
E X C U R S U S  I :
ENIGE ILLUSTRATIES VAN DE HEILIGE PLAATSEN UIT
ANDERE BRON DAN DE DALÁ'IL AL-KHAYRÀT

De handschriften van de Dala'il al-Khayral hebben niet het
monopolie op afbeeldingcn van de heilige plaatsen in de Hi[áz
en Jeruzalem. Die werden al veel eerder en meestal in een
andere context afgebeeld. Er moet in Mekka en Medina ecn
levendige handel hebbcn bcstaan van afbeeldingen van de
verschillcnde heilige plaatsen. Pelgrims zullen ze als souvenir
hebben meegenomen, iets dat trouwens tot op de dag van van-
daag gebeurt. Zo zijn certificaten van pelgrimage door een
plaatsvervanger voorzien van afbeeldingen van de verschillende
heilige plaatsen, Mekka, Medina en soms ook Jeruzalem, al be-
kend uit de dertiende eeuw, maar nog in het eind van de negen-
tiende eeuw waren ze in gebruik, en vaak voorzien van
afbeeldingen.
Oudere aÍbeeldingen van de heilige plaatsen op losse bladen
zijn waarschtlnhlk vaak verloren gegaan, of hoogstcns ernstig
beschadigd bewaard gebleven, getuige de staat waarin de
verschillende l3e eeuwse certificaten verkeren. De twee sets
van losse bladen die in 1999 in de tentoonstelling over islami-
tische kunst in de Grote Kerk in Amsterdam werden getoond en
die beide afkomstig zijn uit de Nasser D. Khalili Collection of
Islamic Art in Londen, zijn niet heel oud, en daardoor waar-
schijnlijk onbeschadigd bewaard gebleven.' Deze afbeeldingen
zijn waarschijnlijk als (in dit geval vrij kostbare) souvenirs voor
pelgrims vervaardigd. De ene set, die geschat wordt te dateren
uit de zeventiende of achttiende eeuw, omvat afbeeldingen van
de Haram en Mekka, de moskee in Medina en punten van
bedevaart buiten Mekka. De andere set, die geschat wordt te

1 Michail B. Piotrovsky & John Yrteze (eds.), Earthly beauty,
heavenly art. Art oJ Islam. London 1999, pp. 80-83, Nrs. 17-18.
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datcren uit de achttiendc of ncgentiendc eeuw, omvat afbecl-

dingen van dc Haram en Mekka, punten van bedevaart buiten

Mekka cn de moskce in Jeruzalem. Te oordelcn aan de repro-

ducties van de aÍbeeldingcn zijn zij inderdaad als losse illustra-

ties gemaakt. Er lijkt immers geen tekst op dc achterzijde van

het papier te staan. De dateringen voor dcze losse stukken zijn

overigens gehecl voor rekening van de auteurs van dc catalogus.

AÍbeeldingen van dc heilige plaatscn als onderdeel van een

geïllustrcerdc tekst over Mekka en Medina kwamen ook voor,

en het is goed mogclijk dat deze onder de mcer gelctterdc pel-

grirns gewildc souvenirs door dezelfde kunstcnaars en schrij-

vcrs wcrden vervaardigd, die voor een ander publiek ook de

losse bladen met afbecldingen vcrvaardigden. Onlangs heeft

Rachel Milstein zo'n il lustrator geïdentificeerd, Sayyid 
'Aii,

bekend als kalligraaf en rniniaturist en rnogelijk ook werkzaam

als pelgrimsgids in het rniddcn van de zestiende eeuw in

Mekka. Hr1 bhlkt ook de auteur van een gcïllustreerdc gids van

dc heilige plaatscn te zijn .r
In de geïllustrecrde handschriften van dc Turkse biografie van

de Profcet Muhammad , Siyer-i Nebi door Mustafa b. Yusuf al-

Darír (tweedc helft veertiende eeuw), komt incidenteel ook de

Ka'ba voor op miniaturen.2 De Ka'ba komt in deze enigszins

perspcctivisch gctekende aÍbeeldingcn voor als achtergrond bij

de uitbeelding van verschillende episoden in het leven van de

Profeet Muhammad.

