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5.15. Antoin Sevruguin, Muur eener ruine met spijkerschrift (Perzië), Rijksmuseum voor Volkenkunde Leiden,
Bosschart-Collectie Iran 512, Bb12/3349 (Waarschijnlijk een broer van de fotograaf).
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Then he [Jamshid] ordered the demons to mix clay and water and pack the mixture into
molds for bricks. They made foundations of stone and plaster; then, using the science of
geometry, they made the superstructure with bricks. In this way they built public baths and
castles, and palaces that are a refuge against misfortune.
Abdolqasem Ferdowsi, Shahnameh,The Persian Book of Kings,
Vertaling door Dick Davis, Penguin Books (Londen, 2007), 7.

“…To those who have eyes it’s hard to say the world has nothing to show.Yet it’s the truth,
believe me. If you want to know the world, all you need to do is listen. What people see
when they travel is never more than an illusion. Shadows chasing other shadows. The roads
and countries teach us nothing we don’t know already, nothing we can’t hear within
ourselves in the peace of the night.”
Amin Maalouf, Balthasar’s Odyssey,Vintage
(Londen 2003), 24f.
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3.68. Ernst Herzfeld (1928 : fig. 28), Petit escalier oriental de la cour d’honneur.

5.42. Percy Zachariah Cox, Hall of Xerxes showing north wall of plinth, 1908, (12 x 17),
Royal Geographical Society, Londen, 082643.
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1.10. E.F. Schmidt, ‘Persepolis’, I,Volume LXVII, 1953, 1, 53, Apadana. Central façade of northern stairway (direction of view, S).
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1. De Europese perceptie van Persepolis in schrift en beeld
Toen de delegatie weg was, zei de sjah: ‘U zei dat u schrijft, waar schrijft u over?’
‘Ik zoek naar sporen van de geschiedenis in de oude ruïnes, maar mijn grote liefde gaat uit naar de gewone mensen…’
Kader Abdolah, De Koning, De Geus (Breda 2011), p. 386.

(belasting) of geschenken aan de koning der koningen, nu waren het de
genodigden uit alle delen van de wereld, die met hun bezoek aan het grootste monument van het vroege Iran, Persepolis, eer bewezen aan de sjah der
sjahs, het land
Perzië en zijn (moderne) geschiedenis. Uit de journalistieke berichtgeving is
helaas niet op te maken welk beeld de gasten zich tijdens de feestelijkheden
vormden van de vroegere pracht en glorie van de antieke monumenten.
Zij zagen uiteraard alleen ruïnes en konden waarschijnlijk alleen met eerder
verworven kennis en met behulp van de tijdens de festiviteiten gepresenteerde papieren reconstructies van Persepolis (1971) door de Duitse
architect en archeoloog Friedrich Krefter (1898-1995) een voorstelling
maken van het oorspronkelijke paleiscomplex.4 Het waren immers Alexander
de Grote en zijn mannen die als laatsten de paleizen in 330 v. Chr. hebben
aanschouwd alvorens ze te vernietigen. De festiviteiten van 1971 konden de
verloren glorie natuurlijk niet doen herleven. Wel werd door de enorme
en theatrale viering duidelijk gemaakt dat de grandeur van Persepolis, het
symbool van grootkoninklijke macht, tot op dat moment behouden was
gebleven. Persepolis werd aan een wereldwijd, maar vooral westers publiek
voorgesteld – een publiek dat zich waarschijnlijk nauwelijks realiseerde dat
aan de herontdekking van het paleiscomplex een proces vooraf ging dat
eeuwen eerder in Europa was begonnen en dat door nieuwsgierigheid was
voortgebracht.
Die Europese nieuwsgierigheid naar de Achaemenidische monumenten in
Persepolis is vanaf de veertiende eeuw waar te nemen. In teksten en met
behulp van tekeningen en later foto’s hebben Europeanen vanaf die tijd
getracht de architectuur en de kunst van het complex te onthullen. In latere
tijd deden zij ook pogingen om het complex te reconstrueren.
De al genoemde papieren reconstructies van Krefter en de recente driedimensionale virtuele reconstructie van Farzin Rezaeian (2004) zijn de laatste in een reeks van pogingen om de toeschouwer te laten zien wat Alexander de Grote in vlammen had doen opgaan.5 Met behulp van deze reconstructies en op basis van het onderzoek van archeologen als Ernst Herzfeld
(1931-1934), Erich F. Schmidt (1934-1939) en van latere onderzoekers als Ali
Sami (1941-1961), Cesare Carbone, Giuseppe Tilia en Ann Britt-Tilia (19641979) en Akbar Tadjvidi (1968-1972), kan de geïnteresseerde bezoeker zich
vandaag de dag een redelijk goed beeld vormen van de oorspronkelijke
architectuur en de kunst van het complex.6 Voor bezoekers – onderzoekers
en reizigers – die vóór de grootscheepse opgravingen van Ernst Herzfeld

1.1 Inleiding
In de herfst van het jaar 1971 richtte de blik van de wereld zich voor een
aantal dagen op Persepolis.Vorstelijke personen, presidenten, regeringsleiders
en vele andere hooggeplaatste genodigden reisden van 12 t/m 16 oktober
naar het Achaemenidische paleiscomplex ‘Persepolis’, nabij Shiraz, om als gast
van sjah Mohammad Reza Pahlavi (1941-1979) het feest ter ere van het
2500-jarige bestaan van de Perzische monarchie te vieren. Doel van de
festiviteiten was om naast de grandioze Iraanse geschiedenis en cultuur, de
dynastie van de sjah en vooral de tijdens zijn bewind verkregen moderne
economische verworvenheden onder de aandacht te brengen.
De sjah der sjahs had kosten nog moeite gespaard om het feest in Persepolis
te doen lijken op datgene wat een Achaemenidische koning waardig zou zijn
geweest. Aan Cyrus de Grote (c. 558-530 v. Chr), de grondlegger van het
Achaemenidische rijk, werd tijdens de festiviteiten nadrukkelijk eer bewezen.
De Cyruscilinder, een cilindervormig klei object waarop in het Akkadisch
over ideaal heerserschap, rechten van de mens en vrijheid van godsdienst
wordt gesproken, werd het symbool bij uitstek om de generositeit en
ruimdenkendheid van deze Achaemenidische heerser en zijn opvolgers aan
te tonen, van een lijn waarvan uiteindelijk Mohammad Reza Pahlavi de voorlopige sluitsteen claimde te zijn.1 De defilés van soldaten in historische kostuums, de uitgebreide en smaakvolle banketten, de vele sfeervolle en vooral
rijk ingerichte tenten, de speciaal aangelegde fraaie tuinen, de spectaculaire
lichtshows en het overweldigende vuurwerk maakten, dat het feest in Persepolis niet het feest van het jaar, maar het feest van de vijfentwintig eeuwen
werd genoemd. Het was een oriëntaals Hollywood in het echt waarover in
Europese kranten en tijdschriften in die tijd uitgebreid wordt bericht.2 (Fig 1.1)
In deze berichtgeving staat overigens niet alleen het uitbundige en exorbitante feestelijke programma centraal, ook is er wel degelijk aandacht voor
de schaduwzijde van het feest door te wijzen op de negatieve kritieken die
door verschillende Iraniërs, die in Europa in ballingschap leefden, op het feest
werden geuit.3 (Fig 1.2) Velen zullen zich echter nauwelijks van deze kritiek
bewust zijn geweest. Zij hadden via televisiereportages alleen oog voor de
sjah, diens familie en de luisterrijke viering en beseften amper wat op sociaal en economisch gebied in Iran gaande was, noch welk historisch ‘ritueel’
tijdens de festiviteiten werd gesuggereerd, heropgevoerd. De decadente
sfeer en de vele voorname gasten deden namelijk de oude luister van deze
eens allerbelangrijkste Achaemenidische ceremoniële plaats opnieuw herleven. Brachten destijds de vele volkeren van het Achaemenidische rijk tribuut
11
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(1879-1948) in 1931 Persepolis bezochten moet dit een veel moeilijker
opgave zijn geweest.
Persepolis was tot die tijd in Europa slechts bij een kleine groep geïnteresseerden bekend. Toch hebben de Europese reisverslagen en het archeologische
onderzoek de discussie over Persepolis eeuwenlang gaande gehouden en een
belangrijke bijdrage geleverd om de uniciteit van het Achaemenidische paleiscomplex voor het grote publiek te ontsluiten, juist ook omdat de Europese
bezoekers niet alleen in teksten hun impressies hebben vastgelegd, maar ook
in tekeningen en vooral foto’s.
1.2 Persepolis = Takht-e Jamshid = Chehel Minar.
De plaats die de Grieken in de tijd van Darius (522-486 v. Chr.) Persepolis,
stad van de Perzen, hebben genoemd en die de Perzen zelf Parsa noemden,
wordt vandaag de dag beschouwd als één van de fascinerendste ‘sites’ uit de
antieke wereld. Gelegen in het zuiden van Iran, in de provincie Fars, nabij
Shiraz, maakt dit Achaemenidische paleiscomplex door de restanten van zijn
pracht en praal nog steeds een overweldigende indruk op bezoekers.Velen
van hen beleven een historische sensatie als ze voor het eerst de grootse
afmetingen en de schoonheid van de monumenten aanschouwen, zoals die in
de vlakte van Marvdasht gelegen zijn. Deze sensatie of ontroering is voor
veel Europese bezoekers aanleiding geweest om over de Achaemenidische
monumenten te schrijven en ze bovendien met behulp van tekenkunst of
fotografie in beeld te brengen om op die manier tot beter (kunst)historisch
inzicht te komen.7 (Fig 1.3 – 1.5)
Persepolis wordt gezien als het kroonjuweel van de Achaemenidische
tectuur of, zoals Shahbazi het mooi, maar wel wat vergevoerd, heeft
verwoord, als de bloem van vijf millennia kunst uit het Nabije Oosten. Het
complex is Perzisch wat ontwerp en uitvoering betreft maar verenigt ook
kunststijlen en technieken van verschillende andere culturen uit het Nabije
Oosten met elkaar. Sommige onderzoekers beschouwen Persepolis vooral
als koningskunst omdat het paleis toont wat koning Darius I tot uitdrukking
heeft willen brengen: de koninklijke macht en de weelde van het Achaemenidische rijk, waarin vroomheid, controle en harmonieuze orde centraal
staan.8 Uit opgegraven kleitabletten blijkt dat er betalingen werden verricht
aan ambachtslieden en kunstenaars, die uit verschillende delen van het
Perzische Rijk afkomstig waren: Meden, Elamieten, Egyptenaren, Mesopotamiërs, Grieken en Anatoliërs. Dat de Achaemeniden zich bewust waren
van het feit dat zij voor hun architectuur de talenten van verschillende werklieden en kostbare materialen uit het gehele rijk gebruikten en in hun monumenten verenigden, blijkt uit de funderingsteksten van een ander paleis, dat
van Darius in Susa, waar hij in Oud-Perzisch, Babylonisch en Elamitisch heeft
laten optekenen uit welke provinciën van zijn rijk hij bouwmateriaal had
laten halen en welke arbeiders hij had aangesteld. Susa was eens de hoofdstad van de Elamieten en werd na de verwoesting door de Assyriërs in 640
voor Chr. door de Achaemeniden als administratief centrum in ere hersteld.

1.1. Feest in Persepolis ter ere van het 2500-jarige bestaan van de Perzische monarchie, oktober 1971. (http://www.kavehfarrokh.com/wp-content/uploads/2011/04/4recrreation-of-Afsharid-Troops-1971.jpg).

1.2. Cartoon ‘De sjah: ‘ …Proost, op mijn gezondheid…!’,
Volkskrant d.d. vrijdag 15 oktober 1971, p. 3.
12
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1.3. Kaart Perzië; negentiende- en begin twintigste eeuw. Ontwerp door Martin Hense.

In Susa bevinden zich nog steeds de resten van de paleizen van Darius,
Xerxes, Artaxerxes I en II en Darius II.9 In Persepolis werkten de arbeiders,
van de gewone tot de beeldhouwers, in groepen. Ze zijn geïdentificeerd aan
de hand van de door hen, op verschillende bouwfragmenten, achtergelaten
merktekens.Voor de bouw van de monumenten werden voornamelijk steen,
hout en lemen of gebakken geglazuurde stenen gebruikt. De monumenten
zijn voorzien van een drietalig spijkerschrift (Oud-Perzisch, Elamitisch en
Akkadisch), waaruit onder andere kan worden opgemaakt wie de opdrachtgever is geweest. Kleuren, hoofdzakelijk groen, rood, oranje, blauw en goud,

dienden om de zuilen en de bas-reliëfs te verfraaien. De laatste waren ooit
tevens versierd met edelstenen en gouden oorbellen of haarbanden. Dat
Persepolis vanaf de stichting door Darius I net als Susa als administratief
centrum heeft gediend blijkt uit de in het Elamitisch gestelde spijkerschrifttabletten, die in de garnizoenskwartieren en in het Schathuis zijn ontdekt,
de zogenaamde Persepolis Fortification Tablets (1933-1934) en de Persepolis
Treasury tablets (1936-1938). De teksten geven een beeld van de transacties
en betalingen, die in het Achaemenidische rijk hebben plaatsgevonden, voornamelijk in natura en soms in zilver of goud.10
13
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Desondanks gebruikten de Achaemenidische koningen Persepolis voornamelijk als een ceremoniële locatie. Tijdens het Perzische Nieuwjaar
(Norouz), dat ook vandaag de dag in Iran nog gevierd wordt rond 21
maart, brachten delegaties van de verschillende volkeren uit het rijk de
koning een bezoek en betoonden hem eer door het overhandigen van
tribuut of geschenken.11 De bas-reliëfs op de façades van de monumenten
zijn hiervan de stille getuigen; ze tonen de koning zittend op een troon
gedragen door alle volkeren uit het Achaemenidische rijk, of de koning
wandelend onder een parasol of een delegatie ontvangend of rijen tribuutdragers met hun giften. Zo verbeelden ze de macht en de pracht en praal
van het rijk en de plechtige en protocollaire wijze waarop het bezoek
verliep. Ook wordt het koninklijk archetype uitgebeeld: de mythische of
koninklijke held of de koning als gewone Perzische man maar in gevecht
met een leeuw of fabeldier. 12
Naast deze symboliek van koninklijke macht, beeldt de sculptuur elementen
uit de natuur uit.Veelvuldig zijn rijen cipressen, palmbomen en riet weergegeven en rozetten, bestaande uit twaalf blaadjes, die de twaalf maanden van
het zonnejaar symboliseren. Dieren, zoals leeuwen, stieren en griffioenen
zijn alom vertegenwoordigd. De leeuw werd geassocieerd met de zon en
de horens van de stier duiden op de halve maan. Een bas-reliëf van het
gevecht van de leeuw met de stier symboliseert zo de overwinning van de
dag op de nacht of het verdwijnen van de winter met de komst van de
lente en het nieuwe jaar. Een gevleugelde figuur in een cirkel afgebeeld, die
Farr, de beschermer van de Perzen en brenger van voorspoed symboliseert, wordt soms ook als de godheid Ahura Mazda aangeduid.13 De religie
van de Achaemenieden was immers gecentreerd rondom Ahura Mazda, de
godheid die de wereld had gecreëerd en boven alle andere goden stond.
Hij had aan de Achaemenidische koning het recht gegeven om over alle
volkeren te regeren.14
Persepolis is aangelegd op een kunstmatig en gedeeltelijk uit de rots gehouwen rechthoekig terras (ca. 300 x 455 m), dat uit drie niveaus bestaat.(Fig 1.4 en 1.5) Het complex is voornamelijk in de tijd van Darius I
(522-486 v. Chr.) en Xerxes I (483-465 v. Chr) gebouwd, hoewel ook in
latere regeringsperioden nog bouwactiviteiten hebben plaatsgevonden.15
De Toegangstrap, (Fig 1.6) in het noordwesten, leidt bezoekers naar het
terras, waarop zich veertien kolossale, in grijze kalksteen uitgevoerde
monumenten bevinden, waarvan de belangrijkste zijn: de Poort van alle
Landen (ook wel Poort van Xerxes genoemd), de Apadana (audiëntiehal
1.4. Plattegrond Persepolis naar E.F. Schmidt.. Ontwerp door Martin Hense.
van Darius), de paleizen van Darius (Tačara) en Xerxes (Hadish), Paleis D,
Paleis G en Paleis H (Artaxerxes III), het Tripylon (Vergaderhal, het Drievoudig Poortgebouw of Centraal Gebouw), de Honderd-Zuilenhal (Troongeleid. Overtollig regenwater op het terras werd naar de omringende vlakte
hal), de Schatkamer en de Harem (Zuidoostgebouw).16 Persepolis had een
afgevoerd. Licht in de paleizen viel via de portieken of via de daken naar
ingenieus drainagesysteem, dat tegenwoordig nog steeds op verschillende
binnen.17
plaatsen zichtbaar is. Water werd kunstmatig vanaf een bron, die zich enige
De Poort van alle Landen bevindt zich nabij de Toegangstrap en bevatte vier
kilometers ten noordwesten van het paleiscomplex bevond, naar het terras
hoge zuilen. (Fig 1.7 en 1.8) Vandaag de dag resten er nog twee. De soms
14
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zijn armbanden, oorringen en halssnoeren waren in kostbare metalen en
edelstenen uitgevoerd. Het trappencomplex in het zuiden van het paleis leidt
naar de zuidelijke binnenplaats. Uit de door Xerxes op het paleis aangebrachte inscripties is op te maken dat hij de zoon van Darius is en dat zijn
vader het bij de gratie van Ahura Mazda heeft laten bouwen. Artaxerxes III
heeft in latere tijd een trap tegen het noordwesten van het paleis laten aanleggen.21
Het paleis van Xerxes wordt ook wel Hadish, ‘privéverblijf’, genoemd en is
tweemaal zo groot als het paleis van Darius. (Fig 1.12 en 1.13) Het had een
vierkante hal waarin 36 zuilen stonden, een portiek met twaalf zuilen in het
noorden en een lang balkon dat uitzicht bood op de vlakte in het zuiden.
De westelijke vleugel van de harem kon vanaf het balkon via trappen worden
bereikt. De hoofdzaal had negentien stenen vensters en vier nissen uit
monolieten gehouwen. Aan de oost- en westkant van het gebouw bevonden
zich trappen en verschillende ruimten voor soldaten en voorraden. De basreliëfs tonen koning Xerxes die een hoge, eenvoudige cilindrische kroon
draagt, gevolgd door twee dienaren die een parasol, handdoek of vliegenmepper dragen.Voor de bouw is in vergelijking met de andere paleizen een
fijnere steensoort gebruikt, waardoor het door de brand ten tijde van
Alexander meer beschadigd is.22
Bij de paleizen van Darius en Xerxes bevinden zich nog drie andere, in een
zeer ruïneuze staat verkerende, paleizen. Ze kunnen niet met zekerheid aan
een Achaemenidische koning worden toegescheven. Schmidt heeft ze om
die reden met een letter aangeduid. Het betreffen de paleizen D, G, en H. 23
De Harem van Xerxes ofwel het Zuidoostgebouw, ligt ten westen van de
schatkamer en is in twee vleugels gebouwd; het bestaat uit verschillende
ruimten. De oostelijke vleugel is tijdens de officiële opgravingen door
Friedrich Krefter gereconstrueerd om als huis voor de expeditieleden te
kunnen dienen. Tegenwoordig is het een museum. De hoofdingang van de
Harem bevindt zich in het zuiden. Bas-reliëfs op de deurposten tonen hoe
Xerxes de ruimte betreedt gevolgd door twee dienaren. Andere bas-reliëfs
laten de koninklijke held zien in gevecht met een leeuw of fabeldier en
Perzische soldaten die een lans dragen. Naast deze bas-reliëfs zijn er in de
steen gekerfde tekeningen van de stichters van het latere Sassanidische rijk
te vinden. Deze wijzen er volgens Shahbazi op dat dit gedeelte van Persepolis na de verwoesting door Alexander nog werd gebruikt.24
Het Tripylon ofwel de Vergaderhal, het Drievoudig Poortgebouw of het
Centrale Gebouw, bevindt zich in het centrum van het terras. (Fig 1.14 en
1.15) Het had drie deuropeningen en vier zuilen. De toegangstrap leidde tot
de noordelijke portiek, waar twee zuilen stonden. Op de deurposten bevinden zich bas-reliëfs die gekleurd waren. Één toont de koning zittend op zijn
troon, onder een baldakijn, met de kroonprins achter zich. De troon wordt
gedragen door de volkeren ‘van alle landen’, dat wil zeggen alle volkeren uit
het Achaemenische rijk. Andere bas-reliëfs tonen de koning die het paleis
verlaat, gevolgd door twee dienaren met een parasol en een vliegenmepper.

twintig meter hoge houten of stenen zuilen en de houten daken werden met
behulp van steigers en metalen katrollen geplaatst. De zuilen waren gekleurd
en de kapitelen hadden de vorm van dieren met dubbele koppen zoals stieren, leeuwen en adelaars. De lemen muren waren betegeld met geglazuurde
groene, blauwe en oranje tegels. Het gebouw had een westelijke ingang en
twee uitgangen, een oostelijke en een zuidelijke. Twee kolossale gevleugelde
stieren vormen de deurposten in het westen. Die in het oosten bevatten
gevleugelde stieren met een mensenhoofd. Deze laatste ‘beschermers’ zijn te
vergelijken met Assyrische prototypen. Het drietalige spijkerschrift (Elamitisch, Oud-Perzisch en Babylonisch) dat in de Poort is gebeiteld vertelt dat
Xerxes de godheid Ahura Mazda vereerde en dat hij met behulp van deze
godheid het monument heeft laten bouwen.18 De grote toegangspoorten,
die tijdens ceremonies werden geopend, bevatten ook kleinere deuren voor
het dagelijkse gebruik. De deuren waren voorzien van zilveren of gouden
rozetten.
Aan de zuidelijke rand van het terras ligt de Apadana, de audiëntiehal van
de Achaemenidische koningen, waarvan de vierkante hoofdzaal 36 zuilen
bevatte. (Fig 1.9 en 1.10) Drie portieken, in het westen, noorden en oosten,
telden elk twaalf zuilen. Deze in totaal 72 zuilen waren meer dan negentien
meter hoog. Het gebouw was aan de noordelijke en oostelijke zijde via een
enorm met vele bas-reliëfs versierd trappencomplex voor bezoekers toegankelijk.19 In 1933 ontdekte Friedrich Krefter in de fundering van de
Apadana gouden en zilveren plakkaten die een drietalig spijkerschrift
(Foundation inscription) bevatten waarin Darius zichzelf introduceert en
over de omvang van zijn rijk spreekt.20
Achter de Apadana bevinden zich de woonpaleizen van Darius en Xerxes.
Toegang tot deze gebouwen verliep via een drievoudig poortgebouw,
meestal aangeduid als Tripylon, ofwel de Vergaderhal, dat tevens toegang gaf
tot de Harem. Het paleis van Darius, ook Tačara of ‘winterpaleis’ genoemd,
ligt ongeveer drie meter hoger dan de Apadana en heeft een rechthoekig
grondplan. (Fig 1.11) De façade van het paleis stond model voor de façades
van de rotsgraven in de omgeving, en de bas-reliëfs van het paleis dienden als
voorbeeld voor de bas-reliëfs die in de andere paleizen zijn aangebracht.
Het paleis van Darius bestaat uit een hoofdzaal, een portico en omringende
vertrekken. Zes monumentale deuropeningen verbinden de hoofdzaal, die
twaalf zuilen had, met de andere ruimten. Het paleis bevat vier stenen vensters en acht nissen die uit monolieten gehouwen zijn en waarop in drietalig
spijkerschrift te lezen is dat deze zijn gemaakt voor het koninklijke huis van
Darius. De vensters waren voorzien van luiken die waarschijnlijk van hout
waren gemaakt. Gecanneleerde Egyptische kroonlijsten zijn bovenop de
vensters, nissen en deurstijlen geplaatst. De deurposten zijn versierd met
enorme bas-reliëfs, die alle gekleurd waren en die de volgende thema’s
uitbeelden: Koning Darius begeleid door dienaren, de koninklijke held in gevecht met een leeuw of een fabeldier en Perzische lansdragers. Darius draagt
op de bas-reliëfs een ooit met bladgoud bedekte gekanteelde kroon. Ook
15
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worden, is welke reden Alexander de Grote heeft gehad om in 330 v. Chr.
Persepolis door brand te verwoesten? Was het wraak omdat Xerxes in 480
v. Chr. de Atheense tempels had verwoest? Gebeurde het zoals antieke
schrijvers overleveren na een uitbundig feest, op instigatie van de Griekse
courtisane ‘Thaïs’? Of wilde Alexander het hart van het Perzische rijk vernietigen en zichzelf als nieuwe en unieke, vanuit Babylon regerende, heerser
poneren? Het feit blijft dat de eens zo prachtige ceremoniële residentie van
de Achaemeniden veranderde in een ruïne.30 Berichtgeving over wat er
daarna met het verwoeste paleiscomplex is gebeurd, ontbreekt.Van wat er
na de verwoesting nog stond, verdwenen de beschildering en de kostbaarheden waarschijnlijk al vrij snel. Delen van zuilen en bas-reliëfs werden in
de loop van de tijd ongetwijfeld gebruikt voor de constructie van nieuwe
bouwwerken of werden door reizigers als souvenirs meegenomen. Maar
ondanks de verwoesting en de naderhand aangebrachte vernielingen is het
opmerkelijk dat Persepolis toch een plaats bleef waar voortdurend reizigers
naar toe trokken om zich aan de overblijfselen te vergapen.

De koning draagt een hoge, onversierde cilindrische kroon die spits toeloopt
en kenmerkend is voor Artaxerxes I. Kroon, baard en armen waren versierd
met edelstenen en kostbare metalen.25
In de zuidoostelijke hoek van het terras ligt de Schatkamer. Archeologen
hebben hier de al genoemde Elamitische kleitabletten gevonden.
Het noordoostelijkste gebouw is de Honderd-Zuilenhal die net zoals de
Apadana diende als ceremoniële ruimte.(Fig 1.16-1.19) Schmidt noemt het
gebouw de Troonhal, omdat vele bas-reliëfs het tafereel van de koning op de
troon uitbeelden.26 De vierkante hoofdzaal bevatte honderd, ongeveer 14
meter hoge, zuilen. De kapitelen bestonden uit dubbele stierenkoppen. De
portiek in het noorden had twaalf zuilen. Inscripties in spijkerschrift leggen
uit dat de bouw in de tijd van Xerxes begonnen is en tijdens Artaxerxes
werd voltooid. De bas-reliëfs tonen telkens Artaxerxes op de troon. Onder
elke troon zijn vijf rijen met in totaal vijftig soldaten uitgebeeld: vijf Perzische
soldaten staan in elke rij tegenover vijf Medische. De bas-reliëfs op de andere deurposten zijn gelijk aan die van het paleis van Darius en de Harem en
tonen de koninklijke held in gevecht met een wezen dat geduid wordt als
een leeuw, een leeuwachtig fabeldier met vogelkop, een stier of een
gehoornd leeuwachtig fabeldier. Op de open ruimte vóór het paleis van
Xerxes bevindt zich een ander, waarschijnlijk nooit voltooid, poortgebouw.
De berg Kuh-e Rahmat, ‘Berg van barmhartigheid’, vormt aan de oostzijde
van het paleisterras een oogstrelend, door de natuur gevormd decor. In de
bergwand bevinden zich drie rotsgraven. Het noordelijkste graf was bestemd
voor Artaxerxes III, het middelste voor Artaxerxes II en het zuidelijkst
gelegen, nooit voltooide rotsgraf voor Darius III. In de nabije omgeving van
Persepolis, in Naqsh-e Rustam, bevinden zich in een imposante rotswand de
graven van Darius I en vermoedelijk die van zijn opvolgers, Xerxes,
Artaxerxes I en Darius II. In Pasargadae, waar ook funderingen en resten van
Achaemenidische architectuur zijn aangetroffen, bevindt zich het markante
mausoleum van Cyrus, de stichter van het Achaemenidische rijk.27

1.3 Vraagstelling en werkwijze
Mijn belangstelling voor de Achaemenidische monumenten in Persepolis en
de beeldvorming van dit paleiscomplex werd vele jaren geleden gewekt door
de colleges van prof. dr. Heleen Sancisi-Weerdenburg aan de Universiteit
Utrecht en door haar catalogus Persepolis en Pasargadae in wisselend
Perspectief. Iraanse oudheden beschreven en getekend door Europese reizigers
(Groningen/Leiden 1989). Mijn passie voor fotografie bracht mij er na
verloop van tijd toe tevens onderzoek te verrichten naar die Europese
reizigers en onderzoekers, die Persepolis met behulp van hun camera’s hadden vastgelegd. Daar waar Sancisi haar onderzoek naar Europese reizigers
en hun tekeningen van Persepolis rond 1850 had beeïndigd, wilde ik doorgaan en vooral ook de fotografie van dit Achaemenidische paleiscomplex
bestuderen. Sancisi concludeerde terecht dat maar weinig onderzoek gedaan
was naar Europese reizigers, die op weg waren gegaan naar Persepolis en
naar datgene wat in hun reisverslagen wordt vermeld en is geïllustreerd.
Ongetwijfeld is de hoge mate van subjectiviteit die deze reisboeken bezitten
en de voortdurende discussie over de waarde van reisverslagen als historische bron hieraan debet geweest.Voor wat reizigers in Persepolis betreft
heeft George Nathaniel Curzon als eerste pionierswerk verricht. In zijn
Persia and the Persian Question (Londen 1892) geeft hij uitgebreid informatie
over de bevindingen van Europese reizigers, die vóór hem deze antieke site
hadden bezocht. De Rotterdamse zakenman Albert P.H. Hotz (1855-1930)
leverde zo’n twintig jaar later voor Nederlandse reizigers in Persepolis
soortgelijk baanbrekend werk (1911). Braaksma stelde vervolgens in 1938 in
zijn dissertatie de berichten over geheel Perzië in de Engelse reisliteratuur
aan de orde. Gabriel volgde met zijn studie Die Erforschung Persiens (Wenen
1952), waarin hij uitgebreid informeerde over Europese reizigers, die Perzië
hadden bezocht. Arndt verrichtte als laatste vóór Sancisi onderzoek naar

In Iran wordt Persepolis ook wel Takht-e Jamshid, ‘Troon van Jamshid’,
genoemd, naar de mythische koning Jamshid. De locatie werd door vroegere
Perzen beleefd als plaats van verering. Koning Jamshid werd door latere
Islamitische schrijvers geïdentificeerd met Salomo, de koning van het oude
Israël.28 Andere namen waarmee Persepolis is aangeduid, zijn Sad Sotun
(Honderd zuilen) of Chehel Minar (Veertig zuilen), vanwege de vele zuilen
die ooit de grote hal of Apadana vormden. De verschillende benamingen
voor Persepolis hebben bij Europeanen vaak tot verwarring geleid.
In Europese reisverslagen wordt om die reden voortdurend de vraag gesteld
of Chehel Minar nu wel het antieke Persepolis is. Pas met de ontcijfering van
het spijkerschrift in de eerste helft van de negentiende eeuw kon het raadsel
definitief worden opgelost.29
Een vraag die de Europese bezoekers ook voortdurend hebben gesteld
en waarop tot op de dag van vandaag geen precies antwoord gegeven kan
16
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1.7. E.F. Schmidt, ‘Persepolis’, I,Volume LXVII, 1953, 1, 11, Gate of
Xerxes. Guardian Man-Bulls of Eastern Doorway (Direction of
View, NW).
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vroege Europese reizigers in Persepolis. In zijn Persepolis (Stuttgart 1984)
bespreekt hij echter slechts een select aantal reizigers en gaat de inhoud van
de vele in zijn boek opgenomen citaten niet altijd over het antieke paleiscomplex. De belangstelling van alle bovengenoemde onderzoekers ging
bovendien voornamelijk uit naar de tekstuele verslaglegging. Hotz en Sansici
zijn de enigen geweest die ook een beknopt onderzoek hebben verricht
naar de in vroege reisverslagen opgenomen illustraties – de tekeningen en
gravures – van Persepolis. Onderzoek naar vroege fotografie van deze
antieke site werd tot nu toe niet eerder verricht.

Dit is overigens niet de reden waarom ik voor een studie naar de Europese
beeldvorming van de Achaemenidische monumenten in Persepolis heb gekozen. Juist het gegeven dat Europeanen, die aanvankelijk vooral de antieke
Romeinse en Griekse cultuur bestudeerden en vervolgens gefascineerd
raakten door Egypte en het oude Nabije Oosten, al in de zestiende eeuw
beseften dat zij in Iran geconfronteerd werden met een cultuur, die op een
of andere wijze met de hunne in verband kon, en zelfs via de Bijbelse overlevering moest worden gebracht, heeft mij tot deze studie aangezet. Tijdens
mijn onderzoek naar wetenschappelijke studies, reisverslagen en fotocollecties werd al snel duidelijk dat allen die op weg zijn geweest naar Persepolis
verschillende redenen en motieven hadden om de Achaemenidische monumenten te bezoeken en dat zich achter de ‘ontdekking’ van Persepolis en het
wetenschappelijke discours over – het onderzoeken en exact vastleggen
van – het antieke paleiscomplex, een hele wereld van individuele gedachten,
ideeën en gevoelens bevond, die ingepast in een cultuurhistorische context
minstens zo intrigerend was om naar voren te brengen. Centraal staat in
mijn onderzoek dan ook de beeldvorming van al deze bezoekers, die tot uitdrukking komt in teksten, tekeningen en foto’s. De reisverslagen van Iraanse
reizigers, hun tekeningen en foto’s, heb ik helaas buiten beschouwing moeten
laten. De beschrijving van deze minstens zo interessante (visuele) geschiedenis was gezien de taalbarrière en de moeilijk toegankelijke Iraanse archieven
voor mij niet haalbaar.
Mijn onderzoek richt zich allereerst op het niveau van wat ik het beleefde
Persepolis heb genoemd. Dit is de beeldvorming die reizigers in hun reisverhalen tot uitdrukking hebben gebracht. Een volgend niveau is dat van
het onderzochte Persepolis. Dit is de beeldvorming van onderzoekers, het
discours, dat uit wetenschappelijke werken is te destilleren. Het laatste
niveau is dat van het verbeelde Persepolis, de manier waarop reizigers, tekenaars en (beroeps-) fotografen de antieke monumenten in hun tekeningen
en foto’s hebben weten vast te leggen. De periode 1858 tot 1928 is voor de
beeldvorming en de studie van de antieke overblijfselen in Persepolis essentieel omdat Europeanen toen behalve woorden en zoals vroeger, tekeningen,
met behulp van de (aller)eerste technieken van de als bij uitstek waarheidsgetrouw geachte, realistische fotografie het paleiscomplex opnieuw probeerden te bestuderen, vast te leggen en te reconstrueren. Deze pioniersperiode
startte in 1858, het jaar waarin de Italiaanse kolonel Luigi Pesce (1827-1864)
de allereerste foto’s van Persepolis nam en eindigde in 1928, het jaar waarin
Ernst Herzfeld met behulp van een uitvoerige fotoreportage voorstellen
lanceerde voor de conservatie en de restauratie van het paleiscomplex.
Het onderzoek van Herzfeld, Rapport sur l’état…(Berlijn 1928) vormt een
goed meetmoment om voorafgaande wetenschappelijke werken over
Persepolis, waarin foto’s zijn opgenomen, mee te vergelijken.

De laatste jaren is een kentering waar te nemen in het onderzoek naar reisliteratuur in het algemeen. Onderzoekers tonen meer belangstelling voor de
waarnemingen en bevindingen van vroege reizigers en ook voor hun tekeningen en foto’s van antieke monumenten, culturele tradities en al dan niet
verloren gegane landschappen. Meer specifiek is ook belangstelling ontstaan
voor die reizigers, die een meer specifieke wetenschappelijke interesse hadden, onder wie ook degenen die ‘oudheden’ bestudeerden, de latere archeologen. Na Sancisi belichtte Mousavi (2002 en 2012) de geschiedenis van
vooral de Perzische archeologie in Persepolis en verscheen in 2003 het antropologische onderzoek van Ardalan, waarin de bevindingen van Duitssprekende reizigers in Perzië worden geanalyseerd.
Naast de geschiedenis van de perceptie van antieke culturen en dus ook die
van de antieke monumenten, is eveneens nieuwsgierigheid ontstaan naar de
Europese omgang met antieke sites, ook in de niet-Europese wereld. Ook de
beleving van de lokale bevolking, hun omgang met de restanten uit het antieke verleden – waartussen zij veelal leven – en vooral hun reactie op de
activiteiten van Europeanen, die de antieke monumenten kwamen onderzoeken – en vaak nog steeds in grote drommen komen bewonderen – zijn nu
belangrijke onderzoeksthema’s. Onderzoek naar reizigers in relatie tot
antieke monumenten wordt tegenwoordig ook uit noodzaak verricht, om
strategieën uit te denken hoe in de toekomst het beste om te gaan met het
werelderfgoed en hoe op internationaal niveau te komen tot interdisciplinaire research en uitwisseling van methoden en ervaringen. 31 Binnen de
kunstgeschiedenis werden enige jaren geleden al dergelijke onderzoeksinitiatieven genomen. Door het uitwisselen van concepten en benaderingen van
verschillende disciplines wordt nu gepoogd het Europese perspectief van de
meeste kunsthistorische onderzoeksmodellen te verbreden om kunst vanuit
meer internationale culturele gezichtspunten te kunnen bestuderen.32
Opmerkelijk is dat het Europese onderzoek naar de perceptie van Europese
reizigers en van de lokale bevolking voor wat het antieke (wereld)erfgoed
betreft zich tot voor kort grotendeels bleef richten op de landen rondom
de Middellandse Zee: Italië, Griekenland, Albanië, Turkije en Egypte, hoewel
toch ook verschillende (antieke) monumenten, bijvoorbeeld in Iran, door de
Verenigde Naties op de lijst van werelderfgoed zijn geplaatst.33
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de tekenkunst verving en de observaties bevrijdde van het vooroordeel van
het waarnemend oog. In hoeverre leidde echter de allereerste fotografie van
Persepolis tot een wetenschappelijker documentatie van het paleiscomplex
en hield deze fotografische documentatie tevens in dat de beschrijvingen en
interpretaties van het paleiscomplex exacter, wetenschappelijker werden?

In mijn onderzoek heb ik allereerst fundamentele vragen trachten te beantwoorden als: wie, wanneer, met welke motieven en vanuit welke cultuurhistorische context de antieke monumenten in Persepolis in de door mij
onderzochte periode hebben beschreven en ook met behulp van de tekenkunst of de fotografie hebben vastgelegd. Ik was benieuwd hoe de antieke
monumenten in Persepolis zijn waargenomen, onderzocht en beleefd en of
er sprake was van enige contextuele kennis. Welke schriftelijke en visuele
bronnen bestudeerden reizigers, onderzoekers en fotografen voordat zij op
weg gingen naar Persepolis of na terugkomst van hun reis? En speelden deze
bronnen een rol bij het waarnemen, beschrijven, tekenen en fotograferen
van Persepolis? Ook was ik benieuwd naar de wijze waarop de tekenkunst
en de fotografie in wetenschappelijke publicaties en reisboeken is ingezet
– welke tekeningen en fotobeelden van Persepolis het meest zijn gepubliceerd – en naar de invloed die de tekenkunst en de fotografie hebben gehad
op datgene wat reizigers en onderzoekers over Persepolis hebben overgeleverd. Ik heb tijdens mijn onderzoek de bibliografie van Wilson, A Bibliography
of Persia (Oxford 1930) en de bibliotheek van Albert P.H. Hotz als uitgangspunt genomen. De collectie-Hotz van de Rijksuniversiteit Leiden omvat
ongeveer vijftienduizend delen en is het beste te omschrijven als een bibliotheek over uitheemse landen met Perzië en het Oosten als zwaartepunt.
Zij bevat vrijwel alle Europese reisverslagen over Perzië.34 Dat juist Nederlanders voor wat betreft de beeldvorming van Persepolis al in een vrij vroeg
stadium een belangrijke rol hebben gespeeld, kon ik bij aanvang van mijn
onderzoek overigens nog niet bevroeden.
Gedurende mijn studie naar de beeldvorming van reizigers uit de periode
1858-1928 werd duidelijk dat reisverslagen van en tekeningen door vroegere
Europese reizigers van belang waren om de perspectieven van latere reizigers beter te begrijpen en om die in de traditie van Europese omgang met
de Achaemenidische monumenten in Persepolis te kunnen plaatsen. Daartoe
heb ik een selectie gemaakt van reisverslagen en tekeningen door vroege
Europese reizigers, dat wil zeggen vanaf de zestiende eeuw. Het betreft
vooral die reisverslagen, die door reizigers uit de periode 1858-1928 het
meest zijn genoemd of door hen als informatiebron zijn gebruikt.
Door de beeldvorming van de verschillende reizigers te bestuderen, door te
achterhalen hoe Persepolis in teksten en al dan niet met behulp van tekeningen en later fotografie in beeld is gebracht, kon ik ook aangeven in hoeverre
deze beelden met elkaar in overeenstemming waren, elkaar aanvulden of van
elkaar verschilden.
Een ook wat betreft andere belangrijke ‘sites’ weinig gemaakte, maar mijns
inziens toch belangwekkende, vergelijking tussen het nieuwe medium (de
fotografie) en het oude medium (de tekenkunst) bood mij de mogelijkheid
te achterhalen op welke wijze de tekenkunst invloed heeft uitgeoefend op
de fotografische vastlegging van Persepolis en of, en zo ja welke de meerwaarde van fotografie bij het wetenschappelijk onderzoek naar deze antieke
monumenten is geweest. Over het algemeen wordt gesteld dat fotografie

Over negentiende-eeuwse Europese fotografie in Perzië was bij aanvang
van mijn onderzoek nog maar weinig gepubliceerd.35 Inventarisaties of overzichten van welke foto’s zich in welke collecties bevinden waren er nauwelijks.36 Mijn onderzoek naar negentiende- en begin twintigste-eeuwse foto’s
van Persepolis werd daardoor een intrigerende zoektocht omdat de foto’s
vaak ‘opgegraven’ dienden te worden. Steeds weer ontdekte ik nieuwe collecties, alsmede biografische of bibliografische gegevens betreffende de fotografen en dienden andere inzichten zich aan. Negentiende-eeuwse foto’s van
Perzië bevinden zich in Europa in archieven van diverse musea, universiteiten
en bibliotheken en worden ook als privécollectie beheerd. In lang niet alle
fotocollecties over Perzië trof ik foto’s van Persepolis aan. Zo bevinden zich
bijvoorbeeld in de zes door mij onderzochte archieven in Nederland ongeveer 2200 negentiende- en begin twintigste-eeuwse foto’s van Perzië. Slechts
dertig ervan, waarvan dertien foto’s dubbel zijn, hebben betrekking op Persepolis.
Voor dit onderzoek heb ik behalve de fotocollecties van Perzië in Nederland
(Rijksuniversiteit Leiden; Bijzondere Collecties; deelcollecties Oosterse
Handschriften en Prentenkabinet en het Museum Volkenkunde in Leiden;
het Rijksprentenkabinet en het Koninklijk Instituut voor de Tropen in
Amsterdam en het Wereldmuseum in Rotterdam37), ook een aantal collecties in Parijs (de Bibliothèque nationale de France, het Musée national des
Arts asiatiques-Guimet en de École Nationale Supérieure des Beaux-Arts),
Londen (de British Library en de Royal Geographical Society), Oxford (de
Bodleian Library en het Middle East Centre), Cambridge (de Cambridge
University Library), Berlijn (het Museum für Völkerkunde), Tbilisi, Georgië
(het Georgian National Museum) en enkele albums in Teheran (het Golestanpaleis) onderzocht en geïnventariseerd.38 Het totale corpus van Europese
fotografie van Perzië in deze collecties bestaat uit ongeveer tienduizend
foto’s.
Om inzicht te krijgen in het werk van de twaalf Europese (amateur)fotografen, die Persepolis hebben vastgelegd, was het noodzakelijk het gehele nog
onbekende fotomateriaal van Perzië te inventariseren, te beschrijven en te
analyseren. Deze werkzaamheden leidden er en passant toe, dat ik een
aantal waardevolle negentiende-eeuwse collecties, zoals de Albert Hotzfotocollectie van de Universiteitsbibliotheek Leiden en het fotowerk van de
professionele fotograaf Antoin Sevruguin (1840?-1933?), voor een breder
publiek zichtbaar heb kunnen maken.39 De Albert Hotz-collectie, die naast
foto’s en de al genoemde bibliotheek ook tientallen dozen met overdrukken,
kleine publicaties, notities en archivalia omvat, is voor mijn onderzoek van
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1.17. E.F. Schmidt, ‘Persepolis’, I,Volume LXVII, 1953, 1, 93,Throne Hall.Western Guardian Bull of Portico. B: Head near Find-spot.

groot belang geweest. De collectie gaf allereerst inzicht in de geschiedenis
en cultuur van het negentiende- en het begin twintigste-eeuwse Perzië. Ook
maakte ik kennis met Hotz’ activiteiten in en zijn belangstelling voor de geschiedenis en cultuur van dit land. Zijn fotocollectie bood niet alleen inzicht
in de door Hotz zelf gemaakte foto’s, maar gaf tevens toegang tot het fotografische oeuvre van professionele fotografen als Ernst Hoeltzer (1835-1911)

en Antoin Sevruguin.40 Juist de (foto)collectie Hotz en de persoon Hotz
vormden een interessante case-study, die mij duidelijk maakte dat mijn
onderzoek naar beeldvorming van Persepolis verder moest reiken dan alleen
de Achaemenidische monumenten en ook een onderzoek moest worden
naar de beweegredenen en bevindingen van al die Europese reizigers,
archeologen en fotografen, die het antieke paleiscomplex met hun bezoek
20
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hebben vereerd. Al die bezoekers hebben hun eigen beeld gevormd en tonen
hun vaak wisselende perspectieven op Persepolis. Het is een bonte verzameling van belevenissen, waarnemingen, schetsen, afdrukken, tekeningen en
foto’s van de Achaemenidische monumenten in Persepolis, die de ‘ontdekking’
van dit antieke paleiscomplex en de groei van wetenschappelijke kennis,
kortom de Europese perceptie en omgang met deze antieke overblijfselen
toont en bovendien de relatie tussen Europese culturele, economische en
politieke wederwaardigheden zichtbaar maakt. Uit al die microgeschiedenissen bleek bovendien dat Europese bezoekers één ding gemeen hadden: hun
vaak lang gekoesterde verlangen naar en hun fascinatie voor Persepolis. Een
plaats waar de meesten wellicht ook verwachtten het onbewust in hun
hoofden gevormde ideale antieke landschap te kunnen vinden. Zo stelde ik
vast dat hun beelden meer zeggen over de reiziger en zijn tijd zelf dan dat ze
iets weergeven over datgene wat werkelijk ter plaatse was. Wat bewoog en
beweegt reizigers tot op de dag van vandaag om naar antieke sites te reizen,
ze te tekenen en te fotograferen? Het is een vraag waarmee de kunstenaars
Anne en Patrick Poirier tevens hebben geworsteld om tot de creatie van
hun antieke fantasielandschappen te komen. In de door hen tentoongestelde
fictieve brieven aan vrienden hebben zij voor wat de hedendaagse toerist
betreft een antwoord geformuleerd.

schilderijen al waren en zijn, maar tevens sporen zijn die soms rechtstreeks
van een momentane realiteit zijn ‘afgedrukt’, zoals een voetafdruk of een
dodenmasker.42
Het door mij als eerste in Europa verzamelde en bestudeerde fotomateriaal
van Persepolis was tot op heden vrijwel onbekend. Het is grotendeels documentair van aard. Niet eerder is vanuit een historisch, cultureel en fotografisch perspectief onderzoek verricht naar de motieven van reizigers en
onderzoekers in Persepolis in de door mij onderzochte periode, noch naar
hun foto’s, berichten en onderzoeksresultaten. Om de door mij onderzochte
foto’s op een goede wijze te beschrijven, analyseren en interpreteren, diende
zeker een sleutel gevonden te worden. Die ligt mijns inziens in de geschiedenis en cultuur van zowel de fotograaf, de verzamelaar, als van datgene wat op
de foto is afgebeeld. Zonder cultuurhistorische kennis kan een foto minder
diep ‘gelezen’ worden.43 Hoewel foto’s, vanwege hun subjectieve reputatie en
daardoor mogelijke onbetrouwbaarheid, nog te weinig structureel bij historisch onderzoek worden gebruikt, bieden ze juist mede door dat subjectieve
karakter de mogelijkheid bewuste of onbewuste beeldvorming van personen
of groepen bloot te leggen. Zij delen, evenals de door mij bestudeerde reisverhalen en wetenschappelijke teksten en evenals de getekende illustraties
iets mee over de eigen persoonlijkheid van de fotograaf en dus ook over de
collectieve beeldvormingscultuur, waarin elke fotograaf onvermijdelijk staat.44
Bij mijn onderzoek naar negentiende- en begin twintigste-eeuwse foto’s van
Perzië ben ik in eerste instantie praktisch te werk gegaan door te verzamelen, ordenen, beschrijven, vergelijken en catalogiseren. Om een foto of een
collectie foto’s van Achaemenidische monumenten goed te kunnen analyseren en interpreteren waren allereerst gegevens nodig over de fotograaf,
verzamelaar, opdrachtgever, de geschiedenis van het ontstaan van de collectie, de tijd en cultuur waarin de foto werd gemaakt en de fysieke context
(archief, boek, album) waarin de foto werd aangetroffen.45 Kortom die
informatie die nodig is om te kunnen voldoen aan wat Marga Altena de vijf
conventies heeft genoemd die zij onderscheidt als zij volgens een stappenplan foto’s analyseert: (1) de fysieke context, (2) de tradities, (3) de bemiddeling, (4) de beeldvorming en (5) het beeldgebruik.46 Naast deze meer kunsthistorische benadering heb ik tijdens mijn onderzoek gebruikgemaakt van
inzichten van andere, verwante disciplines. Een historicus die werkt met
fotomateriaal dient eclectisch te werk te gaan en verder te kijken dan de
iconografie en iconologie. Peter Burke bijvoorbeeld spreekt over een
zogenaamde ‘derde weg’, waarvan een historicus die bezig is met beeldmateriaal, gebruik kan maken, waarmee hij doelt op benaderingen als de semiotiek, psychoanalyse en de sociale geschiedenis van de kunst.47 De semiotiek
biedt inderdaad inzichten met betrekking tot het analyseren van foto’s. Als
fotografie wordt gezien als een taal, kunnen de tekens die een fotograaf gebruikt om zijn beeld weer te geven worden achterhaald, ook om te bezien
hoe deze tekens bij de kijker overkomen. Hendriks bijvoorbeeld ziet fotografie als een visueel communicatiemiddel en onderscheidt onder andere:

Pozzalo, 1. August 1974. Was sucht man in einer Antikenlandschaft, was bringt
tausende von Menschen dazu, sie scharenweise aufzusuchen? Ist es die Wirklichkeit oder eine Illusion? Wenn alle diese Leute (wir selbst eingeschlossen)
tausende Fotos von bereits tausendfach inventarisierten und aufgesuchten
Stätten machen: tun sie das nicht eher, um das ideale geistige Bild in sich, als
um ein wirkliches Bild wiederzufinden?41

De lezer zal zien, dat de door mij bestudeerde materie niet heeft geleid tot
het ontwerpen van een theoretisch kader of methode. Het accent van mijn
onderzoek ligt voornamelijk op het beschrijven van de geschiedenis van al
die verschillende bezoekers en op het gebruik en zichtbaar maken van tekeningen en vooral foto’s als historische bron. Mijn werkwijze om die visuele
bronnen, met name foto’s, te interpreteren, is eerder eclectisch van aard.
Hoewel fotografie als een historisch medium wordt aangemerkt – omdat zij
het ene na het andere moment exact kan vastleggen – en tevens wordt
gezien als hulpmedium bij de herinnering, zijn de producten, de foto’s ook
complexe bronnen. Ze hebben een dubbele structuur en zijn in menig opzicht paradoxaal, omdat zij een werkelijkheid tonen, datgene wat op de foto
zichtbaar is en omdat zij een inhoud bevatten, het verhaal achter het zichtbare, de opnamen. Het verhaal, ook, over het perspectief van de fotograaf,
want ondanks hun zeker aanvankelijke reputatie als ‘objectieve’ weergave van
de realiteit, zijn foto’s altijd ook subjectief. Foto’s zijn voor historici interessante bronnen omdat ze, zoals Sontag het prachtig formuleerde, niet alleen
een afbeelding en interpretatie van de werkelijkheid zijn, zoals tekeningen en
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dit zijn foto’s en later de snapshots waarop de waarneembare werkelijkheid
naar de achtergrond is verdwenen en de fotograaf of de toerist prominent
in beeld is gebracht.54

inhoudstekens betreffende het onderwerp; vormtekens betreffende de
techniek, de compositie, het licht, het gezichtspunt en het moment; en
contexttekens betreffende de plaats waar een foto wordt getoond of is
opgenomen.48
Ten aanzien van vroege foto’s blijft het echter moeilijk om de tekens en
intenties van een fotograaf te achterhalen. Nog moeilijker is het om de wijze
waarop een toeschouwer in die tijd de foto begreep te onderzoeken.
Gedachten of uitingen over foto’s door vroege fotografen of verzamelaars
zijn nauwelijks op schrift vastgelegd of anderszins bewaard gebleven. Een
onderzoeker zal daarom verschillende soorten bronnen moeten aanboren
om de historische context van fotograaf en toeschouwer te kunnen reconstrueren om foto’s op een goede wijze te kunnen interpreteren. Edwards
wijst in dit verband op het gegeven dat foto’s meer zijn dan alleen visuele
bronnen. Hij beschouwt ze tevens als vormen van orale geschiedenis.49
Ik heb het tijdens mijn onderzoek van belang gevonden om daar waar dit
althans mogelijk was egobronnen te benutten om informatie over de intenties van fotografen te kunnen achterhalen. Om het leven en werk van de in
mijn studie belangrijke professionele fotograaf Antoin Sevruguin te kunnen
beschrijven en verklaren ben ik op zoek gegaan naar correspondentie,
vorstelijke eerbewijzen, prijzen en medailles en naar fotoalbums en reisboeken, waarin foto’s als illustraties zijn opgenomen. Door mijn correspondentie met Emanuel Sevrugian, zijn kleinzoon, kwam ik uiteindelijk meer te
weten over Sevruguins passies en de wijze waarop hij zich liet inspireren
door zowel de Europese als de Perzische kunst en cultuur.50 Maar zulke
informatie was voor andere reizigers, tekenaars en fotografen zelden te
achterhalen.
Om de persoonlijke leefwereld van een reiziger of fotograaf, zijn opleiding
en zijn maatschappelijke en culturele klimaat te reconstrueren en zijn werk
vanuit de historische context beter te begrijpen, heb ik tijdens mijn onderzoek getracht om drie niveaus te verduidelijken. Het gaat hierbij om het
niveau van de persoonlijke levenssfeer, het niveau van het ambacht en het
niveau van de maatschappij.51 Dat was temeer zinvol omdat het door mij
onderzochte, zoals gezegd grotendeels documentaire fotomateriaal van
Persepolis, nauwelijks is in te delen in bepaalde kunststijlen. Hooguit kan
van een eigen, persoonlijke manier van fotografisch weergeven worden
gesproken, een handschrift van de fotograaf, een persoonlijke vormgeving,
beïnvloed door de culturele omgeving.52 Desondanks kon ik door de composities van de foto’s van Persepolis vanuit de kunsttraditie te analyseren en
door de foto’s met tekeningen te vergelijken, gedurende mijn onderzoek de
composities wel enigszins classificeren in een objectief-analytische stijl; hieronder versta ik een stijl waarbij de fotograaf tracht de zichtbare werkelijkheid zo natuurgetrouw en zakelijk mogelijk vast te leggen, zoals een tekenaar
bij het waarnemingstekenen tracht hetgeen hij ziet natuurgetrouw weer te
geven.53 Een pittoreske stijl, waarbij de fotograaf de zichtbare werkelijkheid
op een schilderachtige of sfeervolle wijze vastlegt en een toeristische stijl;

Voor dit onderzoek heb ik Persepolis tweemaal bezocht. Deze bezoeken
maakten het mogelijk de monumenten beter in de omgeving te plaatsen,
de grootte beter te schatten, de kleur en het materiaal te ‘proeven’, de
cultuur te ruiken en de sensatie van de historische plaats te voelen.55 Door
de monumenten zelf waar te nemen, kon ik mij een beeld vormen van de
moeite die moest worden genomen om ze in schrift of beeld in korte tijd
vast te leggen. De berichtgeving in de door mij bestudeerde reisverslagen
over factoren, die van invloed waren op het waarnemen en vastleggen van
de monumenten, kon ik beter begrijpen, omdat ik deze zelf had ondervonden. Zo trof ik in reisverhalen herhaaldelijk opmerkingen aan over de architectonische vorm en omvang die vreemd aandeden, over de betekenis
daarbij van het jaargetijde en het tijdstip van de dag, de schaduw en het felle
zonlicht, die goede fotografische vastlegging verhinderden, en de als ondraaglijk ervaren hitte. Ook ik was overweldigd door de monumentaliteit van het
paleiscomplex en wist in eerste instantie niet waar ik het beste met fotograferen kon beginnen, zelfs niet na al mijn gedegen voorbereidingen. Ook ik
ondervond hinder van de hitte en nam waar hoe het zonlicht schaduw veroorzaakte en goede opnamen bemoeilijkte. De foto’s, die ikzelf tijdens mijn
korte bezoek maakte, brachten ondanks de huidige geavanceerde techniek,
toch niet de dimensie en het indrukwekkende beeld over, die ik me na mijn
bezoek van Persepolis toch had gevormd.56 Zo begreep ik de problemen die
de vroege fotografen hebben ervaren en die voor hen die met de pen of de
tekenstift werkten nog moeilijker zijn geweest. Om de Achaemenidische monumenten in Persepolis goed vast te leggen is, zoals vele reizigers hebben
opgemerkt, uitgebreid onderzoek nodig en een langdurig verblijf op deze
plaats. Eeuwenlang is slechts weinig Europeanen die kans gegeven.
Mijn onderzoek maakt zeker ook duidelijk dat niet alleen de persoonlijke en
culturele omstandigheden van de bezoekers – reizigers en wetenschappers –
maar ook de locale realiteiten en de stand van de techniek de Europese
beeldvorming van Persepolis diepgaand hebben beïnvloed.
In hoofdstuk twee van dit boek geef ik een overzicht van een select aantal
vroege Europese reizigers en onderzoekers, die vóór de uitvinding van de
fotografie Persepolis met behulp van teksten en tekeningen in beeld hebben
gebracht. In het derde hoofdstuk onderzoek ik de beeldvorming van Persepolis door mannen die als onderzoekers de ruïnes bezochten en die hun
wetenschappelijk onderzoek extra wilden funderen door het nieuwe, bij uitstek als realistisch-documentair geziene medium, te benutten. Het gaat hierbij om F. Stolze (1836-1910), M. Dieulafoy (1844-1920), F. Sarre (1865-1945)
en E. Herzfeld (1879-1948). Hun foto’s worden met de tekeningen door de
vroeg negentiende-eeuwse onderzoekers E. Flandin (1809-1889) en P. Coste
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De door enkele van deze (amateur)fotografen geschreven reisverslagen heb
ik in dit hoofdstuk ook aan de orde gesteld. In bijlage I heb ik per fotograaf
in alfabetische volgorde weergegeven in welk archief de door hem gemaakte
foto’s van Persepolis zich vandaag de dag bevinden.
Mijn studie geeft door de bestudeerde tekstuele en visuele bronnen niet
alleen een overzicht van de Europese perceptie van Persepolis, maar toont
tevens de verandering die de site in de loop der eeuwen heeft ondergaan.
Persepolis werd na de vernietiging door Alexander de Grote een antieke
plaats, die bij vroege Europese reizigers voortdurend verwondering opriep
en die door de eerste onderzoekers en archeologen als een bijzondere
archeologische locatie werd beschouwd, waar zij zich genoodzaakt zagen
de Achaemenidische kunst in te passen in de kaders van de Europese
(kunst)geschiedenis. Na de officiële opgravingen in de twintigste eeuw werd
Persepolis steeds meer een trekpleister voor toeristen, die vandaag de dag
massaal en met verschillende motieven naar deze plaats reizen. Op hun
manier beleven zij de al eeuwenlang gevoelde bewondering en fascinatie
voor Persepolis. De beeldvorming van deze moderne toerist wordt in dit
boek niet meer belicht, maar kan zeker als onderwerp voor toekomstig
onderzoek dienen.

1.18. E.F. Schmidt, ‘Persepolis’, I,Volume LXVII, 1953, 1, 91,Throne Hall. Debris in
portico, northern doorways and windows of main hall, slope of Mountain of Mercy and
northern tomb in background (Direction of view, E).

(1787-1879) vergeleken. De algemene beeldvorming door Europese negentiende- en begin twintigste-eeuwse reizigers wordt in hoofdstuk vier besproken, als ook de door deze reizigers verzamelde foto’s, die ik in Europese
collecties heb aangetroffen. Het laatste hoofdstuk is gewijd aan de beeldvorming door Europeanen die, zij het ook als amateurs, gretig gebruik maakten
van het nieuwe medium van de fotografie om hun fascinatie vast te leggen.
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2.2. Mandelslo, Ruines de Tzilminar, 1719, p.
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2. De herontdekking van Persepolis in vroege Europese reisverhalen: van de veertiende tot de negentiende eeuw
Toen dit Gebouw wel eer in sijn volkomentheyt stondt, heeft het met recht een van de wonderlijkste Werken des geheelen Werelts geweest…
J.J. Struys, Drie aanmerkelijke en seer rampspoedige Reysen…,
Jacob van Meurs/Johannes van Someren (Amsterdam 1676), 350.

buitenlandse handelaren en reizigers gevaarlijk werd. Pas in de tijd van Karim
Khan, van de Zand-dynastie (1750-1789), keerde er rust terug en trok de
handel met het buitenland weer aan. Shiraz werd voor Karim Khan de stad
die Isfahan voor Shah Abbas was geweest. Hij voorzag Shiraz van paleizen en
tuinen, van moskeeën, paviljoens en van een bazaar. In 1792 sloeg Agha
Mohammad Khan (1779-1797), de grondlegger van wat de nieuwe Qajardynastie zou worden, zijn legerkamp in Persepolis op om het op te nemen
tegen Lotf Ali Khan, de zoon van Karim Khan en diende het antieke paleiscomplex als oorlogstoneel. Aan de herleving van het sterke tribalisme in de
late achttiende eeuw dat binnenlandse reizen ook bemoeilijkte, zou pas in de
twintigste eeuw een einde komen.
Napoleons plan om vanuit Egypte via Perzië India binnen te vallen, bracht
het land aan het begin van de negentiende eeuw opnieuw onder de aandacht
van de Europese mogendheden. Om politieke en economische invloed te
verkrijgen, reisden vele Engelse, Franse en Russische diplomaten naar het
Perzische hof om de gunst van Fath Ali Shah (1798-1834) en latere Qajarheersers te verwerven. Zij rapporteerden over hun diplomatieke werkzaamheden en commerciële activiteiten, brachten tevens beelden over van de
Perzische samenleving en haar cultuur en bezochten zo nu en dan de antieke
monumenten.60

2.1 De beeldvorming van Persepolis in teksten en tekeningen van
vroege reizigers
De mogelijkheid tot reizen naar en de berichtgeving over Perzië hingen in de
‘nieuwe tijd’, zoals ook vandaag de dag, nauw samen met de politieke en de
economische situatie. In politiek en economisch gunstige tijden was Perzië
voor Europa vooral vanuit diplomatiek oogpunt en vanwege handelsoverwegingen interessant en vond volop berichtgeving plaats. Europese reizigers
reisden vanaf de veertiende eeuw met verschillende motieven naar Perzië.
De belangrijkste waren ongetwijfeld de belangstelling van Europa voor de
handel met de Oriënt en dus ook met Perzië, en het zoeken van een bondgenoot tegen de gemeenschappelijke vijand, het Ottomaanse Rijk. In politiek
gunstige tijden, zoals die tijdens de regering van de Perzische heerser Sjah
Abbas I (1587-1629), werden de verstoorde politieke contacten tussen
Europa en Perzië opnieuw aangehaald wat het reizen vergemakkelijkte.
Abbas, ook wel de Grote genoemd, omdat hij vele regerings- en legerhervormingen doorvoerde en in zijn nieuw gekozen hoofdstad Isfahan spectaculaire bouwactiviteiten ondernam, werd door de Europeanen gezien als een
vorst die een tolerante houding tegenover christenen aannam. De sjah had
door het voeren van een centralisatiepolitiek zijn koninklijke macht weten te
vergroten en door een strakker toezicht op de handel, met name de zijdehandel in Gilan, de staatsinkomsten weten te verhogen.57 In 1616 verleende
hij de Engelse East India Company het recht om in zijn land handel te drijven
om op die manier ook zelf meer invloed in de Perzische Golf te kunnen
uitoefenen en, wellicht nog belangrijker, de Portugezen de controle over
de Straat van Hormuz te ontnemen. Zeven jaar later verwierf ook de
Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) toestemming om producten in
te voeren in ruil voor de afname van zijde.58 Het gevolg van deze handelsovereenkomsten was dat de Perzische zijdehandel die tot dan toe veelal
over land oostwaarts ging en door vooral Armeense kooplieden westwaarts,
richting Europa werd gedreven, nu grotendeels via zee verliep en dat ook de
contacten tussen Europa en Perzië steeds meer via zee begonnen te lopen.59
De politiek gunstige tijden voor diplomatie en handel met Perzië en dus ook
voor het reizen in dit land werden door burgeroorlogen vaak verstoord. Na
de val van de Safaviden en de verovering door de Afghanen aan het begin van
de achttiende eeuw nam de onrust in Perzië verder toe. De oorlogsvoering,
die zelfs werd voortgezet na de overwinning op de Afghanen in 1729 door
krijgsheer Nader Qoli, de latere Nader Shah van de Afsharid-dynastie (17361747) en de voortdurend stagnerende economie maakten dat het land voor

Toen de eerste Europese reizigers Persepolis bezochten, in de veertiende
eeuw, werden zij geconfronteerd met een voor hen raadselachtige architectuur waaraan hun ogen niet gewend waren en waarvoor de Europese
(kunst)historische interpretatiekaders niet toereikend waren. De meer
weetgierigen onder deze reizigers raadpleegden veelvuldig de GrieksRomeinse antieke bronnen om datgene wat zij in Persepolis waarnamen
toch te kunnen verklaren.61 Veel informatie over Persepolis troffen ze er
echter niet in aan. De enige antieke tekst over Persepolis is te vinden bij
de Griekse historicus Diodorus Siculus (ca. 90 v. Chr. – ca. 30 v. Chr.). In zijn
Bibliotheca Historica (XVII 71, 3ff) geeft hij een korte beschrijving van zoals hij
het noemt de ‘rijkste stad onder de zon’, die door Alexander de Grote werd
veroverd en geplunderd. Hij wijst erop dat de citadel omgeven was door een
drievoudige muur. Dit laatste gegeven is voor onderzoekers vandaag de dag
nog steeds een raadsel.62 Verder schrijft hij dat zich aan elke zijde van het
terras poorten met bronzen deuren bevonden en dat de koninklijke graven
in het gebergte aan de oostzijde van het terras waren uitgehouwen. Over de
betekenis en functie van de Perzische residenties, of over de vraag of de
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overblijfselen nu werkelijk het antieke Persepolis betroffen, is in de antieke
teksten nauwelijks iets te vinden.63 Vroegere bezoekers van Persepolis
waren dus op hun eigen waarneming aangewezen. Hun berichtgeving over en
tekeningen van Persepolis vormen een scala van objectieve en soms ook fantasierijke pogingen om de volstrekt vreemde Achaemenidische architectuur
te doen passen binnen de Europese visie op de (kunst)geschiedenis.
Voor zover bekend is het eerste Europese bericht over Persepolis in 1318
door de franciscaan Oderic van Pordenone (1286-1331) overgeleverd. Zijn
verslag is bijzonder omdat middeleeuwse reisverhalen schaars zijn en middeleeuwse reizigers nauwelijks belangstelling koesterden voor antieke monumenten. Die belangstelling begon pas vanaf de Renaissance langzaam toe te
nemen, toen humanisten de waarde van antieke culturen begonnen in te zien
en zich een breder (wereld)historisch perspectief ontwikkelden waarin
Europa altijd een rol wilde en ook moest spelen.64 Op doortocht naar
China deelt Pordenone mee dat Persepolis eens een grote stad was, die de
‘Romeinen’ veel schade had berokkend. Hij noemt de stad Comerun, mogelijk een verbastering van het dicht bij Persepolis gelegen plaatsje Kenareh en
bericht dat er nog enige verlaten paleizen staan en dat de muren een
omvang van vijftig mijlen hebben.65 Zo’n honderd jaar later, in 1474, schrijft
de Venetiaanse gezant Giosafat Barbaro (1413-1494), Rerum Persicarum
Historia... (Frankfurt 1601), over zijn bezoek aan Chehelminar, de stad met
‘de veertig torens’, niet beseffend dat dit Persepolis was.Veelbetekenend
voor het altijd Europese perspectief ziet hij in de bas-reliëfs een afbeelding
van ‘God de Vader’, en van ‘Salomo’, koning van het oude Israël en ook een
figuur met een ‘pauselijke mijter’.66 Bijna honderd jaar na Barbaro bezocht
de Engelsman Geofrey Ducket, lid van een Engels handelsgezantschap,
Persepolis. Ducket was op weg naar Kashan en geeft slechts een vrij summiere beschrijving van de site. Hij merkte op dat er twee deurportalen
waren die twaalf mijl uiteen lagen en dat zich in de bergen enige ‘siertorentjes’ bevonden en voorzieningen voor de aanvoer van vers water.67
Het was voor deze en latere reizigers zeker niet gemakkelijk zich een
precieze voorstelling te maken van hoe het paleiscomplex er oorspronkelijk
uit had gezien. De muren en daken van de monumenten en de grotendeels
van hout gemaakte zuilen waren toen al geheel verdwenen. Wat restte
waren de stenen constructies: de funderingen, de deur- en raamposten, de
trappartijen en de façades, voorzien van vele gebeeldhouwde bas-reliëfs,
enige zuilen en vele bewerkte voetstukken en kapitelen.Vele resten lagen
bovendien vóór de officiële opgravingen aan het begin van de twintigste
eeuw bedolven onder het zand. Toch waren Europese reizigers sinds de
veertiende eeuw, en zijn ze tot op de dag van vandaag nog steeds, gefascineerd door het oorspronkelijke Persepolis. Telkens hebben zij getracht dit
complex precies weer te geven, te beschrijven en in beeld vast te leggen, om
het met behulp van steeds verbeterde technieken en nieuwe inzichten te
kunnen reconstrueren.68

Al vanaf de zestiende eeuw, toen het humanisme in Europa het begin
inluidde van een ‘wetenschappelijke revolutie’, verrichtten intellectuelen en
kunstenaars systematisch onderzoek om vragen te kunnen beantwoorden
over de wereld buiten hun eigen cultuurkring, die tegelijk ook vragen waren
naar de wortels van hun eigen cultuur, religie en taal.69
In de zeventiende en achttiende eeuw werden in Europa genootschappen
opgericht met het doel om historische en culturele kennis te vergaren. De
leden, onderzoekers of dillettanten verrichtten studie uit nieuwsgierigheid
naar of uit liefde voor de klassieke oudheid en legden kunstverzamelingen
aan. Zij gaven kunstenaars vaak opdrachten om tekeningen te maken van
antieke overblijfselen in steden als Rome en Athene en later tevens in
Egypte en het Nabije Oosten, in plaatsen als Caïro, Alexandrië, Jeruzalem,
Baalbek en Palmyra. Soms vestigden kunstenaars zich in deze, door reizigers
steeds meer bezochte, steden om er inspiratie op te doen en zich verder in
hun artistieke ambacht te bekwamen. Om in hun levensonderhoud te voorzien, verkochten zij aan de bezoekers van hun steden zogenaamde “vedutes”,
pittoreske stadsgezichten, die antieke overblijfselen weergaven. Deze schilderingen werden bewonderd om hun schoonheid en door vele kunstliefhebbers gretig verzameld, al kochten de meesten slechts de (ingekleurde)
gravures.70 Veel Europese kunstenaars raakten halverwege de achttiende
eeuw bij het schilderen van stadsgezichten geïnspireerd door het werk van
Giovanni Battista Piranesi (1720-1778). Deze kunstenaar had in Rome vele
pittoreske stadsgezichten vervaardigd. Hij tekende deels naar de werkelijkheid, maar combineerde tevens verschillende antieke elementen tot nieuwe,
grootse architectuur. In de ban van de archeologische opgravingen in
Herculaneum (1738) en Pompeii (1748) begon hij met het systematisch en
nauwkeurig noteren van alle antieke overblijfselen in en rondom Rome.
Zijn “vedutines” werden door het publiek geprezen en in reisgidsen opgenomen.71 (Fig 2.1) Hoewel de Europese kunstwereld gefascineerd was door
Piranesi’s ideeën en zijn grootse ruïnegezichten, verlangden de leden van de
genootschappen dat de door hen aangestelde kunstenaars juist niet het
schilderachtige of esthetisch emotionele in hun tekeningen en schilderingen
tot uitdrukking brachten, maar tekenden en schilderden naar de werkelijkheid. Zij wilden dat wat ter plaatse aanwezig was ten behoeve van de wetenschap zo natuurgetrouw mogelijk werd weergegeven. Zelfs begeleidende
teksten moesten in een korte en krachtige, objectief-analytische stijl gesteld
zijn. Graveurs die bij de uitwerking van hun gravures alle details van de tekeningen duidelijk zichtbaar maakten, genoten de voorkeur boven hen die een
lossere stijl hanteerden.Veel kunstenaars in die tijd werkten echter vaak in
beide ‘stijlen’ of combineerden ze met elkaar om verschillende soorten
opdrachtgevers tevreden te kunnen stellen.72
De belangstelling voor de antieke monumenten nam in de achttiende eeuw
toe. Dit blijkt niet alleen uit opgravingen, maar tevens uit de vele publicaties
van uitvoerige portfolio’s, waarin tekeningen van antieke monumenten in
verschillende Europese steden en in de Levant zijn opgenomen.73 Dergelijke
26

persepolis van corien:Opmaak 1 20-12-14 09:52 Pagina 27

portfolio’s zouden voor Perzië, en in het bijzonder voor Persepolis, pas zo’n
honderd jaar later verschijnen met die van de Fransen F.M.C. Texier (1839,
1842-1852) en E. Flandin en P. Coste (1851). Tot die tijd waren onderzoekers
voor Perzië aangewezen op reisverhalen en de hierin opgenomen illustraties
van ‘gewone’ reizigers.
In de door mij in detail bestudeerde Europese reisverslagen uit de periode
1858-1928 wordt regelmatig verwezen naar boeken, die vóór, tijdens of na
de reis naar Perzië en Persepolis werden geraadpleegd. Naast de zeer
weinige relevante werken van antieke, dat wil zeggen Grieks-Romeinse
schrijvers, werden juist reisverslagen van reizigers uit de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw gelezen en herlezen. Opmerkelijk is dat Europese
reizigers in hun eigen boek voortdurend kritiek leveren op de onnauwkeurige waarnemingen van vroegere bezoekers aan Persepolis en op het door
hen geleverde, niet altijd even natuurgetrouwe beeldmateriaal. Soms beseften zij dat niet altijd duidelijk was of de vroegere reizigers de tekeningen zelf
hadden gemaakt of dat deze door graveurs naar aanleiding van het overgeleverde reisverhaal waren samengesteld. Om de context te begrijpen waarin
Europese onderzoekers en reizigers in de periode 1858-1928 schreven en
reageerden en om hun eigen beeldvorming en hun tekeningen en foto’s
beter te kunnen plaatsen, is het goed om aandacht te besteden aan die
vroege reizigers, die voor mijn analyse van de negentiende- en twintigsteeeuwse beeldvorming van Persepolis van belang zijn. In de hieronder
volgende selectie bespreek ik die vroege reizigers, wier boeken regelmatig
in reisverslagen uit de periode 1858-1928 worden genoemd.
2.2 Vroege reizigers in Persepolis: van Mandelslo tot Flandin en
Coste
Één van de vroegste reizigers wiens reisverslag regelmatig door latere
reizigers wordt geciteerd is Johann Albrecht von Mandelslo (1616-1644),
een edelman in dienst van de hertog van Holstein. Hij was lid van een
gezantschap dat in 1633 naar Rusland en Perzië werd gezonden.Vanuit
Isfahan reisde hij alleen verder naar India en Ceylon en keerde via Mauritius,
Madagaskar, Kaap de Goede Hoop, St. Helena en de Azoren terug naar
Engeland om van hieruit in 1640 terug weer in Holstein te arriveren.Vanuit
Holstein vertrok hij naar Parijs waar hij op jonge leeftijd aan de pokken
overleed. In 1648 verscheen postuum Les Voyages du Sieur Albert de Mandelslo,
dat in 1658 opnieuw door zijn vriend en vroegere reisgenoot Adam Olearius,
de secretaris van het gezantschap, werd uitgegeven en in 1719 nogmaals in
een Franse versie verscheen. 74
Mandelslo heeft zich gedegen voorbereid op zijn reis naar Persepolis, waar
hij op 27 januari 1638 reizend vanuit Isfahan aankwam. Hij heeft naast
antieke schrijvers, het al genoemde boek van de Venetiaan Giosafat Barbaro
geraadpleegd, alsmede het reisverhaal van het hoofd van een Spaans
gezantschap, de edelman Don Garcia de Silva y Figueroa (1550-?),

2.7. De Thevenot, 1674

L’ambassade de D. Garcia de Silva Figueroa en Perse.75 Mandelslo merkt op dat
over het ontstaan van Persepolis onduidelijkheid bestaat. Sommige Perzen
vertellen dat “Tzilminar” door Jamshid is gebouwd en andere noemen de
wijze koning Salomo of verhalen over koning Darius. In Shiraz raadpleegt
Mandelslo enkele Karmelieten. Wat deze missionarissen hem precies hebben
verteld wordt niet duidelijk uit zijn verhaal, maar zij hebben hem wel
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verzekerd dat de door hem bezochte ruïnes niet de resten van de antieke
en beroemde koninklijke residentie Persepolis waren. Mandelslo concludeert
dat het complex desniettemin van een ‘voortreffelijke’ bouw is geweest.
De fabeldieren van de Poort van alle Landen aan de westzijde beschrijft hij
als paarden en die aan de oostzijde als paarden met een kop van een leeuw
en met een kroon en vleugels. Bij de Apadana telt Mandelso nog negentien
staande zuilen. Het marmer in Persepolis is dan nog zo glanzend dat hij zich
erin kan spiegelen. Bij het beschrijven van de bas-reliëfs gaat zijn aandacht uit
naar het uiterlijk en de klederdracht. Hij neemt waar dat de figuren lange,
tot aan de voeten reikende gewaden met wijde mouwen dragen, die met
behulp van een riem om de taille bijeen worden gehouden. Op hun hoofden
dragen ze ronde mutsen. Mandelslo vindt de kleding opmerkelijk, omdat hij
deze tijdens zijn reis door Perzië niet heeft waargenomen. Interessant
vanwege zijn klassieke, Grieks-Romeinse referentiekader is dat hij op de
bas-reliëfs Olympische Spelen waarneemt. Ook merkt hij, na omhoog
geklommen te zijn, op de bas-reliëfs van één van de rotsgraven een vrome
koning op, die de zon, het vuur en volgens hem ook een slang (!) aanbidt.

2.9. Herbert de Jager, 1685, uit Hotz, Ruinen van ’t Paleis van Darius, gelegen in ’t
Oude Persepolis. Door last van Alexander de Groote verbrandt. Getekent naer de
oorspronkelyke aftekening van de Hr. Herbert de Jager, 1911.

samengesteld. De gravure toont verschillende onderdelen zoals een
Toegangstrap, een Toegangspoort met daarop paarden en griffioenen, diverse
zuilen en een wand op de achtergrond met daarop afgebeeld een knielende
en een zittende koning en enkele zwevende, engelachtige figuren. In het
midden van de illustratie is een poortgebouw met onduidelijke wigvormige
schrifttekens geplaatst.77 Ook op de tweede gravure, van de Poort van alle
Landen (Fig 2.3), lijkt de graveur bij de compositie de informatie te hebben
gevolgd die Mandelslo heeft gegeven.

Dans une autre cour se voyent taillées dans le marbre des batailles, des
triomphes, des jeux Olympiques, fort bien faits & proportionnez. Sur chaque
porte est représenté un homme de bonne mine, assis, & tenant dans une
main un globe, & dans l’autre un sceptre; quoique les Rois de Perse ne se
soient jamais assis de cette façon. J’eus la curiosité de monter jusqu’au haut,
où je vis la figure d’un Roi en sa dévotion, adorant le soleil, le feu, & un serpent.76

Opmerkenswaardig is ook zijn verhaal over het nog onbekende en volgens
hem goed in de monumenten gebeitelde schrift dat hij niet op het Grieks,
het Hebreeuws of het Arabisch vindt lijken; hij heeft horen vertellen dat dit
geheime toverachtige tekens zouden zijn.
Zijn verslaglegging over Persepolis bestaat vooral uit voorzichtige observaties en uit verhaalelementen die ook in de reisverhalen van latere reizigers
terug te vinden zijn. Het opvallendste is de wijze waarop hij alles wat hij
niet begrijpt in het complex begrijpelijk maakt door het in zijn Europeeschristelijke visie van de wereld en het verleden te plaatsen. Wanneer
Mandelslo de Achaemenidische kunststijl wil duiden, deelt hij verontschuldigend mee dat hij het moeilijk te schatten vindt of de architectuur Dorisch
of Korintisch van stijl is, omdat alles in een ruïneuze staat verkeerde. Een
ander dan dit Europese kunstkader heeft hij dus niet.
In de uitgave van 1658 zijn twee gravures opgenomen. Één van een gezicht
op Persepolis vanuit het westen (Fig 2.2) – ook opgenomen in de postume
uitgave van 1719 – getekend in de vorm van een compilatie van de verschillende elementen die Mandelslo in zijn tekst over de antieke overblijfselen
heeft opgesomd. Deze fantasievolle, niet in perspectief weergegeven tekening is vermoedelijk door een graveur in Europa aan de hand van de tekst

Sur le quarré, proche de la montée, avant que d’entrer dans le corps du logis,
l’on void des ruines d’une muraille, comme des restes de deux grandes
portes, ayant en relief chacune un cheval avec des harnois & des selles sort
antiques, & dans les deux autres morceaux deux animaux, dont la croupe
ressemble au corps d’un cheval, mais la tête, qui est couronnée, ressemble à
la hure d’un lion, & les uns & les autres ont des ailes aux côtez.78

De graveur heeft het lijf van een paard en dat van een leeuw op een
geïmproviseerde creatieve wijze in één figuur weten te verenigen. Uit beide
gravures blijkt dat ook de graveur de Achaemenidische kunst in zijn eigen
Europese referentiekader heeft ingepast.
Voor zover bekend bevinden de eerste twee door een reiziger zelfgemaakte
tekeningen van Persepolis zich in het boek van de Fransman André Daulier
Deslandes (1621-1715), Les Beautez de la Perse ( Parijs 1673). Daulier
Deslandes was in de jaren 1664 en 1665, in de tijd van de Safavidische sjah
Abbas II (1642-1666), vanuit het Noorden van Perzië naar Persepolis gereisd
en had belangrijke steden als Jerevan, Tabriz, Zanjan, Qazvin, Qom, Isfahan en
Shiraz aangedaan. Hij reisde samen met of was regelmatig in gezelschap van
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een cirkel, beschermer van de Perzen of brenger van voorspoed, ziet hij een
satyr. Bij de beschrijving van het bas-reliëf van het eerste rotsgraf, heeft hij
geen weet van het feit dat de persoon, die tegenover die godheid staat, de
Achaemenidische koning voorstelt.

andere bekende Franse reizigers, zoals Jean Baptiste Tavernier (1605-1689)
en Jean de Thévenot (1633-1667), over wie hierna.Vanuit Shiraz heeft
Daulier Deslandes met Thévenot Persepolis bezocht en enkele tekeningen
van de antieke overblijfselen gemaakt.Van zijn reisgenoot had hij ook informatie ontvangen over Naqsh-e Rostam, nabij Persepolis, dat hij zelf niet kon
bezoeken.79 Na zijn terugkeer in Frankrijk werkte Daulier Deslandes twee
jaar als directeur van de Compagnie Française des Indes Orientales in
Bordeaux. Na deze werkzaamheden vertrok hij naar Parijs, waar hij regelmatig Tavernier en vele anderen die het Oosten hadden bereisd ontmoette en
waar hij in 1673 zijn boek publiceerde.80
Dauliers Deslandes’ tekst over Persepolis is beknopt en vrij zakelijk. Hij
bespreekt de monumenten in de volgorde waarop ze op het terras zijn
gesitueerd. Ook zijn verhaal bevat elementen die latere Europese reizigers
telkens weer naar voren zullen brengen, zoals het aantal nog staande zuilen
– Daulier Deslandes telt er negentien – en dat de Toegangstrap met vele
personen tegelijk kan worden bestegen. Tevens vertelt hij enkele interessante anekdotes, zoals dat sinds het bezoek van Romeinse patriciër Pietro
Della Valle, van wie hij het reisverslag (Bologna 1672) heeft gelezen, de
opeenvolgende gouverneurs van Shiraz in Persepolis in het geheim delen van
de monumenten hebben laten vernielen.81 Zij dienden zich naar gewoonte
als goede gastheren te gedragen en voorname reizigers die nieuwsgierig
waren naar de antieke overblijfselen in Persepolis, als gasten te onthalen.
Door vernielingen aan te brengen trachtten deze gouverneurs, om kosten te
besparen, de belangstelling voor de antieke overblijfselen te doen afnemen
en zo ook het aantal bezoekers. Dauliers Deslandes vindt de fabeldieren van
de Poort van alle Landen lijken op olifanten. In Farr, de gevleugelde figuur in

Le haut de cette porte est rompu, les costez sont d’une pierre de plus de
quinze pieds de haut, & si grosse que vous voyez en dedans, taillée en bas
relief une figure de beste qui ressemble à un élephant ; elle est fort rüinée
(…) Dans la Montagne, à deux ou trois cens pas derriere cét édifice, il y a
deux caves taillées dans le roc & peu profondes, il faut que c’ait esté deux
Sepulchres : audessus de l’entrée se voyent taillées dans la roche quelques
figures, comme d’un homme qui tient un arc & sacrifie à un Idole qui ressemble un Satyre…82

Zijn weinig nauwkeurige relaas over bepaalde details van de monumenten is
begrijpelijk. Het precies beschrijven van vreemd aandoende architectuur was
een lastige opgave. De architectuur van Persepolis was moeilijk binnen de
Griekse klassieke bouworde te passen. Dauliers Deslandes is zich van dit feit
bewust en raadt om die reden onderzoekers aan moeite te nemen studie te
verrichten naar de wigvormige tekens op de monumenten die volgens hem
verguld waren geweest. Ook Dauliers Deslandes heeft informatie ingewonnen en wel bij een Franse Kapucijner monnik, Pater Raphael du Mans, die al
vijfentwintig jaar in Perzië woonachtig was. Latere reizigers zullen eveneens
vaak christelijke geestelijken om raad vragen; deze kloosterlingen waren
immers van oudsher personen, die kennis over verschillende culturen en
talen verzamelden en overleverden.83 De informatie, die Dauliers Deslandes
van Pater Raphael ontving, benadert echter niet de historische werkelijkheid.
Hoewel hijzelf dacht dat de gebouwen in opdracht van koning Darius waren
vervaardigd, hanteerde de monnik een geheel eigen referentiekader.
Hij beweerde dat hij van een geleerde man had vernomen dat Persepolis
een tempel was geweest en dat deze in opdracht van Ahasverus, een
mythische koning uit het Bijbelboek Esther, was geconstrueerd. Bewijs hiervoor waren de vele bas-reliëfs van offerende mensen of van hen die tegen
dieren vochten. Zoals over de meeste ruïnes, zowel in Eurazië als in Europa,
werden ook over Persepolis allerlei verhalen verteld. Daaruit blijkt hoe stukken sculptuur als talisman werden beschouwd en de angst voor geesten, die
in de omgeving van de antieke monumenten zouden rondwalen.84 Daulier
Deslandes kan het complex uiteindelijk niet echt duiden. Toch is hij onder
de indruk van de monumenten en ervan overtuigd dat Persepolis één van
de mooiste overblijfselen uit de oudheid is, al vindt hij dat de sculptuur het
technisch niet haalt bij de Romeinse, die toch zijn referentiekader blijkt.
Au reste, ce lieu est à mon avis un des plus beaux restes de l’antiquité, tout y
est magnifique, la structure, l’ordre & la grandeur du bastiment, & des pierres,
& ce prodigieux nombre de figures, qui quoy qu’elles ne soyent pas taillées

2.11. Herbert de Jager, ca. 1685, uit Hotz, Persepolis gezien van de vlakte. Naar eene
teekening door Herbert de Jager (omstr. 1685), 1911.
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doorbrengen, veel te kort om precieze tekeningen te maken. Het ontbrak
hem ook aan voorbeelden van vroegere reizigers, die zijn tekenwerk ongetwijfeld zouden hebben kunnen vergemakkelijken. Zijn tekeningen echter
benaderen meer de werkelijkheid dan de fantasievolle producten van
Mandelslo’s Europese graveur (1658 en 1719) en van latere reizigers als
Struys (1676).

avec l’art des anciens Romains, peuvent pourtant passer pour belles; l’architecture est extraordinaire, & ne se rapporte point aux ordres de la nostre.85

Om de exactheid van zijn tekeningen te onderstrepen deelt Daulier Deslandes in de inleiding van zijn reisverslag mee dat de ervaren reiziger Tavernier,
die tussen 1631 en 1668 Perzië meerdere malen had bereisd, ze had gezien
en goedbevonden. Zijn eerste tekening van Persepolis (Fig 2.4) toont een
gezicht op het gehele paleiscomplex vanaf het westen. Het beeld is in
vogelvluchtperspectief weergegeven, waarbij de tekenaar heeft getracht de
werkelijkheid natuurgetrouw weer te geven. Het accentueert voornamelijk
de Toegangstrap en de opvallend nog in tact gebleven buitenmuren van het
complex. In ruw geschetste lijnen zijn de Poort van alle Landen, de zuilen van
de Apadana, het paleis van Darius en de waterleidingen weergegeven.
De details en de verhouding van de verschillende paleizen ten opzichte van
elkaar zijn niet of nauwelijks waarneembaar. De overblijfselen van de andere
dan de hierboven genoemde monumenten, die voornamelijk ten zuiden van
het terras gelegen zijn, verdwijnen in het totale beeld. De kleine figuur te
paard en de ene zuil rechts in het beeld van de tekening zijn een vanuit de
Europese kunsttraditie toegevoegd elementen om als het ware de tekening,
het verhaal, in te leiden. Qua opzet is de tekening van Daulier Deslandes
te vergelijken met een latere, die in het boek van F. Valentijn, Oud en NieuwOostindiën (Dordrecht/Amsterdam 1726), is verschenen. Die is niet, zoals
lang werd aangenomen, gemaakt door de VOC-vertegenwoordiger in
Isfahan, Herbert de Jager (1642-1705), maar door de Hollandse kunstschilder
Philip Angel (1616/18-1664/1683?).86 (Fig 2.5) Angel trad in 1645 in dienst
van de VOC en werd door de Heren Zeventien naar Batavia gestuurd. Na
een corruptieaffaire reisde hij in het gezelschap van de Nederlandse gezant
Joan Cunaeus naar Isfahan, waar hij als kunstenaar in dienst van Shah Abbas
II werkzaam wilde zijn. Onderweg naar Isfahan zou hij op 10 februari 1652
Persepolis hebben bezocht en een tekening van het antieke paleiscomplex
hebben gemaakt, die pas in het veel later uitgegeven boek van Valentijn is
gepubliceerd.87 Indien dit zo mocht zijn, dan is de tekening van Angel en
niet die van Daulier Deslandes de vroegste van Persepolis, die ter plaatse is
gemaakt.
De tweede tekening in het boek van Daulier Deslandes is een collage van
verschillende figuren en toont details van bas-reliëfs, de rotsgraven en enkele
regels spijkerschrift. (Fig 2.6) Een zuil en zuilfragmenten zijn tevens weergegeven. Ook op deze tekening zijn de details, vooral de figuren op de basreliëfs, moeilijk waarneembaar. Ze tonen wel herkenbare contouren maar
stemmen in detail nauwelijks overeen met de werkelijkheid. Opmerkelijk is
de verhouding tussen de nogal Korintisch weergegeven zuil en de bas-reliëfs;
afmetend aan de zuil zouden de bas-reliëfs meer dan vijftien meter hoog
zijn.88 Dat de beide tekeningen niet zo precies en nauwkeurig zijn is echter
niet verwonderlijk. Daulier Deslandes deelt mee dat hij op weg naar Shiraz
tot zijn spijt slechts enkele uren op het terras van Persepolis had kunnen

De al genoemde Fransman Jean de Thévenot (1633-1667) reisde reeds op
jonge leeftijd door Europa, het Midden-Oosten en Indië en hield tijdens zijn
reizen een dagboek bij. Na zijn reis in India keerde hij terug naar Perzië en
trok gedurende de regering van Sjah Abbas II vanuit het zuiden richting
Isfahan en Tabriz. Hij overleed in Miana, nabij Tabriz, op 28 november 1667.
Van Thévenot is een boek in vier delen bewaard gebleven, waarin zijn reis
vanuit Marseille, naar Alexandrië, Damascus, Aleppo, Mosul en Bagdad en van
daaruit naar Hamadan, Isfahan, Shiraz, Pasargadae, Persepolis, Bandar Abbas,
Basra en India wordt beschreven. In deel drie heeft hij zijn indrukken van
Persepolis weergegeven. In Suite du voyage de Mr. De Thévenot aux Levant
(Parijs 1674) is in de inleiding een kort levensverhaal opgenomen. De uitgave
is ter herinnering aan Thévenot opgedragen: “Il est mort en travaillant pour
vous, faite le vivre dans vostre Souvenir, & Sur tout ne lui refusez pas vos
Prieres.” 89
Thévenot reisde vanuit Shiraz naar Pasargadae en vervolgens naar het nabijgelegen Persepolis. Zoals gezegd bezocht hij de antieke overblijfselen samen
met Daulier Deslandes. Hij deelt mee dat hij ze met veel plezier heeft bekeken.Volgens Thévenot is Persepolis voor Perzië wat de piramiden voor
Egypte zijn: een belangrijk cultureel monument. De antieke overblijfselen
vindt hij wat stijl betreft prachtig en opmerkelijk. Hij geeft in volgorde van de
plaats van de monumenten op het terras een uitvoerige beschrijving. Zijn
verhaal is voor de lezer echter moeilijk te volgen, omdat een plattegrond
van het paleiscomplex ontbreekt. Thévenot bekent dat de architectuur hem
vreemd aandoet en dat hij het moeilijk vindt deze te beschrijven. Zijn verhaal bevat enerzijds standaardelementen zoals de Toegangstrap en de zuilen
van de Apadana – waar hij in tegenstelling tot vroegere reizigers nog slechts
zeventien staande zuilen telt – en anderzijds persoonlijke observaties en
een poging tot een zo precies mogelijke beschrijving, waarbij ook hij de
vreemd aandoende, onbegrijpelijke elementen van de Achaemenidische
architectuur europeaniseert en in zijn eigen referentiekader inpast. Vooral
de fabeldieren van de Poort van alle Landen aan de westzijde zijn in zijn
ogen wonderlijk. Net als Dauliers Deslandes vindt hij ze eerder op olifanten
dan op paarden lijken. In de fabeldieren aan de oostzijde ziet hij griffioenen.
Hij acht de zuilen van de Apadana van een bijzondere orde, maar toch
lijkend op de Dorische. Op de zuilen bevonden zich volgens hem voorheen
afgodsbeelden. Ten tijde van zijn bezoek hadden ooievaars er hun nesten
opgebouwd. Het juist beschrijven van de bas-reliëfs kost hem moeite, omdat
er, zoals hij meedeelt verschillende stijlen waren en omdat veel was vernield.
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Op één van de bas-reliëfs Koning met parasol ziet hij de vliegenmepper aan
voor een bisschopsstaf en de handdoeken van de dienaar voor een handvat.
De koning noemt hij een oude grijsaard of meester. De lotussen die de
figuren van het bas-reliëf Koning zitttend op een troon in hun handen
dragen, beschrijft hij als kelken en de façades van de rotsgraven vindt hij op
tempels lijken.90
In zijn boek is slechts één gravure van een van de rotsgraven in Persepolis
opgenomen. (Fig 2.7) Deze wijkt in details af van de werkelijke situatie ter
plaatse.Vooral bij het bas-reliëf van het rotsgraf heeft Thévenot of waarschijnlijk zijn graveur, veel fantasie gebruikt. De gevleugelde godheid Ahura
Mazda wordt als een engel afgebeeld, zoals dit in de Europese kunst gebruikelijk was. De linkerfiguur die bijna de bovenste trede van de trap heeft bereikt, heeft zijn beide armen naar de engel opgeheven en lijkt in het geheel
niet op een waardige Perzische koning. Naast het vuuraltaar zijn er nog twee
andere altaren weergegeven waarop een stierenkop is geplaatst. Deze twee
altaren bevinden zich niet op het bas-reliëf. De sokkels ervan wijken in vorm
geheel af van de werkelijkheid. De troondragende figuren van de volken van
alle landen zijn eerder als evenwichtskunstenaars of atleten uitgebeeld. De
fantasievolle tekening is duidelijk niet ter plaatse gemaakt.
Het lijkt erop dat een graveur de beschrijving van Thévenot letterlijk heeft
willen uitbeelden.

