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.4. 27 Omslag van de catalogus
Tentoonstelling lslomische Kunst,
gehouden in het Gemeentemuseum
15 mei t/m 3 juli 1927
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De titel lslomische Kunst werd door veel
recensenten le Duits gevonden. Het is
onbekend waarom Gollois hiervoor
koos. Misschien heeft hij de associatie
mei 'Islamiet', die zoals bekend door
moslims niet wordt gewaardeerd, willen
vermijden.

~

28

Hoofdconservolor Henri Gollois
achter zijn bureau in het museum
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Mirjam Hoijtink

'Het kostelijkst kunsthandwerk
der wereld'. Islamitische kunst in het
Gemeentemuseum Den Haag

Kunst in
In 1927 was in het Gemeentemuseum in Den Haag, toen nog gelegen
aan de Korte Vijverberg, een spectaculaire tentoonstelling over oude
islamitische kunst te zien (afb. 29). Conservator Henri Gallois (afb. 28) en
directeur Hendrik E. Van Gelder hoopten hiermee belangstelling te wekken
voor 'het kostelijkst kunsthandwerk der wereld', dat in Nederland relatief
onbekend was en nooit eerder in zo'n samenhang te zien geweest was. Zij
vonden ook dat hiermee aan beide verzamelgebieden van het museum,
moderne kunst en kunstnijverheid, recht werd
gedaan. De eigentijdse kunst bevond zich
in crisis, zo was algemeen de opinie. Zolang
de vernieuwing niet in de kunst zelf zou
ontstaan, zouden kunstenaars geïnspireerd
kunnen worden door ornamentiek van 'een
oude verdwenen beschaving'.1 De catalogus
was de eerste Nederlandse publicatie op dit
terrein en gaf naast een uitvoerige inleiding
ook de stand van wetenschap weer (afb. 27).
Voor de Haagse collectie kunstnijverheid
vormde islamitische kunst een waardevolle
toevoeging, omdat het de oorsprong toont
van belangrijke vernieuwingen in de Europese kunstnijverheid, vooral in
de keramiek. De tentoonstelling, bestaande uit 260 objecten afkomstig uit
tal van internationale collecties en slechts 17 uit eigen bezit, leidde ertoe dat
de verzameling door aankopen en schenkingen significant werd uitgebreid
en nu nog steeds een unieke positie inneemt in Nederland.
In vergelijking met de ons omringende landen is het opmerkelijk hoe
weinig museale aandacht er zo op 't eerste oog is voor het islamitische
cultuurgoed. Dit heeft te maken met de wijze waarop islamitische kunst
geordend en gedefinieerd wordt in de beoefening van wetenschap en met
de aard van onze internationale betrekkingen. Het doet er daarom toe
enkele gedachten daaraan te wijden, te beginnen met de internationale
context waarin de tentoonstelling van 1927 tot stand kwam.
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De zorgen van Van Gelder en Gallo is stonden niet op zichzelf. In de jaren voor
het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog en in het interbellum dat daarop
volgde was onbehagen, ook over eigentijdse kunst, een breed gedeeld
gevoel. De superieure positie die de westerse wereld had in de universele
geschiedenis, was niet langer onomstreden. Het blinde vertrouwen in
vooruitgang, zo eigen aan het laatste kwart van de negentiende eeuw,
was tenietgedaan. Adriaan Pit, directeur van het Rijksmuseum van 18981917, noemde 'verstarring' in de eigentijdse
kunst een belangrijk motief om kunst uit
de moslimwereld te verzamelen. Eenzelfde
opvatting, verwoord als 'vermoeidheid', werd
gedeeld door de makers van de immense, uit
objecten samengestelde blockbuster
Meisterwerke Muhammedanischer Kunst die in
3600