1 Rachel Milstein, 'Kitab Shawq-nama. An illustrated tour of Holy

Arabia', inJSAI25 (2001),pp.275-345. Het handschrift in kwestie is

MS Haifa. National Marit irne Museum, No. 4576.

2 Zie Zeren Tanrndt, Siyer-i Nebí. Islam tasvir sanatmda Hz.

Muhammed' in hayat t . Is tanbul  1984,  p laten 1,22,23,24,35,  80 en

8 l. De Turkse tekst werd omstreeks 1388 in Cairo voltooid, maar de

set geillustreerde handschriften datcert uit het eind van de zestiende

eeuw.
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Schematische voorstelling van de Ka'ba en andere rituele
plaatscn in dc moskee van Mekka, mct daaromheen opgave van

de oriëntatie op Mekka vanuit de verschillende delen van dc
islamitische wcrcld. Handschrift uit Turkiie. 96011553

(Or. 5 (30).  Í .  37a).
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Olcg Grabar hecÍt nog verschillendc andcrc genres van afbeel-
dingen van Mekka en Medina opgesomd: ln handschriften van
de Khamsa van Nizami, o.a. ter il lustratic van het tragische ver-
haal van dc gclicvcn Layla cn Mafnlrn, zicn wc sorns de Ka'ba
afgebeeld, en evenzo in handschriften mct lcgcndarische l'erha-
lcn over dc oudc profctcn, het genre Qisas al-Ánlritz7'. in divi-
natorische literatuur, enz.' In deze soort tckstcn kan nren dc
Ka'ba zien, soms met de directe omgeving crbrj afgebccld. Dc
beide aÍbeeldingen waamaar Grabar verwijst in dc Prol-ctcn-
geschiedenissen zijn overigens niet erg overtuigcnd, want de
karakteristieke vonn van de Ka'ba is hierop niet zichtbaar.r
Een geheel ander genre aÍbecldingcn van de Ka'ba en anderc
hciligc plaatscn in Wcst-Arabië wordt -eevormd door de muur-
schilderingen die pelgrirns op hun huizen aanbrengcn na hun
vei l ige terugkeer ui t  het hei l igc land. '  Deze schi lder ingen bcho-
ren tot de volkskunst cn zijn vooral charmant door hun onbe-
vangen stijl. Hele Egyptische dorpen ziln er mcc vcrsicrd. Niet
alleen afbeeldingen van Mekka en Medina komcn hicrin voor,
vaak pars pro toto, door het aÍbcelden van de Ka'ba en de
groene koepcl boven hct graf van de Profcct Muhammad, maar
ook de middelen van vervoer van de pelgrim (kamclcn, stoom-
schepen, vliegtuigen), en niet zelden ook afbeeldingen van de
pelgrim zelf , zittend op zijn gebedskleed en getooid met de
witte tulband waaruit blijkt dat hij ecn hadji is. Deze soort
aÍbeeldingen van Mekka en Medina is meestal mct simpclc
middelen en met weinig of gcen pcrspcctief geschilderd. De

I Oleg Grabar, 'A preliminary note on two lSth century represen-
tations of Mekka and Mcdina', in JSAI 25 (2001). pp. 268-271.
2 Zie Rachel Milstcin, Karin Riihrdanz & Barbara Schmitz, Stories ol
the Prophets. Illu.strurtacl ntunusc:ripts o/ Qisas al-anbiyá'. Costa Mesa
1999, platen vii i  cn 5.
3 Ann Parker & Avon Neal, Hajj pointings. Folk art of the great
pílgrimage. Washington, etc. I 995.
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Voorstelling van de Mas'á, het overdektc hardlooptraject bij de
moskce van Mekka. Handschrift, waarschijnlijk uit Turkije,

1005/ l  597 (Or.832. f .  89a).

stij l is mogelijk gebaseerd op de iconografie van de al eerder
genoemde pelgrimsprenten, maar het is ook mogclijk om vol te
houden dat deze stijl kenmerkend is voor deze soort van schil-
derkunst.
Uit de Leidse collectie volgen hier enige voorbcelden van af-
beeldingen van de heilige plaatsen, met een kortc beschrijving
van hun culturele context.