Het opmerkelijke boek van Jan Jansz Struys echter verscheen al in 1676
onder de titel Drie aanmerkelijke en seer rampspoedige Reysen door Italien,
Griekenlandt, Lijflandt, Moscovien,Tartarijen, Meden, Persien, Oost-Indien, Japan
en verscheyden andere gewesten. Het bevat één illustratie van Persepolis: een
gezicht op het paleiscomplex. Jan Jansz. Struys (1630-1694?) is waarschijnlijk
geboren in Wormer, een dorp in de Zaanstreek in Noord-Holland, en begon
zijn carrière als zeilmaker. Over zijn leven is nauwelijks iets bekend.93 Zijn
beschrijving van zijn bezoek in maart 1672 aan de overblijfselen in Tzilminar
is fantasievol. Hij neemt er onder andere beelden waar van reuzen, stieren,
leeuwen, griffioenen, tijgers, Olympische spelen – las hij Mandelslo? – en
veldslagen, en zag op een muur een uitgehouwen beeld van een koning die,
zoals ook Mandelslo dit had beschreven, het vuur, de zon en een slang aanbad.
Daar zijn veelderhande afbeeldtsels van Reusen, Stieren, Leeuwen, Griffioenen, Tijgers, Olympische Speelen en Veldtslagen. Men siet daar Beelden die
Speeltuygh, Krantsen en Schermgereetschap in haar handen hebben. (…)
Hier vertoonde zich een groot Beelt,…van een Koning, die het Vuur, de Son,
en een Slang aanbad; dit alles was tegen de Muur aangehouwen.94
Naast deze fantasievolle beschrijving probeert Struys wat hij in Persepolis
heeft waargenomen in zijn eigen referentiekader te plaatsen. Zo vergelijkt hij
de wereldbol - dit moet wel een lotus zijn - en de staf die de koning op één
van de bas-reliëfs in zijn handen draagt met objecten die katholieke bisschoppen droegen, die hij overigens Roomse ketters noemt.Verder schrijft hij over
de koning:

…car il y a par bas deux étages d’arcades, qui sont composées de figures
d’hommes, hautes chacune d’environ deux pieds, qui se tiennent toutes les
bras sur les épaules les unes des autres: Au dessus dans le milieu, c’est un
Idole d’un homme aîlé, en la posture que nous l’avons déjà representé; à la
droite duquel il y a sur cinq degrez, un autre homme qui le prie; & à sa
gauche, l’on voit un pied destail surquoi il ne paroît rien qu’un globe qui reste
en haut: Sur les deux extrêmitez il y a un morceau de colomne ronde tout
unie, qui porte une reste de taureau; & plus bas de chaque côté de ce second
rang, il y a deux hommes avec chacun une picque, l’un au dessus de l’autre,
dont le plus bas pose sur le premier rang.91

De Inwoonders seggen, dat dese den Koning Salomon soude beduyden; maar
om dat hij den Wereltkloot in sijn handt heeft, soude ik gelooven dat het den
Grooten Alexander is die de Werelt meende overwonnen te hebben, die ook
in dit Huys of Slot sijn residentie heeft gehouden, gelijk de Historien daar van
vermelden.95

Struys tracht inderdaad met behulp van antieke schrijvers als Diodorus
Siculus en met de informatie van omwonenden verklaringen te vinden voor
de zaken die hij in Persepolis heeft gezien.

De al eerder genoemde Albert P.H. Hotz was zeer geïnteresseerd in de
geschiedenis en cultuur van Perzië en koesterde vooral belangstelling voor
de politieke, economische en culturele betrekkingen tussen dit land en
Nederland.92 Hotz bespreekt in zijn artikel Over Afbeeldingen van Persepolis
en Palmyra door Nederlanders…(1911) de tekeningen van Persepolis van
een vijftal Nederlandse reizigers: de al genoemde Philip Angel (1616/16181664/1683?), Jan Jansz. Struys (1630-1694?), Herbert de Jager (ca.1642ca.1705), Cornelis de Bruijn (1652-1726/27) en G. Hofsted van Essen (?).
Van dit vijftal is het werk van Cornelis de Bruijn vermaard gebleven. De
tekeningen van Angel zijn niet bewaard gebleven. Die van De Jager en
Hofsted van Essen zijn in hun eigen tijd niet gepubliceerd en waren om
die reden voor het grote publiek niet toegankelijk.

Het werdt ook het Huys van Darius geheeten, om dat die daar in gewoont
heeft. Den Stichter daar af, werdt by oude Grieksche, en Latijnsche Schrijvers,
[voor] Cyrus gehouden; maar de Persianen stellen daar toe eenen Schach
Jamscha, doch het zij soo het wil, dit is seker, dat het een seer machtigh Vorst
moet geweest hebben, die sulken verwonderens-waerdigh Werk heeft doen
bouwen, het welk mijn ook soodanigen vergenoegen gaf, dat het mijn niet
soude verdrooten hebben, al had ik daarom alleen duysent mijlen verre gereyst. (…) Toen dit Gebouw wel eer in sijn volkomentheyt stondt, heeft het
met recht een van de wonderlijkste Werken des geheelen Werelts geweest,
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ques figures très mal-faîtes, avec de petites chambres quarrées & obscures ;
tout cela ensemble persuadant aisément à ceux qui ont veû comme moy les
principales Pagodes des Indes que j’ay bien considerées, que Tcheelminar n’a
esté autrefois qu’un Temple de faux Dieux.100

gelijk aan dese vervallen Overblijfselen noch te sien, en ook in de oude Historien te lesen is…96

Zijn beschrijving bevat verder de standaard verhaalelementen, zoals een
overzicht van heel Persepolis, het bestijgen van de Toegangstrap, de verschillende gebouwen en de toen, volgens hem nog achttien staande zuilen, van
de Apadana. Al met al was Struys erg onder de indruk van het complex, hoewel hij niet precies wist wie de opdracht had gegeven om deze monumenten
te laten bouwen. Hoewel Struys in het voorwoord meedeelt naar de werkelijkheid te hebben getekend en dit ook op het titelblad wordt vermeld – de
gebruikelijke topos om de kopers/lezers te behagen – is Persepolis op de in
zijn boek opgenomen gravure op een zeer fantasievolle wijze in een zeventiende-eeuwse, barokachtige stijl weergegeven. Het is echter wel de eerste
‘poging’ tot een gehele reconstructie van het paleiscomplex.97 (Fig 2.8)
Kortom, al voegt Struys’ gravure weinig toe aan het wetenschappelijke discours in die tijd, zij is een prachtig voorbeeld hoe reizigers en graveurs verhalen over Persepolis verbeeldden en vereuropeaniseerden.

Misschien kwam hij tot die conclusie omdat, zoals hij wat bevreemdend
schrijft, de waterrijke omgeving (!) van Persepolis hem aan de bassins bij
Indiase tempels deed denken.101 Tavernier telde nog twaalf staande zuilen op
het terras en merkte op dat het vanaf een afstand bekeken lijkt alsof de
oude Perzen hun goden tegen de zuilen hebben geplaatst. Waarop hij zijn
laatste observatie baseert, over de aanwezigheid van onverlichte kamers die
bestemd waren voor priesters die er in het donker aten om geen muggen in
hun rijst en groente te krijgen, is een raadsel.
Omstreeks 1685 heeft Herbert de Jager (ca.1642 - ca.1705) drie tekeningen
van Persepolis vervaardigd. De Jager was afkomstig uit Zwammerdam en had
in Leiden (1657-62) onder andere oosterse talen en theologie gestudeerd. In
1662 trad hij in dienst van de Vereenigde Oostindische Compagnie en bracht
het uiteindelijk tot opperkoopman. In die hoedanigheid heeft hij tweemaal in
Perzië gewoond, van 1665-1670 en van 1684-1687. Hij leefde daarna voornamelijk in Batavia en aan de kust van Coromandel in zuidoost India, waar hij
de inheemse talen bestudeerde en onderwijs gaf.102
Tijdens zijn tweede Perzische periode heeft De Jager Persepolis aangedaan
en drie tekeningen vervaardigd die hij zijn patroon Nicolaas Witsen (16411717), hoofd van één van Hollands rijkste handelshuizen, burgemeester van
Amsterdam, leidinggevend politicus en directeur van VOC en WIC, heeft
doen toekomen. Witsen was zeer geïnteresseerd in de culturen van het
Nabije Oosten en Centraal-Azië en stelde graag zijn invloed en vermogen in
dienst van de wetenschappelijke exploratie.103 Hij stuurde de tekeningen van
De Jager naar Dr. Martin Lister van de Royal Society in Londen, met wie hij
eerder wetenswaardigheden had uitgewisseld. Lister zorgde ervoor dat de
tekeningen, samen met het begeleidende schrijven van Witsen, werden opgenomen in de Philosophical Transactions, mei 1694.

Het reisverslag Les six voyages de Jean Baptiste Tavernier, Ecuyer, Baron
d’Aubonne, en Turquie, en Perse et aux Indes, suivant la copie imprimée à Paris
(Holland?, 1679) van Jean Baptiste Tavernier (1605-1689) bestaat uit vijf
boeken en bevat geen illustraties van Persepolis. Tavernier was een Franse
handelaar in edelstenen. Tussen de jaren 1631 en 1668 heeft hij vijf reizen
van enkele jaren gemaakt en gedurende deze reizen Perzië meermaals
bezocht. Ook hij heeft in Perzië Daulier Deslandes ontmoet.98
In zijn boek is slechts een summiere beschrijving van Persepolis te vinden.
De reden hiervoor is wellicht dat de Achaemenidische overblijfselen weinig
indruk op Tavernier maakten. Hij vond ze een verzameling oude zuilen en
het beeldhouwwerk weinig verfijnd.Vreemd is wel dat hij zegt dat hij het
paleiscomplex herhaaldelijk heeft bezocht, zelfs een keer in het gezelschap
van Philip Angel. Angel had in opdracht van Sjah Abbas acht dagen in
Persepolis doorgebracht om het complex vast te leggen, maar ook hij had
het niet de moeite waard gevonden en beschouwde de tijd die hij er had
doorgebracht als verloren.99 Tavernier zelf dacht dat Persepolis, net zoals de
pagoden die hij in Indië had gezien, ooit een heidense tempel was geweest.

…Since you have been pleased to communicate to me an Inscription found at
Persepolis, I thought it would be acceptable to send you the Draughts of part
of the Ruins of the Stone-work of that Proud Palace, given me by the Person
himself that drew them upon the place. I should be much satisfied had I any
thing worthy of your Curiosity and the Publick, which you so often Oblige
with your Discoveries, which justly merit mine and the Thanks of all that esteem them as much as my self, who am the Cherisher of your Friendship...104

De là on vient à Tcheelminar où j’ay esté plusieurs fois, & entr’autres en la
compagnie du sieur Angel, Hollandois qui avoit esté envoyé par la Compagnie
pour montrer à desseigner au Roy de Perse, qui estoit alors Cha-Abas II. Il
demeura plus de huit jours à desseigner toutes ces ruines, dont j’ay veû depuis d’autres desseins qui representent ce lieu-là comme une très-belle chose
: mais aprés qu’il eût achevé le sien il avoüa qu’il avoit mal employé son
temps, & que la chose ne valoit pas la peine d’ettre desseignée, ni d’obliger un
curieux à se détourner un quart-d’heure de son chemin : Car enfin ce ne
sont que des vielles colomnes, les unes sur pied les autres par terre, & quel-

De Jager heeft nooit een reisverslag geschreven. Ook is er geen bewijs dat
hij echt ter plaatse de drie tekeningen heeft gemaakt. Hotz heeft in zijn werk
verkleinde reproducties van de gravures opgenomen, zoals die in de
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menten. De plattegrond van de Apadana is van bovenaf weergegeven. De verhouding van de verschillende monumenten tot elkaar is niet geheel juist.
Toch oogt de tekening realistischer dan die van vroegere reizigers.

Philosophical Transactions waren verschenen. De originele tekeningen bevinden
zich volgens Hotz niet meer in het archief van de Royal Society. De eerste
tekening geeft een beeld van Persepolis vanuit het westen, waarop het terras
in een sfeervolle omgeving is geplaatst en verschillende monumenten worden getoond. (Fig 2.9) Ook is er een tekening van het complex vanuit het
oosten gezien, waarop in vogelperspectief en op een enigszins analytische
wijze is getracht een overzicht te bieden van de monumenten. (Fig 2.10) En
ten slotte is er een tekening vanuit het westen gemaakt, waarop het paleiscomplex op de achtergrond is geplaatst en de ruime vlakte op de voorgrond
goed zichtbaar wordt, omdat het van bovenaf is weergegeven. Het gehele
tafereel toont een polydimensionaal perspectief.105 Een figuur te paard leidt
het beeld in. (Fig 2.11) De eerste tekening is te vergelijken met die van Angel
en wijkt in stijl af van de laatste twee.
Hotz, die zelf in 1891 Persepolis had bezocht, vindt de tekeningen van
De Jager niet kunstzinnig, maar ze geven volgens hem wel een eerlijk en
getrouw beeld van de werkelijkheid.Verder vindt hij ze veel duidelijker dan
alle eerdere afbeeldingen van Persepolis. Ze geven de indruk van een lichtdruk en kunnen wat nauwkeurigheid betreft volgens hem zelfs een vergelijking met foto’s van Persepolis weerstaan.106 Een vergelijking van deze
tekeningen met foto’s toont echter dat in de weergave van het perspectief
en de details en in de verhoudingen van de monumenten tot elkaar toch
veel afwijking te constateren is. Desondanks lijkt Hotz dus te suggereren dat
De Jager wel degelijk ter plekke is geweest.

De Franse protestant Jean Chardin (1643-1713) was net als Tavernier koopman-juwelier, zoon van een vader die eveneens juwelier was. Hij reisde al op
vrij jonge leeftijd naar India om voor zijn vader zaken te doen, vergezeld
door de koopman Marc Antoine Raisin. Tijdens zijn terugtocht verbleef
Chardin enige tijd in Isfahan, waar hij op audiëntie ging bij Shah Abbas II, van
wie hij een opdracht ontving om sieraden te ontwerpen. Nadat Chardin zijn
taak in Isfahan had volbracht, keerde hij in 1671 terug naar Parijs. Enthousiast
over zijn belevenissen en voornemens om over zijn reiservaringen te schrijven besloot hij, wellicht om goodwill te kweken, om eerst een lofrede aan
Lodewijk XIV te wijden. In Le Couronnement de Soleïman,Troisième Roi de
Perse, et ce qui s’est passé de plus mémorable dans les deux premières années de
son règne (Parijs 1671) trekt hij een vergelijking tussen de Franse koning en
de Safavidische sjah Soleiman I en houdt hij tevens een pleidooi om de handelsbetrekkingen tussen beide landen te verstevigen. Dit laatste was uiteraard tevens in zijn eigen belang. Twee jaar later besloot Chardin zijn geluk
opnieuw in Isfahan te proberen en reisde hij, wederom met Raisin, naar deze
stad, waar hij ongeveer vier en een half jaar zou vertoeven. Hij bestudeerde
er de Perzische taal en werd uiteindelijk hofleverancier van de sjah. Door
zijn langdurig verblijf in Isfahan en zijn contacten met hovelingen en verschillende handelslieden, zoals de hierboven genoemde Herbert de Jager, en met
Europese geestelijken en geleerden, had hij de mogelijkheid om gedegen
informatie in te winnen en uitgebreid onderzoek te verrichten naar de geografie, de geschiedenis, de cultuur en de gewoonten en zeden van het land.
In 1677 keerde Chardin naar Frankrijk terug, waarna hij echter al snel naar
Londen moest uitwijken om aan de vervolgingen van de hugenoten te ontkomen. In Engeland werd hij in 1681 door koning Karel II in de ridderstand
verheven.Vanwege zijn brede kennis en ervaring werd hij in 1688 gevraagd
om een intermediaire rol te vervullen tijdens de onderhandelingen van de
Engelse East India Company met Armeense en Perzische kooplieden. Het
waren pogingen van Engelse zijde om hun positie in Perzië te versterken en
de moordende concurrentie van Fransen, Hollanders en Portugezen tegen
te gaan. Doel was om de Armeense zijdehandel van India en Perzië naar
Europa via de Engelse factorijen te laten verlopen. Hoewel nog in hetzelfde
jaar een contract werd ondertekend leverden de onderhandelingen weinig
profijt op. De Armeense kooplieden wilden niet afhankelijk worden van
Engelse handelaren en bleven voortdurend omzien naar alternatieve
handelspartners en -routes. Na de val van de Safawiden en in de nasleep
van de Afghaanse invasie in 1722 raakte het leven in Perzië ontregeld en
wijzigden zich de handelspatronen.108

Europese reisverslagen over Perzië in de achttiende eeuw bevatten, wellicht
vanwege de toegenomen wetenschappelijke kennis en het voortdurend maar
ook groeiend verlangen naar exacte informatie over andere culturen, meer
objectief-analytische illustraties.
De vier tekeningen van Persepolis door G. Hofsted van Essen vervaardigd in
Oost-Indische inkt, die Hotz in de collectie van het British Museum heeft
ontdekt, dragen zeker bij aan een objectiever en analytischer beeld van
Persepolis. Zij zijn afkomstig uit de erfenis van Sir Hans Sloane (1660-1753),
arts, secretaris en later president van de Royal Society. Over Hofsted van
Essen zelf ontbreken alle gegevens. Hotz vermoedt dat hij, gezien zijn naam,
afkomstig was uit het Duitse Essen. Eén tekening (1703) geeft een gezicht op
Persepolis, gedeeltelijk in vogelvluchtperspectief weer. Drie andere tekeningen tonen volgens Hotz een deurpost met daarop een bas-reliëf of basreliëfs. Hotz heeft alleen de eerste tekening als illustratie in zijn boek opgenomen.107
Hofsted van Essens gezicht op Persepolis laat de belangrijkste monumenten
op het terras zien; (Fig 2.12) ook de ommuring en de rotsgraven worden in
beeld gebracht. Op de tekening zijn slechts enkele, maar essentiële details
zoals de funderingen en de bas-reliëfs van de Poort van alle Landen in beeld
gebracht. De zuilen van de Apanada zijn niet getekend, maar wel de base33

persepolis van corien:Opmaak 1 20-12-14 09:52 Pagina 34

Hij corrigeert zijn voorgangers dus, maar maakt zelf ook enkele observatiefouten. Een armband op het Apadana-reliëf beschrijft hij als een muziekinstrument.

Het eerste deel van Chardins Journal du voyage du Chevalier Chardin en Perse
et aux Indes Orientales, par la Mer Noire et par la Cholchide verscheen in 1686
te Londen en werd vrijwel meteen in het Engels vertaald. In 1711 was de uitgave compleet. Zijn boek genoot veel belangstelling en werd vele malen herdrukt, de laatste keer in 1811 in Parijs. Chardin heeft Perzië zeer precies en
uitvoerig beschreven en ontving vooral vanwege zijn kennis van de geografie
en de werken van antieke schrijvers veel waardering van latere reizigers. Zijn
nauwkeurige observaties zijn ongetwijfeld mede te danken aan de informatie
die hij van verschillende mensen in Perzië ontving en aan de activiteiten van
zijn tekenaar Guillaume-Joseph Grélot die hij op zijn eerste reis in Constantinopel had ontmoet. Chardin had Grélot overgehaald om met hem mee
naar Perzië te reizen om tekeningen van de (antieke) monumenten te
maken. Grélot heeft in Isfahan en Persepolis een aantal tekeningen gemaakt,
maar beeïndigde vanwege een meningsverschil met Chardin al spoedig zijn
werkzaamheden en trad in dienst bij de Venetiaanse edelman en reiziger
Ambrogio Bembo (1652-1705).

Les Grecs & les Romains représentoient l’année par un Serpent courbé en
cercle ; mais il n’avoit qu’une tête, au lieu que ceux-ci en ont deux, & sont
tournez comme les anses d’un coffre. Quelques-uns croïent que ce sont des
instruments de Musique, & qu’on en joüoit en les frapant l’un contre l’autre,
comme on fait avec ces petites Cymbales, qui sont fort en usage dans les
Eglises des Chrétiens Orientaux.111

Chardin heeft moeite om de gevleugelde godheid Ahura Mazda en de fabeldieren van de Poort van alle Landen te begrijpen. Hij verwijst naar zijn tekeningen en laat het aan de lezer over te oordelen wat ze voorstellen. De
griffioenen aan de oostzijde vindt hij lijken op gevleugelde paarden met een
mensenhoofd. Het bas-reliëf van Een leeuw een stier aanvallend kan hij niet
plaatsen. Wel herkent hij in de leeuw een symbool van de macht van de
Perzische koningen en beschrijft hij het koninklijke insigne van de leeuw en
de zon.

Chardin is goed op de hoogte van de antieke literatuur. Hij verwijst in zijn
boek regelmatig naar antieke schrijvers zoals Herodotus, Strabo, Quintus
Curtius, Xenophon en Ammianus Marcellius.109 Ook heeft hij kennisgenomen
van de werken van vroegere Europese Perzië-gangers als Thomas Herbert,
Pietro della Valle, Adam Olearius, Jean de Thévenot en Jan Jansz. Struys.
Chardin bracht driemaal, in de jaren 1667, 1673 en 1674, een bezoek aan
Persepolis. Zijn laatste verblijf duurde vijf dagen. Persepolis maakte veel indruk op hem. De omvang en grootte van het paleiscomplex vond hij overweldigend.Vanaf een afstand leek het volgens hem op een amphitheater
omdat het gebergte in de vorm van een halve maan het terras omarmt.
Chardin is ervan overtuigd dat Persepolis een tempelcomplex is geweest en
komt tot die gedachte door wat hijzelf in Perzië tijdens zijn reizen heeft
waargenomen en door wat hij in de Bijbel heeft gelezen. Hij refereert onder
andere aan het Bijbelverhaal over Daniël en de Leeuwenkuil. Daniël was
immers volgens de Bijbel satraap in het rijk van Darius. Hij overleefde de
leeuwen door zijn oprechtheid en geloof in God.110 Hij meent dat de vele
zuilen niet in de klassieke bouworde passen, maar toch de Dorische orde
het dichtst benaderen, zoals ook Thévenot al had gesuggereerd. Chardin telt
nog dertien staande zuilen. Hij vermoedt overigens dat de monumenten in
Persepolis geen daken hebben gehad omdat in de antieke tijd vaak in de
open lucht werd geofferd. Hij beschrijft uitvoerig en in detail en met behulp
van illustraties de verschillende monumenten, de bas-reliëfs, de trappen,
deur- en raamposten. Het bas-reliëf Koning zittend op een troon toont
volgens hem de koning of een hogepriester. Hij neemt aan dat de bas-reliëfs
processies tonen van mensen die offergaven dragen en geeft toe niet te
weten wie die figuren precies zijn, maar denkt dat ze verschillende volkeren
voorstellen. Hij bestrijdt de ideeën van zijn voorgangers die in de bas-reliëfs
van de Apadana een triomftocht of een koninklijke intocht zien.

J’ai dit que le Lion est l’Emblême de la Monarchie Persane. On le représente
avec un Soleil levant à côté, dont on voit les trois quarts du Disque. Cet Emblême est dans les Enseignes, sur des Monnoïes de cuivre, & en mille endroits.
Les Anciens Auteurs rapportent que quand les Perses vouloient représenter
le Soleil, ils le dépeignoient avec un visage de Lion, parce que quand le Soleil
est au signe du Lion il a plus de force que dans les autres. Les Persans Modernes ne le représentent plus ainsi, ni comme nous, par un visage; ils peignent
seulement un Globe uni, & ils mettent autour un cercle de Raions.112

Verder wijst Chardin op het spijkerschrift en onderzoekt hij de ondergrondse gangen, maar kan niet bevestigen dat hier een schat begraven lag,
zoals volgens hem door omwonenden wordt verteld.
In de achtste band van zijn boek zijn 22 gravures opgenomen naar de tekeningen die Grélot had vervaardigd.(Fig 2.13-2.20) De gravures tonen voor
het eerst meer details van de monumenten van Persepolis. De vormgeving
van vooral de gezichten van de figuren op de bas-reliëfs doet echter nog
steeds Europees aan en benadert in het geheel niet de Achaemenidische stijl.
De uitdrukking van de fabeldieren op de Poort van alle Landen en het basreliëf Leeuw een stier aanvallend is eerder onbeholpen en lieflijk. Overigens
was Chardin niet over Grélots tekenkunst te spreken, misschien juist omdat
hijzelf de monumenten zo nauwgezet had bekeken. Naast de tekeningen van
Persepolis heeft Chardin in zijn boek een plattegrond van het paleiscomplex
opgenomen.(Fig 2.20) Het is de eerste, in een Europees reisboek verschenen, plattegrond, ook al toont die alleen de contouren van het terras.113
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veelal niet eens door de reiziger zelf, alsmede aan het gebrekkige geheugen
van de reizigers.117 Hij uit ook kritiek op het boek van Tavernier die weinig
positief over Persepolis heeft bericht en vraagt zich af of de man wel in
Persepolis is geweest.

De tekeningen van de in Den Haag geboren kunstenaar Cornelis de Bruijn
(1652-1726/27) leverden de belangrijkste toevoeging tot dan toe aan het
beeld dat van Persepolis bestond. Hij volgde zijn opleiding tot kunstschilder
bij Theodoor van der Schuur in Den Haag. Zijn tekentalent en passie voor
reizen werden na verloop van tijd opgemerkt door de invloedrijke Nicolaas
Witsen die besloot De Bruijns eerste reis naar het buitenland te financieren.
De Bruijn vertrok op 1 november 1674 naar Italië, verbleef er vier jaar en
reisde van hieruit naar Smyrna en door Klein-Azië naar Egypte. In 1684
keerde hij naar Venetië terug, waar hij vervolgens acht jaar verbleef en zich
verder bekwaamde in de schilderkunst. In 1693 reisde hij terug naar de
Republiek en publiceerde vijf jaar later zijn eerste reisverslag Reizen Van
Cornelis de Bruyn Door de vermaardste Deelen van Klein Asia…, waarin 215
gravures werden opgenomen. Zijn boek werd in 1700 in Delft in de Franse
taal uitgegeven en veertien jaar later in Amsterdam herdrukt. Een Engelse
vertaling verscheen in 1702.114
In 1701 ondernam De Bruijn opnieuw een verre reis die hem via Moskou
naar Perzië, India, Ceylon en Oost-Indië bracht. Het was wederom Witsen
die De Bruijn van de nodige financiële middelen voorzag. De Bruijn reisde
van het noorden van Perzië naar het zuiden en kwam in december 1703 in
Isfahan aan, waar hij bijna een jaar lang verbleef. Hij onderhield in deze stad
contact met Frans Kastelein, de plaatselijke V.O.C.-vertegenwoordiger, en
met diens medewerkers. Zij introduceerden De Bruijn in de Perzische
samenleving en tevens aan het hof van sjah Sultan Husain (1694-1722), van
wie hij een tekening heeft gemaakt. De Bruijn arriveerde op 9 november
1704 in Persepolis en verbleef er tot 23 januari van het volgende jaar, langer
dan, voorzover wij weten, enige Europeaan ooit vóór hem. Het belang dat
De Bruijn hechtte aan dit monument blijkt uit het feit dat hij vóór zijn vertrek uit Persepolis zijn naam fors in de Poort van alle Landen beitelde; dit
was volgens Hotz gezien de door De Bruijn geleverde prestatie een terechte
actie.115 (Fig 2.21) In 1708 keerde hij, met een schat aan notities en zelfgemaakte tekeningen, terug naar de Republiek. Zijn tweede reisverslag Reizen
over Moskovie, door Persie en Indie:Verrykt met Driehondert konstplaten… werd
in 1711 uitgegeven. Een herdruk verscheen in 1714, een Franse vertaling in
1718 en een Engelse vertaling van het volledige boek in 1737. Hoewel De
Bruijn de tekeningen zelf had gemaakt, is niet duidelijk wie de gravures heeft
vervaardigd. In de Nederlandse druk van 1711 is slechts bij sommige de
naam ‘M. Pool sc.’ te vinden.116
De Bruijn had tijdens deze tweede reis ongetwijfeld reisverslagen van vroegere reizigers bij zich of heeft deze later tijdens het schrijven van zijn boek
bestudeerd. In zijn tweede boek klaagt hij namelijk over de onzorgvuldigheid
en onbekwaamheid waarmee vele voorgangers zoals Pietro della Valle (15861652) en de Spaanse diplomaat García de Silva y Figueroa (1550-?) hun beschrijvingen en prenten hadden vervaardigd. De onnauwkeurigheid en vaak
onrealistische tekeningen in de meeste reisboeken wijt hij aan het feit dat de
prenten pas bij thuiskomst op basis van een beschrijving werden gemaakt en

Dus namen deze luiden ook hun vermaek in het beschouwen dezer outheden
met veel meerder yver zeker dan de Fransche Schryver Tavernier, die zich
niet ontzien heeft te boek te slaen dat in zynen tydt, nu 48 jaren geleden, hier
nogh 12 kolommen stonden, en daer by te voegen dat alle deze overblyffels,
daer men zulk eenen ophef van maekt, niet verdienen dat iemant, om haer
te bezichtigen, een half uur uit zynen wegh ga. Hy hecht ook aen zyn verhael
dat zeker Hollants Heer, op last der Maetschappye, een tekeningh daer van
maekte voor den Koningh Abbaas den tweeden. [Hier doelt De Bruijn waarschijnlijk op Angel] Aen welke tekeningh als hy eenigen tydt besteedt hadde,
zoude hy zich des beklaegt hebben. Op ’t eerste moet ik zeggen dat ik geloof
dat die Fransche Schryver daer noit geweest is, dewyl’er nu nogh 19 kolommen overend staen. En van het tweede magh de werrelt zelve oordeelen, als
zy myn werk zien zal.118

Op de titelpagina van De Bruijns tweede reisverslag staat zoals gezegd
vermeld dat er driehonderd gravures in zijn opgenomen en dat, naast tekeningen van steden en mensen in Rusland en Perzië, vooral Persepolis veelvuldig in beeld is gebracht en dat hij ze met grote nauwkeurigheid naar het
leven heeft getekend. Het feit dat Persepolis in de titel genoemd wordt
maakt duidelijk dat De Bruijn ervan uitging dat het Europese publiek belangstelling toonde voor het antieke paleiscomplex. Elders schrijft De Bruijn:
En niet anders is het gelegen met Persie, en het van outs befaemde Hof van
Persepolis, waer van wel veelen zich onderwonden hebben te schryven; maer
de meeste van hun hebben de doorluchtige overblyffels, die daer te vinden
zyn, of niet, of half, of in het voorbygaen maer en ter loops gezien en aengetekent, en daer uit gesmeedt een verhael, dat meer zweemt naer eenige verdichte historie of Roman, dan naer eene waeragtige ontdekking van zaken,
aen het weten van welke zelfs den allergeleerdste vernuften veel gelegen was.
Waer door zy oirzaek zyn geweest van vele dwalingen en verkeerde verbeeldingen, door de lezeren opgevat.119

De Bruijn had bij zijn tekeningen elke hulp of invloed van buitenaf geweigerd,
zelfs toen Witsen hem de tekeningen van Persepolis gemaakt door Herbert
de Jager had willen tonen. De Bruijn wilde hiermee voorkomen dat hij het
verwijt zou krijgen iets van anderen te hebben overgenomen.120 Hij beseft
dus dat Europese geleerden zeer veel belang stelden in Persepolis. Wellicht
mede dientengevolge ontstond er al snel een heftige discussie over de natuurgetrouwheid van zijn tekeningen die werden vergeleken met die van de
al genoemde Chardin en de Duitse onderzoeker Engelbert Kaempfer (16511716), Amoenitatum Exoticarum…, (Lemgo 1712). In Aanmerkingen Over de
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Printverbeeldingen van de overblyfzelen van het Oude Persepolis… ( Amsterdam
1714) bracht De Bruijn te zijner verdediging een zeer uitgebreid verslag uit
van de prenten van collega-reizigers. Hij vergeleek, prent voor prent, alle tekeningen met elkaar en wees op fouten die de auteurs naar zijn idee hadden
gemaakt.

hiermee tegemoet aan het natuurlijke kijken van de mens. De kijker wordt
gedwongen verschillende standpunten in te nemen en tijd te nemen de illustraties goed te bekijken. Dit maakt zijn tekeningen aantrekkelijk voor het
oog. Sommige hebben een opbouw die ook in schilderijen uit de tijd van de
barok is waar te nemen: het ideale landschap wordt verbeeld in zigzaggende
diagonale lijnen en de figuren zijn van belang voor het weergeven van diepte.
De sfeer is die van een theater. De figuren op de voorgrond wijzen de kijker
op het tafereel en leiden het beeld van Persepolis in. Alleen de gordijnen die
in een theater en vaak ook op schilderijen in de stijl van de barok te vinden
zijn ontbreken.

Nu volgt de Leeuw met den Stier [zie Fig 216 en 227B] vegtende: Welke
Beesten, zoo als ze by den Heer Chardin verbeeld zyn, gants geene gelykenis
naer de waerheid hebben, maer verzierd zyn. Wordende deze Stier by zijn Ed.
vertoond met den bek open en naer den Leeuw toe gekeerd, en met drie
pooten omtrent den grond, de vierde om hoog; de staert nederhangende tot
tusschen de agterste pooten des Leeuws, als mede met twee hoorens aen
zyn kop. Dog deze Stier heeft maer een hooren regt in het voorhoofd,
komende de bek op zyn eigen lyf; hy heeft een groot oor, en ’t hoofd is
getoomd; de twee agterste pooten staen vast of den grond, de linker voor,
en de regter agter uit; de linker voorste is geboogen en omhoog, als opspringende om zich met den hoorn te verweeren; de vierde poot wordt daer in
’t geheel niet gezien. De staert is tot den grond tusschen zyn agterste pooten
afhangende, met çieraedwerk, gelyk ook ten deele het lichaem, bezet. De
Leeuw moet met zyn regter poot agterwaerts, en de linker vooruit staen,
met den staert tot by den grond geboogen, en ’t einde om hoog; ’t welk by
den Heer Chardin regt verkeerd is afgeteekend. De voorste pooten zyn ook
geheel anders, bytende de Leeuw den Stier agter, en niet ten midden in het
lyf;…121

Wy zullen op No. 117 het eerste afbeelden zoo als het zich, als men van
voren van de Westzyde aenkomt, opdoet, en het met letteren wel onderscheiden (…) Het tweede gezicht op No. 118 is getekent van de Zuidzyde, zoo als
ik zat op het begin van het gebergte: loopende de vervalle stukken ter regterzyde naer het gebergte ten Oosten, en vertoonende zich het opperste gebouw voor aen ter flinke zyde, aen welker muur de gemelde twee hooge
trappen zyn geweest(…) Het derde gezicht op No. 119 is getekent aen
d’Oostzyde tegens het opgaen van het gebergte, zoo als ik zat regt onder het
eerst gemelde graf.Voor dezen bergh leggen twee groote zantheuvels. Men
ziet hier alle de vervallen van elkander afgescheiden, zoo als zy leggen.
Hierom nam ik dit gezicht met voordagt zoo hoogh tot verlichting des
beschouwers (…) Het vierde gezicht op No. 120 is getekent van de Noortzyde zoo als ik op het gebou gezeten was: te weten aen den omloop van den
bovenmuur, die aen deze zyde hooger dan aen d’andere trapswyze uitspringt;
van waer men een deel der trappen des voormuurs ziet, daer de twee groote
poortalen en de twee kolommen voorstaen.124

Hotz begreep de actie van De Bruijn en waardeerde zijn exacte tekeningen.
De Bruin had zeker gelijk voor zijn goed recht op te komen, want zijn
beschrijving van Persepolis wint het ontegenzeggelijk van die van Chardin en
Kaempfer hoeveel zij op hare beurt uit den aard der zaak nog hier en daar
gebrekkig is. – Vergelijkt men echter zijn detailteekeningen en zelfs de meer
uitgebreide afbeeldingen met bestaande photogr. dan verdient de Br. alle
hulde voor nauwkeurigheid.122

Om de werkelijkheid zo natuurgetrouw mogelijk over te brengen heeft
De Bruijn zelfs de beschadigingen op de bas-reliëfs in zijn tekeningen weergegeven.Voor de couleur locale heeft hij oosterse figuren naast of vóór de
monumenten afgebeeld. Details op zijn tekeningen, vooral de gezichten van
de figuren van de bas-reliëfs doen echter Europees aan.Verder is het opmerkelijk dat De Bruijn meent vrouwenfiguren op de bas-reliëfs waar te nemen.
In zijn beschrijving van enkele bas-reliëfs, onder andere Koning met parasol,
wijst hij hier verschillende malen op, zij het aarzelend.

De Bruijns tekeningen van Persepolis (Fig 2.22-2.27B) zijn onderverdeeld in
Gesigten van Persepolis en Verbeeldingen der byzondere stukken. In zijn
reisverslag bevinden zich vijfenveertig gravures van het paleiscomplex, in
diverse formaten. Zij tonen grofweg: gezichten op het gehele paleiscomplex,
de Toegangstrap, de Poort van alle Landen, bas-reliëfs, spijkerschrift, details
van kapitelen en andere brokstukken, een rotsgraf en een bijbehorend
interieur. De Bruijn had zijn oorspronkelijke tekeningen ter plaatse in detail
gemaakt en zelfs met waterverf ingekleurd.123 Bij zijn pittoreske weergave
van vier gezichten op Persepolis informeert hij de lezer over de precieze
plaats waar hij heeft getekend en vanuit welk gezichtspunt hij bepaalde taferelen had waargenomen. In de opbouw van zijn gezichten op de site heeft
De Bruijn een omgekeerd perspectief gehanteerd. Hij, de kunstenaar, komt

Vervolgens vertoont zich een poortaelstuk van het opperste gebouw, ter
Noortzyde staende, waer in een voornaem mans beelt is met twee vrouwen,
(ik zagh ten minste alle de beelden met den zonnescherm en Zeepaerdestaert voor vrouwebeelden aen) welker eene hem een zonnescherm boven
’t hooft hout. De andere heeft eenen staert van een Zeepaert, om vliegen,
muggen, en andere vliegende diertjes af te weren. Gy ziet de hoedanigheit
hier van op No. 143. Men ziet de afbeeldingen van zulke schermen veel, die
van overoude tyden in gebruik geweest zyn.125

36

persepolis van corien:Opmaak 1 20-12-14 09:52 Pagina 37

Het stuk spijkerschrift dat De Bruijn uit één van de vensters van de monumenten in Persepolis heeft laten hakken en heeft meegenomen naar de
Republiek – wellicht voor de collectie van Witsen – is later aangetroffen in
het Cabinet des Médailles in Parijs. De Bibliothèque nationale heeft het ten
geschenke ontvangen van de bekende Franse taalkundige en oriëntalist
Antoine-Isaac, baron Silvestre de Sacy (1758-1838). Het is niet precies
duidelijk hoe De Sacy dit stuk in zijn bezit heeft gekregen.126

door den heer Herkules ligtlijk eene voorschrijving aan hem kon bekomen,
verzogt ik hem, mij eenen brief aan het opperhoofd van een dorp méde te
géven. Ik verkreeg dit niet alleen, maar de Persische heer zond mij ook eenen
dienaar, die mij tot daar zou verzellen. Ik vertrok met dezen persoon den
12den maart van Schirâs.128

Niebuhr was zoals vele reizigers vóór hem erg onder de indruk van Persepolis. Hij ervoer het als de kroon op al hetgeen hij tijdens zijn reizen had
waargenomen. Hij dacht dat het paleiscomplex in eerste instantie een tempelcomplex was geweest en in de tijd van de Egyptische piramiden was
gebouwd. De fabeldieren op de Poort van alle Landen deden hem denken
aan de sfinxen op Egyptische tempels die eveneens de toegang bewaken.

Ondanks de evidente kwaliteit van De Bruijns werk, wordt de beschrijving
van Perzië door de geleerde Carsten Niebuhr (1733-1815), die als lid van
een Deense wetenschappelijke missie het Nabije Oosten bereisde, gezien als
het begin van wetenschappelijk onderzoek naar dit land. Geleerden wachtten niet langer thuis in hun studeerkamer op de verslagen van reizigers,
maar gingen zelf op pad om onderzoek te verrichten. Niebuhr, geboren in
Lüdingworth bij Hannover, was afkomstig uit een boerenfamilie. In 1757
begon hij aan de universiteit Göttingen met een studie wiskunde en volgde
tevens een opleiding tot ingenieur en landmeter. Door zijn cartografische
kennis en tekenvaardigheden kreeg hij de gelegenheid deel te nemen aan een
Deense expeditie naar de Oriënt. Hij was één van de vijf leden en had de
taak om geografische informatie te verzamelen en kaarten te tekenen. Het
gezelschap vertrok in januari 1761 naar Istanbul en reisde van hieruit naar
Alexandrië en Caïro.Via Sana’a en Mokka (Jemen) kwam Niebuhr uiteindelijk
in India aan. Drie collega’s verloren hun leven tijdens de reis en in Bombay
stierf Niebuhrs laatste metgezel, de schilder Georg Wilhelm Baurenfeind
(1728-1763). Niebuhr besloot in deze stad veertien maanden bij de Engelsen
van de East India Company te vertoeven. Hij bestudeerde de Engelse taal en
ordende zijn dagboeken die hij via Londen naar Kopenhagen zond. Aan het
einde van het jaar 1764 reisde hij per schip via Oman door de Perzische
Golf naar Bushehr.Vanuit deze havenstad ging hij per karavaan naar Shiraz en
bracht een bezoek aan Persepolis. Hij arriveerde op 12 maart 1765 en verbleef er drie weken om onderzoek te verrichten en tekeningen te maken.
In 1772 publiceerde Niebuhr op eigen kosten Beschreibungen von Arabien.
Twee jaar later verscheen de eerste band van de Nederlandse vertaling
Reisbeschrijving over Arabië en omringende landen. In 1778 verscheen de
tweede band en in 1837, met behulp van gelden uit zijn nalatenschap, de
derde. Zijn reisverslag werd naderhand in verschillende talen uitgegeven.127
Om er zeker van te zijn dat hij een tijd in de omgeving van Persepolis zou
kunnen verblijven had Niebuhr vóór zijn vertrek in Shiraz de nodige zaken
geregeld.

Zommige reizigers hebben willen beweren, dat Tschil minâr een tempel zij, en
anderen, dat hier het paleis van een ‘waereldlijk’ regént geweest zij. Naar mijn
gedagt, heeft alles in het eerst eenen tempel zullen verbeelden. Want, in plaats
dat men vóór de groote Egiptische tempels, die met deze Persepolischen misschien van dezelfde oudheid zijn, groote sphinxen vind, ziet men hier, onmiddellijk bij den opgang, andere verdichte dieren van eene verbazende grootte.129

Hij telde in totaal twintig nog staande zuilen in het gehele complex en de
omgeving. Interessant voor zijn wetenschappelijke instelling is dat hij de
moeite nam om het onderste gedeelte van de Apadana-trap onder het zand
vandaan te laten halen. Hierdoor kon hij de tekeningen van Chardin en De
Bruijn corrigeren en aanvullen. In zijn beschrijving van de monumenten en
het spijkerschrift refereert hij regelmatig aan zijn kennis over de Egyptische,
Arabische of Turkse cultuur. Ook verwijst hij in zijn beschrijvingen van de
klederdracht van de figuren op de bas-reliëfs naar hetgeen antieke schrijvers
zoals Herotodus, Quintus Curtius en Xenophon hebben meegedeeld. Toch is
Niebuhrs uitgebreide berichtgeving wisselend van kwaliteit. Naast correcte
interpretaties geeft hij twijfelachtige beschrijvingen, vooral als ook hij op verschillende bas-reliëfs afbeeldingen van vrouwen waarneemt, waarvoor hij
overigens wel een goede reden geeft.
Aan elken der vier groote deurposten w. staan de beelden van plaat XXIX.
Hier schijnt de koning of de oppergeestelijke gehoor te géven, of gerigt te
houden. Hij zit op eenen stoel, en heeft eene voetbank onder zijne voeten.
Aan de handen ziet men nog gaten in den steen, waarschijnlijk waren in dezelven gouden armbanden vastgemaakt. De muts, of kroon, schijnt ook met
metaal belegd te zijn geweest. De persoon met den vliegenwaaijer agter den
stoel zal, naar mijn gedagt, een vrouwspersoon verbeelden; want zij heeft een
bijzonder hoofdtooizel, gelijkende niet kwalijk naar den sluijer der oostersche
vrouwen, in plaats dat de gesnédenen, waarvoor andere reizigers haar
aangezien hebben [namelijk de eunuchen], zig in het Oosten éven als de
manspersoonen kleeden.130

De Perzen zijn zo weinig argwanig, wanneer vreemdlingen de oudheden in
hun land willen bezigtigen, dat ik mij verzékerd houde, dat niemand er zig aan
gestoord zou hebben, indien ik naar Persepolis was gereisd, zonder iemand
iet daar van te melden. Doch, dewijl degeen, welke de inkomsten hief van de
dorpen, die het naast aan de oudheden aldaar liggen, te Schirâs woonde, en ik
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Niebuhr constateert dat hoewel vele gezichten van de figuren op de basreliëfs zijn vernietigd, er ook veel onaangetast is gebleven. Met behulp van de
hoofddeksels heeft hij op andere plaatsen de gezichten of delen ervan kunnen vinden en deze gereconstrueerd in zijn tekeningen weergegeven. Tekenen in Persepolis en vooral tekenen met het blote oog was echter volgens
Niebuhr geen gemakkelijke taak. Hij geeft aan dat zijn ogen het felle zonlicht
bijna niet konden verdragen. Zeker is dat hij gebruik heeft gemaakt van een
camera obscura131 om de monumenten zo natuurgetrouw mogelijk te kunnen weergeven. Niebuhr is de eerste reiziger die aangeeft bij het tekenen in
Persepolis zo’n instrument te hebben gebruikt.132

wie het zorgvuldigst is geweest. Doch dit kan ik niet goedkeuren, dat de De
Bruin de tékening van den heer Chardin zo zeer berispt. Naar mijn oordeel,
heeft hij zelf veele tékeningen op de plaats alleenlijk met potlood ontworpen,
en ze eerst naderhand met inkt getékend, waardoor denklijk veele dingen onkenbaar geworden zijn. Hij zou dus béter gedaan hebben, als hij zijne aanmerkingen over Chardin en Kämpfer in het geheel niet bekend gemaakt had; want
hij legt deze reizigers daarin dikwijls feilen te last, om zijne eigen gebrekkige
tékeningen te verdédigen.136

Echter, los van de vraag waarom de verschillende tussen eerdere potlooden latere penversies zoveel fouten zouden vertonen, vertelt Niebuhr ook
niet, wat er nu precies onjuist is aan De Bruijns tekeningen. Net zoals bij de
tekeningen van Chardin en De Bruijn kan, lettende op de natuurgetrouwheid, zeker ook kritiek worden geuit op Niebuhrs eigen afbeeldingen.
(Fig. 2.28-2.32) Ze zijn getekend naar de zichtbare werkelijkheid, maar zijn
niet natuurgetrouw te noemen. De vormgeving van de figuren van de basreliëfs weerspiegelt de Achaemenidische stijl niet. De gezichten van de figuren ogen alweer te Europees en de dieren komen weinig krachtig over. Ook
na de uitgebreide beschrijving van Niebuhr en zijn tekeningen was dus nog
veel van wat er in Persepolis te zien was, onduidelijk.

Mijne oogen hadden door het tékenen der overblijfzels van het paleis, en
voornaamlijk door het afschrijven der ménigvuldige opschriften, inzonderheid
der geenen, die hoog staan, en niet duidelijk gezien kunnen worden, ten zij er
de zon op schijnt, zo veel geléden, dat ik de tékening van dezen voorgével niet
durfde ondernémen. Deze moeite zou ook overtollig zijn geweest, wijl men
reeds afbeeldingen daarvan in verscheiden andere reisbeschrijvingen vind. (...)
Het gebouw G. plaat XVIII. ligt ten minsten 8 voet hooger dan de zuilenstellingen. Het schijnt in évenrédigheid zijner grootte met de anderen, het sterkste gebouwd te zijn geweest, en de wanden, of veeleer de vensters en de
blinde vensters, zijn hier ook nog het best gepolijst. Op plaat XXVI. ziet men
een gezigt daar van, dat ik op de zuidoostzijde, in eene camera obscura getékend heb.133

In het eerste kwart van de negentiende eeuw worden verschillende reisverslagen over Perzië gepubliceerd waarin een vooruitgang in de kennis is op te
merken. In combinatie met het begin van de ontcijfering van het spijkerschrift
door Georg Friedrich Grotefend in 1802 kon nu de datering van de paleizen
worden vastgesteld. Over de functie van de paleizen werd echter nog steeds
getwijfeld en ook was het nog niet duidelijk hoe het ruïnecomplex er in zijn
geheel precies uitzag en hoe het er in vroegere tijden had uitgezien.
Het driedelige reisverslag van William Ouseley (1767-1842), Travels in various
countries of the east; more particularly Persia… (Londen 1819-1823) geeft
slechts summiere nieuwe informatie over Persepolis. Ouseley was een officier en oriëntalist. Hij was afkomstig uit een Engels-Ierse familie en ging in
1787 in Parijs studeren. Hier raakte hij geboeid door de Perzische literatuur.
Van 1788 tot 1794 diende hij als officier in het achtste regiment van de
‘Royal Dragoons’, dat in die tijd in India was gelegerd. Ouseley verliet het
regiment toen het naar Vlaanderen werd gestuurd en vertrok naar Leiden
om zijn studie Perzisch te hervatten. In 1795 publiceerde hij Persian Miscellanies: an Essay to Facilitate the Reading of Persian Manuscripts, een verhandeling
over verschillende stijlen in Perzische handschriften. Een jaar later keerde hij
naar Engeland terug. Hij ontving in 1797 eretitels van het Trinity College in
Dublin en de universiteit in Rostock. Door Charles, Lord Cornwallis (17381805), die van 1786 tot 1793 gouverneur-generaal in India was geweest,
werd hij in hetzelfde jaar vanwege zijn verdienste op het gebied van oosterse studies voorgedragen om in de adelstand te worden verheven. In 1810
kreeg Ouseley de gelegenheid om als privésecretaris met het gezantschap

Naast een landkaart van het gebied van de Perzische Golf, waarop Persepolis
staat aangegeven, heeft Niebuhr diverse tekeningen van de locatie in zijn
reisverslag opgenomen. Ze tonen een plattegrond, een gezicht op het paleiscomplex vanuit het oosten, de bas-reliëfs van de Apadana-trappen, het
Audiëntie-reliëf, een tekening van het paleis van Darius en details van zuilen,
bas-reliëfs en het spijkerschrift. Niebuhr geeft aan dat hij niet alles in tekening heeft kunnen vastleggen. Hij vond het bovendien niet nodig om dat te
doen, gezien de vele tekeningen in de boeken van Kaempfer en De Bruijn.134
Hij laat het aan de lezer over te oordelen of zijn tekeningen, of die van
Kaempfer of die van De Bruijn het objectiefste zijn. In de verdedigingsrede
van De Bruijn kon hij zich echter niet vinden. De Bruijn uitte volgens hem
kritiek op het werk van anderen om zijn eigen onjuiste tekeningen goed te
praten.135
Wijl wij bij ons vertrek in het geheel geen bevel hadden om naar Persië te
gaan, en reeds in Egipte de noodzaklijkheid ondervonden, op de reis naar
Arabië zo weinig als maar mogelijk was, bij ons te voeren, zonden wij van
Kahira alle de boeken terug, welken wij meenden, eenigzins te kunnen missen.
Ik had daarom thans geen beschrijving van Persepolis bij mij, dan alleen die
van Kämpfer in zijn Amoenit exot., en heb dierhalven de tékening der bovengemelde reizigers niet kunnen vergelijken met het oorspronglijke. De mijne
verschilt zomtijds van beiden. Toekomende reizigers zullen kunnen beslissen,
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reliëfs en spijker- en Pahlavi-schrift.(Fig. 2.33-2.35) Veel van deze getekende
elementen, close-ups, zijn samengevoegd in een collage. Zij tonen een
natuurgetrouwer beeld in vergelijking met tekeningen van vroegere reizigers.
Vooral de close-ups van delen van bas-reliëfs die niet eerder waren gepubliceerd benaderen de Achaemenidische stijl. Het gezicht op Persepolis toont
echter weinig nieuws en lijkt op hetgeen vroegere Europese reizigers hadden afgebeeld.

van zijn broer Sir Gore Ouseley naar Perzië te reizen. Het doel van deze
diplomatieke missie was om de politieke betrekkingen tussen Engeland en
Perzië te verstevigen en Fath Ali Shah te overtuigen dat een permanente
Britse vertegenwoordiging in Perzië noodzakelijk was gezien Napoleons belangstelling voor India. Ter voorbereiding op deze reis bestudeerde Ouseley
in Londen opnieuw enige maanden de Perzische taal. In 1812 verscheen er
van de hand van James Morier (1780-1849), die tevens tot het gezantschap
behoorde, A journey through Persia, Armenia and Asia minor to Constantinople in
the years 1808 and 1809. Ouseley’s eigen reisverslag werd in drie banden in
de jaren 1819, 1821 en 1823 uitgegeven. Naast dit verslag heeft hij nog vele
andere boeken geschreven en Arabische en Perzische handschriften vertaald.137
Ouseley was ervan overtuigd dat de monumenten in Persepolis van koning
Darius waren. Hij had naar zijn idee dit ‘wonder van Jamshids’ troon’ op een
correcte wijze beschreven.Van de vroegere, rondom het paleiscomplex gelegen, stad kon hij zich echter geen duidelijk beeld vormen. Hij was ervan
overtuigd dat Arabische schrijvers de omvang ervan hadden overdreven.
Ouseley verwijst in zijn boek, als een van de eersten, ook naar niet-Europese
reizigers en het is zijn grote verdienste dat hij alle vermeldingen van Persepolis in de beschikbare Arabische en Perzische literatuur heeft verzameld.
Hij vertelt dat niet-Europese schrijvers veelal zeggen dat het paleiscomplex
is ontworpen in de tijd van Adam of Solomon of door bovenaardse geesten,
lang voordat er mensen waren. Opmerkelijk is dat hij aangeeft de tekeningen
van Chardin, Kaempfer en De Bruijn te waarderen omdat deze naar zijn
mening waarheidsgetrouw zijn. Immers, zijn eerste indruk van Persepolis
bevestigde de voorstelling die hij vóór vertrek met behulp van hun tekeningen had gemaakt. In Persepolis heeft Ouseley zelf tekeningen vervaardigd,
waarmee hij een zeer gedetailleerde beschrijving van het paleiscomplex
geeft. Hij vindt het moeilijk de sfinxen van de Poort van alle Landen te beschrijven omdat ze erg zijn beschadigd. De sfinxen aan de oostzijde ziet hij
als gevleugelde fabeldieren met mensenhoofden, kronen, gekruld haar en
baarden. Hij constateert dat de zuilen in Persepolis uit twee of drie stukken
zijn vervaardigd en vraagt zich tevens af of de Apadana eigenlijk wel een dak
heeft gehad. Opmerkelijk is dat hij een opsomming geeft van datgene wat hij
niet ter plaatse aantrof, waarmee hij al afstand neemt van achttiende-eeuwse
interpretaties. Zo heeft hij geen bouwresten uit Arsakidische of Sassanidische tijd opgemerkt en geen bas-reliëfs waarop figuren met kromme zwaarden zijn afgebeeld of beeldhouwwerken van vrouwelijke figuren. Evenmin zag
hij sporen van hout, dakpannen of van verguldsel op de zuilen. Ouseley gaf
toe dat hij slechts vijf dagen had om onderzoek in Persepolis te verrichten.
Een uitvoerige analyse zou volgens hem veel meer tijd hebben gevergd. 138
Zijn verslag bevat acht gravures van Perzische oudheden voornamelijk uit
Britse collecties, maar ook acht gravures naar de tekeningen die hijzelf in
Persepolis had gemaakt: een gezicht op het complex vanuit het westen in
vogelvluchtperspectief weergegeven en verschillende fragmenten van bas-

Sir Robert Ker Porter (1777-1842) was afkomstig uit een oud Iers geslacht.
Hij bracht zijn jeugd in Edinburgh door, waar hij besloot om kunstschilder te
worden en zich te wijden aan het schilderen van historische en militaire
taferelen. Zijn moeder, Jane Blenkinsop (1745-1831), introduceerde hem bij
de befaamde schilder Benjamin West (1738-1820) die onder de indruk
raakte van zijn talenten. West zorgde ervoor dat Ker Porter in 1791 als
student werd toegelaten tot de Koninklijke Academie in Somerset House.
Zijn tekeningen werden ook hier spoedig opgemerkt en vanwege zijn talent
en creativiteit werd hij één jaar later door de Society of Arts gewaardeerd
met het zilveren palet. Ker Porter sloot zich vrij snel aan bij de kunstenaarsgroep The Brothers, die zich voornamelijk bezighield met het schilderen van
romantische landschappen. Toch bleef hij zich naast dit thema ook bekwamen in het schilderen van portretten en historische en militaire onderwerpen, waarvoor hij veel waardering kreeg. In 1805 ontving hij een opdracht
van Tsaar Alexander I om in St. Petersburg historische muurschilderingen te
maken. Hij reisde naar Rusland, maar moest zijn verblijf beëindigen toen de
tsaar twee jaar later met Frankrijk en Pruisen de vrede van Tilsit sloot en
zich hiermee tegen de Engelsen keerde. Ker Porter vertrok nog in hetzelfde
jaar naar Finland, reisde van hieruit naar het Zweedse hof en bezocht vervolgens verschillende vorsten in het Duitse Rijk. Met luitenant-generaal Sir John
Moore (1761-1809) die hij in Zweden had ontmoet, reisde hij verder naar
Spanje. In 1809 verscheen Travelling Sketches in Russia and Sweden during
the years 1805-1808, waarin Ker Porter verhaalt over zijn reis en waarin
vele van zijn tekeningen zijn opgenomen. In 1811 reisde hij op uitnodiging
van de tsaar opnieuw naar Rusland en huwde één jaar later de Russische
Maria, dochter van vorst Theodor Scherbatoff. Door zijn huwelijk werd Ker
Porter opgenomen in Russische militaire and diplomatieke kringen en kreeg
hierdoor vanuit Russisch perspectief inzicht in de militaire verrichtingen van
1812-13, de veldtocht van Napoleon naar Rusland, waarover hij in Narrative
of the Campaign in Russia during 1812 (Londen 1813) verslag doet. In 1817
ondernam hij vanuit St. Petersburg een reis naar de Caucasus, Perzië en
Mesopotamië.139 Hij hield tijdens deze driejarige reis een dagboek bij om zijn
eerste impressies op precieze wijze aan de lezer te kunnen overbrengen.140
In Perzië maakte hij een portret van Fath Ali Shah Qajar en ontving hij de
Orde van de Leeuw en de Zon. Hij bracht ook een bezoek aan Persepolis,
waar hij vele tekeningen maakte. Eenmaal terug in Engeland publiceerde hij
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indruk van de toegangstrap en de treden die zo goed zijn aangelegd dat hij
ze te paard kon bestijgen. Ook was hij verwonderd over de Poort van alle
Landen. De kolossale stieren brachten hem tot een kleine uiteenzetting over
de symboliek in heidense mythologieën, waarbij de stier stond voor kracht
en de horens de gebundelde macht van het rijk tot uitdrukking brachten,
alsmede de leeuw voor het Koninklijke. Hij merkt op dat er nog maar twee
van de vier zuilen van de Poort overeind stonden. De Apadana met de vele
bas-reliëfs fascineerden hem mateloos. Belangrijk is dat hij beschrijft hoe hij
als tekenaar te werk is gegaan.

zijn reisverslag Travels in Georgia, Persia, Armenia, Ancient Babylonia, etc. During
the years 1817, 1818, 1819 en 1820 (Londen 1821). Ker Porter werd enkele
jaren later in 1825 als Brits consul in Venezuela, Caracas, aangesteld, waar hij
ongeveer vijftien jaar werkzaam bleef. Ook in Caracas maakte hij vele tekeningen. In 1841 keerde hij naar Engeland terug doch verbleef er maar kort
om daarna naar Rusland door te reizen om zijn dochter Mary te bezoeken.
Na een bezoek aan tsaar Nicolaas I overleed Ker Porter onverwachts.141
In het eerste deel van zijn Travels in Georgia, Persia, Armenia, Ancient Babylonia,
beschrijft Ker Porter de plaatsen die hij tijdens zijn reis door Perzië had
bezocht: Jerevan, Tabriz, Teheran, Qom, Qazvin, Isfahan, Shiraz, alsmede zijn
tocht naar Pasargadae, Naqsh-e Rostam en Persepolis. In het voorwoord
heeft hij, om zijn reputatie te staven, een brief opgenomen van de Russische
orientalist en tevens president van de Academie der Schone Kunsten
Aleksey Nikolaevich Olinen, die hij voor zijn vertrek naar Perzië in 1817 had
ontvangen. Olinen was geïnteresseerd in de antieke monumenten in Persepolis en verzocht Ker Porter om goede tekeningen. Zelf kende hij ze alleen
uit beschrijvingen van eerdere reizigers.142 Olinen uitte kritiek op de oude
tekeningen die in zijn ogen niet accuraat genoeg waren, omdat de gezichten
van de figuren op de bas-reliëfs in Persepolis in een bepaalde Franse of
Hollandse stijl waren weergegeven. De bij Olinens brief in het boek van
Ker Porter opgenomen tekeningen door Chardin, Niebuhr en De Bruijn
tonen duidelijk de verschillen in stijl en sfeer en vooral in het weergeven van
de gezichten van de figuren van de bas-reliëfs. Olinen verzocht Ker Porter
om die reden voornamelijk aandacht te besteden aan de bas-reliëfs, het
spijkerschrift en de vormgeving van pijl en boog. Hij besloot zijn brief nog
eens nadrukkelijk met het verzoek om vooral alleen datgene te tekenen wat
ter plaatste werkelijk te zien was.

On drawing near the Chehel-minar, or Palace of Forty Pillars, which is the
name given to this splendid division of ruins, the eye is riveted by the grandeur and beautiful decorations of the flights of steps which lead up to them
(…) The eye, at first, roves over it, lost in the multitude of figures, and bewildered by the thronging ideas instantly associated with the crowd of various
interesting objects before it. But I took time to distinguish every figure, to
examine all its peculiarities, and to copy them as distinctly as I could; (…) and
this drawing being done to a regular scale, with a description in explanation,
will, I hope, give some just impression of the general aspect of so magnificent
a piece of work.144

Ker Porter benadrukt dus zijn nauwkeurigheid bij het tekenen van de basreliëfs en geeft aan dat hij voor de weergave van de kapitelen een verrekijker
heeft gebruikt.145 Hij merkt op dat er op het moment van zijn bezoek aan
Persepolis meer zichtbaar was omdat de Engelse ambassadeur, dit is waarschijnlijk de al genoemde Sir Gore Ouseley (1810-1814) geweest, enige
opgravingen had laten verrichten. In de tijd van De Bruijn lag er volgens hem
nog veel meer onder het zand. Toch betreurt hij het gegeven dat de Engelse
gezanten geen grootscheepse opgravingen hebben weten te arrangeren.146
De reden hiervoor zou kunnen zijn dat de Engelsen in het begin van de
negentiende eeuw, ten tijde van Fath Ali Shah en ook Mohammed Shah,
voornamelijk op politieke en economische zaken gericht waren. Om hun
kolonie India tegen Napoleon en later ook tegen de Russen te beschermen,
speelden zij, net zoals de andere Europese machten, een diplomatiek spel.
Zij zochten toenadering tot de sjahs om de invloed van de Fransen en de
Russen in het land te verminderen. Het was een machtsspel dat nu bekend
staat als the Great Game.147
Ker Porter heeft in zijn boek een plattegrond en een gezicht op Persepolis
en zeventien pagina’s met tekeningen opgenomen. (Fig 2.36-2.43) De tekeningen die hij van de Achaemenidische monumenten vervaardigde, benaderen de werkelijkheid meer dan die van wie dan ook van zijn voorgangers. Zij
tonen de Poort van alle Landen, bas-reliëfs en spijkerschrift. Achterin bevinden zich in groot formaat elf tekeningen van de rijen tribuutdragende volkeren. Zijn gezichten op Persepolis zijn uitgevoerd in aquatint, een chemische
procédé dat aan het einde van de achttiende eeuw tot ontwikkeling was

In conclusion, I repeat, draw only what you see! Correct nothing; and preserve, in your copies, the true character of the originals. Do not give to
Persian figures a French tournure, like Chardin; nor a Dutch, like Van Bruyn,
(Le Brun;) nor a German, or rather Danish, like Niebuhr; nor an English
grace, like some of your countrymen; in your portraits of the fragments at
Nakshi-Roustam. Adieu.143

Ker Porter bracht in juni 1818 enkele dagen in Persepolis en omgeving door
en geeft in zijn boek een uitgebreide en zakelijke beschrijving van de monumenten op het terras en de bas-reliëfs, waarin ook de bekende standaard
verhaalelementen te vinden zijn. Hij vermeldt de maten, refereert aan
antieke schrijvers en vergelijkt zijn bevindingen met die van vroegere reizigers. Ook hij zocht naar verklaringen en trachtte Persepolis in zijn referentiekader in te passen. Zijn eerste indruk was dat de overblijfselen leken op
de antieke Egyptische monumenten, wat hij, gezien de loop van de geschiedenis, de verovering van Egypte door de Perzen en de familiebanden tussen
de koningen van beide rijken, niet verwonderlijk vond. Hij was onder de
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gebracht om prenten een grote verscheidenheid aan grijstinten te geven. Op
het eerste gezicht lijken zij op waterverfschilderingen. Hoewel zijn tekeningen in veel opzichten een verbetering zijn ten opzichte van vroegere prenten, boden ze nog steeds geen afdoende antwoord op de vragen die er in
zijn tijd over de kunst en architectuur in Persepolis bestonden.148

petite boite de réactifs. J’obtins un résidu de couleur grise, qui, jeté à son tour
dans un tube contenant de l’ammoniaque, me donna, vingt-quatre heures
après, une solution d’une belle couleur bleue.153
Dans l’examen des monuments de Persépolis, on a vu que je n’ai reconnu de
peinture que dans deux endroits; ni aux tombeaux ni aux bas-reliefs du portail je n’en ai aperçu de traces; mais il n’en est pas moins démontré pour
moi que ces bas-reliefs ont été peints dans le genre de ceux de Ninive.154

De historicus en archeoloog Félix Marie Charles Texier (1802-1871) was opgeleid tot architect aan de École des Beaux-Arts in Parijs. In de jaren 18281829 leidde hij, in opdracht van de Académie des Inscriptions et BellesLettres opgravingen in de havens van Fréjus en Ostia om de oorzaken van
het intrekken van de Middellandse Zee te bepalen. In 1833 vertrok hij, in
opdracht van het Franse Ministerie voor Cultuur, in het kader van een wetenschappelijke missie naar Klein-Azië, waar hij Phrygië, Cappadocië en Lycië
bezocht. In 1834 ontdekte hij de overblijfselen van Hattusa, de hoofdstad van
de Hettieten. Zes jaar later werd hij benoemd tot professor aan het Collège
de France en ondernam hij in de jaren erna een expeditie naar Armenië,
Mesopotamië en Perzië. In 1855 werd hij gekozen als lid van de Académie
des Inscriptions et Belles-Lettres. Hij publiceerde verschillende belangrijke
boeken en artikelen over zijn reizen door Klein-Azië en het MiddenOosten.149
Texier had tijdens zijn reis door Perzië de gelegenheid om geruime tijd in
Persepolis te verblijven en onderzoek te verrichten. Hij realiseerde zich dat
er sinds Chardin geen onderzoek door Fransen op het terras was verricht.
Hij arriveerde op 17 januari 1840, verbleef in het nabij gelegen plaatsje
Kenareh en leverde, in vergelijking met vroegere bezoekers, betere en meer
exacte tekeningen van deze antieke site, mede ook omdat hij een camera
lucida150 bij zich had. In zijn beschrijving van de gevleugelde stieren op de
Poort van alle Landen vertelt hij hoe dit werkt.

In zijn boek Description de l’Arménie, la Perse et la Mésopotamie (Parijs 1839,
1842-52) zijn achtentwintig gravures van Persepolis, in folio-formaat, opgenomen. Een aantal delen van monumenten of bas-reliëfs wordt in een
tweede tekening gereconstrueerd weergegeven en in een derde tekening in
kleur getoond. Texiers werk werd om die reden opgemerkt. Toch wijken ook
zijn tekeningen in de weergave van details, zoals het gezicht, de ogen en de
handen van de figuren, af van de vormen van de Achaemenidische kunst.
Bovendien zijn zijn reconstructies en kleurenafbeeldingen in spiegelbeeld
weergegeven.155 (Fig 2.44-2.46)
In 1851 verscheen te Londen het boek van de amateur architectuurhistoricus James Fergusson (1808-1886), The Palaces of Nineveh and Persepolis restored: An essay of ancient Assyrian and Persian Architecture. Fergusson, geboren
in Ayr, Schotland, was de tweede zoon van William Fergusson (1773-1846)
die als chirurg in het leger werkzaam was. Nadat James zijn middelbare
schooltijd had afgerond, vertrok hij naar Calcutta om als ondernemer van
de handelsonderneming Fairlie, Fergusson & Co. aan de slag te gaan. Enige
jaren later startte hij in de Bengalen ook een indigoplantage. De handel
leverde hem zoveel geld op dat hij na tien jaar al met pensioen kon gaan.
Fergusson was in India in de ban geraakt van antieke rotstempels en maakte
na zijn vroege pensionering vele reizen door het land om deze te bezoeken
en met behulp van de tekenkunst en een camera obscura vast te leggen.
In 1845 publiceerde hij zijn The illustrations of the rock-cut temples of India
(Londen 1845). Eenmaal terug uit India schreef hij diverse werken over de
verschillende stijlen binnen de Engelse architectuur. Hij ageerde voornamelijk tegen de neo-stijlen en stelde het ‘kopieergedrag’ van architecten aan de
orde. In 1867 werkte hij samen met Sir Henry Layard, de beroemde archeoloog van Babylon en Niniveh, aan het ordenen van een collectie foto’s en
afgietsels ten behoeve van de Indiaase afdeling van de Wereldtentoonstelling
in Parijs. Hij was bij de Royal Geographical Society actief als bestuurslid en
ontving in 1871 van de Royal Institute of British Architects een gouden
medaille voor zijn verdiensten op het gebied van de architectuur.156
Fergusson was behalve in architectuur ook geïnteresseerd in archeologie
en verrichtte op dat vlak vergelijkend onderzoek. Uit zijn The Palaces of
Nineveh and Persepolis blijkt dat er nog vele onduidelijkheden bestaan over
de Achaemenidische architectuur. In dit boek tracht hij met behulp van een

Je remarque que, dans le dessin qui a été donné par Ker-Porter, il représente
par des oreilles les appendices cornus qui sont au bas de la tiare; il y ajoute
même des boucles d’oreilles que je ne représente pas dans mon dessin. Je ne
saurais affirmer qu’en effet mon prédécesseur n’a pas eu un meilleur coup
d’œil que moi, mais il me semble que ces détails n’auraient pas pu m’échapper
puisque j’ai dessiné cette figure au moyen de la camera lucida, et que la main
n’a qu’à suivre le contour tracé sur le papier.151

Texier had ook chemicaliën meegenomen waarmee hij kon vaststellen dat er
op veel bas-reliëfs nog sporen van kleur te vinden waren. Hij ondersteunde
zijn ‘vondst’ met het argument dat ook in het Assyrische gebied gebleken
was dat de bas-reliëfs polychroom waren. 152
Dans un autre bas-relief je reconnus encore ce même enduit dont j’ai parlé,
et qui se présentait sous un aspect noirâtre; je grattai la pierre avec soin, et fis
dissoudre la poussière dans de l’acide hydrochlorique, car j’avais avec moi une
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voorpublicatie van het verslag van Flandin en Coste (waarover hieronder),
dat verschenen was in de Revue des Deux Mondes (1850) en de studies van
Texier en Ker Porter antwoorden te formuleren op vragen naar onder
andere de functie van de monumenten in Persepolis, de constructie van de
muren en de daken en de belichting van de interieurs. Hij raadpleegt de
Bijbel en de werken van antieke schrijvers als bron en benut tevens informatie van de recente Assyrische opgravingen. Ook vergelijkt hij de architectuur
in Persepolis met de antieke architectuur uit Klein-Azië, India en met latere
Perzische architectuur. Door logisch te redeneren, te vergelijken met andere,
vooral Assyrische, Indiaase en Perzische architectuur en kunst en door uit
eigen kennis te putten, tracht Fergusson tot verklaringen te komen.
Fergusson gebruikt het skelet als metafoor om datgene wat in Persepolis
nog resteert te verduidelijken: de botten (de zuilen, deurposten en raamkozijnen) resteren, maar het vlees (de muren en daken) is verdwenen. Hij vermoedt dat de monumenten zowel paleizen als tempels zijn geweest. De
muren waren volgens hem geconstrueerd van zongedroogde tichelsteen of
hout. Ze werden gepleisterd en vervolgens betegeld of van gekleurde schilderingen voorzien.Voor godsdienstige activiteiten – en hierbij wijst hij op de
constructie van eigentijdse Perzische paleizen – waren op de houten daken
volgens hem speciale zogenaamde talars (kiosken) geplaatst. Wat betreft de
belichting van de monumenten meent hij dat deze zo waren gebouwd dat
het licht via open portieken naar binnenviel. Hij merkt op dat Perzische
architecten in zijn tijd tijdens het construeren van gebouwen meer van het
ornament en de kleur uitgaan, terwijl Europese architecten de vorm centraal
stellen. Ook constateert hij dat eigentijdse Perzen meer in het nu leven, het
verleden niet koesteren en niet bezig zijn met de toekomst en dat zij er dus
volgens hem ook geen belang aan hechten hun oudste monumenten te restaureren. Zijn ideeën over de architectuur in Persepolis werden in zijn tijd
opgemerkt en in latere reisverslagen aan de orde gesteld. Zijn reconstructies
van de daken van deze antieke monumenten werden echter veelal bekritiseerd. (Fig. 2.50) Hij werd vooral verweten niet ter plaatse te zijn geweest.

belevenissen en die van zijn reisgenoot, maar waarin illustraties ontbreken.
Flandin en Coste hadden zich gedegen voorbereid op hun reis en diverse
boeken over Perzië bestudeerd.Voor aanvang van hun reis brachtten zij een
bezoek aan de sjah. Mohammad Shah Qajar (1834-1848) was hen gunstig
gezind en bood hun een escorte soldaten aan om veilig te kunnen reizen.
Zij reisden te paard van Tabriz naar Qazvin, Teheran, Qom, Kachan, Isfahan,
Hamadan, Behistun, Takht-e Bustan, Isfahan, Shiraz en Persepolis, om van hieruit weer terug te gaan naar Teheran en door te reizen naar Mesopotamië
(Irak). Tijdens hun reis ontmoetten zij ook Farhad Mirza Qajar ‘Motamed odDoleh’ (1818-1888), de gouverneur van de provincie Fars, die in tegenstelling
tot zijn voorgangers wel een archeologische nieuwsgierigheid koesterde. Hij
gaf hen toestemming om langere tijd onderzoek in Persepolis te verrichten.
In Relation du Voyage beschrijft Flandin vooral de ervaringen die Coste en hij
in Persepolis hadden opgedaan en het gevoel dat de Perzen voor deze
antieke monumenten koesterden. Wakker worden tussen de ruïnes in Persepolis was volgens Flandin een fantastische ervaring naast al het prachtige dat
een bezoeker op het terras waarneemt.
Le soleil, encore caché derrière la montagne, commençait à dorer les chapiteaux des colonnes les plus hautes, lorsque nous ouvrîmes les yeux. Après
avoir jeté autour de nous un regard de plaisir et d’étonnement de nous
réveiller au milieu de ces vénérables ruines, nous songeâmes, sans perdre de
temps, à nous y installer. Nous étions là en présence des antiquités les plus
remarquables, non-seulement du district de Merdâcht, mais encore de toute
la Perse. Persépolis, c’est la ville par excellence, la Ville Royale.157
Cependant, ce que l’on en retrouve excite encore l’étonnement et inspire un
sentiment de religieuse admiration pour une civilisation qui a su créer de si
pompeux monuments, leur imprimer un tel caractère de grandeur, et leur
donner une solidité qui a permis aux parties les plus importantes de résister
jusqu’à nos jours, à travers vingt-deux siècles et tant de révolutions qui ont
dévasté la Perse. Tout est grand et saisissant d’ailleurs dans l’austère paysage
qui sert d’encadrement à Takth-i-Djemchid: l’ immensité de la plaine qui
domine l’antique palais, les lignes majestueuses des montagnes dont l’aspect
change à chaque pas, la pureté de l’atmosphère, l’azur d’un ciel profond, et
jusqu’au silence de ces lieux inhabités. Rien ne peux donner une idée de cet
ensemble solennel que découvre le voyageur placé en face de ces
monuments.158

In de jaren 1840 en 1841 maakten de schilder Eugène Flandin (1809-1889)
en de architect Pascal Coste (1787-1879) een reis naar Perzië om onderzoek naar de (antieke) monumenten in dit land te verrichten. Het was een
officiële reis die in opdracht van het Institut de France en onder toezicht van
verschillende Franse ministeries werd uitgevoerd. Het doel was om zoveel
mogelijk monumenten met behulp van de tekenkunst vast te leggen. In 1851
verscheen van hun hand Voyage en Perse pendant les années 1840 et 1841,
met de meest exacte tekeningen die tot dan toe van Persepolis en andere
(antieke) monumenten in Perzië waren gemaakt. Niet eerder was Persepolis
op zo een uitvoerige en systematische wijze bestudeerd en weergegeven. Tot
aan de toepassing van de fotografie zou deze publicatie het standaardwerk
voor vele onderzoekers blijven. Naast dit boek verscheen in hetzelfde jaar
Voyage en Perse, Relation du Voyage, waarin Flandin verslag doet over zijn

Flandin en Coste verbleven enkele weken in Persepolis om opgravingen te
verrichten en tekeningen te maken.159 Om het paleiscomplex beter te kunnen bestuderen hadden ze arbeiders ingehuurd die voor hen werkzaamheden op het terras konden verrichten. Tijdens hun verblijf brachten vele
Perzen een bezoek aan het complex. Allereerst kwam de gouverneur hun
werkzaamheden inspecteren. Ook de Illiats, de in de omgeving rondtrekkende nomaden, deden met hun vele kamelen de antieke monumenten aan,
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(Oud-Perzisch, Elamitisch en Babylonisch), dat zij vrijwel op alle monumenten in Persepolis aantreffen. Ze vermoeden dat het spijkerschrift in het
Perzisch, Medisch en Assyrisch is gebeiteld en wijzen erop dat onderzoekers
nog bezig zijn met de ontcijfering die begon nadat de Britse archeoloog
Henry Creswicke Rawlinson (1810-1895) in 1846 zijn afdrukken van het
oud-Perzisch van de rotsinscriptie van Behistun bekend maakte.161
Na een algemene inleiding over de omgeving en de ligging van het paleiscomplex, waarbij vooral het cyclopische, het pure en de stilte worden benadrukt, geven Flandin en Coste een beschrijving van de verschillende
monumenten op het terras. Ze vinden dat de architectuur en sculptuur in
Persepolis harmonieus zijn. De sculpturen tonen volgens hen nauwelijks
beweging, maar stralen rust, sereniteit en waardigheid uit. Het paleiscomplex
vormt in hun ogen een kunstwerk dat op een originele en rijke wijze met
smaak, elegantie en schoonheid is vormgegeven. Ze vinden de monumenten
in Persepolis de verbazingwekkendste en bewonderenswaardigste uit de
antieke wereld.

onder andere om er een huwelijk te sluiten.Voor de Guebres, aanhangers
van het Zoroastrisme, was Persepolis een belangrijke plaats om het vuur te
vereren. De Fransen ontmoetten op het terras ook een derwisj en omwonenden, die zowel nieuwsgierig als argwanend tegenover de vreemdelingen
waren, kwamen regelmatig een kijkje nemen. Zij vroegen zich af waarom
Flandin en Coste zoveel moeite hadden genomen om Persepolis te bezoeken en hadden het vermoeden dat dit te maken had met het vele goud dat
onder de ruïnes zou liggen. Ze waren volgens Flandin niet bekend met wetenschappelijk onderzoek en hadden nauwelijks enige historische kennis. Wel
kenden zij het verhaal over Alexander de Grote die Persepolis in vlammen
had doen opgaan. Alle andere verhalen die zij vertelden konden volgens
Flandin naar het rijk der fabelen worden verwezen. Uiteindelijk concludeerde Flandin uit deze vele bezoeken dat de ‘site’ Persepolis nog steeds
leefde in de harten van de Perzen.
In Voyage en Perse pendant les années 1840 et 1841 (Parijs 1851) constateren
Flandin en Coste dat de monumenten in Perzië onvoldoende onderzocht,
beschreven en nauwelijks bij het grote Europese publiek bekend zijn. Ze
benadrukken natuurlijk dat ze hun tekeningen natuurgetrouw hebben weergegeven en hun beschrijving zo neutraal mogelijk hebben gehouden om het
resultaat van hun werkzaamheden voor onderzoekers bruikbaar te laten
zijn. Zij beschrijven, signaleren of verwijzen; een duidelijke interpretatie
geven zij niet. Toch formuleren Flandin en Coste zo nu en dan summier hun
gedachten of gevoelens. Hun boek kent een geografische ordening.
De monumenten worden in detail beschreven en in tekening gebracht. Naast
een deel met toelichting en commentaar bevatten de delen I tot en met V
lithografieën die door verschillende graveurs naar tekening zijn gemaakt.160
Het deel Persepolis (tekeningen in deel II, III en IV) is het omvangrijkste. Het
laatste deel, Perse moderne, bevat lithografieën naar tekeningen van eigentijdse Perzische architectuur.
Hieronder bespreek ik de teksten van Flandin en Coste over Persepolis en
een selectie van hun tekeningen. Een vergelijking van hun tekeningen met
een selectie van Franz Stolzes foto’s uit 1878 vindt plaats in hoofdstuk 3 (Fig
3.3-3.35).

DE POORT VAN ALLE LANDEN (FLANDIN II, 77 EN 78 – FIG 3.4 EN 3.6)
Zoals eerder is gebleken vonden vroegere reizigers het niet eenvoudig de
fabeldieren van de Poort van alle Landen te beschrijven en te verklaren.
Voor Flandin en Coste echter is het duidelijk dat de bas-reliëfs, gezien de
omtrekken van het lijf en de vormgeving van de poten, stieren verbeelden.
De recente Europese ontdekkingen van de Assyrische oudheden stellen hen
in staat te verwijzen naar de Assyrische beeldhouwkunst, waar soortgelijke
dieren te vinden zijn. Ze merken op dat de fabeldieren op de noordwestingang van de Poort erg zijn beschadigd; de koppen zijn vrijwel geheel vernield. Hun tekening van de westzijde van de Poort toont dit ook. De koppen
aan de achterzijde (de noordoostzijde) zijn echter grotendeels intact gebleven. Flandin en Coste geven vervolgens een gedetailleerde beschrijving van
de Poort en nemen diverse tekeningen van de zuilen in hun boek op. Bij hun
beschrijving maken ze gebruik van hun klassiek Griekse referentiekader als
ze bij het waarnemen van de zuilen Dorische en Ionische elementen denken
te herkennen. Zij zijn de eerste onderzoekers in Persepolis die informatie
geven over de precieze lengte van de zuilen (16 meter en 58 centimeter).
Ook vragen zij zich af in hoeverre de Poort in verbinding heeft gestaan met
andere poorten op het terras.

Flandin en Coste hebben de boeken van Chardin (1735), Niebuhr (1772),
Morier (1812/1818) en Ker Porter (1821) met elkaar vergeleken en uiten
kritiek op al deze vroegere publicaties, zelfs op de tekeningen van Ker
Porter, al hadden die veel van wat vroegere reizigers verkeerd hadden weergegeven gecorrigeerd. In Persepolis plaatsen Flandin en Coste al datgene wat
zij waarnemen in een eigen referentiekader dat echter intussen veel breder
is dan dat van zeventiende- en achttiende-eeuwse reizigers. Ze vergelijken
de Achaemenidische kunst met die van andere antieke culturen, zoals de
Assyrische, waarover in Europa in hun tijd meer kennis was vergaard of
kijken naar de gewoonten en gebruiken van eigentijdse Perzen of hun eigen
Franse cultuur. Zij hebben echter nog geen kennis van het spijkerschrift

In Persepolis zijn volgens Flandin en Coste steen en hout als bouwmaterialen gebruikt. De bewerkte steensoort lijkt op basalt en is volgens hen uit de
omgeving afkomstig. De zwarte, compacte stenen zijn door de tijd, de zon en
het vuur geel en rood gekleurd. Flandin en Coste hebben geen kleurfragmenten aangetroffen. Wel hebben ze een groenachtig vernis ontdekt dat
volgens hen werd gebruikt om stenen een mooie glans te geven. Hun reconstructie toont hoe volgens hen de oorspronkelijke Poort eruit heeft gezien.
Op de tekening van de noordwestzijde van de Poort (II, 78 – Fig 3.6) is de
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aansluiting te zoeken bij eerder verworven kennis. De kleder- en haardracht
van de lijfwachten op de bas-reliëfs vergelijken zij met de wijze waarop
eigentijdse Franse militairen gekleed en gekapt zijn. De figuren stellen volgens de schrijvers de representanten voor van de volkeren van het Perzische
Rijk. Ze hebben geen suggesties over de volkeren die op de bas-reliëfs zijn
afgebeeld. Uitspraken hierover werden pas in 1931 gedaan, toen, onder
leiding van Ernst Herzfeld, aan de oostzijde van de Apadana een vrijwel
onbeschadigde pendant van de Apadana-trappen werd gevonden. De figuren
houden elkaar bij de hand en worden geleid door een hoffunctionaris, die
een wandelstok draagt. Functionarissen aan het contemporaine Perzische
hof onderscheiden zich volgens Flandin en Coste nog steeds met behulp van
wandelstokken.
Ze merken ook op dat vele figuren een bloem in hun handen dragen: een gewoonte die volgens hen in Perzië nog steeds gebruik is. Het dragen van een
bloem getuigt van een goede smaak, is plezierig, verspreidt een heerlijke
geur en is dus een middel om je prettig te voelen; bovendien kan een bloem
als geschenk worden aangeboden. Ze signaleren dat groepen figuren op de
bas-reliëfs door cipressen worden gescheiden en merken herhaling van de
uitgebeelde figuren en symmetrie in de architectuur op. Ook vinden ze het
opmerkelijk dat de dieren in verhouding tot de figuren even groot zijn afgebeeld. Het geheel van de bas-reliëfs stelt volgens hen een ceremonie voor,
waarbij offers of geschenken aan de koning of godheid worden aangeboden.
Gezien de traditie van de Norouz-viering in het eigentijdse Perzië, veronderstellen Flandin en Coste dat de figuren bij die gelegenheid hun eer bewijzen.
De functie van de Apadana is volgens Flandin en Coste onbekend. Het kan
een religieuze, ceremoniële zaal of een woonpaleis zijn geweest. Ze geven
een uitvoerige en ook precieze beschrijving van de zuilen, de cannelures, de
kapitelen en de plattegrond. De voorportiek en de twee zijportieken telden
volgens hen ieder twaalf zuilen, de hoofdruimte zesendertig. De kapitelen
van de zijportieken zijn eenvoudiger uitgevoerd dan die van de voorportiek.
De kapitelen van de westelijke zijportiek dragen stieren, die van de oostelijke een wezen dat volgens Flandin en Coste op een eenhoorn lijkt, een
motief dat in oosterse architectuur vaak te vinden is en volgens hen typisch
Perzisch is. Ten zuidoosten, op ongeveer zeven meter afstand van de zuilen,
troffen de Fransen nog een laag stenen aan die volgens hen als fundering
voor een sokkel of vuuraltaar had gediend.
Flandin en Coste geven niet alleen duidelijk aan waar bepaalde delen van de
bas-reliëfs beschadigd zijn of niet meer zichtbaar zijn, met het doel om alles
zo natuurgetrouw en objectief mogelijk te documenteren. Om hun ideeën
wat betreft de architectuur en de kleur van de monumenten te verduidelijken hebben ze ook van de Apadana een kleurenreconstructie opgenomen,
die zij ‘Zuilenrij’ noemen. Deze reconstructie toont de trappen met basreliëfs, de zuilen met kapitelen en de troon van de koning (II, 112 - Fig 3.12).

