Daar zal de graficus Escher zich 
de komende dertien jaar voornamelijk bezighouden met de studie van landschap en perspectief. 
 
Overigens maakt hij zich wel zorgen om de politieke situatie in Italië en bezoekt hij de Italiaanse 
consul voor advies. Deze stelt hem, liggend op zijn rustbed, gerust. Dankzij het volkomen slagen van 
de staatsgreep van de Mussolini’s fascisten is het er zeer rustig, aldus de consul.  
 

  
mozaïeken en patronen in het Alhambra/ Granada 
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Door Escher zelfgetekende kaart van zijn tweede Spaanse reis in 1936 (Escher Reisdagboek 26april - 28juni1936) 
 

Tweede Spaanse reis 1936 
Give him alms, woman, 

for nothing in life can equal  

the agony of being 

blind in Granada 

Francisco de Asís de Icaza y Beña 
 

In 1935 verhuizen de Eschers van Italië naar Chateau-d’Oex in Zwitserland. Een tuberculose 
besmetting van zoon Arthur en het zich steeds nadrukkelijker manifesterende fascisme zijn de directe 
aanleiding voor dit vertrek. Alles wat Rome voor Escher aantrekkelijk maakt, ontbreekt echter in 
Zwitserland. Hun beide zoons hebben weinig moeite met deze omschakeling. Mauk en Jetta kunnen 
de eenzaamheid die het leven in een bergdorp met zich meebrengt echter niet verdragen. Ze 
proberen het wel, maken lange wandelingen, schaken, pianostudie, nieuw werk – onder meer een 
libelle en een portret van zijn vader – een verblijf van twee maanden in Nederland, niets lijkt te helpen.  
Op een avond, begin 1936, roept het geluid van Jetta die haar haren kamt en vlecht bij Mauk 
herinneringen op aan het suizen en ritselen van een boot die een stille zee doorklieft. De volgende 
morgen schrijft hij een brief aan de directie van rederij Adria met een afdruk van de houtsnede 
‘Sengela-Malta’ met op de voorgrond de ‘Verdi’: Een van de zes vrachtschepen met beperkte 
passagiersaccommodatie van deze maatschappij. 
 

 
M.C. Escher Sengela-Malta 1935 houtsnede 
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Op 28 Mei j.l. ging ik te Malta aan boord van het stoomschip “Verdi”, behorende aan Uw 
zeevaartmaatschappij; na een schitterende reis ging ik aan Palermo aan land. Het oponthoud van 24 
uur van de Verdi in de haven La Valletta gaf mij de gelegenheid vanuit een raam van mijn hotel een 
tekening te maken van Uw schip, dat voor anker lag in de haven van La Valletta tegen de achtergrond 
van ??? Enge maanden geleden maakte ik er een houtsnede van in drie kleuren, waarvan ik mij 
veroorloof U een afdruk te zenden als dankbetuiging (presentexemplaar) º⁵ 
Escher stelt de rederij voor een houtsnede te maken van elke haven die hun schepen op de 
Middellandse Zee aandoen. ‘Ik stel me voor mijn reeks te beginnen in de komende lente vanuit Fiume, 
verscheidene schetsen te maken gedurende de reis tot in Spanje en gedurende de terugreis naar 
Fiume,’ º⁵  
 

  
Illustraties uit de brochure van rederij Adria 

 
Als enige vergoeding stelde Escher zich tevreden met een reis- en onkostenvergoeding voor hem en 
zijn vrouw. Tot zijn verwondering kwam er al na enkele dagen een instemmend schrijven vanuit Fiume 
(nu Rijeka in Kroatië). Op 27 april wordt hij aan boord van de Rossini verwacht, een vrachtboot van 
drieduizend ton, met accommodatie voor maximaal 28 passagiers. Op 11 mei zou Jetta zich in Genua 
bij hem voegen. Escher is zo gelukkig als een kind wanneer hij eind april vanuit Zwitserland afreist 
naar Italië. ‘Heerlijk was het, het welbekende citroenenland weer te betreden,’  
De vrachtbootreis zal, met tal van onderbrekingen in de havensteden, twee maanden duren – van 27 
april tot 28 juni 1936 –, waarvan Mauk en Jetta drie weken – van 16 mei tot 7 juni – in Spanje zullen 
doorbrengen. Hoewel de hele reis bijzonder boeiend is en een rijke oost aan schetsen en tekeningen 
en later houtsneden en litho’s heeft opgeleverd - ik kom er graag nog een keer op terug - richt ik me 
voor het bestek van dit artikel op deze drie Spaanse weken.  
 
Op 16 mei komt het echtpaar Escher aan in Valencia. Escher tekent en schetst er naar hartenlust, 
onder meer ‘hangende huizen aan loodrechte rotsen en het Moorse kasteel van Sagunto. Geen van 
deze tekeningen is echter later in een houtsnede of litho uitgewerkt.  
 
