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FACT SHEET
IRAN EN HET RIJKSMUSEUM VAN OUDHEDEN
Het oude Perzië
Iran behoort tot de oudste cultuurgebieden ter wereld. De geschiedenis gaat vele duizenden jaren
terug, met enorme koninkrijken en artistiek meesterschap waarop de islamitische kunst vanaf de
zevende eeuw na Chr. voortbouwt. Iran is strategisch gelegen tussen Oost en West, en nam vroeger
een centrale positie in op de Zijderoute tussen China en de Middellandse Zee. Zo hebben in de loop
der tijd diverse buitenlandse invloeden bijgedragen aan een karakteristiek Iraanse cultuur.
Iran is al sinds 1935 de officiële naam van het oude Perzië. De naam Iran komt van Ariyanam, het ‘Land
van de Ariërs’, Perzië is afgeleid van de belangrijke provincie Fars ten oosten van de Perzische Golf.
Het land komt sinds de islamitische revolutie van 1979 vaak in het nieuws. Voor velen is het
bijzondere verleden van dit land echter onbekend, al spreken ‘Meden en Perzen’ en steden als Isfahan
nog altijd tot de verbeelding.
Een unieke collectie
De verzameling van het Rijksmuseum van Oudheden kent zo’n 3700 archeologische voorwerpen uit
Iran. De Iran-collectie kan zich daarmee internationaal meten en is in Nederland uniek in omvang,
kwalitatieve verscheidenheid en ouderdom. De verzameling kent eenvoudige gebruiksvoorwerpen als
aardewerk, gereedschappen en wapens, maar ook kostbare gouden sieraden, zilveren kommen en
prachtig luxe glaswerk. De oudste objecten dateren rond 5000 v.Chr., de jongste stammen uit ca. 700
na Chr.
De eerste aanwinsten
In 1818 richtte Koning Willem I het Rijksmuseum van Oudheden op. Voor de eerste directeur,
Caspar Reuvens, was het vanaf het begin een uitgemaakte zaak dat pre-islamitische oudheden uit het
Midden-Oosten, inclusief Iran, in het museum thuishoorden. Reuvens was goed op de hoogte van de
oude Perzische kunst, die hij qua kwaliteit en belang gelijkstelde aan de Griekse.
Al in 1821 kwamen afgietsels van wandreliëfs uit de koningsstad Persepolis in het museum aan. Deze
kwetsbare replica’s zijn helaas in de loop der tijd verloren gegaan. Vanaf 1877, met de verwerving van
negen Elamitische tichelblokken met inscriptie uit Bendir Bushir, kwam ook de verzameling originele
oudheden uit Iran op gang. De collectie breidde zich in de loop van de negentiende en twintigste eeuw
gestaag uit dankzij schenkingen, legaten en aankopen op de kunstmarkt.
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