2.14. Chardin, 1711

Poort in een omgekeerd perspectief geplaatst, waardoor behalve het monument ook de Toegangstrap, de Apadana, het paleis van Darius, de rotsgraven,
een gedeelte van het landschap en het waterbassin is te zien. Het lijkt alsof
de tekenaars alle elementen van de Poort hebben willen tonen: naast de
voorzijde van de Poort zijn ook de twee nog resterende staande zuilen
weergegeven. Het ruim weergegeven perspectief leidt echter tot optisch
bedrog: de zuilen schijnen nu naast de pijlers van de fabeldieren te staan.
Voor de couleur locale, maar vooral ook om de grootte van de monumenten te verduidelijken hebben de tekenaars figuren als repoussoirs in hun
tekening opgenomen.
DE APADANA (FLANDIN II, 106, 107 EN 112 - FIG 3.9, 3.10 EN 3.12)
Bij de Apadana tellen Flandin en Coste nog dertien van de volgens hen oorspronkelijk tweeënzeventig zuilen. Het bassin nabij de Poort van alle Landen,
versierd met ornamenten, wordt ook door hen opgemerkt. Ze hebben het
vermoeden dat tussen de Poort en de Apadana een tuin heeft gelegen en
vergelijken de architectonische situatie met eigentijdse paleizen in Perzië,
zoals het Narenjestan-paleis in Isfahan, waar zich na de toegangspoort en
vóór het paleis ook een tuin bevindt. Flandin en Coste geven een beschrijving van het aantal figuren op de bas-reliëfs, de kleding, de haardracht, de
sfeer en de maten. Ze proberen alles wat ze zien te begrijpen door
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HET PALEIS VAN DARIUS (FLANDIN III, 114, 122, 123 EN 124 - FIG 3.13, 3.18, 3.17
EN 3.19)
Het paleis van Darius achter de Apadana is op een hoger terras gelegen.
Flandin en Coste hebben de nodige schoonmaakwerkzaamheden laten verrichten om een plattegrond te kunnen samenstellen. Ze constateren dat het
paleis de vorm van een rechthoek heeft, waaromheen zich kleinere ruimten
bevinden. De hoofdingang bevindt zich aan de zuidzijde, de trappartijen aan
de zuid- en westzijde. Flandin en Coste treffen inscripties aan op de trappen,
vensters en bij de bas-reliëfs en ontdekken tevens een tablet met spijkerschrift, dat 35 regels telt en in één taal was gebeiteld. Ook hebben zij de
diverse bas-reliëfs met behulp van de tekenkunst in beeld gebracht. Het betreffen: Koning met parasol, koninklijke held vechtend met leeuw, koninklijke
held een leeuw wurgend, koninklijke held vechtend met een gevleugeld
griffioen, koninklijke held vechtend met een stier, Dienaren handdoeken,
waterkan en parfumbrander dragend en Hoffunctionarissen met lansen. Op
de plattegrond van het paleis geven zij aan op welke deurpost zich welk basreliëf bevindt. Enkele bas-reliëfs beschrijven zij uitgebreid. Ze uiten kritiek op
Ker Porter die de schorpioenstaart van één van de fabelwezens van de basreliëfs niet als zodanig heeft herkend. Het opvallendste is volgens hen dat in
de bas-reliëfs beweging, spieren en emoties niet tot uitdrukking worden
gebracht. Ze ervaren de afbeeldingen als symbolisch of religieus en vragen
zich af wie de figuur zou kunnen zijn die met een fabeldier of leeuw in
gevecht is. Pas in de twintigste eeuw zou door onderzoekers worden vastgesteld dat de figuur een koninklijke held voorstelt of de koning als een
gewone man symboliseert.162

2.16. Chardin, 1711

vergelijkbaar is met de andere paleizen; dit geldt ook voor de stijl waarin het
beeldhouwwerk is weergegeven. (Fig 3.29)

DE PALEIZEN VAN ARTAXERXES III (PALEIS H), XERXES EN HET ZUIDOOSTGEBOUW
(FLANDIN III, 132, 136 EN 143 - FIG 3.22, 3.24 EN 3.26)
Van het paleis van Artaxerxes resteerden volgens Flandin en Coste slechts
enkele resten van de fundering, stukken muur, bas-reliëfs en een gedeelte
van een trap. Zij vinden het moeilijk om een samenhang te ontdekken, al
vermoeden zij dat het paleis van latere datum is. Op hun plattegrond hebben
zij alleen een gedeelte van het voorportaal weergegeven.
Het paleis van Xerxes (Fig 3.22) ligt ten oosten van het paleis van Artaxerxes (Paleis H) op een volgend én hoger terras. Het is volgens Flandin en
Coste één van de belangrijkste monumenten, omdat de meeste bouwonderdelen bewaard zijn gebleven. De hoofdruimte van het paleis was
voorzien van zesendertig zuilen en omgeven door privévertrekken. Voor de
constructie van de muren zijn volgens Flandin en Coste verschillende
bouwonderdelen van andere monumenten gebruikt. Zij hebben opgravingen
laten verrichten en een sculptuur, een stier in hoog-reliëf, aangetroffen. Dit
was de enige op zichzelf staande sculptuur die zij in Persepolis hadden ontdekt. Flandin en Coste beschrijven de bas-reliëfs en merken ook hier inscripties op, die onder de parasol en in het gewaad van de koning zijn gebeiteld.
Het Zuidoostgebouw kent volgens Flandin en Coste een grondplan dat

HET TRIPYLON (FLANDIN III, 144, 146 EN 147 - FIG 3.28 EN 3.30)
Een kleiner gebouw (Fig 3.28) dat door latere onderzoekers als Tripylon is
aangeduid, bevindt zich oostelijker, iets naast het midden, op het terras en
had volgens Flandin en Coste een eenvoudige indeling. Het bestond slechts
uit één zaal en één portiek en was wat fundering, beeldhouwwerk en stijl
betreft te vergelijken met de andere paleizen. De nog resterende deurposten en vensters waren zo’n zes meter hoog.Verspreid over de bodem
lagen tijdens hun aanwezigheid vele bouwfragmenten. Flandin en Coste
hebben aan de hand hiervan een plattegrond van het gebouw samengesteld
en zo de helft van het monument in beeld kunnen brengen. De later, in 1877,
in opdracht van de gouverneur van Fars verrichtte opgravingswerkzaamheden vergemakkelijkten het Herzfeld in 1928 de plattegrond exacter te
completeren.
Flandin en Coste merken op dat de Koning met parasol blootvoets is. Ze
vragen zich af of de voeten van de koning wellicht beschilderd zijn geweest
en of die schildering dan schoenen heeft uitgebeeld of voeten omwikkeld
met linnen banden, zoals op antieke bas-reliëfs vaker is waar te nemen. De
dienaren op het bas-reliëf, die de parasol dragen, zijn in een soortgelijk ge45
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2.27a. De Bruijn, De Beelden met de Karakteren nevens den trap, ter west syde, 1719, no. 126 (detail).

waad als de koning gekleed. Flandin en Coste vermoeden dat het koninklijke
gewaad echter van een fijnere en duurdere kwaliteit stof is geweest, voorzien van allerlei versieringen. Zij nemen ook uiterlijke verschillen op het basreliëf waar. Met de lengte van de baard wordt volgens hen de hiërarchische
verhoudingen tot uitdrukking gebracht. Ze wijzen daarbij op Assyrische basreliëfs, waarop de koning eveneens met een lange en zijn

dienaren met een korte baard zijn uitgebeeld. Ook constateren zij dat de
dienaren op het bas-reliëf oorbellen en een ander hoofddeksel dan de
koning dragen. Het dragen van oorbellen is volgens hen niet op andere basreliëfs in Persepolis waar te nemen. Noch de koning, noch andere belangrijke
figuren zijn zo afgebeeld. Boven de koning merken Flandin en Coste de
figuur Farr op, de beschermer van de Perzen en brenger van voorspoed, die
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persepolis van corien:Opmaak 1 20-12-14 09:52 Pagina 47

Egypte. De rotsgraven, waarvan de plattegrond een kruisvorm heeft, bevinden zich in de wand van het gebergte dat het paleiscomplex aan de oostzijde
afgrenst. De façades zijn met bas-reliëfs versierd. De vormgeving is volgens
Flandin en Coste een mengeling van sobere grafkunst en de luisterrijke
woonpaleizen.Vooral de ornamentiek van de rotsgraven is volgens hen gelijk
aan die van de woonpaleizen. Het eerste rotsgraf, nabij de Honderd-Zuilenhal, bevindt zich 32 meter boven het niveau van het terras. Het bas-reliëf van
dit graf doet religieus aan en toont volgens Flandin en Coste de inwijding
van de koning in de vuurcultus. De koning staat op een verhoging van drie
treden, draagt een boog en heft zijn rechterhand. Hij legt een eed af of aanbidt de godheid Ahura Mazda en laat zijn blik over het heilige vuur gaan.
Flandin en Coste menen dat de verhoging waarop de koning staat op een
tafel is geplaatst, die in hun ogen met vreemde monsterhoofden is versierd.
Zij vinden het tweede rotsgraf op het eerste lijken. Rechts boven op het
bas-reliëf, nabij het vuuraltaar, merken ze een globe, zon of maan, op, een
symbool dat ze niet bij de andere monumenten hebben aangetroffen.
Hoewel Flandin en Coste vaststellen dat op het bas-reliëf van het eerste
rotsgraf het symbool van de globe, zon of maan ontbreekt, is dit symbool
wel in hun tekening van het eerste rotsgraf opgenomen. Het interieur van
het tweede graf wijkt volgens hen duidelijk af van het eerste omdat het een
voorhal heeft waarin zich drie nissen bevinden, met elk twee sarcofagen. Het
derde rotsgraf is onvoltooid.

zij echter als Ahura Mazda duiden. De compositie ervan valt volgens hen in
drie delen uiteen: de godheid is voor de helft als mens en voor de andere
helft als vogel uitgebeeld, het lijf wordt omgeven door een cirkel, waaraan
zijn vleugels en staart zijn verbonden.
Flandin en Coste schrijven dat het bas-reliëf Koning zittend op een troon
erg is beschadigd. (Fig 3.30) Die beschadigingen hebben zij in hun tekening
weergegeven. De troon wordt door verschillende figuren gedragen. Zij
weten niet dat de figuur achter de troon Xerxes, de zoon van Darius, voorstelt. Omdat hij een lange baard heeft, hetzelfde kapsel als de koning draagt
en een bloem in zijn handen heeft, vermoeden de Fransen wel dat de figuur
een belangrijke persoon voorstelt.
In hun tekening van het Tripylon zijn drie Perzen waar te nemen, die met
werkzaamheden op het terras bezig zijn. (Fig 3.28) Het zijn wellicht de arbeiders die zij hadden aangesteld. Het is interessant dat deze tekening qua sfeer
te vergelijken is met de tekeningen van de Description de l’Égypte (Parijs 1820
e.v.); deze nauwkeurige en gedetailleerde publicatie van Egyptische oudheden was sinds de vroege negentiende eeuw in heel wetenschappelijk Europa
maatgevend.163
DE HONDERD-ZUILENHAL (FLANDIN (I11, 148 - FIG 3.32)
De Honderd-Zuilenhal is gezien haar omvang volgens Flandin en Coste het
belangrijkste gebouw op het terras geweest. Daarin zijn alle bouwelementen
verenigd die zij ook bij de andere paleizen op het terras hebben waargenomen. Tijdens hun verblijf lagen veel resten over de bodem verspreid of
waren onder het zand bedolven. Ook was veel beschadigd, hoewel de basreliëfs zich in een goede staat bevonden. Om een nauwgezette studie van
het gebouw te kunnen maken hebben Flandin en Coste ongeveer twee
meter grond laten verwijderen. Op de plattegrond is nauwkeurig de plaats
en de grootte van de bas-reliëfs aangegeven. Zij beschrijven de bas-reliëfs
koninklijke held in gevecht met een leeuw, Koning zittend op troon en
Koning audiëntie ontvangend en vergelijken het beeldhouwwerk wederom
met de Assyrische kunst, omdat hierin de troon regelmatig wordt uitgebeeld. De figuren op de bas-reliëfs onderscheiden zich volgens Flandin en
Coste van de andere bas-reliëfs op het terras door hun kleding en de gevarieerde gelaatsuitdrukking.Vóór de Honderd-Zuilenhal bevindt zich een nog
niet voltooide poort. Flandin en Coste hebben deze op hun plattegrond op
dezelfde hoogte als de Poort van alle Landen geplaatst. Herzfeld heeft later
een correctie aangebracht door deze poort meer in de richting van de Honderd-Zuilenhal te plaatsen. Flandin en Coste hebben nabij het Tripylon nog
een derde poort opgemerkt.

Samenvattend stel ik vast dat Flandin en Coste het hele complex zo nauwgezet als toen mogelijk was hebben verkend – zo ontdekten zij ook het uitgebreide waterleidingstelsel – en het met wetenschappelijke precisie in beeld
hebben gebracht.
2.3 Conclusie
Tot aan de uitvinding van de fotografie waren Europese onderzoekers voor
het vastleggen van de monumentale antieke overblijfselen en het reconstrueren van het architectonische verleden aangewezen op tekstuele verbeelding
in de vorm van beschrijvingen en op tekeningen en schetsen. Die werden
vanaf de vijftiende eeuw in verschillende grafische technieken, zoals de
koper- en houtgravure, de ets, de houtsnede en de lithografie in (gedrukte)
reisverslagen en wetenschappelijke werken opgenomen. De Europese beeldvorming van Persepolis vanaf het eerste bericht tot aan de tweede helft van
de negentiende eeuw, in reisverslagen en wetenschappelijke boeken, toont
een beginnend, tastend beschrijven en een visueel met behulp van de tekenkunst vastleggen van de monumenten op deze antieke plaats. Dit beeld werd
door nieuwsgierigheid en onderzoeksdrang voortdurend met nieuwe gegevens en inzichten aangevuld en al dan niet verbeterd. Het is vooral de
geschiedenis van een Europees fenomeen: de cultureel gefascineerde, al
gauw ook wetenschappelijke exploratie en exploitatie van een plaats die
zo tot een (antieke) ‘site’ werd gemaakt.

DE KONINKLIJKE ROTSGRAVEN (FLANDIN III, 166 - FIG 3.34)
Geen enkele antieke cultuur kende volgens Flandin en Coste een vormgeving van grafmonumenten zoals die van de koninklijke rotsgraven in
Persepolis. Toch doen deze hen denken aan de piramiden en rotsgraven in
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Vanaf de vijftiende eeuw werd steeds vaker gepoogd om de kracht van het
geschreven/gedrukte woord te versterken door het getekende beeld. Na de
eerste, summiere reisberichten over Persepolis wordt de inhoudelijke
kwaliteit van de reisverslagen tegen het einde van de zeventiende eeuw
beduidend hoger en de informatie uitgebreider en is een zekere drang naar
het bieden van exacte kennis te constateren. Het thuisfront was wel degelijk
nieuwsgierig naar gegevens over het verre Perzië en vooral onderzoekers
verlangden naar een zo objectief mogelijke beschrijving en daarbij aansluitende precieze tekeningen van datgene wat in Persepolis te zien was. In aansluiting op dat verlangen werden naar de zichtbare werkelijkheid weergegeven tekeningen van Persepolis aan het begin van de achttiende eeuw
voor het eerst door de Nederlandse kunstenaar Cornelis de Bruijn (1711)
gemaakt.
Het is opmerkelijk dat de verhalen over Persepolis in veel reisverslagen
vrijwel steeds eenzelfde opbouw hebben: na een eerste impressie van het
gehele paleiscomplex volgt een beschrijving van de individuele monumenten
in volgorde van hun plaats op het terras en worden tot slot details, met
name bas-reliëfs en het spijkerschrift, besproken. De verhalen worden
gekenmerkt door veel standaardelementen zoals: de geleidelijk verlopende
treden van de Toegangstrap, de verwondering van de reiziger bij zijn aankomst op het terras, het aantal nog staande zuilen van de Apadana en de
steensoort die zo glanzend als een spiegel was. Een aantal zaken bleef echter
nog lang onduidelijk en werd steeds opnieuw door reizigers aan de orde
gesteld. Zo vroeg men zich voortdurend af of Chehel Minar nu werkelijk het
antieke Persepolis was. Tevens werd er gegist naar de functie van het complex. Waren het tempels of paleizen? En waren de figuren op de bas-reliëfs
nu priesters of koningen? De beschrijving van de fabeldieren van de Poort
van alle Landen kostte een aantal reizigers heel wat hoofdbrekens en ook
de stijl van de zuilen van de Apadana bleef onduidelijk en moeilijk in een
referentiekader in te passen. En dan was er nog het raadsel van de merkwaardige wigvormige tekens op de gebouwen. Dit kon pas worden opgelost
toen in 1802 het spijkerschrift werd ontcijferd en, later onderzoek kon worden gedaan naar de inhoud van de inscripties op de monumenten. Uit reisverslagen blijkt dat reizigers voortdurend trachtten op al hun vragen
antwoorden te krijgen. Enkelen hebben zelfs de moeite genomen om zand te
verwijderen of informatie bij omwonenden in te winnen. Uit hun teksten
blijkt niettemin ook dat wat niet verklaard kon worden of vreemd aandeed
in een eigen,
Europees referentiekader werd ingepast. De competitie die uit veel teksten
spreekt, kan worden verklaard uit een nieuwsgierig verlangen naar meer gegevens en uit de door de verhalen zelf bevorderde belangstelling. Die daagde
de beschrijvende bezoekers als het ware uit meer gedetailleerde, betrouwbare gegevens te verschaffen. Dit leidde in de tijd tot heftige discussies over
de getrouwheid van teksten én tekeningen die door vroegere reizigers
waren gemaakt. Mede daaruit is te verklaren waarom De Bruijn zo expliciet

stelling nam.Vervolgens stond dan ook het perfectioneren van het tekenwerk en het op juiste wijze ‘vangen’ van de Achaemenidische stijl bij reizigers
en onderzoekers steeds vaker voorop.
Opmerkelijk is dat de presentatie van de gravures in vroege reisverslagen
veelal de lijn van het verhaal van de reizigers volgt. Na een gravure die een
gezicht op het gehele paleiscomplex toont, volgen illustraties van de individuele monumenten en worden tot slot details als de bas-reliëfs, andere
architectonische ornamenten of het spijkerschrift weergegeven. Close-ups
van delen van de monumenten werden pas aan het begin van de negentiende
eeuw door Ouseley gepresenteerd. De gravures naar de tekeningen van
Persepolis in vroege reisverslagen zijn ofwel relatief nauwgezette pogingen
van tekenende reizigers om een en ander zo werkelijk mogelijk weer te
geven of bewust pittoreske beelden, ofwel gewoon fantasiebeelden, die
bedacht zijn door de Europese tekenaars, die bij de vormgeving van de
gravure louter de tekst van de reiziger hebben gevolgd. Juist in deze illustraties zijn de monumenten en vooral de bas-reliëfs dan ook regelmatig in een
‘Europese stijl’ weergegeven, die weinig recht doet aan de Achaemenidische
kunst. Doordat de oorspronkelijke tekeningen meestal niet meer beschikbaar zijn, is het veelal onmogelijk vast te stellen of deze vormgeving door
de schrijver/tekenaar zelf is bedacht of een latere eigen ‘vertaling’ van de
graveur is geweest.
Onderzoek heeft uitgewezen dat reizigers die met een totaal andere cultuur
worden geconfronteerd, op verschillende manieren reageren: het vreemde
wordt, bewust of onbewust, ontkend, door informatie en beelden op de
eigen cultuur te laten lijken of het wordt benadrukt, door het als tegenovergesteld aan de eigen cultuur te presenteren.164 Voor de hedendaagse
beschouwer zijn de soms vreemde observaties en merkwaardige tekeningen
van de allereerste Europese reizigers in Persepolis verbazingwekkend. Het is
daarentegen goed te beseffen dat vroege reizigers te maken kregen met een
architectuur waaraan hun ogen niet waren gewend en waarvoor een interpretatiekader ontbrak. Dat er buiten hun eigen Europese referentiekader
nog andere mogelijkheden waren, kwam bij de meesten niet op. Dit Europacentrisme, gevoed door kennis van de antieke, vooral Grieks-Romeinse, literatuur en niet gecorrigeerd door enige exactheid in de informatie die eigen
beschouwing of die eigentijdse Perzen gaven, zou nog lang domineren. De
meeste reizigers verbleven bovendien slechts enkele uren of hoogstens
enige dagen in Persepolis. Hun bezoek was dus te kort om gedegen onderzoek te verrichten.
De eerste fantasievolle of qua stijl aan de Europese kunstopvattingen gelieerde tekeningen van Persepolis zien we in de reisverslagen van Mandelslo
(1648) en van Struys (1676). Zij zijn vermoedelijk door graveurs naar aanleiding van hun reisverslag, geconstrueerd. De door Daulier Deslandes ter
plaatse gemaakte tekeningen (1673) zijn pogingen om Persepolis op een
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aan; de bas-reliëfs ogen lieflijk maar onbeholpen. De tekeningen van De
Bruijn (1711) geven de kijker voor het eerst inzicht in datgene wat ‘werkelijk’ te zien was in Persepolis. Hij weet als kunstenaar een juiste balans te
vinden door het zichtbare zowel op een natuurgetrouwe als ook op een
pittoreske wijze weer te geven. Zijn esthetiek staat daarentegen dicht bij de
schilder- en tekenkunst uit de tijd van de barok. De details doen mede daardoor Europees aan. Toch zijn De Bruijns tekeningen uiteindelijk, meer nog
dan die van Chardin (1711), van grote invloed geweest op de Europese
beeldvorming van Persepolis. Ze hebben ervoor gezorgd dat de vele fantasieverhalen over en de gefantaseerde beelden van Persepolis niet meer werden geaccepteerd. Niebuhr (1774) is eveneens bewust te werk gegaan en
heeft die natuurgetrouwe tekeningen gemaakt, die nodig waren voor het
verdere onderzoek naar Persepolis. Ook in zijn tekeningen wijken toch de
details af van de Achaemenidische stijl. Het lijkt er dus op alsof de voortdurende relatieve onbekendheid met de oud-Perzische beeldtaal het de
beschouwers onmogelijk maakte om anders dan door Europese ogen te
kijken. Het tekenwerk van Ouseley (1819 e.v.) valt wat zijn vergezicht
betreft terug op vroegere tekeningen, zoals die door Daulier Deslandes
waren overgeleverd. Zijn close-ups van onderdelen van bas-reliëfs bieden
daarentegen wel een nieuw perspectief. De tekeningen van Ker Porter
(1821) zijn objectief en analytisch, ook in de weergave van details. Texier
(1839 e.v.) komt zelfs met een eerste kleurenpalet voor Persepolis. Fergusson (1851) levert opmerkelijke reconstructies van de daken, die achteraf
toch niet de werkelijkheid benaderden. Flandin en Coste (1851) hebben ten
slotte in hun reisverslag aandacht voor de sfeer en de omgeving en concluderen dat Persepolis leeft in de harten van eigentijdse Perzen.
Met hun platenatlas (1851), waarin vele, exacte tekeningen zijn opgenomen,
overtroffen zij het werk van alle vroegere reizigers. Hun verbeelding van
Persepolis vormde een sluitsteen in de tekenkundige weergave en zou lange
tijd het Europese standaardwerk over deze antieke site blijven.
2.35. Ouseley, Persepolitan Head in Sir William Ouseley’s Collection, 1821,Vol. II., Pl. XLIII.

natuurgetrouwe wijze weer te geven. Zijn tekeningen echter geven schetsmatig een gezicht op het complex en details van de bas-reliëfs en het spijkerschrift. De contouren en grote lijnen worden erin tot uitdrukking gebracht.
De tekening van één van de rotsgraven in Thévenot (1674) toont behalve de
grote lijnen ook specifieke details die desniettemin Europese invloed laten
zien. Tavernier (1679) vond Persepolis niet de moeite waard en heeft wellicht om die reden geen beeldmateriaal in zijn reisverslag opgenomen. De
tekeningen van De Jager (1694) en Hofsted van Essen (1703) tonen alleen
gezichten op Persepolis en zijn net zoals die van Daulier Deslandes schetsmatig, waardoor alleen contouren te herkennen zijn. De tekeningen van
Grélot, in het boek van Chardin (1711) tonen meer details. Ook zijn weergave van de Achaemenidische monumenten doet toch nog steeds Europees
49
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3.86. Ernst Herzfeld, Rapport sur l’Etat…, 1928, Partie basse de droite du grand escalier, fig. 8.
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3.Verwetenschappelijking: Persepolis als site van onderzoekers (1858-1928)
I’ve never been interested in ruins. Why are these people looking at these stones I wonder. What do they see? Lions and Christians, that kind of thing?
Ben Hur? Spartacus? Kirk Douglas?
Juan Muñoz, Writings/Escritos, Ediciones de la Central, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia (Barcelona 2009), 154.

hand bieden. Op enkele tekeningen zijn bij de monumenten zelfs figuren uit
de antieke tijd geplaatst om de lezer een beeld te geven van de tijd van de
farao’s. Beide soorten tekeningen in Description de l’Égypte hadden een grote
impact en waren voor latere onderzoekers, tekenaars en graveurs een voorbeeld hoe (antieke) monumenten, met behulp van de tekenkunst, op een systematische en exacte wijze ten behoeve van de wetenschap in beeld konden
worden gebracht of toch voor een groter publiek aantrekkelijk gemaakt
konden worden.167 (Fig 3.1-3.2)
De toenemende belangstelling voor het Nabije Oosten en de antieke cultuur
kwam niet alleen voort uit de Egyptomanie. In feite paste deze in Europa’s
behoefte om de (geschiedenis van de) Grieks-Romeinse en Joods-Christelijke cultuur te verhelderen. Dit onderzoek, dat al vanaf de zestiende eeuw
werd uitgevoerd, diende voornamelijk om de eigen Europese historische
wortels bloot te leggen. Juist door archeologische vondsten aan het begin
van de negentiende eeuw nam in Europa en de Verenigde Staten de belangstelling voor de geschiedenis van het Nabije Oosten steeds meer toe. De
ontcijfering van het spijkerschrift door Grotefend maakte het mogelijk allerlei vragen eindelijk te beantwoorden.Voor de Egyptologie was natuurlijk de
definitieve lezing van de hiërogliefen door Champollion in 1824 van enorm
belang. In 1836 vulde Christian Lassen (1800-1876) het werk van Grotefend
aan met de verduidelijking van het ware karakter van het Oud-Perzische
spijkerschrift. Het fundament voor de ontcijfering van vooral het Akkadisch
(Babylonisch) werd in 1846 gelegd door Rawlinson zoals gezegd met behulp
van de door hem gemaakte afdrukken van de drietalige inscriptie op het
Behistunmonument. In zijn aantekeningen beschrijft Rawlinson hoe hij de
afdrukken uiteindelijk, met behulp van een ‘wilde’ Koerdische jongen, heeft
kunnen maken.

3.1 Groeiende Europese belangstelling voor de geschiedenis van
het Nabije Oosten en Perzië
Al tegen het einde van de achttiende eeuw begonnen Europese filosofen,
schrijvers en kunstenaars zich tegen de koele en onverschillige objectiviteit
van het rationele Verlichtingsdenken te keren door in hun werk meer het
gevoel, de fantasie, de verbeelding en de intuïtie te benadrukken. Om hun
eigen maatschappij met haar toenemende industrialisering te ontvluchten,
gingen velen van hen op zoek naar onder andere het natuurlijke, het religieuze, het exotische, het mysterieuze of het onbekende, en naar het verleden.165 Deze nieuwe geestesrichting, de Romantiek, zorgde ervoor dat de
belangstelling voor het Nabije Oosten groeide, dat immers als exotisch en
mysterieus werd beschouwd en waar het ‘verleden’ nog ‘heden’ was. De
veldtocht van Napoleon in Egypte (1798-1801) en de hieruit voortvloeiende
wetenschappelijke resultaten, deden vanaf 1800 de belangstelling voor het
Nabije Oosten in de wetenschap en kunsten eveneens toenemen en veroorzaakten een ware Egyptomanie die zich verbreedde tot het Oriëntalisme.
Met name de Description de l’Égypte, een reeks tekstdelen en een platenatlas
in zeven delen, die vanaf 1800 in Parijs verscheen en waarin vele in groot formaat uitgevoerde gravures naar tekeningen zijn opgenomen, wekte enorme
bewondering voor het oude Egypte.166 Het was voor het eerst dat de Egyptische (antieke) monumenten uitvoerig en op systematische wijze met behulp
van de tekenkunst in beeld waren gebracht. Het werk bevat gezichten op
tempel- en paleiscomplexen, alsmede topografische kaarten en plattegronden en informatie over de maten van de monumenten en de gezichtspunten
van waaruit ze zijn vastgelegd. De tekeningen in de Description de l’Égypte zijn
‘natuurgetrouw’, technisch en analytisch; pittoreske details als personen of
details van de omgeving waarin de monumenten zich bevinden, zoals bomen,
planten of wolken, zijn niet of slechts summier in beeld gebracht. Hierdoor
lijken veel van deze tekeningen op vroege architectuurfoto’s, waarop ook
vaak personen of luchtpartijen ontbreken of moeilijk waarneembaar zijn
omdat fotografen die nauwelijks met de eerste technieken konden vastleggen.Voor de niet-specialisten zijn de technisch en analytisch weergegeven
architectuurtekeningen in de Description de l’Égypte vrij saai. Eerder zijn die
illustraties interessant, waarop de omgeving wel is weergegeven en figuren
waarneembaar zijn: dat zijn de tekeningen die tonen hoe Franse archeologen
en tekenaars bij of in de omgeving van die monumenten aan het werk zijn,
hoe Franse soldaten de regio inspecteren en hoe de bewoners zelf langs de
monumenten wandelen en de Europeanen gadeslaan of hen een helpende

The Babylonian transcript at Behistun is still more difficult to reach than either the Scythic or the Persian tablets. The writing can be copied by the aid
of a good telescope from below, but I long despaired of obtaining a cast of
the inscription; for I found it quite beyond my powers of climbing to reach
the spot where it was engraved, and the craigsmen of the place, who were
accustomed to track the mountain goats over the entire face of the mountain, declared the particular block inscribed with the Babylonian legend to be
unapproachable. At length, however, a wild Kurdish boy, who had come from a
distance, volunteered to make the attempt, and I promised him a considerable
reward if he succeeded.168
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Rawlinsons ontdekking zorgde ervoor dat steeds meer onderzoekers in
Palestina, Syrië en Mesopotamië veldwerk gingen verrichten.169 Genootschappen als de Société Asiatique (1822), de Royal Asiatic Society (1823)
en de American Oriental Society (1842) stimuleerden onderzoek naar en de
belangstelling voor het Oosten. Mede door de informatie die uit het spijkerschrift werd gehaald, groeide de interesse in de Bijbelse teksten en daarmee
ook de twijfel aan de historiciteit van de Bijbel.170 De vele opgravingen en
de hieruit voortkomende spectaculaire vondsten en (kunst)objecten die op
internationale tentoonstellingen en in musea werden getoond, de talrijke
steeds vaker geïllustreerde vaktijdschriften en de eveneens geïllustreerde
reisverhalen spraken velen tot de verbeelding. Publiekstijdschriften als
Le Monde Illustré, Le Tour du Monde, Globus en The Illustrated London News,
waarin het publiek uitvoerig op de hoogte werd gehouden van nieuwe
vondsten, wakkerden de nieuwsgierigheid naar het antieke verleden nog
verder aan.
De Europese mogendheden en de Verenigde Staten toonden met hun
onderzoeksactiviteiten in het Nabije Oosten natuurlijk ook hun politieke
en economische macht. Het onderzoek diende tevens nationalistische en
imperialistische aspiraties op economisch en machtspolitiek terrein. Dit
leidde na verloop van tijd tot toenemende concurrentie die vooral tegen
het einde van de negentiende eeuw merkbaar werd, toen naast Engeland en
Frankrijk ook nieuwe staten als Italië (1860) en Duitsland (1871) zich een
plaats in het onderzoeksveld trachtten te verwerven. Keizers als Napoleon
III (1808-1873) en Wilhelm II (1859-1941) stimuleerden en financierden
archeologische expedities om hun binnen- en buitenlandse machtspositie te
bestendigen.Voor Napoleon III waren de activiteiten van zijn oom Napoleon
Bonaparte in Egypte een groot voorbeeld. Met het stimuleren van culturele
en archeologische activiteiten hoopte hij Frankrijks positie in het Middellandse Zeegebied te versterken. Keizer Wilhelm II ging zelfs zover dat hij de
opgravingen op Korfu onder eigen regie plaatste en ten behoeve hiervan zelf
archeologische werkzaamheden verrichtte.171

3.4. Flandin en Coste, Persépolis.Vue du portique no. 1. Côté Nord-Est, 1851, II, 77.

Franse archeologen waren in de negentiende en begin twintigste eeuw
vooral werkzaam in Algerije, Tunesië en Perzië maar waren, evenals de
Engelsen, tevens gericht op Egypte en op Mesopotamië, waar zij in antieke
(Bijbelse) steden als Ninive, Nimrud en Khorsabad onderzoek verrichtten.
Duitse archeologen kregen door de vriendschappelijke contacten van keizer
Wilhelm II met de Ottomaanse sultan Abdül Hamid II (1876-1909) de gelegenheid om in Klein-Azië opgravingen te verrichten; vooral in antieke steden
als Pergamon en Milete. Duitse archeologische teams waren evenwel ook in
Babylon werkzaam. Italiaanse archeologen concentreerden zich vooral op
Libië, waar zij in de jaren twintig van de twintigste eeuw, de Romeinse stad
Leptis Magna in het huidige Libië blootlegden.172 Dat archeologie en politiek
vanaf de negentiende eeuw steeds meer met elkaar verweven raakten, blijkt

3.5. Stolze, Propylaeen. Hinteransicht, 1882, II, 88.
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Aan het begin van de twintigste eeuw werd in Europa duidelijk dat er nauwelijks onderzoek was verricht naar de pre-islamitische en de islamitische
culturen in Klein-Azië en Iran. In het laatstgenoemde land waren bijvoorbeeld nog geen officiële opgravingen verricht in Persepolis en Pasargadae.
Ook de Achaemenidische rotsgraven in Naqsh-e Rustam en de Sassanidische
bas-reliëfs in Naqsh-e Rejab waren nog vrijwel onbekend.178

uit het gegeven dat archeologen geregeld opdrachten kregen om naast hun
werkzaamheden, geografische, geologische, cartografische en politieke
gegevens aan hun regeringen door te spelen.173
De Europese activiteiten in het Nabije Oosten tonen tevens dat er voldoende publieke financiële middelen waren om de vele reizen en archeologische expedities te bekostigen, die vanaf dat moment werden ondernomen.
Ook was er voldoende (vaak particulier) geld om de vele musea te financieren, die juist nu in de grote steden van Europa werden opgericht om de vele
archeologische antieke objecten tentoon te stellen. Het werden pronkstukken die dienden om het nationale prestige ook internationaal hoog te houden, maar tevens om het eigen, nationale verleden in een visuele continuïteit
te plaatsen door het te verbinden met de ‘sites’ van de grote antieke beschavingen.174

3.2 De Perzische belangstelling voor het eigen verleden
De regeringen van de staten in het Nabije Oosten probeerden de onderlinge wedijver tussen de Europese mogendheden in deze tijd door het al of
niet verlenen van wetenschappelijke, i.e. archeologische concessies enigszins
in de hand te houden en in hun eigen belang te manipuleren. Concessies
werden vaak als middel ingezet om zoveel mogelijk politiek of economisch
voordeel uit de situatie te halen.
De eerste sjah die de archeologische werkzaamheden in Perzië stimuleerde
was Nasser ed-Din Shah (1848-1896), die in 1875 in zijn paleis in Teheran
een museum, de Shahansha, had laten bouwen, waarin bijzondere archeologische objecten werden tentoongesteld. Een wetenschappelijke houding ten
opzichte van het verleden was aan het hof daarentegen nog niet ontwikkeld.
Slechts het verzamelen van spectaculaire antiquiteiten had een grote prioriteit; ook omdat de sjah wist dat het zijn prestige in Europa zou vergroten.
Het dilettantisme van de vorst werd al gauw overgenomen door de elite.
Zoals gezegd koesterde Farhad Mirza, de gouverneur van Fars, een grote
fascinatie voor Persepolis. In 1877 had hij op deze plaats een maand lang
opgravingen laten verrichten. Deze korte maar intensieve werkzaamheden,
waarbij zo’n zeshonderd personen waren betrokken, leverden echter
nauwelijks interessante voorwerpen op en hadden tot teleurstelling geleid.179
De bij de elite ontstane verzamelwoede gekoppeld aan wetenschappelijke
onkunde leidde veelal tot verstoring en vernieling van de vele archeologische
vindplaatsen.180
Een belangrijke, volgende stap, naar echt wetenschappelijk onderzoek, waren
de opgravingen van de Fransen in Susa (1884-1886). In 1882 hadden Marcel
(1844-1920) en Jane Dieulafoy (1851-1916) daartoe toestemming van de
sjah ontvangen. Eerder was de Engelsman William K. Loftus (1850-1852) al
in Susa actief geweest. Zijn archeologische werkzaamheden werden daarentegen door zijn regering nauwelijks gestimuleerd en na verloop van tijd
gestaakt.Van dit vacuüm maakten de Fransen gebruik en de resultaten van
hun onderzoek maakten indruk. Hoewel er met de Perzische overheid
onenigheid was over de objecten die de Dieulafoys naar het Louvre in Parijs
hadden gebracht, ontvingen de Fransen in 1895 het alleenrecht om in geheel
Perzië opgravingen te verrichten. Twee jaar later trok een Délégation Scientifique Française onder leiding van Jacques de Morgan (1857-1924) naar
Perzië om de werkzaamheden in Susa te hervatten. De resultaten die
De Morgan boekte voldeden aan de verwachting: een reden voor de sjah om
de Fransen het monopolie op archeologische opgravingen in Perzië te laten

Belangstelling voor de contemporaine oosterse culturen was er nauwelijks,
hooguit voor de activiteiten van en relaties met oosterse machthebbers, die
voor de internationale politiek en diplomatie van belang waren.175
De bekende Palestijns-Amerikaanse cultuurcriticus Edward Said (1935-2003)
heeft in zijn baanbrekende studie Orientalism (Londen 1978) gesuggereerd
dat de stereotype beeldvorming over het Oosten in de achttiende- en
negentiende-eeuwse Europese en Amerikaanse literatuur, tot op de dag van
vandaag wordt gebruikt om culturele en politieke macht in deze gebieden te
kunnen uitoefenen en expansie te rechtvaardigen.Volgens hem had het beeld
dat van het Andere, het Oosten, werd gevormd nauwelijks iets met een oosterse realiteit te maken. Het Oosten werd enerzijds weergegeven als een
droomwereld, een aantrekkelijke plaats, waar exotisme, mystiek en sensualiteit te vinden zouden zijn; anderzijds werd het voorgesteld als een negatieve
antithese van Europeanen, waarbij oosterlingen stereotiep werden beschreven met termen als fanatiek, onbetrouwbaar, lethargisch, lichtgelovig, wreed
en lui. Deze op zich al eeuwenoude visies op het Oosten waren door de
verschijning van de eerste Europese vertaling van de Duizend-en-één-nacht,
door Antoine Galland, in het begin van de achttiende eeuw versterkt. De
verhalen van Sjahrazaad sloten aan bij de voorstelling van het Oosten en
schiepen een geheel nieuw reservoir aan stereotypen. Latere vertalers
presenteerden deze ‘fictieve’ Oriënt als een getrouwe afspiegeling van de
werkelijke Oosterse wereld.176 Het boek van Said heeft in de wetenschappelijke wereld veel stof doen opwaaien. Al hebben velen zijn denkbeelden inmiddels weerlegd, zijn gedachtegoed heeft in ieder geval aangezet om de
geschiedenis van Europa’s wetenschappelijke kijk op andere culturen te
heroverwegen.177 Vandaag de dag bestaat er wat betreft de reconstructie van
geschiedenis en cultuur van het Nabije- en Midden-Oosten dan ook belangstelling voor Europese reisverslagen, al zullen velen die anders duiden dan
Said.
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maken tot symbool van een natie waarover zijn dynastie zou heersen.183
Onder Reza Khan werd de Franse invloed ingeperkt en in 1927 werd het
monopolie op opgravingen zelfs opgeheven. De archeologische activiteiten,
die al die tijd op Susa en omgeving geconcentreerd waren geweest, werden
nu onder Perzische supervisie geplaatst. Ter compensatie voor de afschaffing
van het monopolie werd de Franse archeoloog André Godard (1881-1965)
in 1929 als directeur van de Antiquities Service of Iran aangesteld.184 De aandacht verplaatste zich echter naar Persepolis; ook andere Europese landen
kregen de mogelijkheid om met onderzoek in Perzië te beginnen. Initiatieven
op dit gebied werden gesteund door de groeiende Perzische belangstelling
voor het eigen verleden. De oprichting van de Society for National Heritage
(1922) was daarvan een duidelijk teken. Deze Society had in haar statuten als
doel opgenomen om de bevolking voor het historische en culturele erfgoed
van Iran te enthousiasmeren.185 Oprichters waren de ministers Hassan Pirnia
(1871-1935) en Mohammad-Ali Foroughi (1897-1942). Pirnia had goede
contacten met de Duitse archeoloog Ernst Herzfeld, die uiteindelijk de
opgravingen in Persepolis zou gaan leiden. Foroughi speelde een belangrijke
rol bij het bevorderen van nieuwe wetgeving inzake antiquiteiten die in 1930
aangenomen werd. Reza Shah opende in 1937 op officiële wijze het nationale
Iran Bastan Museum; hiermee werd aan de archeologie een duidelijke culturele en politieke plaats toebedeeld.

behouden (1895-1927). Bovendien werd afgesproken dat voortaan alle opgegraven objecten, behalve die van goud of zilver, naar Frankrijk mochten worden vervoerd.181
Na de Eerste Wereldoorlog veranderde de politieke situatie in het Nabije
Oosten. Het Ottomaanse Rijk werd in mandaatgebieden tussen Engeland en
Frankrijk verdeeld. De onrust in deze gebieden leidde tot een groeiend
bewustzijn van de eigen geschiedenis en cultuur, een opkomend nationalisme
en uiteindelijk een streven naar onafhankelijkheid. Deze ontwikkelingen
hadden eveneens gevolgen voor het archeologische onderzoek. Toen de
mandaatgebieden eenmaal hun onafhankelijkheid hadden bewerkstelligd,
werden ook de aan de Europese landen verstrekte concessies afgeschaft.
Archeologisch onderzoek en de hieruit voortkomende vondsten werden
vervolgens door het opstellen van nieuwe wetten onder nationale controle
geplaatst. Nationale musea en instituten werden opgericht om het eigen
historische en archeologische onderzoek, een onderzoek naar de eigen
identiteit, te stimuleren. Soortgelijke ontwikkelingen hadden zich in het begin
van de negentiende eeuw al in het Europese deel van het Ottomaanse rijk,
namelijk in Griekenland, voorgedaan. Na de Griekse Onafhankelijkheidsoorlog (1821-1832) trachtte koning Otto I, van Beieren (1834-1862) de nieuwe
Griekse natie vorm te geven. De acropolis in Athene, hoofdstad van het
nieuwe rijk, werd een belangrijke nationale archeologische site. Alleen
Griekse archeologen kregen toestemming om er opgravingen te verrichten.
Archeologische werkzaamheden werden aan wetten gebonden en vondsten
werden onder controle geplaatst en gebruikt om de bewoners van het
nieuwe Griekenland te doen inzien dat zij afstammelingen waren van de antieke Grieken. Archeologie werd zo een belangrijk politiek instrument om de
nationale identiteit te koppelen aan het klassieke verleden.182
Ook in de geschiedschrijving over het Europese archeologische onderzoek
in Persepolis wordt een relatie met de Perzische politiek van opkomend nationalisme gelegd. De machtsovername door Reza Khan Pahlavi (1926-1941)
vormt hierin een belangrijke cesuur. Het was immers onder zijn bewind dat
een aanvang werd gemaakt met het wetenschappelijke onderzoek in Persepolis. Reza Khan had in 1921 samen met de journalist en latere ministerpresident Seyyed Zia ad-Din Tabataba’i (1888-1969), een staatsgreep
gepleegd en zocht naar middelen om de Iraanse stammen tot één volk te
verenigen. Nationale eenheid was noodzakelijk om zijn nieuwe dynastie te
kunnen bestendigen. Tijdens een bezoek aan Persepolis was hij gefascineerd
door het antieke paleiscomplex en zijn geschiedenis. Het pre-islamitische
verleden, de tijd van de Achaemeniden, de tijd waarin koningen als Darius
de Grote en Xerxes hadden geheerst over een wereldrijk, sprak sterk tot
zijn verbeelding. Hij raakte ervan overtuigd dat met behulp van dit preislamitische Perzische verleden nationalistische gevoelens konden worden
aangewakkerd die hem in staat zouden stellen de scepter van Darius de
Grote over te nemen. Zoals Darius ooit in Persepolis de volkeren van zijn
rijk had weten samen te brengen, zo wilde Reza Khan het paleiscomplex

3.3 Archeologie en wetenschappelijke fotografie
De mogelijkheden die de nieuwe techniek, fotografie, bezat werden binnen
de wetenschap vrijwel meteen na de introductie in 1839 erkend. Fotografie
werd in het begin ook wel heliografie genoemd, het schrijven met licht, en
bood het voordeel dat alles op een mechanische, betrouwbare en snelle
wijze op plaat kon worden vastgelegd. De eerste foto’s, oftewel daguerreotypieën, genoemd naar de Franse fotograaf Louis Jacques Mandé Daguerre
(1787-1851), werden daarentegen niet als kopie maar eerder als spiegels van
de werkelijkheid ervaren. De weergave van details werd als een bijzonder
kenmerk van de nieuwe uitvinding gezien. Met behulp van de details kon de
constructie van hetgeen op de foto zichtbaar was in zijn geheel worden begrepen.186 Meer dan een tekening of een schilderij bood een foto ook de
suggestie mee te kunnen kijken door de lens van de fotograaf en gaf zij de
kijker dus het gevoel ter plaatse te zijn. De allereerste fotobeelden wekten
om die reden sensatie. Het publiek had het gevoel nu zelf de werkelijkheid
te zien. Hoewel kleur in vroege fotografie nog niet kon worden weergegeven, beweging nog niet kon worden vastgelegd, het perspectief werd bepaald
door de lens en de grootte van de plaat en diepte, scherpte en details bij
onjuiste technische handelingen soms vervaagden, waren de voordelen zo
groot, dat fotografie vrijwel meteen na de uitvinding ook een belangrijke rol
ging spelen in de interpretatie en perceptie van de antieke oudheid en haar
“Nachleben”.187 De komst van het nieuwe medium liep vrijwel gelijk met de
ontwikkeling van de archeologie tot een professionele wetenschappelijke
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individuele monumenten met behulp van fotografie op de plaat vastlegden
en door de verspreiding van hun foto’s een bijdrage leverden aan de beeldvorming ervan. In Frankrijk werden daguerreotypieën vrijwel meteen in
N. Lerebours Excursions Daguerriennes (Parijs 1842) gepubliceerd, althans de
gravures van deze beelden, omdat de foto’s zelf nog niet konden worden
gedrukt.191 Ook de bevindingen en ervaringen van de pioniers met het werken met de eerste fototechniek is erin opgenomen. Gaspard Pierre Gustave
Joly de Lotbinière (1798-1865) die in 1839 als eerste de Acropolis in Athene
op plaat vastlegde, ervoer zijn werkzaamheden als een historische gebeurtenis. Met de nieuwe techniek kon hij de vormen en details van de monumenten definitief vastleggen, voordat deze zouden veranderen of verdwijnen
door weersomstandigheden, verval, vandalisme of afbraak. Frédéric GoupilFresquet (1806-1893) die in hetzelfde jaar met de schilder Émile Jean
Horace Vernet (1798-1863) naar Egypte reisde en de piramide van Cheops
fotografeerde, vertelt eveneens over zijn ervaring met de eerste fototechniek en vooral over de hoeveelheid tijd die het hem had gekost om alles op
plaat vast te leggen.192
Zelfs fotografen die, pas zo’n twintig jaar na de uitvinding, als eersten de
antieke monumenten in het Midden-Oosten fotografeerden, zagen hun
werkzaamheden nog steeds als bijzonder. De Egyptische fotograaf Sadiq Bey
(1832-1902), die in 1861 de heilige steden Medina en Mekka fotografeerde,
deelde dit in zijn reisdagboek zelfbewust mee.193 Ook de al genoemde
Italiaanse kolonel Luigi Pesce (1858) en vele jaren later Albert Hotz (1890/1)
realiseerden zich, zoals in hoofdstuk 5 zal blijken, met het fotograferen van
de antieke overblijfselen in Persepolis een historische daad te hebben verricht. Het bewustzijn de eerste fotograaf te zijn van bepaalde monumenten
of stadsgezichten duidt niet alleen op een gevoel van trots of op historisch
besef, maar verwijst tevens naar het feit dat op internationaal niveau, in kranten, tijdschriften en op wereldtentoonstellingen, belangstelling voor dit soort
zaken bestond. De op roem en carrière beluste reizigers/fotografen maakten
hun ervaring en beeldmateriaal graag bij het grote publiek bekend, mede om
het door hen geïnvesteerde kapitaal voor een deel gecompenseerd te
krijgen. Tijdens het organiseren en samenstellen van een wereldtentoonstelling werd dikwijls duidelijk van welke belangrijke monumenten nog fotobeelden ontbraken of aan welke fotobeelden onderzoekers nog behoefte
hadden. Dat stelde bijvoorbeeld de al eerder genoemde architectuurhistoricus James Fergusson vast tijdens de organisatie van de tentoonstelling
in Parijs in 1867. Maar hij concludeerde, betekenisvol, dat fotografie alleen
niet genoeg was om een monument te bestuderen. Plattegronden en
beschrijvingen bleven noodzakelijk.194
In het begin van de twintigste eeuw verschenen verschillende boeken over
de vraag hoe de fotografische beeldtechniek tijdens archeologisch onderzoek het beste kon worden ingezet. De Amerikaanse archeoloog Georg
Andrew Reisner (1867-1942) was één van de eersten die het thema in een
systematische publicatie onder de aandacht brachten. In zijn handboek over

discipline en met het ontstaan van de grote, ‘nationale’ musea en de groei
van hun collecties. In het positivistische wetenschappelijke klimaat van de
decennia na 1840 was het archeologisch onderzoek enorm gebaat bij de
nieuwe, ‘objectieve’ beelden. Fotografie werd in eerste instantie vooral
gezien als een dienstbaar medium. De antieke monumenten konden met
behulp van foto’s beter in hun omgeving worden geplaatst en details konden
nauwkeuriger met elkaar worden vergeleken. Archeologen kregen na
verloop van tijd met behulp van fotografie tevens de mogelijkheid om het
proces van hun opgravingswerkzaamheden vast te leggen en de vele historische data te ordenen, te vergelijken en opnieuw te interpreteren. Het gegeven dat dus de verschillende fasen van de werkzaamheden, de details van de
vindplaats en de omgeving en de gevonden objecten fotografisch konden
worden vastgelegd, gaf de archeologie de status van een ‘harde’ discipline,
terwijl zij hiervoor vooral een bezigheid van dilettanten en amateurs was
geweest. Archeologen maakten zelf foto’s of namen tijdens hun expedities
fotografen in dienst om vast te leggen wat van belang was. Dat dezelfde
fotografie er ook toe bijdroeg de grote massa bekend te maken met antieke
monumenten vergrootte de populariteit van de archeologie en genereerde
zo ook het enthousiasme dat nodig was om deze tak van wetenschap beter
uit publieke en private middelen te financieren.
Vrijwel direct na de aankondiging van de uitvinding van de fotografie trokken
vele Europese ‘fotografen’ erop uit om met de zogenaamde ‘Pencil of Nature’ aan de slag te gaan, en de (antieke) monumenten in eigen land en in de
landen rondom de Middellandse Zee, het voormalige Romeinse Rijk, vast te
leggen.188 De uitgebreide fotografische campagnes vonden hun oorsprong in
Frankrijk, waar de Société Française d’archéologie (1834) en de Commission
des Monuments historiques (1849) gedachten hadden geformuleerd over
het inventariseren, behouden en restaureren van het Franse architectonische
culturele erfgoed. In 1851 ging de Mission héliographique van start met het
doel om vooral van de middeleeuwse monumenten in Frankrijk een inventaris te maken en ze met behulp van fotografie vast te leggen.189 In andere Europese landen vonden soortgelijke initiatieven plaats. Zo werd in Londen in
1856 de Architectural Photographic Association opgericht en in NederlandsIndië gaf in 1873 het Bataviaasch Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen (1778) aan Isidore van Kinsbergen de opdracht om de antieke
monumenten op Java te fotograferen, in het bijzonder het boeddhistische
heiligdom Borobudur. Een systematische inventarisatie van monumenten in
Nederland zelf ging pas in 1903 van start op initiatief van de nieuwe
‘Rijkscommissie tot het opmaken en uitgeven van een Inventaris en eene
Beschrijving van de Nederlandsche monumenten van Geschiedenis en Kunst.190
De allereerste fotografen zagen zichzelf eerder als kunstenaars én als onderzoekers en trachtten met behulp van de daguerreotypie nieuwe beelden te
maken, die een product waren van de unieke combinatie van kunst en
wetenschap. Deze vroege fotografen waren zich vaak terdege bewust van
het gegeven dat zij pioniers waren, die belangrijke stadsgezichten of
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archeologisch veldwerk uit 1924 geeft hij vele aanbevelingen. Reisner, die
vanaf 1898 ervaring met veldwerk en fotografie in Egypte had opgedaan,
informeert over soorten camera’s, glasplaten, lenzen, filters en statieven en
beschrijft hoe het beste tijdens het fotograferen van een archeologische site
met stellages te werken. Hij geeft voorbeelden van een zelfgeconstrueerde
donkere ruimte om het ontwikkelen van glasplaten, wat bij voorkeur
‘s nachts diende te gebeuren, te vergemakkelijken en vertelt hoeveel glasplaten nodig zijn voor een archeologische expeditie. Ook legt hij uit hoe de
foto’s te registreren.195 Zijn betoog over de beperkingen van het medium is
interessant, omdat het een beeld geeft van de problemen die archeologen
ondervonden.Vooral de samenhang tussen de opeenvolgende fases van de
archeologische werkzaamheden, was en is nog steeds moeilijk met een fotocamera vast te leggen. Ook details van bijvoorbeeld een natte opgravingsplaats, waar alles éénzelfde donkere kleur had, waren lastig te fotograferen.
Vervallen muren van grove steen, omgeven door puin, zijn eveneens moeilijk
met het blote oog te zien en waren dus extra moeilijk vast te leggen met
een ‘primitieve’ camera. Een bas-reliëf bestaande uit één kleur, dat zich ook
nog eens aan de andere kant van een deuropening bevond en alleen vanuit
dit gezichtspunt was te fotograferen, vindt Reisner één van de moeilijkste
zaken. Om het toch te fotograferen dient de camera schuin te worden gehouden, met als gevolg dat een vertekend beeld ontstaat. Door het uiteinde
van de camera te verplaatsen kan het beeld enigszins worden gerectificeerd.
Zijn aanbevelingen lezend, wordt pas duidelijk hoeveel tijd en moeite het
toen kostte om de antieke monumenten op een goede wijze vast te leggen.
Maar ondanks de beperkingen en moeilijkheden is Reisner toch een voorstander van het gebruik van fotografie als onderdeel van het werk van de
archeoloog.196
De Franse archeoloog De Morgan vindt daarentegen dat fotografie de werkelijkheid maar beperkt weergaf. Het stoort hem dat kleur, licht en sfeer niet
of nauwelijks kan worden overgeleverd. Ter voorbereiding op zijn expeditie
naar Perzië in 1897 nam hij om die reden naast fotografische apparatuur ook
de kunstenaar Georges Bondoux (1866-1919) mee, die echter wel moest
schilderen met de exactheid van de wetenschap en niet omwille van de
kunst. Om het wetenschappelijke niveau van het schilderwerk te benadrukken, merkt De Morgan op, dat hij alle schilderijen van Bondoux had gecontroleerd en dat deze de sfeer, het licht en de kleur inderdaad op juiste wijze
weergaven.

Kortom, vanwege de beperkingen van de nieuwe fototechniek bleven veel
archeologen – en dit tot op de dag van vandaag – naast fotografie eveneens
gebruik maken van hun tekentalenten. In hun logboeken namen zij naast aantekeningen vaak schetsen op. Fotografie heeft deze wijze van vastleggen
nooit geheel kunnen vervangen.
3.4 Onderzoekers in Persepolis: van Stolze tot Herzfeld
In Persepolis was Franz Stolze (1836-1910) de eerste Europese onderzoeker
die foto’s van de Achaemenidische monumenten heeft gemaakt. Zijn enorme
naslagwerk Persepolis (Berlijn 1882) toont het resultaat van een expeditie die
hij samen met de oriëntalist Friedrich Carl Andreas (1846-1930) in de
provincie Fars heeft uitgevoerd. Stolze kwam uit Berlijn en had wiskunde,
natuurkunde en chemie gestudeerd. Hij voerde technisch wetenschappelijke
experimenten uit en toonde veel interesse in fotografie. Zijn met behulp van
verschillende technieken gemaakte foto’s werden in talrijke artikelen in het
door hem in 1865 opgerichte en invloedrijke vaktijdschrift Photographisches
Wochenblatt gepubliceerd.198 In hetzelfde jaar richtte Stolze tevens het fotografische tijdschrift Das Licht op en enkele jaren later, in 1869, nam hij de
leiding op zich van een vereniging van beroepsfotografen ‘Photographischen
Vereins zu Berlin’.199 Fotografie werd in deze vereniging gestimuleerd door
Daguerre-medailles uit te reiken aan die leden, die een grote verdienste op
het gebied hadden.
In 1874 was Stolze in Isfahan werkzaam om de Venusdoorgang te fotograferen.200 Van de Pruisische autoriteiten ontving hij in dat jaar tevens de
opdracht zich bij een archeologische expeditie in het zuiden van Perzië aan
te sluiten. De expeditie stond onder leiding van Andreas. Stolze werd verzocht de fotografische werkzaamheden te verrichten. Door onvoorziene
gebeurtenissen kwam Andreas veel later in Perzië aan. Stolze benutte de tussengelegen tijd om precieze fotogrammetrische opnamen van Persepolis te
maken. Fotogrammetrie was een door bouwinspecteur Meydenbauer uitgevonden methode. Met behulp van een speciaal instrument, de 'fotografische
theodoliet', worden opnamen gemaakt, waarmee architectonische en topografische plattegronden worden samengesteld.201 In Shiraz bewerkte Stolze
zijn opnamen om de ligging van Pasargadae, Firuzabad, Fasa en Darab te
kunnen vaststellen.202 In januari 1876 ontmoette hij Andreas in Bushehr en
deed samen met hem in de omgeving van deze stad opgravingen. Bovendien
legden zij samen een rijke zoölogische verzameling aan. De Perzische autoriteiten gaven in mei 1877 toestemming naar het centrum van Fars te reizen,
waar Stolze en Andreas begonnen met het reinigen van de bas-reliëfs in
Shapur en omgeving. Ook namen ze foto's van verschillende Achaemenidische
en Sassanidische bas-reliëfs en bliezen indien noodzakelijk gedeelten van
bergwanden op, die het zicht erop ontnamen.Van de in stamverband levende
bewoners van deze provincie maakten zij ook nog eens 225 fysiognomische
opnamen.

La photographie nous offre bien, il est vrai, son concours, mais elle reproduit
brutalement l’ossature de la nature, ne fournit aucune notion sur la transparance de l’air, sur la coloration des sites, sur la lumière qui a tant d’influence
sur l’esprit humain.197
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3.24. Stolze, Palast des Darius. Keilinschrift. Süd,
Links, vom Xerxes herrührend, 1882, I, 45.
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3.38. Stolze, Hundert-Säulen-halle. Ansicht der Ausgrabungen von Sud, 1882, I, 53.
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van Stolze was niettemin mild in vergelijking met de opmerkingen van Ernest
Babelon, de Franse muntdeskundige, die in zijn recensie over recente
archeologische ontdekkingen in Perzië geheel niet te spreken was over het
boek. Hij spreekt zelfs van misleiding en acht de foto’s gebrekkig. Ze waren
volgens hem gemaakt door personen die weinig affiniteit met archeologie
hebben gehad.

In juni 1878 moest Stolze om gezondheidsredenen naar Europa terugkeren.
Hij besloot over land terug te reizen om Persepolis nog eens te bezoeken
en zo zijn hoofdwerk over deze antieke plaats te kunnen afronden. Stolze
verhaalt dat de omstandigheden in Persepolis toen bijzonder gunstig waren.
In het voorjaar van 1877 hadden zo’n zeshonderd arbeiders immers in opdracht van de gouverneur twee maanden lang het terras geschoond en opgeruimd. Stolze had zijn kampement onder het tweede rotsgraf ingericht en
van tevoren 150 grote en 250 kleinere glasplaten geprepareerd om Persepolis in korte tijd te kunnen vastleggen.Voor zijn nieuwe fotogrammetrische
opnamen van het terras gebruikte hij 161 glasplaten. Met het maken ervan
was hij zeven dagen bezig. In de vijf dagen erna verwerkte hij 81 glasplaten
om de bas-reliëfs en het spijkerschrift vast te leggen. Hoewel de tijd van het
jaar gezien de hoge zonnestand gunstig was om het schrift te fotograferen,
was de schaduwval ongunstig om goede opnamen van de bas-reliëfs van de
deurposten te maken. Ook de uitgegraven greppels bemoeilijkten het hem
vaak tijdens het fotograferen een goed gezichtspunt in te nemen. Stolze ondervond bovendien problemen met zijn gezondheid; regelmatig klaagt hij in
zijn boek over de extreme hitte en de hoge luchtvochtigheid. Hij verhaalt
dat op het moment dat hij alle glasplaten verbruikt had, Andreas, vergezeld
door ene major Durand uit Bushehr, J.R. Preece, hoofd van het telegraafstation in Shiraz, en T.F. Odling, een Engelse arts uit Shiraz, met een nieuwe
voorraad verscheen. Andreas assisteerde Stolze met de resterende werkzaamheden en hielp mee om een keuze te maken welke objecten met
behulp van de camera vast te leggen. Onderweg van Persepolis tot Murghab
werden nog eens 65 opnamen gemaakt, in onder andere Naqsh-e Rustam
en Pasargadae. Stolze keerde op 7 juli 1878 naar Europa terug. De bagage, de
glasplaten en de fotoapparatuur werden per schip verzonden.203 In de herfst
van 1879 had hij alle 1400 platen ontvangen; zestig waren tijdens het transport beschadigd geraakt. Stolze is daarna een jaar lang bezig geweest om ze
te ontwikkelen.204 Om de vervaagde hoeken die bij het afdrukken van de
glasplaten waren ontstaan bij publicatie minder te doen opvallen, verzocht
hij Hans Keller om voor de afdrukken omlijstingen met Assyrisch-Iraanse
motieven te ontwerpen.205
Stolze richt zich in Persepolis, dat in opdracht van het vijfde internationale
archeologische congres in Berlijn werd gepubliceerd, op het epigrafische en
archeologische materiaal uit de Achaemenidische en Sassanidische periode.
De publicatie bevat 150 foto's, waarvan 99 van Persepolis. De 350 fotogrammetrische opnamen heeft hij voor de reconstructie van een plattegrond
gebruikt. De vermaarde oriëntalist Theodor Nöldeke (1836-1930) schrijft in
de inleiding dat de ontcijfering en vertaling van het spijkerschrift werden
bemoeilijkt doordat het spijkerschrift op de foto door schaduw of onvoldoende reiniging van een monument, niet goed leesbaar was. Hij heeft
daarom vroegere vertalingen en tekeningen, zoals die van onder andere
Flandin en Coste en Niebuhr, moeten raadplegen om tot een adequaat
resultaat te kunnen komen.206 Nöldekes impliciete kritiek op het fotowerk

The scientific results of the German mission are, as yet, only very incompletely known. Still, the fifth international Congress of Orientalists, held at Berlin,
decided that the archaeological photographs taken by Messrs. Andreas and
Stolze should be published. The first volume of the extensive publication
appeared in 1882: it must be confessed that it is a real deception as wel for
archaeologists as for Orientalists. The photographs are defective, and were
evidently taken by persons with very little care for archaeology. But little
account is to be taken of this album, as costly as it is useless.207

Door gebrek aan vergelijkingsmateriaal is het moeilijk vast te stellen of deze
kritiek objectief en terecht was, dan wel dat, wellicht, ook beroepsnaijver of
gekwetste Franse nationale trots een rol speelde.208
Persepolis is in twee banden uitgeven. Band één is geheel gewijd aan het
paleiscomplex. In band twee zijn behalve van Persepolis ook foto’s van de
antieke monumenten in Istakhr (Naqsh-e Radjab, Naqsh-e Rustam, Hadjiabad), Pasargadae, en Shapur opgenomen. Opvallend is dat Stolze bij zijn
bespreking van de verschillende monumenten in Persepolis, in vergelijking
met vroegere reizigers, een omgekeerde volgorde aanhoudt. Hij start met
het Centrale Gebouw (Tripylon) en eindigt met de Poort van alle Landen.209
Stolze geeft alleen een toelichting bij zijn foto’s waar het noodzakelijk is om
het beeld te kunnen begrijpen. Hij heeft net als Flandin en Coste bewust gekozen voor een summier commentaar om de wetenschappelijke discussie
niet te beïnvloeden. Wel heeft hij de boeken van onder andere Ker Porter
(1821) en Flandin en Coste (1851) geraadpleegd en stelt hij hun gedachten
in zijn toelichting op de foto’s tevens aan de orde.
Omdat Stolze zelf opgravingen in Persepolis had verricht, kon hij de situatie
vóór en na de opruimingswerkzaamheden, die op bevel van de gouverneur
waren uitgevoerd, goed vergelijken. Hij vraagt zich af wie opdracht heeft
gegeven om Persepolis te bouwen en of de bouwactiviteiten al vóór de verwoesting van Persepolis waren voltooid. Hij stelt vast dat het spijkerschrift
door weersomstandigheden en brand zich in een slechte staat bevindt en
tracht te achterhalen of Persepolis door brand of een explosie is verwoest.
De hieronder weergegeven vergelijking van Stolzes foto’s met de tekeningen
van Flandin en Coste biedt inzicht in de wijze waarop Stolze de monumentenin Persepolis heeft vastgelegd.
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een gezicht op het paleiscomplex weergegeven (II, 78 - Fig 3.6). Een vergelijking tussen beide achterzijden toont wederom de relatieve voordelen van
de tekenkunst, los van het realiteitsgehalte. De tekenaar (II, 77 - Fig 3.4)
heeft een zodanig omgekeerd perspectief weergegeven dat alle nog resterende elementen van de Poort in één beeld zichtbaar zijn. In werkelijkheid is
een dergelijk zicht op de Poort onmogelijk. Het is voor een fotograaf onuitvoerbaar, welk gezichtspunt hij ook zou innemen, om alles van de Poort in
beeld krijgen. Het totaal zou dus in een reeks van detailfoto’s moeten worden ontleed. De zuilen zouden al verplaatst moeten worden om een beeld
als de tekening oproept te kunnen weergeven. Op de tekening verkeert het
monument in een betere staat dan op de foto. De foto toont de fragiele
staat: de sfinxen lijken meer beschadigd en het spijkerschrift is nauwelijks te
lezen. Het is wellicht om die reden dat Stolze daarvan een viertal detailfoto’s
heeft opgenomen. Hij vraagt zich af of de Poort wel voltooid is geweest.Van
het tweede zuilenpaar heeft hij geen sporen aangetroffen en ook constateert
hij dat resten van een noordelijke en zuidelijke zuilenhal of portiek (cv: die
er niet zijn geweest) ontbreken.

EEN GEZICHT OP PERSEPOLIS (FLANDIN II, 66; STOLZE II, 98 EN 99 - FIG 3.3)
Stolzes foto van Persepolis (II, 98 en 99) vanuit een zuidelijk en oostelijk
gezichtspunt genomen, toont de beperkingen van de fotografie. Stolze heeft
hetzelfde gezichtspunt ingenomen als Flandin en Coste in hun tekening hebben weergegeven. Op de tekening (II, 69) zijn de monumenten in een omgekeerd perspectief geplaatst.Verschillende repoussoirs, zoals een kampement
op het terras en links op de voorgrond een voorbijtrekkende karavaan,
verlevendigen de tekening. Stolzes foto daartegenover toont slechts een
beperkt gedeelte van de omgeving. Wel zijn de verschillende grijstonen goed
waarneembaar, waardoor het gebergte niet in de lucht is opgegaan. Stolze
heeft, om het gehele terras goed op glasplaat te kunnen vastleggen, de foto
van een grote afstand moeten maken. Speciale groothoeklenzen waren in die
tijd immers nog niet ontwikkeld. De foto toont hierdoor veel van de voorgrond. De compositie is in drieën verdeeld: éénderde voorgrond, éénderde
terras en éénderde lucht. Deze driedeling is vaker op zijn foto’s waar te
nemen en was waarschijnlijk conventie binnen de fotografie. De foto oogt
in vergelijking met de tekening grijs en saai, maar toont toch ook saillante
details: zichtbaar is dat de monumenten behoorlijk onder het zand liggen
en dat inmiddels sommige staande zuilen zijn verdwenen. Ook voegt Stolze
twee andere opnamen, die vanaf het eerste en derde rotsgraf genomen zijn,
aan het gezicht op Persepolis toe. Ook uit deze foto’s blijkt dat ondanks de
in die tijd verrichtte opgravingen nog veel onder het zand was bedolven.

DE APADANA (STOLZE II, 78; FLANDIN II, 106 EN 107 EN 112 - FIG 3.9-3.12)
De Apadana was volgens Stolze op het moment van verwoesting door
Alexander de Grote nog niet voltooid. Enkele onafgemaakte zuilen en ruw
bewerkte kapitelen leveren hiervoor volgens hem het bewijs. Hij stelt dat er
in het verleden meer zuilen stonden, maar niet meer dan uit de overgebleven resten kan worden opgemaakt. Hij signaleert dat de zuilen van de
westelijke en oostelijke voorhal verschillend zijn. Het voetstuk van de zuilen
in de oostelijke voorhal is rijker van vorm en het kapiteel heeft volgens hem
de vorm van een katachtig wezen, een leeuw. De kapitelen van de westelijke
voor- en middenhal hebben de vorm van een dubbele stier. Stolze heeft kapitelen aangetroffen en uitgegraven waarvan hij niet met zekerheid kan aangeven of ze stieren of andere oosterse mengwezens weergeven. Hij zegt veel
meer detailopnamen van kapitelen gemaakt te hebben dan hij in zijn boek
kan opnemen en neemt zich voor om deze in een andere tekst uit te geven.
Deze is echter nooit verschenen. De bas-reliëfs van de noordelijke Apadanatrappen bevonden zich volgens Stolze nog in goede staat. Hij merkt op dat
helaas veel van zijn glasplaten met opnamen van juist deze bas-reliëfs waren
beschadigd. Enkele heeft hij vergroot weergegeven. Stolze heeft bij de
Apadana ook uitgangen van onderaardse gangen aangetroffen, maar durfde
ze zonder licht niet te betreden. Hij vraagt zich af in hoeverre het gangenstelsel met andere gebouwen in verbinding heeft gestaan en of het als watervoorziening heeft gediend.Van omwonenden heeft hij begrepen dat het
stelsel naar het verderop gelegen Naqsh-e Rostam zou leiden.
Stolze toont twee overzichtsfoto’s van de Apadana. De overige tien opnamen zijn close-ups van de bas-reliëfs van de trappen. Eén overzichtsfoto is
vanuit het zuidoosten genomen (II, 74). Zij toont de zuilen van de Apadana
en op de achtergrond de Poort van alle Landen. Op Stolzes foto zijn de

DE POORT VAN ALLE LANDEN (FLANDIN II, 77 EN 78; STOLZE II, 87, 88 EN 94 - FIG
3.4-3.8)
Stolze heeft de moeite genomen om van de Poort van alle Landen zowel de
voor- als achterzijde (noordwest- en noordoostzijde) te fotograferen (II, 87
en 88 - Fig 3.5 en 3.8). Ook biedt hij een gezicht op het terras vanaf het
noordwesten, waarbij de Poort van de noordelijke zijkant in beeld wordt
gebracht ( II, 94 – Fig 3.8). Ook hierbij heeft hij vrijwel dezelfde gezichtspunten ingenomen als Flandin en Coste in hun tekeningen (II, 77 en 78 - Fig 3.4
en 3.6).210 Een vergelijking toont wederom de beperking van de fotografie. In
tegenstelling tot het omgekeerde perspectief in de tekening en de hierin
weergegeven repoussoirs toont de foto een minder ruim perspectief op de
omgeving. Stolze heeft het gezichtspunt ook moeten aanpassen om met behulp van de camera een soortgelijk beeld als in de tekening te kunnen weergeven. De grijstinten van de foto doen sommige details, zoals het hoofd van
de rechtersfinx, opgaan in de bergen. (Fig 3.9) Wel is op de foto’s de staat
van de monumenten, zoals de verwering en de ertussen groeiende
vegetatie zichtbaar en krijgt de toeschouwer een beeld van de weersomstandigheden.
Stolze toont een ‘close-up’ van de voorzijde (noordwestzijde) van de Poort
(II, 87 - Fig 3.8) en deelt mee dat de sfinxen stierenkoppen hebben gehad.
Flandin en Coste geven alleen de achterzijde (noordoost zijde) (II,77 - Fig
3.4) van de Poort weer. De voorzijde van de Poort is in een tekening van
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er niet en Stolze vraagt zich af of de zuilen er wel allemaal hebben gestaan.
Het steen van de nissen, de vensters en de deuropeningen heeft gedeeltelijk
nog zijn oorspronkelijke gepolitoerde glans behouden. Inscripties vertellen
volgens Stolze dat ook de opvolgers van Darius met de bouw van het paleis
bezig zijn geweest. Het paleis was volgens hem nog niet voltooid op het
moment dat Alexander het complex verwoestte. De in zijn tijd door de
Perzen verrichte opgravingen hebben volgens hem uitgewezen dat zelfs het
oorspronkelijke bouwpuin in Persepolis ten tijde van de verwoesting nog
niet eens was verwijderd.211 Op de stenen heeft Stolze overigens geen
sporen van hittewerking kunnen ontdekken. Hij vraagt zich dan ook af of
brand wel de oorzaak is geweest van de vernietiging.
Stolze heeft eenentwintig foto’s van het paleis van Darius opgenomen. Één
biedt zicht op het gehele terras. Alle andere zijn detailopnamen van basreliëfs en van spijkerschrift. Stolze geeft bij een aantal foto’s niet alleen een
korte toelichting over hetgeen hij heeft gefotografeerd, maar wijdt ook uit
over zijn manier van fotograferen, de gebruikte fotografische techniek en
het vergroten van de foto’s voor publicatie.
Flandin en Coste wijden zestien tekeningen aan het paleis van Darius (III,
114 - Fig 3.13), met meerdere perspectieven op de façade, een plattegrond,
een doorsnede en detailfragmenten van zuilen en deurposten. Door de plattegrond en de doorsnede krijgt de lezer een goed overzicht van de plaats
van de reliëfs. Ook Stolze heeft het paleis van Darius vanuit het zuiden
weergegeven (I, 29 - Fig 3.14), maar toch wat meer zuidoostelijk dan de
tekenaars. De reden voor dit afwijkende gezichtspunt is ongetwijfeld de op
de voorgrond aanwezige trap, die volgens Stolze bij de recente opgravingen
tevoorschijn is gekomen. De bas-reliëfs die op de tekening zichtbaar zijn,
lijken op de foto geheel onder het zand te zijn verdwenen. De foto van het
bas-reliëf koninklijke held een leeuw wurgend (I, 33 - Fig 3.16) laat duidelijk
zien in welke slechte staat het verkeert. Alleen met behulp van de tekening
(III, 122 - Fig 3.15) wordt duidelijk wat er precies op de foto staat. De leeuw,
het gewaad van de koning en de dolk in zijn rechterhand zijn nauwelijks te
zien. De deurpost wordt niet in zijn geheel weergegeven, waardoor hij
breder lijkt; wel is een deel van de achtergrond zichtbaar. In zijn toelichting
vermeldt Stolze dat het een buitengewoon vlak bas-reliëf betreft. Met het
blote oog was al weinig herkenbaar en op het moment van fotograferen was
het licht niet gunstig.
Andere vergelijkingen tussen foto’s (I, 30, 31 en 45 - Fig 3.18, 3.20 en 3.21)
en tekeningen (III, 123 en 124 - Fig 3.17 en 3.19) van bas-reliëfs tonen dat
Stolze door de architectuur of door obstakels niet altijd de mogelijkheid
heeft gehad de bas-reliëfs van deurposten frontaal te fotograferen. Interessant is dat desondanks nuanceverschillen tussen tekening en foto duidelijk
waarneembaar zijn. De foto’s van de bas-reliëfs ogen realistischer, ze lijken
dichtbij en tastbaarder. De precieze vorm en expressie, het zonlicht, de
schaduw en verwering, de hoogte van het bas-reliëf en een deel van de
omgeving is goed waar te nemen.

details door de grauwe grijstinten nauwelijks zichtbaar. De andere overzichtsfoto (II, 75) is vanuit het noordoosten genomen. De foto biedt een verrassende kijk omdat de oostelijke Apadana-trappen er niet op staan – deze
zijn pas in 1931 door Herzfeld opgegraven. De voetstukken op de voorgrond en de zuilen van de Apadana ogen imposant. Het paleis van Darius dat
op de achtergrond zichtbaar is, lijkt daardoor klein van omvang. Op de foto
is de lucht weggevallen; dit geeft een enigszins surrealistisch effect. Flandin en
Coste hebben in hun tekening de Apadana (II, 88) vanuit een meer westelijk
ingenomen gezichtspunt weergegeven. De Apadana is in de wijde omgeving
geplaatst en details van zuilen als cannelures en voetstukken zijn goed waarneembaar. In een tweede overzichtstekening geven zij de Apadana frontaal
weer (II, 89). Hierdoor krijgt de toeschouwer een goed beeld van het gehele
monument, inclusief de trappen. De foto van één van de bas-reliëfs (II, 78 Fig 3.11) vertoont breuken van de beschadigde glasplaat, is erg vaag en
onduidelijk. Flandin en Coste hebben twee tekeningen van hetzelfde
gedeelte gemaakt (II, 106 en 107 - Fig 3.9 en 3.10). Deze verhelderen het
onzichtbare en onduidelijke op de foto. Stolze heeft bij het maken van deze
en alle andere foto’s van de bas-reliëfs van de Apadana-trappen hetzelfde
gezichtspunt ingenomen als de tekenaars. Ook heeft hij precies dezelfde basreliëfs vastgelegd. De compositie toont een keurige verdeling tussen voorgrond, object en lucht. De staat van het bas-reliëf is duidelijk zichtbaar. Een
groot gedeelte ervan bevindt zich echter onder het zand. Flandin en Coste
hebben twee tekeningen van hetzelfde gedeelte gemaakt. Ook deze verhelderen het onzichtbare en onduidelijke op de foto. De onderste rand met
rozetten is zichtbaar, op de foto is deze geheel onder het zand verdwenen.
Sommige foto’s vullen niettemin op hun beurt de details van tekeningen aan.
Dit geldt voor het bas-reliëf Een leeuw een stier aanvallend (Flandin II, 102;
Stolze II, 82). Op de tekening zijn de ogen van de stier niet zichtbaar, op de
foto wel. De kleurenreconstructie van Flandin en Coste (II, 112 - Fig 3.12)
geeft de kijker zicht op de Apadana, de trappen en de bas-reliëfs. De lezer
kan de verschillende tekeningen en later ook de foto’s, met behulp van dit
overzicht goed plaatsen. Blauw, rood, groen en goud zijn de kleuren die voor
de reconstructie zijn gebruikt. Flandin en Coste hebben overigens alleen de
kroonlijsten en de hangende gordijnen ingekleurd, niet de zuilen of de basreliëfs. Zij waren er immers van overtuigd dat de antieke monumenten in
Persepolis verder geen kleur kenden.
HET PALEIS VAN DARIUS (STOLZE I, 29, 30, 31, 33 EN 45; FLANDIN III, 114, 122, 123
EN 124 - FIG 3.13-3.24)
Stolze noemt het paleis van Darius één van de best bewaarde monumenten
in Persepolis.Vóór de opruimingswerkzaamheden lag er in het gebouw een
grote hoop puin, waardoor onderzoek naar de fundering werd belemmerd.
Nu de fundering zichtbaar is, constateert Stolze dat de vorm ervan afwijkt
van die van de andere monumenten. De zuilen zijn van oost naar west in
vier, en van noord naar zuid in drie rijen opgesteld. Sporen van de bases zijn
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reliëfs op de deurposten zijn op deze foto nauwelijks zichtbaar. Ook in dit
geval is de tekening van Flandin en Coste nodig om de foto van Stolze goed
te lezen. De compositie van de foto is volgens de bekende driedeling vormgegeven.Vóór de trap ligt, zowel op de tekening als op de foto, de torso van
een stier. De torso is op de foto veel groter en meer afgesleten dan op de
tekening. De bas-reliëfs zijn door Stolze daar waar dit mogelijk was, frontaal
weergegeven. Bij de detailfoto’s neemt hij wederom hetzelfde gezichtspunt in
als Flandin en Coste in hun tekeningen. Maar telkens dwingen obstakels zoals
uitgegraven greppels hem zo nu en dan elders te gaan staan. De foto van een
bas-reliëf van de middelste trap is hiervan een goed voorbeeld (Flandin III,
136; Stolze I, 22 - Fig 3.24 en 3.25), maar door het andere gezichtspunt ontstaat nu toch het voordeel dat de kijker een beter beeld krijgt van de
hoogte van de reliëfs en kan waarnemen dat het geheel uit meerdere delen
bestaat; ook de staat van verval is op de foto duidelijker zichtbaar. Deze
staat dus dichter bij de waarneembare en tastbare werkelijkheid dan de
tekening.

HET PALEIS VAN ARTAXERXES (PALEIS H)
Het paleis van Artaxerxes was volgens Stolze op het moment van vernietiging nog niet voltooid. De weinig geëgaliseerde grond en de veel dieper in de
grond liggende en scheefliggende bouwelementen zijn volgens hem hiervoor
het bewijs. De bases van de zuilen staan wel op hun plaats. Stolze constateert dat de beschadiging aan de noordzijde van het paleis vooral in de basreliëfs en het spijkerschrift het grootst is. In zijn boek heeft hij drie foto’s van
het spijkerschrift opgenomen. Door de greppels was de afstand voor het
nemen ervan toch erg kort.
HET PALEIS VAN XERXES (FLANDIN III, 132 EN 136; STOLZE I, 16 EN 22 - FIG 3.223.25)
Het paleis van Xerxes is rijk aan interessante bas-reliëfs. Stolze merkt op
dat zij in vergelijking met de andere monumenten anders van karakter zijn.
Het paleis lijkt volgens hem voor privédoeleinden te zijn gebruikt. Opvallend
vindt hij dat de steen diep van binnen is gesprongen en meer verweerd is
dan bij de andere monumenten. Dit zou volgens hem te maken kunnen
hebben met de brandstichting ten tijde van Alexander de Grote. Dat ook dit
monument nog niet was voltooid, bewijzen volgens Stolze de ontbrekende
stukken van de trap. Zoals gezegd zag hij ook een waterleiding en onderzocht hij mede daarom de watervoorziening in Persepolis. Er was volgens
hem sprake van watertoevoer en niet van waterafvoer, zoals Fergusson
(1851) en later ook Herzfeld hebben betoogd. Op welke wijze het reservoir
werd gevuld kon Stolze daarentegen niet verklaren. In de berghelling moet
zich volgens hem een bron hebben bevonden van waaruit het water via
ondergrondse kanalen naar cisternen werd geleid die diep onder het maaiveld liggen. Zijn fotogrammetrische opnamen tonen echter dat er ook
waterreservoirs boven het maaiveld lagen. Het water kon in deze reservoirs
gemakkelijk worden bijgevuld, zodat een bovendruk voor fonteinen overbleef.Voor de noodzakelijke hydraulische druk is volgens Stolze een verlaging
aangelegd tussen de Honderd-Zuilenhal en het Zuidoostgebouw (Harem).
Stolze denkt dat het paleis van Xerxes later is gebouwd dan de HonderdZuilenhal, omdat in de fundering van het noordwestelijke ingangsportaal van
het paleis van Xerxes een ingemetseld kapiteel van de Honderd-Zuilenhal
werd aangetroffen. Ook merkt hij talrijke kogelsporen in de bas-reliëfs op.
Ze zijn volgens hem door eigentijdse Perzen als schietschijf gebruikt.
Stolze heeft van het paleis achttien foto’s genomen. Naast overzichtsfoto’s
toont hij vooral beelden van de hoofd- en middentrap, van de zuilen met
inscripties en van een zevental bas-reliëfs. Eén foto waarop het gehele paleis
wordt afgebeeld is vanuit eenzelfde gezichtspunt gemaakt als de tekening
van Flandin en Coste (Flandin III, 132; Stolze I, 16 - Fig 3.22 en 3.23). Het
omgekeerde perspectief van de tekening is wederom een plezier voor het
oog dat de foto niet geeft. Bovendien komt het gebouw op de foto minder
imposant over en ziet het er in vergelijking met de tekening veel verweerder
uit, hoewel meerdere grote bouwelementen nog overeind staan. De bas-

HET ZUIDOOSTGEBOUW (HAREM VAN XERXES) ( FLANDIN III, 143; STOLZE I, 1 - FIG
3.26-3.27)
Het volgens Stolze voltooide Zuidoostgebouw, door Flandin en Coste aangeduid als “Klein paleis”, is herkenbaar aan zijn massieve constructie. Stolze
weet niet wie de opdrachtgever is geweest; het ingebeitelde spijkerschrift
geeft hierover geen uitsluitsel. De gelaatskenmerken van de koning op de
bas-reliëfs duiden op Xerxes, maar Stolze wil hieruit geen conclusies trekken. Hij geeft één foto met het gehele gebouw, de andere zes tonen de basreliëfs van onder andere koninklijke held in gevecht met een leeuw, of
koninklijke held in gevecht met een fabeldier en Koning onder een parasol
gevolgd door twee bedienden. Flandin en Coste geven slechts één tekening
van het gebouw. De reden is ongetwijfeld dat ten tijde van Stolze door de
opgravingen meer zichtbaar was geworden. De foto toont het gebouw
krachtiger en massiever dan de tekening. Zelfs het gebergte is in de verte
zichtbaar. Een andere foto (Stolze I, 4) toont het volgens Stolze best
bewaard gebleven bas-reliëf van Persepolis. Het lag geheel onder het puin en
is bij de opgravingen tevoorschijn gekomen; daarom kon er een goede opname van worden gemaakt.
HET CENTRALE GEBOUW (TRIPYLON) (FLANDIN III, 144, 146 EN 147; STOLZE I, 50,
51 EN 52 - FIG 3.28-3.29)
Het Centrale gebouw heeft volgens Stolze het karakter van een toegangspoort, omdat vensters en nissen ontbreken. De stijl van de sculpturen lijkt
op die van de Honderd-Zuilenhal. Stolze trof geen sporen van brand aan en
ook geen spijkerschrift. Hij ziet de bases van twee zuilen; de andere liggen
volgens hem nog onder het zand. De zuilen van dit gebouw zijn volgens hem
van steen geweest: de vele brokstukken en kapitelen liggen over de grond
verspreid. Stolze heeft drie foto’s genomen: één van het gehele monument
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verschillende bas-reliëfs van deurposten zijn aangegeven. De bas-reliëfs op
de tekeningen en foto’s zijn moeilijk met elkaar te vergelijken. Enerzijds
omdat niet duidelijk is of het dezelfde betreffen, anderzijds omdat Stolze bij
het fotograferen steeds een ander gezichtspunt heeft ingenomen. In hoeverre dit bewust is gedaan of te maken heeft gehad met de stand van de zon
of de aanwezigheid van obstakels, is niet duidelijk. De foto’s en Stolzes toelichting tonen dat de bas-reliëfs in een slechte staat verkeren (Stolze I, 59).
Overigens geeft hij toe dat de glasplaten door vocht zijn beschadigd en dat
de beeldkwaliteit daardoor te wensen overlaat.

en twee van bas-reliëfs. Flandin en Coste wijden vier tekeningen aan het gebouw en voorzien de lezer tevens van een plattegrond en een doorsnede.
De overzichtstekening van Flandin en Coste laat in tegenstelling tot de foto
van Stolze duidelijk de verschillende bas-reliëfs zien (Flandin III, 144; Stolze I,
50 - Fig 3.28 en 3.29). Stolze heeft hier een ander gezichtspunt ingenomen.
Zijn overzichtsfoto toont slechts één bas-reliëf. De brokstukken zijn op de
tekening veel duidelijker herkenbaar dan op de foto. Daarentegen is de omgeving van de bas-reliëfs Koning zittend op een troon en Koning met parasol, op de foto’s zichtbaar, maar door de tekenaar niet in beeld gebracht
(Flandin III, 146 en 147; Stolze I, 51 en 52 - Fig 3.30 – 3.31). De tekeningen
van de bas-reliëfs kunnen alleen met behulp van een plattegrond worden
gelocaliseerd. Hoewel ook nu weer de tekeningen nodig zijn om de foto’s
goed te duiden, geven de foto’s toch een redelijk goed beeld van de reliëfs.
De gevleugelde godheid boven de voorstelling is daarentegen door schaduw
en afsnijding niet goed te zien.

DE KONINKLIJKE ROTSGRAVEN (FLANDIN III, 166, STOLZE I, 70 - FIG 3.34-3.35)
Stolze geeft vier foto’s van de koninklijke rotsgraven. Op de plattegrond
heeft hij aangegeven waar ze zich bevinden. Het eerste rotsgraf wordt zowel
op de tekening door Flandin en Coste als op de foto frontaal getoond
(Flandin III, 166; Stolze I, 70 - Fig 3.34 en 3.35). Op de tekening is een muur
onder het graf zichtbaar; het zand ligt tot halverwege de deur opgehoopt,
met hierop begroeiing. Toch brengen de tekenaars het bas-reliëf dat zich
achter het zand bevindt ook in beeld. Op de foto van Stolze zijn het zand en
de begroeiing grotendeels verdwenen. De zijkanten van het bas-reliëf zijn als
gevolg van schaduw en zonlicht wel zichtbaar in omtrek, maar niet in detail.
De tekening is dus wederom nodig om de details op de foto te kunnen
‘zien’. Het tweede rotsgraf is door Flandin en Coste frontaal getekend. Het
ligt voor de helft onder het zand. Ook hier hebben de tekenaars weergegeven wat zich achter het zand bevindt. De foto van dit graf, vanaf de zuidzijde
genomen, is overbelicht en de zuilen met kapitelen zijn door de schaduw
bijna niet waarneembaar. De figuren lijken daardoor op te gaan in het gesteente. Het onderste gedeelte is door het zand nog steeds niet zichtbaar.
De foto geeft een bepaalde sfeer, maar zonder de tekening is zij moeilijk te
‘lezen’. Het derde rotsgraf is verderop gelegen en onvoltooid gebleven.
Flandin en Coste hebben dit graf op de tekening in de omgeving geplaatst.
Stolze heeft vanaf de noordzijde een close-up genomen. Hierdoor worden
zowel de details als de schade duidelijk zichtbaar. Plantengroei belemmert
het zicht op de op het bas-reliëf uitgebeelde godheid Ahura Mazda en de
volle maan. Tekening en foto vullen elkaar ook hier weer goed aan. Zonder
foto krijgt de toeschouwer geen goed beeld van het bas-reliëf, maar zonder
de tekening krijgt hij geen beeld van hoe een en ander in de omgeving is
gesitueerd.

DE HONDERD-ZUILENHAL (FLANDIN III, 148; STOLZE I, 53 EN 59 - FIG 3.32-3.33)
Stolze deelt mee dat sinds de recentste opgravingen zijn belangstelling voor
de Honderd-Zuilenhal is toegenomen. Hij vermoedt dat het gebouw door
vuur ten onder is gegaan. De fijne stukjes houtskool die van het dak afkomstig zijn en die hij bij zijn eerste bezoek in februari 1875 had meegenomen
en heeft laten onderzoeken, lijken dit te bevestigen. Stolze uit toch bedenkingen, omdat hij geen andere brandsporen heeft kunnen ontdekken en
vraagt zich af waarom alle zuilen zijn ingestort. Bij brand zou toch alleen het
dak zijn vernield. Een aardbeving sluit hij daarentegen uit. Het lijkt volgens
hem eerder alsof het hele gebouw gelijktijdig en als gevolg van een enorme
explosie ineens is ingestort. Hij hoopt dat dit raadsel in de toekomst kan
worden opgelost. Tussen de bases die hij deels zelf had uitgegraven ontdekte
Stolze verschillende kapitelen. Door de opgravingswerkzaamheden zijn aan
de voorzijde van de hal zulke grote aarden wallen ontstaan dat de fundering
van de voorhal niet zichtbaar is. Stolze durft dan ook niet met zekerheid te
stellen dat het monument wel een voorhal heeft gekend. Hijzelf kon geen
opgravingen verrichten, omdat de gouverneur van Fars dit had verboden.
Stolze heeft van de Honderd-Zuilenhal twaalf foto’s opgenomen. Twee geven
een gezicht op de hal, negen andere tonen de bas-reliëfs en één foto betreft
een close-up van een stier. De foto’s die een gezicht op de Hal tonen, zijn
vanuit het zuiden genomen en moeilijk te vergelijken met de tekening van
Flandin en Coste die de Hal vanuit het noordwesten hebben weergegeven
(Flandin III, 148; Stolze I, 53 - Fig 3.32 en 3.33). Stolze neemt in dit geval, wellicht door de recente opgravingen, een heel ander gezichtspunt in. In vergelijking met de tekening is de foto eerder een levendige detailopname, dan een
gezicht op het gehele paleis. De tekening is eentonig, het paleis wordt minder imposant in beeld gebracht. De vele bouwelementen zijn op de foto veel
beter waarneembaar. Flandin en Coste hebben behalve dertien tekeningen
van de Honderd-Zuilenhal, ook een dwarsdoorsnede gemaakt, waarin de

Concluderend stel ik vast dat het er veel van weg heeft dat Stolze zich bij de
keuzes van de te fotograferen objecten in hoge mate heeft laten leiden door
de tekeningen van Flandin en Coste. Heeft hij dusdoende een bewuste
vergelijking tussen de beide media mogelijk willen maken? De foto’s tonen
bepaalde facetten die op de tekeningen niet waarneembaar zijn en bieden
op die wijze een aanvullend perspectief. De kritiek van Babelon is ongenuanceerd.
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enthousiast. Maar hoewel zij met hun werk in Parijs veel eer behaalden,
verlangden zij naar Susa terug om hun eenmaal begonnen werk definitief te
kunnen afronden. De uitvoering van dit verlangen werd echter geblokkeerd
door de ambitieuze archeoloog De Morgan, die, zoals ik al aangaf, uiteindelijk
het alleenrecht verkreeg om in Susa opgravingen te verrichten.219 Jane bleef
zich, na mislukte pogingen om terug te keren naar Susa, richten op het literaire leven in Parijs en schreef verschillende romans, waarvan de historische
roman Parysatis (Parijs 1890) geïnspireerd op de indrukken die zij in Perzië
had opgedaan, nog in het jaar van publicatie door de Académie Française
werd bekroond. Tussen 1888 en 1914 hebben de Dieulafoys nog drieëntwintig reizen naar Spanje en Portugal ondernomen. In september 1914 vertrok
het echtpaar naar Marokko, Jane om opgravingen van de twaalfde-eeuwse
moskee van Hassan in Rabat te leiden en Marcel, toen kolonel, om de bouw
van een ziekenhuis in Fez en andere publieke werken te begeleiden. Eén jaar
later keerden zij naar Frankrijk terug. Jane overleed in 1916 en Marcel vier
jaar later.220

In 1881, een aantal jaren na Stolze, reisde het echtpaar Dieulafoy door
Perzië.212 Jane, in haar tijd gevierd als archeologe, ontdekkingsreizigster,
journaliste en schrijfster, vormde samen met haar man Marcel een uitzonderlijk stel, dat vele karikaturisten in Frankrijk inspireerde.213 Jane Henriette
Magre was geboren op 29 juni 1851 in Toulouse en huwde op jonge leeftijd
Marcel (1844-1920), die als ingenieur in Algerije had gewerkt en zojuist naar
Frankrijk was teruggekeerd om als kapitein in het leger te dienen. Hij verrichtte vanaf 1874 restauratiewerkzaamheden voor de Franse architect
Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879) die poneerde dat de oosterse kunst ten
oorsprong lag aan de gotische.214 De ideeën van Viollet-le-Duc zouden
Marcel tijdens zijn reizen en werkzaamheden blijven inspireren.
De Dieulafoys reisden tussen de jaren 1871 en 1879 regelmatig naar Egypte
en naar Marokko en andere landen in de Maghreb. In 1881 vertrokken zij
voor veertien maanden naar Perzië. De reisroute verliep door de Caucasus
naar Jerevan, Julfa, Teheran, Isfahan en Shiraz. Zij bestudeerden (antieke)
monumenten die voornamelijk door Jane met behulp van de camera werden
vastgelegd. In de provincie Fars bezochten zij onder andere Persepolis en
Pasargadae.Vanuit het plaatsje Kenareh brachten zij onder begeleiding van
een Perzische gids meerdere malen een bezoek aan het paleiscomplex van
Persepolis.215 Om ten slotte ook Susa te bereiken moest het echtpaar via
Bagdad reizen omdat het gebied van de Bakhtiaren, een stam in de centrale
Zagros-regio, te gevaarlijk was om te bereizen. Susa was wetenschappelijk
gezien interessant omdat er nog weinig over bekend was. Sinds de bezoeken
van de Engelse geleerden H. Rawlinson (1835), A.H. Layard (1841-42) en
W.K. Loftus (1849-52) waren geen onderzoekwerkzaamheden meer verricht. Ook Flandin en Coste (1840-41) hadden de plaats niet kunnen bezoeken vanwege de dreiging van de Bakhtiaren.216 In Susa merkten de Dieulafoys
heuvels met aardewerk op, die Rawlinson, Layard en Loftus tevens hadden
gesignaleerd. Opgravingen konden zij daarentegen nog niet verrichten.
Eenmaal terug in Parijs verscheen het reisverslag van Jane, La Perse,
La Chaldée et La Susiane, in delen in het tijdschrift Le Tour du Monde (1884
en 1885), voordat het als monografie werd uitgegeven. Marcel publiceerde
L'Art antique de la Perse. Achéménides, Parthes, Sassanides (Parijs 1884-85); de
erin opgenomen heliogravures, door P. Dujardin, zijn tevens naar foto’s van
Jane Dieulafoy.