Escher had al eerder kennisgemaakt met de veelkleurige islamitische geometrische composities, maar 

tijdens deze reis lijken ze hem aan te zetten tot daadwerkelijke actie, het is NU de gelegenheid iets te 
doen met zijn observaties. ‘Zoowel ’s-Morgens als ’s-Middags brachten wij in het Alhambra door, waar 
de tijd omvloog tijdens het copiëren van de vele majolica en stucomotieven.’ Ondanks de 
geometrische precisie van de azulejos straalden de betegelde muren een verleidelijke sensualiteit uit. 
De geometrie van het Alhambra, geraffineerd weerspiegeld in vijvers, zorgde voor een hypnotiserende 
aantrekkingskracht. ‘Hedenmorgen tot 1 uur in het Alhambra doorgebracht en nog meerdere 
interessante geometrische motieven van majolica en stuc gecopieerd. ’s Middags lang gerust. 
Tenslotte voor het avondmaal nog eenige uren getekend van onze copieën uit het Alhambra.’ Niet 
eerder had Escher zich zo lang en zo intensief op een locatie geconcentreerd, met slechts een heel 
flauw idee waartoe deze artistieke studie zou kunnen leiden. Of zoals hij later schrijft ‘In de zomer van 
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1936 bezocht ik met mijn vrouw, nogmaals het Alhambra en wij copieerden er 3 dagen lang met ware 
passie. Toen was mijn interesse niet intuïtief meer, maar ik begon allerlei te vermoeden …’ º⁶ 
Op 27 mei reizen Mauk en Jetta door naar Ronda. Jetta maakt daar de mooiste aquarellen en Mauk 
tekent de Puente Nuevo, een 18e -eeuwse brug met drie bogen en de Romeinse Puerto Viejo vanuit 
een laag standpunt. De stad Ronda schetst hij dan weer vanuit een hoog punt. Ook van deze 
schetsen zal hij er geen gebruiken voor latere litho’s of houtsneden. Kennelijk vragen de geometrische 
motieven en zijn latere interpretaties daarvan al zijn aandacht. Naast het feit dat hij bij thuiskomst 
natuurlijk de opdracht voor rederij Adria moest uitwerken. Deze opdracht zal uiteindelijk resulteren in 
negen houtsneden. 
‘Waarde van de, in ruil voor 48 afdrukken van grafische prenten, ontvangen reizen, berekend volgens 
het tarief der vrachtprijzen der Adria, met toevoeging van Lire 300,- die ik ontving voor gemaakte 
onkosten.’ Aldus de alles noteerde Escher. 
 

 
M. C. Escher  Schets van de moskee/ kathedraal van Cordoba 
 
Op 30 mei reist het echtpaar door naar Cordoba. Hier tekent hij het woud van zuilen in de kathedraal, 
maar eigenlijk voormalige grote moskee, uit de achtste eeuw. In de tuinen van het Alcázar in Sevilla, 
waar Karel V ooit zijn bruidsdagen met Isabelle doorbracht, komt Escher nog een keer onder de 
bekoring van de geometrische motieven. ‘De tuin van het Alcázar is wel de mooiste die ik tot nu toe 
zag, we bleven er lang …’ Evenals veertien jaar geleden, toen hij in Sevilla vooral druk was met het 
regelen van zijn doorreis naar Italië  gunt hij zich ook nu geen tijd om de tegels en patronen te 
kopiëren.  
 
Op 5 juni zijn Mauk en Jetta terug in Valencia en op zondag 7 juni licht de Paganini de ankers voor de 
terugreis naar Genua. Wanneer Mauk uiteindelijk op 28 juni terugkeert in Chateau-d’Oex, meldt hij 
aan zijn vader dat hij ‘de heerlijkste tijd’ van zijn leven gehad heeft. De ‘oude Es’ zelf noteert op 5 
augustus 1936, na een bezoek van Mauk en Jetta aan Den Haag, in zijn dagboek ‘Het was voor hem, 
ook door zijn arbeid, de heerlijkste tijd haast van zijn leven’. 
 

Intermezzo I: de politieke situatie in het Spanje van 1936 
Escher realiseerde zich wel degelijk de precaire politieke situatie van het Spanje zo vlak voor de 
burgeroorlog. In zijn dagboek schrijft hij dat dit wel eens een van de laatste mogelijkheden zou kunnen 
zijn hier rustig rond te reizen. In tegenstelling tot veel andere kunstenaars raakt dit bij Escher echter 
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geen artistieke snaar. In het stadje Elche, waar hij veertien jaar eerder ook was, constateert hij 
terloops dat de twee kerken zijn afgebrand, ongetwijfeld als gevolg van een politieke actie. 
 