1. Een schematische afbeelding van de Ka'ba in Mekka in een
astrologisch-magische verzamelbundel.' De verzamelbundel
waarin deze aÍbeelding staat wordt soms, maar ten onrechte, ge-
ïdentificeerd als Qabs al-Anwar wa-Bah{at al-Asrar welk werk
wordt toegeschreven aan MuhyT al-DTn lbn 'Arabï (gest. 1240).
De bedoeling van deze schematische afbeelding van de Ka'ba
en enkele andere belangrijke punten op het binnenplein van de
Grote Moskee van Mekka is om aan te geven hoe de de oriën-
tatie op de Ka'ba vanuit alle landen ter wereld tijdens het rituele
gebed plaats vindt. De buitenste ring van de cirkel bevat de
aanduidingen van de vier windstreken (het zuiden aan de
bovenzijde) en is verdeeld in elf sectoren, waarvan elke sector
een mihrab (gebedsnis) voor een bepaalde regio aangeeft. De
voornaamstc aanduidingen zijn, te beginnen bij l. Jerusalem en
Medina, en dan draaiend met de klok mee (noord, oost, zuid,
west): 2. Syrië: Aleppo en Damascus; 3. Mesopotamië, Malatia;
4. Baghdad en Kufa; 5. Basra, Isfahan, China; 6. Sind en Hind;
7. Kabul en Qandahár; 8. Yemen, Aden, San'á' enZabld;'9. a\-
'ldáb en Abyssinië; 10. Nubië; I l. Egypte en Andalusië.

2. Een afbeelding van Mekka en de Mas'á in een historische
verzamelbundel. De afbeelding behoort mogelijk bij de tweede
tekst in de band, Surat Kitab al-Wac1l'al-Shartf'al-Sultaní al-
Imamï al-A'zamí al-Khaqoní al-A'dalï ql-Muzaííerl al-Sulav-

I Het handschrift is gedateerd einde Óumádá 960 I l l2juni 15531,
colofon op f. 46a.Hs. Leiden Or. 5 (30) f. 37a.
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De moskee van Mekka, in een Perzisch pelgrimshandboek, de
Fuíuh al-Hctrama))n door MuhyT al-DTn Lán. Handschrift, lran

101211603 íOr. I  I  .019. f .  27b\.
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maní,'Afschrift van een stichtingsacte voor een fonds voor het
onderhoud van de grote moskee te Mekka, ingesteld door of
namens de Osmaanse sultan Sulaymán dc Grote' (rcgeerde
I 520- 1566). Dit afschrift is gedateerd zondag 22 Shawwal 1005
[8 juni 1597, colofon op f. 88a, en werd aÍgeschrevcn door
Husayn b. Husayn al-Hisàrï. Of hU ook de illustraties heeft
vervaardigd is niet duidelijk.'
Rechts is een aÍbeelding in platte projectie van dc Grote Mos-
kec van Mekka met de belangrijkste elementen op het binnen-
plein, en ook met de namen van de poorten van de moskee.
Links is een afbeelding van de Mas'á, het overdekte hardloop-
traject fussen Marwa en Safà.
In dezelfde band zijn nog twee andere teksten die betrekking
hebben op Mekka en Medina, een verkorte versie van de
bekende geschiedenis van Mekka, al-I' lam bi-A'lam Bayt Allah
al-Haram door al-Nahrawàh (gest. 990/1582) en een werk over
het herstel van de moskee in Medina na de brand in 1256,
Dhirwat al-LYafA' bima yagibu bi-Hadrat al-Mustffi door al-
Samhldï (gest. 91 l/1506). Al-Samh[dT en al-Nahrawàh zijn de
twee belangrijkste auteurs over resp. Medina en Mekka in de
l0e/ I 6e eeuw. Het is mogelijk dat de afbeeldingen in dit hand-
schrift bij een van deze twee andere teksten behoren, maar het is
evengoed mogelijk daï zlj louter ter versiering aan het boek zijn
toegevoegd en niet direct functioneel zijn voor enige van de drie
teksten in deze band.