Marcel Dieulafoys L’Art antique de la Perse (Parijs 1884-85) is uitgegeven in
twee banden, bestaande uit vier delen. Het eerste is gewijd aan de monumenten in de valei van Polvar-Roud. Hierin worden vooral de antieke
monumenten in Pasargadae en Naqsh-e Rustam besproken. In de delen twee
en drie richt Dieulafoy zijn aandacht op de monumenten en sculptuur in
Persepolis. In deel vier beschrijft hij de koepels en gewelfde gebouwen uit de
tijd van de Achaemeniden. Door de vele opgravingen was er in Europa tegen
het einde van de negentiende eeuw meer kennis over de antieke kunst in
Egypte, Mesopotamië, Klein-Azië en Griekenland verworven. Dieulafoy
vergelijkt in zijn boek de Achaemenidische kunst dan ook voortdurend met
de antieke kunst van deze gebieden. Hij is ervan overtuigd dat de antieke
Egyptische kunst invloed heeft uitgeoefend op de antieke Assyrische, KleinAziatische en Griekse kunst en dat de Achaemenidische kunst door al deze
culturen is beïnvloed. Hij toont met behulp van plattegronden van antieke
Egyptische en Griekse tempels aan dat deze van belang zijn geweest bij de
bouw van de paleizen in Persepolis. Hij beweert dat de plattegrond van
antieke Egyptische tempels bij de constructie van de Apadana heeft gediend,
die van antieke Griekse tempels voor de bouw van alle andere paleizen op
het terras. Ook maakt Dieulafoy een vergelijking met de monumenten in
Pasargadae. Hij verduidelijkt de Achaemenidische kunst door bij elk architectonisch bouwelement aan te geven door welke andere antieke cultuur de
vorm of stijl is beïnvloed. In zijn beschrijving – en hier klinken de gedachten
van Viollet-le-Duc door – acht hij zijn eigen Europese cultuur overigens de
meer volmaakte. Hij vindt weliswaar de wijze waarop de koninklijke architecten in Persepolis alle overgenomen kunststijlen en -vormen op een harmonieuze wijze hebben weten te verenigen, indrukwekkend, maar acht de
prestaties van de Europese middeleeuwse architecten, in het bijzonder die
tijdens de gotiek zijn ontstaan, toch veel imposanter.

De heuvels met aardewerk in Susa waren voor de Dieulafoys genoeg reden
om naar Perzië terug te keren. Hun tweede reis (1884-1886) waaraan twee
leden, de ingenieur Charles Babin (1860-?) en de bioloog Fréderic Houssaye
(1860-1920) , werden toegevoegd werd echter meer een diplomatieke missie: Nasser ed-Din Shah verleende in 1884 toestemming om opgravingen in
Susa te verrichten en plaatste het project onder zijn hoede. Het viertal was
van 1885 tot 1886 met hun werkzaamheden bezig.217 Hierna verschenen
diverse publicaties van de hand van de Dieulafoys: individuele, maar ook
gezamenlijk geschreven werken.218 De pers en het publiek reageerden
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3.47a. Marcel Dieulafoy, Portes et fenêtres
du palais de Darius. (Vue interieure),
1884-85, II, XVI.
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3.49a. Marcel Dieulafoy, Colonne σ du portique-Sud
de l’apadãnade Xerxes, 1884-85, II, XX.
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dat de monumenten in Persepolis paleizen waren. Het zijn volgens hem toch
niet alleen luxe verblijven voor de koning geweest; ze hebben tevens een
publieke functie gehad en als ontvangsthal gediend. De koning werd gevolgd
door dienaren als hij op jacht ging, ten strijde trok of op reis ging; de troonzaal heeft volgens Dieulafoy dezelfde functie als de koninklijke tent, die op
reis werd gebruikt.
Om de oorspronkelijkheid van de architectonische vormen en de bouwelementen te kunnen onderscheiden en te zien welke nieuwe vormen in de
architectuur van Persepolis zijn opgenomen is het volgens hem goed om de
stijl van de monumenten in het oudere Pasargadae te vergelijken met die in
Persepolis. Hij merkt op dat de vensters en deuren in Persepolis rechthoekig
zijn. Deze keuze is volgens hem beïnvloed door de antieke Griekse kunst.
De kroonlijst boven de deur is te vergelijken met die uit het antieke Egypte;
het kader is overgenomen van de monumenten in Pasargadae en de sierranden wijzen op Grieks-Ionische invloed. Hij kan niet vaststellen of de deuren
van hout waren; hij heeft er in ieder geval geen sporen van aangetroffen. De
vormgeving van de Koninklijke rotsgraven is volgens Dieulafoy ontleend aan
die uit het antieke Egypte. De deuren van de rotsgraven zijn omgeven met
drie rijen rozetten en lijken volgens hem op die van de paleizen.
Dieulafoy merkt vier soorten zuilen in Persepolis op. De eenvoudigste bevinden zich op de façades van de koninklijke rotsgraven. De tweede groep zijn
die van de Apadana, die een kapiteel hebben waarvan hij de stijl Egyptisch
acht. De derde en vierde groep is die van de Poort van alle Landen en de
Honderd-Zuilenhal. Hij heeft geen metingen kunnen verrichten, maar heeft
met behulp van een theodoliet per groep de geschatte lengte en omvang
weten vast te stellen. Bij zijn beschrijving van de vormen van de verschillende onderdelen van een zuil vermeldt Dieulafoy voortdurend van welke
andere cultuur deze is overgenomen. De vorm van de ornamenten in Persepolis zijn volgens hem beïnvloed door voorbeelden uit het antieke Egypte of
Griekenland. Ook de thema’s van de bas-reliëfs vergelijkt hij met thema’s en
symboliek uit de antieke Egyptische, Assyrische en Griekse kunst. Wederom
toont hij zijn standplaatsgebondenheid als hij, na alles in ogenschouw genomen te hebben, concludeert dat de antieke monumenten in Persepolis gerust naast die uit de Griekse oudheid kunnen worden geplaatst. Toch vraagt
hij zich af of de antieke Egyptische en zelfs de antieke Griekse tempels de
imponerende indruk die de Honderd-Zuilenhal op een bezoeker maakt,
kunnen overtreffen.

Lorsqu’un homme est capable de concevoir et de réaliser au cœur de la
Perse les projets du Takhtè-Djemchid et des palais persépolitains, il est assez
puissant pour faire créer à son profit une architecture nouvelle. Quant au
talent déployé par les architectes royaux en se conformant aux volontés
souveraines, il fut immense sans doute et dénote chez les anciens Iraniens
une singulière faculté d’assimilation, mais il n’est pas comparable au génie des
maîtres des oeuvres du moyen âge, qui, sans engins perfectionnés, sans bons
matériaux, sans précédents, créèrent en moins d’un siècle et amenèrent au
plus haut degré de perfection l’architecture gothique.221

Dieulafoy stelt vast dat Perzië in vergelijking met andere ‘oosterse’ landen
het minst door Europese reizigers is bezocht en dat dus bepaalde aspecten
van de antieke Perzische cultuur, door gebrek aan precieze informatie slecht
zijn belicht. Opmerkelijk voor zijn tijd is dat hij het noodzakelijk vindt de
contemporaine cultuur van een land te bestuderen om het antieke verleden
goed te kunnen begrijpen.
Na een korte beschrijving van de omgeving en het terras en de monumenten in Persepolis, bespreekt hij vervolgens hoofdzakelijk de constructie, de
ornamenten, de zuilen en de bas-reliëfs. Hij vindt het overigens belangrijk
tevens de geografie en geologie van het gebied in ogenschouw te nemen,
omdat architecten in de oudheid bij de constructie van gebouwen afhankelijk
waren van de natuurlijke hulpbronnen in de omgeving. Hij stelt dan ook dat
de verwerking van steen en hout voor de constructie van zuilen en daken
bijzonder is en in Perzië in die tijd niet gebruikelijk was, evenmin als in de
buurlanden. In Babylonië en in het hart van Perzië was hout en marmer
schaars en werd volgens hem veel meer met klei en tichelsteen gebouwd.
Egyptenaren en Grieken verwerkten wel marmer, omdat dit in nabij gelegen
marmergroeven te verkrijgen was. In Klein-Azië leverden de bosgebieden
het benodigde hout voor de bouw.222 Dat schaarse product, dat in grote
hoeveelheden in Persepolis werd verwerkt, moet volgens hem een grote
indruk op bezoekers hebben gemaakt. Hij vraagt zich af hoeveel moeite en
opoffering het heeft gekost om de grote hoeveelheid cederhout vanuit
Phoenicië (het huidige Libanon) naar Persepolis te brengen.
Dieulafoy heeft verschillende (reconstructie)tekeningen opgenomen om de
opbouw van de muren zonder het gebruik van mortel te verduidelijken. Op
de door hem samengestelde plattegrond van het complex zijn de belangrijkste monumenten weergegeven en is tevens aangegeven van welke zuilen
foto’s zijn gemaakt. De omgeving achter de Honderd-Zuilenhal en achter het
paleis van Xerxes en Artaxerxes is op deze plattegrond nauwelijks in beeld
gebracht, omdat deze ten tijde van zijn bezoek nog vrijwel geheel onder het
zand bedolven lag.
Dieulafoy geeft een standaardbeschrijving van de Toegangstrap en deelt mee
dat het verhaal over de constructie - het feit dat deze vanwege de geleidelijke aanleg van de treden en de breedte met maar liefst tien paarden tegelijk
te bestijgen is - afkomstig is van Arabische schrijvers.223 Hij is ervan overtuigd

Van de Honderd-Zuilenhal heeft Dieulafoy verschillende reconstructietekeningen gemaakt, die hij met zijn foto’s vergelijkt. Hij stelt dat de deurposten,
vensters, zuilen en trappen van de Honderd-Zuilenhal in witte steen of grijze
porfier zijn uitgevoerd. De muren tussen de pilasters waren volgens hem van
tichelsteen. Een eenvoudig mozaïek van geëmailleerde stenen, faïence,
bevond zich op de muren aan de buitenzijde, een constructie en versiering
die in de Babylonische architectuur gebruikelijk was. De vloeren van de
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of tekenkunst, waardoor zij zich evident heeft laten inspireren. Zij gaat op
een creatieve wijze om met de technische beperkingen van de fotografie. De
panorama’s zijn daarentegen voor het betoog van Marcel niet van wezenlijk
belang. Hij verwijst ernaar, maar beschrijft ze verder niet. Eerder hecht hij
belang aan de door hem getekende plattegronden en reconstructies. Fotografie is voor hem nog steeds slechts een aanvullend medium.

paleizen waren volgens hem eenvoudig en bedekt met tapijten. De plafonds
waren van hout en werden gedragen door elegante slanke zuilen. Dieulafoy
vindt dat de eenvoudige uitvoering van de daken in harmonie is met het
gehele bouwconcept. Hoewel hij zelf geen kleur in Persepolis heeft aangetroffen, vermoedt hij dat de oorspronkelijke kleuren zacht en harmonisch
zijn geweest. Ze lijken volgens hem in het geheel niet op de fellere kleuren
die in het antieke Egypte of Griekenland werden gebruikt.
Dieulafoy bespreekt vervolgens de rotsgraven, het metsel-, hout- en timmerwerk, de mozaïeken en de faïence, de ornamenten en sculptuur, de kapitelen en de voluten en tot slot een drietal bas-reliëfs koninklijke held steekt
fabeldier, Leeuw een stier aanvallend en Koning een audiëntie ontvangend.
Voor zijn conclusie kiest Dieulafoy een bijzonder perspectief. Met een
beschrijving van een “Dareikos”, een gouden Achaemenidische munt uit de
tijd van Darius, verduidelijkt hij opnieuw het eclectische karakter van de
architectuur in Persepolis. Op de voorzijde van de munt ziet hij de koning
met een boog afgebeeld; de achterzijde toont een uil met attributen van
Osiris omringd door een decoratieve cirkel. Zoals de kunstenaar van deze
munt zich door verschillende kunstvormen heeft laten inspireren, zo is volgens Dieulafoy ook de architectuur in Persepolis uit verschillende vormen
samengesteld en door de kunst van het antieke Egypte, Assyrië, Klein-Azië
en Griekenland beïnvloed. De architectuur was volgens hem een bewuste
creatie. Koning Darius heeft de verschillende kunstvormen uit zijn rijk in
Persepolis in harmonie bijeen willen brengen. De Perzische architecten en
kunstenaars bezaten het talent om deze op een harmonieuze wijze samen
te smelten. Toch is Dieulafoy ervan overtuigd dat zij die een dergelijk project
kunnen uitvoeren, ook in staat zouden zijn geweest een geheel nieuwe
architectuur te creëren. Hun talent werd echter ondergeschikt gemaakt aan
de wil van de koning. Ten slotte stelt hij vast dat de Achaemenidische kunst
geen voorgangers heeft gekend en met de laatste Achaemenidische koning is
verdwenen.Van een ‘nachleben’ is volgens Dieulafoy geen sprake geweest.
In zijn paragrafen over Persepolis zijn twaalf foto’s en twee panorama’s van
elk vier foto’s, in heliogravure, opgenomen. Het zijn voornamelijk foto’s van
de deurposten, de vensters, de bas-reliëfs en de zuilen. De foto’s zijn voorzover bekend door zijn vrouw Jane gemaakt, en later, tijdens de tweede
expeditie (1884-1886), wellicht ook door de twee toen toegevoegde leden
Babin en Houssaye. In mijn hieronderstaande betoog over de foto’s in zijn
boek voer ik Jane Dieulafoy als fotografe op.224

De verschillende monumenten (DLII, XII, XV, XVI en XVII, XX, XXI en XXII
- Fig 3.38A, 3.39A, 3.40, 3.41A, 3.42 en 3.43 )
In het boek van Marcel Dieulafoy is een bewuste selectie van foto’s opgenomen. Het is zeker geen fotoreportage van alle monumenten, zoals het boek
van Stolze. In vergelijking met de foto’s van Stolze tonen de foto’s van Jane
Dieulafoy een verbeterde techniek en zoals gezegd ook een meer creatieve
omgang in het maken van de composities. Jane neemt vele andere gezichtspunten in. De architectuur is meestal van dichtbij en ietwat schuin van onderaf op de foto gezet, waardoor de monumentaliteit van de monumenten,
zuilen of bas-reliëfs wordt benadrukt. De composities – het plaatsen van
zichzelf en andere mensen in het beeld, het tijdstip van de dag – zijn pittoresk qua opbouw. Persepolis wordt zo niet alleen monumentaal, maar ook
sfeervol in beeld gebracht.
ZUILEN POORT VAN ALLE LANDEN EN APADANA (DLII, XXI - FIG 3.41A, 3.42)
Opmerkelijk zijn de foto’s van een zuil van de Poort van alle Landen en die
van de Apadana, die op een identieke wijze zijn gefotografeerd en ter vergelijking naast elkaar in het boek zijn opgenomen. (Fig 3.42) Over deze manier
van presenteren moet vóór het fotograferen zijn nagedacht. In vergelijking
met de objectief-analytische foto’s van Stolze, die werk voortzette dat
Flandin en Coste zo analytisch getekend hadden, heeft Jane Dieulafoy ook
hier veel creatievere gezichtspunten ingenomen en – door de lichtval en het
plaatsen van mensen bij de zuilen – sfeervolle composities gemaakt. Ook de
zuilen van de Apadana worden op haar foto’s monumentaal in beeld
gebracht (Fig 3.41A).
Jane Dielafoys reisverslag bevat niet alleen vele sfeervolle anekdotes, maar
ook gravures naar tekeningen van haarzelf of naar de heliogravures uit L’Art
antique de la Perse. Haar foto’s hiervan zijn voor zover bekend niet bewaard
gebleven.
Jane schrijft dat toen zij op 6 oktober 1881 te paard in Persepolis arriveerde, zij erg onder de indruk was van de site.Van alles wat zij in het land
tijdens haar reis had waargenomen, was Persepolis het hoogtepunt:

Gezicht op Persepolis (DLII, IV,V,VI en VII; DLII,VIII, IX, X en XI - Fig 3.36AD, 3.36A-D)
Jane Dieulafoys panorama’s tonen een gezicht op Persepolis. Het eerste is
vanuit het westen en het tweede vanaf het eerste rotsgraf gefotografeerd.
Fotografische panorama’s van de site waren niet eerder gepubliceerd en
moeten veel indruk hebben gemaakt. Door de vier foto’s aaneen te rijgen
tracht de fotografe het omgekeerde perspectief te evenaren van de schilder-

Nous avons visité les vieilles forteresses de Ragès, de Véramine et de Sourmek: nous avons parcouru le champ de bataille où les Perses inaugurèrent, en
écrasant les armées d’Astyage, le règne glorieux de Cyrus; naguère encore
nous pénétrions dans les tombeaux des rois achéménides ; mais de tous les
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de cette vaste terre, qui commande au loin et auprès. Je suis fils de Darius,
roi achéménide’.‘Xerxès le grand roi déclare : «Ce portique, nommé
Viçadahyu (d’ou l’on découvre tous les pays), je l’ai construit ainsi que
beaucoup d’autres monuments que j’ai construits dans cette Parça, je les
ai construits comme mon père les a construits, et cette œuvre magnifique
et toutes ces constructions splendides nous les avons élevées par la grâce
d’Ormuzd’. ‘Xerxès le roi déclare: ‘Qu’Ormuzd me protège, moi et mon
empire et mon œuvre et les œuvres de mon père ! Qu’Ormuzd les
protège!’.226

De Apadana was volgens haar bestemd voor audiënties en om de koning
tijdens het Nieuwjaar eer te betonen. Het hoofdgebouw telde zesendertig
marmeren of porfieren zuilen; de kapitelen hadden de vorm van op hun
poten liggende stieren. De horens van deze dieren waren verguld, evenals
de ogen en de colliers. Een houten dak rustte op de zuilen. Het plafond was
geconstrueerd van cederhout dat, zoals gezegd, afkomstig was uit Libanon en
bevatte volgens haar tevens mozaïek en in faience gekleurde tegels. Op het
dak bevond zich een laag aarde die weer bedekt was met blauwe faience tegels om de warmte tegen te houden. Het interieur van de Apadana was volgens haar gedecoreerd met geëmailleerde tegels, tapijten en gordijnen. Zij
vermoedt, zoals ook haar echtgenoot Marcel, dat de Achaemenidische kunst
weinig origineel en eerder een samensmelting is van verschillende andere
antieke kunsten in het Nabije Oosten. Ze deelt mee dat het lijkt alsof koning
Darius de Grote het beste uit Azië en Afrika bijeen heeft willen brengen. De
ideeën en voorbeelden uit verschillende landen werden ter inspiratie gebruikt om de gebouwen in Persepolis naar eigen smaak vorm te geven:

3.51a. Marcel Dieulafoy, Porche du palais de Darius, 1884-85, II, XXII.
souvenirs de la grandeur passée de l’Iran il n’en est pas un qui nous ait plus
vivement impressionnés que les squelettes décharnés des palais persépolitains.225

Voor de reconstructie van de geschiedenis van het paleiscomplex zijn volgens Jane de antieke schrijvers en het spijkerschrift in Persepolis van belang.
Uit haar verslag blijkt dat zij goed op de hoogte is van de inhoud van deze
bronnen. Haar verhaal over het complex lijkt in eerste instantie een standaardverhaal te worden, maar na een korte standaardintroductie krijgt het
meer persoonlijke kleur. Uitgebreid beschrijft zij de Poort van alle Landen,
de Apadana en het paleis van Darius. Zij voorziet de lezer van andere informatie dan gebruikelijk was in voorgaande reisboeken, zoals vertalingen van
gedeelten van de spijkerschriftteksten, een persoonlijke impressie van drie
bas-reliëfs en een uitgebreid verhaal over de brandstichting door Alexander
de Grote. In haar verhaal ventileert zij haar (kunst)historische kennis, zoals
haar opmerking over de, in vergelijking met de Assyrische, meer gracieus uitgevoerde Achaemenidische stieren op de Poort van alle Landen. Deze laatste
dragen een tiara en hun haardracht is versierd met bloemen, wat haar doet
denken aan de sieraden uit de tijd van de Trojaanse oorlogen. Ze kent de
dieren een goddelijk karakter toe vanwege de zes horens die om hun tiara
zijn geplaatst. Boven de vleugels ontdekt Jane teksten in drie soorten spijkerschrift die volgens haar vertaling weergeven dat de Poort van alle Landen in
opdracht van Xerxes is gebouwd:

A l’Ionie il emprunta l’ordonnance de l’édifice, la forme des ouvertures et la
sculpture ornementale ; à la Lycie, les charpentes et les terrasses ; à l’ Égypte,
les colonnes, leur base, leur chapiteau et le couronnement des portes ; à l’Assyrie, la statuaire, et s’en rapporta aux Perses pour harmoniser des types de
provenances si diverses avec le goût et la mesure toujours observés par les
Iraniens dans l’ornementation de leurs édifices.227

Ook het rijkelijk met bas-reliëfs versierde paleis van Darius trok haar aandacht. Gezien de intieme sfeer denkt zij dat het een privépaleis is geweest.
Het spijkerschrift op de monumenten maakt duidelijk dat de bouw onder
koning Darius is begonnen en pas ten tijde van Xerxes is voltooid. Ze vindt
dat de vele bas-reliëfs perfect en in een goede stijl zijn uitgevoerd. Het valt
haar op, wellicht omdat ze vrouw is, dat deze informeren over huisraad en
mode. Ze zijn te dateren met behulp van antieke schrijvers zoals Aristophanes, Herotodus en Strabo, die de verandering van mode in het Perzische rijk
in hun boeken aan de orde stellen. Naast het bas-reliëf koninklijke held
steekt fabeldier geeft Jane een beschrijving van de bas-reliëfs Koning gevolgd
door dienaren en Leeuw een stier aanvallend. Zij bewondert de stijl, het

‘C’est un grand dieu qu’Ormuzd (Aouramazda): il a créé la terre, il a créé le
ciel, il a créé l’homme, il a donné à l’homme le bonheur, il a fait Xerxès seul
roi sur des milliers d’hommes, seul maître sur des milliers d’hommes.
Je suis Xerxès le grand roi, le roi des rois, le roi des pays bien peuplés, le roi
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pure en elegante ontwerp en de bekwame en fijne bewerking van de harde
steen en is van mening dat de sculptuur in Persepolis technisch beter is uitgevoerd dan die in Pasargadae.
De paleizen achter het paleis van Xerxes noemt ze, maar beschrijft ze niet
uitvoerig en ook over de Honderd-Zuilenhal is zij summier.Van deze hal
geeft zij een beschrijving van het bas-reliëf Koning op troon gedragen door
volken van alle landen. De stijl van de troon is volgens haar op details na
Assyrisch. Bij haar tekst is geen illustratie van het bas-reliëf zelf opgenomen,
maar een reconstructietekening van het interieur van de Honderd-Zuilenhal,
waarin een koning zetelt op een troon die onder een baldakijn is geplaatst.
Achter hem staan dienaren met een parasol, naast hem lijfwachten met een
speer. De koning ontvangt tribuut ter ere van het nieuwe jaar. Jane betreurt
het feit dat de Achaemenidische architectuur geen navolging heeft gekend.
Als verklaring noemt zij het gebrek aan hout in de omgeving. Het verrichten
van opgravingen vindt zij van belang. De zeldzame reiziger daarentegen die
de site bezoekt, rest niets anders dan deze vanwege het slechte klimaat en
verblijf, de ongezonde lucht en de vele muggen zo snel mogelijk te ontvluchten:

Ook zijn in enkele heliogravures voor de zogenaamde ‘couleur locale’ kleine
figuren (Perzen) opgenomen, die niet op de heliogravures in L’Art antique de
la Perse waarneembaar zijn. Soms zijn ook figuren weggelaten. (Fig 3.41 A en
B) Op één gravure is Jane zelf vervangen door een Pers, waarschijnlijk om
het beeld authentieker te laten lijken. (Fig 3.38 A en B) Hoewel Jane de eerste reizigster is die zelfgemaakte foto’s in haar eigen reisverslag verwerkt, is
het opmerkelijk dat in de gravures veranderingen zijn opgenomen. De graveurs hebben eerder een eigen invulling aan het beeld gegeven en zijn qua
vormgeving en stijl van graveren vermoedelijk volgens de toen geldende artistieke conventies te werk gegaan.230
Friedrich Sarre (1865-1945) was in de eerste helft van de twintigste eeuw
een sleutelfiguur in de Duitse archeologie van het antieke Nabije Oosten en
de Islamitische kunst. Hij was afkomstig uit een familie van Franse protestanten en leidde door de erfenis van zijn ouders, die hij op jonge leeftijd had
verworven, een gefortuneerd leven. Hij volgde een opleiding tot kunsthistoricus en werd al gauw ook een verzamelaar.231 In de jaren 1904-1931 verrichtte hij voornamelijk museale werkzaamheden, maar ondernam tevens
expedities naar het Nabije Oosten om zijn wetenschappelijke blik te verruimen. Hij reisde naar Klein-Azië (1895-1896) en Mesopotamië (19081909/1911-1913) en verrichtte pionierswerk op het gebied van de Perzische
en islamitische kunst. Hij onderhield een goed contact met zijn vermogende
tante Elise Wentzel-Heckmann (1833-1914), echtgenote van een staalmagnaat, die Sarres expedities bekostigde.232 In 1907 werd Sarre hoofd van de
islamitische afdeling van het staatsmuseum in Berlijn. Hij ontmoette toen
Ernst Herzfeld (1879-1948), die hem een manuscript over Samarra overhandigde, dat hij door de Deutsche Orient-Gesellschaft wilde laten publiceren.
De ontmoeting was het begin van een langdurige, professionele relatie, wat
onder andere blijkt uit hun gezamenlijk geschreven boek Iranische Felsreliefs
(Berlijn 1910). Sarre stelde Herzfeld voor om de publicatie van zijn boek uit
te stellen en voor nader onderzoek samen naar Mesopotamië te reizen.
In zijn artikel Archäologische Reise im Euphrat- und Tigris-Gebiet (1911) geeft
Sarre een beschrijving van hun reis en de resultaten van het in Mesopotamië
van oktober 1907 tot maart 1908 verrichtte onderzoek. Een tweede
gezamenlijke expeditie in de jaren 1911 tot 1913 bleek evenzo succesvol.
De islamitische afdeling van het staatsmuseum in Berlijn ontving de vele
opgegraven (kunst)voorwerpen, die in een speciale galerie van het zojuist
geopende Kaiser Friedrich Museum werden tentoongesteld. Na afloop van
de expeditie publiceerde Sarre over de vondsten en Herzfeld over de
topografie en de architectuur in Samarra. Tijdens de Eerste Wereldoorlog
diende Sarre aan het Oostfront. Ondanks de oorlogsomstandigheden lukte
het hem om samen met Herzfeld voor de archeologische werkzaamheden
in Samarra te zorgen. In de zomer van 1916 kon hij zelfs opnieuw ter plaatse
zijn. Na de oorlog wijzigden zich daarentegen de politieke situatie en de
sociale verhoudingen in Duitsland. De financiële steun van Keizer Wilhelm II

Il y aurait probablement encore des découvertes du plus haut intérêt à faire à
Persépolis, mais l’air y est si insalubre, les chaleurs si fortes, les moustiques si
piquants en le tchapar khaneè voisin des ruines si mal entretenu, que les rares
voyageurs n’ont qu’une idée, quand ils ont passé une journée à visiter le
Takhtè Djemchid, c’est de fuir au plus vite ce pays empesté.228

In haar reisverslag zijn negen heliogravures van Persepolis opgenomen die
door verschillende graveurs zijn gemaakt. Zeven ervan zijn naar die uit
L’Art antique de la Perse vormgegeven en een andere naar haar eigen reconstructietekening. Een vergelijking van de zeven heliogravures met die uit
L’Art antique de la Perse toont dat een aantal in spiegelbeeld is weergegeven.
Een voorbeeld is de heliogravure, die bij haar beschrijving van het bas-reliëf
koninklijke held in gevecht met fabeldier is geplaatst. Het hieronder geplaatste citaat geeft een precieze beschrijving van het bas-reliëf.
De heliogravure in spiegelbeeld (Fig 3.44B) toont de koninklijke held, die
evenwel niet met zijn rechter-, zoals in de tekst wordt vermeld, maar met
zijn linkerhand een dolk in de buik van het fabeldier steekt:
Le premier bas-relief qui frappe mes regards représente un exploit cynégétique du souverain. A la chasse, et probablement dans toutes les occasions où il
avait besoin de sa liberté d’action, le roi relevait la seconde robe dans sa ceinture et rejetait son manteau sur l’épaule. Tel il est représenté à Persépolis et
sur les dariques. Un lion, parfois aussi un animal fabuleux, se dresse sur ses
pattes de derrière et se précipite sur le souverain. Le monarque reçoit le
choc de la bête sauvage avec le calme dont ne doit jamais se départir un
Oriental, et de la main droite il lui plante tranquillement une daque en pleine
poitrine.229
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antieke Assur, in Irak. Hier opende zich een nieuwe wereld voor hem.
Herzfeld bracht vanuit Assur een bezoek aan de ruïnes in Samarra en reisde
ook naar Pasargadae en Persepolis. Hij zou zijn verdere leven met deze
antieke plaatsten verbonden blijven. In 1906 werkte Herzfeld aan een manuscript over Samarra. Hij ontmoette, zoals gezegd, Friedrich Sarre en reisde
het jaar erna met hem naar Mesopotamië voor verder onderzoek.
De samenwerking resulteerde in 1911 in een nieuwe gezamenlijke expeditie
om in Samarra met opgravingen aan de slag te gaan. Het boek Forschungen
zur islamischen Kunst (Berlijn 1911-1920) geeft het resultaat van deze werkzaamheden weer en is door verschillende schrijvers samengesteld, onder
wie ook Sarre en Herzfeld. Het werd een invloedrijke publicatie.238 Herzfeld
diende tijdens de Eerste Wereldoorlog in het Duitse leger in Frankrijk.
In 1915 kreeg hij de opdracht om naar het Nabije Oosten te gaan en werkte
in 1917 als Etappenoffizier en plaatselijk commandant in Samarra. In maart
1917 keerde hij wegens malaria terug naar Berlijn. Gedurende de oorlog
werkte Herzfeld voortdurend aan het archeologische materiaal van Samarra.
Na de oorlog vertrok hij wederom naar Perzië en deed in het westen van
het land onderzoek, onder andere in Takht-e Bustan en Behistun. Door de
Deutsch-Persische Gesellschaft en zijn contact met Sarre kon Herzfeld zijn
onderzoek continueren. De vermogende leden van het genootschap waren
bovendien tevens geïnteresseerd in kunstobjecten en gaven Herzfeld de
opdracht die in Perzië aan te kopen. In 1920 bracht hij zijn boek Am Tor von
Asien: Felsdenkmale aus Irans Heldenzeit239 uit en aanvaardde in hetzelfde jaar
ook het ambt van professor aan de Friedrich-Wilhelms Universiteit in
Berlijn. In de jaren twintig werkte Herzfeld voortdurend in Perzië. Hij zag
het als zijn taak om de antieke resten in dit land te beschermen. In 1924
ontwierp hij een restauratievoorstel voor Persepolis en één jaar later werd,
mede door zijn medewerking, de ‘Anjuman Athar-e Milli’, een nationale
organisatie voor monumentenzorg in Perzië opgericht. Het doel ervan was
om alle monumenten in het land te inventariseren en te conserveren en een
nationaal museum en bibliotheek op te richten. Herzfeld had sinds 1925
tevens onderzoek verricht naar islamitische manuscripten. Zijn onderzoek
trok de aandacht van Reza Shah Pahlavi. Het gevolg was dat de nieuwe
nationale bibliotheek één jaar later achtduizend boeken uit de collectie van
de sjah ten geschenke ontving. In 1928 reisde Herzfeld zelfs met Reza Shah
naar Khuzestan. De reis was een goede gelegenheid om de aandacht van de
vorst op de noodzaak van hernieuwde archeologische opgravingen te richten. De kans hiertoe was aanwezig omdat het Franse monopolie op opgravingen (1895-1927) in 1927 was beeïndigd. Herzfeld had in Teheran goede
contacten met de Duitse gezant Werner von der Schulenburg (1875-1944),
die ervoor zorgde dat hij vele glasplaten en (kunst)voorwerpen naar Berlijn
kon sturen. Herzfelds werkzaamheden in Pasargadae in 1928 en in Kuh-e
Khwaja in 1929 werden door Sarre met behulp van Duitse fondsen gefinancierd. In 1929 werkte Herzfeld een voorstel uit om een nieuwe wet inzake
oudheden in Perzië te lanceren, die in 1931 werd aangenomen. In datzelfde

voor archeologische expedities naar het Nabije Oosten viel na de afschaffing
van het keizerrijk weg. Om toch aan de nodige gelden te komen richtte
Sarre in 1917 samen met Herzfeld en andere collega’s de “DeutschPersische Gesellschaft” op. Tijdens bijeenkomsten gaven zij lezingen over de
actueelste opgravingen in het Nabije Oosten. Het genootschap was invloedrijk en de leden zorgden voor de nodige steun en financiële middelen om de
opgravingen voort te zetten. Sarre bleef werkzaam in Berlijn en werd in
1920 voorzitter van het genootschap. Herzfeld concentreerde zich op het
archeologische onderzoek. Tijdens de economische crisis raakte Sarre niettemin zelf in financiële problemen. Hoewel hij altijd van eigen geld had kunnen leven, werd hij in 1921 genoodzaakt om als ambtenaar in dienst te
treden van het staatsmuseum. Hij schreef in deze tijd toch veel over de resultaten van zijn onderzoek en werd mede hierdoor de grondlegger van de
kunstgeschiedenis van het antieke en middeleeuwse Perzië. Na zijn dood in
1945 werd zijn privécollectie eigendom van het staatsmuseum.233
Voor de fotografie in Perzië zijn behalve het al genoemde Iranische Felsreliefs (Berlijn 1910) ook Sarres boeken Transkaukasien. Persien-MesopotamienTranskaspien. Land und Leute (Berlijn 1899) en Denkmäler Persischer Baukunst.
Geschichtliche Untersuchung und Aufnahme Muhammedanischer Backsteinbauten
in Vorderasien und Persien (Berlijn 1901/1910) van belang. Het tweede was de
vrucht van een door Sarre en de architect Bruno Schulz in de jaren 1897/98
ondernomen reis voor onderzoek naar islamitische architectuur en bevat 85
foto's van het landschap en de bevolking.234 Denkmäler gaat over de islamitische architectuur; daarin zijn, naast een groot aantal ingekleurde tekeningen
van faïence-decoraties en mozaïek, in totaal 63 foto’s opgenomen en in een
latere in 1910 verschenen aanvulling nog eens 225.235 In 1922 ten slotte
verscheen in Berlijn Sarres meer publieksvriendelijke boek Die Kunst des
alten Persien. Hierin bevinden zich vele foto’s, waarvan 29 van Persepolis. Ze
zijn niet alleen genomen door, of uit de collectie van Sarre, maar komen tevens uit de collecties van de zakenman en onderzoeker Hermann Burchardt
(1857-1909), de eerder genoemde onderzoeker Franz Stolze en Cecil H.
Smith.236
Ernst Herzfeld (1879-1948) voelde zich in vele (wetenschappelijke) disciplines thuis. Hij was architect, historicus, archeoloog en filoloog en had het
verbeeldingsvermogen en de bijzondere intuïtie om nieuwe gedachten te
lanceren. Hoewel zijn ideeën zo nu en dan met scepsis werden ontvangen,
bieden ze zelfs in deze tijd nog steeds aanknopingspunten voor nader onderzoek. Herzfeld werd geboren op 23 juli 1879 in Celle, Hannover, en was
afkomstig uit een typisch middenklassengezin. Zijn vader was arts maar
Herzfeld zelf besloot architect te worden. Hij studeerde aan de Technische
Hogeschool in München en later aan de universiteit in Berlijn, waar hij zich
wijdde aan filosofie, kunstgeschiedenis en assyriologie.237 Omdat hij een
talentvol tekenaar was, ontving hij na zijn studie in 1903 een uitnodiging van
de Deutsche Orient-Gesellschaft om deel te nemen aan opgravingen in het
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Institute in Chicago, leidden uiteindelijk tot financiering van zijn expeditie.240
Toch was Herzfeld ook genoodzaakt om persoonlijke bezittingen te verkopen om in Persepolis aan het werk te kunnen gaan. Hij verbleef tot 1931 in
Teheran. Zijn onzekere financiële positie noopte hem onder andere om colleges op de universiteit te gaan verzorgen. Herzfeld heeft uiteindelijk van
1931 tot 1934 opgravingen in Persepolis kunnen verrichten. Na die tijd werden zijn werkzaamheden door Erich F. Schmidt overgenomen. In Duitsland
waren in 1933 de nazi’s aan de macht gekomen. Herzfeld, wiens moeder van
Joodse afkomst was, was in 1935 voor het laatst in Duitsland. In augustus
1936 werd zijn pensioen ingetrokken en een jaar later vertrok hij naar
New York, waar hij werkzaam was op het Institute for Advanced Studies in
Princeton. Het is niet bekend hoe Herzfeld zijn emigratie naar de Verenigde
Staten heeft ervaren. Kröger deelt mee dat nadat Herzfeld gedwongen werd
Persepolis in 1934 te verlaten, hij zijn leven zag als dat van Odysseus die
voortdurend belemmerd wordt om naar huis te keren. Hij aardde in de
Verenigde Staten nauwelijks en trachtte na 1945 een leven in Istanbul,
Damascus en Caïro op te bouwen, maar ook in deze steden was de sfeer
inmiddels veranderd. Herzfeld overleed in Basel op 21 januari 1948.241
De Freer Gallery of Art van het Smithsonian Institution in Washington
ontving in 1946 van Herzfeld het merendeel van zijn professionele en persoonlijke documenten.242 Zijn dossier inzake Persepolis bevat een tweetal
journalen, enkele schetsboeken en honderden foto’s van zijn eerste bezoeken aan dit paleiscomplex. De met de hand geschreven journalen kunnen het
beste omschreven worden als een combinatie van een persoonlijk dagboek
en een archeologisch logboek. Ze bevatten gedetailleerde commentaren,
schetsen, plattegronden en informele topografische kaarten, alsook opmerkingen over personen en situaties en beschrijvingen van het landschap.
Herzfelds schetsen tonen zijn nauwkeurigheid en zijn oog voor details.243
De door hem gemaakte papieren afdrukken van het spijkerschrift in
Persepolis vormen een bijzondere wijze van documenteren en duiden op
zijn veelzijdige deskundigheid. Op 24 november 1905 heeft Herzfeld in zijn
journaal zijn eerste indruk van Persepolis vastgelegd. Hij was overweldigd
door het landschap en de ligging van de monumenten. Het terras vond hij
indrukwekkender dan de ruïnes in Palmyra. Hoewel Herzfeld een groot
aantal foto’s heeft gemaakt, hekelt hij zichzelf later dat hij er niet meer had
genomen. In 1923 leefde hij een maand lang op het terras en verrichtte
dagelijks onderzoek. In maart 1924 bracht hij wederom een bezoek en verbleef er vijftien dagen om aanvullend onderzoek te doen. In deze tijd maakte
hij vele foto’s. Ook reconstrueerde hij een plattegrond van alle monumenten
op het terras. Hij maakte notities van details van bas-reliëfs en, samen met
twee Perzische bedienden, papieren afdrukken van de belangrijkste opschriften, ook de Sassanidische en de graffiti van latere reizigers.Van deze laatste
was Herzfeld niet onder de indruk; hij vond het inferieur om je naam in een
antiek monument te beitelen.244

3.67. Ernst Herzfeld, Rapport sur l’Etat…, 1928, Le roi assis sous le dais, palais à cent
colonnes, fig. 23.

jaar ontving hij toestemming om in Persepolis opgravingen te verrichten. De
financiële mogelijkheden werden echter door de economische depressie en
het wegvallen van Sarres financiële netwerk beperkt. Herzfelds contacten
met James Henry Breasted, directeur van het beroemde en rijke Oriental
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De gouverneur van Fars, in die tijd Firouz Mirza Qajar ‘Nosrat od-Doleh’
(1889-1937), had Herzfeld in naam van de Iraanse regering verzocht om de
actuele staat van de antieke monumenten in Persepolis te beschrijven en
voorstellen te doen voor conservering en bescherming. Herzfeld ontving
tijdens zijn werkzaamheden op het terras verschillende belangrijke personen,
zelfs de familieleden van de sjah. Dit waren gunstige momenten om steun te
vinden voor toekomstige archeologische opgravingen.245 Tijdens die voorname bezoeken kwam de locale bevolking geschenken brengen.Voor Herzfeld was dit alsof de tribuut brengende figuren op de bas-reliëfs in Persepolis
weer tot leven waren gekomen.
IRANISCHE FELSRELIEFS
In Iranische Felsreliefs (Berlijn 1910) presenteren Sarre en Herzfeld de verschillende Achaemenidische en Sassanidische (rots)reliëfs in onder andere
Persepolis, Naqsh-e Rostam, Naqsh-e Rejab, Behistun, Takht-e Bustan en
Schapur.246 Herzfeld bespreekt de Achaemenidische kunst, Sarre geeft zijn
bevindingen over de Sassanidische. De hoofdstukken over Persepolis zijn
door Herzfeld geschreven. In het voorwoord benadrukt Sarre dat de foto’s
door hem tijdens zijn reizen in Perzië in de jaren 1897/98 en 1899/1900 zijn
genomen of verzameld.247 Herzfeld wordt geïntroduceerd als Sarres medewerker, die ter plaatse onderzoek naar de monumenten had verricht.
De illustraties vullen de tot dan toe gepubliceerde foto’s van de antieke
monumenten in Perzië aan en tonen voornamelijk details, die voor het
wetenschappelijke discours van belang waren.
Vernieuwend is dat Herzfeld de Achaemenidische kunst als een oorspronkelijke kunst beschouwt en zeker niet, zoals Dieulafoy, als een eclectische, uit
verschillende kunstvormen van het antieke Egypte, Assyrië, Klein-Azië en
Griekenland samengestelde kunst. De wezenlijke vormen ervan, de manier
waarop deze kunst is samengesteld en tot uitdrukking is gebracht, zijn origineel en volgens hem in het antieke Medië ontstaan. De historische betekenis
van de Achaemenidische kunst is volgens Herzfeld, dat zij als laatste en jongste kunst van de antieke Oriënt, alle kunstzinnige ontwikkelingen uit het
enorme rijk heeft weten te verenigen. Het verworvene van de antieke oosterse culturen is daardoor tijdens en na het hellenisme behouden gebleven.
Dit is opmerkelijk omdat Dieulafoy had beweerd dat de Achaemenidische
kunst geen ‘Nachleben’ zou hebben gekend.
Herzfeld baseerde zijn bevindingen op eigen waarnemingen maar vormde
zich ook een beeld met behulp van andermans foto’s. Hij hecht minder
belang aan de bestudering van vroegere prenten. Deze zijn volgens hem
onvolledig en niet betrouwbaar en bovendien kan hij de verhoudingen van
de monumenten tot elkaar er niet uit opmaken. Als hij de tot zijn ter
beschikking staande foto’s bespreekt, maakt hij de lezer ook opmerkzaam
op fotomateriaal dat in andere publicaties te vinden is of geeft aan dat
opnamen van bepaalde onderdelen of vanuit bepaalde gezichtspunten
ontbreken. Een dergelijke omgang met het bestaande fotomateriaal van

3.69. Ernst Herzfeld, Rapport sur l’Etat…, 1928, Porte du tombeau septentrional, fig.
47. Bijzonder omdat hier de decoratie op de deurportalen, de rozetten,
waarneembaar zijn. (Ook bij op Hotz’s foto waarneembaar)

Persepolis en zijn streven naar het vormen van een complete visuele documentatie was wetenschappelijk belangrijk en ook vernieuwend.
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het bouwopschrift van Persepolis worden genoemd, omdat bepaalde gebieden waarschijnlijk nog niet door Darius waren veroverd. De aanvang van de
bouwactiviteiten van het terras in Persepolis moet volgens hem dan ook in
het jaar 518/17 voor Chr. worden geplaatst.250

HERZFELDS BETOOG IN ‘IRANISCHE FELSRELIEFS’ - HET GEZICHT OP PERSEPOLIS
Herzfeld start zijn analyse met een beschrijving van het terras en de omgeving en richt vervolgens zijn aandacht op de in rode leem geconstueerde
muren rondom het terras, waarvan nog steeds gedeelten op de berghelling
resten. De kleur van de muren contrasteert met de zwarte kalksteen van
het gebergte. Bij zijn beschrijving verwijst hij naar Dieulafoy en naar Stolze,
die een deel van de muur met behulp van zijn fotogrammetrische opnamen
goed heeft weergegeven. Dieulafoy realiseerde zich volgens Herzfeld niet dat
het een vestingsmuur betrof. Herzfeld stelt juist dat Persepolis een sterke
vesting is geweest en dat de vorm van de fortificatie een typische Perzische
kan zijn geweest. Het valt hem op dat in de stichtingsoorkonden van Darius
vijfmaal het woord burcht of vesting is te vinden. Al eerder had Herbert
Weld-Blundell (1852-1935) in zijn verslag Persepolis,Transactions of the Ninth
International Congress of Orientalists (Londen 1893) gewezen op het feit dat
Persepolis een krachtige fortificatie en een ommuurde acropolis was geweest en geïsoleerd van de stad had gelegen.248 Herzfeld citeert verschillende Perzische en Arabische schrijvers en concludeert dat uit al hun, soms
sprookjesachtige, overleveringen over de stad en het paleiscomplex Persepolis, de individuele onderdelen van het terras te destilleren zijn.249
Hamza al Isfahani, Perzisch geograaf en historicus (? - 961), vertelt over
Bahman, die gevangenen de duizend zuilen liet bouwen. Istakhri, Perzisch
geograaf (ca. 850-ca. 934), schrijft dat er zich in de omgeving cyclopische
bouwwerken bevinden, die eens tot de moskee van Salomo behoorden.
Al-Muqaddasi, Arabisch geograaf (ca. 945- ca. 1000), duidt op een terras tussen zuilen waar zich de moskee van Salomo bevindt. Een bron aan de voet
van het terras zou diegene die ervan drinkt zuiveren van alcohol met een
terugwerkende kracht van veertig dagen. Qazvini, Perzisch geograaf en astronoom (1203-1283), betoogt dat de moskee van Salomo buiten de stad Istakhr ligt. Hij heeft de plaats bezocht en een indrukwekkend bouwwerk
gezien. Omwonenden dachten dat de standbeelden profeten voorstelden.
De Arabische bronnen suggereren volgens Herzfeld ook dat Persepolis voor
de latere islamitische bouwkunst wel degelijk van belang was. Toekomstig
archeologisch onderzoek kan volgens hem meer uitsluitsel geven over de
omvang van de stad die rondom Persepolis was gelegen.

DE POORT VAN ALLE LANDEN
Visadahyu, de naam die aan de Poort is gegeven, is volgens Herzfeld een
pronknaam, waarin Assyrische of Babylonische invloed te herkennen is en
waarmee wordt bedoeld dat vele volken door deze Poort zijn gegaan. Hij
vermoedt dat de Poort iets naar achter is geplaatst zodat er naast de muren
nog ruimte overbleef voor een kleine binnenplaats. De deurposten bevatten
een drietalig spijkerschrift, waarin wordt verhaald over de bouwactiviteiten
van Darius en Xerxes. De bouw is volgens Herzfeld tijdens Darius gestart en
tijdens de regeerperiode van Xerxes beëindigd. De Honderd-Zuilenhal, het
paleis van Xerxes, het Tripylon, de binnen- en buitenmuren en de Apadana
zijn te dateren ten tijde van Xerxes. Tijdens Artaxerxes II en III werden de
bouwactiviteiten weer hervat. Het Zuidoostgebouw, het graf van Artaxerxes
II en het paleis en het graf van Artaxerxes III werden in de tijd van deze
twee koningen geconstrueerd. De laatste bouwactiviteiten zijn verricht ten
behoeve van het, buiten de muren liggende, graf van Darius III.251
Herzfeld beschrijft met behulp van de plattegrond de thema’s van enkele
bas-reliëfs en de stijl van sommige sculpturen. Uit een vergelijking met
Assyrische en Babylonische architectuur maakt Herzfeld op dat de eigenlijke
deuren aan de zijkanten door vooruitspringende torens werden geflankeerd,
die boven de buitenmuur uitstaken. Er zijn volgens hem slechts twee zuilen
van de Poort bewaard gebleven; een brokstuk van een derde zuil bevindt
zich op de bodem.
Hij stelt vervolgens dat de overweldigende kolossen van de Poort tonen dat
de Achaemenidische beeldhouwkunst zich toen op haar hoogtepunt bevond.
De geschiedenis van het beschermingsmotief op poorten is volgens Herzfeld
van belang om de ontwikkeling van de oosterse kunst te kunnen volgen.
In Klein-Azië, vooral bij de Hettieten, werd dit motief veelvuldig toegepast.252
Een vergelijking met Assyrische sculptuur vindt hij zinvol om de stijlontwikkeling van de Achaemenidische sculptuur nader te onderzoeken. Hij gebruikt
een foto van Stolze om op de verschillen tussen Achaemenidische en Assyrische kolossen te wijzen. De Achaemenidische hebben volgens Herzfeld geen
vijfde been, zoals de Assyrische meestal wel. De Assyrische sculpturen zijn
ook kleiner en uit één monoliet gehouwen. Bij de Achaemenidische kolos
zijn de vleugels vrijer, meer van het lijf af uitgebeeld en in een meer swingende
boog weergegeven. De kolossen zijn in feite op zichzelf staande sculpturen,
niet gebonden aan de deurposten. Dit alles toont volgens Herzfeld dat er
sprake is van een organische ontwikkeling binnen de Achaemenidische kunst.

DE TOEGANGSTRAP
De Toegangstrap tot het terras binnen de vesting werkt door haar symmetrie en reusachtige omvang volgens Herzfeld imponerend. Hij wijst op een
viertal inscripties van koning Darius aan de binnenste wand van de trap;
twee ervan zijn in het oud-Perzisch, één in het Babylonisch en de laatste in
het Elamitisch opgesteld. De eerste en derde inscriptie betreffen een gebed,
de tweede een zegenwens, waarin de volkeren worden genoemd, die tot het
Perzische rijk behoren. De vierde is het eigenlijke bouwopschrift. Met behulp
van deze inscripties kan het terras worden gedateerd. Herzfeld vergelijkt ze
met die van het Behistunmonument en constateert dat niet alle volkeren in
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Egypte afkomstig is, pas in de tijd van Darius werd vormgegeven. De eenvoudiger vormen vinden hun oorsprong in Medië. De Achaemeniden hebben
volgens Herzfeld dus aan de eigen, oude, oorspronkelijke kunstelementen
nieuwe toegevoegd; hiervoor vonden zij inspiratie bij andere culturen.
De architectonische ornamenten en de decoratie van de Apadana geven
volgens Herzfeld ook informatie over de meubelkunst. De wijze waarop een
troon, voetenbankjes, een baldakijn, kleine altaren en wierookvaten waren
vormgegeven, ziet men op de bas-reliëfs. Wat de onderwerpen van basreliëfs in Persepolis betreft, concludeert Herzfeld dat er zes thema’s waren:
dieren die worden aangevallen, de koning in gevecht met (fabel)dieren,
dienaren in verschillende functies, paleis- en poortwachters, de processie en
de koning zittend op de troon.
HET PALEIS VAN DARIUS
Het paleis van Darius, ook wel winterpaleis of winterhuis genoemd, bevat
drietalige inscripties. De kern is volgens Herzfeld dat koning Darius in
opdracht van Ahura Mazda dit woonhuis heeft gebouwd. De inscriptie is
volgens hem in opdracht van Xerxes gebeiteld, want uit de inhoud blijkt dat
Darius de vader is van degene die de tekst heeft opgesteld. Op een kleine
dubbelwandige trap voor de westelijke zijde is een opschrift van Artaxerxes
III zichtbaar, maar volgens Herzfeld heeft deze verder geen bemoeienis met
de bouw gehad. Stolzes vermoeden dat het paleis onvoltooid was, trekt
Herzfeld in twijfel. Het paleis kende volgens hem een soortgelijke indeling als
de Apadana. Het wezenlijke element bij de Apadana, de grote vierkante zuilenzaal, die als ruimte voor audiënties diende, ziet men volgens hem in dit
paleis terug; de omringende woon- en slaapruimten zijn er aan toegevoegd.

3.70. Ernst Herzfeld, Rapport sur l’Etat…, 1928, Interieur du tombeau méridional, fig
50.

DE APADANA
Ook bij de beschrijving van de Apadana betrekt Herzfeld het gedachtegoed
van onder anderen Stolze, Dieulafoy, Loftus, Chipiez en Jéquier.253 Hij stelt
dat de Apadana een paleis was voor grote staatsceremonieën. De bouw
komt volgens hem overeen met die van de Assyrische en Hettitische paleisarchitectuur. Herzfeld gaat uitgebreid in op de zuilen en merkt op dat de
ruimte ertussen veel groter is dan die tussen de Egyptische, Dorische en
zelfs Ionische zuilen. Een ander kenmerkend verschil is de opmerkelijke
slankheid van de Achaemenidische zuilen. Dit wijst er volgens hem op dat
hout als materiaal voor het dak en de stutten moet zijn gebruikt. Het bewijs
hiervoor is volgens hem terug te vinden in de boerenhoeven in de omgeving
van Gilan, Mazandaran en Fars. Deze bezitten een open, door palen gestutte,
voorhal. De houten zuilen, boomstammen, staan op een steen. De stronk van
de boomstam vormt het kapiteel en steunt het dak. Herzfeld wijst tevens op
Safavidische voorbeelden, zoals de Chehel Sotun (het paleis van de veertig
zuilen) in Isfahan. Houten zuilen op stenen voetstukken waren volgens hem
in het paleis van Darius, het paleis van Xerxes, het Zuidoostgebouw (Harem)
en waarschijnlijk ook in het paleis van Artaxerxes III (Paleis H) geplaatst.
Uit het resterende materiaal concludeert Herzfeld dat de klokvormige basis
van de meer complexe zuilen, waarvan de plantendecoratie zijns inziens uit

DE FOTO’S IN ‘IRANISCHE FELSRELIEFS’
Iranische Felsreliefs bevat in totaal 24 foto’s van Persepolis, van verschillende
fotografen. De twaalf bij de tekst weergegeven foto’s zijn door de al eerder
genoemde zakenman en onderzoeker Hermann Burchardt (5), Ernst Herzfeld (1) en een in het boek als onbekend aangeduide fotograaf (wellicht Sevruguin?) (6) gemaakt. De andere twaalf zijn van de hand van Sarre en in een
bijlage aan de tekst toegevoegd.254 Het is niet duidelijk of Sarre zelf in Persepolis heeft gefotografeerd. Sarre had in Perzië contacten met de professionele fotograaf Antoin Sevruguin die hij opdracht zou hebben gegeven foto’s
in Persepolis te maken.255
De foto’s van Persepolis in Iranische Felsreliefs vullen veelal het fotomateriaal
aan van vroegere onderzoekers, zoals Stolze en Dieulafoy. Ze tonen de
monumenten vanuit andere gezichtspunten, bieden verrassende vergezichten
of nieuwe close-ups. Uit het fotomateriaal en Herzfelds commentaar blijkt
dat hij niet over de door hem zo gewenste volledige visuele documentatie
van Persepolis beschikte.
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vol. Op de meeste zijn Perzische reisbegeleiders, de paarden en reisbenodigdheden waarneembaar. De foto’s zouden vanwege de kwaliteit en de
sfeer ook aan Antoin Sevruguin toegeschreven kunnen worden.256 Sarres
foto S-XV (Fig 3.49) toont de Toegangstrap en de Poort vanuit een zuidelijk
gezichtspunt en is een aanvulling op het bestaande materiaal. Sarre heeft in
de ochtend gefotografeerd, gezien de schaduw op de zuil van de Poort en
Trap. Het is een geënsceneerde compositie: de Perzische reisbegeleider voor
de Poort en de boven aan de trap staande paarden brengen de verhoudingen
goed in beeld. De foto toont ook duidelijk de slechte staat: de met planten
begroeide Toegangstrap is behoorlijk verzakt.
Sarres foto S-XVI (Fig 3.50) toont de Poort vanuit het zuiden en maakt de
verhouding van de verschillende bouwelementen tot elkaar duidelijk. Ook is
een gedeelte van het waterbassin waarneembaar. De compositie is ook hier
in drie vlakken verdeeld. Schaduw verhindert een goed zicht op het hoogreliëf aan de binnenkant van de Poort. De sfinxen aan de noordoostzijde zijn
door de grijstinten van de foto moeilijk te onderscheiden. Een vergelijking
van deze foto met de tekening van Flandin en Coste (II, 77 - Fig 3.4) laat zien
dat de tekenaars alle onderdelen van het monument hebben willen tonen en
deze om die reden gecomprimeerd hebben weergegeven. Stolzes foto (II, 88
- Fig 3.5) toont meer van de sfinxen aan de noordoostzijde en ook het
hoog-reliëf aan de binnenkant van de noordwestzijde is enigszins zichtbaar,
maar de verhouding van de verschillende bouwelementen van de Poort tot
elkaar is moeilijk te bepalen. Sarres close-ups (S-XVIII en S-XIX) geven een
beeld van de sfinxen. Ook op deze foto’s heeft hij de
Perzische gidsen bij de Poort laten plaatsnemen, waardoor de monumentaliteit van de deurposten en zuilen wordt benadrukt. Beide close-ups vullen
het fotomateriaal van Stolze aan.
Burchardts foto’s (B-47 en B-48 - Fig 3.52 en 3.53) bieden weer andere
gezichtspunten. Opmerkelijk is zijn foto (B-48 - Fig 3.53) met het zicht op
de binnenzijde, waardoor de hoogte en de vormen van het hoog-reliëf beter
te bestuderen zijn. Op zijn andere foto (B-47 - Fig 3.52) zijn de details van
de sfinxen beter in beeld gebracht dan op Sarres foto’s. Na alle foto’s van
de Poort te hebben waargenomen, wordt het duidelijk waarom Herzfeld de
tekeningen van Flandin en Coste afwijst. Uit het tekenwerk is de verhouding
van de onderdelen tot elkaar moeilijk op te maken.

Hieronder volgt een bespreking van de foto’s in Iranische Felsreliefs. De foto’s
van Sarre zijn met een S en een Romeins cijfer gemerkt, die van Burchardt
met een B, de foto van Herzfeld met een H en die van de onbekende fotograaf met een O. De onderschriften bij de foto’s zijn verkort en in het
Nederlands weergegeven.
GEZICHT OP PERSEPOLIS (S-XIV GEZICHT OP HET TERRAS VANUIT HET WESTEN;
B-45 GEZICHT OP HET TERRAS VANUIT ZUIDOOSTEN; O-50 GEZICHT OP HET TERRAS
VANUIT ROTSGRAVEN (DOOR SEVRUGUIN?) - FIG 3.46-3.48)
De foto’s die heel Persepolis tonen, zijn in de tekst niet van een toelichting
voorzien, er wordt slechts naar verwezen. De foto van Sarre (S-XIV - Fig
3.46) toont het westelijk gedeelte van het terras. De compositie is zoals ik
ook bij het werk van vorige fotografen heb opgemerkt, in drieën verdeeld:
éénderde voorgrond, éénderde object en éénderde lucht. Op de foto zijn de
Toegangstrap, de Poort van alle Landen en de zuilen van de Apadana en het
eerste rotsgraf goed te herkennen. Nabij de Toegangstrap bevinden zich allerlei bouwresten. De muur om het terras ligt grotendeels onder het zand
bedolven en oogt weinig imposant. Burchardts foto (B45 - Fig 3.47) daarentegen toont Persepolis veel meer als een citadel. Zijn foto is vanuit een
hoger gezichtspunt ten zuidoosten genomen en toont veel duidelijker de
buiten- en binnenmuur om het terras en de wijde omgeving. Zijn compositie
kent eveneens een driedeling. Niet eerder was een dergelijk gezicht op het
terras van Persepolis gepubliceerd.
De foto van de onbekende fotograaf (O-50 - Fig 3.48), vanuit een rotsgraf
genomen, lijkt op een foto van Stolze (II 98 - Fig 3.3). De foto is echter meer
in close-up genomen. Zij geeft een goed zicht op de Honderd-Zuilenhal, de
Apadana, het Paleis van Darius en het Tripylon. Ook uit deze foto’s blijkt dat
de funderingen van de monumenten nog grotendeels onder het zand bedolven liggen.
Alle gezichten op Persepolis in ogenschouw nemend kan geconcludeerd
worden dat ook na de publicatie van deze foto’s de panorama’s van Dieulafoy ongeëvenaard bleven.
DE POORT VAN ALLE LANDEN (S-XV TOEGANGSTRAP EN POORT VAN ALLE LANDEN,
S-XVI POORT VAN ALLE LANDEN, VANUIT ZUIDEN, S-XVII POORT VAN ALLE LANDEN,
WESTELIJK DEEL, S-XVIII POORT VAN ALLE LANDEN, OOST INGANG, S-XIX POORT
VAN ALLE LANDEN, WEST INGANG, B-47 POORT VAN ALLE LANDEN, VANUIT ZUIDWESTEN, B-48 POORT VAN ALLE LANDEN, BINNENZIJDE - FIG 3.49-3.53)
De Poort van alle Landen is één van de indrukwekkendste monumenten in
Persepolis en door vrijwel elke bezoeker gefotografeerd. Stolze en Dieulafoy
bieden slechts enkele perspectieven. In Iranische Felsreliefs wordt de Poort
vanuit vele gezichtspunten getoond.
Het lijkt alsof Sarre tijdens het fotograferen bewust te werk is gegaan. Hij
heeft alle zijden van het monument met de camera vastgelegd. Zijn foto’s zijn
wat compositie en belichting betreft vakkundig en tevens creatief en sfeer-

DE APADANA (S-XX APADANA, O-11 APADANA - BAS-RELIëFS, O-50 BLIK OP
TERRAS VANUIT ROTSGRAF)

In Iranische Felsreliefs zijn twee foto’s van de Apadana (S-XX en O-22) opgenomen. Zij bieden geen compleet beeld, maar vullen het eerder gepubliceerde materiaal aan. De foto van een gezicht op het terras door de
onbekende fotograaf (O-50) is vanuit het oosten genomen.
Sarres foto (S-XX) toont de verschillende zuilen. Zijn compositie is vakkundig: door een gedeelte van een monument links op de voorgrond in het
beeld mee te fotograferen, geeft hij het beeld meer diepte. Het oog van de
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geplaatst. Hij heeft niet alleen een diagonaler gezichtspunt ingenomen, maar
ook met een geavanceerdere fototechniek gewerkt dan Stolze heeft kunnen
doen. Flandin en Coste en Stolze hebben het bas-reliëf in close-up en frontaal weergegeven. Op Stolzes foto is de bovenkant ervan door de versierde
omlijsting van de foto nog maar voor de helft zichtbaar. Stolze biedt echter
ook een overzichtsfoto (I, 50 - Fig 3.29), waarin een soortgelijk bas-reliëf in
de omgeving is geplaatst.
De compositie van Sarres foto is vakkundig. Het rechtergedeelte van de fundering leidt het oog naar het bas-reliëf, dat een ware blikvanger is. De zuilen
van de Apadana op de achtergrond en de tussen de zuilen en het bas-reliëf
staande Perzische gids perfectioneren het tafereel. Het bas-reliëf oogt zo
veel monumentaler dan op Stolzes foto of op de tekening door Flandin en
Coste.

toeschouwer wordt via dit gedeelte naar de zuilen geleid. Deze manier om
een beeld(verhaal) als het ware in te leiden, was ook binnen de teken- en
schilderkunst gebruikelijk.
De foto van het bas-reliëf door de onbekende fotograaf (O-11) heeft hetzelfde thema als die van Stolze (II, 78 - Fig 3.11) van hetzelfde reliëf, maar is
meer in close-up en niet frontaal, maar vanuit een noordwestelijk perspectief genomen. De foto toont meerdere figuren van het bas-reliëf, zoals nu
mogelijk was door de verbeterde camera’s en lenzen. Beide foto’s zijn daarentegen onduidelijk: ze tonen alleen de contouren; details zijn moeilijk te onderscheiden.
HET PALEIS VAN DARIUS (S-XXI PALEIS DARIUS, O-64 BAS-RELIëF MEDISCHE
WACHTEN (PALEIS DARIUS), O-153 DEURPOSTEN (PALEIS DARIUS) - FIG 3.54-3.55)
Sarres foto van het paleis van Darius (S-XXI - Fig 3.54), vanuit het zuidoosten genomen, toont een gezicht op het gehele monument. De foto is te vergelijken met die van Stolze (I, 29 - Fig 3.14), maar meer in close-up. De
compositie is professioneler dan die van Stolze, maar ook bij Sarre krijgt de
toeschouwer alleen een indruk van de contouren van het paleis en zijn de
details moeilijk waarneembaar.
De foto van het bas-reliëf van de Medische wachters door de onbekende
fotograaf (O-64 - Fig 3.55) is te vergelijken met een foto van Stolze (I, 22 Fig 3.25) en toont hoe beschadigd het reliëf is. Echter, de foto biedt een
nieuw perspectief en is meer in close-up genomen. De onbekende fotograaf
heeft duidelijk gebruik kunnen maken van een geavanceerdere techniek. Ook
de details van het bas-reliëf zijn door de felle zon beter waar te nemen.
De foto van een deurpost van het Paleis van Darius door de onbekende
fotograaf (O-153) toont details van de kroonlijst en graffiti van reizigers.
Het bas-reliëf op de binnenkant van de deurpost wordt door de schaduw
verduisterd. De in de deurpost geplaatste staande Pers geeft de kijker wel
een goede indruk van de enorme hoogte van de opening.

DE HONDERD-ZUILENHAL (S-XXIV AUDIëNTIE-RELIëF, S-XXV BAS-RELIëF KONING
OP TROON, O-65 AUDIëNTIE-RELIëF, O-62 BAS-RELIëF KONING (KONINKLIJKE HELD)
IN GEVECHT MET LEEUW.) - FIG 3.58-3.61)
De meeste foto’s van bas-reliëfs die in Iranische Felsreliefs zijn opgenomen,
documenteren de Honderd-Zuilenhal. Herzfeld vergelijkt ze in zijn betoog
met elkaar. Hij vindt het Audiëntie-reliëf dat door Sarre (S-XXIV - Fig 3.58)
is gefotografeerd, kunstzinnig gezien het beste wat zich in Persepolis bevindt.
Het thema komt volgens hem viermaal in Persepolis voor, zowel op de westelijke als oostelijke deurposten. Het bas-reliëf op Sarres foto bevindt zich
op de westelijke deurpost van de westelijke toegang. Stolze heeft volgens
Herzfeld ook de bas-reliëfs van de oostelijke deurposten van beide toegangen gefotografeerd. De onbekende fotograaf (O-65 - Fig 3.59) levert volgens
Herzfeld een goede close-up van de westelijke deurpost van de oostelijke
toegang. Dieulafoy (III, XIX) had één van de Audiëntie-reliëfs al gefotografeerd. Deze foto, maar ook die van Stolze (57 en 58) en Sarre (S-XXIV - Fig
3.58) vindt Herzfeld onduidelijk. De close-up van de onbekende fotograaf
(O-65 - Fig 3.59) geeft volgens hem een beter beeld.
Het bas-reliëf Koning zittend op een troon komt volgens Herzfeld eveneens
viermaal in de Honderd-Zuilenhal voor. Hij merkt op dat zowel Sarre
(S-XXV - Fig 3.60) als Stolze (I, 59) het hebben gefotografeerd. Stolze doet
dat van dichtbij waardoor de deurpost een massief solide blok vormt en de
bovenzijde gedeeltelijk wegvalt, Sarre plaatst het meer in de omgeving en
geeft de grootte weer door er een Perzische gids naast te plaatsen. Herzfeld
stelt vast dat foto’s van de oostelijke deurposten met dit bas-reliëf nog ontbreken.
Herzfeld gaat uitgebreid in op het bas-reliëf Koning (koninklijke held) in
gevecht met leeuw. In de voorstelling wordt volgens hem de macht van de
koning vergoddelijkt. Het duidt tevens op de strijd tussen goed en kwaad,
tussen Ahura Mazda en Ahriman. Root heeft later aangetoond dat de figuur
op het bas-reliëf niet de koning voorstelt, maar een koninklijke held of
archetype, die de koning als gewone Pers symboliseert. Koning Darius wilde

HET PALEIS VAN XERXES (S-XXII TRAP PALEIS XERXES) - FIG. 3.56)
Herzfeld deelt mee dat Stolze in zijn boek twee foto’s van de trap van het
paleis van Xerxes heeft opgenomen en dat het monument tot dan toe alleen
met behulp van deze foto’s geanalyseerd kon worden. Sarres foto van de
trap is een prachtige pittoreske compositie en geeft naast de foto’s van
Stolze een nieuw perspectief op het paleis.
HET TRIPYLON (CENTRAAL GEBOUW) (S-XXIII BAS-RELIëF KONING GEVOLGD
(CENTRAAL GEBOUW - FIG 3.57)
Een bas-reliëf Koning gevolgd door dienaren is door Flandin en Coste (III,
147 - Fig 3.30) in tekening, en door Stolze (I, 52) met behulp van de camera
vastgelegd. Het is echter niet duidelijk of het om hetzelfde bas-reliëf gaat,
omdat er in Persepolis meerdere met dit thema bestaan.
Sarre heeft zijn bas-reliëf (S-XXIII - Fig 3.57) duidelijk in de omgeving
DOOR DIENAREN
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opnieuw gebruikt en reizigers deze als souvenir meegenomen. Herzfeld
raadt de Iraanse regering aan verder verval tegen te gaan door de monumenten te reinigen, het grondwater om te leiden, onkruid en plantengroei te
bestrijden en mensen van het terras te weren. Hij verwacht dat de restauratie- en opruimwerkzaamheden met hulp van tweehonderdveertig arbeiders,
een vrachtwagen en een korte nog aan te leggen spoorweg om het puin te
ruimen ongeveer driehonderd dagen van elk tien uur in beslag zullen nemen.
Ook wijst Herzfeld op het belang van onderzoek in de omgeving, vooral
naar de stad die zich rondom het terras bevond, waarvan hij bouwfragmenten heeft aangetroffen. Zulk onderzoek kan een nieuw en belangrijk aanvullend perspectief op Persepolis brengen. Herzfeld verwacht dat bij
toekomstige opgravingen in de hoeken van de funderingen van de monumenten historische documenten gevonden zullen worden, zoals ook in
Assyrië en Babylonië, waar stichtingsoorkonden waren aangetroffen die
informeerden over de bouw en de opdrachtgever. Herzfeld vond zelf vele
kleitabletten en in 1935 werden door Schmidt de stichtingsoorkonden
inderdaad opgegraven.259

hiermee volgens Root zijn Iraanse afkomst bevestigen.257
In de Honderd-Zuilenhal bevindt zich een serie bas-reliëfs met verschillende
gevechtsvoorstellingen. Alle kennen volgens Herzfeld eenzelfde compositie:
de koning draagt het Medische gewaad en heeft dit deels over zijn schouder
geslagen. Op het hoofd draagt hij een brede hoofdband, geen tiara. Hij is in
gevecht met een leeuw, een stier of een monster. Herzfeld onderscheidt
twee soorten. Het ene is een gevleugeld mengwezen met een horenachtige
leeuwenkop, lange oren, een gevederde nek, een leeuwenborst, de klauwen
van een roofvogel en de staart van een schorpioen. Het andere onderscheidt zich door een zeer grote snavel, ramhorens en de gevederde staart
van een vogel. Het dier waarmee de koning vecht staat rechtop, op zijn achterpoten; de koning pakt het met zijn ene hand bij de kop en stoot het met
zijn andere hand een dolk in het lijf. Het beeld gaat volgens Herzfeld terug
op Assyrische bas-reliëfs. De voorstelling van het Achaemenidische bas-reliëf
is volgens Herzfeld weinig natuurgetrouw, omdat een leeuw of stier een
mens niet op een dergelijke wijze aanvalt. Deze opmerking is natuurlijk wel
bevreemdend, omdat Herzfeld goed beseft dat het hier om fabelwezens gaat
in een symbolische context. Het bas-reliëf van de leeuwenwurgende koning
komt volgens Herzfeld in Persepolis slechts éénmaal voor, namelijk in het
paleis van Darius.

Herzfeld vermeldt dat hij in totaal 500 fotografische opnamen van de monumenten in Persepolis heeft gemaakt. In zijn Rapport sur l’état actuel heeft hij
er 55 opgenomen. De foto’s zijn met een geavanceerde techniek gemaakt en
bieden, in vergelijking met foto’s van vroegere archeologen, alleen hierdoor
al een andere kijk op Persepolis. (Fig: selectie van 3.64-3.71) Ze tonen de ligging van het terras in de omgeving maar ook alle belangrijke monumenten,
met vele close-ups van de bas-reliëfs, die de ruïneuze staat duidelijk laten
zien. De panoramafoto’s, vanuit gevarieerde en vaak hoog ingenomen
gezichtspunten, plaatsen Persepolis in de omgeving en tonen ook het gebied
waar in het verleden de stad zich bevond. Deze panorama’s zijn nieuw en
vullen Stolzes en Dieulafoys beeldmateriaal aan. Het is duidelijk dat Herzfeld
in zijn Rapport sur l’état actuel, vanuit zijn ervaring met Iranische Felsreliëfs,
het belang van goed beeldmateriaal voor het onderzoek naar de antieke
monumenten in Persepolis heeft willen onderstrepen. Juist om die reden
heeft hij meer gebruikgemaakt van fotomateriaal bij de bespreking van de
verschillende onderdelen van het terras. De Perzische begeleiders zijn door
Herzfeld op een creatieve wijze tussen of op de monumenten geplaatst.
Met één begeleider heeft hij zelfs een hele fotoreportage gemaakt. Deze
werkwijze zorgt er niet alleen voor dat hoogte en diepte beter kunnen
worden geschat, maar leidt ook tot sfeervolle beelden. Herzfeld staat wat
zijn sfeertekening in de foto’s betreft, dicht bij Perzische fotografen.260

DE KONINKLIJKE ROTSGRAVEN( B-18 GRAF ARTAXERXES II, H-19 GRAF VI, BINNENZIJDE, B-5 GRAF ARTAXERXES III - FIG 3.62-3.64)
Herzfeld stelt de bas-reliëfs van de koninklijke rotsgraven in de hoofdstukken over Naqsh-e Rustam aan de orde. Burchardts foto van het graf van
Artaxerxes II (B-18 - Fig 3.62) toont de slechte staat van het monument.
Op de foto zijn de contouren van het monument te onderscheiden, maar is
het lastig om details waar te nemen. Burchardts close-up van het graf van
Artaxerxes III (B-5 - Fig 3.63) brengt de details beter in beeld; de grootte
van het monument is echter moeilijk in te schatten.
Opmerkelijk is Herzfelds foto van het interieur van het nog onvoltooide
rotsgraf van Darius III (H-19 - Fig 3.64). Een dergelijk beeld was niet eerder
gepubliceerd, omdat fotograferen in een donkere binnenruimte met de
vroege fototechniek niet mogelijk was.
In Rapport sur l’état actuel… (Berlijn 1928) geeft Herzfeld na een beschrijving
van de verschillende monumenten vooral aan hoe de vernietiging en het verval van Persepolis tot stand zijn gekomen. Daarop voortbordurend brengt hij
aan de Iraanse regering advies uit over schoonmaakwerkzaamheden in en
restauratie van Persepolis. Hij wijst allereerst op de enorme brand ten tijde
van Alexander de Grote; hierna werden de paleizen op het terras niet meer
bewoond. Schmidt heeft later aangetoond dat er na de verwoesting nog wel
mensen in Persepolis hebben gewoond.258 Vervolgens geeft Herzfeld aan dat
klimaat- en natuurverschijnselen, zoals aardbevingen, water en onkruid voor
verder verval hebben gezorgd. Ook hebben omwonenden bouwfragmenten

3.5 Conclusie
De drang naar een zo natuurgetrouw mogelijk weergave van de werkelijkheid is in de Europese kunst altijd aanwezig geweest. Echter, het was – en is
nog steeds – een moeilijke opgave om de werkelijkheid met het blote oog
op het schildersdoek of in tekening weer te geven. Europese kunstenaars
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maakten om die reden al vanaf 1425 gebruik van glas om beelden te reflecteren en dan te tekenen. Later benutten zij ook spiegels en lenzen, de zogenaamde camera obscura of de camera lucida. Zo gebruikt Carsten Niebuhr
in Persepolis al een camera obscura. Flandin en Coste hebben vanaf 1851
deze hulpmiddelen zeker benut voor hun tekeningen. De exactheid ervan is
van een ‘fotografische’ kwaliteit.
Een vergelijking tussen deze bijna ‘fotografische’ tekeningen en de eerste ‘
objectief-analytische’ foto’s van Stolze (1882) wijst allereerst uit dat Stolze
goed op de hoogte was van het boek van Flandin en Coste en het als
inspiratiebron gebruikte. Hij heeft met behulp van zijn fotocamera vrijwel
dezelfde beelden van de antieke monumenten in Persepolis gemaakt door
grotendeels dezelfde gezichtspunten in te nemen. Hij creëerde dus als het
ware een fotografische pendant van de tekeningen. De fotocamera bracht
hem echter behalve voordelen, ook behoorlijk wat nadelen. Hij had weliswaar minder tijd nodig om de vele beelden op glasplaat vast te leggen, maar
het was zeker niet altijd even gemakkelijk om goede composities te maken.
Stolze diende dus rekening te houden met de ‘beperkingen’ van de recent
ontwikkelde fotografie. Zo was ook het vervoer van de zware en kwetsbare
apparatuur een probleem. Enkele foto’s laten zien dat de glasplaten tijdens
het transport zijn beschadigd. In vergelijking met de tekeningen van Flandin
en Coste tonen zijn foto’s niet het omgekeerde perspectief waarin de
monumenten of bas-reliëfs op de tekening zijn geplaatst. En de wijde omgeving kon, gezien de nog niet zo geavanceerde fotografische techniek en fotolens, niet in het fotobeeld worden opgenomen. Ook obstakels – ze zijn op
Stolzes foto’s te zien – als stenen, greppels en bouwfragmenten hinderden bij
het maken van goede foto’s. Flandin en Coste konden deze beeldvervuilingen
tijdens het tekenen ‘weglaten’ of indien noodzakelijk een ruïne of bas-reliëf
volledig en onbeschadigd weergeven. Stolze was als fotograaf tevens afhankelijk van de weersomstandigheden: zijn foto’s tonen schaduwpartijen of zijn
door het zonlicht overbelicht.
Wie de compositie van de tekeningen en de foto’s beziet, stelt ook vast dat
voor beide genres de Description de l’Égypte een inspiratiebron is geweest,
zowel in de meestal natuurgetrouwe weergave, als soms in een schilderachtige sfeer: mensen, dieren of bomen en struiken in de omgeving worden als
repoussoirs weergegeven om de verhouding van de monumenten tot uitdrukking te brengen. Net als Flandin en Coste in hun tekeningen, lijkt ook
Stolze zich bij het fotograferen aan deze conventies te houden. De meeste
van zijn composities bevatten een driedeling – éénderde lucht, éénderde
object en éénderde voorgrond. Toch is de weergave van de werkelijkheid op
de foto’s van Stolze in vergelijking met de tekeningen tastbaarder. De fotograaf heeft een momentopname gemaakt en heeft de werkelijkheid in de tijd
vastgelegd. De toeschouwer kijkt als het ware door de lens mee, waardoor
het lijkt alsof hij ter plaatse is. Hierdoor kan hij zelf de staat van de monumenten en de weersomstandigheden van het vastgelegde ogenblik waarnemen. De tekeningen van Flandin en Coste bieden deze kijkervaring niet. Ze

ogen minder ‘echt’, het blijven afstandelijke plaatjes, al hebben de tekenaars
moeite genomen hun waarnemingen zo natuurgetrouw mogelijk over te
brengen. Ze hebben zelfs de weersomstandigheden weergegeven door bijvoorbeeld schaduw op monumenten aan te brengen, waarmee de stand van
de zon kan worden bepaald.Voor de kijker zal het feit dat Flandin en Coste
in het weergeven van hun reconstructies met kleur werkten om het beeld
levendig te maken in hun voordeel hebben gesproken. Met de eerste fototechnieken kon geen kleur worden weergegeven. Echter, om toch ook foto’s
vaak levendiger te maken werden ze, zoals dat vroeger ook met tekeningen
gebeurde, met de hand ingekleurd.261 In de fotografie van Persepolis werd
kleur pas in 1921 toegepast. In het negentiende-eeuwse Perzië was, in vergelijking met Japan, nauwelijks vraag naar met de hand ingekleurde foto’s.
Reden is wellicht het reeds grote aanbod van kleurrijke Perzische miniaturen
en aquarellen geweest. In een artikel van Weston werd toen een ingekleurde
foto van de noordelijke ingang van de Honderd-Zuilenhal opgenomen.262
De tekeningen van Flandin en Coste vormen een goed uitgangspunt om er
de eerste ‘objectief-analytische’ foto’s van Stolze mee te vergelijken. Die vergelijking toont dat in het begin van de ontwikkeling van de fotografie en in
de drang naar een zo natuurgetrouw mogelijk weergeven van de werkelijkheid beide media elkaar aanvulden. Een goede bestudering van de details van
het spijkerschrift op de foto van Stolze was zonder tekeningen van Flandin
en Coste niet mogelijk. Op sommige foto’s van Stolze echter zijn details dan
weer duidelijker waarneembaar dan op de tekeningen van Flandin en Coste.
Zowel Flandin en Coste als Stolze geven slechts summiere opmerkingen bij
het beeldmateriaal omdat ze het onderzoek naar Persepolis niet willen beïnvloeden en de tekeningen en foto’s voor zich moesten spreken. Stolze wijdt
zijn betoog meer aan zijn ervaringen met de fototechniek dan aan het verwoorden van zijn gedachten over Persepolis.
Dieulafoy tracht de Achaemenidische architectuur in Persepolis in zijn boek
L’art antique de la Perse…(Parijs 1884-1885) te verklaren. Deze is voor hem
een uit vele kunstvormen van omringende culturen, in harmonie samengestelde kunst, die alleen tijdens de Achaemeniden heeft bestaan. Dat zijn
gedachten over Persepolis zijn beïnvloed door Viollet-le-Duc blijkt wanneer
hij schrijft de architectonische prestaties van de gotische kunstenaars in
Europa grootser te vinden dan die van de Achaemenieden. Zijn selectie van
twaalf foto’s, die door zijn vrouw Jane Dielafoy zijn gemaakt, is voor zijn
betoog echter niet van belang. Fotografie lijkt voor Dieulafoy eerder een
aanvullend medium te zijn geweest; hij blijft gericht op tekst en zijn eigen
getekende impressies en reconstructies. De foto’s staan in feite los van dit
alles.Wel zijn de foto’s, in vergelijking met die van Stolze, op een meer
creatieve wijze gemaakt en vullen Stolzes visueel beeld van de antieke monumenten in Persepolis aan. De resten worden op Dieulafoys foto’s monumentaal weergegeven. Een achttal foto’s vormt twee panorama’s, waarmee is
getracht het omgekeerde perspectief van de tekenkunst te evenaren. Persepolis wordt dus groots in beeld gebracht. Jane verwerkt in haar reisboek
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die door zijn echtgenote Jane zijn gemaakt, besteedt hij geen woord. Zij echter haalde haar inspiratie uit de wereld van de kunst: Persepolis wordt bij
haar groots en tevens sfeervol in beeld gebracht. Haar foto’s waren daarom
geliefd en werden vanwege hun schoonheid in meerdere reisverslagen opgenomen. Zo zijn haar foto’s medebepalend geweest voor de Europese beeldvorming van Persepolis.
Pas in het boek van Sarre en Herzfeld wordt de tekenkunst definitief terzijde geschoven en wordt er bewust met foto’s gewerkt.

haar zelfgenomen foto’s, maar de weergave in spiegelbeeld van deze foto’s en
de couleur locale in de gravures doen afbreuk aan het exact weergeven van
de werkelijkheid.
Sarres gedachten over Persepolis zijn alleen bekend uit de teksten van Herzfeld in Iranische Felsreliefs (Berlijn 1910). Herzfeld gaat op een bewuste en
selectieve wijze om met het hem ter beschikking staande fotomateriaal dat
hij als eerste ter discussie stelt. Hij heeft uit het beeldmateriaal een selectie
van 24 foto’s gemaakt, afkomstig van of gemaakt door Sarre, Burchardt, een
onbekende fotograaf of door hemzelf. Hij beseft dat hij geen compleet fotografisch beeld van Persepolis bezit en geeft bij zijn bespreking van de foto’s
aan welke fotobeelden nog nodig zijn om een volledig beeld te kunnen
samenstellen, want zijn streven is een zo volledig en compleet mogelijke
fotografische documentatie van Persepolis te verwerven. De foto’s in
Iranische Felsreliefs (Berlijn 1910) tonen nieuwe perspectieven op de antieke
monumenten, ook door de meer geavanceerde techniek. In het boek worden ook nieuwe close-ups gepresenteerd. Herzfeld zegt niet meer te willen
vertrouwen op de tekenkunst. Hij is – los daarvan – de eerste die stelt dat
de Achaemenidische kunst in Persepolis een oorspronkelijke kunst is, waarvan de wezenlijke vormen in Medië zijn ontstaan.
In Rapport sur l’état actuel (Berlijn 1928) bespreekt Herzfeld de verschillende
onderdelen van het terras. Hij plaatst het antieke paleiscomplex in een
historische en geografische context. Zijn informatie over de stad, die om
Persepolis lag, en de bouwresten, die hij in de omgeving van het terras heeft
aangetroffen, geeft door de panorama’s een aanvullend perspectief op het
complex. Zijn reportage is vernieuwend. Niet alleen omdat hij hogere en
gevarieerdere gezichtspunten heeft ingenomen, maar ook omdat de foto’s
objectief-analytisch van stijl en tevens sfeervolle beelden zijn. Herzfeld heeft
zijn foto’s bovendien zo gemaakt dat ze zijn pleidooi voor snelle archeologische opgravingen en restauratiewerkzaamheden ondersteunen: Persepolis
wordt enerzijds monumentaal en groots in beeld gebracht, maar anderzijds
ook als een complex in verval, waar spoedig een aanvang moet worden
gemaakt met schoonmaak- en restauratiewerkzaamheden, omdat anders dit
architectonisch en cultureel erfgoed verloren raakt.
Uit alle (proto)wetenschappelijke werken blijkt dat fotografie door Europese
onderzoekers in Persepolis toch op verschillende wijzen werd ingezet:
Stolze streefde met zijn fotoreportage naar een zo volledig en objectief
mogelijk beeld, maar zijn commentaar bij zijn foto’s is bewust kort en zakelijk en vooral gericht op de problemen met het fotograferen. Zijn publicatie
vormde lange tijd de enige fotografische weergave. Een volgende, even uitgebreide reportage van Persepolis werd pas in 1953 door E.F. Schmidt gepubliceerd.263
Dieulafoy zet zijn foto’s in om zijn betoog te verlevendigen, niet om zijn
teksten wetenschappelijk te verduidelijken. Fotografie blijft voor hem een
medium naast de tekenkunst. Aan de inhoud of vormgeving van de foto’s,
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3.49. Sarre/Herzfeld, ‘Iranische Felsreliefs’, 1910, XV, Friedrich Sarre, Große zur Platform führende Treppe.
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4.4. Antoin Sevruguin, Pont de Mendjil, (855), 21,2 x 16,3, Collectie Leeuwenburgh, Or. 25.616, Universiteitsbibliotheek Leiden.
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4. Fascinatie: Persepolis in de beleving van Europese reizigers (1858-1928)
Those who take pleasure in the accidental beauty of poverty and historical decay, those of us who see the picturesque
in ruins – invariably, we’re people who come from the outside.
Orhan Pamuk, Istanbul. Memories and the City,
Faber and Faber (Londen 2006), 231.

verblijven om vervolgens te beslissen hoe ze hun reis wilden voortzetten.
Ze konden per karavaan door Perzië reizen of individueel te paard gaan en
de route van de ‘chapar khanehs’, de posthuizen, volgen. De eerste manier
was tijdrovend, omdat met een karavaan maar één etappe per dag werd
bereisd. Het reizen werd daardoor eentonig en kostbaar. De meesten kozen
er dan ook voor om de route van de ‘chapar khanehs’ te bereizen. Deze
manier was weliswaar vermoeidender, maar wel efficiënter, omdat elke dag
drie of zelfs vier etappes kon worden afgelegd. De posthuizen waren vanuit
Teheran op afstanden van ongeveer 30 kilometer door het hele land
gebouwd om een geregelde postdienst te bewerkstelligen. De Perzische
overheid stelde een algemeen tarief voor het reizen per ‘chapar’ vast.
De beheerder van de posthuizen ontvingen een vast bedrag per paard.
De nachten brachten reizigers in de posthuizen door. Dit waren vaak niet
meer dan lemen huisjes zonder enig meubilair of voorzieningen. Ze voldeden zeker niet aan de toeristische standaardeisen, die toch ook al toendertijd door Europeanen werden gehanteerd.266
In 1890 kreeg de Engelse reisorganisatie Thomas Cook & Son van Nasser
ed-Din Shah de gelegenheid om de toeristische mogelijkheden in zijn land te
verkennen.267 In een kort verslag hebben de Cooks hun bevindingen weergegeven. Ze delen over het reizen in Perzië mee dat ze het als ongemakkelijk
en vermoeiend hebben ervaren. Het reistraject van Rasht naar Bushehr had
één maand in beslag genomen. Hierbij hadden zij zo’n 1600 kilometer afgelegd. De route van Shiraz naar Bushehr had zes dagen geduurd en was het
intensiefste onderdeel van de gehele reis geweest. Deze weg was een
opeenvolging van bergpassen, kende geen posthuizen en de afdaling was zo
steil, dat deze alleen te voet te maken was. (Fig 4.2-4.4) Terugkijkend op hun
reiservaring geven de Cooks vrouwen het advies om niet naar Perzië te reizen. Dat niet alle vrouwen deze ongetwijfeld goedbedoelde raad hebben opgevolgd, blijkt uit verschillende reisverslagen en foto’s van die tijd. (Fig 4.5)
De Cooks vonden sowieso maar weinig zaken in Perzië attractief om toeristen te enthousiasmeren om een reis te ondernemen. Zij verhalen dat de
hoofdstad Teheran weinig interessants biedt en adviseren een verblijf van
slechts drie of vier dagen. Het ten zuiden van Teheran gelegen Qom heeft in
hun ogen de heilige moskee als enige bezienswaardigheid. De steden Isfahan
en Shiraz kenden een geheel oosterse sfeer en bezaten een aantrekkelijke
bazaar, maar behalve het leven op straat was er tijdens hun verblijf weinig
anders te beleven. Wel is het voor reizigers in Shiraz interessant om de
graven van de Perzische dichters Saadi en Hafez, de tuinen van rijke Perzen

4.1 Reizen in Perzië: op weg naar Persepolis
In de tweede helft van de negentiende en in het begin van de twintigste
eeuw was het voor Europese reizigers nog steeds niet gemakkelijk om naar
de antieke monumenten in Persepolis te reizen. In vergelijking met andere
‘toeristische’ bestemmingen in het Nabije Oosten, zoals bijvoorbeeld steden
in Egypte of het Ottomaanse Rijk, dienden reizigers die een bezoek aan
Perzië en Persepolis wilden brengen, veel moeite en tijd te nemen om hun
bestemming te bereiken. Hotz schrijft dat een overlandreis van Londen naar
Teheran rond 1900 ongeveer veertien dagen in beslag nam, mits de aansluitingen goed verliepen en er uiteraard geen vertraging was. Ook geeft hij
uitgebreide informatie over verschillende wegen en routes in Perzië.
Als ondernemer had hij belang bij een goede infrastructuur in het land.
De Perzische overheid investeerde zelf maar mondjesmaat in de uitbreiding
van het wegennet. Wel werden concessies verleend aan Rusland en later ook
aan Engeland om de infrastructuur te verbeteren.264 De gebruikelijkste reisroute van Europa naar Perzië was om met de trein via Wenen en Budapest
naar Constantinopel te reizen. Hier namen reizigers dan een Oostenrijkse
of Russische stoomboot naar Batoumi (Georgië) aan de Zwarte Zee, om
vervolgens verder met de trein naar Bakoe te gaan.265 De reis naar Bakoe
duurde ongeveer 32 uur en werd meestal onderbroken om de plaatsen
Kutais (Koetasi, Georgië) en Tiflis (Tbilisi, Georgië) te bezoeken.
Aangekomen in Bakoe, de stad van oliebronnen en -raffinaderijen, vertrokken reizigers met een Russische stoomboot naar Anzali. Deze oversteek
over de Kaspische Zee nam ongeveer 36 uur in beslag. In Anzali konden
stoomboten niet aanmeren, omdat de zandbank ondiep en moeilijk bevaarbaar was; bij ruwe zee moesten reizigers vaak onverrichter zake terug naar
Bakoe om het met een volgende stoomboot, die zes dagen later vertrok,
opnieuw te proberen. Anzali was een geliefde plaats, omdat het aan een
lagune is gelegen. Zelfs Nasser ed-Din Shah had er een pittoresk zomerhuis
in de vorm van een vijf etages hoge pagode laten bouwen. Waren reizigers
eenmaal in Anzali, moesten zij met een boot de lagune oversteken om aan
de overzijde met een roeiboot door een smalle watergeul verder naar
Peribazaar te gaan. (Fig 4.1) Deze overtocht nam ongeveer drie uur
in beslag.Vanuit Peribazaar vertrok men dan in een rijtuig naar het ongeveer
6,5 kilometer verderop gelegen Rasht. Deze stad was eens een belangrijk
centrum voor de zijdehandel en nijverheid geweest, maar had die positie
eind negentiende eeuw verloren omdat de zijderups in dit gebied door
ziekten was geïnfecteerd. Reizigers konden in Rasht in een caravanserai
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en de Joodse wijk te bezoeken. Het is opmerkelijk dat na alle vrij weinig
enthousiaste informatie over de bezienswaardigheden in Perzië de Cooks
wel aanraden om de antieke ruines in Persepolis te bezoeken.268 In een
tweeëntwintig jaar later door Cook & Son’s uitgegeven brochure Information
for Travellers in Persia (1912) worden de antieke monumenten in Persepolis
zelfs als een must gepresenteerd, al zegt de tekst dat er sinds de reis van de
Cooks in 1890 nog maar weinig voor reizigers was verbeterd. Wel was het
inmiddels mogelijk om in telegraafstations van de Indo-European Telegraph
Company te overnachten.Vrouwen krijgen echter wederom het advies om
vooral niet naar het land van de sjah te reizen:
Since that tour was made, the conditions of transit on the route named have
slightly improved; but as regards sleeping accommodation and the most ordinary conveniences of civilized life, these are still of such a primitive and unsatisfactory nature that ladies should on no account attempt to journey…From
Pousa to Persepolis is about one farsakh*. The ruins are well worth a visit.269

Een geheel andere route die Europese reizigers konden nemen om naar
Perzië en Persepolis te gaan was, om het schip te nemen – tot 1869 via de
Kaap de Goede Hoop, daarna door het Suezkanaal, waardoor de reis met
vele weken werd bekort. Eenmaal in de Arabische Zee kon men via de
Perzische Golf naar Basra reizen om vanuit hier de reis richting het noorden
voort te zetten.Vele reizigers, onder wie Albert Hotz, hebben voor deze ‘van
zuid naar noord’-variant gekozen. Pas in de jaren twintig van de twintigste
eeuw, toen er meer wegen waren aangelegd, zou de manier van reizen in
Perzië definitief veranderen.Voor reizigers was het toen bijvoorbeeld ook
mogelijk om een luxeauto met chauffeur te huren en zich door het land te
laten rijden. (Fig 4.6-4.7)

4.1. Pagina album Rudolph Said-Ruete, snapshots van Enzeli landing stage, Peribazaar,
Boat at Peribazaar en Kola ferangi – Shah’s palace, Enzeli, 1910, Collectie Said-Ruete,
SR-56, Universiteitsbibliotheek Leiden.