In Spanje heerst sinds 1923 een dictatuur die een reactie was op de republikeinse, anarchistische en 
socialistische bewegingen. Maar vanaf 1931 werden er wel verkiezingen houden, die in 1933 een 
overweldigende rechtse meerderheid aan de macht bracht. Dit was het begin van ‘de twee zwarte 
jaren’ (1934 – 1936). De verkiezingen daarna in februari 1936 leidden tot een overwinning voor het 
volksfront, een fusie van de republikeinen met de socialisten en anarchisten. Wat met name in de 
steden weer leidde tot een golf van zowel linkse als rechtse terreur. Twee weken nadat de Eschers uit 
Spanje vertrokken zijn, zette generaal Franco met zijn troepen, vanuit de toenmalige Spaanse kolonie 
Marokko voet aan wal in Spanje om de ‘orde’ te herstellen. Het zou het begin van de Spaanse 
burgeroorlog betekenen.  
Vier dagen nadat Franco aan land ging nam de dichter Federico García Lorca het besluit om, tegen 
het advies van zijn vrienden in, vanuit Madrid naar Granada te vertrekken. ‘Federico, er zijn 
verschrikkelijke dingen opkomst. Blijf hier.’ zei zijn vriend, de filmmaker Louis Buňuel. In Granada 
zocht hij zijn toevlucht bij collega dichter Luis Rosales, een sympathisant van Franco’s Falanx. Hier 
werd hij, negenendertig jaar oud, gearresteerd en na een paar dagen cel, in het holst van de nacht in 
een vrachtauto geladen en even buiten Granada, in de vroege ochtend van 18 augustus 1936 op een 
stuk land met olijfbomen doodgeschoten. In de directe nabijheid bevindt zich een eeuwenoude 
Arabisch waterreservoir, Ainadamar, de Bron der Tranen. 
 

 

De maan zei schertsend 

dat ze een roos was. 
 

‘Maandag, woensdag en vrijdag’ 

Federico García Lorca  

(vertaling: Bart Vonck) 

Federico García Lorca en Louis Buňuel 

 

Invloed van de islamitische geometrische composities op het werk van Escher 
Eschers bezoek aan het Alhambra in Granada en de Mezquita in Cordoba zijn van grote invloed op de 
verdere ontwikkeling van zijn oeuvre. Wanneer we het werk van Escher vergelijken met de 
islamitische geometrische composities wordt duidelijk hoezeer hij hierdoor werd geïnspireerd. Het 
samenspel tussen vormen in een compositie, de manier waarop achtergrondrasters gemaakt en 
gebruikt worden om structuren en meer creatieve vrijheid te creëren, het spel met kleuren en 
contrasten; het zijn allemaal kenmerken van de islamitische geometrische compositiesº³ waarmee 
Escher kennismaakt tijdens zijn verblijf in Zuid-Spanje en die hem nog lang zullen inspireren in zijn 
eigen werk.  
De ambachtslieden die de grote verscheidenheid aan islamitische geometrische composities in de 
kunst en architectuur creëerden waren, evenals Escher, geen wiskundigen. Hun belangrijkste 
gereedschappen waren een passer, waarmee ze cirkels en bogen konden tekenen, en een liniaal voor 
het trekken van rechte lijnen. Daarmee konden ze al hun composities van eenvoudig tot zeer complex 
maken. Elke islamitische geometrische compositie is namelijk opgebouwd uit rechte lijnen, cirkels en 
bogen. Met deze instrumenten tekenden de ambachtslieden niet de hele compositie maar een klein 
patroon, of een deel van een patroon, waarna doormiddel van herhaling de totale compositie gevormd 
wordt. In het Alhambra vinden we veel composities die gemaakt zijn in een raster van vierkanten of 
zeshoeken. 
Een voorbeeld: In een vierkant wordt een achtpuntige ster ontworpen. Wanneer hier een patroon van 
gemaakt wordt, veranderen de restvormen van het vierkant in een nieuwe vormen, in dit geval 
kruisvormen die zich tussen de sterren bevinden. (zie illustratie) Dergelijke, zich herhalende, patronen 
zou Escher later benoemen als ‘regelmatige vlakvullingen’. Een patroon in een vierkant, zeshoek of 
andere veel hoek wordt een ‘repeterende eenheid’ genoemd. Repeterende eenheden kunnen allerlei 
verschillende vormen hebben en kunnen vele verschillende rasters creëren.  
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Achtpuntige ster in een vierkant Vlakvulling met achtpuntige ster 

(Bron illustraties: Escher & schatten uit de Islam, Micky Piller e.a. (2013) 

 
In de tegels het Alhambra worden twee rasters gebruikt, een raster van vierkanten of een raster van 
zeshoeken. Uit de schetsen die Escher in het Alhambra maakt, blijkt dat hij kon zien welke rasters 
gebruikt zijn voor welke composities.º³ 
 

  
Patroon gemaakt met raster van vierkanten Patroon gemaakt met raster van zeshoeken 

