EEN SELECTIE VOORWERPEN
uit tentoonstelling ‘Handelswaar en Souvenirs. Islamitische kunst uit het Rijksmuseum,
Amsterdam’

Aardewerken kom met grote schrifttekens, Nishapur (Iran),
10de eeuw
Kalligrafie geldt als de hoogste kunstvorm in de islamitische
wereld. Het schrift was immers het voertuig van de Koran. De
kalligrafie had niet alleen een inhoudelijke, maar zeker ook een
esthetische functie. De teksten op het vroege Iraanse keramiek
uit de 10de eeuw zijn in het Arabisch. Meestal zijn het
Koranfragmenten, heilwensen of spreuken.
Foto Rijksmuseum Amsterdam.

‘Hedwigbeker’ van geslepen glas, Sicilië, Midden-Oosten of
Byzantium, 900-1200
Dit glas behoort tot een beroemde groep van 14 vergelijkbare
glazen. Ze worden Hedwigbekers genoemd, naar de Heilige
Hedwig (1174-1243), die dergelijke glazen in haar bezit zou
hebben gehad. De herkomst is niet zeker. Volgens sommigen
zijn ze in het Midden-Oosten of Byzantium gemaakt, anderen
denken eerder aan een Siciliaanse herkomst. In de hofateliers in
Palermo – de stad zou ooit 500 moskeeën gehad hebben – werd
immers zowel in westerse als oosterse stijlen gewerkt.
Foto Rijksmuseum Amsterdam.

Geglazuurde kruik, Iran, 1100-1300
De kruik heeft een felgekleurd glazuur en een gemodelleerde
tuit in de vorm van een gezichtje. De voor de Iraanse keramiek
kenmerkende kleur turkoois ontstond door aan het glazuur
koperoxide toe te voegen.
Foto Rijksmuseum Amsterdam.
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Textielfragment met adelaars en draken, Italië of Spanje, 1200-1400
Islamitisch textiel was vanaf de Middeleeuwen zeer gewild in Europa.
Technieken en motieven werden al snel overgenomen door westerse
handwerklieden. Gedurende de 13de, 14de en 15de eeuw was er in de
landen rond de Middellandse Zee sprake van een echt internationale stijl.
Daarom is het vaak moeilijk te bepalen of een weefsel uit die periode in
Spanje, Italië, Byzantium of het Midden-Oosten is gemaakt.
De voorstelling op dit textielfragment van zijde met gouddraad vertoont
verwantschap met oudere Perzische en Byzantijnse zijdeweefsels, maar
doet ook denken aan de 12de-eeuwse voorstellingen van adelaars op
weefsels uit Spanje.
Foto Rijksmuseum Amsterdam.

Stervormige tegel, Kashan (Iran), 13de eeuw
Stervormige tegels als deze sierden ooit de binnen- en

buitenkant van gebouwen, zoals paleizen en moskeeën. Ze
maakten onderdeel uit van grotere geometrisch patronen.
Kenmerkend voor islamitische kunst is de combinatie van
kalligrafie en ornamenten als arabesken , palmetten,
geometrische- en sterpatronen, zoals ook op dit tegeltje te zien
is.
Foto Rijksmuseum Amsterdam.

Koperen waterbekken, Cairo of Damascus, 1323 -1350
Dit koperen waterbekken is gemaakt in opdracht van Elizabeth
van Karinthië, koningin van Sicilië. Het is een prachtig voorbeeld
van de artistieke uitwisseling tussen Oost en West. De vorm, de
Arabische inscriptie en de decoraties aan de binnenzijde passen
binnen de islamitische traditie. Het wapen van Elizabeth en de
Latijnse inscriptie op de buitenzijde zijn westers.
Foto Rijksmuseum Amsterdam.
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‘De Nederlandse ambassade naar Isfahan in 1651-52 onder leiding van Johannes Cunaeus’,
door Jan Baptiste Weenix, olieverf op doek, 1658-1659
De VOC had verschillende kantoren in Iran. Kostbare stoffen en tapijten vormden een belangrijk
onderdeel van de handel met dat land. Dit schilderij laat de aankomst zien van een VOC-gezantschap
in Bandar Abbas, een Iraanse havenstad aan de Perzische Golf. De leider, Johan Cunaeus, moest
proberen gunstige handelsvoorwaarden te verkrijgen. Cunaeus draagt een kostbare gouden mantel,
vermoedelijk een geschenk van de Sjah (Perzische koning).
Foto Rijksmuseum Amsterdam.
Arabische sabel en schede, een zogeheten ‘Nimcha’, van
Michiel de Ruijter, Algerije, ca. 1650
Tussen 1655 en 1664 heeft Michiel de Ruyter verschillende
strafexpedities uitgevoerd tegen de Barbarijse staten Algiers,
Tunis en Tripoli. De Ruyter heeft aan deze expedities twee
Algerijnse sabels, (of nimcha’s) overgehouden. Dit exemplaar
zou hij volgens de overlevering veroverd hebben op de
Algerijnse kapers.
Foto Rijksmuseum Amsterdam.