Perzië onderzoek naar Islamitische kunst en cultuur verrichtte, dat hij de
fotostudio van Sevruguin in Teheran kon aanbevelen, terwijl die toen al door
diens dochters was overgenomen.272
Europese beroepsfotografen, zoals Antoin Sevruguin, die zich in de tweede
helft van de negentiende eeuw in het buitenland hadden gevestigd, speelden
graag in op de hausse aan oriëntalistische belangstelling in Europa. In hun
fotostudio’s of op straat maakten ze vele, meestal in scène gezette stereotype beelden – vrouwen en mannen in een oosters gewaad, in een zo oosters mogelijke omgeving – om op die manier aan de grote vraag van
bezoekende onderzoekers en reizigers naar het andere of het vreemde
tegemoet te komen.273 In de fotocollectie van Antoin Sevruguin bevinden
zich vele zogenaamde ‘odalisken’, derwisjen en andere oosterse typen om de
fantasie van cliënten te prikkelen. (Fig 4.8) Natuurlijk was er ook een grote
vraag naar ‘objectief-analytische’ of ‘natuurgetrouwe’ foto’s. Onderzoekers
verlangden immers naar exacte fotobeelden die de wetenschap konden
dienen.274 Naast informatie in reisboeken, kranten of later in de brochures
van Thomas Cook & Son werden ook tijdens bijeenkomsten van genootschappen en verenigingen veel reiservaringen uitgewisseld.275 Eenmaal in
Perzië zelf konden reizigers in lokale kranten, als de in Teheran uitgegeven

Reizigers hebben altijd een verlangen gekoesterd om hun reiservaringen
en -impressies te bewaren en over te brengen aan het thuisfront. Zeker de
fotografie gaf reizigers een belangrijk medium. In de beginjaren was het
tijdens het reizen echter niet gemakkelijk om beelden op glasplaat vast te
leggen. De fotograaf diende inzicht in de technische en chemische materie te
hebben en de moed op te brengen om naast een camera en statief ook een
donkere kamer, glazen platen en benodigde chemicaliën in zijn bagage mee
te nemen. De meeste Europese reizigers zagen hiervan af; zij wisten vaak
niet goed hoe een camera te bedienen en kochten en verzamelden liever
foto’s van beroepsfotografen. In de toen voor het eerst uitgebrachte
reisgidsen werden fotografen dan ook aan het lezerspubliek aanbevolen.270
Voor Perzië verschenen de eerste reisgidsen pas aan het begin van de
twintigste eeuw.271 Vóór die tijd werd reiservaring in Perzië vaak van mond
tot mond of via correspondentie overgeleverd. Frederick Roelker Wulsin
(1891-1961) schreef in 1933 aan de Amerikaanse archeoloog en kunsthistoricus Myron Bement Smith (1897-1970), die van 1933 tot 1937 in
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in Persepolis gemaakt. Hun snapshots geven echter wel een impressie van
hun manier van reizen.282

Écho de Perse. Journal Politique, Littèraire et Commercial, op zoek gaan naar
advertenties, waarin fotografen hun diensten en producten aanboden.276
Begin twintigste eeuw verschenen ook handboeken die reizigers uitlegden
hoe archeologische vindplaatsen te observeren en erover te rapporteren.277
De technische vooruitgang van de fotografie, zoals de uitvinding van de fotocamera met een filmrolletje (Kodak 1887), zorgde ervoor dat het fotograferen steeds ‘eenvoudiger’ werd en dat steeds meer reizigers zelf gingen
fotograferen.278 Reizigers waren vanaf dat moment niet meer afhankelijk van
beroepsfotografen en konden zelf bepalen wat zij wel of niet met behulp van
hun fotocamera wilden vastleggen. Dit leverde nieuwe en soms verrassende
persoonlijke perspectieven op die het kijken van mensen beïnvloedden. De
camera en de voortdurend korter wordende sluitertijd hebben vooral het
snelle kijken bevorderd, dat in elke cultuur weer anders kan zijn.279
Vroege voorbeelden van snapshots van Europese reizigers in Perzië zijn
voor zover bekend in Europese archieven vrij zeldzaam. In de Universiteitsbibliotheek Leiden bevindt zich een album met snapshots van de in Hamburg
geboren zakenman Rudolf Said-Ruete (1869-1946). Het bevat in totaal 150
foto’s: 71 verzamelde albumine drukken van Sevruguin, vier snapshots van
Macveigh-De Billier, de gezant van de Verenigde Staten in Perzië en 75 snapshots die in 1910 door Said-Ruete zelf en waarschijnlijk ook door een niet
bij naam genoemde reisgenoot zijn gemaakt. In zijn autobiografie schrijft
Said-Ruete dat hij in dat jaar in opdracht van de Duitse Bank voor zaken in
Perzië was.280 Zijn opnames geven een goede impressie van zijn persoonlijke
ervaring en zijn manier van kijken en informeren over hetgeen hij tijdens het
reizen belangrijk vond. De meeste van zijn snapshots zijn gemaakt in het
noordwesten van Perzië, in steden die hij op weg van Anzali naar Teheran
heeft bezocht. In eerste instantie lijkt het alsof Said-Ruete alleen die beelden
heeft vastgelegd die voor zijn zaken van belang waren. Echter, zijn vluchtige
snapshots van paleizen, moskeeën, caravanserais, bazaars en mensen en
route door Perzië, tonen zijn veel bredere kijk en laten vooral zijn belangstelling voor de cultuur en de samenleving zien. Speciaal zijn vooral die
snapshots die het reizen en het dagelijks leven op straat weergeven.
Sommige ervan suggereren dat de gefotografeerde mensen rechtstreeks de
camera binnenwandelen om een gesprek met de fotograaf aan te gaan. (Fig
4.9) De sfeer is vaak minder conventioneel dan die in foto’s van beroepsfotografen. Said-Ruete’s snapshots tonen alledaagse taferelen, maar ook hoe
hijzelf in een comfortabele, waarschijnlijk gehuurde wagen door Perzië
reisde. Daar waar de wegen onbegaanbaar waren en waar hij met zijn rijtuig
vast kwam te zitten boden mensen uit de omgeving hem een helpende hand.
(Fig 4.10) Zijn snapshots zijn overigens niet de vroegste die in Perzië door
Europeanen zijn gemaakt. Deze zijn, voor zover bekend, genomen door de
Engelsen Basil Williams (?-?), die vanwege zijn snapshots van Persepolis in het
volgende hoofdstuk wordt besproken en de diplomaat Ronald William
Graham (1870-1949), die voor zijn werk in 1897 in Teheran arriveerde en er
twee jaar lang woonachtig was.281 Graham en Said-Ruete hebben geen foto’s

4.2 Reizigers in Persepolis: van Brugsch tot Norden
In de periode 1858-1928 hebben vele Europese reizigers Perzië bezocht en
na hun reis ook nog eens de moeite genomen hun belevenissen en waarnemingen te beschrijven. Echter, niet al deze reizigers hebben een bezoek aan
Persepolis gebracht. De antieke overblijfselen waren, zoals ik al schreef, niet
altijd even gemakkelijk bereikbaar of voor sommigen blijkbaar toch geen
‘must’ om ze in hun reisprogramma op te nemen. Zo schrijft Reginald
Teague-Jones (alias Ronald Sinclair) in een ongepubliceerd manuscript dat
hij in 1926, komend vanuit Beirut, met de auto een reis door Perzië heeft
gemaakt en hij graag een bezoek aan Persepolis had willen brengen, maar dat
hij uiteindelijk toch andere plannen had gemaakt. Uit zijn manuscript blijkt
wel dat reizigers vrij bekend waren met verschillende antieke monumenten
in Perzië.
I could feel the enchantment of Shiraz, and I would have liked to stay there
longer, though not solely for the bulbuls and roses. I would have liked to visit
at leisure the great Achaemenian ruins that I had missed on my way down
(cv: vanuit Teheran); Pasargadae, Naqsh-i-Rustam, Persepolis, Istakhr, and the
Sasanian carvings near Qazerun, all within easy reach of Shiraz, and covering
one of the most eventful historic periods of the ancient world. So far as my
own work was concerned, there was really nothing to keep me in Shiraz, but
I had planned to made a side trip down to Bushire on the coast.283

Uit de door mij onderzochte Europese reisverslagen uit deze periode, die
ik grotendeels in de bibliografie van Wilson, A Bibliography of Persia (Oxford
1930) en in de bibliotheek van Hotz heb aangetroffen, blijkt dat elke reiziger
zijn eigen persoonlijke reden had om de beroemde antieke overblijfselen te
bezoeken, te beleven en in een reisverslag in beeld te brengen. Het was voor
Europese reizigers zeker niet eenvoudig om het indrukwekkende beeld van
Persepolis dat zij met alle zintuigen hadden waargenomen over te brengen in
een reisverslag. De meeste verhalen over de antieke overblijfselen kennen
wellicht om die reden – maar óók omdat veel reizigers slechts ‘zagen’ wat
hun reisgids hen liet zien, in de traditionele volgorde – eenzelfde opzet en
structuur, die ook bij de vroegere reizigers is waar te nemen.Vooral bij de
beschrijving van de verschillende Achaemenidische monumenten houden de
meeste reizigers die volgorde aan zoals zij die onbewust na het betreden van
de Toegangstrap van het ene na het andere monument volgden. De reizigers
vertellen hoe zij na het bestijgen van de Toegangstrap op het terras aankwamen om door de Poort van alle Landen te gaan en vervolgens de Apadana
aanschouwden. Hierna volgen dan de beschrijvingen van de verschillende
paleizen, zoals die van Darius, Xerxes en de Honderd-Zuilenhal. Tot slot
bewonderen ze de rotsgraven in de bergwand en hebben ze vanaf het eerste
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men zich kon spiegelen. Wellicht hebben die standaardteksten ook te
maken met het feit dat populaire reisgidsen met de nieuwe archeologische
informatie over Persepolis ontbrak. De officiële opgravingen gingen immers
pas in 1931 onder leiding van Ernst Herzfeld van start.
In vergelijking met de vroegere reisverslagen zijn er echter toch twee
nieuwe elementen in de reisverhalen uit de periode 1858-1928 op temerken: allereerst wordt de Achaemenidische kunst in Persepolis veel meer
vergeleken met de Assyrische. Daarnaast worden gedeelten van het
spijkerschrift, dat reizigers op de monumenten zagen regelmatig vertaald
weergegeven. De inbreng van deze nieuwe informatie had uiteraard te
maken met ontwikkelingen op archeologisch gebied. Het Europese en vooral
het Engelse publiek was door toedoen van Austen Henry Layard (18171894), die vanaf de jaren 1845 in Mesopotamië, in steden als Nimrud en
Nineveh, opgravingen had verricht, in de ban geraakt van het Bijbelse Assyrië.
De vele spectaculaire vondsten die naar het British Museum werden overgebracht, zoals de in 1852 gevonden monoliet van een stiergod uit Niniveh,
baarden opzien en zorgden ervoor dat het publiek vertrouwd raakte met de
vormen van deze kunst.284 Het is dan ook niet verwonderlijk dat de reizigers
de nieuwe kennis uit het antieke Assyrië, waarover uitgebreid in kranten
werd bericht, alsook de informatie die voortkwam uit de ontcijfering van het
spijkerschrift (Lassen 1836 en Rawlinson 1846), gebruikten om de kunst in
Persepolis te begrijpen en te verklaren.
Naast alle standaardteksten in reisverslagen uit de periode 1858-1928 zijn
vooral die tekstpassages interessant, waarin een persoonlijke kijk wordt
gegeven. Dit element betreft in vele gevallen de motieven die reizigers hadden om Persepolis te bezoeken, de indruk die het complex op hen maakte
of de wijze waarop zij de omgeving en de Achaemenidische monumenten
ervoeren. Reizigers die een kort bezoek aan Persepolis brachten, konden in
hun reisverslag vaak niet meer dan alleen hun eerste indrukken weergeven
en de grove lijnen van het complex beschrijven. Details werden bij zo’n
bezoek vaak over het hoofd gezien of geheel niet vermeld. De meeste
reizigers bezochten naast Persepolis ook andere antieke plaatsen in de
omgeving van het complex zoals Pasargadae, Naqsh-e Rostam en Naqsh-e
Rejab.
Toen in 1858 de eerste foto’s van Persepolis verschenen, maakten ook
‘gewone’ reizigers vanaf dat moment dankbaar gebruik van deze nieuwe
‘objectieve’ beelden. Foto’s werden eerst als gravures en daarna al vrij snel
met behulp van verschillende grafische technieken zoals de fotolithografie,
de fotoxylografie en de heliogravure als illustratiemateriaal in reisverslagen
opgenomen.285 Net als tekeningen dienden foto’s allereerst om het verhaal
te onderbouwen en te verlevendigen. Opmerkelijk is vervolgens dat door
de opname van foto’s als illustratie in reisboeken, de teksten van deze
‘gewone’ reizigers al snel nog nauwelijks van de standaardteksten afweken.
In de door mij bestudeerde reisverslagen zijn waarschijnlijk om die reden
geen persoonlijke en zeker ook geen, zoals bij vroegere reizigers,

4.3. Albert Hotz, ‘On the road from Bushire to Shiraz. Kotel-i-Dokhter’ (195), Album 9,
no. 67, Fotocollectie Hotz, Universiteitsbibliotheek Leiden.

rotsgraf een goed zicht op het gehele complex.
Veel reizigers verwijzen, zoals eveneens gebruikelijk was bij hun vroege
voorgangers, welke literatuur zij vóór vertrek bestudeerden of gedurende
hun reis meenamen. De bekendste waren de werken van Tavenier (1679),
Thévenot (1689), De Bruijn (1711), Mandelslo (1719), Chardin (1735),
Niebuhr (1772), Ouseley (1819-1823), Ker Porter (1821), Fraser (1834),
Texier (1839, 1842-52), Rawlinson (1849), en Loftus (1857).
Kortom, in veel verhalen over Persepolis zijn herhaaldelijk dezelfde tekstpassages, verhaalelementen of standaardteksten te vinden. Het verhaal over
Persepolis begint vrijwel altijd met de historische ervaring die wordt beleefd bij het aanschouwen van het complex. Standaard is het tellen van het
aantal treden van de Toegangstrap en de mededeling dat deze zo geleidelijk
zijn aangelegd, dat ze met meerdere ruiters te paard tegelijk te bestijgen
zijn.
In de meeste reisverhalen worden de nog staande zuilen van de Apadana
geteld en worden de ‘graffiti’ opgemerkt, die eerdere reizigers hebben nagelaten. De meesten uiten ook altijd bewondering voor het beeldhouwwerk,
waarover wordt opgemerkt dat het lijkt alsof het zojuist uit de steen is gehouwen. Ook noemt men de glanzende grijze of zwarte steensoort waarin
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fantasievolle beschrijvingen over Persepolis te vinden. Eerder verwijzen reizigers bij het beschrijven van de hen onbekende kunst in Persepolis naar de in
hun boek opgenomen illustraties. Ze geven er dan de voorkeur aan dat de
lezer met behulp van deze fotografische beelden zich een beeld vormt van
de Achaemenidische kunst.
Tijdens mijn onderzoek heb ik allereerst gekeken naar de soorten foto’s van
Persepolis in de door mij onderzochte reisverslagen, om te achterhalen
welke monumenten de meeste indruk op reizigers hebben gemaakt en waar
hun belangstelling naar uitging. Ik was benieuwd of de illustraties aansloten
bij het verhaal en of dit in vergelijking met vroegere reizigers door de opgenomen fotobeelden dan ook exacter werd. Bij de analyse van de foto’s was
het voor mij vanzelfsprekend om naast de compositie, de fotograaf, het aantal en indien mogelijk ook de fototechniek te achterhalen. Hoewel het ingenomen standpunt en de compositie soms iets onthullen over het
waarnemen van de reiziger zelf, zijn lang niet alle foto’s door reizigers zelf
gemaakt.Vaak werden ze gekocht, geleend of uit reisboeken van vroegere
reizigers overgenomen. De door sommige reizigers nagelaten fotocollecties,
die ik in archieven heb aangetroffen, heb ik op eenzelfde wijze geanalyseerd
en meegenomen in mijn verslaglegging. Duidelijk is, dat niet elke reiziger
even bewust met Persepolis of met het fotograferen ervan bezig is geweest.
In enkele reisverhalen is zelfs niet met zekerheid te achterhalen of de betreffende reiziger de antieke monumenten wel heeft bezocht.
Het opvallendste resultaat van mijn onderzoek naar gedrukte reisboeken
uit de periode 1858-1928 is dat foto’s bijna als iconen bij de tekst zijn
opgenomen. In veel reisboeken zijn illustraties van de imposantste zaken in
Persepolis zoals de Toegangstrap, de Poort van alle Landen en de bas-reliëfs
weergegeven, in de vorm van een gezicht op het gehele complex, een gezicht
op een monument en close-ups van specifieke onderdelen. De foto’s en
tekst zoomen als het ware in op het complex. In de meeste reisverslagen
wordt echter nauwelijks naar de illustraties verwezen, noch worden ze
besproken. Het lijkt alsof de illustraties alleen ter afwisseling of verfraaiing
van de tekst zijn opgenomen. Slechts een enkele keer trof ik ook iets nieuws
aan: een persoonlijke waarneming, beleving, zienswijze of een ander of nieuw
vormgegeven visueel beeld; kortom, een nieuw individueel perspectief. Deze
details maakten het standaardverhaal over Persepolis dan weer bijzonder en
boden een welkome aanvulling op de perspectieven die onderzoekers en
fotografen hebben gegeven. In de hieronder volgende beschouwing van
reisverslagen uit de periode 1858-1928 bespreek ik behalve de tekst ook de
in de reisverslagen opgenomen illustraties van Persepolis. Tevens bespreek ik
de door een reiziger verzamelde fotocollecties die ik tijdens mijn onderzoek
in archieven heb aangetroffen en geïnventariseerd.

REISVERSLAGEN PERZIë 1858-1900
De tweede helft van de negentiende eeuw in Perzië was een tijd van vele
hervormingen op politiek, militair, economisch en cultureel gebied. Deze
hervormingen die met het aan de macht komen van Nasser ed-Din Shah
(1848-1896) en aanvankelijk op initiatief van zijn grootvizier Mirza Taqi Khan
werden doorgevoerd, zorgden ervoor dat het land voor Europeanen op
zakelijk gebied aantrekkelijker werd. De al genoemde verbetering van de
infrastructuur, de aanleg van telegraaflijnen en de bouw van posthuizen
leidden ertoe dat het voor reizigers comfortabeler werd om door Perzië te
reizen.286 De vele veranderingen leidden ertoe dat velen op een nostalgische
wijze begonnen te hunkeren naar de goede oude tijd. De Duitse fotograaf
Ernst Hoeltzer, die als ingenieur voor de Persian Telegraph Service in Perzië
werkzaam was geweest en zich uiteindelijk in Julfa, Isfahan, had gevestigd,
was één van hen. In zijn correspondentie met familieleden verwoordt hij zijn
gedachten over de buitenlandse invloed en de snelle veranderingen in het
Perzië van zijn tijd. Hij had zich om die reden ten doel gesteld om al datgene
wat nog van het oude Perzië restte met behulp van fotografie voor het
nageslacht vast te leggen en merkte, heel oplettend, het volgende op:287
Persiens und auch Isphahan (sic) steht auf der Schwelle der Kulturumwandlung, und man beginnt bereits seit einigen Jahren, viel fremden, meist
europäischen Stil und Luxus dort einzuführen und einzurichten. Die alten
Gebäude, Sitten und Gebräuche (Selbst die Kleidung) verschwinden
allmählich, so dass in wenigen Jahren vieles von Chardin und Tavernier
Beschriebene gar nicht mehr aufzufinden möglich sein wird. Man wird
deren Aussagen zuletzt bezweifeln und verwerfen. Ferner hatte ich Zeit und
Gelegenheit, mehrere der interessantesten Landschaften, Gebäude und Plätze
während der letzten Jahre meines dortigen Aufenthaltes photographisch
abnehmen zu können, was mir umsomehr Vergnügen bereitete, als diese
Aufnahmen mehrere alte Gebäude betrafen, die bald hiernach zerstört
wurden.288

In de jaren 1860 en 1861 trok een officiële missie uit Pruisen door Perzië
om de diplomatieke betrekkingen met dit land te bestendigen. De leden van
deze missie wilden naast het verrichten van diplomatieke taken tevens
onderzoek doen naar de Perzische geschiedenis en cultuur. Eén van de leden
uit het gezelschap was de egyptoloog Heinrich Karl Brugsch (1827-1894) die
aan de Koninklijke Universiteit in Berlijn doceerde en tevens als assistentdirecteur bij het Koninklijk Egyptisch Museum werkzaam was. Het gezelschap vertoefde één jaar in Perzië en bracht een bezoek aan steden als
Tabriz, Teheran, Hamadan, Isfahan, Shiraz, Bushehr en Kashan. Brugsch heeft
zijn reisbelevenissen in Reise der K. Preussischen Gesandtschaft nach Persien
1860 und 1861 (Leipzig 1863) beschreven. In zijn voorwoord geeft hij aan
geen wetenschappelijk werk te willen schrijven. Tevens zegt hij, en dat is
nogal bijzonder, standplaatsgebonden te zijn. Hij is zich bewust Europeaan,
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Noord-Duitser en Christen te zijn en heeft door die bril zijn verhaal
over de gebruiken, zeden en gewoonten in Perzië weergegeven. In 1880
keerde Brugsch wederom voor werkzaamheden terug naar Perzië waar
hij toen negen maanden verbleef. In zijn tweede boek, Im Lande der Sonne.
Wanderungen in Persien (Berlijn 1886), beschrijft hij zijn indrukken over de
veranderingen die in Perzië gedurende de vijfentwintig jaar na zijn eerste
verblijf hadden plaatsgevonden.289
Zijn boek uit 1863 beschrijft zijn karavaanreis door Perzië en is in twee
delen uitgegeven. In het eerste deel komt de reis van Teheran naar het
zuiden van Perzië en terug aan de orde. In het tweede deel reist Brugsch
naar Hamadan, Isfahan, Shiraz, Pasargadae en Persepolis en keert hij via
Shiraz en Isfahan terug naar de hoofdstad. De leden van de missie waren
slechts twee dagen in Persepolis. Zij bestudeerden de monumenten en
maakten vele aantekeningen. Hoewel Brugsch ziek was op het moment dat
hij Persepolis bezocht, deelt hij mee zeker geen spijt te hebben van het feit
dat hij de reis naar de site heeft ondernomen. Het geheel maakt veel indruk
op hem. Opmerkelijk is dat hij vermeldt dat ook de Perzen die de karavanen
begeleidden, onder de indruk waren van het paleiscomplex. Het tweedaagse
verblijf was echter veel te kort om de site grondig te onderzoeken. Brugsch
geeft aan slechts een ‘schildering’ van de antieke monumenten te kunnen
geven en verwijst voor een grondige studie over Perzië naar de boeken van
de geograaf Ritter en de oriëntalist Lassen. Hijzelf heeft voor het schrijven
van zijn boek kennisgenomen van de reisverslagen van Chardin, Morier,
Lady Sheil en De Gobineau.290
Brugsch vertelt geen standaardverhaal over Persepolis, maar informeert
over de Achaemenidische koning en zijn volkeren, vergelijkt de kunst in
Persepolis met die van het antieke Egypte en wijst op Grieks-Ionische
invloed. Hij vermoedt dat de Achaemenidische kunst ook verwantschap
vertoont met de Assyrisch-Babylonische. Als een kunsthistoricus geeft hij
met behulp van de illustraties zijn bevindingen weer en hoewel hij in de
inleiding schrijft slechts een schets te willen geven, is zijn verhaal over
Persepolis vakkundig en gedetailleerd. Brugsch heeft dus oog voor de
Perzische geschiedenis en tracht met behulp van de antieke schrijvers de site
in een historische context te plaatsen. Persepolis maakt diepe indruk op
hem. De architectuur is, zo constateert hij, geheel anders dan die hij in
Egypte heeft waargenomen. Hij vindt de vormgeving van de Achaemenidische
paleizen veel sierlijker en luchtiger. Ook wijst hij erop dat de architectuur
wellicht meer verwant is aan die van de Grieken dan in eerste instantie lijkt:

körperliche Masse ist, welche den Eindruck des Grandiosen hervorruft,
wirkt die persepolitanische Ruine grade in entgegengesetzter Richtung
durch das schlanke, luftige, fast möchte man sagen zierliche Element ihrer
Formen und Umrisse. Sie gemahnt in mancher Beziehung an eine griechische
Verwandtschaft, die vielleicht thatsächlich begründeter ist, als sie auf den
ersten Augenblick erscheinen möchte.291

Brugsch signaleert dat de monumenten versierd zijn met spijkerschrift en
geeft een vertaling van enkele regels. Hij vindt het moeilijk om een precieze
beschrijving van de fabeldieren van de Poort van alle Landen te geven en
hecht ook om die reden belang aan illustraties, die veel beter dan woorden
de kenmerken van de Achaemenidische kunst overbrengen. De lezer kan
met behulp van de illustraties in zijn boek, te weten houtgravures, gekleurde
lithochromieën naar tekeningen van zijn reisgenoot jonkheer Von Minutoli
en van Brugsch zelf, of naar foto’s van de Italiaanse kolonel Luigi Pesce, een
oordeel over deze kunst vormen:
Wir dürfen als einfache Reisebeschreiber uns nicht in Vermuthungen über die
räthselhafte Bedeutung jener kolossalen Thorwächter ergehen, und überlassen es dem denkenden Leser, sich eine Vorstellung darüber zu bilden, wozu
ihm die vorstehende, nach der Natur und nach der Photographie aufgenommene Abbildung nicht ohne wesentlichen Nutzen sein wird.292 (…)
Die Abbildungen, welche wir hier folgen lassen, und welche nach Photographien in getreuer Nachbildung ausgeführt worden sind, werden im Stande
sein, mehr als Beschreibungen es vermögen, eine wenigstens allgemeine
Vorstellung von dem Charakter der persepolitanischen Trümmer zu geben.293

Het is dus opmerkelijk te kunnen vaststellen dat de allereerste foto’s door
Pesce vrijwel meteen voor illustraties in reisverslagen werden gebruikt.
Persepolis wordt in vijf houtgravures en één gekleurde lithochromie
verbeeld. (Fig 4.11-4.13) De eerste houtgravure, naar een schilderachtige
tekening van Minutoli, toont het tentenkamp van de Pruisische missie, waarbij de leden, de Perzische begeleiders, paarden, honden, schapen en een os in
beeld zijn gebracht. De toeschouwer krijgt met de os en ezels een bijna
Bijbels tafereel voorgeschoteld van hoe de onderzoekers de dagen in
Persepolis hebben doorgebracht.Van Persepolis zelf is op deze gravure
alleen een gedeelte van het noordwestelijke deel van het terras zichtbaar.
Rechts in de verte zijn de trappen zichtbaar en doemen de Poort van alle
Landen en de zuilen van de Apanada op. De drie andere houtgravures tonen
de Poort van alle Landen, een bas-reliëf van de Koning op de troon gedragen
door de volken van alle landen en een bas-reliëf met Paleiswachten een lans
dragend. Deze gravures zijn vrij schetsmatig en weinig gedetailleerd. Het perspectief of de ruimtelijke verhouding is niet altijd goed weergegeven. De gravure van de Poort van alle Landen toont meer van de rechtersfinx dan in
werkelijkheid vanuit dit gezichtspunt waarneembaar is. De houtgravure van

Ich sah in Persepolis nicht zum erstenmale eine zusammenhängende Ruine
des Alterthumes. Aegypten und ein längerer Aufenthalt in diesem Lande der
Vorzeit hatten mich an den erhebenden Anblick gewöhnt. Und dennoch muss
ich gestehen, dass Persepolis und seine Reste einen tiefen Eindruck in mir
hervorriefen, ganz verschieden von dem, welchen ich bei dem Anblick
altägyptischer Denkmäler zu empfinden plegte. Während es hier die
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een deurpost en een raamkozijn is naar een tekening van Brugsch zelf. De
gekleurde lithochromie van een koningsgraf is waarschijnlijk naar een foto
van Pesce. De foto die voor de gekleurde lithochromie is gebruikt, vertoont
schaduw. Hierdoor is het bovenste gedeelte van het bas-reliëf van het
koningsgraf slecht zichtbaar. De lithochromie is bovendien in spiegelbeeld
weergegeven. Hoewel Brugsch dus de eerste fotografische beelden van
Persepolis heeft ingezet, bieden de houtgravures en de gekleurde lithochromie naar deze foto’s de lezer geen exact beeld van de architectuur. Het visuele perspectief op de site blijft beperkt, mede omdat er slechts enkele
illustraties in het boek zijn opgenomen.

Ussher beschrijft de ontstaansgeschiedenis van het complex en zegt dat de
wetenschap heeft aangetoond dat Darius degene was die opdracht heeft
gegeven het te bouwen. Tevens besteedt hij aandacht aan de brandstichting
door Alexander de Grote en refereert hierbij aan Quintus Curtius en
Plutarchus. Zijn informatie over het complex bestaat uit een beschrijving van
het terras, de Toegangstrap en de Poort van alle Landen, waar hij de in steen
gebeitelde namen ontdekt van onder andere Malcolm, Harford, Jones en
Texier. Hij vervolgt zijn verhaal met een beschrijving van de paleizen, de
Assyrische invloed op de Achaemenidische kunst, het ondergrondse gangenstelsel en het interieur van een rotsgraf. Ussher verifieert wel de informatie
uit de boeken die hijzelf had gelezen. Zo nam Chardin volgens hem nog
negentien zuilen waar; zelf telde hij er maar dertien bij de Apadana en twee
bij de Poort van alle Landen.Voor lezers die weinig kennis hebben van de
architectuur van Persepolis is de beschrijving van Ussher al snel eentonig.
Zij zullen zich moeilijk een voorstelling van het complex kunnen maken,
vooral ook omdat een plattegrond van Persepolis in zijn boek ontbreekt.
Kortom, zijn informatie over Persepolis is vrij zakelijk en grotendeels afkomstig uit de door hem gelezen literatuur. Alleen zijn bewondering voor het
complex voegt een persoonlijk element aan het verhaal toe:

In de teksten van John Ussher, Ármin Vámbéry, Tinco Martinus Lycklama à
Nijeholt en August H. Mounsey is nauwelijks nieuwe informatie over Persepolis te vinden. Ook de illustraties zijn weinig exact of vernieuwend. In deze
reisverslagen wordt het bekende standaardverhaal verhaald. De vier reizigers
hebben voornamelijk voor hun plezier door Perzië gereisd en bij de
beschrijving van Persepolis vooral de nadruk gelegd op hun eerste impressies en gevoelens. Toch kan juist hun bewondering voor Persepolis als nieuw
element aan de perceptie ervan worden toegevoegd.
John Ussher geeft in zijn A Journey from London to Persepolis (Londen 1865)
aan, geen wetenschappelijk pretenties te hebben. Hij wil slechts, zij het ook
heel nauwkeurig, over datgene verhalen wat hij zelf gezien en vernomen
heeft, maar refereert ook aan berichten van andere reizigers. De bronnen
die Ussher voor het samenstellen van zijn reisverslag heeft gebruikt, zijn:
Chardin, Loftus, Ker Porter en Texier. Hoewel Ussher, die lid was van de
Royal Geographical Society, zijn reis naar Perzië in eerste instantie puur
voor zijn plezier wilde maken, trachtten hij en zijn reisgenoot toch ook door
te dringen in de gevaarlijke bergen van Daghestan. Dit was een gebied waar
al lange tijd door veldheer Schamyl en de volkeren van de Kaukasus een vrijheidsstrijd tegen de Russen werd geleverd. Ussher geeft aan weinig toe te
kunnen voegen aan de informatie over Persepolis die vroegere reizigers hebben overgeleverd. Over Persepolis, zo concludeert hij, is weinig nieuws mee
te delen. Alleen nieuwe opgravingen kunnen nieuwe gegevens leveren:

The mighty work, perfect as it still is, save in a few trifling details, serves, as
its founder doubtless intended it should, to perpetuate to future ages the
memory of the power and magnificence of the proudest monarch of ancient
times; while the beauty of the architecture and the delicacy of the ornaments
of the buildings which it bore – the dwelling of the Great King – show to
what excellence many of the arts had already arrived in those long-past ages
of which we possess but such dim and hazy ideas.295

In het reisverslag van Ussher is één gekleurde lithochromie van Persepolis
opgenomen. (Fig 4.14) Het toont een schilderachtig gezicht op het complex,
liggend in de vlakte van Marvdasht, met het imposante gebergte op de
achtergrond. De twee Perzen met vier kamelen op de voorgrond maken
het tot een sfeervol tafereel.
Toen de Hongaarse oriëntalist Ármin Vámbéry (1832-1913) op 2 oktober
1861(?) in het donker te paard richting Persepolis reed, had hij het voorgevoel iets overweldigends te zien te krijgen. Bij het aanbreken van het licht
zag hij in de verte het antieke complex voor zich opdoemen. Met veel eerbied besteeg hij de Toegangstrap om vervolgens voor de Poort van alle
Landen te verschijnen. Op dat moment werd hij zo overmand door al het
imposante dat hij te zien kreeg, dat hij zittend op een steen eerst een kwartier nodig had om alle indrukken te verwerken. Het was volgens Vámbéry
alsof de aanblik van de sfinxen hem in een zuil had doen veranderen:

We had now visited all the more important objects of interest in these remains, the most remarkable monuments of ancient Persia, embracing a long
period of history, and extending over the many years which elapsed from the
time of Darius, son of Hystaspes, and Xerxes, and that of the conqueror of
the Emperor Valerian, about the two hundred and sixtieth year of our era.
Not being, unfortunately, either antiquaries or artists, we could not add
anything to the information so laboriously gathered by former travellers, to
which, unless some future excavations should reveal objects now concealed, it
would seem there is but little to be added.294
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4.2. Ansichtkaart, Route Enzeli-Teheran, Collectie Said-Ruete, SR-57,
Universiteitsbibliotheek Leiden, Oosterse collecties.

4.5. Foto Albert Hotz, ‘On the road from Tabreez to Tiflis. A German lady travelling in
Persia’, (490), 1890/1, Album 3, 31, Fotocollectie Hotz, Universiteitsbibliotheek Leiden.

4.6.Van Eelde, Rijksmuseum Amsterdam, Collectie Bierens de Haan 03, RP-F-00-5199,
Album 463, nr. 20. ‘Pasargadae. 15/5. Graf van Cyrus, een eenzaam uit de vlakte
oprijzend monument (naby het gehucht Masjid-i-Mader-i-Suleiman).

4.7. A.G.A.Van Eelde, Rijksmuseum Amsterdam, Collectie Bierens de Haan 03, RP-F-005199, Album 463, nr. 34. ‘Rezan. 5/6. De Perzische herberg te Rezan (tusschen
Kashvin en Hamadan), waar het luncheon gebruikt werd.’
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4.10. Rudolph Said-Ruete, Carriage road Rescht - Lahijan, snapshot, 1910,
Collectie Said-Ruete, SR-56, Universiteitsbibliotheek Leiden.
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aan dat hij enkele onderaardse gangen heeft bekeken en beschrijft tot slot
de rotsgraven. Hij merkt terecht op dat het precieze jaar van de aanvang van
de bouw, de functie van het complex en de al of niet door Alexander de
Grote aangerichte brandstichting voor onderzoekers nog onduidelijk is.
Vámbéry signaleert, zoals later in tijd ook Flandin en Coste hebben opgemerkt, nomaden in de omgeving, met wie hij gedurende zijn verblijf contact
had en die de rotsgraven gebruikten als voorraadplaatsen voor koren en
stro. Nomaden worden tevens in andere reisverslagen genoemd om nieuwigheden of authentieke verhalen over Persepolis naar voren te brengen.
De nomaden adviseerden hem vanwege de vele aanwezige djinns vooral niet
in het donker op het terras te verblijven. Hij concludeert dat Perzen respect
tonen voor het verleden en bewondering hebben voor Persepolis. Zijn verhaal over de Arabieren in het verleden en de in de omgeving van Persepolis
levende nomaden die veel in Persepolis zouden hebben verwoest, en over
Europese reizigers die veel hebben meegenomen, sluit niet aan bij zijn eerdere constatering dat er weinig op deze plaats is vernield. Ook Vámbéry trof
veel graffiti aan op delen van de antieke monumenten, zowel verzen als
inscripties. Hij somt namen van bekende Engelse reizigers op en was na
lange tijd zoeken verheugd één Hongaarse naam te hebben gevonden. Zijn
ontdekking gaf hem zoveel vreugde dat hij zijn eigen naam er spontaan naast
beitelde.
In Vámbéry’s boek is één lithogravure van Persepolis opgenomen, het is een
gezicht op het terras vanuit het noorden weergegeven, met een theatrale
wolkenpartij en enkele kleine menselijke figuren als couleur locale op de
voorgrond.(Fig 4.15) De Toegangstrap en de Poort van alle Landen zijn
duidelijk zichtbaar. Een soortgelijk gezicht, waarbij vooral de nadruk op de
contouren ligt, is terug te vinden in het boek van Fergusson (1851) en die
van Flandin en Coste (1851, DLII, 78 - Fig 3.6).
In 1865 besloot de in Beetsterzwaag in Friesland geboren jonkheer Tinco
Martinus Lycklama à Nijeholt (1837-1900) een reis naar Perzië, Mesopotamië, Syrië en Palestina te ondernemen. Hij had geschiedenis, geografie en
talen zoals Arabisch en Perzisch gestudeerd en was vermogend genoeg om
te reizen. Hij was nieuwsgierig naar de zeden en gewoonten van andere
culturen en wilde graag dat wat reizigers in hun boeken meedeelden zelf
verifiëren en ervaren. Uit zijn reisverslag Voyage en Russie, au Caucase et en
Perse…(Parijs 1872, 1873 e.v.) blijkt dat hij een ongebruikelijke reisroute
heeft genomen. Hij reisde niet via de Middellandse Zee naar Syrië, zoals de
meeste reizigers in zijn tijd deden, maar via Moskou, omdat hij in de voetsporen van Jean Baptiste Tavernier wilde reizen. Tavernier had in 1686 deze
route in zijn reisplan opgenomen, maar zijn reisbelevenissen nooit kunnen
weergeven, omdat hij al snel aan griep overleed.Vanuit Parijs vertrok
Lycklama à Nijeholt naar St. Petersburg en Moskou om vanhier via de
Kaspische Zee naar Tiflis te gaan. In deze stad bracht hij de winter door
om in het voorjaar verder naar Teheran te gaan, waar hij enkele maanden
verbleef. In oktober 1866 reisde hij per chapar door naar Isfahan en Shiraz.

Es ist ein unbeschreibliches Gefühl der Ehrfurcht, ja der grenzenlosen
Achtung, mit dem ich die Treppe hinauf durch den gigantischen Tohrweg zum
Theile der Kolonaden gelangte. Hier war ich vom Ausdrucke der imposanten
Erscheinung derartig übermannt, dass ich, auf einen Block mich niedersetzend,
sowohl die Säulen, als auch die ringsumher zerstreuten Ruinen mit stummer
Bewunderung ansehend, mehr als eine Viertelstunde so still, so bewegungslos
dasass, als hätte der Anblick dieser dunkeln Figuren mich selbst in eine Säule
verwandelt.296

Vámbéry reisde in opdracht van de Hongaarse academie voor wetenschappen door Perzië en had zich als derwisj verkleed om, zoals hij schrijft, niet
op te vallen. Hij koesterde vooral belangstelling voor het sji’isme. Zijn reis
door Perzië verliep in grote lijnen van Trabzon naar Teheran, Isfahan, Shiraz,
Persepolis, Pasargadae, Naqsh-e Rustam en weer terug naar Teheran.
Hij reisde in karavaan naar Persepolis en werd gedurende de hele reis
vergezeld door de al genoemde Minutoli, de leider van de Pruisische
expeditie en zijn neef Von Grolman.297 Vámbéry heeft voor zijn reis veel
literatuur bestudeerd. De belangrijkste boeken zijn die van Chardin, Niebuhr,
Ouseley, Texier, Malcolm, Fraser, Rawlinson, Ker Porter en Loftus. Hij merkt
op dat hij Fraser heeft gebruikt om Persepolis te beschrijven, een ander
omvangrijk wetenschappelijk werk paste immers niet in zijn bagage. Uit zijn
reisverslag Meine Wanderungen und Erlebnisse in Persien (Pest 1867) blijkt dat
Vámbéry drie dagen in Persepolis heeft vertoefd. Hij geeft een bijna impressionistische schildering als hij vertelt over de kleuren van het complex die
veranderden zodra de zon opkwam. De bas-reliëfs zagen er dan zo fris uit,
dat het leek alsof ze net uit de steen waren gebeiteld.Vámbéry was verbaasd
te ontdekken dat alles in Persepolis nog in zo een goede staat was en dat er
nog veel te zien was. Op uitnodiging van een niet bij naam genoemde kennis
kon hij een tijd later een tweede keer drie dagen in Persepolis verblijven. Dit
werd een feestelijk gebeuren: tenten, koks en dienaren waren toen aanwezig
om zijn verblijf aangenaam te maken. De luxe sfeer, zo deelt hij mee, wekte
het antieke Persepolis opnieuw tot leven.
Vámbéry vindt het niet gemakkelijk om Persepolis te beschrijven, omdat het
zo’n gigantische omvang heeft. Hij wijst erop dat er reeds veel over het
complex is gepubliceerd en dat de lezer zeker niet moet verwachten in zijn
boek iets nieuws aan te treffen. Hij wil voornamelijk schrijven als een toerist
en vooral zijn gevoel laten spreken. Hij besluit dan de lezer een kleine rondleiding door Persepolis te geven en verwijst voor een gedegen inhoud naar
het boek van Fraser.Vámbéry vertelt het verhaal over de Toegangstrap die
met zes ruiters tegelijk te bestijgen is en geeft vervolgens een beschrijving
van de Poort van alle Landen en van een aantal bas-reliëfs. Hij deelt mee dat
de Achaemenidische kunst beïnvloed is door de Assyrische en de Egyptische
kunst en maakt vervolgens een aanvang met de beschrijving van de verschillende paleizen. Hij telt nog dertien staande zuilen bij de Apadana en somt
van elke vroegere reiziger het door hen getelde aantal zuilen op. Hij geeft
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Hij bezocht Pasargadae, Naqsh-e Rostam en Persepolis en vertrok vanuit
Shiraz via Basra naar Bagdad, om er de winter door te brengen. In mei 1867
reisde hij via Samarra, Kermanshah en Hamadan terug naar Teheran en in
september van dat jaar verliet hij Perzië voorgoed. Hij vervolgde zijn reis
door het Ottomaanse Rijk en deed landen als het huidige Syrië, Libanon en
Irak aan. In Jeruzalem verbleef hij enkele maanden in een franciscanerklooster. Hier bekeerde hij zich tot het katholicisme.Vanuit Beyrouth reisde hij in
oktober 1868 via Constantinopel terug naar Friesland, waar hij in zijn woonplaats een museum opende om het publiek de door hem tijdens zijn reis
verzamelde oosterse objecten te tonen.298
Deel II van zijn vierdelig reisverslag is gewijd aan Perzië. Het werd pas in
1873, zeven jaar na zijn reis, uitgegeven.Voor zijn reisverslag heeft Lyklama a
Nijeholt de boeken van Tavenier, Thévenot, Chardin, Ouseley, Malcolm en
Eastwick bekeken. Hij deelt mee zijn impressies van en observaties in
Persepolis op een eenvoudige en waarheidsgetrouwe manier te willen
weergeven. Hij heeft niet de intentie om een politiek of wetenschappelijk
perspectief te bieden, maar wil vooral schrijven als toerist. Zijn keuze om in
het Frans te schrijven komt voort uit zijn goede jeugdherinneringen aan
deze taal. In zijn verhaal over Persepolis wijst hij ook op recenter uitgegeven
studies als die van Flandin en Coste en Brugsch. Hij schrijft dat zijn bezoek
aan Persepolis het hoogtepunt van zijn reis en zelfs baanbrekend in zijn leven
is geweest. Eindelijk was zijn lang gekoesterd verlangen om de Achaemenidische monumenten in Persepolis en Pasagadae gedetailleerd waar te nemen,
in vervulling gegaan:

plaats moest blijven staan om alles in stille bewondering op te nemen.
De monumenten verschenen voor zijn ogen in alle eeuwig- en jeugdigheid.
Hij filosofeerde over de werken van de mensheid die vergankelijk zijn en die
van God die eeuwig duren. Na zonsondergang vertrok hij naar het nabij
gelegen Kenareh om de volgende dag opnieuw naar Persepolis te gaan.
Hij onderwierp die dag de monumenten aan een systematische inspectie om
zijn lezers de resultaten te kunnen meedelen. Lycklama à Nijeholt start met
een globale beschrijving van het terras en de omgeving. Hij was ervan overtuigd dat een soort cyclopenwerk was verricht gezien de hardheid van de
steen en de immense omvang van de bouwfragmenten. In architectonische
volgorde van hun locatie op het terras beschrijft hij de Toegangstrap, de
Poort van alle Landen, de Apadana en de ‘paleizen’ achter de Apadana.
Hij bespreekt de bas-reliëfs van de trappen van de Apadana en telt nog
dertien staande zuilen. Tevens geeft hij een beschrijving van de bas-reliëfs
op de deurposten, waaronder koninklijke held steekt fabeldier. Lycklama à
Nijeholt duidt alleen de grote lijnen aan en realiseert zich dat een heel boek
nodig is om de details van al die bas-reliëfs weer te geven. Nadat hij de twee
rotsgraven had bezocht, reisde hij door naar Shiraz. Onderweg nam hij in de
wijde omgeving van het complex nog vele bouwelementen waar. Hoewel hij
Persepolis één van de mooiste antieke steden in de wereld vond, is het
opmerkelijk dat hij in zijn reisverslag geen illustraties van het complex heeft
opgenomen.
Tegen het einde van het jaar 1870 was August H. Mounsey (1834-1882),
tweede secretaris van de Engelse Ambassade in Wenen en lid van de Royal
Geographical Society, genoodzaakt om een tijd lang in Perzië te verblijven.
Hij had geen juist of volledig beeld van het Oosten en zeker niet van Perzië.
Hij kende alleen de boeken van James Morier, The adventures of Haji Baba
of Ispahan (Londen 1824) en Edward B. Eastwick, Journal of a diplomate’s
three year residence in Persia (Londen 1864). Reisgidsen of vademecums
waarin informatie te vinden was over de beste reisroutes en voor de reis
noodzakelijkste bagage, waren voor Perzië volgens Mounsey niet voorhanden. Ook zijn vrienden en kennissen hadden nauwelijks weet van het land
van zijn bestemming en konden hem niet helpen. Om die reden begint
Mounsey zijn reisverslag A Journey through the Caucasus and the Interior of
Persia (Londen 1872) met het opsommen van die benodigheden, die tijdens
het reizen door Perzië van (levens-)belang zijn. Naast de gebruikelijke zaken
als kleding, eten, kookgerei en medicijnen adviseert Mounsey de lezer om
tevens een rubber bad, een zadel en een revolver mee te nemen:

La date du lendemain 28 octobre est l’une des plus importantes de mon voyage; je puis dire qu’elle a fait époque dans ma vie. Elle marque, en effet, le jour
ou il m’a été donné de contempler, d’admirer les superbes restes de la somptueuse capitale des Achéménides, fondée au moins cinq siècles avant JésusChrist, séjour de ces princes que notre éducation nous a rendus familiers,
Cyrus, Xerxès, Darius, conquise par Alexandre qui, dans une orgie, involontairement, dit-on, incendia son vaste palais dont les colonnes et les terrasses encore debout attestent la merveilleuse splendeur.299

Hoewel hij besefte dat al velen voor hem over Persepolis hadden geschreven
en hij verwachtte slechts in herhaling te vervallen, wilde hij toch een precieze
beschrijving geven van datgene wat hijzelf in Persepolis had waargenomen.
Lycklama à Nijeholt arriveerde op 28 oktober 1866 samen met enkele begeleiders vanuit het plaatsje Sidoun in Persepolis. De dag ervoor had hij in de
omgeving de antieke plaatsen Naqsh-e Rostam en Naqsh-e Rejab bezocht.
Hij ervoer dat alles wat hij die vorige dag had gezien slechts een voorbereiding was geweest op datgene wat hij in Persepolis zag. De ondergaande zon
kleurde de antieke monumenten al roze toen hij arriveerde. Hij besteeg te
paard de Toegangstrap en werd zo overweldigd door al het prachtige dat hij
waarnam dat hij, net zoals Vámbéry, eerst een kwartier lang op dezelfde

Under these circumstances, it is not surprising that I should discover later
that I was not as fully equipped as I ought to have been, and it may therefore
be well to indicate, at once, a few of the necessaries, which my experience
leads me to recommend to those who may follow in my steps, namely:
Fowling-piece, revolver, and ammunition; light bedstead (the lightest I know
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koning Xerxes, de verwoesting van Persepolis door Alexander de Grote en
een beschrijving van de rotsgraven. De omgeving is voor hem inspirerend
genoeg om er vele uren weggezonken in gedachten te vertoeven:

are made in Russia, and occupy little more space than an ordinary guncase);
sheets, blankets, &c., and waterproof covering; portable India-rubber bath,
japanned iron washhand-basin, plates and cups; knives (a large one for the
pocket, with corkscrew, is most useful), forks and spoons; English saddle,
fitted with holsters and saddle-bags, and bridle; portable medicine-chest;
a small supply of brandy; preserved meats and soups. The traveller should be
prepared for the extremes of heat and cold, and accordingly provide himself
with a pith helmet, strong riding-boots, and breeches; veils and spectacles for
protection of the eyes; several linen suits for summer; fur coat, felt boots
(reaching to the knee), and a plentiful outfit of woollen and flannel clothing
for winter.300

In the cool shade of the Great Bulls we lay down to our meal; pilaus and
chilaus, and cups of the best wine of Shiraz, were there to refresh us; gentle
zephyrs fanned us, and whilst between puffs of the fragrant tembeckee we sat
gazing up into the deep blue sky, and over the emerald green plain towards
the grotesquely weird heights of Istakr, a village greybeard regaled our ears
with the history of the last of the many deeds of blood which these ruins
have witnessed.302

Hoewel Mounsey van mening is dat alleen tekeningen de lezer een goed
beeld kunnen geven van de vele bas-reliëfs en hij dus kennelijk de fotografie
nog geen groot belang toekent, zijn in zijn reisverslag geen illustraties van
Persepolis opgenomen.

Het meenemen van een revolver tijdens het reizen door Perzië werd overigens in de al genoemde brochure van Thomas Cook uit 1912 nog steeds
aangeraden om zogenaamde ‘duistere’ figuren op afstand te houden.301
Mounsey reisde vanuit Tiflis naar Tabriz, Teheran, Shiraz en vanhier weer
terug naar Teheran. Onderweg deed hij Pasargadae, Naqsh-e Rustam en
tweemaal Persepolis aan.Vanwege de droge winter heerste er hongersnood
in het land. Deze gebeurtenis vormde voor Mounsey een aanleiding om de
lezer aan te sporen om het ‘Persian Relief Fund’ te steunen.
Mounsey arriveerde op 19 april 1871 in Persepolis. Het gezicht op het complex vanuit de verte viel hem in eerste instantie erg tegen, maar naarmate hij
dichterbij kwam en hij meer details begon waar te nemen, raakte hij steeds
meer onder de indruk van de architectuur. Hij geeft een bondige en zakelijke
beschrijving van het complex en bespreekt zoals reizigers vóór hem de
verschillende paleizen. Hij verwijst naar een in vorige reisverslagen nog niet
eerder genoemd boek van de Engelse historicus George Rawlinson Five great
monarchies of the ancient world (Londen 1871), waarin de geschiedenis van
het antieke Perzische rijk wordt beschreven. Ook Mounsey geeft de nodige
standaardinformatie. Hij merkt op dat de Toegangstrap met tien of twaalf
ruiters naast elkaar te bestijgen is, dat de bas-reliëfs er goed behouden uitzien alsof ze zojuist uit de steen zijn gebeeldhouwd en dat hij nog dertien
staande zuilen bij de Apadana had waargenomen. Het beeldhouwwerk van
de Poort van alle Landen roept bij hem, zoals ook bij veel vroegere reizigers,
vragen op. Hij vindt vooral de combinatie mens-dierfiguur opmerkelijk en
vergelijkt de in zijn ogen gebeeldhouwde stieren van de Poort met de
beelden uit Nineveh die hij in het British Museum had gezien. De stier was
in de tijd van de Achaemeniden volgens Mounsey een symbool van macht en
geen godheid zoals in het antieke Egypte. Tijdens zijn tweede bezoek aan
Persepolis ontmoette Mounsey nomaden, de Illiats. Ze verdachten hem
ervan een schatgraver te zijn omdat geen enkele Europeaan volgens hen van
zo ver kwam om alleen onderzoek naar de antieke monumenten te verrichten. Mounsey gaf toe aan hun opdringerigheid en luisterde naar hun verhalen
en vermoedens over het vele goud dat onder de troon van Jamshid zou zijn
begraven. Hij eindigt zijn betoog met een kort verhaal over het tribuut aan

In 1883 verbleef Samuel Greene Wheeler Benjamin (1837-1914) twee jaar
als eerste gezant voor de Verenigde Staten voor diplomatieke werkzaamheden in Perzië. Hiervoor had hij diverse andere werkzaamheden verricht.
Hij was als redacteur werkzaam geweest voor een Amerikaans kunsttijdschrift en had tijdens de Krimoorlog (1854-1856) als verslaggever aan het
front voor The London Illustrated News gewerkt. Benjamin heeft verschillende
boeken en artikelen over Amerikaanse kunst geschreven. Na zijn werkzaamheden in Perzië verschenen van zijn hand een aantal boeken over de
geschiedenis en cultuur van dit land.303
In zijn boek Persia and the Persians (Londen 1887) beschrijft Benjamin het
Perzië van zijn tijd. In Persia (Londen 1888) geeft hij een chronologisch overzicht van de Perzische geschiedenis vanaf de prehistorie tot en met de veroveringen van de Arabieren. Hij besteedt in dit boek tevens veel aandacht
aan belangrijke historische personen en legendarische figuren. Het is een
historisch werk waarin nauwelijks over Persepolis wordt gesproken. Toch
heeft Benjamin een zestal illustraties van Persepolis opgenomen, die grotendeels afkomstig zijn uit de eerder verschenen boeken van John Malcolm
(1815) en Ferdinand Justi (1879).304 [Fig 4.16-4.17] De illustraties betreffen
gravures van een gezicht op de Toegangstrap en Poort van alle Landen vanuit
het noordwesten weergegeven, de Poort van alle Landen, het paleis Darius
en drie bas-reliëfs. De gravure van het bas-reliëf koninklijke held in gevecht
met fabeldier en de gravure van de Poort van alle Landen zijn tevens in
Justi te vinden. De gravures van een gezicht op de Toegangstrap en Poort
van alle Landen, het paleis van Darius en het bas-reliëf van de Apadana lijken
eerder naar een foto te zijn gemaakt. De illustraties bieden geen nieuw
perspectief. Ook kan uit de tekst niet duidelijk worden opgemaakt of Benjamin zelf in Persepolis is geweest noch waarom hij juist deze illustraties heeft
opgenomen. Wel blijkt uit zijn boek dat bepaalde illustraties van Persepolis al
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constructie van de muren en daken, het kleurgebruik, het onderaardse
gangenstelsel, de invloed van andere antieke kunsten op de Achaemenidische
kunst, de brandstichting en het abrupte einde van het Achaemenidische rijk.
Curzon ageert een aantal keren tegen de ideeën van de in hoofdstuk 2
genoemde James Fergusson die in zijn The palaces of Nineveh and Persepolis
restored (Londen 1851) antwoorden op bovengenoemde vragen heeft geformuleerd. Fergusson beweert onder andere dat de monumenten in Persepolis ook een religieuze functie hebben gehad. Tevens zegt hij dat de muren
waren gedecoreerd met geëmailleerde tegels. Ook heeft hij een reconstructie van de daken opgenomen. Curzon stelt dat de monumenten in Persepolis
koninklijke paleizen en ontvangsthallen zijn geweest. Het vereren van de
koning was volgens hem het centrale thema dat met veel elegantie in de basreliëfs tot uitdrukking is gebracht. Hij vindt de Achaemenidische kunst geen
nabootsing maar eerder een mengvorm van verschillende geleende kunststijlen. Zij is volgens hem beïnvloed door de Griekse, Assyrische, Egyptische
en Indiase kunst. Oorspronkelijke elementen van Achaemenidische kunst zijn
volgens hem de trappartijen, de kapitelen en de rotsgraven. De muren in
Persepolis waren volgens hem geconstrueerd van zongedroogde stenen en
grove modder en waren zeker niet gedecoreerd met geëmailleerde tegels.
Hiervan zijn immers geen sporen gevonden. Fergussons reconstructies van
de daken vindt hij te fantasievol; ook hiervoor ontbreekt volgens hem elk
bewijsmateriaal. Hoewel reizigers kleurresten hebben ontdekt en Texier,
Flandin en Coste zelfs kleurenreconstructies in hun werk hebben opgenomen, heeft Curzon zelf geen kleurresten aangetroffen. Hij vraagt zich dan
ook af in hoeverre reizigers elkaar hebben nagepraat en wellicht zelf helemaal geen kleuren hebben aangetroffen.
Ook Curzon bespreekt de monumenten in hun volgorde op het terras. In
tegenstelling tot veel reizigers meent hij dat de grandeur van Persepolis en
de wijze waarop het complex in de omgeving is gelegen, wordt overdreven.
Hij vindt dat de Achaemenidische monumenten vanuit de verte geheel niet
opvallen. De Toegangstrap valt hem zelfs tegen: hij vindt het architectonisch
gezien niet de mooiste trap uit de antieke tijd. De propyleeën in Athene en
de trappen van het paleis van Sargon en Senneacherib in Niniveh zijn naar
zijn mening veel imposanter:

in zijn tijd tot standaardbeelden of iconen zijn geworden. Ze zijn bekend bij
het grote publiek, omdat ze veelvuldig in reisverslagen en ook in de boeken
van Flandin en Coste, Stolze en Dieulafoy zijn gepubliceerd. Deze beelden
van Persepolis spraken dus al ‘voor zich’ en representeerden de grootsheid
van het antieke Perzische Rijk. Wellicht vond Benjamin het om die reden niet
noodzakelijk er een toelichting bij te geven.
George Nathaniel Curzon (1859-1925) was als conservatief politicus van
1886 tot 1898 lid van het Britse Hogerhuis en ondernam in deze jaren
diverse reizen. In 1891 werd hij benoemd tot staatssecretaris voor India en
in 1895 voor buitenlandse zaken. In 1899 werd Curzon onderkoning van
India en vanaf 1908 zetelde hij wederom in het Hogerhuis. Tijdens de regering van Lloyd George werd hij voorzitter van het Hogerhuis en lid van het
oorlogskabinet. Hierna was hij actief voor het Ministerie van Buitenlandse
Zaken. Curzon koesterde al op jonge leeftijd belangstelling voor de Britse
koloniën. Tijdens zijn reizen door diverse landen in het Nabije Oosten en
Azië werd hij voortdurend in zijn gedachten over de civiliserende kracht van
de Britten gesterkt. Brits-India was voor Curzon één van de nobelste Britse
culturele prestaties. Hij was er bovendien van overtuigd dat Engeland niet
zonder India kon bestaan. Mede om die reden moesten de ‘bufferstaten’
Perzië (en ook de Perzische Golf), Afghanistan en Tibet tegen de expansiedrift van Rusland worden beschermd.
Curzon heeft veel aandacht aan Perzië besteed. In de jaren 1889 en 1890
ondernam hij een reis door het land om te bezien welke positie de Britten
innamen.Vanuit Khorasan reisde hij via Shahrud en Semnan naar Teheran,
Isfahan, Shiraz, Bushehr en Mohammera.Vanhier ging hij de rivier de Karun
op naar Ahwaz, om verder naar Bagdad te reizen en uiteindelijk terug naar
Londen te keren. Curzon werkte na zijn reis twee jaar aan zijn Persia and
the Persian Question (Londen 1892). Het werd een gedegen en kritisch standaardwerk, waarin hij uitgebreid informeert over de geografie, de geschiedenis en de cultuur van het land en waarin hij ook de politieke en
economische situatie beschrijft.305 Zijn boek werd op een gunstig moment
gepubliceerd. In 1889 had Nasser ed-Din Shah Engeland met een bezoek
vereerd om de wederzijdse diplomatieke betrekkingen te versterken. Hierna
ontstond een grote vraag naar actuele informatie over het land. Curzon wil
in die behoefte voorzien en begint zijn boek met informatie over de politieke situatie in het Perzië van zijn tijd.
Over Persepolis geeft hij in het tweede deel een uitgebreide beschouwing.
Met behulp van tabellen geeft hij een overzicht van vroegere reizigers die
Persepolis hebben bezocht en van onderzoekers die deze Achaemenidische
monumenten hebben bestudeerd. Bij elke beschrijving van een monument
worden de meningen van verschillende auteurs met elkaar vergeleken om
tot een afgewogen conclusie te komen. Interessant is dat hij die zaken over
Persepolis aan de orde stelt, waarover in zijn tijd nog steeds onduidelijkheid
heerste. Het zijn vooral de vragen naar de functie van de gebouwen, de

Indeed, I incline to think that the spectacular grandeur of Persepolis, no less
than its present panoramic importance, have been uniformly exaggerated by
travellers. From a distance, as we approach it, across the wide plain of
Mervdasht, it appears for long to be quite insignificant: and must, even when
covered with its intact palaces and halls, have always been dwarfed by its
surroundings. (…) I certainly cannot concur in the frantic transports of most
visitors, who have joined in eulogising this as the finest flight of steps in the
world. The Propylaea at Athens, though representing, of course, a very
different conception, constituted to my mind a far nobler approach; whilst, in
the same architectural class, the great stairways that led up to the palace95
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Curzon heeft tien foto’s en een plattegrond van Persepolis in zijn boek opgenomen, die door hemzelf, door Perzische studenten van het Royal College
in Teheran of door zijn vrienden Major Sawyer en Herbert Weld-Blundell zijn
gemaakt.309 (Fig 4.19-4.24) Het zijn de eerste foto’s in een reisverslag die een
serie vormen en die de belangrijkste monumenten op het terras in beeld
brengen: na een gezicht op de Toegangstrap en een gezicht op Persepolis
vanuit het oosten genomen, volgen foto’s van de Poort van alle Landen, de
Apadana, de paleizen van Darius en Xerxes, enkele close-ups van bas-reliëfs
en een foto van een rotsgraf. De foto’s brengen Persepolis monumentaal in
beeld: ze zijn veelal vanuit een laag ingenomen standpunt genomen. De foto
van de Toegangstrap (Fig 4.19) toont bijvoorbeeld hoe groots de bouw van
de muren is. Door de bij de Poort van alle Landen en het bas-reliëf Koning
steekt fabeldier geplaatste personen slechts voor éénderde in beeld te brengen, wordt in deze foto’s de aandacht volledig op de reusachtigheid van de
monumenten gericht. (Fig 4.20 en 4.22) De foto van de Apadana (Fig 4.21) is
toe te schrijven aan Antoin Sevruguin en vormt een bewijs dat deze fotograaf vóór 1892 in Persepolis is geweest.310
In de British Library wordt een album van Curzon met de titel Persia
bewaard waarin zich 170 foto’s bevinden die met behulp van verschillende
technieken zijn gemaakt. Ze hebben verschillende maten en vormen.
Op de eerste pagina is vermeld dat de foto’s gedeeltelijk genomen zijn door
Curzon zelf, zijn vrienden, en dat een groot deel gekocht of geschonken is:
“Photographs of Persia 1889 – etc, taken, partly by G.N.C., partly by friends,
the rest bought or given”. Cox (1864-1937), Crookshank (?-?) en Rigby (?-?)
wier foto’s van Persepolis in het volgende hoofdstuk worden besproken,
hebben allen hun foto’s van Perzië aan Curzon doen toekomen. In het album
bevinden zich tevens foto’s van Antoin Sevruguin (onder andere foto’s van
Teheran, Persepolis, Shiraz) en Ernst Hoeltzer (voornamelijk foto’s van Julfa
en Isfahan) en van Perzische fotografen zoals Abdollah Qajar.
De vijfentwintig foto’s van Persepolis tonen verschillende perspectieven.
Zeker tien foto’s zijn toe te schrijven aan Sevruguin. Ze tonen een gezicht
op Persepolis, de Poort van alle Landen, de Apadana, de zuilen van de
Apadana, een deurpost van het paleis van Darius, het paleis van Xerxes,
het Zuidoostgebouw (de Harem), de Honderd-Zuilenhal, verschillende deurposten van de Honderd-Zuilenhal, close-ups van spijkerschrift en de rotsgraven. In het album bevinden zich verschillende foto’s van de Poort van alle
Landen en van diverse paleisgebouwen. Elke foto is vanuit een ander
gezichtspunt genomen. Bij de foto’s staat vermeld of deze al of niet opgenomen zijn in het boek van Curzon. Dit geldt niet voor alle foto’s van Persepolis. Curzon is eerder een verzamelaar te noemen, zelf heeft hij nauwelijks
gefotografeerd. Het lijkt alsof alleen de foto’s die in een rond formaat zijn
afgedrukt, zoals die van een rotsgraf en een deurpost van de HonderdZuilenhal, door hemzelf zijn gemaakt.311 (Fig 4.24)

terraces of Sargon and Sennacherib at Nineveh must have been considerably
more imposing.306

Curzon systematiseert en vergelijkt alle gegevens in tabellen. Zo geeft hij
het aantal door reizigers getelde treden van de Toegangstrap en het aantal
getelde nog staande zuilen van de Apadana aan. Curzon signaleert ook de
graffiti van reizigers op de monumenten. Het beitelen van namen in monumenten vindt hij een expressie van onechte emoties, die hijzelf niet kent.
Hij vindt het echter wel interessant te achterhalen welke namen op de
monumenten staan gebeiteld. Zo ontdekt hij onder andere de naam van zijn
vriend, professor Vámbéry. De tegenstrijdige berichten in de reisverslagen
maken het hem soms moeilijk juiste conclusies te trekken. Curzon geeft een
overzicht van die monumenten in Persepolis, waarvan illustraties zijn opgenomen in de werken van Texier, Flandin en Coste, Stolze en Dieulafoy. Hij
vergelijkt de tekeningen van Texier, Flandin en Coste met de foto’s die overgeleverd zijn door Stolze en Dieulafoy en concludeert dat de tekeningen,
vooral die van Texier, vaak fantasievol en niet correct zijn.
Though, viewed alongside of photographic representations, their work,
and particularly that of Texier, is seen to be sometimes quite fanciful, and
frequently incorrect, yet too much praise cannot be bestowed upon the painstaking industry with which these artists toiled in a country where those only
who have travelled in it can estimate the ceaseless obstacles and discouragements; nor can the impetus be exaggerated which their labours gave to the
study of Persian art and architecture.307

Hij erkent daarmee impliciet het belang van de fotografie, maar vindt toch
de resultaten van de nieuwe techniek wisselend. Wel is hij gelukkig met het
feit dat de foto’s door Stolze en Dieulafoy zijn gemaakt:
In later times, the science of photography has come to the aid of the student; and although in the blinding glare and corresponding shadows of the
Eastern atmosphere, unequal results have so far only been attained, we
have, nevertheless, much to be grateful for in the plates of Stolze, and of
Dieulafoy.308
Om meer feiten over Persepolis boven water te halen acht Curzon het van
belang dat nader archeologisch onderzoek wordt verricht, vooral ook omdat
bepaalde monumenten, zoals het Zuidoostgebouw (de Harem), nog half
onder het zand verborgen liggen. Op de in het boek opgenomen plattegrond
van Persepolis is dit goed te zien. (Fig 4.18) Doordat Farhad Mirza Qajar, de
gouverneur van de Fars, in 1877 en 1878 opgravingen had laten verrichten,
was het voor Curzon wel al mogelijk de omtrek van de Honderd-Zuilenhal
vast te stellen.
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In het eerste hoofdstuk van A year amongst the Persians (Londen 1893) vertelt Edward Granville Browne (1862-1926) hoe de Russisch-Turkse oorlog
(1877/8) hem als jongeman had gefascineerd en had aangezet om de Turkse
taal en cultuur te gaan bestuderen. Hij had zich tegen de anti-Turkse houding
binnen de Engelse politiek gekeerd en zich voorgenomen om de Turken in
hun strijd te steunen door zich na zijn diensttijd aan te melden bij het Turkse
leger. Browne benadrukt dat het in die tijd niet gemakkelijk was om een studie oosterse talen en culturen te beginnen. De studie werd nauwelijks vanuit
de overheid gestimuleerd; alleen zij die financieel onafhankelijk waren konden zich een dergelijke bezigheid permitteren.
Browne was afkomstig uit een rijke familie die actief was in de scheepsbouw.
Zijn vader zag om die reden liever dat zijn zoon ingenieur werd. Hij wist
Brownes jeugdige plannen dan ook spoedig in ‘betere’ banen te leiden door
hem in 1882 een reis naar Constantinopel aan te bieden en hem zo over te
halen om na zijn studie natuurkunde te kiezen voor een studie medicijnen.
Browne accepteerde het aanbod van zijn vader en besteedde vervolgens zijn
vrije tijd grotendeels aan de studie van de Arabische en Perzische taal. In
1887, na de afronding van zijn studie medicijnen, ontving hij van het
Pembroke College van de universiteit Cambridge een stipendium om een
jaar lang in Perzië te verblijven. Bij zijn terugkomst werd hij als de eerste
universitaire docent Perzisch aangesteld en in 1902 aanvaardde hij het
professoraat in de Arabische taal en cultuur.312
Browne had graag een historisch werk over Perzië willen schrijven. Zijn uitgever verzocht hem echter om een reisverslag, omdat het boek van Curzon
(1892) nog steeds aan de vraag voldeed. In zijn reisverslag besteedt Browne
in een meer narratieve vorm toch veel aandacht aan de Perzische geschiedenis en de cultuur. Hij beschrijft de gewoonten, de architectuur, de kunsten en
literatuur en vertelt over zijn ontmoetingen met belangrijke personen.
Geïnspireerd door een artikel van de al eerder genoemde Joseph Arthur
comte de Gobineau, voelde Browne zich erg aangetrokken tot de dichtkunst
en de filosofie van het soefisme. Hij was nieuwsgierig naar de religieuze
ideeën van de Babisten en trachtte tijdens zijn reis met behulp van contactpersonen zoveel mogelijk over het Bahaigeloof te achterhalen. Browne
moest hierbij behoedzaam te werk gaan, omdat deze volgelingen door de
shi’itische geestelijkheid als ketters werden beschouwd en vanaf 1852
werden vervolgd, nadat zij een aanslag op het leven van Nasser ed-Din Shah
hadden gepleegd.
Browne arriveerde in november 1877 in Tabriz en reisde vanhier naar
Teheran, waar hij tien weken verbleef. Hij geeft een uitgebreide beschrijving
van de stad en vervolgde zijn reis naar het Zuiden van het land en bezocht
de steden Qom, Isfahan, Kashan, Shiraz,Yazd en Kerman met de intentie
informatie over de Babisten te achterhalen.Vanuit Kerman reisde hij terug
naar Teheran om uiteindelijk zijn terugtocht naar Engeland te aanvaarden.
Op weg naar Shiraz bezocht Browne Pasargadae. In zijn beschrijving van
deze antieke plaats verwijst hij naar het boek van Robert Ker Porter. Vanuit

4.13. Brugsch, Königsgrab zu Persepolis, farbige Lithographie, nach einer Photographie
von Pesce, 1863, p. 160.

het plaatsje Zangahar bezocht hij in de dagen erna het nabijgelegen Naqsh-e
Rostam en Persepolis. Naqsh-e Rostam bezocht hij tweemaal. De bewoners
uit de omgeving hadden hem zelfs geholpen om de interieurs van de rotsgraven te kunnen bezichtigen. Ze hadden hem met behulp van touwen omhoog
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Marcel Dieulafoy, Bas-relief de l’apadãna de Xerxes, 1884-85, III, XVIII.
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gens hem meer op zoek is geweest naar schatten, dan dat hij interesse
toonde voor de geschiedenis en de cultuur van zijn land. Nieuwe feiten zijn
de verhalen die hij van zijn Perzische gidsen vernam over een staaf goud die
in Persepolis zou zijn opgegraven en naar Teheran was gebracht. Ook wezen
ze Browne in Persepolis op een plaats waar de gouverneur delinquenten zou
hebben opgehangen.
Browne betreurt het dat vele gezichten van de figuren van de bas-reliëfs zijn
vernield en dat de bas-reliëfs van dieren vol met kogelgaten zitten. Hij nam
de moeite het interieur van twee rotsgraven te bekijken en ontmoette er
een niet bij naam genoemde Engelse officier. Na zijn bezoek vertrok hij naar
het nabij gelegen Naqsh-e Rejab. In zijn reisverslag bevinden zich geen illustraties van Persepolis.315

getild om zo de graven in de steile rotswand te kunnen bereiken.
Browne was erg onder de indruk van Persepolis en vond de Achaemenidische monumenten overweldigend. Hij wandelde door de verlaten ruïnes,
betrad de treden van de trappen en aanschouwde vol bewondering de
gigantische sculpturen en verheven zuilen. Hij beleefde een historische
ervaring en realiseerde zich dat het ijdel zou zijn geweest om over deze
antieke plaats te verhalen, zoals hij over Pasargadae en Naqsh-e Rostam had
verhaald. De tijd in Persepolis was namelijk vrij kort geweest om het geheel
in verwondering en bewondering goed op te kunnen nemen. Persepolis
bestuderen zou volgens hem vele maanden vergen en een goede beschrijving
zou hele volumes kosten. Het complex was bovendien al door anderen, zijns
inziens meer competentere personen, onderzocht en beschreven. Browne
besloot om die reden zich te beperken tot het noteren van een aantal
opmerkelijke zaken, zoals de aanwezigheid van de grote hoeveelheid graffiti
van diverse reizigers. Op de Poort van alle Landen signaleerde hij de namen
van Sir John Malcolm en zijn gevolg.313 Ook nam hij vele namen van andere
bekende reizigers waar. Uit bewondering en ontzag voor de Achaemenidische
monumenten ervoer hij het als heiligschennis om zijn naam op een soortgelijke wijze in de monumenten te beitelen. Hij wijst de lezer op enkele
Perzische en Arabische versregels die tevens in de monumenten waren
gebeiteld en die volgens hem wat inhoud betreft veel meer bij de omgeving
pasten. Ze brachten zijn gemengde gevoelens, gevoelens van ontzag enerzijds
en melancholie anderzijds, tot uitdrukking. Reizigers die in Persepolis per se
een teken op de monumenten willen achterlaten, zouden volgens hem hier
een voorbeeld aan kunnen nemen. In zijn boek geeft hij als eerste Europese
reiziger een vertaling van twee Arabische versregels die over vergankelijkheid verhalen:

De tegen het einde van de negentiende eeuw verschenen reisverslagen van
J. Bleibtreu, Carle Lefèvre-Pontalis en Clive Bigham leveren nauwelijks
nieuwe informatie over Persepolis op. Hun verhalen lijken op die van vroegere reizigers en hun illustraties voegen weinig toe. Opvallend is dat Bleibtreu weinig enthousiast is over het aanzicht van de ruïnes. De in zijn boek
weergegeven illustraties van Persepolis laten te wensen over. Bij LefèvrePontalis die Persepolis als groots ervaart is het maar de vraag of hijzelf een
bezoek aan de ruïnes heeft gebracht. Bigham heeft een foto van Antoin
Sevruguin in zijn boek opgenomen, maar levert ongenuanceerde en weinig
exacte informatie over het antieke complex.
Persepolis is, zo schrijft J. Bleibtreu, sinds lange tijd door bijna alle reizigers
onderzocht, beschreven en afgebeeld. Het complex maakt echter op hem
geen overweldigende indruk. Hij vindt dat de ruïnes in vergelijking met de
antieke Egyptische overblijfselen in Thebe of met die van Palmyra in Baalbek,
niet zo goed geconserveerd zijn:

I could not help thinking that, if one must leave a token of one’s visit to such a
spot, these records of the solemn feelings evoked thereby were more seemly
and more congruous than aught else. As a specimen of their tenour I append
translations of two, both in Arabic: one in prose, one in verse. The first was
written in A.H. 1206 (A.D. 1791-2) by a son of Sháh-Rukh Mírzá, and runs as
follows: - ‘Were are the proud monarchs of yore? They multiplied treasures
which endured not, neither did they endure.’ The second consist of four lines
of poetry, atributed by the carver to ‘Alí, the successor of the Prophet:
‘Where are the kings who exercised dominion, Until the cup-bearer of Death
gave them to drink of his cup?, How many cities which have been built betwixt the horizons, Lay ruined in the evening, while their dwellers were in the
abode of death?’. This was cut by ‘Alí ibn Sultán Khalíd ibn Sultán Khusraw.314

Die Ruinen von Persepolis sind bereits seit langer Zeit von fast allen Reisenden, die in diesen Teil von Persien gekommen, untersucht, beschrieben und
selbst zum Teil abgebildet worden. Indessen sind sie bei weitem nicht so gut
erhalten wie die Trümmer des alten Ägypten zu Theben oder wie die zu Balbek (Palmyra) und viele andere des Morgenlandes. Bei ihrer Ausdehnung über
eine weite Bergfläche machen sie auch nicht gerade einen überwaltigenden
Eindruck auf das Auge. Das allermeiste besteht in einzelnen Säulen, Pfeilern,
Thorwegen, Mauerresten und einer Menge über die ganze Fläche hin zerstreuter anderer Bruchstücke. Jeder einzelne dieser Bestandteile der Ruinen
ist zwar für sich betrachtet im höchsten Grade interessant, aber alles zusammen giebt dennoch keinen vollständigen Begriff von dem ehemaligen Ganzen.316

In Brownes verhaal over Persepolis zijn tevens standaard verhaalelementen
te vinden. Hij wijst bijvoorbeeld op één van de stenen vensterkozijnen dat
zo is gepolijst dat hij zich erin kon spiegelen. Ook verhaalt hij over de opgravingen van Farhad Mirza Qajar, de gouverneur van de provincie Fars, die vol-

Uit het voorwoord van zijn boek Persien. Das Land der Sonne und des Löwen
(Freiburg im Breisgau 1894) blijkt dat Bleibtreu meerdere jaren in Perzië
heeft geleefd. Hij bespreekt kort de hoogtepunten van de Perzische politieke
en intellectuele ontwikkelingen en geeft vervolgens zijn geografische en
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Lefèvre-Pontalis vertrok op 28 februari 1892 met paard en wagen vanuit
Teheran richting Qum en reisde vervolgens via Kashan naar Isfahan, waar hij
tevens een bezoek bracht aan Zell os-Soltan, de gouverneur en zoon van de
sjah. Hij bracht niet alleen een bezoek aan Persepolis, maar ook aan Pasargadae en Naqsh-e Rostam. Zijn informatie over Persepolis is in tegenstelling
tot de rest van zijn reisbelevenissen en -bevindingen vrij summier. Hij bracht
één dag in Persepolis door en was erg onder de indruk van de Apadana.
Vooral de zuilen, hij telde er nog vijftien, vond hij imposant omdat ze in zijn
ogen de markantste elementen van Persepolis waren.319 Hij vervolgt zijn verhaal met een korte standaardbeschrijving van de Toegangstrap, de Poort van
alle Landen, waar hij graffiti ontdekt, de Apadana en de Honderd-Zuilenhal,
de overige woonpaleizen en de rotsgraven en besluit met de opmerking dat
de Achaemenidische periode volgens hem de grootste tijd in de Perzische
geschiedenis is geweest.
In zijn boek zijn vijf fototypieën van Persepolis opgenomen die uit het boek
van Marcel Dieulafoy afkomstig zijn: een gezicht op het terras van Persepolis
(Fig 3.36) in rood-bruine druk weergegeven, de Toegangspoort, een bas-reliëf
Leeuw stier aanvallend (Fig 3.45), de zuilen van de Apadana (Fig 3.41A) en
een deurpost van het paleis van Darius (Fig 3.39A). Opmerkelijk is dat Lefèvre-Pontalis in een voetnoot verwijst naar de foto’s uit het boek van Dieulafoy en aangeeft dat Jane Dieulafoy de fotografe was:

etnografische kennis en observaties weer. Zijn boek bestaat uit vier delen
waarin de natuur, de geschiedenis, het contemporaine Perzië en opmerkelijke plaatsen en antieke monumenten worden beschreven. Paragraaf vijf van
deel vier is gewijd aan Persepolis en Naqsh-e Rostam.
Nadat Bleibtreu heeft verhaald over het stichten van Persepolis en de vernietiging ervan door Alexander de Grote en latere heersers, geeft hij met
behulp van antieke bronnen als Strabo, Aristobulus, Quintus Curtius, Ptolemaeus, Xenophon en Diodorus een beschrijving van het complex, waarbij hij
tevens refereert aan het reisverslag van Chardin. Na korte en bondige standaardinformatie over het terras, de Toegangstrap, de Poort van alle Landen,
de Apadana, waar hij dertien nog staande zuilen telt, de bas-reliëfs en de
overige paleizen, informeert Bleibtreu uitvoerig over de bouw van het terras. Hij staat uitgebreid stil bij de manier van beitelen en het splijten van de
stenen en geeft de afstanden en maten weer. Hij merkt op dat hij, net als
Chardin, tevergeefs op zoek is geweest naar onderaardse gangen en besluit
zijn verhaal met het beschrijven van de rotsgraven.
In zijn boek zijn twee illustraties van Persepolis opgenomen. (Fig 4.25-4.26)
Eén fotolithografie Gezicht op Persepolis vanuit het Oosten is naar een foto
uit het boek van Marcel Dieulafoy, L’Art antique de la Perse (Parijs 1884-85).
Slechts driekwart van de foto is weergegeven. De andere illustratie betreft
een gravure van de Poort van alle Landen zoals die in het reisverslag van
Jane Dieulafoy is opgenomen. Bleibtreu gaat niet nader op de illustraties van
Persepolis in, ze dienen puur en alleen ter verfraaiing van zijn tekst en voegen qua beeld niets nieuws toe.

Les vues de Persépolis ont été exécutées d’après des photographies de Mme
Dieulafoy. La série complète a paru dans le remarquable ouvrage de Mr. M.
Dieulafoy (l’Art antique de la Perse, May, Motteroz et Cie, éditeurs).320

Carle Lefèvre-Pontalis’ beslissing om door Perzië te reizen is, zoals hij in het
voorwoord van zijn boek De Tiflis à Persépolis. Érivan-Tabriz-Téhéran-Ispahan
(Parijs 1894) weergeeft, toevallig tot stand gekomen. Op 6 februari 1892
was hij op het station in Tiflis om naar Bakou te reizen om vanhier de boot
richting Europa te nemen. Toen bleek dat hij Bakou niet op tijd zou kunnen
bereiken, besloot hij om via Teheran, Tabriz, Erzeroum en Trabzon naar
Europa terug te keren. Eenmaal in Teheran aangekomen, nam hij zich voor
om naar het hart van Perzië te reizen.
In Teheran kreeg Lefèvre-Pontalis de gelegenheid om samen met de Franse
minister René de Balloy op audiëntie bij Nasser ed-Din Shah te gaan.317
Deze audiënties verliepen altijd volgens een bepaald protocol: de sjah, al
zittend op zijn troon in de grote troonzaal, ontving zijn gasten die met een
aantal buigingen naderden. Beschrijvingen van soortgelijke audiënties en een
opsomming van de onderwerpen waarover de sjah sprak, zijn vaak ook in
andere reisverslagen te vinden.318 Zoals vroegere reizigers deelt ook
Lefèvre-Pontalis mee dat hij een kort gesprek had met de sjah, die op
Europese wijze gekleed was. De sjah sprak Frans en vertelde over zijn reizen
naar Europa. Hij herinnerde zich ook Holland, vooral de stad Den Haag, vanwege de vele bloemen en tegels. Hij informeerde vervolgens naar de Franse
cavalerie en benadrukte dat Perzische paarden van een zuiver ras zijn.

Uit zijn voorwoord blijkt dat de andere gravures in zijn boek gemaakt zijn
naar foto’s van MMmes la Marquise De Sigy de Balloy, Jane Dieulafoy, M.M.
Bernay Binder en naar foto’s die hijzelf gemaakt zou hebben.Voor zover
bekend heeft Lefèvre-Pontalis zelf niet in Persepolis gefotografeerd.
Zijn verhaal over het complex komt grotendeels overeen met dat van Jane
Dieulafoy.
Clive Bighams verslag over Persepolis in zijn boek A Ride Through Western Asia
(New York 1897) is slechts summier en bevat ook nog eens gedateerde
informatie. Bigham was in dienst geweest bij de Grenadier Guards. Ook had
hij als correspondent voor een Engelse krant gewerkt. Na zijn reis door
Perzië was hij als ‘Honorary Attaché’ werkzaam op de Britse ambassade in
St. Petersburg. Bigham vertrok op 21 juli 1895 uit Constantinopel en reisde
te paard door Klein-Azië, Perzië, Irak en Centraal-Azië. Zijn belangrijkste
doel was Armenië. Dit gebied was moeilijk toegankelijk vanwege politieke
ongeregeldheden, die konden leiden tot het uiteenvallen van het Ottomaanse Rijk.321 Om zich op zijn reis voor te bereiden had Bigham het boek van
Robert B.M. Binning, A Journal of two Years’Travel in Persia (Londen 1857)
gelezen.322 In Perzië reisde hij te paard in karavaan.Voordat hij in Persepolis
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aankwam, had ook hij al een bezoek aan Pasargadae en Naqsh-e Rostam
gebracht.

Abraham Valentine Williams Jackson (1862-1937) had in 1903 de gelegenheid
om een half jaar door Perzië te reizen. Hij was in de Verenigde Staten een
pioneer op het gebied van Iraanse studies en op de hoogte van de belangrijkste werken die er over Perzië en Persepolis waren verschenen. Hij doceerde Indo-Europese talen aan de Columbia Universiteit in New York en
had zich ten doel gesteld onderzoek naar het Zoroastrisme te verrichten, de
antieke monumenten in Perzië te bezoeken en de contemporaine cultuur in
het land te ervaren. Hij reisde vanuit Tiflis naar Jerevan, Tabriz, Takht-e Soleiman, Hamadan, Behistun, Tahkt-e Bustan, Kermanshah, Kangavar, Isfahan,
Pasargadae, Persepolis, Shiraz,Yazd en keerde vervolgens via Teheran en de
Kaspische zee weer terug.326
Williams Jackson realiseert zich zeker niet de eerste te zijn die over Persepolis schrijft en wil om die reden in zijn boek Persia Past and Present (New
York 1906) slechts kort zijn bevindingen over het complex weergeven.Voor
een uitgebreide beschrijving verwijst hij naar het boek van Curzon en voor
illustraties naar de werken van Texier, Perrot en Chipiez, Flandin en Coste,
Stolze en Andreas, en Dieulafoy. Ook hij volgt bij zijn beschrijving van het
complex de volgorde van de monumenten op het terras. Hij merkt zelf al op
dat zijn verhaal over de Toegangstrap geen nieuwswaarde bevat. Als hij eenmaal boven aan deze trap staat en het complex in ogenschouw neemt, is hij
zoals vele reizigers voor hem erg onder de indruk:

Bigham vindt zijn bezoek aan Persepolis zeker de moeite waard. Hij merkt
op – en dit is waarschijnlijk een vergissing – dat het complex door Cyrus is
gebouwd:
In the morning we rode off to Persepolis, and certainly the toil of a visit to
Persia is amply repaid by the spectacle of the relics of the palace that Cyrus
built and Alexander burnt.323

Hij vervolgt zijn verhaal met standaardinformatie over de site. Ook in zijn
reisverslag is te lezen over de Toegangstrap die door de geleidelijke aanleg
van de treden, gemakkelijk te bestijgen is, de zuilen en deurposten die nog
resten, de Apadana waar hij nog veertien staande zuilen telt en de bas-reliëfs
die zojuist uit steen lijken te zijn gehouwen. Het paleis van Darius bevat levendige bas-reliëfs, waarvan het geheel volgens hem wordt onderbroken
door portretten van de verschillende koningen die door bedienden worden
omringd. Merkwaardig is dat hij jachtscènes en wagenraces op de bas-reliëfs
heeft waargenomen. Ook merkt hij vele gebeeldhouwde vleugelachtige symbolen op, die volgens hem de God Ormuzd (Ahura Mazda) verbeelden. Over
het op de monumenten aanwezige spijkerschrift deelt hij mee dat dit na lang
puzzelen uiteindelijk door Rawlinson is ontcijferd. Al met al is Bighams informatie vrij algemeen en weinig exact.
Zijn reisboek bevat slechts één foto, een gezicht op Persepolis vanuit het
oosten genomen. (Fig 4.27) Op deze foto zijn de Honderd-Zuilenhal, het
paleis van Darius en een aantal tenten en paarden in beeld gebracht. De foto
is toe te schrijven aan Antoin Sevruguin, gezien de professionele compositie,
de sfeer en de kleine nummering links van het midden.