1910 in München werd gehouden.
Dat de kwestie nog steeds actueel was, is te
lezen in de lovende recensies van de Haagse
tentoonstelling in 1927, waar de lethargie van
de eigentijdse kunst retorisch aan de orde werd
gesteld. 'Eindelijk ontdeden we ons van de verstikkende autoriteit, die nog
steeds van het klassicisme uitging, van het akademisch pantser: moeten
wij nu dadelijk ons weer steken in de plunje der Aziatische schoonheid?',
schreef Just Havelaar en riep op tot een bredere blik, waarin Europa
zich moet ontdoen van zijn eigen vooroordelen, zijn eigen 'pedantismes':
'Europa moet verstaan, dat het noch de wijsheid, noch de schoonheid in
pacht heeft.'2 Ook historicus Jan Romein wijdde enkele woorden aan
de belangstelling van moderne westerlinqen voor het Oosten en zijn
verleden.'Is het moeheid? Of juist veroveringsdrang, ook in het geestelijke?'3
Maar na een zijdelingse uitweiding, waarin hij de vergelijking maakte met
de oostelijke uitbreiding van het Romeinse Rijk - 'dat niet veel goeds heeft
gebracht', gaf hij zich over aan genot: 'ai, welke wijn is dit, van zulke kracht,
dat hij mij elk bezinnen heeft ontnomen?',
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Ornamentiek van een verdwenen beschaving
Tot vandaag de dag maakt kunst uit de moslimwereld geen deel uit van het
verplichte curriculum van Nederlandse universiteiten en een leerstoel is
er evenmin. Adriaan Pit volgde colleges in Parijs. Henri Gallois eveneens,
eigenlijk om zich te verdiepen in tin. Maar hij werd gegrepen door colleges
Islamitische kunst aan de 'Ecole du Louvre' en aan de 'Ecole des Hautes

Etudes'. Toen hij in 1923 terugkeerde, was het in München nog gebruikte
'Mohammedaans', wat verwijst naar de profeet, na veel internationale
discussie vervangen door 'Islamitisch', een directe verwijzing naar de
overgave aan God. In veel andere opzichten, zoals de afbakening van tijd
en geografie, heeft de tentoonstelling in München, die in minder dan een
half jaar 1,5 miljoen bezoekers trok, verstrekkende gevolgen gehad. Duitse
kunsthistorici domineerden tot de Tweede Wereldoorlog het internationale
netwerk van geleerden waar Gallois, die in 1938 onverwacht overleed, actief
aan deelnam.
In München werd de tijdlijn van islamitische kunst vastgesteld van begin
zevende eeuw tot 1736, het jaar waarin de Safaviedische dynastie in Perzië
tot een einde werd gebracht. Kunsthistorici herkenden in de kunstproductie
van dit rijk een stijlontwikkeling die terug te voeren was tot het veel vroegere
rijk van de Sassanieden, die traditioneel als erflater van de Hellenistische
wereld werden gezien en om die reden een streepje voor hadden in het
westen. Na 1736, betoogden de tentoonstellingsmakers, 'verloor de kunst
haar vitaliteit, haar energie en authenticiteit'." Daarnaast appelleerden
de figuratieve voorstellingen die sinds de zestiende eeuw onder sjiitisch
regime waren vervaardigd aan het westerse kunstbegrip, dat schilderkunst
als de hoogste kunstvorm beschouwde. Bij nader inzien wordt de centrale
positie die Perzië in München innam bekritiseerd als racistisch, vanwege
de ondubbelzinnige superioriteit van het Perzische volk, dat deel uitmaakte