Brieventas van Jean Abraham Grill, Istanbul, 1754
Veel Nederlandse diplomaten en kooplieden lieten in het
Oosten een eigen brieven- of documententas borduren. Het
zijn heel persoonlijke stukken: vaak dragen ze de naam van de
eigenaar, de plaats van vervaardiging en een datering. Dit
exemplaar is gemaakt van rood leer, met zijde en zilver- en
gouddraad. In de klep zijn de naam ‘Jean Abraham Grill’,
‘Constantinople’ en het jaar ‘1754’ geborduurd.
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Veelkleurig tegeltableau, Tunesië, 1883
Dit tegeltableau is gemaakt in al-Qallaline, de
pottenbakkerswijk
van
Tunis,
ter
gelegenheid
Wereldtentoonstelling van 1883 in Amsterdam. Het was daar te
zien in het Tunesië- paviljoen. De decoratie, de vaas met
bloemen, combineert Ottomaanse en Zuid-Europese tradities.
De Arabische tekst aan de bovenzijde luidt: ‘Gemaakt in alQallaline in Tunis voor de wereldtentoonstelling in Amsterdam
in 1883’.
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VOORWERPEN COLLECTIE RIJKSMUSEUM VAN OUDHEDEN
‘Snavelkan’, Iran, 1000-800 v.Chr.
Omstreeks 1960 verschenen voor het eerst oudheden uit
noord-Iran in de kunsthandel. Die staan sindsdien
bekend onder de brede verzamelnaam ‘Amlash’,
refererend naar de gelijknamige uitgestrekte grafvelden
gelegen iets ten zuidwesten van de Kaspische Zee. Deze
kan is gemaakt van bruin gepolijst aardewerk en heeft
een fraai gewelfde schenktuit. Mogelijk is dit een
gestileerde weergave van de hals en snavel van een
kraanvogel. Afbeeldingen van vogels werden ook in de
islamitische kunst veelvuldig gebruikt als metafoor voor
de hemelse reis van de ziel.
Foto Rijksmuseum van Oudheden.
Bronzen sierplaat, Iran, 1000-800 v. Chr.
Luristan, het centrale bergland in West-Iran, is bekend
vanwege de prachtige bronzen wapens, sieraden en
vaatwerk die er zijn gevonden in graven uit de periode
1000-600 v. Chr. Kenmerkend voor de stijl van de
Luristan-bronzen zijn de gestileerde diermotieven zoals
de leeuw, die ook binnen de islamitische kunst een
belangrijke rol bleef spelen.
Foto Rijksmuseum van Oudheden.

Geslepen glazen kom, Iran, 600-700 na Chr.
Hoewel geslepen glazen erg kostbaar waren, werden ze
vanaf de vroege middeleeuwen steeds populairder.
Islamitische glasmakers muntten tot ver in de
middeleeuwen uit in het graveren en slijpen van glas.
Deze Perzische kom is een fraai voorbeeld van hun
vakmanschap. De kom is vervaardigd uit dik, nauwelijks
doorschijnend glas dat aan de buitenzijde vijf geslepen
rijen facetten vertoont. De facetten van de onderste rij
zijn groter dan die van de bovenste vier rijen.
Foto Rijksmuseum van Oudheden.
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