3. Een aÍbeelding van Mekka in een Perzisch pelgrimshandboek.
Futuh al-Haramayn, door MuhyT al-Dln Lán (gest. 93311526-
1527), die de tckst van deze geïllustrc-erde gids voor de heilige
plaatsen voltooide in 9l  l /15 l5-1516. '

I Hs. Leiden Or. 832 (1a) ff. 88v-89a.
2 Het handschrift is gedateerd begin Muharram 1012 [11juni 1603,
colofon op f. 39a1. Hs. Leiden Or. 11.019, f . 27b.



De afbeelding is waarschijnhjk afkomstig uit een ander hand-
schrift en is later in dit album geplakt. Opmerkelijk in dit hand-
schrift is de afbeelding van personen. Sommigen verrichten het
gebed, anderen staan en kijken toe. De personen op deze afbeel-
ding hebben de ihrqm, de gewijde staat, aangenomen, wat blijkt
uit hun speciale witte kleding, die vereist is voor pelgrims. In
devotionele handboeken is dit een zeldzaam verschijnsel.
Op de tegenoverliggende bladzijde (f. 28a) is een afbeelding
van de berg 'Arafat, met cisternes, de tenten van de pelgrims, de
drie verschillende mahmal's (uit Syrië, Jemen en Egypte), de al-
Namira moskec, en de grote kandelaber van de leider van de
pelgrimage, Amír al-Hagg.
Het boek van MuhyT LàrÍ, dat gezien de vele handschriften die
er van bestaan, zeer populair moet zijn geweest, bevat illustra-
ties van Mekka, Mcdina (f. 35b) en Jeruzalem (f. 39b), en nog
van tal van kleinere plaatsen in de Higáz die interessant en van
belang zijn voor de pelgrirn.

4. De Ka'ba in Mekka als het middelpunt van de wereld, in een
Osmaanse verzamelbundel met historische en geografische
teksten in het Turks. De kaart is in het handschrift ingeplakt.'
Mekka is hier voorgesteld door middel van zijn meest herken-
bare landmark, de Ka'ba, en gepositioneerd als het middelpunt
van de wercld. Die wereld wordt hier voorgesteld op de traditio-
neel Ptolemeïsche rnanicr, als een schijf land, omgeven door
zee. Het zuiden is aan de bovenzijde van de kaart. De kaart doet
denken aan dc christelijke wereldkaarten waarin Jeruzalem als
het middelpunt van de wereld is afgebeeld.
De kaart is onderdeel van cen van de mcrkwaardigste Osmaans-

I Uitgevoerd als luxc handschriÍ1, gedateerd 3 Muharram 1060 [6
januari 1650], aÍgeschreven door Mehmed b. Veli. Hs. Leiden Or.
t2.365 í3) .  f .  90b.
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Mekka (met de Ka'ba) als middelpunt van dc wcreld, hier in
Ptolemeïsche projectie, in een verzamelbundel mct Turkse

geografische teksten. Handschrift, Turkijc, 1060/1650
(or.  12.365 (3),  f .  90b).
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Turkse americana, heÍ Kitah Hadith-i lttruw dar Dhikr-i Ahwal-i
Hind-i Gadid 1;a'ni Yeni Dttnva, of kortweg bekend als Tarih-i
Hind-i Garhi,letterlijk'de gcschicdenis van West-lndië', dat in
meer algemene zin dc ontdekking van Amerika beschrijft. Het
werd in of voor 1580 geschreven door een onbekend Osmaans
auteur, die, gelet op zijn overwegende behandelingvan Ztid-
Amerika, kennelijk van Spaanse bronnen gebruik heeft gc-
maakt. De tekst cn zijn bronnen zijn uitgebreid geanalyscerd
door Thomas D. Goodrich, The Ottoman Turks and the New
World. A study o/ Tarih-i Hind-i garbi and sixteenth centut!
Ottoman Americana. Wie sbaden 1990. De publikatie Tarih-i
Hind-i Garbi veya Hadis-i nev.Istanbul 1987, is een facsimile-
editie van het handschrift Istanbul, Topkapr, Revan Kógkii
I  488 .
De andere tekst in deze verzamelbundel is Qaninnama-yi
Tawàrrkh-i Padishahan-i Chín wa-Khítay, de geschiedenis van
China door 'AlT Akbar Khità'r, die deze tekst voltooide in 1582.
De wereldkaart maakt deel uit van het inleidcnde deel van deze
'Geschiedenis van West-Indië' waarin de verdelinÍr van dc we-
reld in zevcn klimata wordt behandeld.