van de Rupprecht, de laatste kroonprins van Beieren. De bruiklenen kwamen
uit heel Europa, maar grotendeels uit collecties van bevriende, zieltogende
koningshuizen in de periferie van de nadagen van het Osmaanse Rijk.
Vooral hekelde de auteur de ordening naar opeenvolgende grote rijken
in de Syrisch-Egyptische, Spaans-Moorse', Turkse en als hoogtepunt de
Perzische invloedssfeer. 7
Deze exclusiviteit werd opnieuw aan de orde gesteld in een recensie van de
Haagse tentoonstelling in 1927: 'Op deze suberbe tentoonstelling [ ... ] mist
men noode voorwerpen uit Nederlandsch-Indië, waarop dezelfde stijl van
versiering is te onderkennen; met name die van de Maleisische kunst welke
zich over Atjeh, Oost- en Midden-Sumatra en over Noord- en Zuid-Celebes
heeft uitgestrekt. Op die kunst heeft immers de Moslimsche ornamentiek
haren invloed ook doen gelden [ .. .].' 8 Maar misschien moet de selectie
van Henri Gallois, die zijn jeugd in Batavia doorbracht, eenvoudigweg
bij zijn voorliefde voor keramiek worden gezocht.9 In de Indonesische
kunstnijverheid zijn de meest verfijnde voorbeelden van islamitische
ornamentiek te vinden in houtbewerking en batik. Keramiekproductie
was er voor alledaagse spullen en die werden nauwelijks versierd. Daarbij
was het Gallois er vooral om te doen, de continuïteit van negende-eeuwse
tinglazuurtechnieken uit Bagdad te laten zien. Hij wilde het publiek
verbanden tonen tussen het goudglanzende Syrische en Egyptische
lusterkeramiek en de laatmiddeleeuwse Spaanse, renaissance Italiaanse en
Delftse faience productie.
Van alle stukken die uit eigen bezit werden getoond, was het merendeel
dan ook keramiek, afkomstig uit twaalfde- tot zeventiende-eeuws Iran.
De 4000 bezoekers van de tentoonstelling moeten enigszins vertrouwd

van het Arische ras.6 De datering van een einde van de islamitische kunst
maakte dat deze voortaan als erfgoed van een oude verdwenen beschaving
werd gezien. Latere verschijningsvormen, zoals in Indonesië, werden

zijn geweest met de kleuren- en vormentaal. De hausse aan objecten
uit de Oriënt in de wereldtentoonstellingen van 1889 en 1900 in Parijs,
hadden keramisten geïnspireerd tot het kopiëren van ornamenten en het
experimenteren met kleur. De gewilde productielijn van 'Nieuw-Delftsluster', 'Oud Perzisch' en 'Nieuw-Perzisch', van De Porceleyne Fles in

gevoeglijk genegeerd (afb. 32). Het Bataviaasch Nieuwsblad bekritiseerde
dan ook het imperialistische karakter van de patronage. Het initiatief kwam

1910 sierde toen menig huis en maakt nu deel uit van de collectie van het
Gemeentemuseum Den Haag (afb. 22, 30, 31, 36).
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29a-c lslomische Kunst tentoonstelling in het
Gemeentemuseum oon de Vijverberg 7,
Den Hoog, l 92 7

.A. 30 Potten

a Nederland, Delft, De Porceleyne Fles,
ontwerp Leon Senf (1860-1940), 1910-1930
aardewerk, b. 24, 9 cm
ob;ectnr. 0318880, schenking 1984, De Koninkli;ke
Porceleyne Fles, de heer P Lobouchère, Delft

b Roompot
Iron, 1285-1300
kiezeloordewerk, b. 24,5 cm
ob;ectnr. 0405210, aankoop 1955,
de heer E. Groeffe, Den Hoog
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Het verlangen om het ornament een inspiratiebron voor eigentijdse
kunst te laten zijn, werd ingehaald door het modernisme dat vanuit de
kunst zelf kwam. Ornamentiek werd afgewezen, in de meest rigide vorm
zelfs gezien als een misdaad, zoals Adolf Loos het in zijn invloedrijke
'Ornament oder Verbrechen' formuleerde. De gezaghebbenden in het
discours van islamitische kunst zullen niet ongelukkig zijn geweest met
het vernieuwende vermogen van de eigentijdse kunst, nu die de starheid
en vermoeidheid op eigen kracht te boven was gekomen. Toch was het
modernisme niet bevorderlijk voor de emancipatie van islamitische kunst.
Al sinds het vroege humanisme is het ornament beschreven als versiering,
ondergeschikt aan vorm en voorstelling. Dit maakt het voor westerse
ogen bijna ondoenlijk om het ornament in de islamitische kunst eenzelfde
waardering toe te kennen als een voorstelling, en tegelijkertijd staat het de
wezenlijke doorgronding van die kunst in de weg.
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31 Bloemenhouders
o Nederland, De/ft, De Porce/eyne fles, 191 0- 1940
aardewerk, h. 23 cm, diam. 15 cm
objectnr. 0318878, schenking 1984,
De Koninklijke Porceleyne Fles,
de heer P. Labouchère, De/ft