(Bron illustraties: Escher & schatten uit de Islam, Micky Piller e.a. (2013) 
 
Kenmerkend voor de complexe composities van Escher is dat we deze vaak op meerdere manieren 
kunnen bekijken. Op het ene moment wordt onze aandacht getrokken de ene vorm, bijvoorbeeld het 
honingraat, het andere moment door de andere vorm, bijvoorbeeld de ster. Vaak lukt het niet, of maar 
met grote inspanning om beiden tegelijk te zien. Dit is ook een kenmerk van de islamitische 
geometrische composities van de tegels in het Alhambra. Door hun stijl en de uitvoering in kleine 
geglazuurde tegels met krachtige contrasterende kleuren kunnen deze composities tot verschillende 
visuele ervaringen leiden, onder meer afhankelijk van de afstand tussen de waarnemer en de 
compositie.  
 
Een nog rijkere diversiteit ontstaat door het combineren van verschillende veelhoekige vormen tot 
nieuwe rasters. Deze rasters vormen op hun beurt weer de basis voor nieuwe patronen. 
 

  
Patroon zonder zichtbaar zeshoekig raster Patroon met zichtbaar zeshoekig raster 

(Bron illustraties: Escher & schatten uit de Islam, Micky Piller e.a. (2013) 
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Er zijn honderden van dergelijke veranderingen van rasters en herhaalde eenheden mogelijk. Zij 
vormen de creatieve basis van de islamitische geometrische composities en ontlokken Escher de 
uitspraak: Dit is de rijkste bron van inspiratie die ik ooit heb aangeboord en die is nog steeds niet 
opgedroogd.º⁴ Je kunt je voorstellen dat de wiskundige ‘vertaling’ van deze patronen wetenschappers 
soms hoofdbrekens bezorgen, maar de islamitische handwerkslieden konden er, evenals Escher 
gewapend met ‘passer en liniaal’, prima meewerken. 
 
In de Escherliteratuur ben ik het nog niet tegengekomen, maar het lijkt interessant om hier ook te 
kijken naar de rol van de Muqarnas, eigenlijk een driedimensionale uitvoering van de Islamitische 
tegelpatronen die Escher bestudeerde en ook aanwezig in het Alhambra in Granada. Muqarnas 
nemen de vorm aan van kleine niches, gestapeld in meerdere lagen. Afhankelijk van de lichtinval 
veranderen ze van vorm. Boeiend omdat Escher ook zijn geometrische patronen ging combineren met 
vormveranderingen of metamorfosen.  
 
Om een al te een dimensionale kijk op Eschers werk te vermijden is het goed hier ook kort een aantal 
van de vele andere invloeden op Eschers werk te benoemen. In tegenstelling tot de islamitische 
handwerkslieden gebruikt Escher bijvoorbeeld van het begin af aan herkenbare vormen in zijn 
regelmatige vlakverdelingen. Daarbij werd hij geholpen door de ideeën uit de kristallografie, waartoe 
zijn broer Beer (Berend) die geoloog, met als specialisatie kristallografie was, hem op het spoor had 
gezet. Deze stuurt Mauk, na het zien van diens eerste schetsen, een brief met een uitvoerige 
literatuuropgave over ‘regelmatige verdeling in het platte vlak’. ‘Het is misschien allemaal erg 
theoretisch’ schrijft hij, ‘maar aan de plaatjes heb je misschien toch wat’. Escher bestudeert de 
opgegeven literatuur inderdaad, maar de in de kristallografie gebruikte systematiek bevredigt hem 
niet. Hij gaat er toe over een geheel eigen systeem te ontwerpen. In 1942 zal hij dit vastleggen in een 
schrift van veertig pagina’s, met gekleurde illustraties.  
 

 
Schetsen van Mauk en Jetta mei-juni1936  
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Intermezzo II: slapeloze nachten 
Een andere invloed is de muziek van Bach. In dezelfde periode onderzoek Escher een manier om de 
muziek van Bach te kunnen visualiseren. Hiervan zijn nauwelijks publicaties te vinden, zelfs niet van 
Eschers eigen onderzoek naar de visualisatie van muziek. Hij is echter zeker niet de enige kunstenaar 
die belangrijke stappen zet geïnspireerd door een onderzoek naar de visualisatie van muziek. 
 