5. Twee schematische weergavcn van de Ka'ba in Mekka, in
r:en verzamelbundel met teksten over astronomische onder-
werpen.' De Ka'ba staat in beide afbeeldingcn, die behoren tot
de zgn. 'sacred geography',' in het centrum afgebeeld. Het
vierkant en de cirkel zijn beide in de vier windstreken verdeeld,
en die elk weer in tweeën. Bij beide weergaven is het zuiden
bovenaan. Dc lcgenda geven informatie over het vinden van de

Qibla, de oriëntatie op de Ka'ba vanuit de verschillende landcn,
met vcrwijzing naar hun geografische lengte en breedte,

1 Hs.  Leiden Or.12. l  18,  f .  89b.
2 Zie over dit begrip David King, World-maps ./br.linding the
directictn and distance ío Mecc'a. London/Leiden 1999, pp. l5-50.

Schematische afbeelding van dc Ka'ba in Mekka, rnet
aanduidingen voor de rituele oriëntatie. Daaronder een tekst
over de gebedstijden. Handschrift, Turkije, l8e-l9e eeuw

(Or .12 .118,  f .  89b) .
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Pelgrimscertificaat ten bewijze dat het bezoek aan hct graf van

de Profeet Muhammad in Medina is afgelegd door een plaats-

vervanger. Lithografie, Medina, twecde helft 19e eeuw
(Plano 53 F l ,  nr.  58).
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en de instructie hoe men daarbij te werk moet gaan met een een-
voudig astronomisch instrumentarium.
De kortc tekst onder deze illustraties is getiteld Ma'rit'ht al-Sa'at,
'de kennis der uren', en is later in het handschrifï ingeplakt. Hij
hoort echter niet bij de twee aÍbeeldingen van dc Ka'ba. Het
kopiëren van de tekst is nict gedateerd, maar werd waarschijnhik
eind achttiende of eerste hclft negenticnde eeuw voltooid.

6. Een pclgrimsccrtificaat tcn bewijzc van een bezoek aan hct
graf van de Profeet Muhamrnad in Medina, afgclegd ten behoe-
ve van iemand anders. Lithografie, eind negenticnde eeuw.r
Hct certificaat is ongcbruikt. Hct grootste deel van het blad
wordt ingenomcn door ccn afbeelding van het moskeecomplex
in Medina, omgevcn door enige voor pelgrims belangrijke
plaatsen. Het centrale gebouw vertoont de mecste van de
gebruikelijke elementcn: het graf van de Profeet, onder de grote
koepel, de mihrab van 'Uthmán, 

de minhar van de profect, met
aanduiding van de gcbedsplaats voor de Malikieten en Shaf ie-
ten. Daaronder is de tuin van Fatima, met dc gebruikelijke
palm, weergegeven. Ook worden enige lampen afgebeeld. De
poorten van de moskee zijn met hun namen afgebeeld. Opval-
lend is dat geen melding wordt gemaakt van de graven van de
khaliefen Ab[ Bakr en 'Umar. De tekst noemt alleen familie
van de Profeet, zijn dochter Fátima en zijn oom Hamza.
De tekst in grote letter boven de afbeelding luidt: 'de Profeet
heeft gezegd: "Wie mijn graf bezoekt, hem ben ik verplicht
voorspraak [bij Go<l] te geven."'
De tekst onder de aÍbeelding luidt, in verkorte vertaling:

'Lof aan God. Heeft de ziyara volbracht, de pelgrim: . . ..
(naam), komende vanuit Mekka namens: ... (naam), alwaar
hij zonder ophouden de zegenspreuken over de profeet heeft