As we surmount the topmost step and cast the eye over the surface of the
platform, we are struck by a succession of stately portals, broken columns,
capitals, pedestals, stone steps, sculptured friezes, and doorways, spread about
in confusion or gathered into disordered groups. So often have these ruins
been described, and so fully have they been illustrated that I can do little here
except point out the salient features and possibly add a suggestion or two
regarding the historic significance of these relics of the past.327

Williams Jackson besluit slechts een aantal in het oog springende kenmerken
te beschrijven en enkele ideeën over de historische betekenis naar voren te
brengen. Hij wijst dan op de invloed van de Assyrische kunst, het feit dat
er bij de Poort van alle Landen nog twee staande zuilen aanwezig zijn en verhaalt over het drietalige spijkerschrift, dat volgens hem weergeeft dat Xerxes
de opdrachtgever van de Poort was en dat Ahura Mazda werd vereerd voor
alle goddelijke zegening.Voor een reconstructie van de Poort verwijst hij
naar het boek van Texier.
Tijdens de beschrijving van de Apadana wijst hij op de vele gebeeldhouwde
bas-reliëfs en het spijkerschrift op de trappen. Hij telde er nog maar dertien
zuilen. Aan de muren hingen volgens hem tapijten.Voor een wetenschappelijke discussie over de muren in Persepolis verwijst hij naar het artikel van de
in hoofdstuk 3 genoemde Weld-Blundell. De verlaten en vervallen toestand
van de Apadana vormt volgens hem een contrast met het spijkerschrift dat
een eeuwigdurende inhoud bevat en waarin Xerxes trots tot uitdrukking

REISVERSLAGEN PERZIë 1900-1928
Perzië bleef voor Europese mogendheden een belangrijk gebied, temeer
omdat tijdens het bewind van Mozaffer ed-Din Shah (1896-1907) de politieke situatie veranderde. Gedurende het eerste decennium van de twintigste eeuw heerste in het land veel politieke onrust. In internationale kranten
en in (reis)boeken in die jaren wordt voortdurend bericht over gebeurtenissen die in verband stonden met de Constitutionele Revolutie (1905-1911).324
Perzië raakte in deze tijd steeds meer in de greep van de grote mogendheden Engeland en Rusland, die het land in twee invloedssferen verdeelden.
Rusland oefende invloed in het noorden uit, Engeland in het zuiden.325
Europeanen reisden in deze tijd vooral vanwege diplomatieke en economische redenen naar Perzië en kregen steeds meer oog voor de contemporaine geschiedenis van het land. Hoewel er in die jaren ook reizigers voor
hun plezier door Perzië reisden, nam het toerisme pas na de Constitutionele
Revolutie echt in grote mate toe.
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De toegangspoort van de Honderd-Zuilenhal is volgens hem verloren
gegaan. Schmidt heeft later aangetoond dat dit poortgebouw waarschijnlijk
nooit voltooid is geweest.
Door de hitte en de vele vliegen in Persepolis kan Williams Jackson zich
indenken dat een koning in de antieke tijd een parasol en vliegenmepper
nodig heeft gehad, zoals op de bas-reliëfs is uitgebeeld. Hij bespreekt vervolgens kort het waterreservoir en de ondergrondse gangen. Na een beschrijving van de drie rotsgraven besluit hij zijn verhaal met een aantal versregels
van de ook in Europa zeer geliefde Perzische dichter Omar Khayyam:

heeft gebracht dat hij de grote koning der koningen is die alles met behulp
van Ahura Mazda heeft ontworpen.
Het Paleis van Darius bevindt zich volgens Williams Jackson in een betere
staat en bevat bas-reliëfs van de Koning vechtend met monsters of het
kwaad overwinnend en de Koning gevolgd door dienaren met een parasol,
vliegenmepper en andere koninklijke attributen. De korte zin die in spijkerschrift in de stenen raamkozijnen is gebeiteld, geeft weer dat het paleis aan
Darius heeft toebehoord:
The brief sentence reads, ardastãna ãthangaina Dãrayavaush khshãyathiyahyã
vithiyã karta, ‘a structure of stone built in the house of King Darius’.328

As we gaze upon this tomb and the others, and then cast our eyes toward
the ruins of Persepolis, we can but think with a heart-pang of Omar
Khayyam’s lines: - ‘They say the Lion and the Lizard keep. The Courts where
Jamshyd gloried and drank deep’.330

Williams Jackson geeft opmerkelijk genoeg ook een beschrijving van het
paleis van Artaxerxes III (Paleis H). Slechts een klein aantal reizigers voor
hem heeft deze moeite genomen, omdat het paleis in een zeer ruïneuze
staat verkeert. Zelfs Schmidt heeft het niet met zekerheid kunnen duiden.
Williams Jackson vraagt zich af of de bouw van dit paleis wel was voltooid
en of het wel een koninklijk verblijf is geweest. De bas-reliëfs van het
gebouw tonen namelijk alleen de koninklijke garde. Wederom ontdekt hij op
de dubbele trap van het gebouw spijkerschrift, waarover hij meedeelt dat
het de naam van Artaxerxes III bevat, die de opdrachtgever was. Het schrift
geeft volgens hem de genealogie van het koningshuis weer en eindigt met de
woorden ‘dat Ahura Mazda en de god Mithra mij mogen beschermen en mijn
land en alles wat door mij is gemaakt.’
Het paleis van Xerxes was volgens hem rijkelijk voorzien van gebeeldhouwde panelen, tegels, geornamenteerde friezen en zuilen. De functie van het
Zuidoostgebouw (de Harem) is voor hem nog niet duidelijk. Hij acht het
waarschijnlijk dat het een koninklijk verblijf was, gezien de vele bas-reliëfs
van de koning in gevecht met monsters of gevolgd door dienaren met een
parasol en een vliegenmepper. Hij merkt op dat het gelaat van de koning
dat van Xerxes is en concludeert dat dit waarschijnlijk zijn verblijf was.
Williams Jackson wijst de lezer kort op het Centrale gebouw (Tripylon)
en geeft vervolgens een uitgebreide beschrijving van de Honderd-Zuilenhal,
waarvan hij denkt dat die in opdracht van Darius is gebouwd. De zogenaamde stichtingsoorkonden die later door Herzfeld werden gevonden,
hebben echter uitgewezen dat de bouw ten tijde van Xerxes is gestart en
tijdens Artaxerxes werd voltooid.329 Williams Jackson beschrijft de deurposten van de Honderd-Zuilenhal die bas-reliëfs bevatten die de koning in
gevecht met monsterachtige dieren tonen en merkt op dat die van de noordelijke en zuidelijke ingangen de koning met een tiara, zittend op een troon
en gedragen door de volken van alle landen uitbeelden. Ook dit gebouw
kende volgens hem betegelde, van zongedroogde klei geconstrueerde
muren. Gezien het resterende puin en de as vermoedt hij dat de zuilen een
houten dak hebben gedragen. Hij vraagt zich af of de brandstichting door
Alexander de Grote de enige oorzaak is geweest van het verval.

Williams Jackson merkt tijdens zijn verslaglegging over de Honderd-Zuilenhal op bewust een foto van de noordelijke deurpost als illustratie in zijn
boek te hebben opgenomen, omdat de zuidelijke deurpost al in de boeken
van Stolze en Andreas en van Curzon wordt getoond. Hij is de eerste reiziger die in zijn reisverslag bewust, met illustraties omgaat en meedeelt hier
veel aandacht aan te hebben besteed. Hij heeft juist die illustraties opgenomen, die zelden in vroegere reisverslagen over Perzië zijn getoond. In zijn
voetnoten stimuleert hij zelfs de lezer om eveneens de illustraties in andere
reisboeken te bestuderen. Zijn illustraties betreffen foto’s die door hemzelf
of door zijn vrienden zijn gemaakt.Vele foto’s zijn echter toe te schrijven aan
Antoin Sevruguin.
In zijn boek zijn in totaal elf foto’s van Persepolis opgenomen en dit is een
behoorlijk aantal in vergelijking met het aantal foto’s in reisverslagen van
vorige reizigers. (Fig 4.28-4.31) De plattegrond van het complex is uit het
boek van Curzon afkomstig.
De drie foto’s van Sevruguin tonen een gezicht op de Toegangstrap, de Poort
van alle Landen en een deurpost van de Honderd-Zuilenhal met op de
achtergrond het noordelijke rotsgraf. Het betreffen professionele en
creatieve foto’s gezien de compositie en de sfeer. De foto van de Toegangstrap is, gelet op de schaduw, in de ochtend gemaakt; de andere twee foto’s in
de namiddag. De vier foto’s van Wood tonen de drie individuele rotsgraven
en het paleis van Darius.331 (Fig 4.31)
De compositie van de laatste foto lijkt een uitsnede te zijn van een foto van
Stolze. Eén andere foto toont een gezicht op het complex vanuit de vlakte
en is naar een foto van Marcel Dieulafoy genomen.(Fig 4.28)
De laatste drie foto’s zijn volgens Williams Jackson gemaakt door een
onbekende fotograaf, maar kunnen gezien de stijl worden toegeschreven aan
Sevruguin. Er bevinden zich wat Persepolis betreft in totaal dus zes foto’s van
Sevruguin in zijn boek. De laatste drie tonen een gezicht op het terras, een
bas-reliëf met tribuutbrengende volken van de Apadana en een bas-reliëf van
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4.27. Bigham, Ruins of Persepolis, 1897, p. 138. (Sevruguin)

Koning zittend op de troon.Van de elf in het boek van Williams Jackson opgenomen foto’s van Persepolis tonen vijf foto’s de lezer een nieuw perspectief op het complex. Dit zijn de twee foto’s van Sevruguin, die van de
Toegangstrap (Fig 4.29) en de noordelijke deurpost van de Honderd-Zuilenhal (Fig 4.30) en de drie foto’s van Wood van de rotsgraven.(Fig 4.31) De
Toegangstrap was niet eerder vanuit een noordoostelijk gezichtspunt in reisverslagen getoond, noch waren foto’s van alle drie de rotsgraven weergegeven. Alleen in het boek van Curzon is een foto van het noordelijke rotsgraf
te vinden. (Fig 4.24)

In 1903 beëindigde Eliot Crawshay Williams (1879-1962) zijn dienst bij de
Royal Field Artillery in India. Om een lange zeetocht naar Engeland te vermijden en reiservaring op te doen, besloot hij een reis van acht maanden over
land te maken en vanuit India naar Perzië te reizen om vanhier via Rusland
terug te keren naar zijn vaderland. Samen met een Perzische gids, een tweetal bedienden en zijn Schotse terrier, vertrok hij in november van dat jaar
vanuit Bombay naar Bushehr. Lord Curzon, in die tijd onderkoning van India
en voorganger als reiziger (1889 en 1890), had ervoor gezorgd dat hij onder
begeleiding veilig over de Perzische Golf naar Perzië kon varen. Zijn boek
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Persia (Londen 1907) is dan ook aan Curzon opgedragen. Nieuwsgierigheid
en reislust waren voor Crawshay Williams de belangrijkste motieven
geweest om dit avontuur aan te gaan:

spel en is volgens Crawshay Williams een toepasselijke entree voor het complex. Hij verwijst naar de Engelse reiziger en schrijver John Fryer (ca.1650 ca.1733), die zo’n twee eeuwen daarvoor zijn indrukken van een eerste bezoek aan Persepolis heeft weergegeven. Fryer telde volgens Crawshay Williams nog achttien staande zuilen bij de Apanada, hijzelf telde er nog maar
dertien, maar deze restanten maakten een grote indruk op hem:334

A MAN who loves this world of Nature and of men comes often to be
possessed by a restless longing merely to study it, - to spend his time as a
spectator of the great play of life; only to live and see and learn and know and
feel. And so to travel; to become a citizen of the world, and to have the freedom of its seas and forests and sandy deserts and seething streets; to spend
life contemplating its manifold aspects and learning its countless secrets.332

Once, so says Lord Curzon, there must have been seventy-two of these
magnificent columns; - even the scattered few that remain are sufficient to
excite a sense of amazed admiration at their great conception. Rearing their
great bull-headed capitals nearly seventy feet into the air, sixteen feet in
circumference at their base, and composed of huge drums of solid stone,
they are, indeed, worthy relics of Persia’s past.335

Zijn reisverslag bevat verhalen en anekdotes over Persepolis die soms van
de bekende standaardverhalen afwijken. Uit de inhoudsopgave van zijn boek
blijkt dat hij thema’s aan de orde stelt in plaats van dat hij een chronologische beschrijving geeft van de reisroute.Vanuit Bushehr reisde Crawshay
Williams te paard naar Shiraz, Isfahan en Teheran. In de omgeving van Shiraz
bezocht hij de belangrijkste antieke monumenten als Naqsh-e Rostam, Pasargadae, Naqsh-e Rejab en uiteindelijk ook Persepolis. Crawshay Williams had
vernomen dat de Perzen in zijn tijd de dingen in oud en nieuw indelen. De
oude dingen werden daarnaast ook nog eens onderverdeeld in oud en zeer
oud. Alles wat qadim (oud) is, is vakht-e Shah Abbas, uit de tijd van sjah
Abbas, alles wat kheili qadim (zeer oud) is, is vakht-e Jamshid, uit de tijd van
Jamshid. Persepolis is dan kheili qadim – vakht-e Jamshid.
Crawshay Williams vertelt dat Persepolis voor onderzoekers lange tijd een
mysterie is geweest. Zij hadden geen idee van de geschiedenis en de tijd
waarin het complex was gebouwd. Pas na de ontcijfering van het spijkerschrift en de vertaling van de vele inscripties op de monumenten werd volgens hem duidelijk dat koning Darius opdracht had gegeven het complex te
bouwen. Persepolis werd hierdoor geschiedenis.
De avond voor zijn bezoek aan Persepolis bracht Crawshay Williams in een
gastenverblijf in Puzeh door. Tijdens een avondrit door de bergen nam hij
vele bewerkte bouwfragmenten waar – dit zijn waarschijnlijk bouwfragmenten van de fortificaties geweest – en zag hij plotseling onder zich de kolossale ruïnes van Persepolis liggen. Het gezicht op de Achaemenidische site
vanuit de verte maakte veel indruk op hem:

Crawshay Williams noemt de Apadana het grootste en indrukwekkendste
gebouw op het terras en de overblijfselen hiervan het markantste. De trappen bevatten de fijnste bas-reliëfs, die volgens hem hovelingen, mannen met
geschenken en rijen soldaten tonen. De processies werden gehouden in aanwezigheid van de koning; de onderworpen volken brachten hem hulde en
tribuut. Crawshay Williams geeft aan dat uit het spijkerschrift is op te maken
dat de Apadana in opdracht van Xerxes is gebouwd en wijst vervolgens kort
op de paleizen van Darius, Xerxes en Artaxerxes III, het Poortgebouw en
het Zuidoostgebouw, in volgorde van hoe ze op het terras zijn geplaatst.
In tegenstelling tot voorgaande reizigers vindt hij het paleis van Darius
minder indrukwekkend dan de Apadana. Hij beschrijft enkele bas-reliëfs
en merkt graffiti van vroegere reizigers op. De Honderd-Zuilenhal verkeert
volgens hem in een slechte staat. Tijdens zijn bezoek lagen vele resten van
zuilen, muren en fraai bewerkte kapitelen over de bodem verspreid. De
deurposten waren rijkelijk van beeldhouwwerken voorzien. Hij beschrijft de
bas-reliëfs van de Koning – die volgens hem een draak steekt – en het
Audiëntie-reliëf. Hij wijst erop dat illustraties van deze bas-reliëfs in de
boeken van Curzon en Wagenvoort te vinden zijn. Crawshay Williams bleef
een hele middag op het terras en ervoer zijn verblijf als een historische
ervaring. Tot slot bezocht hij het noordelijke rotsgraf, waarin zich volgens
hem twee sarcofagen bevinden.
In zijn boek is een zelfgetekende plattegrond van de omgeving van Persepolis
opgenomen en twee foto’s: één van de Toegangstrap en één van de Poort
van alle Landen. (Fig 4.32-4.33) De foto’s zijn vanuit nieuwe gezichtspunten
genomen, die niet eerder in vroegere reisverslagen zijn getoond.
De Toegangstrap is halverwege de trap, staande vanuit het noorden, vastgelegd en de Poort van alle Landen is vanuit een noordwestelijke richting,
staande op het voorplein, weergegeven en biedt een goed zicht op het gehele monument.

There below, in the half-light, lie the stupendous ruins of Persepolis. My road
has led me, all unconscious, to this; -truly a well-planned road. I stand looking
down, drinking in the magnificent sight.333

De volgende ochtend bezocht hij eerst het nabij Puzeh gelegen Naqsh-e
Rostam, voordat hij in de middag Persepolis aandeed. Crawhay Williams
deelt over Persepolis mee dat het terras via een prachtige trap te betreden
is en vervolgt met standaardelementen over de breedte en geleidelijke aanleg van de trap. De Poort van alle Landen bood een indrukwekkend schouw104
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Tot de verbeelding sprekende verhalen waarin de Achaemenidische tijd in
Persepolis tot leven wordt gewekt, zijn te vinden in het reisboek van Francis
B. Bradley-Birt (1874-?) Through Persia, from the Gulf to the Caspian (Londen
1909). Bradley-Birt vertoefde één dag en één nacht in Persepolis en raakte
in de ban van het complex, dat volgens hem alle andere antieke monumenten overtreft. De gehele ambiance en atmosfeer maakten zo een grote
indruk op hem, dat zijn verbeelding voortdurend werd geprikkeld:

Sadder still is it to have to record that the modern globe-trotter has defaced
this proud memorial, scratching his insignificant name below the royal
inscription of the King of Kings. One might well have hoped that this
magnificent monument of the ages, which has weathered the storms of so
many centuries, might have escaped this last indignity. But the modern tourist
seems incorrigible, and even here has been unable to refrain from engraving
the puny record of his insignificant name, shouting aloud for all who pass this
way to note its insignificance and its owner’s littleness of soul, that could
hasten to engrave it on these mighty monuments of kings. It is fitting that the
most unimportant name of all should occupy the largest space, that of an
Indian official.338

All day has been spent in exploring these magnificent remains. They have held
a fascination that no other monuments of past days have ever done, and
beside which the wonders of India pale into insignificance. To ascend the great
stairs, once thronged by countless hosts of every nation, to pass between the
towering bull-flanked pillars of the Porch of Xerxes and enter the magnificent
halls of audience where once the King of Kings sat in state, carries one back
in spirit beyond the centuries. There is something in the very atmosphere of
these colossal ruins that spurs the imagination. Sitting before the Porch of All
Nations, as the light begins to fail, and impregnated with the spirit of the past,
old scenes once more come back to life.336

Bradley-Birt geeft een uitvoerige beschrijving van de bas-reliëfs van de trappen van de Apadana. Hij informeert de lezer over de verschillende processies van mensen en dieren en de verschillende geschenken die aan de koning
worden aangeboden. Uit het spijkerschrift blijkt volgens hem dat Xerxes de
Apadana heeft gebouwd. Bradley-Birt telde bij de Apadana nog maar dertien
staande zuilen, waar ooit tweëenzeventig zuilen hebben gestaan. Het dak was
volgens hem van cederhout, de muren zijn geheel verdwenen. Hij vraagt zich
af of die muren er wel hebben gestaan en of niet gordijnen en tapijten als
afscheiding van verschillende ruimten hebben gediend.

Bradley-Birt had tien jaar als ambtenaar in India gediend. In 1908/9 reisde hij
vanuit dit land via Perzië terug naar Engeland. Hij vond het intrigerend zijn
impressies van Perzië weer te geven, omdat dit land in vergelijking met India,
nauwelijks door de Europese beschaving was aangetast. Ook de in zijn tijd
groeiende Europese belangstelling voor reisboeken over Perzië hadden hem
aangezet om over dit land te schrijven. Zijn boek is in een voor reizigers
handzaam klein formaat uitgegeven.
Zijn reis in Perzië begon in april in Bushehr te paard; hiervandaan reisde hij
naar Shiraz om Persepolis, Naqsh-e Rostam en Pasargadae te bezoeken.
Daarna reisde hij door naar Isfahan en Teheran om vanhier via de Kaspische
zee naar Engeland terug te keren.
Vanaf het moment dat Bradley-Birt in Persepolis arriveerde, was hij onder
de indruk van het complex.Vooral de stilte, de waardigheid en het kolossale
fascineerden hem. Persepolis was in zijn ogen een wereldwonder. Hij geeft
een precieze en levendige beschrijving van de verschillende monumenten op
het terras en informeert vooral over details, aantallen, hoogten en breedten.
Zelfs zonder illustraties kan de lezer met behulp van zijn informatie een
goed beeld van het complex vormen. Bradley-Birt wijst op de boeken van
vroegere reizigers als de Spaanse diplomaat Garcías de Silva e Figueroa
(1550-?) en de Engelsman Thomas Herbert (1606-1682) en vindt alles
indrukwekkend: de Toegangstrap die met zijn paard te bestijgen was en de
Poort van alle Landen waarvan nog twee zuilen overeind staan.337 Hij geeft
een vertaling van het spijkerschrift op de Poort van alle Landen en betreurt
de graffiti van reizigers. Hij ergert zich vooral aan de naam van een niet door
hem bij naam genoemde Indiase ambtenaar:

Bradley-Birt vindt dat het paleis van Darius zich in een betere staat bevindt
dan de Apadana. Hij beschrijft kort de vele bas-reliëfs en vertaalt de regel
spijkerschrift die in de verschillende stenen raamkozijnen is gebeiteld, waaruit blijkt dat de raamkozijnen voor het paleis van Darius zijn gemaakt. Ook
geeft hij een korte beschrijving van de paleizen van Xerxes en Artaxerxes en
het Centrale Gebouw (Tripylon). De aarden heuvel met puin wijst er volgens
hem op dat het zeker de moeite waard is opgravingen te verrichten. Hij constateert dat de bas-reliëfs van de Honderd-Zuilenhal meer bewerkt zijn dan
die van de andere paleizen.Vlakbij de hal bevindt zich een stenen waterreservoir dat volgens hem de fonteinen en de tuinen van water voorzag.
Bijzonder is zijn aandacht voor alle drie de rotsgraven, waarvan hij weet aan
te geven dat die bestemd waren voor Artaxerxes II, III en Darius III. Het
laatste graf (Darius III) is onvoltooid gebleven. Het eerste, noordelijkste,
rotsgraf (Artaxerxes III) bevat twee achter elkaar geplaatste sarcofagen.
Boven de ingang bevinden zich bas-reliëfs: twee panelen met dienaren met
opgeheven handen en een fries met leeuwen. Hierboven staat de koning
voor een altaar waarboven de godheid Ahura Mazda zweeft. Het tweede graf
(Artaxerxes II) lijkt qua vormgeving op het eerste en bevatte volgens hem
nog drie sarcofagen. Bradley-Birt bracht de nacht op het terras door en vertrok de volgende morgen naar Naqsh-e Rustam en Pasargadae. Het complex
bleef hem sterk boeien. In zijn boek bevinden zich echter geen illustraties
van Persepolis:
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plan was om op korte termijn naar Teheran te verhuizen.342 Dunlop kende
Albert Hotz en ontwikkelde net als hij voor Perzië meer dan alleen maar
commerciële belangstelling.Van Hotz had hij de taak overgenomen om de
grotendeels door Hotz verzamelde bronnen over de geschiedenis van de
Oostindische Compagnie in Perzië (1930) te beschrijven en uit te geven.343
In zijn boek Perzië Voorheen en Thans (Haarlem 1912) geeft Dunlop een
overzicht van de geschiedenis van het Perzische Rijk waarin hij tevens ruim
aandacht schenkt aan de tijd van de Qajaren (1779-1925). Zijn opmerkingen
over de verschillende gebeurtenissen in het Perzië van zijn tijd en de in zijn
boek opgenomen bijlagen met commerciële, politieke en economische informatie, tonen Dunlops zakelijke belangstelling.
Over Persepolis is Dunlop echter summier. In zijn inleiding verhaalt hij dat
hij na vele jaren in het land te hebben vertoefd, nieuwsgierig was naar de
geschiedenis van Perzië. Hij had er vele tegenstrijdige dingen opgemerkt en
overblijfselen uit het verleden ontdekt. Bijzonder is dat hij de kunst in
Persepolis begrijpelijk vindt en dicht bij die van Europa vindt staan:

Seen at sunrise, at noonday, and at evening, all the beauties of Persepolis
seemed to have been laid bare. But this is the greatest wonder of them all.
Even as the day dies, the world is lit by the light of the moon and a myriad
stars, that clothe the giant columns and headless portals anew in clear and
brilliant radiance.339

Het reisverslag van Ella Constance Sykes (?-1939), Persia and Its People
(Londen 1910), is het resultaat van een tweetal bezoeken aan Perzië in
een periode van drie jaar. Sykes had gedurende haar verblijf in het land
voldoende tijd om te reizen en verschillende mensen te ontmoeten.340
Met haar boek tracht zij zowel een accurate alsook een populaire beschrijving van het land en de cultuur te geven. Sykes heeft de boeken van onder
andere Benjamin, Browne, Curzon en ook haar broer Sir Percy M. Sykes
(1867-1945) als bron gebruikt. De illustraties in haar boek zijn onder meer
afkomstig uit de fotocollectie van H.R. Sykes; tevens heeft ze foto’s van
Bourke en, zoals ze spelt, Sevraguine of Tehran (Antoin Sevruguin) opgenomen. In hoofdstuk XV, getiteld ‘A glance at the antiquities of Persia’ beschrijft
ze ook Persepolis.
Ella Sykes geeft aan slechts vluchtig op een aantal zaken te willen wijzen en
geen hele beschrijving van het complex te willen geven. Ze bespreekt alleen
de belangrijkste monumenten op het terras.Voor een uitgebreide beschrijving van Persepolis verwijst ze naar het volgens haar meesterlijke boek van
Curzon. Sykes’ betoog is summier; ze geeft een standaardverhaal over de
belangrijkste monumenten en brengt nauwelijks iets nieuws over Persepolis.
Ook zij wijst op de geleidelijk aangelegde treden van de toegangstrap en bij
de Apadana telt ze nog slechts dertien zuilen. Ze verhaalt over het paleis van
Darius en de Honderd-Zuilenhal waarvan ze enkele bas-reliëfs kort noemt.
De sporen van as die zij bij de Honderd-Zuilenhal aantrof, duiden volgens
haar op het feit dat Alexander de Grote de brand in dit paleis heeft gesticht.
Ze wijst erop dat de Achaemenidische kunst beïnvloed is door de Assyrische
en Egyptische kunst en is van mening dat bij het ontwerpen van het complex
de verering en vergoddelijking van de koningen centraal stond. Dit is volgens
haar wat reizigers het meest treft wanneer zij een bezoek aan Persepolis
brengen. Het vereren en vergoddelijken van de koning is volgens haar in
Perzië een traditie, die zelfs tot in haar tijd heeft voortgeduurd.
In haar boek is één foto van de Poort van alle Landen opgenomen. De foto
is van Sevruguin en bevindt zich tevens in het boek van haar broer, over wie
in het volgende hoofdstuk meer. (Fig 4.34)

En dan vooral, overblijfselen van bouwwerken uit de grijze oudheid, nog mooi
door statig beeldhouwwerk, dat wij dadelijk begrijpen; zoo geheel anders dan
het vaak groteske werk der Chineezen of Japanners, dat ons altijd vreemd
blijft, dat niet van menschen is, aan wie wij ons verwant gevoelen. Maar hier, in
en bij Persepolis: koningen, krijgslieden, ridders, als onze eigen oude ridders,
zwierig en statig.344

Dunlop heeft acht foto’s van Persepolis in zijn boek opgenomen: één zicht
op het terras waarop de Toegangstrap, de Poort van alle Landen, waarachter
tenten zijn opgeslagen, de Apadana en het paleis van Darius zichtbaar is;
twee foto’s van de Poort van alle Landen, waarbij diverse Perzen poseren;
één foto van de bas-reliëfs van de Apadana; één foto van het paleis van
Darius, waarop tevens een bas-reliëf zichtbaar is; één foto met spijkerschrift;
één close-up van het bas-reliëf koninklijke held steekt fabeldier en één foto
van de Honderd-Zuilenhal, waarop het bas-reliëf Koning zittend op een
troon zichtbaar is. (Fig 4.35-4.39) Ook heeft hij een reconstructietekening
van het complex naar Chipiez opgenomen.(Fig 4.38) De foto’s zijn waarschijnlijk alle toe te schrijven aan Antoin Sevruguin. Een aantal van deze
foto’s bevindt zich tevens in de Bosschart-collectie van het museum voor
Volkenkunde in Leiden en in de Bodleian Library in Oxford. De foto’s geven
een kijk op Sevruguins oeuvre van Persepolis en tonen tevens dat deze fotograaf meerdere malen een bezoek aan de site heeft gebracht. In de inleiding
van zijn boek merkt Dunlop op dat hij de foto’s van bekenden uit Perzië
heeft ontvangen. Hij besteedt geen specifieke aandacht aan de door hem
opgenomen illustraties. In zijn boek zijn alle illustraties willekeurig en ter
afwisseling van de tekst opgenomen. Ook de illustraties van Persepolis zijn
door het gehele boek verspreid, wat duidt op het feit dat het publiek bekend
moet zijn geweest met het beeldmateriaal van Persepolis of dat Dunlop dit

Hendrik Dunlop (1867-1944) was evenals Hotz een Nederlandse zakenman
die in Teheran zijn textielfirma, de handelsmaatschappij Groeneweg, Dunlop
& Co., had gevestigd. Dunlop vertoefde van 1890-1903 in Perzië.341
Uit brieven van 9 oktober 1896 en 2 januari 1897 aan Edward Granville
Browne blijkt dat Dunlop ongeveer zes jaar in Shiraz heeft gewoond en in
dienst was bij de Nederlandse firma Hotz. Hij deelt Browne mee dat hij van
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laatste zo ervoer. Ze zijn als het ware een soort iconen geworden.
In het Rijksmuseum, Prentenkabinet, bevindt zich een fotoalbum van Dunlop
met tweeënzestig foto’s uit de periode 1890-1895, waarvan drieënveertig
foto’s van Perzië.345 Op grond van compositie, techniek en verwerking van
de negatiefnummers, kunnen vierendertig van deze foto’s worden toegeschreven aan Sevruguin. Het album bevat slechts drie foto’s van Persepolis:
één foto van de Poort van alle Landen (35 F01048-AI) (zie Fig 4,34); één foto
van het bas-reliëf met het onderschrift Darius op troon gedragen door
onderworpen volken (57 F01048-BE) (Fig 4.37) die tevens in het boek van
Dunlop als illustratie is opgenomen en één snapshot van een onbekende
fotograaf van de vele puinresten van de Honderd-Zuilenhal (30 F01048-AD)
(Fig 4.39). Ook deze foto’s zijn aan Sevruguin toe te schrijven.

Het tijdschrift National Geographic Magazine (April 1921) is geheel gewijd
aan het thema Perzië en bevat twee artikelen en vele foto’s van diverse
fotografen. De zestien in het artikel opgenomen ingekleurde foto’s gemaakt
en verzameld door Weston moeten indruk hebben gemaakt op de lezers
die voor het eerst een kleurenpalet van Perzië, en dus ook Persepolis,
voorgeschoteld kregen.
Het artikel van Weston bevat twee foto’s van Persepolis. (Fig 4.40-4.41)
Eén foto betreft een deurpost van de Honderd-Zuilenhal met het bas-reliëf
Koning zittend op een troon.Vóór het bas-reliëf poseren twee Perzen te
paard. Het betreft een ingekleurde foto. De andere foto toont de trappen en
zuilen van de Apadana met op de achtergrond het paleis van Darius; ook
hier poseren op de voorgrond dezelfde twee mannen te paard. De foto is
genomen vanaf de Poort van alle Landen. Het onderschrift vermeldt dat er
van de tweeënzeventig nog elf zuilen resten.

Na de Eerste Wereldoorlog en tijdens de vredesonderhandelingen in het
Midden-Oosten bevonden Harold F. Weston en Donald W. Watt zich in
Bagdad. De Britten waren in die tijd sterk aanwezig in Irak en beheersten
tevens belangrijke karavaanroutes in Perzië.Vanwege deze voor hen
‘gunstige’ situatie besloten beide Amerikanen een karavaantocht door Perzië
te maken. In mei (1920?) vertrokken ze met Fords naar Hamadan en van
hieruit naar de Kaspische zee om vervolgens via Qazvin naar Teheran te
reizen. De route Teheran-Isfahan bereisden ze met een postwagen. Deze
wagens werden geëscorteerd door soldaten die door de Perzische overheid
waren aangesteld om zorg te dragen voor de veiligheid van de reizigers.
Vanuit Isfahan vertrokken de heren verder met een karavaan naar Shiraz. Dit
laatste gedeelte van de reis duurde ongeveer drie weken. Gedurende de reis
brachten ze een bezoek aan Pasargadae, Naqsh-e Rostam en Persepolis.
Weston geeft een kort standaardverhaal over Persepolis. Hij twijfelt zelfs of
hij wel een beschrijving moet geven, omdat de antieke site zo bekend is en al
zo grondig door vele archeologen en beroemde schrijvers is vastgelegd.
In vergelijking met Babylon vindt hij het interessant dat in Persepolis nog
genoeg bewaard is gebleven om een beeld te kunnen vormen van de paleizen en de omvang van het gehele complex. Weston staat minder positief ten
opzichte van de contemporaine Perzische cultuur. Hij sluit zijn verhaal af
met de opmerking dat de grootsheid van en de voortvarendheid in de
Achaemenidische tijd in het Perzië van zijn tijd moeilijk te vinden is. Die
grootsheid is volgens hem alleen in Persepolis te vinden:

In de jaren vóór de Eerste Wereldoorlog maakte Maurits Karel Herman
Wagenvoort (1859-1944) een karavaanreis door Perzië. Wagenvoort was
een Nederlandse romanschrijver die tevens als verslaggever van het
Algemeen Handelsblad zijn lezers met zijn kleurrijke reisbeschrijvingen wist te
boeien. In één van zijn boeken Van Madrid naar Teheran (Amsterdam 1907)
vertelt hij over het Babisme in Perzië en de maatregelen die Nasser-ed Din
Shah tegen deze sekte nam. In zijn reisverslag Karavaanreis door Zuid-Perzië
(Santpoort 1926) stelt hij zich ten doel de lezer vooral te informeren over
het reizen en wat hij en route heeft opgemerkt. Eén van zijn motieven om
naar Perzië te gaan was zijn nieuwsgierigheid naar het Babisme. Een artikel
van De Gobineau over dit onderwerp zou zijn belangstelling hiervoor hebben gewekt; hetzelfde motief is ook bij Edward Granville Browne te vinden.
Een ander motief dat Wagenvoort noemt, maar niet nader toelicht, was zijn
verlangen in Teheran een roman over de Nederlandse kolonie in Smyrna te
schrijven. Na een verblijf van een aantal maanden in de winter in Teheran
vertrok Wagenvoort met een karavaan naar het Zuiden van Perzië. In zijn
reisverslag laat hij voortdurend doorschemeren hoe belezen hij is. Hij is
chauvinistisch en neemt ten opzichte van de Perzische cultuur in zijn tijd een
geringschattende houding aan:
Geheel uit de rotsen aan den horizon voortgekomen, verheffen deze bouwvallen zich op een uitgestrekt plein, deels gelijk aan den bodem, deels veel
hooger, zoodat breede trappen er naar opleiden. Maar de treden zijn zoo laag
en zoo breed, dat geen rij- of lastdier aarzelt er tegen op te gaan. In de
zwarte muren, aan beide kanten, zijn daar om het geheele plat heen, langs de
trappen óók , eindelooze optochten van mannetje na mannetje: precies dezelfde typen, als die nog heden in de bazaars van Isfahan en Sjiraz worden gezien, in haast dezelfde kleeding, zoodat eenige Perzen uit de mij begeleidende
karavaan, zóó Haidar-baba en zijn zoon Masjallah, het zelfde hooge, ballonvormige vilten hoofddeksel dragen, dat daarginds de overwinnende Sjapoer
tegenover den voor hem geknielden Valerianus op heeft, mogelijk hetzelfde

Would that the glory and ambition that once was Persia’s had not so
completely disappeared! In the character of the Persian peoples today, except
for a handful of enlightened radicals, there is little trace of their ancient
heritage. To sense the grandeur of the days of the Achaemenian kings, of the
leadership and power of the Persian Empire that was, is not, and may never
again be, one must turn to the silent and neglected ruins of Persepolis.346
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4.64. Harold F.Weston,The Portals of Persepolis through which
the armies of Darius and Xerxes went forth to conquer Asia
Minor,The National Geographic Magazine,Vol. XXXIX,
Nr. 4, April 1921, p. 401.
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Backer naast de poot van een sfinx gebeiteld staat. (Fig 4.42) De foto is
waarschijnlijk een trucagefoto.Vandaag de dag is de naam “Wagenvoort”
op de Poort van alle Landen niet (meer) zichtbaar op het monument.
Wel zichtbaar zijn de namen van “De Bruijn” en “Backer”.350 Een andere foto
die Wagenvoort in zijn reisverslag heeft opgenomen toont een bas-reliëf van
de Honderd-Zuilenhal Koning zittend op een troon. Het is dezelfde foto
(Fig 4.37) die in het boek van Dunlop, Perzië. Voorheen en Thans, voorkomt en
toegeschreven is aan Antoin Sevruguin.351 De derde en laatste foto geeft een
beeld van de Poort van alle Landen en is vanuit het zuidoosten genomen.
De fabeldieren staan er echter niet volledig op. De foto lijkt onnauwkeurig
genomen of er is te veel van afgesneden. De illustraties in Wagenvoorts
boek tonen weinig nieuws, behalve het feit dat toeristen het belangrijk vinden hun namen in de antieke monumenten na te laten.

hoofddeksel waaraan Herodotus verweet, dat de Perzen zulke weeke schedels bezaten. Ik moet erkennen den indruk te hebben gekregen, dat de tegenwoordige Perzen, hun vilten hoofddeksel ten spijt, vaak heel harde koppen
hebben.347

Wagenvoort verwijst in zijn reisverslag naar de boeken van Chardin en
Dunlop. Hij merkt op dat hij De Bruijns foliant in zijn bagage had, wiens boek
hij vanwege de nauwkeurige beschrijving en tekeningen van Persepolis
roemt. Door het werk van De Bruijn werd hij niet alleen aangezet om over
de grootsheid van Persepolis na te denken, maar tevens, en hier steekt hij
zijn chauvinisme niet onder stoelen of banken, over die van de OostIndische Compagnie.
De blik op Persepolis vanaf het gebergte viel hem tegen.Vanuit de verte, zo
beschrijft hij, leek Persepolis maar klein, de reusachtige zuilen leken opgezette lucifers. Zijn karavaan was al in de schaduw gelegerd en de mensen en
dieren leken vanaf een grote afstand op zwarte vliegen. De rotsgraven die hij
de volgende morgen bekeek, vielen hem eveneens tegen. In vergelijking met
de rotstempels in Aboe-Simbel vond hij ze maar nietig. Het enige waarvan hij
in Persepolis onder de indruk was geweest, was de stilte; niets had hem
tijdens zijn verblijf op het terras bij het opdoen van zijn indrukken gestoord,
noch waren zijn gedachten afgeleid. Wagenvoort brengt nauwelijks iets
nieuws over Persepolis. Hij wijst slechts kort op de zuilen van de Apadana,
de Poort van alle Landen en de gebeeldhouwde vensterkozijnen en deurposten. Hij deelt mee dat de koning zelf is afgebeeld, in gevecht met een leeuw
of een griffioen of wandelend en gevolgd door dienaren die een ‘zonnescherm’ dragen:

De Duitse schrijfster Annemarie (Anna Maria Luise) von Nathusius (18741926) reisde in 1924 met een auto door Perzië.352 Haar reis vanuit India
begon in Bushehr, waar zij in augustus van dat jaar aan kwam en verliep vervolgens via Shiraz naar Isfahan en Teheran. Haar bezoek aan Persepolis was
in oktober 1924. Zij moet invloedrijk en vermogend zijn geweest, want
gedurende haar reis ontmoette zij belangrijke personen, onder wie Reza
Khan die ruim een jaar later sjah werd en die haar uitnodigde om aangename dagtochtjes te maken. Nathusius bracht op uitnodiging van prins
Qavam ol-Molk een bezoek aan Persepolis. Hier werd zij samen met haar
gastheer door bedienden die al vooruit waren gestuurd, vorstelijk onthaald.
Zij verbleef er een middag en een nacht en geeft in haar reisverslag Im Auto
durch Persien (Dresden 1926) een romantische beschrijving van het complex,
waarin veel van haar gevoel doorklinkt:

Dit alles is in den harden steen gebeiteld met de zorgvuldigheid eener jonge
kunst zonder overleveringen, met de simpele grootschheid van lijn, welke ons
in alle primitieve kunst treft, en door de tegenwoordige beeldhouwers opnieuw wordt gehuldigd.348

Persepolis, diese ältesten, imponierendsten Ruinen Persiens zu sehen, war
mein dringender Wunsch. Fürst Kawam erfüllte mir diesen Wunsch. Aber wie
erfüllte er ihn? Er liess eine Karawane mit zwanzig Zelten aufbrechen, er
bestellte zweihundert Reiter aus seinem Tribut und zweihundert Männer mit
Waffen. Er sandte Diener mit Weinen, Speisen und Früchten voraus, eine
Küche mit Köchen, Geräten und Eis. Ich habe an dieser primitivsten Kochgelegenheit, die ich jemals sah, gestanden und gestaunt über die vorzüglichen
Braten, Gemüse, Saucen und Beigaben, die mich dann bei Tisch erreichten.
Bei Tisch unter einem Zelt mit kostbaren Teppichen und schimmerndem
Silber, den Blick auf die sonnenüberflutete Ebene von Persepolis, eingerahmt
von dunkelblauen Felsen, in einer Luft, so dünn, so zart, so duftig, dass
Kilometerferne nahe war.353

Voordat Wagenvoort vertrok, zocht hij de plaats op waar De Bruijn en Backer hun namen in steen hadden gebeiteld. Hij besloot zijn naam erbij te beitelen uit eerbied voor Persepolis (!), uit achting voor De Bruijn en uit liefde
voor zijn land:
Toen ben ik voortgegaan. Ik had mij langer bij de bouwvallen van Persepolis
willen ophouden: de stemming was er zoo diep, de eenzaamheid zoo hoog. In
deze stilte des doods was het leven zoo krachtig. Maar het was onmogelijk.
Niet de legerscharen van Darius, noch die van Xerxes, zelfs niet die van
Cyrus dreven mij op de vlucht, maar wel de myriaden kleine springers van
mijn nachtleger.349

Over Persepolis verhaalt zij kort hoe Darius het land Parsis (Fars) had
gekozen om in de vlakte van Marvdasht Persepolis te laten bouwen. Zij was
onder de indruk van het gezicht op de site, van het roodbruine reusachtige
terras met de slanke naar de hemel reikende zuilen. Zij bewonderde de
Toegangstrap met de grijze bas-reliëfs die zojuist uit de steen leken te zijn

In Wagenvoorts reisverslag bevindt zich een close-up van een deel van de
Poort van alle Landen, waarin zijn naam samen met die van De Bruijn en
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gebeiteld. Met veel eerbied betrad zij de treden van de Toegangstrap en
schrok in het geheel niet meer – waarschijnlijk omdat de site bij het publiek
steeds bekender is geworden – van de kolossale fabeldieren van de Poort
van alle Landen. Ze deelt mee dat cyclopen deze sfinxen lijken te hebben
vormgegeven en de vierhoekige stenen blokken bijeen hebben gebracht om
de koningen onsterfelijk te maken. Ze vertelt hoe ze de sagen over het
antieke Perzië om de zuilen hoorde ruisen, die zij overigens eleganter en
interessanter vindt dan de Griekse mythen en sagen. De koning der
koningen heeft hier volgens haar een Übermenschenpalast laten bouwen:
Ich war ergriffen, erschüttert, hingerissen. Wie im Traum ging ich über das
erhabene Trümmerfeld, über das von Geschichten brausende Trümmerfeld
mit den ungeheuren Bildnissen des Königs, seines Hofes, seines Volkes, seiner
Besiegten. Die grosse Geschichte der Vergangenheit stieg aus diesen Steinen
auf, die die Balladen gewesener Herrlichkeit mit einer Stimme erzählten, die
durch Jahrtausende klang, die über Jahrtausende hinaus uns schweigen
machte vor so viel Pracht und Herrentum, so viel Würde und so viel heissem
Glauben an menschliche Vollkommenheit.354

Na deze historische ervaring zag Nathusius, zoals zij het zelf uitdrukt, met
haar ‘binnenste oog’ de koning op de troon plaatsnemen om zijn geschenken
in ontvangst te nemen. De rotsgraven en Zarathustra brachten haar in
gedachte terug naar Europa, waar goden en koningen zijn verdwenen en
waar zich geen kolossale monumenten bevinden die herinneren aan een
groots verleden, zoals die in Persepolis. Kort verhaalt zij vervolgens over de
brand die Alexander de Grote heeft gesticht. Nathusius genoot van de stilte
en rust. Er was niets of niemand die haar gedachten kon verstoren. Het
gevoel van eenzaamheid veranderde in een hoge roes en werd een soort
van religie. De sfeer in Persepolis was volgens haar zo veel anders dan die
bij antieke ruïnes in Italië die continu worden bevolkt door drommen van
toeristen. Na een vorstelijke maaltijd was zij gelukkig met het gegeven dat
haar gastheer met haar naar één van de bas-reliëf van het paleis van Darius
wilde gaan om er een foto te maken. De volgende morgen vertrok Nauthusius naar Isfahan.
In haar reisverslag bevinden zich zestien foto’s. Opvallend is dat zijzelf op de
meeste foto’s centraal staat. De omgeving waarin zij zich bevindt, lijkt alleen
van belang om te tonen dat zij er is geweest. Dit geldt ook voor de twee
foto’s van Persepolis. (Fig 4.43-4.44) Op de ene foto met het onderschrift
“Vor dem Standbild des Darius in Persepolis” poseert zij samen met haar
gastheer voor een bas-reliëf Koning gevolgd door dienaren met een parasol.
De andere foto “Mit meinem Gastgeber Fürst Kawam Ol Molk in Persepolis” toont haar zittend in gezelschap van haar gastheer en andere personen
in een tent. Op de achtergrond zijn nog net de deurposten van het paleis
van Darius zichtbaar. Onder de foto zijn twee kruisjes geplaatst, zodat het
voor de lezer duidelijk is wie Nathusius en wie haar gastheer is.
Deze aanwijzing is echter overbodig, want op beide foto’s draagt Nathusius

4.60. Dunlop, Persepolis. De koning bevecht Ahriman, 1912, 46.
Zie tevens collectie Bosschart, Foto door Sevruguin (781),
Rijksmuseum voor Volkenkunde, Leiden.
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4.62. Dunlop, Reconstructie van Persepolis (naar Chipiez), 1912, p. 100.

lichtgekleurde kleding en richt het oog zich als eerste op haar. Zij is als toerist het middelpunt op alle foto’s.

Bushehr, Shiraz, Isfahan en Teheran te reizen. Norden was schrijver en fellow
van de Royal Geographical Society en de American Geographical Society en
heeft zijn reiservaringen over Perzië in zijn boek Under Persian Skies. A
Record of Travel by the Old Caravan Routes of Western Persia (Londen 1928)
weergegeven.355 Het woord Perzië riep vele oriëntalistische beelden bij hem
op:

In 1928 reisde de van Duitse oorsprong Amerikaanse schrijver Hermann
Norden vanuit New York naar Londen, Parijs, Marseille en Syrië. Door de
Syrische woestijn reed hij met de auto naar Bagdad om vandaar richting
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Norden geeft slechts summiere standaardinformatie over zijn bezoek aan
Persepolis. In zijn boek bevindt zich één foto van Persepolis, een gezicht op
het complex. (Fig 4.45) De foto, vanuit het zuidoosten genomen, toont een
beeld van de omvangrijke muren om Persepolis. De afstand tussen de
verschillende muren die het complex omringen, is behoorlijk ruim. Bij de
zuilen van de Apadana zijn een aantal tenten zichtbaar. De foto doet denken
aan die van Burchardt die tijdens het fotograferen een soortgelijk gezichtspunt heeft ingenomen. Wie de foto heeft gemaakt is niet duidelijk. Norden
heeft dezelfde foto als boekomslag gebruikt. Persepolis was voor hem waarschijnlijk één van die oriëntalistische beelden als hij aan het woord Perzië
dacht.

verslagen bij de tekst of in aparte bijlagen opgenomen illustraties van Persepolis. Foto’s of gravures naar foto’s worden vaak alleen als illustratie gebruikt
of om afwisseling in een tekst aan te brengen. Zelden wordt dieper op de
illustraties zelf ingegaan.
Het beeldmateriaal in deze dissertatie biedt een overzicht van hetgeen aan
foto’s en gravures van Persepolis in Europese reisboeken in de door mij
onderzochte periode is gepubliceerd. Het toont allereerst dat foto’s van
Persepolis vrijwel meteen met behulp van de op dat moment gangbare
grafische technieken in reisboeken werden opgenomen. De eerste foto’s van
Luigi Pesce (1858) werden al in 1863 in het reisverslag van Brugsch in houtgravure en in gekleurde lithochromie verwerkt. Pas in het boek van Curzon
(1892) is voor alle illustraties gebruikgemaakt van de nieuw ontwikkelde
technieken zoals de fotolithografie en de heliogravure. In eerdere reisboeken
wordt hooguit één foto met behulp van een nieuwe grafische techniek,
meestal de heliogravure, weergegeven. Foto’s van Persepolis zijn zo nu en
dan ook in gekleurde lithochromieën weergegeven.
De foto’s of gravures naar foto’s in de door mij onderzochte reisverslagen
zijn in een enkel geval door de auteur zelf gemaakt. De meeste zijn afkomstig
van vroege of professionele fotografen als Luigi Pesce en Antoin Sevruguin of
uit werken van anderen overgenomen, zoals die van de Dieulafoys of Stolze.
Het opnemen van foto’s betekende dat een ‘objectief’ beeld van de Achaemenidische monumenten in reisverslagen kon worden getoond. De foto’s
werden door graveurs nog wel eens in spiegelbeeld weergegeven of aan het
fotobeeld werden voor de couleur locale zo nu en dan pittoreske elementen
en figuren toegevoegd. Wat niet meer werd opnomen zijn de naar eigen
voorstelling getekende en soms met veel fantasie, vanuit de eigen cultuur
weergegeven illustraties, zoals die in reisverslagen vóór de uitvinding van de
fotografie te vinden zijn. Fotografie toonde hetgeen ter plekke aanwezig was
en dwong de reizigers in hun beschrijving van de Achaemenidische monumenten alleen te vertellen over wat op foto’s zichtbaar was. Fantasie werd
door fotografie dus uitgesloten. Het is wellicht mede daardoor dat de
meeste reizigers bij het zien van al deze wonderlijke Achaemenidische monumenten en bij gebrek aan nieuwe informatie niet verder kwamen dan een
standaardvertelling.

4.3 Conclusie
In Europese reisverslagen over Perzië uit de periode 1858-1928 is veelal een
standaardberichtgeving over Persepolis te vinden. De verhalen over het
Achaemenidische complex lijken grotendeels van elkaar te zijn overgenomen.
Uit de verhalen blijkt een enorme bewondering en fascinering voor de
pracht en praal van de Achaemenidische architectuur. Berichten over
persoonlijke belevenissen in Persepolis, of de eigen waarneming van de
monumenten of de opgedane ervaring, zijn er echter nauwelijks. Opmerkelijk is dat tekst en afbeeldingen vaak los van elkaar worden gepresenteerd.
De schrijvers besteden tekstueel vrijwel geen aandacht aan de in hun reis-

Het overzicht aan foto’s in deze dissertatie toont dat in vrijwel de meeste
reisverslagen standaardafbeeldingen zijn opgenomen. De foto’s van de Poort
van alle Landen, de Zuilen van de Apadana en een bas-reliëf van koninklijke
held in gevecht met een fabeldier worden voortdurend getoond. Dit waren
ongetwijfeld de indrukwekkendste onderdelen van het complex. De beelden
van deze monumenten en bas-reliëfs zijn tot iconen geworden en vormen
het standaardbeeld van Persepolis. Met andere woorden, Persepolis in fotografisch beeld is gereduceerd tot: Toegangstrap, Poort van alle Landen, zuilen
van de Apadana en bas-reliëfs. Alleen Curzon (1892) en Williams Jackson
(1906) wijken hier vanaf. Zij bieden in hun boek foto’s van Persepolis die

Persia has always been for me – and I believe for most – a picture-conjuring
word. The images are various: sun-baked deserts; snow-capped mountains; a
line of camels silhouetted against the sky; veiled ladies; gardens of roses; trees
– the trees of Persian rugs, not of the earth – on the boughs of which perch
bulbuls and nightingales with beaks opened wide in song.356

Uit alle reisverhalen die hij van tevoren had gelezen, had hij opgemaakt dat
de nieuwe sjah, Reza Shah van de Pahlavi-dynastie, zijn band met het verleden had weten te behouden. Hoewel het in die dagen gebruikelijk was met
de auto te reizen, wilde Norden graag op nostalgische wijze te paard gaan.
Hij gebruikte Neligan’s Little Handbook on Persia om informatie over de reisroute en karavanserais te vergaren. Norden vindt dat de samenstellers van
deze reisgids hadden moeten weergeven dat het in de verschillende plaatsen in Perzië moeilijk is om voedsel te bemachtigen. In Kenareh, een
plaatsje vlakbij Persepolis, ontmoette hij Meshedi Ali Agha, de rijkste man
van het dorp die hem graag naar Persepolis wilde begeleiden:
I am Meshedi Ali Agha. I am always on the look-out for people like you. I am
the only man who can properly show you Persepolis, except the German
archaeologist Herzfeld, who lived for many months at the ruins. I made his
kitchen for him. He did his own cooking. This is the same donkey that I rode
when I went to Teheran, and on my pilgrimage to Meshed.357
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vanuit andere dan de gebruikelijke gezichtspunten een aanvullende kijk
bieden op de verschillende monumenten van het complex.

verslag van Jane Dieulafoy. Tegen het einde van de negentiende eeuw neemt
in reisboeken de onderzoekende houding geheel af en in de plaats ervan
komen persoonlijke waarnemingen en gevoelens. Bigham (1897) levert zeer
ongenuanceerde en vluchtige informatie over het complex. Pas bij Williams
Jackson (1906) is opmerkelijk genoeg weer aandacht voor het fotomateriaal
van Persepolis en zijn de illustraties op een zeer bewuste wijze gekozen.
Williams Jackson wil vooral niet eerder gepubliceerde fotobeelden en hiermee andere perspectieven van de Achaemenidische monumenten tonen. De
reisverhalen die na Williams Jackson verschijnen, zoals die van Crawshay
Williams (1907) en Bradley-Bird (1909) leveren aansprekende verhalen of
geven slechts summiere informatie over Persepolis, zoals het boek van Ella
Sykes (1910) die Persepolis als het ware alleen aanstipt. Dunlop (1912) verhaalt summier over Persepolis, maar neemt in zijn boek wel opvallend veel
foto’s op. Die foto’s zijn dan inderdaad iconen geworden. Ze zijn zo bekend,
dat ze te pas en te onpas in zijn boek zijn opgenomen, omdat iedereen ze nu
herkent als verbeelding van het bewonderenswaardige antieke Perzische verleden, de macht van grote koningen als Darius en Xerxes of de kunst en
schoonheid van de Perzische cultuur. Weston (1921) levert, zoals gezegd,
met zijn éne kleurenfoto de lezer als het ware een kleurenpalet van Persepolis aan. Wagenvoort (1926) experimenteert, bewust of onbewust, met een
trucage-foto om zijn eigen verhaal te verlevendigen. In het boek van Von
Nathusius (1926) treedt de reiziger zelf op de voorgrond.Vanaf deze tijd
wordt reiziger-als-auteur langzamerhand een exponent van de moderne
massatoerist, een persoon die graag een (historische) ervaring beleeft, maar
voor wie (kunst-)historische kennis minder van belang is. Bij Norden (1928)
is Persepolis uiteindelijk een woord dat slechts alleen nog maar oosterse
associaties oproept.

De geschiedenis van Europese reizigers en hun pogingen om over de Achaemenidische monumenten in Persepolis te rapporteren leveren een fascinerend stuk geschiedenis van de omgang met en de belangstelling voor een
antieke site op. Hun rapportages geven vooral inzicht in de persoonlijke
motieven, de ontwikkeling van kennis over de Achaemenidische kunst en de
wijze waarop beeldmateriaal werd ingezet om de tekst te versterken of
beter begrijpelijk te maken. De reisboeken bieden over Persepolis niet alleen
standaardverhalen en standaardillustraties, maar tevens verschillende, weliswaar summiere, persoonlijke perspectieven op en waarnemingen van Persepolis en informeren over de reiziger en zijn tijd. De persoonlijke en
individuele waarnemingen en beelden bieden een welkom aanvullend perspectief op de beeldvorming die door de wetenschap en fotografie naar
voren wordt gebracht.
Rond 1850 bestonden nog vele onduidelijkheden en vragen over de status
van het complex, de exacte datering van de bouw, de constructie van de
muren en de daken en de stijl van de Achaemenidische kunst. Een precies
beeld van wat zich achter het paleis van Darius bevond, was er niet. Met
behulp van beschrijvingen, reconstructies en illustraties werd voortdurend
getracht een preciezer beeld van Persepolis te vormen.
Samenvattend bieden de auteurs van de door mij bestudeerde reisverslagen
over Persepolis het volgende. Brugsch (1863) benadrukt de belangrijke rol
die fotografie kan spelen bij de beeldvorming van Persepolis. Hij wil de
lezers vooral zelf een beeld laten vormen en hen zelf laten oordelen over de
Achaemenidische monumenten, omdat hij het moeilijk vindt bepaalde onderdelen exact te beschrijven en te classificeren. Zeker tot 1865 werd in reisliteratuur nauwelijks nieuwe informatie aan de beeldvorming van Persepolis
toegevoegd en worden geen nieuwe illustraties getoond. Ussher (1865)
heeft weinig toe te voegen aan de informatie die reizigers vóór hem hebben
overgeleverd. Mounsey (1872) neemt in het geheel geen illustraties in zijn
reisverslag op. In de reisboeken van Vámbéry (1867) en Lyclama a Nijeholt
(1872 ev) worden veel meer de eigen individuele motieven en beleving van
de Achaemenidische monumenten verwoord. Benjamin (1888) valt terug op
oudere illustraties. Het standaardwerk van Curzon (1892) geeft lezers pas
een serie foto’s van Persepolis. Reizigers na Curzon lijken echter in diens
boek - tekst en illustraties - een excuus gevonden te hebben om niet zelf op
zoek te gaan naar nieuwe wetenschappelijke gegevens. Zij verwijzen bij voorbaat al naar zijn boek en benadrukken in hun verhalen dan eerder een
persoonlijke kijk op, kennis of beleving van Persepolis. Zo voegt Browne
(1893) vanuit zijn kennis en belangstelling een vertaling van Arabische versregels toe; Bleibtreu (1894) stoot Persepolis van zijn voetstuk en geeft aan in
het geheel niet onder de indruk te zijn van de Achaemenidische monumenten en Lefèvre-Pontalis (1894) neemt de meeste illustraties over uit het reis113
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5.1. Frances Carlhian (1818-1870), Le Shah de Perse, 1860, (19 x 23,2), Musée Guimet, Album Brongniart (427711), AP11186-88.
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5. Fotografie in Perzië - Persepolis door de camera’s van Europeanen (1858-1928)
The photographer is today’s historian, and in the majority of cases, he must know a great deal about any subject before he undertakes to interpret it.
S.K. Matthews, Photography in Archaeology and Art, John Baker (Londen, 1968), 124.

Fonoun werd aangesteld, drukte als eerste beelden op papier met zilvernitraat af.361 Hij had zich al in oktober 1844 in Perzië gevestigd en werd in
december van dat jaar aan het hof in Tabriz geïntroduceerd, waar op dat
moment ook kroonprins Nasser ed-Din aanwezig was. Richard wist bij die
gelegenheid de aan het hof geschonken daguereotypie-toestellen te bedienen en had op verzoek een foto van de kroonprins en zijn zus Ezzat odDoleh gemaakt. In zijn dagboeken vermeldt Richard dat ondanks de erbij
geleverde gebruiksaanwijzing, niemand aan het hof wist hoe met de daguerreotypie-toestellen om te gaan. Later maakte hij op verzoek tevens foto’s
van Mohammad Shah, de prinsen en andere hovelingen. Richard werd door
zijn bekering tot het islamitische geloof, Reza Khan Richard genoemd. Hij
had de eerste Europese fotograaf van Persepolis kunnen zijn, mits hij het
verzoek van Nasser ed-Din Shah om aldaar foto’s van het spijkerschrift en
de bas-reliëfs te maken had volbracht.362 Waarom Richard niet op het
verzoek van de sjah is ingegaan, is niet bekend. Waarschijnlijk had hij te
weinig financiële middelen of bezat hij onvoldoende fotoapparatuur of
-benodigdheden om in Persepolis te fotograferen.
Andere vroege Europese ‘fotografen’ aan de Dar ol-Fonoun, zoals de
‘Oostenrijker’ August Karl Krziz (1814-1886), instructeur van de artillerie in
Perzië, experimenteerden met fotografie op papier en de ‘Italiaan’ Focchetti,
ingenieur en docent natuur- en scheikunde, gebruikte als eerste het collodionprocédé.363 Het maken van foto’s was zeker voor Europeanen een manier
om de gunsten van de sjah te verwerven.Velen trachtten de sjah te plezieren
door foto’s van hem of zijn hovelingen te maken en deze in prachtig samengestelde albums aan te bieden. In het Golestanpaleis in Teheran bevindt zich
vandaag de dag een enorme collectie foto’s afkomstig uit de verzameling van
de opeenvolgende sjahs. De collectie bevat naar schatting 1039 albums met
daarin 42.132 foto’s.354
Nasser ed-Din Shahs passie voor de fotografie stimuleerde tevens andere
bestuurders in het land om foto’s te nemen en deze naar hem toe te sturen.
Gouverneurs in de provinciën imiteerden maar al te graag de sjah en lieten
zichzelf ook graag fotograferen.365 Aan het hof in Isfahan, waar Masoud Mirza
Qajar ‘Zell os-Soltan’, de oudste zoon van de sjah, als gouverneur regeerde,
vonden op het gebied van fotografie gelijksoortige ontwikkelingen plaats.
Zell os-Soltan liet zich graag portretteren en voerde vaak zelf de regie over
de composities van de foto’s.366 (Fig 5.3)
Naast de fotografen aan het hof begonnen al spoedig meerdere inheemse
fotografen in Teheran een fotostudio en al gauw waren er ook fotografen in

5.1 Vroege fotografie in Perzië
Fotografie ontwikkelde zich in het negentiende-eeuwse Perzië in eerste
instantie aan het hof van de sjah. Drie jaar na de uitvinding van deze nieuwe
techniek had Mohammad Shah van koningin Victoria van Engeland en tsaar
Nicolaas I van Rusland al daguerreotypie-toestellen en fotografische benodigheden cadeau ontvangen. Fotografie werd in het land echter pas verder
verspreid tijdens het bewind van Nasser ed-Din Shah, die als kroonprins erg
onder de indruk van de uitvinding was geraakt en zich de techniek al snel
eigen had gemaakt. Deze sjah stimuleerde tevens zijn dienaren, Aqa Reza en
Mirza Hossein Ali, om zich met fotografie bezig te gaan houden. Eenmaal opgeleid tot hoffotograaf, maakten zij foto’s van alles wat hij maar wenste.
Vroege foto’s van Perzië tonen interessante beelden van het negentiendeeeuwse hofleven in Teheran: (zelf)portretten van de sjah, zijn familieleden en
haremvrouwen, hovelingen, dienaren, de verschillende gebouwen en interieurs van het Golestanpaleis en de prachtig aangelegde tuinen. (Fig 5.1 en 5.2)
Naarmate de fototechniek verbeterde, werden ook foto’s gemaakt van de
activiteiten van de sjah buiten de paleismuren. Zo zijn er veel foto’s van de
sjah tijdens de jacht, maar ook van zijn reizen door Perzië en zijn aanwezigheid tijdens feestelijke gebeurtenissen. De sjah zorgde er tevens voor dat
(antieke) monumenten op glasplaat werden vastgelegd. De eerste foto’s van
beginnende Perzische archeologische werkzaamheden zijn tijdens een reis
van de sjah in 1859 in Khorheh, een dorp bij Mahallat ten zuiden van Qom,
gemaakt.358 Nasser ed-Din Shah liet in zijn paleis een ruimte speciaal voor de
beoefening van de fotografie inrichten. Ook op de later door hem in 1851
gestichte Dar ol-Fonoun, een naar Europees model gevormde school voor
de wetenschap in Teheran, was een fotografieafdeling opgenomen.359
Vanwege zijn grote passie voor fotografie, het feit dat hij van betekenis is
geweest voor de introductie en de ontwikkeling ervan en het gegeven dat hij
een grote fotocollectie heeft nagelaten, wordt Nasser ed-Din Shah tegenwoordig ook wel de ‘fotograaf-koning’ genoemd.360
De eerste Europese ‘fotografen’ in Perzië waren veelal hoge militairen, ingenieurs, artsen en tolken, afkomstig uit Rusland, Frankrijk, Oostenrijk en Italië.
Zij hadden op verzoek van Nasser ed-Din Shah een betrekking aanvaard om
Perzische officiëren op te leiden. De sjah stimuleerde hen om tevens te experimenteren met verschillende technieken om de mogelijkheden binnen de
fotografie te verkennen. De Rus Nicolaj Pavlov werkte aan het Perzische hof
als eerste met daguerreotypie. Over hem zijn geen biografische gegevens bekend. Jules Richard (1816-1891) die in 1851 als docent Frans op de Dar ol115
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Deze portretfoto’s werden aanvankelijk door kunstenaars aan het hof
gebruikt om hun geschilderde portretten te perfectioneren. Na verloop van
tijd werden de portretfoto’s van de sjah ook in bazaars en handelshuizen
geplaatst en tijdens belangrijke feestelijke gebeurtenissen of processies meegedragen om zijn voortdurende wezigheid te benadrukken. Ook in de zogenaamde Toko, het handelshuis van Albert Hotz, dat hij in samenwerking met
Perzische zakenlieden in Teheran had opgezet, werd de sjah in ere gehouden
en prijkte op de toonbank en aan de muur zijn foto.370 (Fig 5.6 en 5.7) In
Europa groeide tevens de belangstelling voor foto’s van oosterse vorsten en
dus ook voor de Perzische. In geïllustreerde weekjournaals als The Illustrated
London News en Le Monde Illustré werden regelmatig berichten over en
portretten van hen gepubliceerd.371 (Fig 5.8)
Al spoedig werd het verzamelen van zogenaamde cartes de visite van
vorsten, beroemdheden en politici uit de gehele wereld een ware rage.372
De in die tijd in Europa samengestelde albums geven vaak een prachtig
visueel overzicht van de aan de macht zijnde heersers. (Fig 5.9)
Het is dan ook niet verwonderlijk dat Sevruguin naast portretfoto’s, stereotype foto’s en opnamen van (antieke) monumenten ook portretten van
Nasser ed-Din Shah en zijn familieleden in zijn verkoopcollectie opnam.373
5.2 Foto’s van Perzië en Persepolis in Europese collecties.
Negentiende- en begin twintigste-eeuwse Europese collecties met foto’s
van Perzië tonen grofweg beelden van het landschap, de architectuur en de
mensen. De meeste zijn albuminedrukken en zijn veelal met een Europese
kijk, in een studio of buiten op straat genomen. Op de foto’s zijn individuen
of groepen uit verschillende lagen van de bevolking afgebeeld en ligt het
accent op ambachten, alledaagse gebruiken, religieuze of feestelijke activiteiten of verschillende klederdrachten. Architectuurfoto’s geven vooral een
beeld van antieke monumenten, negentiende-eeuwse Qajarpaleizen,
moskeeën en mina- retten, graftombes, caravanserais, woningen en scholen.
Slechts een gering aantal foto’s betreft de Achaemenidische of Sassanidische
monumenten, zoals die in Pasargadae, Naqsh-e Rustam, Persepolis, Takht-e
Bustan en Naqsh-e Rejab. De meeste foto’s van Perzië behoorden toe aan
Europese onderzoekers, zakenlieden en reizigers en zijn grotendeels toe te
schrijven aan twee professionele fotografen, te weten Ernst Hoeltzer en
Antoin Sevruguin.
In Nederland zijn in verschillende collecties opvallend veel negentiendeeeuwse foto’s van Perzië aanwezig, veelal door toedoen van Albert Hotz, die
foto’s heeft verzameld en zelf ook foto’s heeft gemaakt.374
In het Koninklijk Huisarchief in Den Haag bevindt zich een album met foto’s
van de Italiaanse fotograaf Luigi Montabone (?-1877). Het is waarschijnlijk
door toedoen van koningin Sophie (1818-1877), de eerste vrouw van
koning Willem III, in het archief terechtgekomen.375
Montabone reisde in 1862 met een officiële Italiaanse wetenschappelijke
missie naar Teheran en heeft voornamelijk het reisgezelschap en het

5.2. Luigi Pesce, Seconda Corte e Salone d’Inverno dello Shah a Teheran, 1860,
(19 x 23,2), Musée Guimet, Album Brongniart (427711), AP11173.

de verschillende provinciën werkzaam. Afshar heeft met behulp van gedrukte
passepartouts uit de collectie van het Golestanpaleis een twintigtal namen
van Perzische fotografen weten te achterhalen.367 De eerste inheemse fotograaf die eerder of tegelijkertijd met Jules Richard fotografeerde, was prins
Malek Qassem Mirza Qajar.368
Nasser ed-Din Shah stimuleerde ook fotografen in het buitenland. Op zijn
reizen door Europa in de jaren 1873, 1878 en 1889 toonde hij veel belangstelling voor de nieuwste ontwikkelingen op fotografisch gebied. Hij poseerde
maar al te graag voor vermaarde buitenlandse fotografen, die bij goed geleverd werk een titel van hem ontvingen. Deze titels, als By Appointment to
the Shah, Photographer Royal to the Shah. By special Appointment werden
dan weer op de visitekaartjes van de fotograaf gedrukt om indruk op collega’s en cliënten te maken.369 (Fig 5.4)
Buitenlandse professionele fotografen, zoals Ernst Hoeltzer en Antoin
Sevruguin, die zich in de tweede helft van de negentiende eeuw in Perzië
hadden gevestigd en die een goede reputatie hadden opgebouwd, werden
vaak door de sjah uitgenodigd om naar het hof te komen om van hem, zijn
hovelingen en zijn paleis foto’s te maken. (Fig 5.5) In het land ontstond algauw een vraag naar foto’s van de sjah en zijn familieleden.
116
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zijn genomen. Sevruguin had uiteraard commerciële motieven om Persepolis
met zijn camera vast te leggen. Hotz maakte heel bewust als eerste Nederlander foto’s in Persepolis. De Duitse zakenman en onderzoeker Burchardt
werd door zijn collega’s gestimuleerd om die foto’s in Persepolis te maken
die het perspectief van het bestaande beeldmateriaal zouden verruimen.
De Engelse fotografen, veelal hoge militairen, wilden met hun foto’s van
Persepolis de Indiase onderkoning Lord Curzon een plezier doen of hebben
zelfs in opdracht van hem foto’s van de site gemaakt. De foto’s van Loti en
de snapshots van Williams (?-?),Van Eelde (1862-1950) en Roussel tonen dat
zij naar Persepolis reisden uit nieuwsgierigheid, voor een ervaring en het
plezier. Al deze motieven en redenen verduidelijken niet alleen het perspectief op de beeldvorming van Persepolis en op de individuele culturele context, maar bieden tevens, via de Europese lens, een kijk op het negentiendeen begin twintigste-eeuwse Perzië.

landschap en de architectuur in het noorden van Perzië in beeld gebracht.
Ook in Parijs worden vroege Europese foto’s van Perzië bewaard. In het
Musée Guimet bevindt zich een album met de allereerste portret- en
architectuurfoto’s van de fotografen Luigi Pesce, Antonio Gianuzzi (18191876) en Frances Carlhian (1818-1870). De Bibliothèque nationale de France
heeft naast portretfoto’s van Carlhian tevens foto’s van Perzië in haar
collectie die gemaakt zijn door de schrijver Raymond Roussel (1877-1933).
De École Nationale Supérieure des Beaux-Arts bezit een fotocollectie van
Sevruguin. In het Maison de Pierre Loti te Rochefort bevinden zich de foto’s
van de beroemde Franse schrijver Pierre Loti (1850-1923).
In Duitsland, in Berlijn, worden in het Museum für Völkerkunde en het
Museum für Islamische Kunst naast foto’s van Sevruguin en Sarre ook glasplaten van de al genoemde zakenman en onderzoeker Hermann Burchardt
bewaard.
In Londen bevinden zich in de collecties van de Royal Geographical Society
veel snapshots van Britse militairen en diplomaten die aan het begin van de
twintigste eeuw voor werkzaamheden hoofdzakelijk in het zuiden van Perzië
actief waren. In het archief van de British Library bevinden zich de foto’s van
Lord George Nathaniel Curzon en Alexander Crookshrank (?-?). Het E.G.
Browne archief van de Cambridge University Library bevat de door Browne
verzamelde foto’s die Perzië als thema hebben. Ze zijn door verschillende
bekenden van Browne gemaakt, onder andere door Basil Williams (?-?) en
Albert Hotz. De Bodleian Library in Oxford bezit een grote collectie vroege
albumine drukken van Sevruguin. Tevens bevinden zich in dit archief foto’s die
gemaakt zijn door Hotz. Het Middle East Centre van St. Anthony’s College
heeft in haar collectie elf albums van Dr. J.D. Tholozan (1858-1897) die een
tijdlang als de lijfarts van Nasser ed-Din Shah in Perzië werkzaam was.
Uit zijn fotocollectie blijkt dat hij contacten onderhield met de allereerste
fotografen aan het hof van de sjah. In zijn albums bevinden zich vroege foto’s
van zowel Europese als Perzische fotografen. De foto’s van Persepolis in
deze collectie zijn door Luigi Pesce gemaakt.376

Hieronder volgt in chronologische volgorde een beschrijving van de motieven en redenen die de twaalf fotografen hebben gehad om in Persepolis
te fotograferen. Tevens bespreek ik de door hen gemaakte foto’s die in
Europese collecties bewaard zijn gebleven of als illustraties in Europese reisverslagen zijn opgenomen. Daarnaast besteed ik aandacht aan hun verbeelding van deze antieke monumenten en plaats ik dit alles voor zover mogelijk
in een cultuurhistorische context. In bijlage I heb ik per fotograaf een inventarisatie opgenomen van de in Europese collecties aanwezige foto’s van
Persepolis.
Op uitnodiging van Nasser ed-Din Shah reisde de Napolitaanse kolonel Luigi
Pesce (1827-1864) in 1848 naar Perzië. Hij werd door de sjah voor enige tijd
aangesteld als opperbevelhebber van de Perzische infanterie en kreeg veel
belangstelling voor de fotografie.377 (Fig 5.10-5.14) In 1850 had Jules Richard
zijn taak om foto's in Persepolis en Pasargadae te maken niet weten te volbrengen.Voor Pesce was dit de gelegenheid om deze taak op zich te nemen
en zo goodwill te kweken voor zijn loopbaan.378 Op 29 april 1858 bood hij
Nasser ed-Din Shah een album met zelfgemaakte foto's aan.379 Dit album,
waarin 36 albumine drukken zijn opgenomen, bevindt zich tegenwoordig in
de collectie van het Golestanpaleis te Teheran.380 Pesce is, voor zover bekend,
de eerste Europese fotograaf die de antieke monumenten in Persepolis met
de camera heeft vastgelegd. Twee jaar later, op 20 april 1860, ontving de
Société Française de Photographie van Pesce 52 foto's van de belangrijkste
(antieke) monumenten in Perzië. Een aantal ervan werd in 1862 op de
wereldtentoonstelling in Londen tentoongesteld, waarvoor Pesce een eervolle vermelding ontving.381 Met de foto’s van Persepolis en Pasargadae wilde
Pesce ongetwijfeld gunsten verwerven.Voor zover bekend verlangde hij
ernaar om naar Italië terug te keren om wederom in het leger te dienen.
In maart 1861 had hij graaf Camillo Benso di Cavour (1810-1861) een petitie
doen toekomen waarin hij om overplaatsing verzocht. Ook had hij een

5.3 (Amateur)fotografen in Persepolis: van Pesce tot Roussel
In de door mij onderzochte Europese fotocollecties bevindt zich het werk
van twaalf Europese (amateur)fotografen die in Persepolis hebben gefotografeerd. Onder hen is Antoin Sevruguin de enige professionele. De overige elf
waren amateurs, die voor diplomatieke, militaire of commerciële werkzaamheden in Perzië actief waren of er reisden voor hun plezier. Enkelen hebben
ook reisverslagen nagelaten of onderzoek in Perzië verricht en zouden om
die reden in de vorige hoofdstukken geplaatst kunnen worden. Ik heb er
echter de voorkeur aan gegeven om diegenen wier zelfgemaakte foto’s ik
in collecties aantrof in dit laatste hoofdstuk te bespreken.
Uit mijn onderzoek naar deze fotografen blijkt dat ook zij hun eigen motieven en redenen hebben gehad om op weg naar Persepolis te gaan en dat de
meeste door hen gemaakte foto’s van het antieke paleiscomplex op doorreis
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5.23. Albert Hotz, Group of Kashkaï shats (nomad tribe) in front of north Kings Tomb behind Persepolis, Universiteitsbibliotheek Leiden, Oosterse Handschriften,
album 2 en 9, fotonr. 264.
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genomen en waarop in de verte de Poort van alle Landen te zien is, toont
eveneens hoe aangetast en beschadigd de monumenten zijn. De foto met de
vier zuilen zonder kapiteel (AP11258 - Fig 5.13) is bijzonder, omdat deze na
hem nauwelijks zijn gefotografeerd. De voorkeur van fotografen ging eerder
uit naar zuilen met een kapiteel. Opmerkelijk is dat hij ook zichzelf afbeeldde.
Op een foto uit de collectie van het Golestanpaleis in Teheran, waarop het
bas-reliëf koninklijke held steekt fabeldier is te zien, staat hij leunend tegen
één van de deurposten. Pesce had redenen genoeg om zichzelf te laten zien.
Hij wilde immers aantonen dat hij degene was geweest die als eerste de
moeite had genomen Persepolis met behulp van fotografie vast te leggen.
Maar de afgesneden foto in het Brongniart-album (AP11254 - Fig 5.14) toont
alleen een gedeelte van zijn arm en dij.
De verzamelaar, kolonel Brongniart (1809-1868), die de foto’s van Pesce
had gekocht in de tijd dat hij de leiding over een officiële Franse militaire
missie naar Perzië had, koesterde ongetwijfeld alleen belangstelling voor het
bas-reliëf.386
Dat Pesce in Persepolis niet alleen was, laat de foto van het rotsgraf
(AP11250) zien. Daarop staat vóór het monument een Pers, die Pesce ongetwijfeld begeleidde en door hem op de foto is geplaatst om de architectonische verhoudingen beter in beeld te brengen.

collectie zelfgemaakte foto’s bijgevoegd met een brief waarin hij duidelijk
maakt dat hij het album voor Cavour had gemaakt om zo de interessantste,
tot nu toe nog niet eerder met behulp van de fotocamera vastgelegde,
Perzische antieke monumenten te tonen. Hij benadrukte dat hij de eerste
was geweest die de mogelijkheid had benut ze te fotograferen. Enige maanden eerder had hij overigens al een soortgelijk album aan Wilhelm I van
Pruisen geschonken.382
Uit de fotocollecties die zich in Parijs en Oxford bevinden blijkt dat er naast
de hierboven genoemde foto’s meerdere in omloop waren. De Bibliothèque
nationale heeft 46 foto’s van Pesce in haar collectie, waarvan tien van Persepolis. Het zijn voornamelijk foto’s van bas-reliëfs.383 In het Brongniart-album
van het Musée Guimet zijn 51 foto’s van Pesce opgenomen. De negentien
foto’s van Persepolis tonen hoofdzakelijk bas-reliëfs, trappartijen en zuilen.384
In de Tholozan-collectie van het Middle East Centre in Oxford bevinden zich
acht albumine drukken van Pesce. Ook dit zijn vooral foto’s van bas-reliëfs.
Een ander album van Pesce met hierin 42 zout- en albumine drukken, door
hem geschonken aan de Britse gezant in Teheran, Henry Creswicke
Rawlinson (1810-1895), kwam in september 2011 tijdens een veiling in
het nieuws.385
Pesces 21 albumine drukken van Persepolis moeten in zijn tijd visuele wonderen zijn geweest. De meeste zijn van zijn signatuur voorzien. Ze zijn de
eerste fotografische opnamen van deze antieke monumenten en om die
reden tot op de dag van vandaag fascinerend. Ze laten een Persepolis in verval zien. Zijn beelden tonen een techniek die het werken met preparaten en
preparaties veronderstelt. Het zijn voorzichtige en zorgvuldige handelingen,
geen geautomatiseerde procédés. Pesce worstelt als fotograaf zichtbaar met
de fotografische techniek en verkent haar mogelijkheden. Hij heeft veel tijd
moeten investeren om foto’s te maken. Ieder beeld is het resultaat van zijn
persoonlijke aandacht. Daar waar weersomstandigheden op tekeningen ontbreken, zijn deze in zijn foto’s wel waarneembaar. De hoeveelheid foto’s van
Persepolis geeft de indruk dat Pesce een fotoreportage heeft willen maken.
Beginnend met de Poort van alle Landen legt hij de verschillende antieke
monumenten of onderdelen ervan vast. Hij heeft bewuste keuzes moeten
maken; zijn aandacht gaat vooral uit naar de verschillende bas-reliëfs.
Van de Poort van alle Landen (AP11248 en AP11260 - Fig 5.10) heeft Pesce
zowel de voor- als achterzijde vastgelegd. Een soortgelijke close-up van de
voorzijde (AP11248) is bij Stolze terug te vinden die technisch gezien een
betere foto heeft gemaakt. Pesces foto’s van bas-reliëfs tonen de verschillende tribuutdragende volkeren (AP11275 - Fig 5.11), de koninklijke held in
gevecht met een fabeldier (AP11254 - Fig 5.14), de koning met parasol
(AP11252), de koning zittend op zijn troon (AP11262) en Perzische
lansdragers (AP11266 - Fig 5.12). Pesce heeft de reliëfs niet systematisch en
ook niet allemaal in beeld gebracht, maar gezien zijn foto’s een vermoedelijk
bewuste selectie gemaakt. Hij heeft ook de nog staande zuilen van de
Apadana gefotografeerd. De foto (AP11256) die vanuit het zuiden is

Tegen het einde van de negentiende eeuw was de al vele malen genoemde
Antoin Sevruguin (1840?-1933?) een van de meest vooraanstaande en karakteristieke fotografen in Perzië. [Fig 5.15-5.18] Zijn naam verscheen regelmatig in reisbeschrijvingen en zijn foto's werden vaak in reisboeken of
wetenschappelijke werken opgenomen, waarbij niet altijd zijn naam werd
vermeld.387 In Europese en Amerikaanse archieven bevinden zich vele van zijn
glasnegatieven en foto's. Ze geven een uniek beeld van het leven en de
cultuur in het negentiende- en begin twintigste-eeuwse Perzië en zijn mede
gezien het grote aantal, bepalend geweest voor de Europese beeldvorming.
Sevruguin werd in Teheran rond 1840 op de Russische ambassade geboren.388
Zijn vader, de oriëntalist Vassil de Sevruguin, was er als diplomaat werkzaam.
Door diens vroege overlijden was het gezin genoodzaakt naar Tiflis (Tbilisi,
Georgië) en na verloop van tijd naar de provinciestad Akoulis te verhuizen.
Sevruguin keerde na het afronden van zijn middelbare school naar Tiflis
terug om, zoals hij had besloten, kunstschilder te worden. Hij mengde zich
tussen kunstenaars en raakte gefascineerd door het nieuwe visuele medium:
fotografie. In Tiflis ontmoette hij Dmitri Iwanowitsch Ermakov (1845-1916)
die in 1870 een fotostudio had geopend. Het is niet precies bekend op welke
wijze de samenwerking verliep, maar het werk van deze fotograaf moet
Sevruguin hebben aangesproken en beiden hebben ongetwijfeld ideeën over
fotografie uitgewisseld.389
Sevruguin vatte na verloop van tijd het idee op om een portfolio, een fotografisch overzicht, van de bewoners, het landschap en de architectuur in
Perzië te maken. In de jaren zeventig van de negentiende eeuw reisde hij
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wijze in beeld gebracht. Ze tonen personen die naast, voor, op of leunend
tegen de antieke monumenten staan en deze als het ware lijken te koesteren. Dit esthetische gegeven is tevens waar te nemen op de foto’s van
Sevruguin. Foto 3349 (Fig 5.15), bijvoorbeeld, toont een man met een bolhoed, waarschijnlijk Sevruguins broer, die, liggend op zijn zij, op één van de
bas-reliëfs van de trappen van de Apadana voor de camera poseert. In vergelijking met de foto’s van Pesce is Persepolis op een meer vakkundige en
creatieve wijze vastgelegd.

met zijn broers Kolia en Emanuel, met een grote karavaan naar Perzië.
Sevruguin begon zijn werkzaamheden met een fotografische inventarisatie
van het landschap, de architectuur en de antieke plaatsen, de mensen in
Azerbaijan en vervolgde zijn activiteiten in Koerdistan en Luristan. De drie
broers vestigden zich uiteindelijk in Teheran, waar zij in de Ala od-Doleh
Straat een aanzienlijke fotostudio openden.
Antoin was het artistieke hart van de onderneming. Hij wijdde zich, naast
het maken van portretten en studiofoto's, voortdurend aan het complementeren van zijn portfolio. Zijn werk werd vrijwel direct opgemerkt door
Europese archeologen, kunsthistorici en antropologen die zijn foto’s als
waardevolle bronnen voor hun onderzoek beschouwden.
Sevruguin wilde echter vooral het licht van Rembrandt in zijn werk 'vangen'.
Deze atmosfeer in zijn portretfoto’s is kenmerkend voor zijn gehele oeuvre
en getuigt van zijn artistieke kwaliteit. Zijn foto’s wekten ook bij de Perzen
bewondering en al gauw werd Sevruguin de hoffotograaf van Nasser ed-Din
Shah (1848-1896) en diens opvolgers. Dientengevolge lieten ook hovelingen,
de Teheraanse elite en stamhoofden zich graag door hem portretteren.
In 1908, ten tijde van de Perzische Constitutionele Revolutie (1905-1911)
raakte de fotocollectie van Sevruguin beschadigd.Van de 9000 glasplaten
konden er later nog maar 2000 bijeen worden geraapt of met enorm geduld
worden hersteld. Na Sevruguins pensionering zette zijn dochter Mary zijn
fotostudio nog een tijd lang voort. Het laatste restant van zijn collectie werd
tijdens de regering van Reza Shah, die Perzië wilde moderniseren en alle
premoderne Perzische trekken wilde vernietigen, in beslag genomen.
Dit betekende het einde van Sevruguins eens zo vooraanstaande en
bloeiende onderneming. De fotograaf overleed toen hij in de negentig was.
In het archief van het Smithsonian Institution en in de Arthur M. Sackler
Gallery te Washington bevinden zich de meeste van Sevruguins foto’s van
Persepolis. Het is niet duidelijk wanneer en hoe vaak Sevruguin in Persepolis
is geweest. Zeker is dat hij er vóór 1892 is geweest.390 Hij heeft vrijwel alle
belangrijke onderdelen op het terras vastgelegd.
Zijn foto’s van Persepolis tonen zijn vakbekwaamheid en artisticiteit: de
scherpte en de belichting, de vaak geënsceneerde schilderachtige composities en de verrassende gezichtspunten die hij heeft ingenomen dragen
hiertoe bij. Sevruguin heeft niet geschroomd om zichzelf – hij poseert in een
zelfbewuste houding – , zijn camera op statief en paarden of tenten op zijn
foto’s te zetten.(Fig 5.16-5.17) Hierbij heeft hij ongetwijfeld rekening gehouden met de wensen en de smaak van zijn opdrachtgevers en toekomstige
clientèle. De fotografische techniek was in die twintig jaar na Pesce verbeterd. Zijn foto’s zijn niet alleen technisch, maar ook esthetisch van een hoge
kwaliteit. Zijn fotografie is duidelijk beïnvloed door de schilder- en tekenkunst.
Uit de sfeer van zijn foto’s van Persepolis blijkt ook dat hij dicht bij de
Perzische culturele traditie en esthetiek stond. Perzische fotografen hebben,
in vergelijking met Europese fotografen, Persepolis vaak op meer sfeervolle

In het kielzog van Engelse handelaren en op zoek naar handelsmogelijkheden
reisde Albert P.H. Hotz (1855-1930) al op negentienjarige leeftijd naar
Perzië. (Fig 5.19-5.23) Hij heeft in Perzië niet alleen foto’s verzameld, maar
ze tijdens zijn zeven maanden durende reis in 1890-91 ook zelf gemaakt. Hij
heeft duidelijk vooral datgene gefotografeerd wat voor zijn zakelijke activiteiten van belang zou kunnen zijn.391 Op doorreis van Shiraz naar Isfahan
heeft hij ook Persepolis en Pasargadae bezocht.392 In Persepolis heeft hij,
zover uit zijn albums (UB Leiden albums 2 en 9) kan worden opgemaakt, tien
foto’s genomen. Hoewel Hotz zich terdege bewust was van het feit dat hij
de eerste Nederlander was die in Persepolis fotografeerde, heeft hij toch
geen volledige fotoreportage in Persepolis gemaakt.393 Opnamen van onder
andere de Toegangstrap, de Apadana, verschillende bas-reliëfs, het paleis van
Darius en de koningsgraven ontbreken in zijn albums. Kennelijk heeft hij eerder een bewuste selectie gemaakt van die zaken die hij per se wilde fotograferen. Hij werd ongetwijfeld in zijn keuze en uitvoering beperkt door de
vroege fototechniek en het geringe aantal glasplaten dat hij kon meenemen
op reis, alsmede de korte tijd die hij in Persepolis was. Wellicht ook heeft hij
het niet nodig gevonden om zelf veel foto’s in Persepolis te maken. Hij was
immers in het bezit van de boeken van Stolze en Dieulafoy.
In de Hotz-fotocollectie zijn geen opnamen van Persepolis van andere fotografen te vinden. Blijkbaar heeft Hotz naderhand ook geen behoefte gevoeld
of is hij tijdens zijn verblijf niet in de gelegenheid geweest zijn fotocollectie
wat Persepolis betreft aan te vullen.
Hotz’ foto’s van Persepolis zijn vrij donker en lijken bij een eerste indruk
eerder snel gemaakte snapshots. Zijn stijl, in het bijzonder het licht- en
schaduwgebruik, oogt wat amateuristisch. Nadere bestudering toont echter
zijn zakelijke en onderzoekende houding, zijn aandacht voor compositie,
vorm- en vlakverdeling en een zekere mate van inzicht in de techniek van de
fotografie. De opname van de Poort van alle Landen (Left bull of the porch
of Xerxes/259 – Fig 5.19) lijkt vanzelfsprekend. Iedere reiziger die het terras
van Persepolis voor het eerst betreedt, is onder de indruk van deze gigantische toegangspoort; zo ook Hotz. De kolossale sfinx van de linkerdeurpost
van de Poort wordt door hem volledig en in close-up in beeld gebracht, wat
in eerste instantie duidt op een impulsieve handeling. Had hij immers meer
tijd genomen, dan had hij ongetwijfeld, zoals de meeste fotografen, de minder
beschadigde sfinxen aan de noordoostzijde van de Poort gefotografeerd of
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5.32. P.M. Sykes, Isfahan to Shiraz 1916. Palace of Xerxes at Persepolis (Palace of Darius is visible in the background), 1916, (19,7 x 14,3),
Royal Geographical Society, PR. 032999/F. 3.
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Persepolis en Palmyra hebben gemaakt. Hij besluit dit artikel met:

het gehele Poortgebouw in beeld gebracht. Het lijkt er echter op alsof Hotz
juist deze sfinx aan de noordwestzijde heel bewust op de foto heeft gezet,
omdat hij veel interesse koesterde voor de activiteiten van vroegere reizigers in Perzië en nabij deze sculptuur de door hem gefotografeerde ingebeitelde namen van de Nederlandse kunstenaar Cornelis de Bruijn
(1652-1726/7) en andere reizigers te vinden zijn; hun namen fotografeerde
hij ook en hun reisboeken en -verslagen over dit thema verzamelde hij.
De ingebeitelde namen waren voor hem interessant, omdat hij geïnteresseerd was in de activiteiten van zijn landgenoten in Perzië en onderzoek
verrichtte naar de VOC. De overzichtsfoto die vanaf de noordzijde is gefotografeerd (260 - Fig 5.21) toont de Poort van alle Landen, de Apadana en het
paleis van Darius. Door de harde zwart-wittegenstelling is de lucht nauwelijks waarneembaar, de gebouwen en zuilen vervormen tot duistere silhouetten waardoor details vervagen. De overzichtsfoto van het terras vanaf het
oosten genomen (268) is van een te ruime afstand gefotografeerd, waardoor
de enorme voorgrond weinig zicht biedt op de overblijfselen van de
Honderd-Zuilenhal. In het paleis van Darius heeft Hotz een close-up
gemaakt van een bas-reliëf (Koning in strijd met een fabeldier/261 - Fig 5.22).
Zoals ook professionele fotografen deden heeft Hotz zijn reisbegeleider
naast het bas-reliëf geplaatst om een idee van de afmetingen te geven. Een
goed zicht wordt door schaduw beperkt. Waarschijnlijk heeft Hotz
weinig tijd gehad om een gunstiger stand van de zon af te wachten.
Zijn bezoek heeft hoogstens enkele uren geduurd omdat hij ongetwijfeld
dezelfde dag nog Isfahan heeft willen bereiken. Opmerkelijk, zeker in volkenkundig opzicht, zijn de foto’s van mensen in de omgeving van het complex.
Hotz fotografeerde een groep nomaden, Qashqaï, voor de ingang van één
van de koningsgraven (264) (Fig 5.23), een vrouw met haar kind (266) en een
jongen en een meisje (266). Hij toont zo zijn belangstelling voor mensen.
De foto’s zijn van een bijzondere waarde omdat in reisverslagen uit die
tijd wel over nomaden die in de omgeving van Persepolis leven wordt
gesproken, maar illustraties van hen ontbreken. De enige Perzen die in
Persepolis zijn gefotografeerd, lijken de bij de monumenten poserende
gidsen en reisbegeleiders te zijn. Tijdens de Internationale Koloniale Tentoonstelling in Amsterdam (1883) heeft Hotz vele kunst- en gebruiksvoorwerpen
bijeen gebracht en na afloop aan de volkenkundige musea in Leiden en
Rotterdam in bruikleen gegeven. Zijn contacten met deze musea moeten
hem bewust hebben gemaakt van de toenemende belangstelling voor de
geschiedenis en cultuur van andere volken. De compositie van zijn foto’s
– alle personen op een rij op de ene en mensen en profil op de andere –
zijn duidelijk ingegeven door conventies die toen binnen de antropologie
bestonden. Hotz beheerste de Perzische taal niet, dus heeft zijn reisbegeleider hem ongetwijfeld geholpen bij het arrangeren van de personen.394
Dat Hotz ondanks zijn korte verblijf door Persepolis gefascineerd was,
blijkt uit zijn artikel Over afbeeldingen van Persepolis en Palmyra door
Nederlanders (1911), waarin hij tekeningen bespreekt die Nederlanders van

De hiernevens geplaatste afbeelding van Persepolis werd gemaakt naar eene
photographie door mij genomen in 1891 en kan als zoodanig tot slot dienen
van de reeks die het onderwerp van dit artikel gevormd heeft.395

Hoe Hotz de monumenten in Persepolis nu echt heeft ervaren en beleefd, is
helaas niet bekend. Reisverslagen of dagboeken over zijn tijd in Perzië zijn
niet bewaard gebleven. Wel kunnen we Hotz op een voorkeur betrappen.
De foto die getoond wordt na het hierboven genoemde citaat is die van
‘Gezicht van Persepolis, genomen van den noordrand van het midden
grondplan.’ (Fig 5.21) Waarschijnlijk was Hotz hiervan het meest onder
de indruk.396
In de Cambridge University Library bevinden zich 36 snapshots, albumine
drukken, van Basil Williams (?-?). (Fig 5.24-5.27) Het zijn, voor zover bekend,
de vroegste snapshots die in Perzië door een Europeaan zijn genomen.397
Het zijn uitprobeersels, gemaakt met behulp van de eerste snapshot-fototechniek en tonen een fragiel, vervallen en onontgonnen Persepolis. Uit een
notitie van de Britse oriëntalist E.G. Browne blijkt dat Williams de foto’s in
1896-7 heeft gemaakt en dat Browne deze op 9 maart 1897 van hem heeft
ontvangen. Een door Browne geschreven en aan de collectie toegevoegde
lijst bevat alle onderschriften.
Het is niet bekend wie Williams is en waarom hij een reis naar Perzië heeft
ondernomen. Hoewel in eerste instantie werd aangenomen dat het snapshots van de historicus Arthur Frederic Basil Williams (1867-1950) betreffen,
blijkt uit zijn levensbeschrijving niets wat duidt op een reis naar Perzië.398
Uit literatuur blijkt dat een zekere Basil Williams wel in Perzië is geweest
en dat hij zijdelings in verband wordt gebracht met Browne.399 Ook wordt
summier bericht over zijn activiteiten in Azië. Uit de notulen van de Royal
Asiatic Society blijkt dat Williams op 14 februari 1899 een lezing over de
Babi’s in Perzië heeft gegeven. Hij werd uiteindelijk tot lid van de Society
gekozen.
Gezien de plaatsen die Williams tijdens zijn reis heeft aangedaan of althans
waarvan hij foto’s heeft gemaakt, heeft hij ongetwijfeld belangstelling gehad
voor de antieke en islamitische cultuur van Perzië. Hij heeft gefotografeerd
in Teheran, Qom, Isfahan,Yezdikhast, Pasargadae, Persepolis, Taft,Yazd en
Hamadan.Van een aantal van zijn snapshots is niet duidelijk of ze door hemzelf zijn gemaakt. Uit Brownes notities blijkt dat twee foto’s uit de collectie,
die van Yazd, door een dame in Parijs aan Williams in bruikleen zijn gegeven.
Ook staat op de lijst met onderschriften bij de eerste drie foto’s van
Teheran vermeld: “From Nick, Tehran, March 11, 1906”. In Taft heeft hij
enkele foto’s van de omgeving gemaakt.Verder bevindt zich in de collectie
een foto van een caravanserai en twee opmerkelijke foto’s van een ‘harem’,
waarop een Arabier met enkele van zijn vrouwen en kinderen poseert.
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De zes snapshots van Persepolis tonen gezichten op het complex, op het
paleis van Darius en enkele close-ups van bas-reliëfs. De beelden zijn erg
vervaagd en laten de beperkingen zien van de eerste snapshot-fototechniek
en de moeite die Williams heeft genomen om datgene wat hij aantrof in
beeld te brengen. Zijn snapshot vanuit het westen (nr. 19 - Fig 5.24) is vanaf
een vrij ruime afstand en vanuit een hoge positie – wellicht zittend op zijn
paard – genomen. De voorgrond is markant aanwezig en beslaat de helft van
het beeld. De snapshot toont hoe het terras in de omgeving is gesitueerd.
Herkenbaar zijn de Toegangstrap, de Poort van alle Landen, de zuilen van de
Apadana, het paleis van Darius en een rotsgraf. Het beeld is echter te vaag
om de verschillende monumenten precies te kunnen bestuderen. Zijn snapshot vanuit het Noorden (nr. 21 - Fig 5.25), op het terras genomen, brengt
het westelijk deel van de Poort van alle Landen, de Apadana en het paleis
van Darius in beeld en toont de slechte staat waarin de monumenten zich
bevinden. Het Paleis van Darius (nr. 20 – Fig 5.26) vanuit het zuidwesten
genomen, toont een grote hoeveelheid zand waaronder de bas-reliëfs en de
trap zich gedeeltelijk bevinden. Williams heeft zijn Perzische begeleider voor
de zuilen rechts geplaatst waarmee de monumentaliteit tot uitdrukking
wordt gebracht. De foto heeft een driedeling: het gebouw in het midden vult
eenderde, de enorme, grillige, schilderachtige wolkenpartij contrasteert met
de ruime vlakke voorgrond. Zijn close-ups van de details van bas-reliëfs (22
en 24 - Fig 5.27) zijn niet altijd even scherp en laten zien dat het moeilijk
was om met de eerste snapshot-fototechniek in Persepolis te fotograferen.
De close-ups tonen slechts een deel van het bas-reliëf. Dit kan een bewuste
keuze zijn geweest maar ook dat de techniek het niet toestond om het
gehele bas-reliëf van dichtbij in beeld te brengen. Williams kon niet onbeperkt fotograferen. Hij moest selectief te werk gaan en keuzes maken hoe
zijn reis in beeld te brengen. Uit zijn fotoreportage blijkt dat hij meer snapshots in Persepolis heeft genomen dan in andere Perzische plaatsen, waar hij
slechts één of twee foto’s heeft gemaakt. Wellicht duidt dit op zijn fascinatie
voor de site.