Ondertussen houdt Escher zich ook bezig met een probleemstelling die met tussenpozen steeds weer 
in zijn leven opduikt: het zichtbaar maken van muziek, via een grafische voorstelling. Hij praat er met 
zijn vader over, die later in zijn dagboek aantekent dat zijn zoon zozeer van het probleem vervuld is 
dat het hem slapeloze nachten kost. 
Wanneer Escher in de zomer van 1936 bij zijn ouders in Den Haag logeert, begint hij te 
experimenteren met het grafisch voorstellen van muziek. Hij probeert de muziekcomposities van Bach 
grafisch te vertalen. Zoals Mondriaan iets later zijn jazz verslaving omzette in kleurige, ritmische 
beelden. En eerder de Tsjech Frank (František) Kupka zijn ‘Amorpha, fugue en deux couleurs’ (1912) 
schilderde en de Hongaarse beeldhouwer Étienne (István) Béothy een fuga van Bach transponeerde 
in een ‘rythme sculpté’  
 

 
Frans (František) Kupka ‘Amorpha, fugue en deux couleurs’ (1912) 

 
Zo probeert Escher, als graficus, ritme, tonaliteit, toonhoogte en -sterkte in alle denkbare overgangen 
tussen licht en donker, tussen zwart en wit, in cirkels vast te leggen. 
‘Mocht het mogelijk blijven muziek op meer volkomen wijze visueel te illustreeren, dan zou haar 
toegankelijkheid in het algemeen worden vergroot en de bevattelijkheid van degene die haar 
ondergaat zou stijgen’ 
Uiteindelijk resulteert dit in een ‘flipboekje’ of ‘duimboekje’ (april 1936, dus net voor zijn tweede 
Spaanse reis) waarmee de schetsen die Escher maakte naar aanleiding van de muziek van Bach in 
beweging gezet kunnen worden. Het is een grafische weergave van de partituur (het notenschrift) van 
de Prelude in C uit Das Wohltemperierte Klavier, zie 
https://www.youtube.com/watch?v=ToWj_4xvVZA . De afbeelding van Escher kan van links naar 
rechts lezen worden, zoals de bewegende lijn in het filmpje. Escher beeldt slechts de eerste twee 
tellen van elke maat af (tellen 3 en 4 zijn telkens een herhaling). Wat je dus leest in A (= eerste maat): 
achtereenvolgens: do=c  mi=e   sol=g  do=c   mi=e  sol=g   do=c   mi=e. Het is eigenlijk vooral nog een 
technische transformatie van de partituur, nog geen visualisatie van de muziek zoals in de 
voorbeelden hiervoor.  
 
Na deze uitwerking staakt Escher zijn experiment, hoewel de gedachte om met name de composities 
van Bach grafisch weer te geven hem niet verliet, ik hoop er op enig moment nog eens op terug te 
komen. Voor dit moment is van belang dat dit experiment toont hoezeer Escher opzoek was naar een 
nieuwe weg voor zijn kunst, nu hij zijn Italiaanse periode had moeten afsluiten. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ToWj_4xvVZA
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Van denkbeelden naar afbeelden 

  
M.C. Escher, Acht koppen, houtsnede basis blok 1922 M.C. Escher, Acht koppen, houtsnede van één blok, dat 

eenmaal geheel en achtmaal gedeeltelijk is afgedrukt 1922 

 
Reeds tijdens zijn studie, aan de School der Maatschappij voor Bouwkunde en Kunstnijverheid in 
Haarlem, in 1922 maakt Escher de houtsnede ‘Acht koppen’ als een van zijn eerste experimenten met 
een regelmatige vlakvulling. Dit was dus voor zijn kennismaking met de islamitische kunst in Zuid-
Spanje. Interessant is de vraag of de invloed van zijn leermeester Samuel Jessurum de Mesquita hier 
een rol speelt. De houtsnede ‘Acht koppen’, waarin een motief van vier vrouwen- en vier 
mannenhoofden meerdere keren is afgedrukt, zijn tenminste twee varianten bekend. Bij de ene versie 
drukte Escher het houtblok negen keer af en bij de andere versie deed hij dat zes keer, in een andere 
samenstelling. In 1947 schreef Escher een definitie van vlakvulling die hier naadloos van toepassing 
is: ‘Volgens bepaalde systemen kan men het vlak verdelen in geometrische figuren wier vormen 
eindeloos gevarieerd en zeer gecompliceerd kunnen worden, maar die niet te min steeds voldoen aan 
de regel: het vlak in congruente gedaante en in ritmische herhaling te vullen zonder dat er een ‘leegte’ 
overblijft. Zoekt men die figuren zodanig te modelleren, dat ze in den beschouwer de associatie 
wakker roepen met iets dat hij kent – een voorwerp, een dier, of wat dan ook – dan wordt het een 
boeiend spel, zowel omdat het eindeloos veel mogelijkheden biedt, als om de grote beperking, 
waartoe de spelregels dwingen.’º⁷ 
In de zelfde periode (1922) maakt hij ook zijn eerste vlakvullingen in de vorm van prints op stof, die hij 
ruim tien jaar later, na zijn tweede bezoek aan Spanje, weer uitwerkt in zijn eerste twee tekeningen 
van regelmatige vlakvullingen. Opnieuw is hier de vraag naar de rol van zijn leermeester Samuel 
Jessurum de Mesquita interessant, deze maakte naast zijn autonome werk ook toegepaste kunst 
waarvoor hij stofbedrukte. Het lijkt alsof Escher met meer dan tien jaar vertraging de draad gewoon 
weer oppakt. Toch zijn de vlakvullingen en zijn belangstelling voor tegelpatronen en mozaïeken in die 
jaren nooit helemaal uit zijn gedachten geweest. Zo maakt hij in die hele periode samen met Jetta 
schetsen van de tegelpatronen die ze in de kerken in en rond Ravello zien. Ook ontwerpt hij in 1926 
zelf de tegels voor zijn huis in Rome. Het is zeker interessant om hierin de Islamitische invloed in Zuid-
Italië, waar Escher veel van zijn schetsen maakte te betrekken. In plaats van een bliksem inslag 
tijdens Eschers tweede Spaanse reis zou de incubatie periode voor de geometrische patronen wel 
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eens een heel veel langere kunnen zijn. Wellicht zelf dat die al begint bij zijn leermeester Samuel 
Jessurum de Mesquita, die met name in zijn toegepaste kunst ook patronen gebruikt die ik associeer 
met de geometrische motieven en patronen.  
 