1 Papier, afmeting: 28,5 x22 cm
aangebracht. Leiden, Plano 53 F

Druk in zwart, inkleuring handmatig
l ,  No .  58 .
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uitgesprokcn. Hij is binnengegaan via de Báb al-Salàm, hceft
voor het vcnster van de Edele Kamer stil gestaan, heeft de
Profeet gegroet namens: ... (naam), zeggende: 'O Gezant
Gods, ik ben tot U gekomen namens: ... (naam), als bezoekcr

fvan Uw graf] namens hem, en weest U dan een voorspraak.
Vervolgens heeft hij bij vertcgenwoordiging degene die in het
graf ligt gegroct, en ook Fatima, en hen die in de Graftuin
liggen, cn hij heeft de Fatiha gereciteerd, en hij hceft voor
hem gebeden om vergiffenis en vervolgens hecft hij bij vcr-
tegenwoordiging een bezock gebracht aanHamza, aan de
martelaren, en aan Quba', en hij heeft een ritueel gebed van
twee buigingen verricht in de moskce, en hij heeft voor hem
gebeden, en hij heeft dit alles bezocht en gezien in Medina,
met God als getuige.
Aldus wordt bevestigd door de getuigcn: ... (plaats voor vier
handtckeningen en stempels).'

De islamitische wet staat toe dat de pelgrimage door een plaats-
vervanger wordt verricht. Het verrichten van de bedevaart is
wel een zuil van de islam, maar niet een plicht die altijd op
iedere individuele gclovige rust. Alleen zij die het zich kunnen
veroorloven de rcis te maken, zonder dat de achterblijvers thuis
tekort komcn, zijn verplicht te gaan. Men mag echter de vervul-
ling van deze plicht uitstellen, zelfs als men in staat is de tocht
naar het Heilige Land te ondernemen. Wanneer iemand die de
pelgrimagc had kunnen vemichten echter sterft zonder ten bede-
vaart gegaan te z1jn, moet een plaatsvervanger op kosten van de
nalatenschap namens de overledene de bedevaart verrichten.'
Het hier getoonde document maakt, als het is ingevuld en on-
derlekend, duidelijk dat de plaatsvervanger ook nog de ziyara
heeft verricht.

I Th.W. Juynboll, Handleiding tot de kennis van de Mohammedaan-
.sche wet volgens de leer der Sia/i'itische ,school. Leiden 1930, p. 127

Het afbeelden van Mekka en Medina op dit soort documentcn
staat in een oude traditie. Er zljn vergelijkbare documenten be-
waard gebleven die uit de dertiende eeuw stammen.l
Het hier behandelde stuk is waarschijnlijk via Indoncsië in Lei-
den terecht gekomen. Het is afkomstig uit een kleine collectie
islamitische gelithografeerde efemera, meest in plano, die
afkomstig is van B.J.O. Schrieke ( I S90- 1945).

1 Nu bewaard in het Trirk ve lslam Eserleri Miizesi in Istanbul. Zie J.
Sourdel-Thomine & D. Sourdel, 'Certificats de pelerinage par procu-
ration à l'époque mamlouke', in JSAI 25 (2001), pp. 212-233.
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Detail van dc afbeelding van de moskee van Mekka, met de
Ka'ba. Een Europese primeur van Adriaan Reland,
De religione mohemmedica libri duo. Utrecht 17ll

(409 F 4, tussen pp. 120-l2l).