Loti’s reis door Perzië begon op 17 april 1900 in het zuidelijke Bushehr en
verliep vervolgens in noordelijke richting naar Shiraz, Persepolis, Isfahan,
Qom, Teheran, Qazvin en Rasht. Het is significant de reisroute die beschreven staat in Wilsons Handbook for Travellers in Asia Minor,Transcaucasia, Persia,
etc. (Londen 1895). Het bestaan van deze gids en het feit dat een reiziger als
Loti die volgde, geeft aan dat Perzië deel was geworden van een Europese
cultuur van ‘toeristisch’ reizen, waarin óók de verbeelding van de site Persepolis steeds meer standaard werd. Loti vertoefde tot 6 juni 1900 in Perzië
en reisde er naar eigen zeggen niet als toerist, maar als een bedevaartganger;
het nodige ontberend en vooral lijdend om lichamelijke en geestelijke reiniging te ontvangen. Dit lijden benadrukt hij in zijn boek door voortdurend te
beschrijven hoe zwaar en gevaarlijk zijn reis was. Hij schildert de nauwelijks
begaanbare wegen, de slechte voorzieningen in de karavanserais en de noodzaak een revolver bij zich te dragen. Loti weet de lezer met zijn schrijfstijl te
vervoeren naar een andere omgeving en tijd, ver weg van de moderniteit.
Veel van wat hij ziet, doet hem denken aan hoe het vroeger in Frankrijk was:
Qui veut venir avec moi voir à Ispahan la saison des roses, prenne son parti
de cheminer lentement à mes côtés, par étapes, ainsi qu’au moyen âge. Qui
veut venir avec moi voir à Ispahan la saison des roses, consente au danger des
chevauchées par les sentiers mauvais où les bêtes tombent, et à la promiscuité des caravansérails où l’on dort entassés dans une niche de terre battue,
parmi les mouches et la vermine. Qui veut venir avec moi voir apparaître,
dans sa triste oasis, au milieu de ses champs de pavots blancs et de ses jardins
de roses roses, la vieille ville de ruines et de mystère, avec tous ses dômes
bleus, tous ses minarets bleus d’un inaltérable émail; qui veut venir avec moi
voir Ispahan sous le beau ciel de mai, se prépare à de longues marches, au
brûlant soleil, dans le vent âpre et froid des altitudes extrêmes, à travers ces
plateaux d’Asie, les plus élevés et les plus vastes du monde, qui furent le
berceau des humanités, mais sont devenus aujourd’hui des déserts.401

Op donderdag 3 mei 1900 vertrok Loti met twee begeleiders te paard naar
Persepolis om, zoals hij schrijft, de paleizen van de stilte te aanschouwen.
In Loti’s boek wordt de lezer die de oudere reisliteratuur over Perzië kende
voor het eerst geconfronteerd met de gevoelens van een schrijver, die de
kleuren en geuren van Persepolis en de omgeving beschrijft. Loti zelf
gebruikt de boeken van Wilson, Chardin, Dieulafoy en De Gobineau als
bron. Hij noemt de verschillende onderdelen van het complex niet bij naam,
maar spreekt over trappen, ingang, voorplein en zalen. Het is voor hem niet
van belang een exacte beschrijving van Persepolis te geven: hij wil vooral zijn
emotie tot uitdrukking brengen. Loti gebruikt dan ook veel metaforen om
zijn verhaal te kleuren. Hij ziet dat de paleizen donkergrijs kleuren en het
gebergte een kleur van schapenleer of koper aanneemt als de zon ondergaat. Hij vergelijkt Persepolis met een bloem in de woestijn en als een goddelijk fort waarvan de afmetingen door de grootte moeilijk te bepalen zijn.

Pierre Loti (1850-1923), pseudoniem van de romanschrijver Julien Viaud, was
een romanticus in hart en nieren en een geliefd Frans auteur. (Fig 5.28-5.29)
Hij dankte zijn populariteit aan de smaak van zijn tijd die gestreeld werd
door een verlangen naar het verre, het exotische en het verleden. Zijn
gedachten en herinneringen aan een verleden in Frankrijk worden in geuren
en kleuren geschilderd om de lezer te vervoeren en te laten ontsnappen aan
de harde werkelijkheid. Loti keerde zich af van de moderne samenleving en
verlangde terug te gaan naar het verleden. Hij was gedesillusioneerd geraakt
door de westerse beschaving, omarmde de islamitische cultuur en ontwikkelde pro-Turkse sentimenten. Hij diende als officier bij de Franse Marine en
kreeg hierdoor de mogelijkheid om verre reizen te maken. Zijn Vers Ispahan
(Parijs 1904) vertaalt in alle opzichten dit verlangen.400
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5.41. Percy Zachariah Cox, North end. Porch of
Xerxes. First Colossi Bulls, 1908,
(12 x 17), Royal Geographical Society,
082671.
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Hij schildert een romantisch tafereel door te verhalen dat er zich tussen de
tegels fijne grassen bevinden die geuren naar wilde tijm en munt en dat er
grazende geiten zijn die er een landelijk aroma verspreiden.
Loti raakt bij het aanschouwen van de Poort van alle Landen in vervoering,
het brengt hem terug naar de tijd waarin hij als jongen over het Babylonische
Rijk hoorde vertellen. De site roept herinneringen bij hem op; hij denkt aan
bepaalde muziekstukken en een streek in Frankrijk waar hij bij de kleuren en
geuren kon dromen over het exotische. De omgeving van de Apadana vindt
hij onbeschrijfelijk melancholisch. Op het moment van zijn bezoek waait er
een heerlijke zachte wind en is het licht in de late namiddag erg sfeervol. In
zijn verslag spreekt Loti voortdurend over ‘wij’, refererend aan zijn buurman,
waarschijnlijk Edmond Gueffier, zijn reisgenoot. De antieke stad is volgens
hem een dodenstad gelegen aan de voet van een gebergte. Op een kolossaal
terras bevinden zich cyclopische stenen en slanke zuilen die plafonds van
cederhout hebben ondersteund. Hij telde maar liefst twintig zuilen die
volgens hem minutieus zijn gebeeldhouwd. Ook nam hij op de monumenten
inscripties en bas-reliëfs waar. Loti beschrijft de reliëfs die volgens hem
honderden figuren tonen, weergegeven in een nobele strengheid. Ze dragen
een baard en hun haren in kleine krullen. Hij wijst op de boogschutters die
alle en profil te zien zijn en op de rituele défilés met koningen die voortschrijden onder grote parasols. Ook ziet hij stieren, dromedarissen en monsters. Het spijkerschrift op de sokkels, de friezen en tussen de richels van
het raamwerk vertelt volgens hem geschiedenis. Toen de zon onderging,
verlangde Loti ernaar op het terras te blijven om de maan te kunnen zien
opkomen. Zijn Perzische begeleiders echter wilden vertrekken en noemden
allerlei redenen om het complex zo spoedig mogelijk te verlaten. De volgende dag echter besloot Loti om vóór zijn vertrek naar Naqsh-e Rostam
en Shiraz nog eens naar Persepolis te gaan. Hij vond er een verkoold stuk
hout en vertelt het verhaal over de brandstichting door Alexander de Grote
op instigatie van zijn geliefde Thaïs.
In de publicatie van Loti is slechts één gravure opgenomen met de ondertitel
‘Vue d’ensemble des ruines de Persépolis’. (Fig 5.28) Deze is afkomstig uit het
reisverslag van Jane Dieulafoy en toont het terras vanuit de vlakte. (Fig 3.37)
Loti heeft zijn zelfgemaakte foto’s van Persepolis niet voor zijn boeken
gebruikt, wat op zich opmerkelijk is. Schijnbaar meende hij met zijn teksten
over Persepolis voldoende sfeerbeelden op te roepen. Toch zijn de foto’s van
Loti interessant. Zijn glasplaten van zijn reizen door het Midden-Oosten, ook
die van Perzië, bevinden zich in de collectie van het Maison de Pierre Loti in
Rochefort. Het zijn veelal impressionistische beelden van de architectuur, de
mensen, het reizen, hemzelf en zijn reisgenoten. Het lijkt alsof hij zijn gevoel
voor sfeer, geuren en kleuren ook met behulp van de fotocamera in beeld
heeft willen brengen. In Persepolis heeft hij achttien foto’s gemaakt van
onder andere de Poort van alle Landen, de zuilen van de Apadana en het
paleis van Darius.Van de Poort van alle Landen heeft hij zelfs een kleine
serie gemaakt, die het monument vanuit verschillende perspectieven in beeld

brengt. Zijn fascinatie voor het reusachtige monument blijkt uit de foto
waarop hijzelf trots bij de oostzijde ervan poseert. Zijn reisgenoot Gueffier
en zijn Perzische gids heeft hij in Persepolis eveneens op de foto gezet.402
Sir Percy Molesworth Sykes (1867-1945) had de reputatie meer Pers te zijn
dan de meeste Perzen en ontving als diplomaat en schrijver meer roem dan
als militair.403 (Fig 5.30-5.33) Sykes was al op jonge leeftijd geïnteresseerd in
Perzië en het ‘grote spel’ van de Europese mogendheden in Centraal-Azië.
Hij was opgeleid aan de Royal Military Academy in Sandhurst en werd in
1888 officier bij de Zestiende Lancers. In 1892 vertrok hij met de toen pas
geopende Trans-Kaspische spoorlijn voor werkzaamheden naar Samarkand.
Een jaar later reisde hij zes maanden lang te paard door Perzië en bleef er
tot juni 1894 om vriendschappelijke relaties met locale leiders aan te
knopen. Hij observeerde het landschap en bracht belangrijke in die tijd nog
onbekende gebieden in kaart. Nog in hetzelfde jaar werd hij benoemd tot
eerste Britse consul in de stad Kerman en in Perzisch Baluchestan, een
gebied in het zuidoosten van Iran dat politiek en economisch van belang was
voor de Brits-Indiase regering. Sykes was meestal in gezelschap van zijn
zuster, de al eerder besproken Ella Constance Sykes met wie hij uiteindelijk
het boek Through Deserts and Oases of Central Asia (Londen 1920) schreef.
Later leidde hij het Britse consulaat van Sistan en Kain, nabij de Afghaanse
grens en bracht hij ook deze omgeving in kaart.Vervolgens werd hij overgeplaatst naar de Second Dragoon Guards, een elite cavalerieregiment in India,
waar hij in 1897 promoveerde tot kapitein. Na de Tweede Boerenoorlog
(1899-1902) keerde Sykes terug naar Kerman. In 1905 aanvaardde hij het
ambt van consul-generaal in Khorasan en verhuisde hij naar Mashad. Hij was
er acht jaar lang verantwoordelijk voor de jaarlijkse exportrapporten, het
verzamelen en verstrekken van inlichtingen over Russische activiteiten in
Perzië en de wijze waarop de inwoners van Mashad omgingen met Shiitische
pelgrims uit India. Sykes maakte vele reizen en verwierf al gauw aanzien als
autoriteit op het gebied van de Perzische geschiedenis en geografie.
Gedurende de Eerste Wereldoorlog werkte hij als tolk in Frankrijk voor de
Indiase divisie. Een jaar later vertrok hij naar Kashgar, Chinees Turkestan,
waar hij consul-generaal Sir George Macartney (1867-1945) verving. In 1916
werd Sykes wederom, maar nu als brigadier-generaal naar Perzië gestuurd
met de opdracht 11.000 man te werven. In Bandar Abbas begon hij met de
rekrutering. In mei van dat jaar leidde hij zijn leger, de South Persian Rifles,
naar Shiraz waar hij zijn hoofdkwartier vestigde. Door zijn kennis van het
land, zijn reputatie en zijn persoonlijke invloed bij de Perzen lukte het hem
de vrede en de veiligheid in het zuiden van Perzië te herstellen, ondanks de
tegenwerking van de regering die zijn activiteiten als bedreigend ervoer. Na
de Wereldoorlog verliet Sykes Perzië en in 1920 uiteindelijk ook het leger.
Hij was vanaf 1932 als bijzonder secretaris actief bij de Royal Central Asian
Society. Na zijn overlijden werd de ‘Sir P.M. Sykes Memorial Medal’ ingesteld,
een onderscheiding die vandaag de dag nog steeds wordt toegekend aan hen
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die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de kennis over Aziatische
landen en culturen.404
Zijn boek Ten Thousand Miles in Persia or Eight Years in Irán (Londen 1902) verscheen tien jaar na de publicatie van het standaardwerk van Curzon (1892).
Dit was een reden voor Sykes om voornamelijk alleen nieuwe informatie of
aanvullingen op het boek van Curzon te publiceren, zoals zijn informatie
over Kerman en Baluchestan.
Hoewel Sykes verschillende bezoeken aan Persepolis heeft gebracht en er
foto’s heeft gemaakt, bevat zijn reisverslag nauwelijks nieuwe informatie over
dit complex. Hij vertelt dat hij vóór zijn bezoek in het plaatsje Kenareh bij
het echtpaar Meades vertoefde en beschrijft hoe hij vroeg in de ochtend
samen met hen in Persepolis arriveerde. Hij is erg onder de indruk van de
kolossale bouwresten en geeft een korte beschrijving van de monumenten
in hun volgorde op het terras. Hij verhaalt dat hij te paard de Toegangstrap
besteeg om door de Poort van alle Landen te rijden. In de fabeldieren van
de Poort herkent hij duidelijk de vormen van een stier. Sykes vindt de basreliëfs op de trappen van de Apadana imposant. Hij kreeg er geen genoeg
van ze te bestuderen. Hij neemt verschillende groepen figuren waar, die in
processie de koning der koningen met hun geschenken voor het nieuwe jaar
vereren en merkt op dat de groepen worden onderbroken door cipressen,
die volgens hem geen tuin- maar bergcipressen zijn.Van de 72 zuilen van de
Apadana telt hij er nog twaalf. Het ontging hem niet dat het paleis van
Darius beter bewaard was gebleven. Ook ziet hij de vele graffiti op de
monumenten. In een hoek van het paleis ontdekte hij de in steen gebeitelde
naam van de Hongaarse oriëntalist Ármin Vámbéry die, zoals in hoofdstuk
4.2 is toegelicht, rond 1860 Persepolis had bezocht:

Zelf bracht hij zijn advies in de praktijk. Na een diner in de Poort van alle
Landen met zicht op de zuilen van de Apadana bij maanlicht bracht Sykes de
nacht op het terras door om de volgende ochtend naar het nabijgelegen
Naqsh-e Rustam te vertrekken.
Sykes’ reisverslag bevat twee foto’s van Persepolis. Eén van de Poort van alle
Landen vanuit het zuidoosten genomen, waar hijzelf waarschijnlijk op staat,
samen met een viertal Perzen.(Fig 5.30) Indien Sykes op de foto staat, dan
zou dit de eerste foto kunnen zijn die althans in een gedrukt reisverslag is
opgenomen waarop een Europees reiziger zichzelf bij de monumenten in
Persepolis heeft laten fotograferen. De andere foto betreft een bas-reliëf van
de Apadana met op de achtergrond enkele zuilen.(Fig 5.31) Beide foto’s zijn
rond 1890 door Sevruguin gemaakt en dezelfde afdrukken bevinden zich
tevens in de collectie Bosschart van het Rijksmuseum voor Volkenkunde in
Leiden.407 Ze worden in de gedrukte tekst niet toegelicht en dienen slechts
ter verfraaiing.
Het archief van de Royal Geographical Society in Londen bewaart een
collectie snapshots van Sykes uit 1901, waarvan drie van Persepolis. Ook
bevindt er zich een collectie van 74 foto’s van Sykes uit 1916, waarvan vier
van Persepolis.(Fig 5.32) Beide collecties tonen Sykes vooral toen hij in het
zuiden van Perzië werkzaam was om militairen voor de South Persian Rifles
te rekruteren. Op de foto’s zijn militairen te zien, die trots voor of naast antieke monumenten poseren, die lijken te dienen als decor om de compositie
een heroïsche uitstraling te geven.(Fig 5.33) Het lijkt alsof ze zich bewust zijn
van hun eigen geschiedenis en alsof ze hun aanwezigheid en eventuele toekomstige heldendaden met behulp van de camera willen vereeuwigen. De
namen van de militairen, hun rang of titel en de door hen verrichte daden
zijn in de onderschriften vermeld. Sykes staat vrijwel altijd samen met zijn
officieren op de foto. Zijn eigen geschiedenis en die van zijn kameraden staat
duidelijk centraal. De snapshots en foto’s van Persepolis van Sykes brengen
slechts enkele monumenten als de Poort van alle Landen, de Apadana, de
Honderd-Zuilenhal, Paleis van Xerxes, een rotsgraf en een bas-reliëf in
beeld. Het zijn donkere opnamen. De composities van de foto’s zijn ook niet
sterk. De foto’s zijn bovendien slecht ontwikkeld.

I espied Professor Vambéry’s name clearly cut in one corner, and when I
wrote to inform the ‘ex-dervish’ of the fact, he said that some of his happiest
days were spent on the platform, with a donkey for his only companion, on
whose back he used to visit the surrounding villages to procure bread and
cheese.405

Sykes denkt dat de lezer datgene wat zich achter de paleizen van Xerxes en
Artaxerxes bevindt niet de moeite waard zal vinden – waarschijnlijk was het
hem niet duidelijk wat zich daar precies bevond – en vervolgt zijn verhaal
met een beschrijving van de Honderd-Zuilenhal. Hij vindt de bas-reliëfs
indrukwekkend en beschrijft die van de koninklijke held in gevecht met een
griffioen en van de Koning zittend op een troon. Sykes concludeert dat de
Achaemenidische kunst verwant is aan de Assyrische. Tot slot adviseert hij
reizigers tijdens een bezoek het boek van Curzon ter hand te nemen en:

Arthur Alexander Crookshank (?-?) werd in 1893 tweede luitenant bij de
Royal Engineers in Brits-Indië.Vanwege zijn dienstjaren in Punjab, NoordIndia, werd hij in 1896 tot luitenant bevorderd. (Fig 5.34) Waarschijnlijk heeft
hij gedurende zijn verblijf reizen naar het zuiden van Perzië ondernomen, al
is daarover behalve zijn fotoalbum niets bekend.
Crookshanks roodleren album met de titel Photos. South Persia bevindt zich
in het archief van de British Library en telt 118 foto’s, waarvan dertien van
Persepolis. Uit het titelblad blijkt dat Crookshank het album in juni 1903
heeft aangeboden aan Lord Curzon. Het album bevat voornamelijk foto’s
van het zuiden van Perzië, het gebied waar de Engelsen hun invloedsfeer
probeerden veilig te stellen.

I would also suggest that more than one day be spent among the ruins of
Persepolis, which, like the peerless Táj, show best by moonlight. If not, the
traveller may leave, as I did after my first visit, with much bewilderment and
little profit.406
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zoveel inkomsten verworven dat hij zijn leven een andere invulling kon
geven. Hij ging Oosterse talen studeren en besloot daarna naar het Nabije
Oosten te gaan en leefde vervolgens vanaf 1893 in Damascus, van waaruit hij
tot 1909 verschillende reizen in de regio ondernam.409
In Perzië verbleef Burchardt in Hamadan en Teheran en reisde van hieruit
vervolgens door naar Bochara en Samarkand (1905). In 1906 begeleidde hij
een Duitse delegatie naar Marokko en verbleef daarna één jaar lang in Sana
(Noord-Jemen). Om de twee of drie jaar keerde Burchardt steeds voor een
korte tijd terug naar Berlijn. Hier had hij contact met het Instituut voor
Oosterse Talen, waar hij van 1890-1892 Turks en Arabisch had geleerd.
In Jemen studeerde hij dagelijks Arabisch en volgde hij taallessen bij Ahmed
el-Garadi.410 Burchardt stond bekend als een bescheiden man die zichzelf
niet graag op de voorgrond plaatste. In de tijd dat hij in Berlijn verbleef, verzorgde hij met behulp van zijn foto’s lezingen. Zijn beeldmateriaal gaf hij ook
graag in bruikleen.411 Burchardt heeft zelf geen moeite genomen om zijn reiservaringen op schrift te zetten. Begin 1909 kreeg hij toestemming om voor
een derde keer door Jemen te reizen. Op 19 december van dat jaar werd hij
en route samen met zijn reisgenoot, een Italiaanse vice-consul, vermoord.412
Burchardt heeft tussen 1903 en 1905 Perzië bereisd en op 20 april 1904
foto’s in Persepolis gemaakt. In het archief van het Museum für Völkerkunde
in Berlijn bevinden zich ongeveer 2000 glasplaten, die grotendeels betrekking
hebben op Jemen.413 Hoewel Burchardt enige maanden in Perzië verbleef,
ontbreekt informatie over zijn reis en verblijf. De reden van deze leemte is
vermoedelijk dat het archief van de Bibliotheek van het Instituut voor
Oosterse Talen in Berlijn, waar de foto’s en persoonlijke aantekeningen van
Burchardt werden bewaard, tijdens de Tweede Wereldoorlog geheel is
vernietigd.414
Zijn tien foto’s (enkele van zijn glasplaten zijn gebroken) van Persepolis
bieden gevarieerde en afwisselende, nieuwe perspectieven. Enkele zijn in het
boek van Sarre/Herzfeld opgenomen. Burchardt heeft allereerst de moeite
genomen om de ligging van Persepolis in beeld te brengen door het terras
vanuit het westen en vanuit het zuiden, vanaf een behoorlijke afstand, te
fotograferen. Zijn foto vanuit het zuiden (K857 - Fig. 5,36) is op een hoger
niveau, vanuit het gebergte, genomen en geeft zicht op de wijde omgeving en
de ligging van de verschillende monumenten op het terras. Duidelijk is te
zien hoe om de Honderd-Zuilenhal een gordel van zand ligt en dat op het
terras zich verschillende zandhopen bevinden. De foto van het terras
(K1472 - Fig 5.37) vanuit het noorden, brengt een gedeelte van de Toegangstrap, de Poort van alle Landen, de Apadana, het Paleis van Darius en Xerxes
in beeld. De foto oogt vrij zakelijk en vertoont de breuken van de glasplaat.
De ‘close-up’ van één van de fabeldieren van de Poort van alle Landen
(K1050 - Fig 5.38) is vanaf de noordwestzijde en iets van onderaf genomen,
zodat de grootsheid van het hoog-reliëf zichtbaar wordt. Zover bekend was
niet eerder een “close-up” van de binnenzijde van de Poort gemaakt.
Het paleis van Darius (K1056 - Fig 5.39) oogt compact en imposant omdat

Crookshank heeft zijn foto’s systematisch in het album geordend. De grotendeels vluchtige opnamen zijn alle van een precies onderschrift en een datum
voorzien. Ze tonen plaatsen als Muscat, Jask, Bandar Abbas, Niriz,Yazd, Isfahan, Pasargadae, Naqsh-e Rostam, Persepolis, Shiraz en Bushehr. Centraal op
deze foto’s staat de natuurlijke omgeving, de infrastructuur en de antieke
monumenten. Crookshank heeft zijn eerste snapshot op 31 oktober 1900
gemaakt en zijn laatste op 19 april 1902. Hij heeft in Persepolis op 6 november 1901 gefotografeerd. De meeste snapshots van Persepolis zijn klein van
formaat (ca. 10 x 7,5) en bovendien erg vervaagd. De wat grotere formaat
foto’s (ca. 16 x 11,5) tonen breuken van de beschadigde glasplaten. Het is
niet eenvoudig om met behulp van zijn snapshots een beeld van het paleiscomplex te vormen. Ze tonen een weinig interessante compositie, het zijn
eerder vluchtige en onnauwkeurige opnamen en zijn veelal vanuit de losse
hand genomen. Crookshank heeft naast een gezicht op Persepolis de belangrijkste monumenten op foto vastgelegd: de Toegangstrap, de Poort van alle
Landen, het paleis van Darius en Artaxerxes (Paleis H), een rotsgraf en enkele bas-reliëfs. Het maken van foto’s in Persepolis lijkt al met al vooral een
snelle vriendendienst voor Curzon te zijn geweest. Persepolis is slechts een
herinnering en route.
Wie majoor G.C. Rigby (?-?) was en welke motieven hij heeft gehad Persepolis te bezoeken en te fotograferen is niet bekend. (Fig 5.35) Vermoedelijk
heeft Rigby in India gediend. Uit een door hem geschreven recensie over
het artikel ‘The Mekong-Salween Divide’ in de Geographicial Journal (1921)
blijkt dat hij in 1895 in dat gebied heeft gejaagd. Zijn recensie tekent hij als
“Major, late Wiltshire Regt.”. 408
In het archief van de Royal Geographical Society in Londen bevindt zich een
collectie snapshots van Rigby, waarvan vier van Persepolis uit 1903. Ze tonen
een gezicht vanuit het oosten genomen, een gezicht op het terras, de zuilen
van de Apadana en een bas-reliëf Koning op troon, en zijn duidelijk en route
genomen. In het album bevinden zich tevens snapshots van Pasargadae en
Nasqh-e Rostam.
Het gezicht op Persepolis is een panorama bestaande uit twee aan elkaar
gemonteerde snapshots, dat zicht geeft op de Honderd-Zuilenhal, de zuilen
van de Apadana, de paleizen van Darius en Xerxes. Het panorama van Rigby
is, in vergelijking met een soortgelijke foto van Hotz, meer van onderaf
genomen. Het toont dat er al enige opgravingswerkzaamheden zijn verricht,
maar ook dat nog veel onder het zand ligt. Rigby’s snapshots lijken net zoals
die van Crookshank niet meer dan vluchtige beelden van Persepolis,genomen ter herinnering aan zijn reis en wellicht eveneens om Lord Curzon
eenplezier te doen.
Over het leven van de in Berlijn geboren Hermann Burchardt (1857-1909) is
slechts weinig bekend. (Fig 5.36-5.40) Hij was koopman, maar dit beroep gaf
hem weinig voldoening. Rond zijn drieëndertigste levensjaar had hij echter al
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generaal in het zuidwesten van Perzië voor de provincies Fars, Lurestan en
Khuzestan en was tevens resident in het gebied van de Perzische Golf.
Hij kreeg de taak om de Britse belangen in dit gebied te bestendigen. Dit
was geen eenvoudige opdracht gezien de politieke gebeurtenissen in die tijd.
Zo werd hij vanaf 1906 geconfronteerd met de gevolgen van het uitbreken
van de Constitutionele Revolutie (1906-1911). Politieke ongeregeldheden in
1909 in Bushehr en in 1911 in Shiraz noopten hem zelfs een beroep te doen
op het Engelse leger om de situatie in zijn gebied beheersbaar te houden.
Gedurende de uitoefening van zijn ambt zocht Cox regelmatig steun bij
Sheikh Khazaal al-Kaabi van Mohammarah, die de Engelsen gunstig gezind
was.416 De sheikh gaf de Anglo-Persian Oil Company toestemming om in de
riviermond van de Eufraat en de Tigris (Shatt al Arab) olieraffinaderijen te
bouwen en oliepijpen aan te leggen, waardoor in de jaren 1904-1911 de
Britse handel in dit gebied verdubbelde. In de volgende jaren groeide Cox’
lokale populariteit omdat de Engelsen, als reactie op de Turkse deelname aan
de Wereldoorlog, het Arabische nationalisme aanwakkerden. Hij kreeg de
opdracht gedurende de oorlog de onderhandelingen met de Arabieren in
Mesopotamië te leiden. Na 1918 trad hij als gezant in Teheran op. Mede
door zijn toedoen werd toen het voor de Engelsen zo gunstige BritsPerzisch Verbond (1919) gesloten.417 Een jaar later vertrok hij opnieuw naar
Bagdad om de plaats van de Britse diplomaat Sir Arnold Wilson (1884-1940)
in te nemen.418 In 1923 keerde Cox definitief naar Engeland terug waar hij
verschilllende eretitels in ontvangst kon nemen. De laatste jaren van zijn
leven wijdde hij aan werkzaamheden die voortkwamen uit zijn presidentschap van de Royal Geographical Society.419
Cox’ fotocollectie in het archief van deze Society bevat 70 foto’s van Perzië
die hij in 1908 heeft gemaakt. De fotocollectie toont dat Cox belangstelling
koesterde voor de Perzische geschiedenis en cultuur en vooral voor die van
Persepolis. Als de goede politieke onderhandelaar die hij was, heeft hij een
Europese en een Perzische sfeer op een goede wijze in zijn fotografie weten
te verenigen. (Fig 5.41-5.45)
De 40 foto’s van Persepolis zijn een opmerkelijk hoog aantal in vergelijking
met het overgebleven werk van de overige amateurfotografen. Cox heeft
naast Persepolis ook in Shiraz, Naqsh-e Rostam, Pasargadae, Naqsh-e Rajab,
Shahpur en Teheran gefotografeerd. Hij heeft zoals uit zijn foto’s kan worden
opgemaakt, waarschijnlijk langere tijd en met meerdere personen op het terras in Persepolis vertoefd. Cox heeft vrijwel alle monumenten gefotografeerd en bij het fotograferen, in vergelijking met het werk van voorgaande
tekenaars of fotografen, nieuwe niet eerder gekozen gezichtspunten ingenomen. Zijn foto’s zijn op een systematische en vrij professionele manier
genomen en afgedrukt; al tonen sommige de breuken van de beschadigde
glasplaten en zijn andere vrij donker of overbelicht.
Cox’ foto’s ademen een sfeer die ook in het werk van Perzische fotografen
en van Sevruguin waarneembaar is. Ze tonen schilderachtige composities:
naast de antieke monumenten en de bas-reliëfs heeft hij mensen, paarden,

5.43. Percy Zachariah Cox, Camp and Porch of Xerxes. Hills in distance beyond
Naksh-I-Rustam, 1908, (12 x 17), Royal Geographical Society, 082644.

het paleis geheel in de bovenste helft van de foto is geplaatst; de onderste
helft van de foto toont de voorgrond. Het rotsgraf (K1049 - Fig 5.40) is
door Burchardt – met inmiddels verbeterde fototechniek en lens – in een
ruimer perspectief geplaatst. De foto toont duidelijk de beschadigde staat
van het rotsgraf.
Burchardt heeft bij het fotograferen, in vergelijking met andere fotografen,
duidelijk verschillende ‘nieuwe’ standpunten ingenomen en is op een objectief-analytische wijze, met een duidelijk op de foto’s zichtbare verbeterde
fototechniek, te werk gegaan. Hij was ongetwijfeld door zijn contacten met
onderzoekers in Berlijn op de hoogte van ontbrekende beelden van de
antieke monumenten in Persepolis en heeft waarschijnlijk getracht deze
leemte op te vullen.
Percy Zachariah Cox (1864-1937) had, voordat hij zijn ambt als Brits
diplomaat in Perzië aanvaardde, in het leger in India gediend en vanaf 1899
ervaring als diplomaat en consul in Moscat (het latere Oman) opgedaan.415
Hij was geliefd bij de Arabieren, omdat hij hun taal goed beheerste, zijn werk
op een snelle en efficiënte wijze verrichtte en een gemeende interesse
toonde voor de lokale bevolking. Zijn ervaring en roem zorgden ervoor dat
zijn diplomatieke werkzaamheden in Perzië regelmatig in opdracht van de
Engelse regering werden onderbroken om politieke onderhandelingen met
Arabische leiders te verrichten. Cox werd in 1904 benoemd tot consul128
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5.44.. Percy Zachariah Cox, Palace of Darius, 1908, (12 x 17), Royal Geographical Society, 082625.
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Het reisalbum van Van Eelde illustreert mooi het beginnende toerisme in
Perzië. De beelden tonen de manier van reizen, de reisroute en dat wat
beide heren interessant en de moeite waard vonden om te bezoeken. Zij
reisden in een gehuurde luxe auto van Syrië (Baalbek, Palmyra), via Mesopotamië (Irak), naar Perzië (Bushehr, Shiraz, Naqsh-e Rostam, Persepolis, Pasagadae, Isfahan, Tehran, Qazvin, Behistun, Kermanshah) om vervolgens weer
naar Syrië (Kash-e Shireen, Beyrouth) terug te keren.
De snapshot van Persepolis toont een close-up van een gedeelte van een
bas-reliëf. Op een bijgevoegde, getypte lijst staat genoteerd:

kamelen en tenten op de foto gezet. Op enkele is de lucht weggevallen,
waardoor de monumenten zich als silhouetten scherp aftekenen in de omgeving. Zijn foto van de Poort van alle Landen (082644 - Fig 5.43) heeft hij,
net als Sevruguin, vanuit het zuidwesten genomen. De meeste Europese
fotografen vóór hem hebben het monument frontaal of vanuit het noordwesten gefotografeerd. De Poort lijkt op zijn foto monumentaal, mede
omdat op de achtergrond een aantal, in een kring zittende, Perzische mannen te zien is. Cox heeft naast de al eerder fotografisch vastgelegde
bas-reliëfs ook andere gefotografeerd. Het bas-reliëf van een figuur met een
ibex (082628 - Fig 5.45) is hiervan een goed voorbeeld. In het naslagwerk
van Flandin en Coste is dit niet opgenomen en Stolze geeft in zijn boek aan
dat zijn foto van dit reliëf was mislukt. Een curieuze foto is die van het paleis
van Artaxerxes (082669 - Fig 5.46). Hierop is het bas-reliëf Leeuw een fabeldier aanvallend te zien. Erbovenop staat een Pers. Diens lichaam is slechts
tot aan zijn borst zichtbaar en vervolgens op de foto weggelakt. Schijnbaar
vond de fotograaf of verzamelaar de persoon storend omdat het hoofd ontbrak of omdat op een bas-reliëf een staande persoon in Europese ogen niet
passend en wellicht te onordelijk was.

Persepolis. (Stagh).(14 mei 1925). Detail van het bas-relief, ter zyde van de
trap voerende naar de ruines van het paleis van Darius. Het fries stelt een
optocht voor van schatting brengende vertegenwoordigers van de tot het
Perzische Ryk behoorende landen. De paleizen te Persepolis vormden het
zomerverblyf der Perzische Vorsten uit het Achaemeniden geslacht, Darius,
Xerxes, enz.

Hoewel Van Eelde en Bierens de Haan op de meeste snapshots staan, is dit
niet het geval op de snapshot die door Van Eelde in Persepolis is gemaakt.
Links onder op de foto is wel een schaduw waarneembaar van een persoon
die met een hand in de zij waarschijnlijk toekijkt hoe de fotograaf kiekt. Op
het bas-reliëf zijn de graffiti van vroegere bezoekers zichtbaar. Waarom Van
Eelde juist dit bas-reliëf heeft gefotografeerd is niet bekend, maar wellicht
wilde hij laten zien dat zij beiden in een lange traditie stonden.

Pas in de jaren twintig van de twintigste eeuw begon het toerisme naar
Perzië op te komen; vrij laat dus in vergelijking met andere landen in het
Nabije Oosten, zoals het Osmaanse Rijk, Palestina, Syrië of Egypte. Toeristen
reisden in Perzië voor het plezier en fotografeerden om zich hun reis te
kunnen herinneren en om te bewijzen dat ze bepaalde, voor hen interessante, plaatsen hadden bezocht. De meesten maakten snapshots waarop
zijzelf centraal staan. Ze bieden in vergelijking met de vroege snapshots van
Sykes (1901) en Rigby (1903) dus een veel persoonlijker perspectief.

Raymond Roussel (1877-1933): schrijver en toerist (1 foto) (Fig 5.48)
In 1935 verscheen bij uitgeverij Lemerre in Parijs het opmerkelijke, postume
boek van Raymond Roussel met de titel Comment j’ai écrit certains de mes
livres, waarin hij vertelt hoe hij zijn werk heeft geschreven en wat hem heeft
geïnspireerd. Het boek werd door een groot publiek opgemerkt, terwijl hij
hiervoor slechts bekend was bij een kleine groep van surrealisten die zijn
werken als bron van inspiratie beschouwden.
Roussel werd geboren op 20 januari 1877 te Parijs en was de jongste zoon
van een rijke beursmakelaar. Hij studeerde aan het conservatorium en koos
op zeventienjarige leeftijd voor het schrijverschap. In 1911 kreeg hij de
beschikking over zijn erfenis die hem in staat stelde zijn leven aan literatuur
te wijden en zelf zorg te dragen voor zijn publicaties. Zijn eerste boek
La Doublure (Parijs 1897), een roman in verzen, bleef vrijwel onopgemerkt.
Deze miskenning maakte hem depressief. Zijn verdere leven zou Roussel op
zoek blijven naar het stralende gevoel dat hij tijdens het schrijven van zijn
eerste boek had gehad. In 1910 verscheen in Parijs zijn roman Impressions
d’Afrique. Ook dit boek werd door het publiek nauwelijks gelezen en zijn
toneelstuk Locus Solus (Parijs 1914) veroorzaakte slechts tumult. In de jaren
1920-1 maakte Roussel een wereldreis.422 Voor zijn Europese rondreis in
1924 liet hij een speciale wagen construeren, waarin een zit-, slaap- en

In de collectie van Gerard Eduard Bierens de Haan (1874-1939) in het Rijksmuseum van Amsterdam bevindt zich een reisalbum met 52 snapshots van
Anton Gerhard Alexander van Eelde (1862-1950), ter herinnering aan hun
beider reis door Syrië van 2 april tot 1 juli 1925 (18 snapshots), Mesopotamië (3) en Perzië (31).420 (Fig 5.47) Van Eelde was geboren in Utrecht en was
een civiel ingenieur die over de hele wereld werkzaamheden heeft verricht.
Hij voerde grondonderzoek uit en was betrokken bij de aanleg van verschillende tramwegen in Azië, de Verenigde Staten en Afrika. Hij werkte mee aan
de bouw van waterkrachtcentrales in Canada en was eveneens betrokken bij
de mijnbouw in Nederland. Ook werkte hij voor de Nederlandsche Petroleummaatschappij in Grozny en Mexico.421 Van Eelde heeft zijn snapshots in
een chronologische volgorde van de reis in het fotoalbum opgenomen en
deze aan Bierens de Haan cadeau gedaan. Bierens de Haan was een zoon
van Jan Bierens de Haan, lid van de firma Bierens de Haan & Co. en de firma
Gebroeders Hartsen, importeurs en Pakhuismeesteren van de Thee in
Amsterdam. Bierens de Haan zelf was directeur van de Cultuur Maatschappij
Bogor Pradah.
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elkaar informeerden over hun reiservaringen en de (politieke) situatie in het
land.424 Op die wijze hielden zij een netwerk in stand. In Nederland was
bijvoorbeeld de oriëntalist Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936) een
sleutelfiguur wat betreft Perzië, het Midden-Oosten en Azië. Ook zakenlieden, zoals bijvoorbeeld Hotz, onderhielden geregeld contact met hem.
In Engeland was Curzon een spil. Om bij hem in de gunst te komen zorgden
beroepsmilitairen voor foto’s van Perzië, waaronder ook Persepolis. Ook
Edward Granville Browne (1862-1926) was als autoriteit op het gebied van
de Perzische taal en cultuur voor velen een belangrijke autoriteit. Uit het
fotoalbum van Brongniart is op te maken dat ook de Franse regering een
stimulerende rol in de diplomatieke betrekkingen met Perzië heeft gespeeld
en op die wijze de kennis over het land heeft bevorderd.
Opmerkelijk in het werk van de door mij bestudeerde fotografen is de systematiek die vrijwel allen tijdens het fotograferen van de site hebben gehanteerd. Onbewust en wellicht geleid door de architectuur zelf hebben de
meesten de zogenaamde ‘highlights’ in beeld gebracht: de Poort van alle
Landen, de zuilen van de Apadana, de bas-reliëfs, het paleis van Darius en tot
slot één van de rotsgraven.
Uit het fotomateriaal blijkt dat Persepolis op drie verschillende manieren
in beeld is gebracht. De antieke monumenten zijn door Pesce, Hotz,
Crookshank en Burchardt op een objectief-analytische wijze vastgelegd.
Cox heeft Persepolis op een schilderachtige, pittoreske wijze weergegeven.
Sevruguin als professionele fotograaf heeft beide stijlen in zijn fotografie van
Persepolis weten te verenigen. De in de archieven aanwezige snapshots
tonen de site als een herinnering, een beleving of een historische ervaring.
Op de snapshots van Basil Williams, Sykes en Rigby staat de ervaring of de
herinnering aan Persepolis centraal. Tijdens het opkomende toerisme, dat
vertegenwoordigd is in de snapshots van Van Eelde en Roussel gaat het
vooral om de activiteiten van de toerist zelf. Juist de snapshots tonen dat in
de late negentiende en vroege twintigste eeuw een andere belangstelling
voor een bezoek aan Persepolis begon op te komen. Een historische
ervaring en het bewijs in Persepolis te zijn geweest gingen vóór het verwerven van meer kennis over de site. Niet meer de Achaemenidische monumenten, maar de bezoeker zelf en zijn of haar beleving staan centraal.
Geen van de door mij bestudeerde fotografen heeft zich puur en alleen
maar met Persepolis beziggehouden. Toch hebben hun foto’s alle een bijdrage
geleverd aan de ontdekking en openbaring van de site, zij het dat de ene collectie foto’s, zoals bijvoorbeeld die van Sevruguin, bij meer mensen bekend
was dan de andere. Immers, Sevruguins foto’s werden niet alleen in kleine
kring bewonderd, maar bereikten een groter publiek door de verkoop en
het feit dat ze op tentoonstellingen werden getoond of als illustraties in
boeken werden opgenomen. Zijn foto’s zijn dan ook het meest bepalend
geweest voor de Europese beeldvorming van Persepolis en die van het negentiende-eeuwse Perzië.

badkamer waren opgenomen. In 1927 bezocht hij Griekenland, Perzië, KleinAzië en Egypte. Ondanks deze reizen werd hij steeds depressiever. Hij gebruikte kalmeringsmiddelen en drugs om zich staande te houden. In 1932
verscheen Nouvelles Impressions d’Afrique (Parijs). In het voorjaar van 1933
ondernam hij zijn laatste reis. De dag voor zijn vertrek naar Italië gaf hij bij
zijn uitgever een manuscript (Comment j’ai ecrit…) in bewaring dat, zo was
zijn wens, pas na zijn dood mocht worden uitgegeven. Roussel pleegde waarschijnlijk zelfmoord in Palermo op 14 juli 1933 en werd begraven in Parijs,
op de beroemde begraafplaats Père Lachaise.423 In Comment j’ai écrit schrijft
Roussel dat hij veel had gereisd, maar dat zijn reiservaringen hem nooit hadden aangezet tot schrijven. Hij vond de verbeelding namelijk belangrijker dan
de ervaring en bewonderde om die reden Pierre Loti.
In de Bibliothèque national de France bevinden zich 36 zwart/wit Kodak
snapshots die Roussel tijdens zijn reis door Perzië maakte. Hij reed in een
luxewagen maar verbleef ook in tenten. De plaatsen die hij heeft bezocht
zijn onder andere Qasr-e Shirin, Kermanshah, Takht-e Bostan, Qazvin, Anzali,
Teheran, Isfahan, Shiraz, Persepolis en Bushehr. Op veel van zijn snapshots
poseert hijzelf; wellicht heeft een reisgenoot hem op de foto gezet.
Zijn snapshot van Persepolis toont een gezicht op de Apadana en is vanuit
het noorden genomen. Roussel poseert en staat op de voorgrond. De trappen en zuilen van de Apadana en het paleis van Darius zijn in de verte waarneembaar. De foto is duidelijk gemaakt als herinnering aan zijn reis en het
feit dat hij in Persepolis is geweest. De site als één van de vele hoogtepunten
van zijn reis. Het gaat om Roussel en om zijn beleving en niet zozeer om de
Achaemenidische monumenten die, doordat Roussel op de voorgrond staat,
imposant ogen maar ook ver weg lijken. Desalniettemin heeft de onbekende
fotograaf een goede compositie gemaakt, met een inmiddels verbeterde techiek en lens. Het is een wijze van fotograferen die vele toeristen zullen volgen.
5.4 Conclusie
In Europese collecties bevindt zich voor de periode 1858-1928 slechts een
gering aantal foto’s van Persepolis. Ze zijn verzameld in albums of bevinden
zich in collecties losse foto’s, die naast de antieke monumenten verschillende
andere aspecten van de geschiedenis en de cultuur van Perzië in beeld brengen. Tussen het fotomateriaal van Persepolis bevindt zich het werk van
slechts één professionele fotograaf, Antoin Sevruguin. De andere collecties
zijn afkomstig van amateurfotografen en betreffen foto’s of snapshots van de
dilettant Burchardt, de onbekende Williams, de toeristen Van Eelde en Roussel en van mannen die in Perzië waren vanwege militaire redenen, zoals
Pesce, Sykes, Crookshank en Rigby, of politieke of zakelijke redenen, zoals
Cox en Hotz.
Het fotomateriaal lijkt er op te wijzen dat slechts een klein aantal mannen
belangstelling toonde voor de antieke geschiedenis en cultuur van Perzië. Uit
correspondentie en de door mij bestudeerde fotocollecties blijkt dat zij
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5.46. Percy Zachariah Cox, Palace of Artaxerxes, 1908, (12 x 17), Royal Geographical Society, 082669.
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Nawoord

Uit mijn onderzoek naar vroege Europese reisverslagen blijkt dat de nieuwsgierigheid naar de antieke monumenten in Persepolis al vanaf de veertiende
eeuw waarneembaar is. Een echt verlangen om dit archeologische raadsel te
verklaren is echter pas vanaf de zestiende eeuw op te merken. Persepolis
was voor de meeste reizigers een mysterie. Ze werden geconfronteerd met
een architectuur waaraan hun ogen niet gewend waren en waarvoor een
(kunst)historisch interpretatiekader ontbrak. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ze Persepolis vanuit een Europees perspectief, al of niet met behulp
van de bekende antieke literatuur, hebben verklaard. Informatie van contemporaine Perzen was moeilijk toegankelijk en werd door hen niet of nauwelijks gebruikt. Hun verhalen hebben wellicht om die reden steeds eenzelfde
opbouw en vertonen steeds dezelfde elementen. Na een eerste impressie
van het gezicht op het terras volgt een beschrijving van de opeenvolgende
individuele monumenten en wordt ingegaan op enkele details. Het bezoek
bleek vaak veel te kort om gedegen onderzoek te kunnen verrichten en een
goed beeld van het gehele terras te vormen. Bovendien lagen de funderingen
en veel bouwfragmenten nog onder het zand en waren aan hun zicht onttrokken.
Vroege Europese reizigers hebben zowel tekeningen naar de zichtbare werkelijkheid gemaakt, alsook fantasievolle die waarschijnlijk na terugkomst van
de reis door een graveur aan de hand van de door de reiziger geschreven
tekst werden vormgegeven. Deze tekeningen zijn ofwel schetsmatig en
tonen vrijwel alleen de grove contouren van het terras of zijn zo fantasierijk
of schilderachtig uitgebeeld dat ze meer getuigen van de (kunst)historische
cultuur van de reiziger en, vooral de tekenaar zelf, dan dat ze het feitelijke
Persepolis verbeelden.
De tekeningen door de Nederlandse kunstenaar Cornelis de Bruijn (1711)
boden voor het eerst zicht op datgene wat ‘werkelijk’ in Persepolis te zien
was. Hij rekent in tekst en beeld af met de niet exacte berichten over en
fantasievolle verbeeldingen van Persepolis. Toch bleek al spoedig dat ook
De Bruijn bij het weergeven van details, zoals de gezichten van de figuren op
de bas-reliëfs, niet natuurgetrouw genoeg was geweest of had kunnen zijn en
deze in een ‘Europese’ stijl had weergegeven. Ook de tekeningen van de
Deense geleerde Carsten Niebuhr (1774), de Engelse schilder Robert Ker
Porter (1817-1821) en de Franse historicus en archeoloog Félix Marie
Charles Texier (1839, 1842-52) brachten niet exact de Achaemenidische
kunststijl in beeld. Uiteindelijk publiceerden de Fransen Eugène Flandin en
Pascal Coste, in hun indrukwekkende boek Voyage en Perse pendant les

années 1840 et 1841 (1851) de meest exacte prenten die er tot dan toe van
Persepolis en andere (antieke) monumenten in Perzië waren gemaakt. Hun
boek rekende af met de ‘Europese’ stijl van vroegere reizigers. Flandin en
Coste hebben de gelegenheid gehad om langere tijd voor onderzoek in
Persepolis te verblijven en beschikten waarschijnlijk over technische middelen als een camera obscura en verrekijkers waardoor ze hun tekenkunst
konden professionaliseren. Hun boek zie ik dan ook als sluitsteen van de
Europese getekende verbeelding. Het is voor de Perzische (antieke) monumenten wat de Description de l’Égypte (1820-1830) voor het land van de
farao’s was geweest. Tot aan de toepassing van de fotografie en zelfs nog
vele jaren erna zou dit boek het standaardwerk voor vele Europese onderzoekers blijven.
Archeologie en fotografie hebben het mythische denken over Persepolis
definitief terzijde geschoven. Door de ontcijfering van het spijkerschrift
(1802) kon men vaststellen dat Persepolis een paleiscomplex was geweest
en dat de monumenten in opdracht van een reeks historische Achaemenidische koningen waren gebouwd. De verhalen over de mythische Perzische
koning Jamshid of over Salomo, de koning van het oude Israël, konden hiermee voorgoed naar het rijk der fabelen worden verwezen.Veel in Persepolis
bleef echter onduidelijk en vele vragen konden pas halverwege de twintigste
eeuw worden beantwoord, nadat de opgravingen onder leiding van Ernst
Herzfeld (1931-34) en vervolgens Erich F. Schmidt (1934-39) waren afgerond. Die grootscheepse opgravingen begonnen in vergelijking met andere
landen in het Nabije Oosten vrij laat. Reden was dat de Fransen lange tijd
het alleenrecht op opgravingen in Perzië (1895-1927) bezaten en voornamelijk in Susa hadden gewerkt.
Uit de teksten van onderzoekers als de Duitser Franz Stolze blijkt dat hij
zijn foto’s bewust van een summier en beschrijvend commentaar voorziet
om zich niet in de wetenschappelijke discussie te mengen. Hij besteedt veel
aandacht aan de fotografie en schrijft over zijn ervaring met het nieuwe
medium en de moeilijkheden die hij tijdens het fotograferen van de monumenten had ondervonden. De onderzoeker Marcel Dieulafoy brengt zijn
ideeën over de Achaemenidische kunst in Persepolis juist wel duidelijk naar
voren. Deze kunst is voor hem een uit de vele andere culturen in harmonie
samengestelde cultuuruiting die alleen in de tijd van de Achaemeniden heeft
bestaan. Dieulafoy toont echter een Europa-centrische houding als hij in zijn
betoog over Persepolis de Europese kunst, vooral die van de gotiek, boven
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de Achaemenidische stelt. Pas in het boek van Sarre en Herzfeld (1910)
wordt de Achaemenidische kunst in Persepolis als oorspronkelijk en autonoom gepresenteerd.
Stolze is de eerste onderzoeker die in 1882 de antieke monumenten uitgebreid met behulp van de fotocamera heeft vastgelegd. Hij volgde bij het fotograferen de tekenkunst van Flandin en Coste en heeft Persepolis op vrijwel
dezelfde objectief-analytische wijze vastgelegd. Het materiaal van onderzoekers die na hem de antieke monumenten in Persepolis fotografeerden, levert
andere beelden op. De foto’s van Jane Dieulafoy, die in het boek van haar
echtgenoot Marcel en later in heliogravures in haar eigen reisverslag in het
veel gelezen populaire tijdschrift Le Tour du Monde verschenen, zijn vanuit andere gezichtspunten weergegeven en tonen een creatievere compositie.
De antieke monumenten zijn in haar foto’s monumentaler in beeld gebracht
dan in vroegere foto’s van Persepolis. Door zichzelf of Perzische reisbegeleiders op de foto te plaatsen heeft zij niet alleen de verhoudingen verduidelijkt, maar tevens een schilderachtig beeld gecreëerd. Deze manier komt
voort uit de verbeeldende traditie van de schilder- of tekenkunst.
De Dieulafoys hebben met het maken van fotografische panorama’s niet
alleen getracht de wijde omgeving in Persepolis te vangen maar hebben
tevens het omgekeerde perspectief uit de schilder- of tekenkunst willen
evenaren. Jane heeft met haar foto’s Stolzes visuele perspectief op Persepolis
op een creatievere wijze aangevuld.

de Achaemenidische monumenten te vormen werd de tekenkunst nog tot
1910 naast de fotografie als belangrijke documentatievorm gebruikt.
Fotografie is zeker van invloed geweest op de tekstuele beeldvorming van
Persepolis. Het dwong reizigers om datgene over de Achaemenidische site
te vertellen wat op de foto’s werkelijk te zien was. Fantasie bij het beschrijven van de antieke monumenten werd door fotografie definitief uitgesloten,
al was die ontwikkeling waarneembaar met het verschijnen van de tekeningen van De Bruijn en uiteindelijk ook met die van Flandin en Coste. In verslagen van Europese reizigers die in de periode 1858-1928 Persepolis
bezochten, is om die reden veelal een standaardberichtgeving te vinden,
zoals ook al in reisverslagen van vroegere reizigers vanaf het begin van de
achttiende eeuw. De verhalen over het Achaemenidische paleiscomplex
lijken grotendeels van elkaar te zijn overgenomen en bevatten telkens
dezelfde elementen.
De teksten geven naast informatie over Persepolis ook de ontwikkeling
weer van hun kennis ten aanzien van de Achaemenidische kunst en de wijze
waarop beeldmateriaal werd ingezet om het verhaal te vergemakkelijken of
te versterken. Ook laten deze teksten de motieven zien om naar Persepolis
te reizen en is de beleving ter plaatse, verschillend en soms persoonlijk van
aard. Het standaardwerk van Curzon (1892) vormt een markante scheidslijn.
In eerdere reisboeken worden nog vele vragen over de stijl en de status van
het complex gesteld. De schrijvers van reisboeken na Curzon lijken niet
meer de moeite te nemen Persepolis op een exacte wijze te beschrijven,
omdat Curzon dit al in hun ogen had gedaan. Zij benadrukken in hun verslag
liever hun persoonlijk waarnemen, hun specifieke kennis of esthetische of
emotionele beleving. De onderzoekende houding van deze reizigers neemt
tegen het einde van de negentiende eeuw dan vrijwel geheel af. Met het
boek van Nathusius (1926) treedt de reiziger zelf geheel in beeld, niet meer
als ‘erudiet’ reiziger maar als toerist voor wie (kunst)historische kennis minder van belang is. In het boek van Norden (1928) wordt Persepolis uiteindelijk tot een begrip dat slechts alleen nog allerlei oosterse associaties
oproept.
Opvallend is ook dat deze reizigers nauwelijks aandacht besteden aan illustraties. Deze staan los van de tekst en lijken alleen te zijn opgenomen om
afwisseling te bieden. De foto’s die, grotendeels als gravures, in de reisboeken zijn opgenomen, werden door de reizigers zelf gemaakt, zijn afkomstig
uit de fotocollecties van Pesce of Sevruguin of werden overgenomen uit
boeken van onderzoekers, zoals Dieulafoy. De gravures naar de foto’s
werden door de graveurs nog wel eens in spiegelbeeld weergegeven. Ook
werden de gravures voor de couleur locale verfraaid door het opnemen van
vooral oriëntaalse figuren.
De meeste reizigers verwijzen alleen naar de illustraties in hun boek als ze
niet weten hoe bepaalde elementen van de Achaemenidische architectuur,
zoals de fabeldieren van de Poort van alle Landen, te beschrijven. Zij laten

De foto’s van Persepolis door Friedrich Sarre, Hermann Burchardt, Ernst
Herzfeld en een onbekende fotograaf die als illustraties in het wetenschappelijke werk Iranische Felsreliefs (1910) zijn opgenomen, tonen weer andere
perspectieven en gezichtspunten. De close-ups waren nieuw. De foto’s vullen
het visuele materiaal van vroegere onderzoekers aan. De composities en de
wijdte van het beeld tonen dat ze met verbeterde fotografische technieken
en lenzen zijn gemaakt. De foto’s van Sarre ogen qua compositie, licht en
sfeer vakkundig en zijn wellicht in opdracht van hem door Antoin Sevruguin
gemaakt. Herzfeld schuift in zijn boek de vroege tekenkunst voorgoed
terzijde, omdat hij uit tekeningen de verhoudingen van de monumenten tot
elkaar niet kan opmaken. Hij streefde naar een volledige documentatie van
Persepolis, maar kon die in Iranische Felsreliefs nog niet bieden, omdat hij
slechts over een beperkt aantal foto’s beschikte. In zijn Rapport sur l’état
actuel (1928) heeft hij de ontbrekende beelden wel opgenomen. Herzfeld
heeft vooral die foto’s van Persepolis als illustratie in Rapport sur l’état actuel
opgenomen die Persepolis in een ruïneuze staat verbeelden. Dit alles om zijn
pleidooi voor de conservering en het behoud van de antieke monumenten
te onderbouwen. Zijn foto’s van Persepolis zijn met een geavanceerdere
fototechniek gemaakt en vullen vroegere documentaties aan.
Voor een natuurgetrouw beeld van Persepolis was een combinatie van
archeologisch onderzoek en fotografie van belang. Om een juist beeld van
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De ideeën van deze fotografen zijn nauwelijks bekend. Alleen van Albert
Hotz en Antoin Sevruguin, zoals blijkt in hoofdstuk 5, was het enigszins
mogelijk hun intenties te reconstrueren. Maar welke precieze gedachten zij
over Persepolis hadden tijdens het fotograferen van deze antieke site, kan ik
niet aangeven.

het aan de lezer zelf over om een juist beeld te vormen. Slechts een enkele
reiziger gaat nader op de illustraties zelf in.
De meeste reisverslagen uit de periode 1858-1928 bevatten een set van
standaardillustraties van Persepolis. De Toegangstrap, de Poort van alle
Landen, de zuilen van de Apadana en het bas-reliëf koninklijke held in
gevecht met een fabeldier zijn het vaakst als illustraties in reisboeken
opgenomen. De foto’s van deze individuele monumenten zijn daardoor tot
iconen geworden. Doordat ze voortdurend aan het publiek werden getoond,
hebben ze de beeldvorming van Persepolis bepaald. Het hele Achaemenidische complex wordt in reisboeken teruggebracht tot deze elementen.
Ze waren in deze tijd zo bekend dat ze zonder enige toelichting in een boek
als illustratie konden worden opgenomen. Zij herinneren de lezer aan het
antieke Perzische verleden en de tijd van grote koningen als Darius en
Xerxes of de kunsten en schoonheid van de Perzische cultuur.
Curzon (1892) en Williams Jackson (1906) zijn de enigen die afwijken van
de standaardbeelden van Persepolis. Zij bieden in hun reisboeken foto’s van
Persepolis die vanuit andere dan de gebruikelijke ingenomen gezichtspunten
een complementerende kijk bieden op bepaalde monumenten van het
paleiscomplex. Curzon heeft in zijn boek voor het eerst alle foto’s van Persepolis in heliogravure opgenomen. Nog lang erna waren de meeste illustraties
gravures naar foto’s of tekeningen. De eerste ingekleurde foto van Persepolis
bevindt zich in het reisverslag van Weston (1921). Hiervóór was kleur alleen
in reconstructietekeningen weergegeven.

Mijn onderzoek wijst uit dat vooral de kunstzinnig verbeeldende beelden
en niet de objectief-analytische beelden van belang zijn geweest en in de
herinnering of het geheugen van de Europeanen zijn opgenomen. Naast het
streven naar exacte kennis groeide het verlangen naar het pittoreske, het
oriëntalistische. Ondanks de (wetenschappelijke) ontmythologisering van
Persepolis verlangde de Europeaan naar een mythologisch Persepolis.
De latere reizigers wilden als toeristen geen (exacte) kennis over Persepolis
in hun reisverslagen naar voren brengen, maar veel meer hun persoonlijke
beleving, ervaring en hun hunkering naar het verre oriëntalistische, Achaemenidische verleden benadrukken.
Mijn studie van de Europese beeldvorming van de Achaemenidische monumenten in Persepolis 1858-1928 zet zeker aan tot verder onderzoek.
Ongetwijfeld zijn er Europese archieven waarin zich fotocollecties van Perzië
met foto’s van Persepolis bevinden die nog niet zijn geïnventariseerd en voor
het publiek toegankelijk zijn gemaakt. Particuliere collecties vormen een
geheel onontgonnen terrein. Nader onderzoek is nodig naar de collecties
van een aantal in dit boek genoemde fotografen, onderzoekers en reizigers,
zoals Ernst Herzfeld en Erich F. Schmidt. Meer onderzoek naar het opkomende toerisme in Persepolis kan eveneens een verrassend perspectief
bieden. Ten slotte: het fotomateriaal en de beeldvorming van Persepolis door
Perzische fotografen in deze periode is vrijwel geheel terra incognita.
In dit verband wil ik tot slot wijzen op datgene wat Flandin in zijn reisverslag
over Persepolis aan de orde heeft gesteld: de liefde van Iraniërs voor hun
cultuurgoed en de (antieke) monumenten in Persepolis. De recente ontwikkelingen in het Midden-Oosten zijn niet alleen positief, maar ook zeer verontrustend, zeker ook wat het (antieke) culturele erfgoed in deze landen
betreft. Dit zet onderzoekers in Europa aan tot discussies over de vraag
hoe de lokale bevolking meer bewust te maken van hun erfgoed en hoe ze
meer te betrekken bij archeologische werkzaamheden, om vernielingen te
voorkomen van wat ten slotte ook werelderfgoed is. De geschiedenis van
de Europese en Iraanse omgang met de Achaemenidische monumenten in
Persepolis en hun eeuwenlange fascinatie en bewondering van het antieke
complex kan hierbij zeker als voorbeeld dienen.

In Europese archieven bevindt zich uit de periode 1858-1928 slechts een
gering aantal foto’s van de antieke monumenten in Persepolis.425 Op de fotograaf Antoin Sevruguin na zijn alle fotografen amateurs, die hun eigen motieven hebben gehad de site te fotograferen. Zij hebben soms een
objectief-analytische, soms een pittoreske of soms zelfs een toeristische stijl
gehanteerd. De foto’s tonen een ruïneus, schilderachtig, historisch, in de
omgeving ingebed, gedetailleerd of een toeristisch Persepolis.
De vroegste foto’s van de Achaemenidische monumenten zijn die van de
Italiaanse kolonel Luigi Pesce, die in 1858 de antieke monumenten fotografeerde. Zijn foto’s worden al vrij snel in albums, zoals in het album van
Brongniart (Musée Guimet, Parijs) en in de vorm van gravures in boeken
opgenomen, zoals in het boek van de reiziger en onderzoeker Brugsch (1863).
Zoals gezegd is Antoin Sevruguin de enige professionele fotograaf die in
Persepolis heeft gefotografeerd. Zijn foto’s, zowel objectief-analytisch als
creatief en pittoresk waren vanwege die kwaliteiten zowel voor onderzoekers als voor reizende verzamelaars, c.q. toeristen interessant. Europese
fotocollecties bevatten veel foto’s van Sevruguin en veel werden als illustraties in zowel reisboeken als wetenschappelijke werken opgenomen.
Zijn fotografisch werk heeft de Europese beeldvorming van Perzië in brede
kring bepaald.
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Samenvatting

In dit onderzoek staat de Europese perceptie van de Achaemenidische monumenten in Persepolis vanaf de veertiende eeuw centraal. In vergelijking
met antieke monumenten in lan-den rondom de Middellandse Zee is de
Europese belangstelling voor Persepolis in de periode 1858-1928 beperkt
gebleven tot een kleine groep mensen. Het zijn reizigers, onderzoekers en
fotografen die om diplomatieke, zakelijke of wetenschappelijke redenen
betrokken waren bij het land. Om een goed idee te krijgen van hun beeldvorming en om hun activiteiten in een historische context te plaatsen was
het noodzakelijk om tevens in grote lijnen de beeldtraditie betreffende
Persepolis vóór 1858 te bestuderen en de motieven en tekeningen in de
reisversla-gen van vroege reizigers onder de loep te nemen.
Door lezing en duiding van teksten en illustraties van Europese reisverslagen
en we-tenschappelijke werken is allereerst duidelijk geworden dat de Europese beeldvorming wisse-lende en individuele perspectieven toont, maar dat
onder dit alles een standaardverhaal over en een set van illustraties van
Persepolis schuilgaat. Uit het materiaal blijkt een voortdurende nieuwsgierigheid naar en een steeds sterker streven om de raadselachtige antieke monumenten te ontmythologiseren. In reisliteratuur is naast ontmythologisering
ook een daaraan tegenge-steld ‘oriëntalistisch’ verlangen zichtbaar naar het
andere, het mysterieuze en naar het beleven van een historische sensatie.
Europeanen wilden daar zijn waar eens grote koningen als
Darius en Xerxes regeerden en Alexander de Grote uiteindelijk alles vernietigde.Verder stel ik vast dat de tekeningen en foto’s die juist niet objectiefanalytisch van opzet zijn maar waar-in de objectief-analytische opzet
gecombineerd is met een schilderachtige sfeer of creatief perspectief, het
meest de Europese beeldvorming van Persepolis hebben beïnvloed. Het zijn
met name de tekeningen van Cornelis de Bruijn en de foto’s van Jane Dieulafoy en Antoin Sevruguin die daarbij bepalend zijn geweest.
Uit het fotomateriaal blijkt dat tijdens het fotograferen van de antieke monumenten in Persepolis in eerste instantie de standpunten en de conventies
van de tekenkunst werden ge-volgd. Hierbinnen hebben zich bij het weergeven van de monumenten drie stijlen ontwikkeld: een objectief-analytische,
een pittoreske en een stijl die deze beide combineert.Voor onder-zoekers
was de objectief-analytische stijl van belang: de antieke monumenten dienden
voor archeologisch onderzoek op een zo exact mogelijke wijze te worden
weergegeven. Fotografie werd door onderzoekers vooral als een nieuwe
welkome hulpwetenschap beschouwd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat
de eerste fotografen in Persepolis, mede gezien de allereerste fototechniek,

de objectief-analytische stijl van de tekenkunst overnamen. Zij namen bij het
fotograferen die gezichtspunten in die ook waarneembaar zijn op de laatst
gepubliceerde ‘na-tuurgetrouwe’ tekeningen van Flandin en Coste.
Naarmate de fotografische techniek verbeterde en er betere lenzen verkrijgbaar waren, werden al vrij snel andere gezichtspunten ingenomen en creatievere en schilderachtige com-posities weergegeven. Deze nieuwe
beeldvorming had tevens te maken met het feit dat steeds meer reizigers
zich een fotocamera konden veroorloven en hun eigen composities konden
creëren. In snapshots in archieven en reisverslagen uit het vroege interbellum is op foto’s ook een, wat ik heb genoemd ‘toeristische’ stijl, op te merken. Niet meer de antieke monumenten maar de reiziger zelf vormt het
middelpunt op deze foto’s.
Toch hebben de archeologie en de wetenschappelijke fotografie uiteindelijk
het mythi-sche, romantische en oriëntalistische beeld van Persepolis, dat
door teksten over en tekenin-gen alsmede foto’s van deze antieke monumenten was ontstaan, ontsluierd. Ervoor in de plaats kwam een steeds meer
‘objectief-analytisch’ beeld, ontdaan van alle verbeelding.
Persepolis kon echter pas na de officiële opgravingen (1931-1939) definitief
worden beschre-ven en vastgelegd. Door de analytische activiteiten van
archeologen nam de oriëntalistische kijk op de antieke monumenten af. Een
bezoek aan Persepolis werd als minder romantisch ervaren. Het mysterieuze
Persepolis hield uiteindelijk op te bestaan. Na de officiële opgravingen keken
reizigers soms met veel nostalgie terug naar de goede oude tijd waarin nog
het in hun ogen schilderachtige complex bezocht kon worden. De winst- en
verliesrekening van het objectief-analytische perspectief wordt treffend
weergegeven door de Engelse schrijver Robert Byron (1905-1941):
In the old days you rode up the steps on to the platform.You made a camp there,
where the columns and winged beasts kept their solitude beneath the stars, and
not a sound or movement disturbed the empty moonlit plain.You were alone
with the ancient world….Today you step out of a motor, while a couple of lorries
thunder by in a cloud of dust.You enter by leave of a porter, and are greeted by…
.a code of academic malice compiled from Chicago. These useful additions clarify
the intelligence.You may persuade yourself, in spite of them, into a mood of
romance. But the mood they invite is that of a critic at an exhibition. That is the
penalty of greater knowledge.426
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Summary

The European perception of the Achaemenidian monuments in Persepolis,
from the 14th century onwards, is the focus of this research. In comparison
to antique monuments in the vicinity of the Mediterranean Sea, European
interest in Persepolis in the period 1858-1928 was limited to a small group
of people. These consisted of travellers, researchers and photographers who
had diplomatic, business or scientific connections with the country. In order
to gain an insight into their perception and to place their activities in a
historical context, it was necessary to first study, in general terms, the visual
tradition regarding Persepolis before 1858 and to carefully examine the
motives and drawings in the travel reports of early travellers.
Firstly, it has become evident from reading and interpretating the texts and
illustrations of European travel books and scientific works that although the
European image displays varying and individual perspectives, a standard story
and set of illustrations of Persepolis are nevertheless hidden from view. It is
apparent from this material that there was a continual curiosity and an ever
increasing desire to demythologize the enigmatic antique monuments. In the
travel literature there exists in juxtaposition to this demythologization, an
‘Orientalistic’ quest for the other, the mysterious and the desire for a
historical experience. Europeans wanted to tread where great kings like
Darius and Xerxes once ruled and where Alexander the Great eventually
destroyed everything. In addition, I also establish that the drawings and
photos, which are anything but objective-analytical in design, but where
the objective-analytical design has been combined with a picturesque
atmosphere or creative perspective, which has influenced the European
image of Persepolis the most. It is mainly the drawings by Cornelis de Bruijn
and the photos by Jane Dieulafoy and Antoin Sevruguin which have been
instrumental in this.
It is evident in the first instance from the photo material that the customs
and conventions of the art of drawing were adhered to while photographing
the antique monuments in Persepolis. Three styles developed within the
framework of these customs and conventions in the portrayal of the
monuments; an objective-analytical style, a picturesque style and a style
combining both of these. The objective-analytical style was of importance to
researchers. The antique monuments had to be portrayed as accurately as
possible for archeological research. Photography was considered by
researchers mainly as a welcome auxiliary science. It is no surprise,
therefore, that the first photographers in Persepolis, partly in view of the
first photo techniques, adopted the objective-analytical style. They took

photographs from angles which are also visible in the last publication of
true-to-life drawings by Flandin and Coste.
As photography techniques improved and better lenses became available,
photos were soon taken from other angles and more creative and picturesque compositions were captured. This new imagery also had to do with the
fact that an increasing number of travellers were able to afford a photo
camera and were able to create their own compositions. From snapshots in
archives and travel reports dating from the early interbellum, there are what
I have described as “tourist style” photos to be found. It is no longer the
antique monuments which form the centre of attention in these photos
but the travellers themselves.
Nevertheless, in the end it was archeology and scientific photography which
unveiled the mythical, romantic and Orientalistic image of Persepolis, an
image which had come into being as a result of texts about these
monuments and drawings as well as photos of them. This image was
replaced by an increasingly objective-analytical image, one stripped of all
imagination.
However, it was only after the official excavations (1931-1939) that it was
possible to describe and record Persepolis definitively. The Orientalistic view
of the antique monuments became less popular as a result of the analytical
activities of archeologists.Visiting Persepolis became less romantic.
The mysterious Persepolis eventually ceased to exist. In the aftermath of the
official excavations travellers often looked back with nostalgia to the good
old days when it was possible to visit, what was to them, a picturesque
complex. The profit and loss statement of the objective-analytical perspective
is aptly described by the English writer Robert Byron (1905-1941):
In the old days you rode up the steps on to the platform.You made a camp there,
where the columns and winged beasts kept their solitude beneath the stars, and
not a sound or movement disturbed the empty moonlit plain.You were alone
with the ancient world….Today you step out of a motor, while a couple of lorries
thunder by in a cloud of dust.You enter by leave of a porter, and are greeted by…
.a code of academic malice compiled from Chicago. These useful additions clarify
the intelligence.You may persuade yourself, in spite of them, into a mood of
romance. But the mood they invite is that of a critic at an exhibition. That is the
penalty of greater knowledge.426

Corien Vuurman
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Stellingen

•

Nederlanders hebben door de eeuwen heen een belangrijke bijdrage
geleverd aan de Europese beeldvorming van Persepolis.

•

De Europese fotografie van Persepolis is te classificeren in een
objectief-analytische, een pittoreske en een toeristische stijl.

•

Naast een eeuwenlang verlangen naar kennis en het zo natuurgetrouw
mogelijk in beeld brengen van de antieke monumenten bleef in Europa
tot aan het begin van de twintigste eeuw een hunkering naar het
romantische, mysterieuze en oriëntalistische Persepolis bestaan.

•

Documentairefoto’s kunnen alleen op een goede wijze worden
geanalyseerd en geïnterpreteerd als de cultuurhistorische context van
de fotograaf, verzamelaar en de inhoud van de foto’s is achterhaald.

•
•

In Europese reisliteratuur 1858-1928 wordt voornamelijk een
standaardverhaal over Persepolis verteld en zijn de illustraties van het
Achaemenidische complex uiteindelijk tot iconen geworden.

De foto’s van Persepolis van Antoin Sevruguin en Jane Dieulafoy die
een compositie tonen waarin een objectief-analytische en pittoreske
stijl is verenigd, hebben de Europese beeldvorming van Persepolis
bepaald.

•

De tekenkunst is voor wat Persepolis betreft nog tot 1910 van belang
geweest voor het Europese archeologische onderzoek.

•

De omgang van Iraniërs met hun antieke monumenten vanaf het
midden van de negentiende eeuw kan als voorbeeld dienen voor
andere landen in het Midden-Oosten.

•

Archeologie en fotografie hebben in toenemende mate het mythische,
romantische en oriëntalistische beeld in teksten en tekeningen van
Persepolis ontsluierd.

•

Een dissertatie schrijven naast een volle baan is een sisyfusarbeid, maar
houdt je voortdurend scherp.

•

De vroege Europese fotografie van Persepolis heeft in eerste instantie
de Europese tekenkunst gevolgd.
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Dankwoord

Vaak is mij gevraagd hoe ik toch in hemelsnaam op het idee ben gekomen
om een onderzoek naar de Achaemenidische monumenten in Persepolis te
verrichten. Ik vertelde dan telkens over de colleges Perzische geschiedenis
die ik bij prof. dr. Heleen Sancisi-Weerdenburg heb gevolgd, over mijn passie
voor fotografie en visuele beelden en mijn verlangen dit alles met elkaar te
combineren. Om mijn verhaal mooier te maken vertelde ik vervolgens soms
ook wel eens over mijn filmheld Indiana Jones en mijn jeugdige wens in zijn
voetsporen te treden. Jones wist namelijk als geen ander zijn docentschap
met onderzoek te combineren en ten behoeve hiervan verre reizen te ondernemen. Hij beleefde avonturen en vergaarde kennis in het Midden- en
Verre Oosten en deelde bij thuiskomst zijn ervaring met vakgenoten en
studenten. Mijn eerstejaars studenten vertel ik nog steeds over dit laatste
verlangen, maar zij geven er geen blijk meer van mijn filmheld, mijn ‘Indy’, te
kennen.
Tijdens mijn onderzoek en het schrijven van dit manuscript heb ik de hulp
van velen mogen ervaren. Een woord van dank is hier dan ook op zijn
plaats. Ik dank allereerst en in het bijzonder mijn promotor prof. dr. Peter
Rietbergen voor zijn begeleiding en wijsheid. Zonder hem was dit manuscript niet tot stand gekomen. Hij heeft mij daarnaast ook doen inzien dat de
weg naar wijsheid niet in Iran eindigt, maar veel verder richting oosten gaat.
Bijzondere dank ook aan de leden van de manuscriptcommissie:
prof. dr. Eric M. Moormann, prof. dr. Touraj Atabaki en dr. Jan de Hond die
mij op andere inzichten hebben gewezen en mij voor vele fouten hebben
behoed.
Ook bijzondere dank aan mijn vakcollega’s in Iran met wie ik samen mijn
passie heb kunnen delen. De Perzische cultuur had ik zonder hen niet van
zo dichtbij kunnen ervaren: dr. Charyar Adle en drs. Mohammed Reza
Tahmasbpour die zelfs bereid waren met mij naar Persepolis en andere
antieke plaatsen in Iran te reizen, dr. Reza Sheikh en wijlen prof. dr. Iraj
Afshar en dr.Yahya Zoka.
Ik dank ook prof. dr. J.J. Witkam die mij in het begin van mijn onderzoek
heeft begeleid en mij bekend maakte met de Albert Hotz fotocollectie van
de Universiteitsbibliotheek Leiden. Speciale dank ook aan dr. Arnoud Vrolijk
die mij altijd toegang verleende tot deze bijzondere Hotz collectie en het
mede mogelijk heeft gemaakt om mijn boek over deze entrepreneur te
publiceren.
Ik dank ook alle collega’s die werkzaam zijn of waren op de verschillende
fotoarchieven met wie ik van gedachten kon wisselen en die altijd maar

weer bereid waren de collectie foto’s of de speciale reisboeken te tonen:
drs. Hans van der Velde, dr. Ingeborg Th. Leijerzapf, Joke Spronk (Universiteitsbibliotheek Leiden), drs. Mattie Boom (Rijksprentenkabinet Amsterdam),
drs. Wim Rosema (Rijksmuseum voor Volkenkunde Leiden), drs. Janneke van
Dijk (Koninklijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam), drs. Mieke Jansen
(Koninklijk Huisarchief Den Haag), drs. Anneke Groeneveld (Wereldmuseum,
Rotterdam), dr. Jérôme Ghesquière (Museé national des Arts asiatiques –
Guimet, Parijs), dr. Sylvie Aubenas (Bibliothèque nationale de France, Parijs)
dr. Catherine Mathon (École Nationale Supérieure des Beaux-Arts), dr. John
Falconer (The British Library, Londen), drs. Justin Hobson en drs. Joanna
Scadden (Royal Geographical Society, Londen), dr. Lindy M. Grant (Courtauld
Institute of Art / The Conway and Witt Photographic Libraries, Londen),
dr. Gillian Grant (Bodleian Library, Oxford), dr. Mastan Ebtehaj en Debbie
Usher (The Middle East Centre, Oxford), prof. dr. Charles Melville
(University Cambridge), dr.Yasmin Faghihi (Cambridge University Library),
drs. Colleen Hennessey (Smithsonian Institution, Washington), dr. Ingrid
Schindlbeck en Melanie Krebs (Museum für Völkerkunde, Berlijn), dr. Sandra
Roelofs, dr. David Lordkipanidze en Elena Gudaushari (The Georgian
National Museum, Tbilisi).
Ik heb tijdens mijn onderzoek kennis mogen maken met een aantal bijzondere mensen van wie ik veel steun heb mogen ontvangen. Bijzondere dank
aan Ferydoun Barjesteh van Waalwijk van Doorn voor zijn onophoudelijk
enthousiasme en voortdurende belangstelling.Verder ook dank aan dr. John
Gurney, dr. Jennifer Scarce, Thérèse Engelberts, drs. Saskia Asser, drs. Hans
Timmermans, drs. Martin Hense en drs. Herman Maes.
Ik richt mijn speciale dank vervolgens ook aan het bestuur en de directie van
de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), faculteit Educatie, die mij
de gelegenheid hebben gegeven mijn manuscript in de laatste fase af te
ronden en die deze publicatie mogelijk hebben gemaakt. Het was vooral drs.
Titia Bredée die mijn dromen in een paradijselijke omgeving in het oosten
werkelijkheid heeft laten worden.
Ik dank ook mijn collega’s (HAN, ILS) die voortdurend belangstelling toonden, ook al begrepen zij niet altijd waar ik nou in al die jaren precies mee
bezig was. Dank vooral ook aan dr. Gerda Geerdink die altijd nieuwe wegen
wist te vinden in tijden dat mijn onderzoek blokkeerde. Ik ben ook veel dank
verschuldigd aan Marloes Jansen die de moeite heeft genomen het gehele
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manuscript nog eens goed te lezen en Hans Wegman die dit in een eerder
stadium voor een hoofdstuk heeft gedaan. Alle fouten die nu nog in dit
proefschrift zitten mogen op mijn conto worden bijgeschreven. Ik dank ook
de sectie Engels: Austin O’Connor voor het vertalen van enkele teksten en
Manon Reibers-Kuijpers voor haar informatie over speciale verblijfadressen
in Oxford en Cambridge waar ik steeds voor onderzoek moest zijn. Speciale
dank ook aan José Arents voor haar voortdurende steun en haar bereidheid
de door mij nieuw gevonden fotomaterialen te verwerken.
Ik ben vervolgens veel dank verschuldigd aan mijn vrienden en kennissen
die mij al die jaren op hun eigen wijze hebben gesteund: dr. Harry Kuster,
dr. Meindert Evers, dr. Piet-Hein van de Ven, Bob Lejeune en drs. Wim de
Natris. Speciale dank aan Ans Britsia en Han van der Burgt bij wie ik heel
wat nachten heb gelogeerd als ik weer eens langer voor onderzoek in
Leiden moest verblijven. Tot slot heel veel dank aan die vrienden en familieleden die ik hier niet bij naam hoef te noemen omdat zij weten wie ik bedoel.
Ik draag dit boek op ter herinnering aan wijlen prof. dr. Heleen SancisiWeerdenburg en prof. dr. Iraj Afshar en aan mijn lieve ouders die mij altijd
hebben gestimuleerd om juist die dingen in het leven te doen die dicht bij
mijn hart liggen. Juist ook omdat er volgens een Perzisch gezegde drie dingen
in het leven zijn die nooit meer terugkomen: een afgeschoten pijl, een
gesproken woord en een gemiste kans.

Corien J.M.Vuurman
December 2015
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Noten

Hoofdstuk 1
1.
De Cyruscilinder (6de eeuw voor Chr.) bevat een spijkerschrifttekst in het Akkadisch waarin gesproken wordt over Cyrus de Grote die het Babylonische volk van
hun onderdrukker koning Nabonidus bevrijdde, rust en vrede bracht, de Babylonische goden vereerde, de tempels liet herstellen en mensen in ballingschap naar hun
vaderland liet terugkeren. Hoewel in eerste instantie werd gedacht dat de tekst
betrekking had op het Bijbelse verhaal (Boek Ezra 1-6) over de bevrijding van de
Joden uit hun Babylonische ballingschap, worden Joden niet genoemd. De cilinder
werd in 1879 door de archeoloog Hormuzd Rassam in Babylon ontdekt en bevindt
zich vandaag de dag in het British Museum. In 1971 werd de cilinder gepresenteerd
als een ‘universele verklaring van de rechten van de mens’. Ook vandaag de dag is
de cilinder van belang voor het debat over godsdienstvrijheid en vrede in het
Midden-Oosten. (www.metmuseum.org/en/exhibitions/listings/2013/cyruscylinder.aspx en www.cyrus-cilinder2013.com (Laatst geraadpleegd 23 december
2013).
2.
Zie Stevenson (2008) voor gedetailleerde informatie over en verschillende foto’s
van het feest in Persepolis. De tenten van de gasten inspireerden hem bij zijn
creatie van het kunstproject “Persepolis 2530”.
3.
Aangezien Koningin Juliana en Prins Bernard warme relaties met de sjah hadden en
dus tot de hoge gasten behoorden, bezit het Koninklijk Huisarchief een bundel met
brochures en krantenknipsels over het feest in Persepolis (Inv. No. A53-XIIc1971/1). Met dank aan conservator drs. Mieke Jansen. Zie ook de Nederlandse
kranten uit die tijd. NRC (14.10.1971): Duizend-en-één-nacht-circus in Persepolis.
Volkskrant (9.10.1971): Het dure circus van Pahlavi in Persepolis. Volkskrant
(13.10.1971): In brief aan ambassade. Protest van studenten tegen Perzisch feest.
Het Parool (9.10.1971): De ‘keizer der keizers’ geeft het ‘feest der feesten’.
Algemeen Dagblad (9.10.1971): De sjah nodigt de wereld uit. Zie ook Het Aanzien
van 1971 (198f). Kritiek was vooral gericht op het sociale beleid van de sjah die het
geld beter had kunnen gebruiken om de armoede in zijn land te bestrijden.
4.
Zie Krefter (1971 en 1972) voor reconstructietekeningen en een maquette van
Persepolis.
5.
Zie Rezaeian (2004). Persepolis wordt in deze publicatie met behulp van moderne
film- en computertechniek in kleur en op driedimensionale wijze virtueel in beeld
gebracht. Texier (1839, 1842-1852) gaf de eerste gekleurde reconstructies van de
monumenten. Perrot & Chipiez (1890) boden reconstructies gebaseerd op de
ideeën van Flandin en Coste. Reconstructietekeningen van Persepolis zijn tevens te
vinden in de publicaties van onder andere Chardin en Dieulafoy. Zie tevens de
website Persepolis3D.com: http://www.persepolis3d.com/frameset.html (Laatst geraadpleegd 23 december 2013) samengesteld door Kourosh Afhami, Wolgang
Gamke en Sheda Vasseghi.
6.
Mousavi (2002: 238ff en 2012) voor informatie over de bevindingen van Ali Sami,
Cesare Carbone, Giuseppe Tilia en Akbar Tadjvidi.
7.
Huizinga (1929: 49ff) heeft de historische sensatie beschreven. Deze is meer dan alleen ontroering. Zij gaat vooraf aan het historische besef. Het vormt de aanleiding
om te gaan schrijven en te komen tot historische inzichten.

8.

9.
10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.
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Root (1979: 1ff) benadrukt dat de Achaemenidische kunst niet een samensmelting
is van diverse antieke Oosterse culturen, maar dat er een groter en complexer
schema achter de keuze van vreemde of antieke elementen zit. Shahbazi (2001:
174f) Negahban (1973: 34).
Shahbazi (2001: 175ff), Shahbazi (http://www.iranicaonline.org/articles/persepolis)
(Laatst geraadpleegd 23 december 2013).
Schmidt (1953: Persepolis I: 3f en 40ff). Schmitt (1985: 419) De eerste vondst bestond uit ca. 30.000 kleitabletten, geschreven tussen 509-494 v. Chr., de tweede uit
ca. 750 kleitabletten, geschreven tussen 492-459 v. Chr. Een groot aantal wacht nog
op vertaling. De kleitabletten geven onder andere informatie over de administratie
van goederen, de verrichte betalingen, het transport, de aanleg van voedselreserves
en de verschillende Elamitische goden. Zie tevens NRC Handelsblad, Razendsnel
spijkerschift, d.d. 19 en 20 september 2009, voor een interview met dr. Wouter
Henkelman, die aan de transcriptie, vertaling en interpretatie van deze tabletten
werkt.
Sancisi-Weerdenburg (1989: 31) betoogt dat de kwalificatie ‘geschenken’ de voorkeur verdient boven ‘tribuut’. Root (1979: 277f) stelt dat het concept van tribuut in
het Nabije Oosten twee functies had: belasting of geschenk. Belasting was economisch noodzakelijk. Een schenking was een symbolisch gebaar om de koning te plezieren. Het brengen van een tribuut of een geschenk was een ceremoniële
gebeurtenis. Briant (2002: 67ff en 194f) wijst er tevens op dat antieke teksten voor
wat betreft de vraag naar geschenken of tribuut geen harde bewijzen leveren. Een
precies antwoord kan nog steeds niet worden gegeven.
Shahbazi (2001: 175ff), Mostafavi (1978: 14ff), Root (1979: 303ff).
Root (1979: 303ff). Shahbazi (2001: 180) geeft aan dat Europese onderzoekers de
gevleugelde figuur in de cirkel als de god Ahura Mazda hebben aangeduid, terwijl
Iraniërs in de figuur de ziel van de voorvaderen zagen.
Negahban ( 1973: 31ff) In koninklijke Achaemenidische inscripties is alleen de naam
van Ahura Mazda te vinden, hoewel in Griekse en latere Achaemenidische bronnen
ook namen van andere goden worden genoemd, als Mithra (zon), Mah (maan), Zam
(aarde), Atar (vuur), Apam Napat (water) en Wahyn (wind).
Schmidt (1953: Persepolis I: 39ff). Darius is de stichter van het paleiscomplex.
Tijdens zijn regeerperiode, rond 520 v. Chr. werd gestart met het terras, de muren,
de Toegangstrap, de Apadana, het paleis van Darius, het Tripylon (Drievoudig poortgebouw) en de Schatkamer. In de tijd van Xerxes werd de Poort van alle Landen,
de Honderd-Zuilenhal, het paleis van Xerxes, de Harem gebouwd en werd gestart
met het wijzigen van de Schatkamer. Artaxerxes II voltooide zijn rotsgraf.
Artaxerxes III liet de bouw van het paleis van Darius wijzigen, gaf opdracht het paleis van Artaxerxes III (paleis H) te bouwen en liet tevens een rotsgraf maken. Root
(1979: 40) beweert dat het creatieve proces van de Achaemenidische kunst eindigde in de tijd van Darius I. Aan het einde van zijn regering is een stijl, een basisformule voor architectuur, sculptuur en koninklijke inscripties gevormd.
Schmidt (1953) heeft de plattegrond van Persepolis definitief vastgesteld.
Shahbazi (2001: 175ff).
Schmidt (1953: Persepolis I: 65ff), Shahbazi
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19.
20.

21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.