 
M.C. Escher tegelontwerp voor zijn woning in Rome 1926 (kopie 1942) 

 
Bij de voorbereiding van de tentoonstelling ‘Escher op reis’ in 2018 bleek overigens dat de huidige 
eigenaar van Eschers huis in Rome nog een aantal tegels op het aanrecht heeft en de rest in opslag. 
Hij denk erover om ze terug in het huis te plaatsen. 
 

 
Schetsen van Mauk en Jetta gemaakt in de kerken in en rond Ravello 1924-1933 

 
Na Eschers afscheid van Zuid-Europa slaat hij met zijn werk een nieuwe richting in. Voortaan houdt hij 
zich, op een enkele uitzondering na, niet meer bezig met het weergeven van zintuigelijke waarneming 
maar met het construeren van eigen beeldgedachten. Die beeldgedachten betreffen de regelmatige 
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vlakvulling, de onbegrensde ruimte, spiegeling, het conflict tussen plat en ruimtelijk en ‘onmogelijke’ 
bouwwerken. 
Al tijdens zijn studiejaren en een enkele maal tijdens zijn Italiaanse jaren deed hij aarzelende stappen 
in die richting, maar pas nu krijgen de regelmatige vlakvullingen systematisch vorm en gaan ze Escher 
geheel in beslag nemen. In een landschap dat hem niet inspireren moest hij wel een ander pad 
inslaan dan een min of meer directe en natuurgetrouwe weergave van zijn omgeving.  
 

  
M. C. Escher ‘Droom (Mantis Religiosa)’ (1935) M. C. Escher ‘Stilleven en straat’ 1937 

 
De houtgravure Droom (Mantis Religiosa) uit 1935, door Escher zelf een overgangswerk genoemd, is 
een van de eerste ‘vingeroefeningen’ met deze manier van werken. 
De Mantis (Grieks voor profeet of waarzegger) religiosa is de bidsprinkhaan. Deze dankt zijn naam 
aan het feit dat hij heel stil kan zitten met de voorpoten gevouwen alsof er een gebed wordt gebeden.  
De sprinkhaan zit op de priester. We zien een evenbeeld van de bidsprinkhaan met de priester. De 
handen van beiden zijn gevouwen. De priester lijkt opgebaard te liggen. Is het de droom van de 
priester over een bidsprinkhaan, is het de droom van de bidsprinkhaan over de priester of is dit alles 
slechts de verbeelding van een droom van de graficus Escher zelf? Escher geeft zelf aan dat de 
droom als geheel een fantasie is, maar dat hij bestaat uit elementen die stuk voor stuk in werkelijkheid 
zijn aanschouwd. 
 
Een ander overgangswerk is de houtsnede ‘Stilleven en straat’ (1937). Hier zien we op de voorgrond 
een tafel met boeken, tabakspot met pijp en andere voorwerpen die zonder afscheiding van een 
tafelrand of een vensterbank overgaat in een uitzicht op een straat. Op de prent ontstaat zo een 
‘onmogelijke’ nieuwe werkelijkheid. Er zullen nog vele van dergelijke voorstellingen volgen.  
 