EXCURSUS II :
DE EERSTE ILLUSTRATIES VAN DE HEILIGE
PLAATSEN IN EUROPA

De eerste in Europa bekende afbeelding van dc grote moskce in
Mckka staat afgebeeld in Hadriani Relandi De religione
mohammedica l ibrí  duo.Utrecht I l1 l ,  tussen pp.120-121.
Deze atbeelding van hct plein van de Grote Moskee in Mckka is
door de Utrechtse geleerdc Adriaan Reland ( 1676- 1718) als
Europesc primeur in 1111 gepublicccrd. De transformatie dic
heeft plaats gevonden tusscn Oosters model (projcctie in plat
vlak) en Wcsterse tekening (in perspectief) is voor deze afbeel-
ding beter gedocumcnteerd dan bij de tekeningen van Mekka en
Medina door Fischer von Erlach (zie hierna). Relands model
was de tekcning die een moslimse tekenaar had vervaardigd
voor de Zwccdse reiziger en gcleerde Michael Eneman (1616-
nA).t Omdat Enemans informant zich niet crg had bekom-
merd om proporties en perspcctief heeft Rcland, zelf ecn niet
onbekwaam tekenaar en kartograaf, dit voor dc graveur Jan
Goeree ( I 670- I 73 I ) geconigeerd. Reland zegt over deze
correctie hct volgende: 'Aangczien de Turkse tekenaars nogal
slordig zijn bij het inachtnemen van dc proportics van de ruim-
tes en de omvang, heb ik gemcend dat het mij toegestaan was
om op basis van de beschrijvingen van deze tempel die in de
Arabische bocken voorkomen sommige fouten van de afbeel-
ding tc verbeteren, en daaruit is dc gravure dic u nu ziet
ontstaan.'
Reland ontving Enemans tekening van Mekka in de loop van
1714, toen Eneman via de Nedcrlanden naar Zweden terug
reisdc. Eneman bracht bij die gelegcnheid ook ccn bezoek aan
de oudheidkundigc Gijsbert Cuper (1644-1716) in Deventer.

I Hadriani Relandi De religione mohammedica líbri duo. Utrecht
t 7 1 7 , p . 1 1 9 .
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AÍbcclding van MLlzdalifa, ook een Europcsc primeur van

Adriaan Reland, De religione mohammedica l ibri duo.Utrccht
11  t1  (409  F  4 ,  p .  I  I  5 ) .

Cuper, die mct vcle gelecrden en rcizigcrs corrcspondeerde, zal
wcl vooral belangstelling hebben gchad voor dt: kopieën van
Griekse inscripties die Encman van zijn rcis had mcegebracht,
cn mogelijk ook voor dc complctc mumrnie dic Eneman in
Egypte had gekocht.r
Behalve de afbeelding van Mekkabezat Encman IninstL'ns nog
één andere aÍbcclding, namelijk van Muzdalifa, ecn van dc
stadia in het bedevaarlritucel buiten Mekka. en ook MuzdaliÍa
is door Reland afgebceld, ook een Europese primeur.r En ook
hier is dc afbeelding van de ornheinde ruimte cn de minaret in
Muzdalifa door Reland zelf of door de graveur Jan Goeree
nedes perspectivisch wecrgegeven. We mogen aannemen dat
ook deze afbeelding van Muzdalifa door Reland gercconstru-
eerd is op dezelfde wijze als hij ook de aÍbeelding van dc
moskee in Mekka heeft bewerkt. En zoudcn we dan ook mogen
aannemen dat het voorbecld van Rclands aÍbeelding van
Muzdalifa, en om dczclfde rcden ook die van Mekka, ecn
tweedimensionale tekcning is geweest, zoals wc die bijvoor-
bceld kennen uit het werk van Muhyr al-DTn LárT (gest. 933/
1526-1527), en van de eerdcrgenoemde losse aÍbeeldingen van
Mekka en Medina?

2. Een iets latere westerse aÍbcelding van Mekka en Mcdina uit
de achttiende ccuw is getekcnd door Johann Bernhard Fischcr
von Erlach (1656-1723) en door hem voor het eerst gepubli-
ceerd in 1121.3

I K.U. Nylander in zijn inleiding bij Michael Eneman, Resa i Orienten
I  7 I  I  -  I  7  I  2 .  Uppsala 1889,  p.  xv.
2 Hadriani Relandi De relígione mohantnrcdica lihri duo. Utrecht
1 7 1 7 ,  p .  I  1 5 .
3 Hij signeert zijn aÍbeelding van Mekka met zijn init ialen: 'J.B.F.v.E

