
Op het ogenblik dat de Arabieren,
opgezweept door hun nieuwe ge-
loof in Allah, ter verovering uit-
trokken, waren zij in leite niets
meer dan nomaden, die geen cul-
tureel verleden hadden. Op het
gebied van de kunst waren zij Ie-
ken; zij kwamen er voor het eerst
mee in contact in de veroverde
landen, wâar eeuwenoude kunst-
tradities bestonden: Syrie, Egyp-

te, Mesopotamië. De moslims ne-
geerden ofvernietigden deze kunst-
schatten niet, maar aanvaardden
ze en pasten ze aàn hun persoon-
lijke en sociale esthetische be-
hoeften aar.', Deze vermenging
van vreemde artistieke waarden
met de eigen opvattingen is een
eerste beiangrijk kenmerk van
de mohammedaanse kunst, die
zich in de loop van drie eeuwen
ontwikkelde. De religieuze onder-
grond van hun esthetische bele-
ving bepaalt het tweede kenmerk
van de mohammedaanse kunst:
aangezien de islam met tegenzin -
va.n een eigenlijk verbod kan men
niet spreken - levende wezens
afbeeldt, ontbreken in deze kunst
de beeldhouw- en de schilder-
kunst zo goed als volledig. Ver-
mits de kaliefen en de hen om-
ringende hoogwaardigheidsbe-
kleders de beschermers van de
kunsten waren. zorgden zij voor
een rijke decoratie van hun pa-
leizen en woonhuizen. Zo is

het te verklaren, dat men in
alle mohammedaanse landen
muur- en lijstversie ringe n aan-
treft, waarop afbeeldingen van
personen in grote verscheiden-
heid voorkomen.
Maar toch blijven de figuren
overwegend onderdelen van een
alleszins fijnzinnige decoratie.
Figuren vindt men echter niet in
de moskee, de artistieke schepping
bij uitstek. Zo blijven schilder- en
beeldhouwkunst slechts een zeer
bijkomstige rol spelen. De deco-
ratiemotieven zijn een belangrijk
en karakteristiek bestanddeel van
de mohammedaanse bouwkunst
geworden, zodanig dat ze het ge-
voel voor de grotere constructie-
vormen in hoge mate opslorpen.
Vaak worden de structuurvormen
door al te weelderige versieringen
verdoezeld, zowel aan de buiten-
als aan de binnenzijde van de
bouwwerken. De mohammedaan-

se kunstenaar maakt eveneens ge-
bruik van grote decoratiemidde-
len zoals deuren, nissen en bogen.
Zo hebben hun specifieke hoefij-
zerbogen in de gehele moham-
medaanse wereld, z|j het in tal-
rijke varianten, een erepiaats
verworven. Zich verliezend in
de ornamentiek, is deze kunst
haast nooit monumentaal in haar
geheel. Het gebruik van over-
vloedige decoratietechnieken is
te wijten aan het feit, dat de islam
zljn kunstvormen van andere
volkeren overnâm. Zo leerden zij
bij de Assyriërs en de Perzen de
tegel- en faïencedecoratie. Wel
kenden de Arabiererr een eigen
pleisterversiering, waardoor z|i
een kale muur konden omtoveren
in een fijn tapijtwerk. Met dit
stucwerk (stuc is pleisterkalk, een
mengsel van gips, kalk en wa'
ter) maakten zij prachtige frie-
zen, die bogen en arcaden om-
lijstten of wanden in verschei-
dene vakken verdeelden. Eén van
de prachtigste sierfriezen is de
arabesk, die bestaat uit door-
eengevlochten meetkundige figu-
ren en lijnen, gestileerde ranken-
en bladslingers, of nog uit Oud-
arabische schriftmotieven, die
zich in hun verschillende stijlen
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zeer goed voor de decoratiege-
dachte leenden. In Spanje (Cor-
doba, Granada, Sevilla), waar
men zeer representatieve moham-
medaanse bouwwerken aantreft,
kwam nog een bijzondere vorm
van ornamentiek voor: de zoge-
naamde stalactietdecoratie (van de
zoldering afhangende versiering).
Daarnaast valt ook het veelvul-
dige gebruik van geglazuurde te-
gels op. De moskeeën in Spanje
en Sicilië werden bovendien ver-
fraaid met prachtig hout- en ivoor-
snijwerk. In andere mohamme-
daanse landen had men meer zin
in keramiekwerk, zowel als vloer-
bedekking als bij vaatversiering.
Ook koper- en bronsvoorwerpen
en een hoog ontwikkelde glas-
kunst vervolledigden de rijke gam-
ma van de mohammedaanse or-
namentiek.
Kunnen wij deze behoefte aan
weelderige en fijn geboetseerde
decoratie beschouwen als een
compensatie ten opzichte van de
zeer sobere meubilering en het
volkomen ontbreken van andere
versieringen in de moskeeën ? Tot
welk type de moskee ook behoort,
het enige meubel is de kansel of
mimbar, die voor de lezingen uit
de koran r'r'ordt gebruikt. De kan-
sel bevindt zich in een speciale
nis of mihrab in het heiligdom of
liwan, Dit heiligdom neemt de
oostzijde van de moskee in beslag
en bestaat uit verscheidene zui-
lengalerijen. De toegang hiertoe
wordt afgesloten door een recht-
hoekig binnenhof. In het midden
hiervan rijst de fontein voor
de rituele wassingen op. In geen
enkele moskee treft men stoelen of
banken aaî, er zijn geen beelden,
geen schilderijen... EIke moskee
herkent men onmiddellijk aan de
karakteristieke minaret van waarop
de moëddzin de gelovigen voor
het gebed oproept. Deze minaret-
ten zijn bovendien een onfeilbaar
teken voor de artistieke richting,
die de bouw van de moskee beïn-
vloedde. Maar hiervoor moet men
natuurlijk een kunstkenner zijn...

la Blanca te Toledo, oorspron-
nagoge en later een katholieke
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