 
M.C. Escher ‘Ontwikkeling I’ (1937) 
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In dezelfde periode maakt hij een eerste oefening in de regelmatige vlakvulling de houtsnede 
‘Ontwikkeling I’ (1937) Zonder dat hij de wiskundige wetten die ten grondslag lagen aan deze 
voorstelling volledig begreep, waarschijnlijk was hij hier in het goede gezelschap van de vakmensen 
die de islamitische geometrische composities voor het Alhambra ontwierpen.  
In 1937 maakt Escher ook zijn eerste ‘Metamorphose’. Dit eerste resultaat van Eschers studie van de 
regelmatige vlakvulling of -verdeling leidde als vanzelf tot een compositie die een kringloop of een 
metamorfose uitdrukt. º²  
 

 
M.C. Escher ‘Metamorphose I’ (1937) houtsnede 

 
Op 5 juni noteert ‘de oude Es’, aan wie Escher een afdruk heeft toegezonden, in zijn dagboek: 
‘Raadselachtige houtsnede, door M. genoemd Metamorphose’. Op Metamorphose I zien we bijna 
letterlijk hoe Escher afscheid neemt van zijn Italiaanse landschapstekeningen – het kustplaatsje Amalfi 
waar de metamorfose begint, transformeert naar een verzameling figuratieve en abstractie 
voorstellingen die twee of drie dimensionaal precies in elkaar passen en zo perfect de overgang laten 
zien naar zijn nieuwe passie. 
 

Om daarna weer opnieuw 

De kiem die niet vergaan kan 

Nu op een eigenmachtig 

Gekozen tijd en plaats 

In te zetten en 

Dan, daar, 

Te scheppen uit den chaos! 

‘Van voren af aan’ J.J. Slauerhoff 
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Conclusie 
De ommekeer in Eschers oeuvre komt niet volledig uit de lucht vallen, maar zijn kennismaking met de 
Moorse kunst geeft hier wel stimulans en richting aan. De eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog 
zal Escher gebruiken om ‘zijn’ systeem voor de ‘regelmatige vlakverdeling in asymmetrische 
congruente veelhoeken’ verder, vooral beeldend, in schetsen en schema’s uit te werken. Deze 
schetsen vinden we veelvuldig terug in het autonome grafische of toegepaste werk dat hij daarna zal 
maken. De rest van zijn leven zal Escher met dit onderzoek naar regelmatige vlakverdeling verder 
gaan en dit soort schetsen blijven maken, tot in het Rosa Spierhuis toe (‘jigsaw puzzle’ Laren 1971) 
Zoals voor veel kunstenaars vormen deze schetsen zijn ‘werkkapitaal’ en blijven ze zijn hele leven bij 
hem. Na zijn dood raken de schetsen helaas verspreid.  
Doris Schattschneider laat in haar boek ‘M.C. Escher, Visions of Symmetry’ aan de hand van Eschers 
notitieboeken en schetsen prachtig zien hoe de ontwikkeling van geometrische patronen naar 
regelmatige vlakverdeling en autonoom werk verloopt. Zoals gezegd vind ik hier de stap van de 
Moorse tegelmotieven en de motieven gekopieerd in Italiaanse kerken, naar deze schetsen wat 
onderbelicht. Wellicht is deze beïnvloeding, een enkele uitzondering daargelaten er ook niet zo 
rechtstreeks. Het lijkt er meer op dat de Moorse tegelmotieven Eschers inspiratie of eyeopener waren 
om op een bepaalde manier te gaan kijken en denken, en wijzen de kristallografie en de wiskunde 
hem hierbij verder de weg. En wellicht niet onbelangrijk, het werken binnen een bepaald geometrisch 
systeem geeft de niet-wetenschapper Escher, evenals de Islamitische ambachtslieden, het kader deze 
kennis wel toe te passen. Waarbij Escher dan, anders dan zijn Islamitische voorbeelden, komt tot een 
zeer vrije – figuratieve – toepassing, maar wel binnen een strak stramien. 
 
Eschers Italiaanse droom is ten einde, maar zoals het cliché luidt, in ieder einde schuilt ook een nieuw 
begin. Eschers tweede Spaanse reis is in zekere zin tevens het afscheid van het leven dat hij tot dan 
toe leidde. In 1935 is Italië Abessinië (Ethiopië) binnen gevallen, enkele weken na Eschers vertrek uit 
Spanje breekt daar de Spaanse burgeroorlog uit, en in 1937 bezet Japan delen van China. De inval 
van nazi-Duitsland in Polen op 1 september 1939 luidt het officiële begin van de Tweede wereldoorlog 
in. Deze omstandigheden maken een einde aan wat Escher zelf vaak zijn gelukkigste jaren heeft 
genoemd.  
Gelukkig neemt Escher uit Zuid-Europa voldoende inspiratie mee voor een nieuw artistiek leven, het 
zal hem wereldberoemd maken. Of dit succes hem ooit zo gelukkig maakt als zijn Italiaanse jaren is 
de vraag. Wel noemt hij het in zijn publicatie ‘Grafiek en tekeningen’ (1959) ‘de rijkste bron van 
inspiratie die ik ooit heb aangeboord en die is nog steeds niet opgedroogd.’º⁴ 
 

 
patterns at Alhambra 

 