dcl . '
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De aÍbeeldingen van Fischer von Erlach' zijn gcbaseerd op cen
door een moslim ('un certain Ingenieur Arabe') vervaardigd
origineel. Maar wie naar deze beide tekeningen van Fischer von
Erlach krjkt ziet direct dat de tekenaar allerlei stij lelementen
van de Europese architectonische tekenkunst heeft toegepast.
Zowel Mekka als Medina zijn in perspectief getekend en beide
zijn ook nog eens voorzien van een stedelijke omgeving. Men
mag echter aannemen dat het Arabische model voor deze twee
afbeeldingen de bekende vlakke projecties van de heiligc
plaatsen zijn geweest, maar dat was een stijl van tekenen die in
het begin van de achttiende eeuw in Europa niet meer aanvaard-
baar was. Nadere informatie ontbreekt echter hierover bij
Fischer von Erlach. Het resultaat is een perspectivisch min of
meer verantwoorde afbeelding, die niettemin zeer van de
werkelijkheid verschilt.
Beide sets afbeeldingen van Mekka, die van Eneman/Reland en
die van Fischer von Erlach, zijn dus gebaseerd op door moslims
vervaardigde originelen, wat ook begrijpelijk is omdat Mekka
en Medina toen, cn nu, voor christencn niet toegankclijk zijn cn
eerstehands informatie dus niet beschikbaar was.'
Op het eerste gezicht li jken de beide sets aÍbeeldingen nict aan
elkaar verwant te zijn noch op csn gemeenschappelijke bron te
zijn gebaseerd. Maar als men ecn bewust gemaakte transfor-
matie van de islamitische tweedimensionele voorstelling naar
een Europese perspectivische aÍbeelding veronderstelt wordt

I In zijn werk EntwurlJ'einer hisÍorischen Architeklur, Ridgewood,
N.J. 1964 (reprint van de editie Leipzig 1725), maar vooral bekeken
naar de reproductie bij Oleg Grabar 'A preliminary note on two l8th
century representations of Mekka and Medina', in.ISAI 25 (2001), pp.
268-274.
2 'I l  n'êt permis a aucun Chretien d'approcher de ce l ieu, so0s peine
d'être brulé vif, ou de prendre le Turban.' Bijschrift bij de afbeelding
van de moskee in Medina bii J.B. Fischer von Erlach.

WiÈÈiittrÀ*1la1Xtl r11

Portret van Adriaan Reland, bij de gegraveerde titel van de
tweede cditie van zijn baanbrekende bock over de islam, De
religione mohammedica libri duo.lJtrccht 1711 (409 F 4).

r
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Afbeelding van Medina, met de moskcc van de Profeet
Muhammad. Een Europese primeur door Johann Bernhard

Fischer von Erlach, gepubliceerd in ll2l, in zijn
Entwur/f einer historischen Architektur.

ï
È

Afbeelding van Mekka, met de grote moskee en de Ka'ba. De
tweede in Europa bekend geworden afbeelding, door Johann
Bernhard Fischer von Erlach, gepubliceerd tn 1721, in ztjn

Entwuríï einer historischen Architektur.
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het verhaal toch iets anders. Ik houd het, met die aanname, voor
mogelijk en waarschijnlijk dat de tekcningen van Fischer von
Erlach en van Encman teruggaan op gelijksoorlige islamitische
afbeeldingen. Het moet daarbij gaan om de bekende
afbeeldingen die projecties in een plat vlak vertonen. Ik ken
geen perspectivisch getekende afbeeldingen van de islamitische
heiligdommen in die tijd,' een genre waarvan Grabar voorlopig
wel het bestaan aanneemt maar waarvan het eerste voorbeeld
nogzal moeten wordcn gevonden. Reland heeft er naar eigen
zeggen voor een beter begrip van het uiterlijk van de moskee in
Mekka de betrekkelijke literatuur op nageslagen, hoewel hij
daarover geen details geeft en evenmin in zijn lijst van gebruik-
te handschriften een tekst noemt die daarvoor in aanmerking
zou kunnen komen.2 Fischer von Erlach geeft ook nog een
afbeelding van de moskee in Medina, iets waarover Reland
kennelijk niet de beschikking had, terwijl Eneman alleen nog
een kleine aÍbeelding van Muzdalifa in de aanbieding had.

I De perspectivische weergave van Mekka en Medina lijkt pas te
beginnen met de vroeg-negentiende eeuwse aÍbeeldingen van de bcide
heil ige plaatsen in Osmaanse handschriften van al-GazllT's Dula i l al-
Khayrat.
2 'Index codicum orientalium manuscriptorum, quos citavimus, &
quibus usi sumus ... '  op l0 ongenummerde bladzijden aan het eind
van zijn boek.
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