b /ran, I 2de eeuw
kieze/aardewerk, h. 19, 9 cm

objectnr. 0405119, aankoop 1990,
Sotheby's, Amsterdam

In Nederlandse kunst-, historische, archeologische en etnografische
musea, bibliotheken en archieven wordt een schat aan objecten
bewaard die a&omstig zijn uit de moslimwereld. De verzamelingen zijn
geenszins toevallig tot stand gekomen en herinneren aan eeuwenoude
handelsrelaties, stadhouderlijke en koninklijke geschenken, diplomatieke
en wetenschappelijke uitwisselingen en aan religieuze missies en koloniaal
bewind over Indonesië, waar in die tijd de grootste moslimgemeenschap
buiten de Arabische wereld woonde (afb. 32). Nederland was geen speler
in de archeologische opgravingen en ondernemingen in het Osmaanse
Rijk, die, na ineenstorting hiervan, deels onder westers mandaat werden
voortgezet en waar via lokale handelaren grote verzamelingen 'topstukken'
bijeen werden gebracht. Monumentale islamitische afdelingen, zoals
die aan het eind van de negentiende eeuw in Engelse, Franse en Duitse
musea werden opgericht, zijn dan ook de erfenissen van een ander
imperialisme dan het Nederlandse. Het Rijksmuseum zag na het vertrek
van Adriaan Pit in 1917 geen reden om diens collectiebeleid ten aanzien
van islamitische kunst voort te zetten. De verzameling islamitische kunst in
het Gemeentemuseum Den Haag is onlosmakelijk verbonden met die van
de westerse kunstnijverheid, in het bijzonder met die van Nederland. Dat, en
het gegeven dat geen ander Nederlands kunstmuseum islamitische kunst
tot haar verzamelgebied rekent, maakt de collectie zo uniek.
Hemels, paradijselijk, prachtvol, bekoorlijk en luisterrijk. De adjectieven
die gebruikt worden in titels van tentoonstellingen over islamitische kunst
nodigen uit voor overgave aan schoonheid. De afbakening in tijd en ruimte
is in honderd jaar niet herzien. Bijna geen museum lijkt te kunnen ontkomen
aan een uitleg van de opeenvolgende machtscentra en de bijbehorende
kunstproductie. Glans en Geluk. Kunst uit de Wereld van de Islam verleidt
de bezoeker om heel gericht naar de objecten te kijken - steeds vanuit een
andere invalshoek: 'religie', 'kalligrafie', 'mens', 'dier', 'bloemen en planten',
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32 Perzische Aes

Indonesië, Jakarta, stadskeur Batavia,
meesterteken R, /eHer /, circa I 700
zilver, h. 33,5 cm
objectnr. 0154588, aankoop 1978,
Nijstad Antiquairs, Lochem
~

33 Fragmenten van kruik/liters
Egypte, Fustat, I Ode- 12de eeuw
aardewerk, h. 7,7 cm (rechtsonder)

'arabesk', 'geometrie' en 'verstilling'. Misschien dat juist die dichterlijke
vereenvoudiging de weg vrijmaakt om aloude westerse conventies los te
laten, ons de zinnen te laten ontnemen én het wezen van de kunst - al is het
maar voor even - te doorgronden.