Samenvatting 
Eschers werk na 1936 onderscheidt zich van het werk daarvoor. Niet langer waren de uitdagingen van 
het grafische ambacht zijn drijfveer. Hoewel het grafische ambacht voor Escher nooit zijn 
aantrekkingskracht verloor en hij zich hierin bleef bekwamen. Maar nu was er de meer intellectuele 
uitdaging van de weergave van zijn innerlijke beelden. Het innerlijke (visuele) beeld is de zoektocht, bij 
het vervaardigen van de prent kan de geest rusten en doen de handen het werk.  
‘Het ontstaan van een grafische verbeelding valt voortaan uiteen in twee scherp gescheiden fasen. 
Het proces begint met een speurtocht naar een visuele vorm die onze gedachtegang zo duidelijk 
mogelijk vertolkt. Het duurt meestal lang voordat wij menen dat zij ons helder voor ogen staat. Maar 
een denkbeeld is iets volkomen anders dan een visueel beeld en hoe wij ons ook inspannen, nooit lukt 
het om de volmaaktheid die ons voor de geest zweeft en die wij ten onrechte menen te ‘zien’, perfect 
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te verwezenlijken. Na een lange reeks probeersels gieten wij ten slotte, min of meer ten einde raad, 
onze schone droom in de gebrekkige zichtbare vorm van een gedetailleerde ontwerptekening. Daarna 
breekt dan, als een verademing, de tweede fase aan: het vervaardigen van de grafische prent, waarbij 
de geest kan uitrusten terwijl onze handen het werk overnemen.’ º⁴ 
 
In een interview uit 1967  vertelt Escher: ‘Die verdeling van het platte vlak in gelijkvormige delen 
beoefende ik blijkbaar al een enkele maal toen ik nog op school was, nl. de School voor Bouwkunst en 
Sierende Kunsten in Haarlem. Want toen heb ik al iets gemaakt, in 1922, waar allerlei figuren in 
voorkomen, die zich herhalen en die het vlak tot in het oneindige vullen. Toen had ik die ‘tic’ dus al. 
Waarom? Ik kon het niet laten, en langzamerhand heb ik beter begrepen hoe ik het deed, ik heb de 
kristallografische wetten ’n beetje moeten bestuderen, onder leiding van kristallografen.  En ja, zó is 
dat doorgegaan en heeft het zich verder ontwikkeld. Maar het is maar een onderdeel van mijn hele 
werk.’ º⁸ 
 
De regelmatige vlakverdeling is Eschers manier om oneindigheid te verbeelden, ook hierin lijkt hij dan 
weer, bewust of onbewust, dicht bij de islamitische kunst te staan.  Vervolgens zet hij regelmatige 
vlakverdeling ook nog eens in een kringloop (beweging), zoals in Metamorfose II en III. 
 
 

Literatuur en andere bronnen 
Voor dit artikel heb ik literatuuronderzoek gedaan in: 

- Leven en werk van M.C. Escher onder redactie van J.L. Locher (vierde druk uit 1989) 
inclusief de uitgave ‘Regelmatige vlakvulling’ van Escher uit 1958 (tekst en illustraties) 

- M.C. Escher, een biografie van Wim Hazeu (eerste druk 1998) 
- M.C. Escher, Visions of Symmetry van Doris Schattschneider (tweede druk 2003) 
- Escher & schatten uit de Islam, Micky Piller e.a. (publicatie bij de gelijknamige 

tentoonstellingen in het Tropenmuseum, Amsterdam en museum Escher in het Paleis, Den 
Haag, 11 juli tot en met 3 november 2013) 

- Grafiek en tekeningen door M.C. Escher (oorspronkelijke uitgave uit 1960 gebruikte uitgave 
Taschen 2007) 

 
 
Daarnaast heb ik het Escher archief in het Gemeentemuseum in Den Haag mogen raadplegen.  
 
 

Noten 
º¹ M.C. Escher, Visions of Symmetry van Doris Schattschneider (tweede druk 2003) pagina 17, 

118 en 286. 
º² C.C. den Engelsman ‘Eschers Metamorphosen‘ (2019) 
º³ Escher & schatten uit de Islam, Micky Piller e.a. (2013) 
º⁴ Grafiek en tekeningen door M.C. Escher (1959) 
º⁵ brief van Escher aan rederij Adria, 1 februari 1936 

 overigens bestaat deze rederij nog steeds en onderhoud nu onder de naam ‘Compagnie di 
navigazone Adria Ferries’ veerdiensten van Triest, Ancona en Bari in Italië met Durazzo 
(Durres) in Albanië. 

º⁶ brief van Escher aan G.H. ’s-Gravesande, 14 maart 1940 
º⁷ Phoenix, maandblad voor beeldende kunst, 2de jaargang, 1947; Nr. 4 juni in de rubriek: 

Nederlandse Grafici vertellen van hun werk. 
º⁸ M.C. Escher, Op-art graficus?; AO-Reeks Boekje 1172, 1967 
 

https://chrisdenengelsman.nl/wp-content/uploads/2019/06/Eschers-Metamorfose.pdf
https://www.adriaferries.com/it/
https://www.adriaferries.com/it/