(http://www.iranicaonline.org/articles/persepolis) (Laatst geraadpleegd 23 december 2013).
Schmidt (1953: Persepolis I: 82ff) en Shahbazi (http://www.iranicaonline.org/articles/persepolis) (Laatst geraadpleegd 23 december 2013) voor een beschrijving van
de Apadana bas-reliëfs.
Friedrich Krefter werkte samen met Herzfeld aan de opgravingen in Persepolis. In
elke hoek van de fundering van de Apadana bevond zich een stenen kist met daarin
een gouden en een zilveren plakkaat. Krefter ontdekte twee van de vier stenen kisten. Één van de dagboeken van Krefter dat inzicht geeft in zijn eerste archeologische werkzaamheden in Persepolis is in Bonn in 2010 ontdekt.
Zie General-Anzeiger Bonn, 21 mei 2010: http://www.general-anzeiger
bonn.de/index.php?k=loka&itemid= 10490&detailid=739117. Schmidt (1953: Persepolis I: 70ff), Shahbazi (http://www.iranicaonline.org/articles/ persepolis) (geraadpleegd 23 december 2013).
Schmidt (1953: Persepolis I: 222), Shahbazi
(http://www.iranicaonline.org/articles/persepolis) (geraadpleegd 23 december
2013) noemt de Tačara een museum vol met kalligrafie. Het bevat vele Achaemenidische als ook latere inscripties. In 1888 heeft Farhad Mirza ‘Motamed od-Doleh’,
de gouverneur van de provincie Fars, na de opgravingen in Persepolis een tekst
laten plaatsen waarin ook de Duitse onderzoeker Carl F. Andreas wordt
genoemd.
Schmidt (1953: Persepolis I: 238ff), Shahbazi
(http://www.iranicaonline.org/articles/persepolis). (geraadpleegd 23 december
2013).
Schmidt (1953: 269ff).
Schmidt (1953: Persepolis I: 255ff) zie plaat 199A en B voor de Sassanidische tekeningen. Shahbazi (http://www.iranicaonline.org/articles/persepolis) (geraadpleegd 23
december 2013)
Schmidt (1953: Persepolis I: 107ff) en Shahbazi (http://www.iranicaonline.org/articles/persepolis) (geraadpleegd 23 december 2013).
Schmidt (1953: 129ff).
Stronach (1978) voor een uitgebreid archeologische rapportage over Pasargadae.
Salomo of Soleiman (± 975-925 v. Chr.) was opvolger van David. Tijdens zijn regering brak een gouden eeuw aan voor het oude Israel. Hij bouwde de eerste Joodse
tempel. Shahbazi (http://www.iranicaonline.org/articles/persepolis) (geraadpleegd
23 december 2013) De berg Kuh-e Rahmat, oftewel ‘Berg van barmhartigheid’,
werd vóór de dertiende eeuw Kuh-e Mehr (Komehr), berg Mithra genoemd.
Mithra was de Perzische god van de zon. Shahbazi (2001: 174ff) zegt dat ook
andere Achaemenidische monumenten of steden werden vereerd. Het graf van
Cyrus in Pasargadae werd gezien als de begraafplaats van de moeder van Salomo
(Mahshad-e madar-e Soleiman) en Susa werd geassocieerd met de profeet Daniël.
Sancisi-Weerdenburg (1989: 17ff).
Zie voor de motieven die Alexander de Grote kan hebben gehad Sancisi-Weerdenburg (1991: 5ff) en Sancisi-Weerdenburg (1989: 11), verwijzend naar antieke schrijvers als Strabo, Plutarchus, Plinius de Oudere, Lucius Flavius

31.

32.

33.
34.
35.

36.
37.
38.
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Arrianus, Ammianus Marcellinus. Arndt (1984: 20ff ) en Shahbazi (1976: 66f). Zie
ook Diodorus Siculus (17. 20-22), die verhaalt over een uitbundig feest en de
Atheense courtisane Thaïs.
Zie de recente onderzoeksinitiatieven van de universiteit van Amsterdam en de
tentoonstelling Leven tussen brokstukken in het Allard Pierson Museum Amsterdam (tevens online: http://byzottarch.hum.uva.nl/ ) (geraadpleegd 12 januari 2012)
ter gelegenheid van een eerste conferentie over Byzantijnse en Ottomaanse archeologie en een bijgaande catalogus door Joanita Vroom en Fontini Kondyli (2011).
Zie tevens het symposium Sites in the City d.d. 9 januari 2012 in het Rijksmuseum
voor Oudheden in Leiden. Zie bijvoorbeeld ook Kaniuth (2007: 8ff), die voor zijn
onderzoek naar de antieke stad Borsippa in het oude Mesopotamië dankbaar gebruik heeft gemaakt van het reisverslag van Robert Ker Porter.Van der Vin (1980)
heeft onderzoek verricht naar de schaarse reisverslagen van Middeleeuwse reizigers naar Griekenland en Constantinopel en omgeving en de geringe berichten
over antieke monumenten hierin.
Zie Kitty Zijlmans en Wilfried van Damme (2008). In deze studie wordt het begrip
“World Art Studies” gelanceerd en verschillende concepten en benaderingen bekeken om kunst vanuit ruimere perspectieven en binnen een internationale context
te bestuderen.
Het gaat om onder andere de volgende Iraanse (antieke) monumenten of plaatsen:
Persepolis, Pasargadae, Takht-e Suleiman, Sultanieh, Behistun, Chogha Zanbil, Meidan
Imam in Isfahan, Bam, de historische bazaar van Tabriz.
De collectie is opgenomen in het Legatum Warnerianum, de Oosterse afdeling van
de Leidse Universiteitsbibliotheek. Catalogus Bibliothecae Academiae LugdunoBataviae XXVII (1935) en XXXIV (1936).
De enige literatuur specifiek gericht op Westerse fotografie in Perzië was destijds
de artikelen van A. M. Piemontese, The Photograph Album of the Italian Diplomatic
Mission to Persia (Summer 1862) (East and West, New Series, 1972), Jennifer Scarce,
Isfahan in Camera (AARP, 1976) en Donna Stein, Early Photography in Iran (History
of Photography, 1984). Informatie over vroege Perzische fotografen bieden de artikelen van C. Adle en Y. Zoka, Notes et Documents sur la Photographie Iranienne et
son Histoire (Studia Iranica, 1983) en I. Afshar, Some remarks on the Early History of
photography in Iran (Bosworth/Hillenbrand, 1983). Hoewel Perez (1988) een inventarisatie van fotografen in het Midden-Oosten heeft gegeven, ontbreekt in zijn boek
een goed overzicht van Europese fotografen in Perzië. Zie tevens Chevedden
(1984) voor inzicht in de vroege fotografie van het Midden-Oosten. Zie Prandi
(2010: 39ff) voor een bibliografie en korte beschrijving van alle werken die verschenen zijn wat fotografie in Qajar Perzië betreft. Pérez-González (2012) voor portretfotografie in Iran en Sheikh/Pérez-González (2013) voor een bibliografie en
artikelen over fotografie in Iran.
De publicatie van Grant (1989) vormt een uitzondering. Grant geeft een overzicht
van de Engelse fotocollecties van het Midden-Oosten.
De fotocollectie van het Wereldmuseum Rotterdam bevindt zich sinds 2012 in het
Nederlands Fotomuseum in Rotterdam.
Ik dank prof. dr. Jan Just Witkam, dr. Arnoud Vrolijk, drs. Hans van der Velde,

persepolis van corien:Opmaak 1 20-12-14 09:54 Pagina 150

39.

40.
41.

42.
43.

44.

45.

dr. Ingeborg Th. Leijerzapf, Joke Spronk (Universiteitsbibliotheek Leiden), drs. Mattie
Boom (Rijksprentenkabinet Amsterdam), drs. Wim Rosema (Rijksmuseum voor
Volkenkunde Leiden), drs. Janneke van Dijk (Koninklijk Instituut voor de Tropen,
Amsterdam), drs. Mieke Jansen (Koninklijk Huisarchief Den Haag), drs. Anneke
Groeneveld (Wereldmuseum, Rotterdam), dr. Jérôme Ghesquière (Museé national
des Arts asiatiques - Guimet, Parijs), dr. Sylvie Aubenas (Bibliothèque nationale de
France, Parijs) dr. Catherine Mathon (École Nationale Supérieure des Beaux-Arts),
dr. John Falconer (The British Library, Londen), drs. Justin Hobson en drs. Joanna
Scadden (Royal Geographical Society, Londen), dr. Lindy M. Grant (Courtauld
Institute of Art / The Conway and Witt Photographic Libraries, Londen), dr. Gillian
Grant (Bodleian Library, Oxford), dr. Mastan Ebtehaj en Debbie Usher (The Middle
East Centre, Oxford), prof. dr. Charles Melville (University Cambridge), dr.Yasmin
Faghihi (Cambridge University Library), drs. Colleen Hennessey (Smithsonian
Institution, Washington), dr. Ingrid Schindlbeck en Melanie Krebs (Museum für
Völkerkunde, Berlijn), dr. Chahryar Adle en drs. Mohammad Tahmasbpour (Golestanpaleis, Teheran), dr. Sandra Roelofs, dr. David Lordkipanidze en Elena Gudaushari (The Georgian national Museum, Tbilisi) voor de inzage van deze en andere
fotocollecties.
Voor Hotz: zie Vuurman (1995, 2006 en 2011) en (Achour-)Vuurman (2008 en
2009), voor Sevruguin:Vuurman (1999/Bohrer en 1999/Barjesteh), voor Montabone:Vuurman (2004), voor Ermakov: (Achour-)Vuurman (2007), voor Hotz/Guillaume Berggren: (Achour-)Vuurman (2006), voor vroege fotografie van Persepolis:
(Achour-)Vuurman (2005 en 2010) en voor fotocollecties van Perzië in Nederland:
Vuurman (2001).
Naast de Rijksuniversiteit Leiden bevatten de collecties van het Museum voor
Volkenkunde Leiden, het Wereldmuseum in Rotterdam en het Koninklijk Instituut
voor de Tropen in Amsterdam foto’s van Hotz.
Metken (1977, 67). De Poiriers laten zich bij hun kunstprojecten inspireren door de
archeologie, het toerisme en het gedachtegoed van de Zwitserse psychiater Carl
Gustav Jung over het collectieve onbewuste. Zie tevens Anne en Patrick Poirier, Les
paysages révolus, notes et croquis de voyage. Selinunt, August 1974 (Parijs 1975).
Sontag (2008: 180), Berger (172: 180f).
Nippa (2007: 34ff) volgt een soortgelijke wijze. De door Hermann Burchardt aan
het einde van de negentiende en in het begin van de twintigste eeuw gemaakte foto’s (glasplaten) die zich in de collectie van het Museum für Völkerkunde Hamburg
bevinden, worden door haar gelezen en geanalyseerd als ‘hiërogliefen’. Door op die
manier zijn foto’s te ‘ontleden’ en door onderdelen uit te vergroten worden de
werkzaamheden van Burchardt, mede met behulp van zijn dagboeken en ander
bronnenmateriaal, in een historische context geplaatst. Nippa tracht zo culturele
en antropologische informatie over de door Burchardt met behulp van fotografie
vastgelegde mensen en landschappen te achterhalen.
Vovelle (1985: 44f). Baxandall (1985: 1ff) ‘…We do not explain pictures: we explain
remarks about pictures’. Burke (2001: 31ff). Steringa (1999: 15f). Hoewel reisverhalen uit de Middeleeuwen een conventioneel genre vormen, hield niet iedereen zich
aan de conventies omdat het belangrijker was de lezer te vermaken met een aantrekkelijk verhaal. Bij bestudering van reisverslagen moet er rekening mee worden
gehouden dat de waarnemingen gebonden zijn aan de cultuur van de groep of
maatschappij waaruit de reiziger afkomstig is. Reisverhalen kunnen worden gebruikt als indirecte bron om de mentaliteit van de reiziger te achterhalen. Ipsen
(1999: 14f) ‘Reiseberichte sind somit Zeugnisse für die Mentalität seines
Heimatlandes und können als eine Art unfreiwilliger kultureller Selbstdarstellung
der Ausgangskultur verstanden werden.’ Zie ook Firby (1988) en Ardalan (2003).
Willems (1993: 103ff en 135) Deze activiteiten lijken op die van een kunsthistori-
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cus, waarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen praktische (iconografische)
en theoretische (iconologische) werkzaamheden.
Voor de wijze waarop ik de Hotz fotocollectie van de Universiteitsbibliotheek
Leiden heb ontsloten:Vuurman (2011).Voor de conventies: Altena (2003: 32f).
Burke (2001: 169 ff).
Hendriks (1995: 10ff).
Edwards (2008: 241ff) …There is a sense in which we should consider photographs not only as visual history but a form of oral history, and, by extension, the
way in which the oral constitutes an embodied vocalisation…For if photographs
are enmeshed in the oral, they are also enmeshed in sound – the sound of voices,
spoken or sung, in rising and falling rhythms, tones and volumes.
Ik dank dr. Emanuel Sevrugian die op mijn verzoek ook zijn vader, wijlen André
‘Darvish’ Sevrugian (1894-1996), kunstenaar en zoon van de professionele fotograaf Antoin Sevruguin, nog heeft geïnterviewd. Zie de biografie van Antoin Sevruguin in Vuurman (1998), Vuurman/Martens (1999) en Krasberg (2008).
De Engelse historicus Peter Gay (1976: 1ff) ontwierp ‘the hourglass of time’,
visueel vormgegeven als een zandlopermodel van causaliteit, waarin hij naast de
drie bovengenoemde niveaus een onderscheid aanbrengt tussen lange en korte termijnoorzaken en directe aanleidingen en waarin hij hun gelijktijdige werkzaamheid
zichtbaar maakt om hun invloed bij het tot stand komen van kunstwerken te verduidelijken.
Zijlmans (1993: 329f). Onder kunsthistorici is discussie gaande over de vraag of er
over kunststijlen gesproken moet worden. Kunstwerken blijken vaak niet te voldoen aan alle kenmerken van één bepaalde stijl of zijn niet in één categorie in te
delen. Om de complexiteit van het systeem kunst in een kunsthistorische studie
meer tot haar recht te laten komen is de geschiedenis van de kunst te beschrijven
als een discontinuïteit. Hendriks (1995: 92).
Hierbij de kanttekening dat de werkelijkheid, zowel bij het tekenen als het fotograferen, altijd vanuit een bepaald (subjectief) perspectief of binnen de tekenkunst
vaak ook vanuit een omgekeerd perspectief wordt weergegeven. Een omgekeerd
perspectief is een schilderkundige manier om lijnen binnen een schildering uiteen
te laten lopen in plaats van ze te doen samenkomen om een suggestie van diepte
te wekken. Bij een omgekeerd perspectief ligt het verdwijnpunt buiten de schildering.
Zie Daston/Galison (2010) voor een gedegen studie naar objectiviteit binnen de
negentiende-eeuwse wetenschap.
In de zomer van 1999 en 2000 heb ik de gelegenheid gehad de antieke monumenten in Persepolis ter plaatse te bestuderen en te fotograferen. Zie ook Halbersma /
Zijlmans (1993: 76): meerdere (kunst)-historici delen dit op historische plekken ter
plaatse zijnde gevoel. Zegher (2004: 31): De Italiaanse Arte Povera kunstenaar
Penone beschrijft hoe belangrijk het is in de omgeving te zijn en de dingen te kunnen betasten, alleen met behulp van het oog is het moeilijk het geheel van de omgeving te begrijpen.
Dit geldt overigens voor alle foto’s, omdat die slechts één perspectief tonen en niet
voldoen aan de natuurlijke waarneming van de mens die de werkelijkheid met
meerdere zintuigen tegelijkertijd waarneemt. Zie hierover het gedachtegoed van
David Hockney (1985), die spreekt over collages en het bieden van een omgekeerd
perspectief binnen fotografie om het kijken naar foto’s aantrekkelijker te maken.

Hoofdstuk 2
57. Wilber (1955: 68ff), Savory (1970: 394ff), Arndt (1984: 193ff), Canby (1999: 6ff),
Errington/Curtis (2007: XIXf), Axworthy (2009: 145ff), Blair/Bloom (2000: 504ff).
58. Zie Floor (Encyclopaedia Acta Iranica,Vol VII, 603-614 en 2009: 53ff) voor een
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beschrijving van de Nederlands-Perzische handelsbetrekkingen. Gedurende de tijd
dat de VOC actief was in Perzië (1623-1759) berichtten overigens slechts weinig
Nederlanders in dienst van de VOC over hun ervaringen in dit land.
Zie Rietbergen (2008: 11). De contacten tussen West en Oost, die vanaf de late
vijftiende tot de late twintigste eeuw de ‘moderne’ wereld vormgaven, liepen vooral
over zee.
Wilber (1955: 68ff), Savory (1970: 394ff), Arndt (1984: 193ff), Amini (1999), Canby
(1999: 6ff), Errington/Curtis (2007: XIXf), Axworthy (2009: 145ff), Blair/Bloom
(2000: 504ff).
Ogilvie (2006: 139) Ook onderzoekers uit andere disciplines, zoals natuurkenners
en biologen, gebruiken de antieke schrijvers als bron om eigen waarnemen te vergelijken.
Shahbazi (http://www.iranicaonline.org/articles/persepolis) (geraadpleegd 23 december 2013) stelt dat de drievoudige muur kan worden verklaard door het terras
vanaf het zuiden waar te nemen, zoals het ook door Darius is bedoeld: eerst ziet
men dan de terrasmuur, vervolgens de muur van de Harem en Schatkamer en als
laatste de fortificatiemuur.
Kuhrt (2010: 489), Sancisi-Weerdenburg (1989: 9ff).
Van der Vin (1980: 303ff). In Italië en Griekenland kwam de belangstelling voor antieke monumenten pas in de eerste helft van de vijftiende eeuw op gang. Humanisten waren in eerste instantie geïnteresseerd in literaire antieke teksten, niet in de
antieke monumenten zelf. Francesco Petrarca (1304-1374) was de eerste die oog
had voor de antieke monumenten in Rome. De boeken van Leon Battista Alberti
Descriptio urbis Romae, (1433), en Flavio Biondo, Roma instaurata, (1444), deden
de belangstelling voor antieke monumenten in Rome toenemen. Toch bleef de interesse voor de oudheid beperkt tot een kleine groep geleerden. Zie tevens Weiss
(1973: 203ff). Archeologie kwam in de vijftiende eeuw opzetten. Paradoxaal is dat
veel antieke monumenten in Rome juist tijdens de Renaissance werden vernietigd.
Zie tevens Buck (1976: 30ff). Zie ook Ogilvie (2006) voor de ontwikkeling van de
‘wetenschap van het beschrijven’ binnen de natuurlijke historie en de wijze waarop
kennis over de natuur werd vergaard.
Sancisi-Weerdenburg (1989: 17). H. Cordier, Les voyages en Asie au XIVe siècle du
Bienheureux frère Odiric de Pordenone, Parijs, Leroux, 1891. Sancisi spreekt hier over
vijftigduizend torens in plaats van 50 mijlen. Arndt (1984 : 42) geeft als vertaling
duizend mijlen weer. Sancisi-Weerdenburg (1991: 3) vermeldt in dit artikel wel vijftig mijlen.
Sancisi-Weerdenburg (1989: 17 en 1991: 4). P. Bizarus, Rerum Persicarum Historia,
initia gentis, mores, instituta, resque gestas ad haec usque tempora complectens. In
ea : Iosephi Barbari et Ambrosi Contareni Legatorum Reipublicae Venetae Itineraria
Persica, Frankfurt, Marnium & Heredes Ioannis Aubrii, 1601. Josafa Barbaro and Ambrogio Contarini, Travels to Tana and Persia, Hakluyt Society, Londen, 1873 (vertaling
W. Thomas).
Thomas Banister and Geofrey Ducket, The Fifth Voyage into Persia, by Thomas
Banister and Geofrey Ducket, Servants to the Russian Company; Begun in the Year
1568, and continuing to the Year 1574, In: Richard Hakluyt, Principal navigations,Voyages,Traffiques and Discoveries of the English Nation:
http://ebooks.adelaide.edu.au/h/hakluyt/voyages/v04/chapter11.html.(Geraadpleegd
23 december 2013) Sancisi-Weerdenburg (1991: 4f).
Zie voetnoot 4 en 5 voor diverse reconstructie-pogingen.
Sancisi-Weerdenburg (1989 en 1991), Arndt (1984), Gabriël (1952) en Curzon
(1892) besteden aandacht aan de kennis over Persepolis die vroege reizigers hebben overgeleverd. Het overgeleverde beeldmateriaal van deze reizigers wordt
slechts summier besproken. Zie Rietbergen (2008) voor een beeld hoe Europea-
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nen, op zoek naar hun eigen culturele wortels, deze kennis in heel Eurazië verzamelden.
Redford (2008: 44ff) beschrijft de veelzijdige activiteiten en resultaten van de Engelse “Society of Dilettanti” (1732), een verlicht ideaal en initiatief van heren uit de
hogere klassen, nieuwsgierig naar antieke kunst en cultuur. Redford geeft vele voorbeelden van de door de Society gewenste ‘zakelijke’ tekeningen en teksten. Zie tevens Dyson (2006: 1ff) voor een beschrijving van de geschiedenis van de vroege
archeologie.
Reudenbach (1979: 12ff), Ficacci (2000: 17ff en 680ff).
Redford (2008: 44ff). Zie tevens Ogilvie (2006: 139ff); in de zestiende eeuw ontwikkelden natuurkenners nieuwe observatietechnieken en een bijbehorend vocabulair
om kennis over planten en dieren te vergaren. Onderzoekers reisden, legden eigen
tuinen aan en diepten kennis met collega’s uit. Tekeningen van planten waren aan
conventies gebonden en dienden vooral realistisch en op een panoptische wijze te
worden weergegeven.Verkorten en het weergeven van schaduw dienden te worden vermeden. Zie tevens Daston (2011: 126ff) Onderzoekers vertrouwden de
kunstenaars vaak niet. Zij bezaten immers geen kennis en tekenden volgens hen
niet altijd naar de werkelijkheid. Onderzoekers wilden geen schaduw, beeldende
symmetrische composities, afleidende achtergronden of overdaad aan kleur in de
tekeningen opgenomen zien.
Als bijvoorbeeld Robert Wood ‘The Ruins of Palmyra’ (1753) en ‘The Ruins of Balbec’ (1757). Zie bijvoorbeeld ook de Description de L’Égypte (1820 e.v.).
Arndt (1984: 106ff) spreekt over een in 1648 postuum verschenen reisverslag door
Mandelslo, waarin hij over Persepolis bericht. Dit reisverslag uit 1648 bevindt zich
niet in Nederland. Zie tevens Gabriel (1952: 91f).
Giosafat Barbaro heeft Persepolis in 1474 bezocht. Sancisi-Weerdenburg (1989:
17ff en 96) verwijst naar een eerste uitgave in 1667 in een Franse vertaling door F.
de Wicquefort. De Silva e Figueroa was ongeveer in dezelfde tijd in Perzië als de
Romeinse patriciër Pietro della Valle. Zij hebben elkaar in Shiraz ontmoet. Pietro
della Valle,Viaggi di Pietro della Valle il Pellegrino con minuto ragguaglio di tutte le
cose notabili osservate in essi, descritti da lui medesimo in 54 Lettere familiari all,
…amico M. Schipano, (Gioseffo Longhi, Bologna, 1672). Zie tevens Gabriel (1952:
75ff).
Mandelslo (1719: 11)
Arndt (1984: 106ff) beschrijft een uitgave van 1658, die beide gravures bevat. De
uitgave van 1719 bevat slechts één illustratie van Persepolis en wel die van een gezicht op het complex. Sancisi-Weerdenburg (1989: 20ff en 1991: 8f).
Mandelslo (1719: 10)
Daulier Deslandes (1673: 65f) roemt de prestaties van Thévenot en vermeldt tevens zijn overlijden in Perzië. ‘Les curieux le doivent bien regretter, car c’estoit un
veritable Voyageur, vertueux & sçavant.’ Thévenot reisde vanuit Shiraz naar India,
terwijl Daulier Deslandes besloot om terug naar Frankrijk te gaan.
Anne Kroell over Daulier Deslandes (www.iranicaonline.org).
Pietro Della Valle (1672) waarin de eerste afbeelding van spijkerschrifttekens is opgenomen die Europa bereikte.
Daulier Deslandes (1673: 57 en 62).
Gabriel (1952: 93ff) Gezonden door koningen en pausen, reisden al in de zestiende
eeuw verschillende monniken voor diplomatieke en religieuze zaken naar Perzië.
Pater Raphael stond afwijzend tegenover de Perzische cultuur en achtte de Europese cultuur meer hoogstaand. Rietbergen (2008: 15f). Niet alleen avonturiers,
kooplieden en veroveraars, maar vooral rooms-katholieke missionarissen hebben
hun bijdrage geleverd aan de Europese kennis over andere culturen en talen.
Van der Vin (1908: 306) beschrijft hoe mensen in Italië en Griekenland gedurende
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de middeleeuwen sagen en mythen vertelden over de antieke monumenten in hun
omgeving.
Daulier Deslandes (1673: 62f).
Hotz (1911: 2) heeft tevens een reproductie van deze tekening in zijn boek opgenomen.
Valentijn (1726: 220-225), Hotz (1911, XCI), Sancisi-Weerdenburg (1989: 99),
Schwartz (2009: 138ff).
Sancisi-Weerdenburg (1991: 15).
Thévenot (1674: inleiding).
Thévenot (1674: 277ff), Arndt (1984: 167ff) heeft twee gravures van bas-reliëfs uit
de Duitse vertaling van 1693 van ‘Suite du voyage de Mr. De Thévenot au Levant’,
1689 opgenomen. Ook deze zijn niet natuurgetrouw. Sancisi-Weerdenburg (1989:
25 en 1991: 15).
Thévenot (1674: 283).
Zie hoofdstuk 4 voor een korte en Vuurman (2011) voor een uitgebreide biografie
van Albert Hotz.
Volgens Hotz (1911: 2ff) is het boek in de volgende drukken verschenen: 6 Nederlandse, 6 Franse, 3 Duitse, 1 Engelse en 1 Russische, betreffende het deel dat over
Rusland handelt. Zie tevens Sancisi-Weerdenburg (1989: 24): Struys heeft mogelijk
onderdelen overgenomen uit het reisverslag van Olfert Dapper, Asia of naeukeurige
Beschrijving van het Rijk des Grooten Mogols…beneffens een volkoome Beschrijving van geheel Persie, Georgie, Mengrelie en andere Gebuur-gewesten (Amsterdam, Jakob van Meurs, 1672), waarbij moet worden aangetekend dat Dapper zelf
nooit Perzië heeft bezocht.Van der Aa, biografisch woordenboek (Deel 17-2, 1053)
vermeldt dat Struys is geboren in Durgerdam, nabij Amsterdam.
Struys (1676: 348f).
Struys (1676: 349).
Struys (1676: 348ff).
Struys (Titelblad) ‘Met verscheydene curieuse koopere Platen, door den Auteur
selfs na het leven geteekent, verçiert’.
Tavernier is vandaag de dag nog steeds bekend vanwege de bekende blauwe diamant die hij ooit aan Lodewijk XIV heeft verkocht en die uiteindelijk in Engeland
terecht is gekomen. In 2005 heeft Philippe Nicolet een documentaire over het
leven van Tavernier gemaakt. Zie: http://en.wikipedia.org/wiki/philippe_nicolet
(Laatst geraadpleegd 23 december 2013)
Tavernier (1679: 727ff), Arndt (1984: 144ff), Sancisi (1989: 22 en 1991: 9f) deelt mee
dat Tavernier Angel eerder in Isfahan dan in Persepolis heeft ontmoet.
Tavernier (1679: 729).
Tavernier is er in de wintertijd en spreekt over smeltende sneeuw, wellicht dat
hierdoor de omgeving drassig of zoals hij constateert waterrijk was.
KITLV (1862, 17). Hierin is vermeld dat De Jager van 1663 tot 1696 in Perzië was
en dat hij in 1693 Persepolis heeft bezocht. Blok (Nieuw Nederlandsch Biografisch
Woordenboek: www.historici.nl/retroboeken/nnbw ) geeft 1636 of 1637 als geboorte- en 1694 als sterftejaar aan.
Rietbergen (2008: 12f).
Citaat brief Witsen aan Dr. Martin Lister, uit Hotz (1911: 4f).
Binnen een tekening of kunstwerk zijn verschillende aanzichten weergegeven.
Hotz (1911: 4).
Hotz (1911: 25 ff).
Ferrier (1996: 13ff) voor meer informatie over de Engelse handelspolitiek in Perzië.
Quintus Curtius (?-53 n. Chr.), Xenophon (86-160) en Ammianus Marcellus (325391?) waren Romeinse historici. Herodotus (485 - 425/420 v. Chr.) was een Grieks
historicus, Strabo (64 v.Chr.-19 na Chr.) was een Grieks historicus en geograaf.
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Daniël 6: 2-29.
Chardin (1711: 69).
Chardin (1711: 71).
Chardin (1711), Ferrier ( 1996: 11-21 en 143-165), Arndt (1984: 176ff), SancisiWeerdenburg (1989: 25ff en 1991: 15ff).
Drijvers (1989: 63ff). De volledige titel van De Bruijns boek luidt ‘Reizen Van Cornelis de Bruyn Door de vermaardste Deelen van klein Asia, De Eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino, Stanchio, etc. Mitsgaders de voornaamste Steden van
Aegypten, Syrien En Palestina,Verrijkt met meer als 200 kopere Konstplaaten, vertoonende de beroemste Landschappen, Steden, etc. Alles door den Autheur selfs na
het leven afgetekend.’ Het boek werd in de Nederlanden en daarbuiten uitstekend
ontvangen en verkocht. De oplage bedroeg 3000 à 4000 exemplaren.
Hotz (1911: 15f) heeft tijdens zijn reis in 1891 van De Bruijns ingebeitelde naam
een foto genomen. Deze foto bevindt zich in de Hotz-fotocollectie van de Universiteitsbibliotheek Leiden, Album 9, no. 98. Zie Vuurman (2011: 115).
Drijvers (1989: 63ff), Willem Floor (www.iranicaonline.org: Cornelis de Bruin)
(Laatst geraadpleegd 23 december 2013).
De Bruijn (1711: Aen den Lezer), Drijvers (1989: 67). Zeker is dat hij tijdens zijn
eerste reis de boeken van Della Valle, Thévenot en Olfert Dappert over de geschiedenis van het Perzische Rijk bij zich had.
De Bruijn (1711: 224).
De Bruijn (1711: Aen den lezer).
Hotz (1911: 6ff).
De Bruijn (1714: 17f).
Hotz (1897: 744).
De Bruijn (1714: 49), Floor (1994: 173f), Drijvers (1989: 63ff), Arndt (1984: 182ff).
De gravures in de Hollandse uitgave zijn volgens Arndt druktechnisch gezien van
een bijzonder hogere kwaliteit. Sancisi-Weerdenburg (1989: 28f en 1991: 18f).
De Bruijn (1711: 216).
De Bruijn (1711: 219).
Hotz (1911: 23), De Bruijn (1711: 219), De Bruijn (1714: 49f) schrijft: ‘Ook zyn de
rotzen van Persepolis met een geheel Beeld, verscheide andere stukken, menigte
van Caracters en çieraadwerk door my uitgehouwen en in ’t Vaderland medegevoerd.’
Arndt (1984: 203ff).
Niebuhr (1776: 113).
Niebuhr (1776: 116).
Niebuhr (1776: 140).
Een camera obscura (Latijn voor donkere kamer) is een verduisterde ruimte waarbij in één van de wanden een klein gaatje is aangebracht, later ook wel een lens.
Het hierdoor invallende licht werpt een afbeelding van de buitenwereld op de tegenoverliggende wand. Net zoals bij afbeelding door een lens het geval is, wordt de
buitenwereld op zijn kop afgebeeld. Met spiegels werd er voor gezorgd dat de afbeelding weer rechtop kwam te staan. Kunstschilders gebruikten de camera obscura als hulpmiddel om de werkelijkheid nauwkeurig over te kunnen nemen op
hun doek.
Hockney (2002) heeft gedegen onderzoek verricht naar de verschillende technieken van kunstenaars in het verleden die nauwkeurige gelijkenis in hun kunst wilden
bewerkstelligen.
Niebuhr (1776: 129f en 143).
Sanscisi-Weerdenburg (1989: 30, 49, 56, 66, 72 en 99) voor een commentaar op het
boek en de tekeningen van Kaempfer.
Niebuhr (1774-78, 1837: 528ff), Niebuhr (1776: 115ff), Arndt (1984: 203ff), Sancisi-
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Weerdenburg (1989: 29ff en 1991:21ff) .
136. Niebuhr (1776: 142, voetnoot).
137. Zie Peter Avery en EIR (www.iranicaonline.org: William Ouseley) (Laatst geraadpleegd 23 december 2013) voor een overzicht van de door Ouseley geschreven
boeken en vertalingen van Arabische en Perzische handschriften.
138. Ouseley (1821: Dl II), Arndt (1984: 262ff) en Sancisi-Weerdenburg (1989: 33 en
1991: 27f).
139. Mousavi (2012: 127f), Thomas Seccombe, rev. Raymond Lister (Oxford Dictionary of
National Biography: www.oxforddbn.com).
140. Ker Porter (1821: vff).
141. Mousavi (2012: 127f), Thomas Seccombe, rev. Raymond Lister (Oxford Dictionary of
National Biography: www.oxforddbn.com).
142. Kaniuth (2007: 4). Olinen was een invloedrijke figuur in de Russische literaire wereld. Ker Porter was door zijn huwelijk met Maria Scherbatoff verwant met Olinen.
Mousavi (2012: 127f).
143. Ker Porter (1821: viii), citaat uit brief Olinen aan Ker Porter.
144. Ker Porter (1821: 594).
145. Ker Porter (1821: 611 en 634).
146. Ker Porter (1821: 607 en 641).
147. Axworthy (2009: 211ff). In 1801 sloten de Engelsen met Fath Ali Shah verdragen die
bepaalden dat de Fransen uit Perzië zouden worden geweerd. Toen de Engelsen
een bondgenootschap met Rusland tegen Napoleon sloten, kwam Fath Ali Shah in
1807 met de Fransen het verdrag van Finckenstein overeen dat het spiegelbeeld
was van het in 1801 met de Engelsen gesloten verdrag. Na de val van Napoleon
bleven de Engelsen en Russen elkaars rivalen in Perzië, Afghanistan en CentraalAzië.
148. Ker Porter (1821:Vff), Sancisi-Weerdenburg (1989: 32 en 100; 1991: 28), de Jong
(1989: 52).
149. The American Cyclopaedia,Volume 15, 1883, 680.
150. Een camera lucida was een instrument bestaande uit een verstelbare stang die met
een klem aan de tekentafel werd vastgemaakt. Aan de bovenzijde was een in metaal
gevat prisma bevestigd. Door dit prisma juist af te stellen werd in de gewenste afmetingen het tafereel of het object op tekenpapier geprojecteerd.
151. Texier (1842: 170).
152. Sancisi-Weerdenburg (1989: 33f en 1991: 28f). Texier publiceerde zijn waarnemingen voordat de resultaten van de opgravingen in Niniveh bekend waren, waardoor
zijn opmerkingen niet onmiddellijk werden geaccepteerd.
153. Texier (1842: 189).
154. Texier (1842: 195).
155. Texier (1852: 159ff).
156. David Boyd Haycock (Oxford Dictionary of National Biography:
www.Oxforddnb.com).
157. Flandin en Coste, Relation du Voyage (1851,Vol. II : 145).
158. Flandin en Coste, Relation du Voyage (1851,Vol. II: 149).
159. Flandin en Coste, Relation du Voyage (1851:Vol. II: 211) Flandin en Coste arriveerden op 25 oktober in Persepolis en vertrokken op 7 december.
160. Deel I bevat lithografieën naar tekeningen van monumenten in onder andere Takhte Bustan, Behistun, Hamadan, Isfahan en Shiraz, Deel II en III, Persepolis, Deel IV
bevat naast een gedeelte Persepolis ook lithografieën van Naqsh-e Rustam, Naqshe Rejab en Pasargadae. Deel V, Perse moderne, is gewijd aan contemporaine (negentiende-eeuwse) Perzische monumenten.
16.
In de oudheid was Bagastâna (plaats waar de goden vertoeven), de naam van een
plaats met een opmerkelijke rots. Bagastâna lag aan een drukke weg die het antieke

Medië verbond met steden als Babylon en Ecbatana (Hamadan). Darius de Grote
heeft in de rots een groot bas-reliëf (ca. 5,5 x 3 meter) laten maken, waarin hij in
het Oud-Perzisch, Elamitisch en Babylonisch verhaalt over de overweldiger Gaumâta die hij in opdracht van de god Ahura Mazda had onttroond, waarna hij opstanden in het rijk had beslecht om de orde te herstellen. Zie tevens Rawlinson,
The Persian cuneiform inscription at Behistun, decyphered and translated (Londen 184651).
162. Root (1979: 303ff) concludeert naar aanleiding van dit gegeven dat de figuur niet de
koning voorstelt maar een koninklijke held of archetype die de koning als gewone
Pers symboliseert. Koning Darius de Grote wilde hiermee zijn Iraanse afkomst bevestigen.
163. De Description de l’Égypte (Parijs 1820 e.v.) bevat vele in groot formaat uitgevoerde gravures naar tekeningen van Egyptische (antieke) monumenten.
164. Burke (201: 123f). Zie voor vroege wonderlijke tekeningen van Persepolis SancisiWeerdenburg (1989: 18 en 21).
Hoofdstuk 3
165. Vaughan (1978: 9ff).
166. De Description de l’Égypte (Parijs 1820-1830) bestaat uit zeven delen: vijf delen
over de antieke tijd, één deel over de contemporaine tijd en één deel over de natuur; dieren en planten. Perez (1988: 35f). Napoleon nam op zijn veldtocht 170 onderzoekers en kunstenaars mee om gedetailleerde studie naar het antieke Egypte
te verrichten.
167. Description de l’Égypte (1820 e.v.).
168. Fagan (1996: 103).
169. Gunter/Hauser (2005: 5ff), Sancisi-Weerdenburg (1989: 31). Christian Lassen, Die
altpersischen Keilinschriften von Persepolis (Bonn, 1836), Henry Rawlinson, The Persian
Cuneiform Inscription at Behistun (Londen 1846-51).
170. Gunter/Hauser (2005: 5ff). De Babel-Bijbel-controverse van 1902-1903 werd geïnitieerd door de publieke lezingen van professor Friedrich Delitzsch, Berlijn. Onder
zijn studenten bevond zich tevens Ernst Herzfeld.
171. Gran-Aymerich (2010: 383ff), Löhlein (2010: 391f).
172. Trümpler (2010: 15ff) bespreekt vele archeologen en hun tevens politieke werkzaamheden. Gunter/Hauser (2005: 5ff) bespreken een aantal opgravingen aan het
begin van de twintigste eeuw in deze regio: de Duitsers verrichten opgravingen in
o.a. Babylon en Assoer, de Britten in Ninive, de Fransen in Tello, de Amerikanen in
samenwerking met Duitsers in onder andere Anau en Turkestan. Zie ook Vella en
Gilkes (2001:353ff) over de ontwikkeling van archeologie op Malta en hoe het verleden een rol speelt in de politiek en de ontwikkeling van een nationale identiteit.
173. Trümpler (2010: 15ff) voor verschillende motieven die de Europese grootmachten
hadden om met archeologische opgravingen in het Nabije Oosten, Centraal-Azie,
Afrika en Azië te beginnen.
174. Lyons (2005) en Gordon (2003 : 20f).
175. Adle (2000: 6f) meent dat naast economische redenen, Europese onderzoekers nog
steeds vanuit deze imperialistische houding met onderzoek in het Midden-Oosten
bezig zijn.
176. Van Leeuwen (1999: 309ff).
177. Said (1978: 1ff), Ardalan (2003: 10ff). Kritiek op Said kwam onder andere van de
kant van Bernard Lewis. M. Rodinson sluit weer bij het gedachtegoed van Said aan.
Rietbergen (2007: 53ff) voor een beschrijving van het ‘oriëntalisme’-debat en een
weerlegging van Saids these.Van Leeuwen (1999: 309ff en 370ff), De Hond (2005:
11ff) voor een beeld van het sensuele Oosten in Nederland in de negentiende en
vroeg-twintigste eeuw.
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178. Chevalier (1997) over de verschillende Franse archeologische missies in Perzië.
179. Mousavi (2002: 219f). Over de omstandigheden waaronder de archeologische
werkzaamheden werden verricht is niets bekend. In de biografie van Farhad Mirza
‘Motamed od-Doleh’ door Narrab-Safa (1987) wordt vermeld dat er beeldhouwwerken van steen, de fundering van een belangrijk gebouw, een teugel, een bit, een
hoofdstel en een ijzeren plaat zonder figuren zijn gevonden. Zie tevens Adle (2000:
12) en Tahmassb Pour (2001: 30).
180. Abdi (2001: 53). Mousavi (2002: 218f). Abdi en Mousavi zien de rol van Nasser edDin Shah verschillend. Adbi vindt het jammer dat er voor de archeologie veel is
vernietigd; Mousavi benadrukt de diepe interesse van de Qajars voor het Perzische
verleden.
181. Abdi (2001: 54); Sarkhosh Curtis (2007: 176), Chevalier (2010: 264f). De Morgan
wist Nasser ed-Din Shah gunstig te stemmen met zijn in opdracht van de Perzische
regering uitgevoerde ingenieurswerkzaamheden en zijn informatie over oliebronnen aan de voet van het Zagrosgebergte. Hij ontving hiervoor het insigne van de
leeuw en de zon.
182. Gunter/Hauser (2005: 5ff). Dyson (2006: 65ff) Na 1870 konden buitenlandse archeologen weer opgravingen in Griekenland verrichten; dit in tegenstelling tot Italië
waar na de eenwording buitenlandse archeologen werden geweerd. Een archeologisch museum in Athene werd bij koninklijk besluit in 1834 op papier opgericht. Pas
in 1874 werd dit gegeven een feit.
183. Abdi (2001: 51f) beschouwt ‘nationalisme’ en ‘archeologie’ als Europese concepten
die door de regering of door in Europa geschoolde Perzen in de Perzische samenleving zijn geïntroduceerd. Sheikh en Fadaizadeh (2013) voor het aan de macht
komen van Reza Khan en de betekenis van de fotografie in deze tijd. In het artikel
wordt gewezen op een album waarin zich 150 foto’s van de fotograaf Mirza Habibollah Chehrenegar (1896-1942) bevinden betreffende de militaire campagne tegen
Sheikh Khaz’al (juli 1924 - januari 1925). Naast foto’s van onder andere de soldaten, de infrastructuur en de overgave van Khaz’al, bevat het album ook foto’s van
Persepolis.
184. Chevalier (2010: 321).
185. Mousavi (2002: 222), Abdi (2001: 56), Adle (2000: 10 en voetnoot 37).
186. Cartier-Bresson (1999: 9f) Het is opmerkelijk dat de kunstenaar en fotograaf Henri
Cartier-Bresson (1908-2004) het teruggaan naar de tekenkunst ervaart als een verbrijzelen van die spiegel en het waarnemen met het blote oog als een accepteren
van de onvolledigheid van de wereld en eigen imperfectie.
187. Gimon (1980:134). …Pour le voyageur, pour l’archéologue, aussi bien que pour le
naturaliste, l’appareil de M. Daguerre deviendra d’un usage continuel et indispensable. Il leur permettra de fixer leurs souvenirs sans recourir à la main d’un étranger…gedeelte van de rapportage van hetgeen tijdens de zitting op 15 juni 1839 van
het Franse Ministerie van Binnenlandse Zaken over de voordelen van een nieuwe
uitvinding, Daguerreotypie genaamd, werd opgemerkt. Leijerzapf (1978: 86). Boom
(1996: 16).
188. Lyons (2005: ixff) en Gordon (2003 : 20f).
189. Steinhardt (2009: 33ff). De vijf fotografen die betrokken waren bij de Mission héliographique waren Éduard Baldus, Gustave le Gray, Henri Le Secq, Auguste Mestral
en Hippolyte Bayard.
190. Steinhardt: idem. Uit de Rijkscommissie ontstond in 1918 het Rijksbureau voor de
Monumentenzorg; in 1947 Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Theuns de Boer
en Asser (2005: 1ff) voor de foto’s van Java door Isidore van Kinsbergen.
191. Roosenboom (1996: 203ff) voor een overzicht van diverse grafische technieken. Pas
met de Woodburytypie (1864) en de lichtdruk (1869) lukte het om het fotografische negatief goed als illustratie in boeken weer te geven.

192. Lyons (2005 : 39). Excursion Daguerriennes (1842 - Paginanummers ontbreken). ‘Le
Parthénon – Cette vue a été prise dans l’automne de l’année 1839 ; je tiens ci le
constater, parce que c’est la première fois que l’image du Parthénon a été fixée sur
une planche par le procédé si ingénieux de Daguerre, et parce que chaque année
peut amener de nouveaux changements dans l’apparence de ces ruines célèbres…
(Uitspraak fotograaf Joly de Lotbinière)’. ‘Pyramide de Cheops – Le 20 novembre,
les trois premiers jours de notre séjour au pied des Pyramides, ils nous a tallu de
15 à 20 minutes pour obtenir des images distinctes. C’était, il est vrai, dans l’enfance de cette admirable invention…(Uitspraak fotograaf Goupil-Fesquet)’.
193. Sui (2008: 48). Sadiq Bey heeft meerdere panorama’s van deze steden gemaakt en
ook architectuur- en portretfoto’s.
194. Gordon (2003: 20f). Boom (2008: 19) stelt dat de eerste reizigers/fotografen één
grote familie vormden. Ze kenden elkaars werk en deelden ervaringen.
195. Der Manuelian en Reisner (1992: 1ff). Reisner verrichtte in opdracht van de Harvard Universiteit Boston onder andere opgravingen in Giza (necropolis), Deir elBallas, Naga ed-Deir, Mesheikh, Mesa’eed, El-Ahaiwah, Nubië en vele andere
plaatsen in Egypte. Zijn handboek over archeologisch veldwerk verscheen in 1924.
196. Ibidem.
197. Morgan (1905: 42 en 104ff). Zie ook Chevalier (1997: 61, 77, 143 en 144) voor
schilderijen van Bondoux.
198. Adam (1979: 122), Perez (1988: 225).Voor Andreas zie de website van Acta Iranica:
http://www.iranicaonline.org/articles/persepolis (Laatst geraadpleegd 23 december
2013).
199. Eder (1932: 990f). Deze vereniging was in 1863 gesticht door H.W.Vogel. Hieruit
kwam, door ontevredenheid van een aantal leden, incluis Vogel, in 1869 de “Verein
zur Förderung der Photographie” voort, waarover Vogel de leiding nam. Stolze nam
toen de leiding van de oude vereniging op zich.
200. Adam (1979: 122). Hermann Krone (1827-1916) is in 1874 naar de Auckland Eilanden geweest om tevens de Venusdoorgang te fotograferen. Falconer (1981: 40 en
voetnoot 20). In 1874 kreeg ook Captain William de Wiveleslie Abney (18431921), telegraaf-assistent instructeur bij de Royal Engineers, opdracht de Venusdoorgang in Thebe te fotograferen. Zie ook: William de Wiveleslie Abney, The
Recent Transit of Venus, Papers on subjects connected with the duties of the Corps
of Royal Engineers, New Series,Vol XXVII, (1876), 70-76. De foto’s van Stolzes
Venus-expeditie bevinden zich in de collectie van de Edinburgh University Library.
Het album met de titel “Souvenir de l' Expédition Allemande envoyée à Isphahan
pour observer le Passage de Vénus” bevat zesendertig foto's die een beeld geven
van onder andere Venus voor de zon, de observatiepost voor onderzoek naar de
astronomie, een stadsgezicht op Isfahan, Julfa en Qum, een moskee, een groep bezoekers aan de observatiepost, enzovoort. Dank aan de Edinburgh University
Library voor deze informatie. De meeste foto's hebben het formaat 11 x 17 centimeter. Op de titelpagina staat vermeld dat het album heeft toebehoord aan MajorGeneral Sir Robert Murdoch Smith van de Royal Engineers. Het album is door Dr.
William K. Dickson, de schoonzoon van Murdoch Smith vermoedelijk in 1946 aan
de Library geschonken. Zie Grant (1989) voor een overzicht van fotocollecties van
het Midden-Oosten in Engeland.
201. Stolze (1883: 251). De voornaam van A. Meydenbauer is onbekend.
202. Kiepert (1877: 210ff) is Stolze dankbaar voor zijn brieven aan de “Gesellschaft für
Erdkunde zu Berlin” waarin hij geologische informatie verstrekt en zijn reisbelevenissen weergeeft. Tevens had hij een kaart van het bereisde gebied meegestuurd,
waarover sinds Dupré (1808) en Ouseley (1811) geen informatie meer was ontvangen.
203. Stolze (1883: 255) deelt mee dat vanwege het transport met muildieren goede
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212.
213.
214.

215.

216.
217.

218.

verpakking noodzakelijk is. Eerdere opnamen van ene Mr. Ellis waren door een
slechte verpakking beschadigd. Of deze Ellis in Perzië heeft gefotografeerd is niet
duidelijk. Tot nu toe heb ik over hem geen informatie kunnen vinden.
Stolze (1883: 251ff).
Stolze (1882: voorwoord).
Stolze (1882: Opmerkingen, Band II) en Stolze (1883: 255f).Voor Nöldeke zie:
Snouck Hurgronje (1930-31: 31ff) en www.iranicaonline.org (laatst geraadpleegd 23
december 2013).
Babelon (1886: 54).
Gabriel (1952: 235f), Stolze en Andreas (1885). Hiervóór waren de belangrijkste
publicaties over deze onderwerpen onder andere die van Brugsch en Polak geweest. Stolze en Andreas publiceerden na Persepolis nog een gezamenlijk standaardwerk over de hulpbronnen, industrie en handelsverhoudingen in Perzië.
In mijn betoog houd ik de volgorde aan zoals Flandin en Coste en andere onderzoekers deze hebben weergegeven, startend met een gezicht op Persepolis.
De meeste vroege foto’s die van de Poort van alle Landen zijn gemaakt, tonen vrijwel alleen de noordoostzijde. Esthetisch gezien levert deze zijde een mooier beeld
op omdat de fabeldieren meer intact zijn.Vroege fotografen dienden bovendien bewust om te gaan met het geringe aantal glasplaten dat kon worden meegenomen;
de keuze voor de meer esthetische zijde ligt voor de hand.
Stolze meldt dat Soltan Oveis Mirza op verzoek van Andreas een drie meter diepe
sleuf heeft laten graven om op die manier te achterhalen of zich onder de centrale
heuvel een verborgen bouwwerk zou bevinden. De heuvel bevatte echter alleen
stukken puin. Stolze heeft op de door hem samengestelde plattegrond deze opgravingen met een stippellijn en de letter δ aangegeven. Zelf heeft hij ook bouwpuin
aangetroffen bij een aarden heuvel (Paleis D), ten oosten van het paleis van Xerxes.
Foto’s van Soltan Oveis Mirza bevinden zich in het Golestanpaleis te Teheran
(album nr. 95).
Gabriel (1952: 237) , Gran-Aymerich (1994: 77ff), Enoch (1914-1916: 836), Perez
(1988: 193 en 205).
Gran-Aymerich (1991: 7), Encyclopaedia Iranica (1985, Dl VII, 398f).
Perez (1988: 156), Gran-Aymerich (1991: 313), D'Amat en Limouzin-Lanothe
(1967: 332), Encyclopaedia Iranica (Dl VII, 399ff) voor een uitgebreide biografie van
Marcel Dieulafoy. Librairie Larousse (1979: 1772). Eugène Viollet-le-Duc restaureerde in Frankrijk een groot aantal middeleeuwse monumenten, onder andere de
Sainte-Madeleine in Vézelay, de Notre-Dame in Parijs en Carcasonne. Ook heeft hij
een encyclopedie over Franse middeleeuwse architectuur samengesteld.
Gran-Aymerich (1991: 78) vermeldt dat de foto’s zich bevinden in de collectie van
de bibliotheek van het “Institut de France”, Parijs. Dit is echter niet correct. In dit
archief wordt alleen de correspondentie bewaard en slechts enkele foto’s, waarop
de Dieulafoys zelf te zien zijn.
Gran-Aymerich (1991: 8f, 40ff, 313).
Gran-Aymerich (1991: 164f en 313). Het opgegraven materiaal, ongeveer twintig
ton in 250 kisten, werd naar Parijs vervoerd en bevindt zich nu in drie zalen van
het Louvre. De eerste twee werden op 20 oktober 1887 geopend en in 1891
kwam er een derde zaal bij. Jane Dieulafoy ontving tijdens de opening het kruis van
het ‘Légion d'honneur’. Marcel Dieulafoy werd als archeoloog tijdens de Wereldtentoonstelling van 1889 in Parijs geëerd. Hier werden zijn maquettes en reproducties
van de monumenten in Susa tentoongesteld. Omdat dit de honderdste verjaardag
van de Franse Revolutie was, vereerde ook Nasser ed-Din Shah de tentoonstelling
met zijn bezoek. Zie tevens Chevalier (1997: 46ff).
Gran-Aymerich (1991: 315ff) geeft een volledige bibliografie. Ik noem hier alleen de
wetenschappelijk werken en de reisbeschrijvingen die betrekking hebben op Perzië:
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Jane Dieulafoy: La Perse, La Chaldée, la Susiane, relation de voyage (Parijs 1887); A
Suse, Journal des fouilles, 1884-1885 (Parijs 1888). Marcel Dieulafoy: Les Origines de
l'architecture du Moyen Age et ses rapports avec l'architecture perse (Parijs 1887);
L'Acropole de Suse, d'après les fouilles en 1884, 1885, 1886, sous les auspices du musée
du Louvre (Parijs 1893).
Zie zijn publicaties Mission Scientifique en Perse (Parijs 1894) en Histoire et travaux de
la Délégation en Perse du Ministère de l’Instruction Publique. 1897-1905 (Parijs 1905).
Foto’s (veelal snapshots) door De Morgan bevinden zich in verschillende albums in
het Golestanpaleis in Teheran. Zie tevens Golestan Palace (2001) en Chevalier
(1997: 66ff).
Gran-Aymerich (1991: 11, 172ff en 313f).
Dieulafoy (1884: Deel III, 102).
Dieulafoy (1884: Deel III, 16).
Dieulafoy noemt Zinet el Medjalis en Nouzhet. Wellicht is de beschrijving van Persepolis door Arabische schrijvers overgeleverd aan Europese reizigers, die deze
voortdurend van elkaar hebben overgenomen. De Arabische beschrijving is uitgegroeid tot een Europese standaardbeschrijving.
Browne (1893: 250) deelt mee dat vlak voor zijn komst in Persepolis (1888) twee
Fransen in dienst van Marcel Dieulafoy gekomen waren om plattegronden en foto’s
te maken.
Jane Dieulafoy (1884,Vol. 47: 211).
Jane Dieulafoy (1884,Vol. 47: 212).
Jane Dieulafoy (1884,Vol. 47: 218).
Jane Dieulafoy (1884,Vol. 47: 220).
Jane Dieulafoy (1884,Volume 47: 215).
Het betreft de volgende illustraties: 1. Persepolis-Palais de Darius (graveur A.
Deroy); de bas-reliëfs zijn in vergelijking met de heliogravure onduidelijk. 2. Taureaux androcéphales (Taylor); in spiegelbeeld weergegeven. 3. Portique sud de
l’Apadana de Xerxès (Taylor); één mensfiguur ontbreekt. 4. Porte du Palais de Darius (Taylor); correcte kopie 5. Darius combattant un lion (heliogravure); in spiegelbeeld weergeven. 6. Escalier du palais de Darius (Taylor); in plaats van Jane
Dieulafoy wordt hier een Pers weergegeven. 7.Vue d’ensemble de Persépolis (Taylor); figuren voor couleur locale op gravure weergegeven 8. Combat d’un lion et
d’un taureau (H. Chapuis) ; exacte kopie 9. La Rentrée de impôts (Tofani) ; naar reconstructietekening van J. Dieulafoy.
J.A.H. Potratz, Luristanbronzen. Die einstmalige Sammlung Professor Sarre, Berlin (Istanbul 1968). Sarre bezat onder andere een collectie van 25 Luristanbronzen. De illustraties in deze publicatie gaan terug op de door Sarre zelfgemaakte foto's.
Zie Kröger (2005) voor biografische gegevens over Sarre en informatie over zijn
relatie met Ernst Herzfeld. Kröger (2010: 275ff), Potratz (1945/51: 184) en Bibliografisches Institut (1968: 1156f).
Kröger (2005: 82), Potratz (1945/51: 184), Bibliographisches Institut (1968: 1156f),
Schmidt (1935).
Sarre (1899: voorwoord).Van Iran zijn 46 foto's afgedrukt van onder andere Tabriz,
Teheran, Koum, Sultanabad, Dizabad, Behistun en Takht-e Bustan. Zijn reis verliep
van Constantinopel langs de zuidkust van de Zwarte Zee door de Kaukasus naar
de Perzische grens via Tabriz naar Teheran, Qum, en van daaruit naar Mesopotamië,
door de Syrische woestijn via Palmyra naar Damascus en terug naar Constantinopel. Hierna bezocht Sarre zelf de steden Buchara en Samarkand.
Sarre (1901: 2f) en (1910: 1f).
F. Sarre, Die Kunst des alten Persien, Bruno Cassirer Verlag (Berlijn 1922).
Morey (1952: 1ff), Kröger (2005:45ff).
Kröger (2005: 45ff). Zie Gunter/Hauser (2005) voor een uitgebreide biografie en
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bibliografie van Ernst Herzfeld.
239. In deze publicatie bevinden zich naast foto’s van Herzfeld tevens foto’s van Burchardt en Sarre. Herzfeld vermeldt de moord op Burchardt (p.VII) en het gegeven
dat Sarre na de oorlog geen toegang tot Perzië meer had (p.VIII).
240. Het “Oriental Institute” werd in 1919 door Breasted opgericht met behulp van giften van John D. Rockefeller Jr. Het instituut verricht onderzoek naar de oorsprong
van de westerse cultuur in het antieke Midden-Oosten.
241. Kröger (2005: 45ff). Zie Gunter/Hauser (2005).
242. Ook het Metropolitan Museum of Art in New York heeft persoonlijke documenten
van Herzfeld in het archief. In het Oriental Institute in Chicago bevinden zich veel
foto’s van Herzfeld uit de vroege jaren dertig.
243. Dusinberre (2005: 137ff).
244. Ibidem. Dusinberre vermeldt dat Herzfeld in maart 1924 één week in Persepolis
was. In de publicatie Rapport sur l’état actuel (p. 5) schrijft Herzfeld dat hij in maart
1924 vijftien dagen op het terras heeft vertoefd.
245. Herzfeld (1928: 3ff), Dusinberre (2005: 143f). Prins Firouz Mirza Qajar ‘Nosrat odDoleh’ was een zoon van prins Abdolhossein Mirza Qajar ‘Farma Farma’ en prinses
Ezzat od-Doleh Qajar (dochter van Mozaffer ed-Din Shah). Firouz Mirza was minister van buitenlandse zaken onder Soltan Ahmad Shah. Met dank aan Ferydoun
Barjesteh van Waalwijk van Doorn voor de informatie over Firouz Mirza.
246. Het boek is in een groot en klein formaat gedrukt. De lithografieën in het grote
formaat zijn van een veel betere kwaliteit en tonen de details scherper. In het
kleine formaat is de lucht weggevallen; de monumenten lijken zich in een onwezenlijke omgeving te bevinden.
247. Kröger (2005: voetnoot 8). Ook in een brief aan Herzfeld, 24 juni 1907, vermeldt
Sarre dat hij foto’s van Achaemenidische ruïnes heeft gemaakt en gekocht of van
Hermann Burchardt en Oskar Mann als geschenk heeft ontvangen. Overigens zijn
in het boek tevens foto’s van Hermann Burchardt en Oskar Mann opgenomen. Gabriel (1952: 239) Oskar Mann reisde in de jaren 1901-1903 naar Perzië. Hij was de
eerste die foto’s en afdrukken maakte van de Pahlavi-inscripties in Hadjdjiabad;
deze beelden waren van belang voor de kennis van het Midden-Perzisch.Voor Burchardt: zie hoofdstuk 4.
248. In dit verslag bevinden zich geen foto’s. Wel heeft Weld-Blundell de bij de expeditie
aangesloten Italiaanse vakman Andrea Giuntini en zijn zoon opdracht gegeven om
afdrukken van papier-maché van de bas-reliëfs te maken. De afgietsels van deze afdrukken werden destijds door bekende musea in Londen, Berlijn en Parijs aangekocht. Zie tevens Simpson (2007: 161) en Curtis (2000: 88).
249. Herzfeld (1910: 104f).
250. Schmidt (1953: 39) De precieze datum van de start van de bouwactiviteiten in Persepolis is niet bekend. Schmidt suggereert 520 v. Chr., het jaar waarin Darius rust in
zijn rijk had gebracht. In dit jaar werd in opdracht van Darius ook gestart met het
vervaardigen van het Behistun-monument.
251. Schmidt (1953: Persepolis I: 39ff).
252. Zie bijvoorbeeld de leeuwenpoort in Hattusa (huidige Boğazkale, Turkije), de
hoofdstad van de Hettieten, vanaf 1700 v. Chr.
253. Gustave Jéquier (1868-1946) was een Egyptoloog en lid van Jacques de Morgans
expeditie naar Susa in 1901.
254. Het betreffen de volgende foto’s: Hermann Burchardt: Graf Artaxerxes II, Graf Artaxerxes III, Gezicht op Persepolis vanuit zuidoosten, Poort van alle Landen vanuit
westen, Poort van alle Landen vanuit oosten. Ernst Herzfeld: Graf VI, binnenzijde.
Onbekende fotograaf: Reliëf Apadana, Gezicht op Persepolis vanaf de rotsgraven,
Reliëf Koning in gevecht met leeuw (Honderd-Zuilenhal), Reliëf Medische wachten
(paleis Darius), Reliëf Audiëntie (Honderd-Zuilenhal), Deurpost paleis Darius. In de

255.

256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.

bijlage de twaalf foto’s van Sarre: Gezicht op terras vanuit het westen, Toegangstrap,
Poort van alle Landen (vanuit zuiden), Poort van alle Landen (westelijk deel), Poort
van alle Landen (oost ingang), Poort van alle Landen (west ingang), Apadana, Paleis
Darius, Trap paleis Xerxes, Reliëf Koning met bedienden (Centraal Gebouw), Reliëf
Koning met Lijfwacht (Honderd-Zuilenhal), Reliëf Koning op de troon (HonderdZuilenhal).
Vuurman/Martens (1999: 25f). Sarre verzamelde tijdens zijn reizen vele foto’s zonder in zijn publicaties de betreffende fotograaf te noemen, wat in die tijd ook niet
zo gebruikelijk was. De glasplaten van Sarre worden in het fotoarchief van het
Museum für Islamische Kunst in Berlijn bewaard. De camera en de fotografische
uitrusting van Sarre waren afkomstig van de firma A. Stegemann, Berlijn. Dank aan
dr. Jens Kröger van het Museum für Islamische Kunst.
Zie Vuurman/Martens (1999: 14ff) Sarre heeft waarschijnlijk Sevruguin de opdracht
gegeven foto’s in Persepolis te maken.
Root (1979: 303ff).
Schmidt (1953).
Schmidt (1953: 3f).
Zie bijvoorbeeld de composities van de foto’s door Oveis Mirza in het Golestanpaleis Teheran (album nr. 95): op zijn sfeervolle foto’s van Persepolis bevinden zich
vele Perzen op, naast of tussen de antieke monumenten.
Morgan, De (1905: 104f) en Vuurman (2013: 32ff).
Zie Weston (1921: 401).
Sancisi (1989: 34f) en Mousavi (2002: 220) merken op dat de foto’s van Stolze het
kwalitatief niet kunnen opnemen tegen de tekeningen van Flandin en Coste en de
latere foto’s van Dieulafoy en zijn van mening dat hierdoor het resultaat niet opweegt tegen de moeite en het geld die een en ander heeft gekost. Deze waardering
gaat voorbij aan Stolzes prestatie, zijn fotografische techniek en het feit dat zijn reportage lange tijd de enige was.

Hoofdstuk 4
264. Hotz (1899: 349).
265. Brochure Thomas Cook & Son, Information for Travellers in Persia (Londen ongedateerd), pag. 1. (Collectie Hotz, UB Leiden, Hotz doos: ’Perzië. Wegen A-J’): Reizigers konden ook kiezen om per stoomboot naar Trabzon (Turkije) te varen om van
hieruit per karavaan naar Perzië te gaan. Zie ook Hotz (1899: 349) voor alternatieve routes.
266. Dunlop (1912: 378 en 412) De Oostenrijker Riederer had in 1875 de opdracht
ontvangen het Perzische postwezen te organiseren.Vele Europeanen hebben gebruikgemaakt van de posthuizen. ‘A Journey through Persia’, Auckland Star, Rôrahi
XXI, Putanga 134, 7 Pipiri 1890, pagina 3 (Zie website:
http://paperpast.natlib.govt.nz/cgi-bin/paperpast?a=d&d=AS18900607.2.49.14&e)
(Laatst geraadpleegd 23 december 2013). Brochure Thomas Cook & Son, Information for Travellers in Persia (Londen 1912). (Collectie Hotz, UB Leiden, Hotz doos:
Perzië. Wegen A-J’). Stolze en Andreas (1885: 29) De Perzische regering keerde aan
de beheerders een jaarlijks bedrag uit, alsook graan en stro. De meeste stations
verkeerden in een slechte staat.
267. Nasser ed-Din Shah had tijdens zijn derde reis door Europa in 1889 ook Engeland
bezocht en de politieke en economische relaties met dit land verstevigd. Thomas
Cook zorgde in opdracht van de Engelse regering voor de organisatie van de reis
van de sjah. Tevens aangemoedigd door de Britse gezant Sir Henry Drummond
Wolff te Teheran, waren de heren op 20 oktober 1889 uit Londen naar Perzië
vertrokken.
268. ‘A Journey through Persia’, Auckland Star, Rôrahi XXI, Putanga 134, 7 Pipiri 1890, p.3
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276.
277.
278.
279.

280.

281.

282.

(Zie website: http://paperpast.natlib.govt.nz/cgibin/paperpast?a=d&d=
AS18900607.2.49.14&e).
Een farsakh is de afstand die een beladen muildier in één uur kan afleggen. Brochure Thomas Cook & Son, Information for Travellers in Persia (Londen 1912), pag. 1
en 13. (Collectie Hotz, UB Leiden, Hotz doos: Perzië. Wegen A-J’). Er bevindt zich in
deze doos een soortgelijke, niet gedateerde brochure van Thomas Cook over Perzië. Waarschijnlijk samengesteld na de reis van de heren Cook.
Chevedden (1981: 1ff), Perez (1988: 35f) Fotografen die zich in het Midden-Oosten
hadden gevestigd waren onder andere: In Beiroet: R. Dumas (1860) en Felix Bonfils,
in Egypte: Luxor: A. Beato, Port Saïd: H. Arnoux en G. Zangaki, in Istanbul: E. Caranzq en J.P. Sébah.
De vroegste reisgids over Perzië van Thomas Cook & Son die ik heb kunnen vinden is in 1912 gepubliceerd.Volgens deze reisgids is de reisorganisatie in 1841 opgericht.
Myron Bement Smith Collection, Freer Gallery of Art/Arthur M. Sackler Gallery,
Washington D.C. Brief van F.R. Wulsin d.d. 31.1.1933 aan Myron Bement Smith.
Wulsin, archeoloog, antropoloog en socioloog was in 1930 en 1931 in Perzië
geweest en geeft diverse reisadviezen. Dank aan Colleen Hennessey, voormalig
conservator, voor de inzage van dit archief. Myron Bement Smith heeft tevens
foto’s van Sevruguin verzameld. Zie hoofdstuk 5 voor wat betreft Sevruguin en de
bijlage voor de inventarisatie van de door Sevruguin gemaakte foto’s van Persepolis, die zich in het Myron Bement Smith collectie van de Freer Gallery of Art/Arthur M. Sackler Gallery in Washington D.C. bevinden. De Harvard University
Library, Peabody Museum Archives, bevat een collectie foto’s van Perzië door
Wulsin uit de periode 1930-1931 (56-55: photograph collections).
Chevedden (1981: 7f); Sui (2008: 10f).
Vuurman (1998: 167ff) en Vuurman/Martens (1999: 14ff).
In een reisgids en –verslag van de “Medical Society of London” uit 1898, wordt
voor hun bijzondere leden, genaamd fellows, een reis naar Perzië aangeboden. Het
programma van de reis is tevens weergegeven. (Hotz doos ‘Perzië, Reizen A-C’
Universiteitsbibliotheek Leiden).
Zie Écho de Perse. Jounal Politique, Littèraire et Commercial (Teheran November
1886), p. 4 en (April 1887), p. 4 voor advertenties van de Perzische fotograaf Abdoullah Mirza.
Zie bijvoorbeeld F.G. Kenyon en George Francis Hill, How to observe in Archaeology.
Suggestions for travellers in the Near and Middle East (Londen 1920).
Leijerzapf (1978: 46), Perez (1988: 45f).
Wells ( 2009: 65) Foto’s van alledaagse objecten bijvoorbeeld hebben het kijken
van mensen beïnvloed. Sontag (1973: 203ff) beschrijft haar ervaring in China, waar
men geen interesse toonde om alledaagse objecten te fotograferen, omdat men er
geen esthetische waarde aan toekent.
Said-Ruete (1932: 27f) was de zoon van de zakenman Rudolph Heinrich Ruete and
Emily Seyyida Salme Said-Ruete, prinses van Oman en Zanzibar. Universiteitsbibliotheek Leiden, Oosterse collecties, Collectie Said-Ruete, SR-56 (fotoalbum). Dank
aan Dr. Arnoud Vrolijk, conservator en Prof. Dr. J.J. Witkam, voormalig conservator,
voor de inzage van dit album.
Spurr (2002: 193ff). Het album bevindt zich in de collectie van het Harvard Sacklers
Museum, Cambridge, Massachusetts en bevat 422 foto’s, waarvan 101 door Antoin
Sevruguin en 32 door Sevruguin in opdracht van Graham zijn gemaakt. De rest betreft snapshots door Graham. Naast foto’s bevat het album acht aquarellen en twee
programma’s van de paardenraces. Spurr bespreekt tevens de compositie van de albumpagina’s die zorgvuldig door Graham zijn uitgedacht en samengesteld.
In het album van Said-Ruete bevinden zich de verzamelde albumen foto’s van

Persepolis door Sevruguin.
283. Ronald Sinclair (Reginald Teague-Jones), Iranian Adventure.To India by the Back Door
(1926), p. 228. Een ongepubliceerd manuscript. British Library, Reginal Teague-Jones
collectie, MSS Eur C313/32. In het manuscript bevinden zich drie snapshots van
Persepolis. Deze tonen: De Poort van alle Landen (no. 69), het Paleis van Darius
(no. 68) en een deurpost met een bas-reliëf van twee lijfwachten (no. 67). In een
brief van John Gardener, voormalig ambassadeur in Kabul, van d.d. 10 april 1970
wordt het boek bij de uitgever aanbevolen. Wellicht heeft de auteur vele jaren later
de tekst aangepast om het alsnog gepubliceerd te krijgen.
284. The Illustrated London News, 8 februari 1852, 184.
285. Roosenboom (1996: 203ff) voor een overzicht van diverse grafische technieken. Pas
met de Woodburytypie (1864) en de lichtdruk (1869) lukte het om het fotografische negatief goed weer te geven.
286. Polak (Wenen: 1876: 6f). Dunlop (1912: 374ff), Stolze en Andreas (1885: 2f).
287. Assemi (1975: 1ff) voor het leven en werk van Ernst Hoeltzer. Scarce (1976: 1).
De wens het oude Perzië voor het nageslacht te bewaren blijkt uit correspondentie van Hoeltzer met zijn familieleden in Duitsland. Zie ook Stein (1984: 264ff),
Chevedden (1981: 6), Perez (1988: 177), Iranian Cultural Heritage Organization
Documentation Center (2004: 15ff).
288. Assemi (1975: 9), citaat Ernst Hoeltzer.
289. Brugsch (1886: 350ff). Het betreft een standaardverhaal waarin persoonlijke indrukken zijn verweven.
290. Joseph Arthur de Gobineau (1816-1882) was een Frans schrijver, oriëntalist en
diplomaat in Perzië ten tijde van Nasser ed-Din Shah. Hij heeft vele werken
geschreven, onder andere Trois ans en Asie (Parijs 1859), over zijn eerste reis in
Perzië en Les religions et philosophies dans l’Asie centrale (Parijs 1865), over het
Babisme. Hij was in het bezit geraakt van het enige complete manuscript betreffende de vroege geschiedenis van het Babisme in Perzië.
291. Brugsch (1863: 143).
292. Brugsch (1863: 152).
293. Brugsch (1863: 153).
294. Ussher (1865: 562f).
295. Ussher (1865: 543).
296. Vámbéry (1867: 205).
297. Zie tevens Ardalan (2003: 47).
298. De Hond (2004: 24ff). Er waren meer dan 700 oosterse objecten in deze curieuze
verzameling van unieke kunstwerken en goedkope toeristenprullaria. In 1872
verhuisde Lycklama à Nijeholt met zijn collectie naar Cannes in Zuid-Frankrijk.Vandaag de dag wordt deze in Musée de la Castre tentoongesteld.Voor een catalogus
van het museum van Lycklama à Nijeholt, waarin alle objecten zijn gecatalogiseerd
en beschreven: M.E. Massenot, Musée de M. le chevalier T.M. Lycklama à Nijeholt,
Notice déscriptive provisoire (1871). In de collectie bevindt zich een foto van prins
Abdosamad Mirza Qajar ‘Ezz od-Doleh’, de halfbroer van Nasser ed-Din Shah.
299. Lycklama à Nijeholt (1873: 466).
300. Mounsey (1872: vf).
301. Brochure Thomas Cook (Londen 1912).
302. Mounsey (1872: 217f).
303. Zie http://harpers.org/subjects/SGWBenjamin: In Harper’s Magazine: Domestic and
court customs of Persia (januari 1886) en The Taziêh, or passion play in Persia
(februari 1886). Zie ook zijn boek Art in America: a critical and historical sketch (New
York 1880) over negentiende-eeuwse Amerikaanse kunst. En tevens New York
Times, 20 juli 1914.
304. J. Malcolm, The History of Persia, from the most early period to the present time
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(Londen 1815). Ferdinand Justi Geschichte des alten Persiens (Berlijn 1879).
305. Voor een uitgebreide biografie zie: Wright (Acta Iranica,Vol I, 465-471), ODNB,
2004, 792-802), ODNB (2004: 792-803).
306. Curzon (1892: 153).
307. Curzon (1892: 131).
308. Curzon (1892: 132).
309. De foto’s hebben de volgende onderschriften: 1. Panorama of Persepolis from the
East; 2. Main Staircase; 3. Colossi of the Porch of Xerxes; 4. Northern Staircase and
Platform of Hall of Xerxes (foto van Sevruguin); 5. Combat of King and Griffin –
Palace of Darius; 6. North Doorway – Hall of a Hundred Columns; 7. Palace of Darius; 8. East Staircase, Palace of Xerxes; 9. South Doorway, Hall of a Hundred Columns; 10. North Tomb behind Persepolis.
310. Vuurman/Martens (1999: 25f). Hierin wordt gesteld dat Sevruguin in opdracht van
Friedrich Sarre rond 1900 in Persepolis heeft gefotografeerd.
311. British Library, Oriental and India Office Collections, Album 430/69, Curzon,
George Nathaniel. Met dank aan dr. John Falconer voor de inzage van verschillende
fotoalbums betreffende Perzië.
312. Wickens (1990: 483f).
313. Malcolm (1769-1833) heeft tussen 1799 en 1810 Persepolis driemaal bezocht. Hij
was voor diverse Engelse diplomatieke missies in Perzië.
314. Browne (1893: 254).
315. In het reisverslag van Browne, dat in 1950 is uitgegeven, is een gedenkschrift van Sir
E. Denison Ross opgenomen, alsook een foto van Browne in Perzische klederdracht.
316. Bleibtreu (1894: 192f).
317. De Balloy (Franse minister in Teheran) heeft in 1895 van Nasser ed-Din Shah voor
Frankrijk het alleenrecht op archeologische opgravingen weten te verkrijgen. Zie
boven p. 62 en 76.
318. Zie bijvoorbeeld Jane Dieulafoy, Le Tour du Monde (1883, vol . 45, 62ff).
319. Waarschijnlijk heeft hij dertien zuilen bij de Apadana en twee zuilen bij de Poort
van alle Landen geteld.
320. Lefèvre-Pontalis (1894: 101, voetnoot 1).
32. Armenië maakte sinds 1454 deel uit van het Ottomaanse rijk. Eind negentiende
eeuw kwamen Armeniërs voor hun onafhankelijkheid in opstand.Velen werden bij
pogroms tussen 1893 en 1895 (ten tijde van Abdul Hamid II) gedood. De Armeense
diaspora nam in deze tijd toe.
322. De beschrijving van Persepolis door Binning (Volume II) voegt weinig toe aan de
kennis over wat er van de site bekend is. Opmerkelijk is dat hij weergeeft dat als hij
had kunnen tekenen, hij wel iets had kunnen toevoegen. Binning geeft ook informatie over reisbenodigdheden die reizigers die naar Perzië willen reizen, het beste
kunnen meenemen.
323. Bigham (1897: 138).
324. Zie ook verschillende publicaties in die tijd zoals E.G. Browne, The Persian Revolution of 1905-1909 (Cambridge 1910).
325. Avery (1967: 106ff).
326. Malandra/Acta Iranica (2008: 318ff) voor een uitgebreide biografie. Williams Jackson
heeft in de periode van 1901 tot 1926 verschillende reizen naar Perzië en India gemaakt. Hij heeft veel gepubliceerd en gefotografeerd.
327. Williams Jackson (1906: 313).
328. Williams Jackson (1906: 315).
329. Schmidt (1953: 129).
330. Williams Jackson (1906: 320).
331. A.O Wood. De voornamen zijn niet bekend.

332. Crawshay Williams (1907: vii).
333. Crawshay Williams (1907: 210).
334. Zie Fryer, A New Account of East-India and Persia, in Eight Letters: Being Nine Years Travels, Begun 1672 and Finished 1681 ...(Londen 1698).
335. Crawshay Williams (1907: 219f).
336. Bradley-Birt (1909: 184).
337. Zie De Silva e Figueroa, L’ambassade de D. Garcias de Silva Figueroa en Perse (Parijs
1667), (Vert. F. de Wicquefort). Herbert, Some years travels into divers parts of Africa,
and Asia the Great. Describing more particularly the Empires of Persia and Industan
(Londen 1677).
338. Bradley-Birt (1909: 177f).
339. Bradley-Birt (1909: 189f).
340. In 1898 was haar boek Through Persia on a Side-Saddle gepubliceerd. Sykes beschrijft
hierin voornamelijk haar verblijf in Teheran en Kerman.Vanuit Kerman reisde ze
samen met haar broer Sir Percy M. Sykes naar India.Via de Perzische Golf kwam zij
vervolgens weer in Basra aan. Ze bezocht via de rivier de Karun de plaats Ahwaz
en keerde terug naar Basra om vanhier weer naar Teheran te reizen. Ook in dit
boek bevinden zich foto’s van Sevruguin.
341. Dunlop (1912: 412).
342. Cambridge University Library, E.G. Browne Collection, Brieven van Dunlop aan
Browne d.d. 9 oktober 1896 en 2 januari 1897. Zie tevens Wagenvoort (1926: 43).
343. Engelberts (2000: 87).
344. Dunlop (1912: 39).
345. Rijksmuseum RP-F-F01048/ Het album heeft de titel H. Dunlop Shiraz, Perzië 18901895. Naast Perzië bevat het album foto’s in verschillende technieken van Schotland, China, Moscou, Berlijn en Montreal. De plaatsen in Perzië betreffen
voornamelijk Teheran, Shiraz, Isfahan, Bushehr, Kasvin, Kazerun en Pasargadae. Opvallend is Dunlops belangstelling voor telegraaflijnen, posthuizen, bruggen, gebergten en passen. De thematiek sluit aan bij die van de Hotz-albums. Met dank aan
Mattie Boom, conservator fotografie Rijksprentenkabinet, voor de inzage van dit
album.
346. Weston (1921: 465).
347. Wagenvoort (1926: 51f).
348. Wagenvoort (1926: 52).
349. Wagenvoort (1926: 53).
350. In de fotocollectie van Albert Hotz, Universiteitsbibliotheek Leiden bevindt zich
een foto waarop beide namen gebeiteld in steen te zien zijn. Album 9 – 95/260 ‘Inscription of travelers, names on the porch of Xerxes. A. Backer 1704, C. de Bruyn,
1704’.
351. Wagenvoort (1926: 43) wijst op Dunlops boek en merkt hierover het volgende
op: ‘Onze landgenoot, de heer H. Dunlop, heeft een jaar of tien geleden een boek
over ‘Perzië, voorheen en thans’ uitgegeven: het beste, dat over land en volk in
onze taal in onzen tijd is geschreven, of liever gecompileerd. Het is prachtig geïllustreerd en laat zich gretig lezen. Maar, voor zoover ik weet, is hij de eenige van alle
schrijvers over Perzië en zijn volk, die een goed woord over heeft voor de schriftgeleerden des lands, en het volk van fanatisme vrij spreekt. Ja, zelfs zoover gaat om
de moesjteheds en mollahs van den Sjiïtischen Islam te roemen om de beschaving,
welke zij onder hun volk hebben voorgestaan. Daar breekt m’n klomp!’
352. Nathusius schreef verschillende historische romans. Haar novelle Malmaison werd
in 1922 verfilmd. Zij was dochter van de conservatieve publicist en politicus Philipp
von Nathusius-Ludom. In Perzië ontmoette zij Max Kirsch die ook zijn reiservaringen publiceerde.
353. Nathusius (1926: 70).
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354. Nathusius (1926: 73).
355. Norden heeft meerdere reizen in het Midden-Oosten, Azië en Afrika gemaakt en
verschillende reisboeken geschreven zoals White and Black. In East Africa: a record
of travel and observation in two African Crown colonies (Boston, 1924). Hij was een autoriteit op het gebied van hekserij en bijgeloof in Afrika en Azië (The Straits Times, 3
december 1931, p. 19).
356. Norden (1928: 9).
357. Norden (1928: 176).

373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.

Hoofdstuk 5
358. Zie voor foto’s: Safi (1995) en Cultural Research Bureau & Cultural Heritage
Organization (1998).Voor foto’s van Khorheh: Adle (2000: 11ff).
359. Afshar (1983: 261ff).
360. Tahmasbpour (2009). Nasser ed-Din Shahs vroegste foto is die van Hajji Rida, een
lakei van Fath Ali Shah, gedateerd in1861-2.
361. C. Adle, Āshnāi bā cinema va nakhostin gāmhā dar filmbardāri va filmsāzi dar Iran,
Tavoos Quarterly, no. 5, 6, 2001, 84 en M. Tahmasbpour, Nāser al-Din Shah-e ‘akkās,
Tehran (Nashr-e Tārikh: 2009), p.207-212. Adle/Zoka (1983: 252ff). Richard had
medicijnen in Engeland gestudeerd en beheerste vele talen, behalve het Perzisch.
362. Adle/Zoka (1983: 252ff).
363. Adle/Zoka (1983: 252ff), Afshar (1983: 261) bericht dat Fochetti biologieleraar was.
Zie Polak (1876: 12) voor een beschrijving van de taken, de resultaten en de omstandigheden waarin de leden van de Oostenrijkse missie in Perzië reisden en leefden. De officieren Kumoens, Zatti en eerste luitenant Remiró waren naast Polak en
Krziz de andere leden van de missie. Dank aan Dr. Egger van het Österreichisches
Staatsarchiv, Kriegsarchiv, Wenen, voor de biografische informatie over Krziz. Zie
tevens Egger (1968: 309).
364. Adle/Zoka (1983: voetnoot 2). Waarschijnlijk moeten de aantallen 1039 en 42.132
worden gereduceerd, omdat de Perzische woorden ‘aks’ en ‘album’, die in de catalogus van mevrouw Badri Atâbây, voormalig conservator van het Golestanpaleis,
staan vermeld, niet alleen worden gebruikt voor ‘foto’ en ‘album’, maar ook ‘gravure
of miniatuur’ en ‘gravure- of miniatuuralbum’ kunnen betekenen. Afshar (1983:
275f) heeft 20.000 foto’s voor de universiteitsbibliotheek in Teheran op microfiches
laten zetten.
365. Adle/Zoka (1983: 278).
366 . (Achour-)Vuurman, Pérez González and Sheikh (2008: 57f). In de Hotz-fotocollectie
van de Universiteitsbibliotheek Leiden bevinden zich voorbeelden. De portretfoto’s
van Zil-es-Sultan door Albert Hotz hebben eenzelfde compositie als die van de
Duitse professionele fotograaf Ernst Hoeltzer. De foto’s tonen de gouverneur in
een zelfbewuste houding, op een identieke wijze poserend in hetzelfde interieur.
367. Afshar (1983: 270ff).
368. Adle/Zoka (1983: 262ff) leidt dit af uit een zelfportret van Malek Qâsem Mirzâ, gemaakt naar een originele daguerreotypie uit 1839-1847.
369. Garztecki (1977:48). Henisch (1980: 310). In 1880 heeft Nasser ed-Din Shah verschillende fotografen in Warschau de titel By Appointment to the Shah verleend.
Zie Amanat (1997: 424ff) voor Nasser ed-Din Shahs beeldvorming van Europa.
370. Diba (1998: 42) en Ekhtiar (1998: 60).Vuurman (2011): voor (interieur)foto’s van
Hotz’ handelshuis in Teheran. Tahmasbpour (2009), Safi (1995) en Cultural Research
Bureau (1998): voor foto’s van de sjah en het hofleven.
371. Zie voor een portret van Nasser ed-Din Shah: The Illustrated London News d.d. 6
december 1856 en Le Monde Illustré d.d. 27 juli 1889.
372. Holland (2009: 132f). André-Adolphe Disdéri heeft de cartes de visite in 1854 uitgevonden. Het was een poging om foto’s op een snelle en goedkope wijze, als
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384.
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massaproducten, aan de man te brengen. De eerste fotoalbums zijn geen familiealbums, maar cartes de visitealbums.
Een aantal van zijn foto’s bevindt zich in de Hotz- en Leeuwenburgh-fotocollectie
van de Universiteitsbibliotheek Leiden.
Vuurman (2011).
Jansen (2001: 21 en 2004: 9ff),Vuurman (2004: 23ff).
Wellicht bevinden zich in Europese privécollecties ook nog foto’s van Perzië door
Europese en inheemse fotografen.
Piemontese (1972: 262).
Adle/Zoka (1983:256).
Adle/Zoka (1983: 256 en voetnoot 38). Dit album wordt door Adle in detail beschreven in zijn notities aan de Iraanse Minister van Financiën, getiteld 'Albomxâneye Kâx-e Golestân',Yâddâstha, 1983, fols 35r 42r.
Golestanpaleis albumno. 335. Op de eerste pagina van het rood pluchen album met
de goudkleurige letters ‘A.S.M. Nasr-Eddin Shah. Empereur de Perse’, (35,5 x 30,5
cm) wordt in het Perzisch vermeld dat Pesce naar Persepolis (22 foto’s) en Naqshe Rustam (4) is geweest om foto’s te maken. Andere plaatsen waar Pesce heeft gefotografeerd zijn: Shiraz (7), Pasargadae (1) en Teheran (2, niet gesigneerd).
BSFP (1860: 113), BSFP (1862: 186 en 199) en Perez (1988: 203).
De foto’s van Pesce bevinden zich in meerdere collecties in Europa en de Verenigde
Staten. Piemontese (1972: 262). Stein (1984: 259) noemt een album in Italiaans
privébezit waarvan wordt aangenomen dat dit het album is dat Pesce naar Cavour
heeft gestuurd. Het bevat 50 calotypieën van vergezichten, gebouwen, tuinen en
straten in Teheran. Daarnaast bevat het foto’s van Persepolis, Naqsh-e Rustam en
Takth-e Rustam. Het album dat Pesce Wilhelm I van Pruisen toestuurde, bevindt
zich in het Metropolitan Museum of Art, New York. Het bevat 75 zout- en albuminedrukken. Zie tevens Bonetti/Prandi (2010: 98ff, 175ff, 196ff) waarin vele foto’s van
Pesce zijn opgenomen, zoals die uit de fotocollectie van het Metropolitan Museum
(The Wilkinson Album), de fotocollectie Herzog, Basel en het museum van de
gebroeders Alinari, Florence.
De foto’s zijn door Arthur de Gobineau, eerste secretaris van de Franse Legatie
(1855-56), aan de Bibliothèque nagelaten. Naast Persepolis bevinden zich in de collectie ook foto’s van o.a. Naqsh-e Rustam, Teheran en Isfahan.
Lieutenant-colonel Victor François Brongniart (1809-1868) heeft tijdens zijn officiële missie naar Iran (1858-1861) een album met Perzische miniaturen, kalligrafieën
en met foto’s van de eerste Europese fotografen samengesteld. Naast foto’s van
Pesce, treft men in dit album foto’s van Carlhian en Giannuzzi aan. Musée Guimet
heeft het album op 17 januari 1949 ontvangen van Marcel Brongniart (1880-1955),
de neef van Victor.
Het album (oblong 227 x 292 mm) bevat tevens zout- en albumine drukken van
Persepolis. Het is op 12 mei 1860 door Pesce geschonken aan Henry Rawlinson
die als Brits gezant vanaf eind 1859 in Teheran werkzaam was. Het was een afscheidsgeschenk. Met dank aan Mattie Boom, conservator fotografie Rijksprentenkabinet, voor deze informatie. Zie tevens www.northnorfolknews.co.uk, North
Norfolknews, vrijdag 30 september 2011: Het album werd op die dag voor
£39.000 verkocht aan een Londense handelaar (Veilinghuis Keys te Aylsham,
Engeland, veilingnummer 1365).
Voor een beschrijving van de Brongniart-fotocollectie: Sheikh (2003) en
Bonetti/Prandi (2010: 176f).
In het boek van Friedrich Rosen Persien in Wort und Bild (Berlijn 1926) bevinden
zich vele foto’s van Sevruguin, waaronder negen van Persepolis.
Zie voor een meer uitvoerige biografie van Sevruguin:Vuurman (1998),
Vuurman/Martens (1999) en Krasberg (2008).
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389. Zie (Achour-)Vuurman (2007: 93ff) voor een biografie en beschrijving van de fotocollectie van Ermakov van het Georgisch Nationaal Museum in Tbilisi. Zie tevens:
Georgian National Museum (2014).
390. Zie hoofdstuk 4 Curzon. In Persia and the Persian Question (Londen 1892) zijn foto’s
van Sevruguin van Persepolis als illustraties opgenomen.
391. Voor een biografie van Hotz: Engelberts (1995 en 2000) en Vuurman (2011).Voor
een beschrijving van de Hotz-fotocollectie van de Universiteitsbibliotheek Leiden:
Vuurman (2011).
392. Zijn reis, zoals die uit zijn albums is te reconstrueren, verliep van Bender-Abbâs
aan de Straat van Hormoes naar Bushehr en Khark aan de bovenzijde van de
Perzische Golf naar Basra, aan de monding van de Eufraat en de Tigris. Daarna
stroomopwaarts naar Bagdad en afwaarts naar Bender-Nasiri. Vanaf de monding
van de Karun-rivier noordelijk naar Ahwaz en Shushtar. Vervolgens over land van
Bushehr via Daliki naar Kazerun en Shîrâz in Fars, via Persepolis en Pasargadae
naar Isfahan. Vandaar via Sultanabad, Qum naar Teheran. Vanhier gaat hij westwaarts via Tabriz de Russische grens over naar Jerevan, Tiflis en Vladikavkaz met
een oversteek naar Istanbul.
393. Hotz (1911: 15ff).
394. Suermondt (1996: 139ff). Zie ook Roodenburg (2002) voor volkenkundige fotografie vanaf 1860. Driessen (2001: 15ff) Ook binnen de oriëntalistiek in Nederland
nam de belangstelling voor de etnografische en sociale context toe. De activiteiten
en studies van Snouck Hurgronje zijn goede voorbeelden. Zijn boek Mekka (188889) vertelt de lezer over de geschiedenis en het dagelijkse leven in deze stad. Het
doen van onderzoek ter plaatse was nieuw.Voorheen waren studies over de islam
alleen gebaseerd op onderzoek van teksten. Uit correspondentie blijkt dat Hotz
persoonlijk contact had met Snouck Hurgronje (UB, Oosterse handschriften, collectie Haccius, brief Snouck-Hurgronje aan Hotz d.d. 22 juli 1920). Zie Witkam
(2007). In dit boek zijn vele vroege foto’s van Mekka opgenomen.
395. Hotz (1911: 34).
396. Hotz (1911: 34f) Het betreft de foto ‘General view taken from the north side of
the northern platform/ 260’ van de Universiteitsbibliotheek Leiden. Zie ook:
Vuurman (2011).
397. Zie tevens in dit hoofdstuk de snapshots van Sykes (1901), Rigby (1903),Van Eelde
1925 en Roussel (1927). Zie hoofdstuk 4 voor snapshots van Perzië, maar niet van
Persepolis, van William Graham (1897) en Said-Ruete (1910).
398. Richard Pares, rev. H.C.G. Matthew (Oxford Dictionary of National Biography:
www.oxforddnb.com). Dank aan Dr. John Gurney voor zijn informatie over E.G.
Browne.
399. Ella C. Sykes (1898: 16 en 347).
400. Vers Ispahan verscheen tussen december 1903 en februari 1904 in het tijdschrift
La Revue des Deux Mondes. Hierna werd het in boekvorm uitgegeven.
401. Loti (1904), (1989: 3).
402. Met dank aan dr. David Bodin, conservator van “Maison de Pierre Loti”, Rochefort.
Quella-Villéger (2012: 158ff). In dit boek bevinden zich van Loti verschillende foto’s
van Persepolis. Zie tevens Potel (1997).
403. Reginald Teague-Jones (alias Ronald Sinclair) (1926: 226).
404. ODNB (2004, 560-563).
405. Sykes (1902: 325).
406. Sykes (1902: 324).
407. Inventarisatie no. Bb 10/3350-S781 en Bb14/3353-S782.
408. Rigby (1921: 399).
409. Zo trok hij naar Jordanië en Mesopotamië (1894-1903), bezocht de kusten van
Klein-Azië, Syrië en Egypte (1897), reisde door het Hauran-gebergte, ten zuiden

410.
411.
412.
413.
414.
415.

416.

417.

418.
419.
420.

421.

422.
423.

160

van Damaskus (1895), verbleef in Aden (Zuid-Jemen, 1900-1901), ging via de Perzische Golf naar Maskate, Oman (1903) en voer van hieruit over de Perzische Golf
naar Perzië.
Zie Mittwoch (1926: tafel I) voor een foto van Burchardt en zijn docent Ahmed Ibn
Muhammad el-Garadi.
Zie ook hoofdstuk 3. Sarre en Herzfeld hebben zijn foto’s in Iranische Felsreliefs
(Berlijn 1910) opgenomen.
Nippa (1996: 7ff), Mittwoch (1926: 1ff).
Deze foto’s zijn niet van onderschriften voorzien. In het Nationaal archief in Jerusalem worden zijn dagboeken en correspondentie bewaard, waarin informatie over
zijn verblijf in en zijn reizen naar Jemen en Mesopotamië te vinden is.
Dank aan dr. Gisela Dombrowski (Museum für Völkerkunde Berlijn) en dr. Annegret
Nippa (Staatliches Museum für Völkerkunde Dresden) voor de informatie over
Burchardt en zijn fotocollectie.
In Muscat was hij door toedoen van Lord Curzon aangesteld. Hier onderhield hij
contacten met sultan Feisal en had hij de opdracht om de Franse invloed tegen te
gaan. Curzon achtte Britse invloed in Arabië en Perzië van belang om de kolonie
India tegen Rusland te kunnen verdedigen. Zie voor Curzon hoofdstuk 4.
Muhammarah wordt vandaag de dag Khorramshahr genoemd. Khazaal al-Kaabi was
de laatste Arabische prins die in de provincie Khuzestan regeerde. Met het aan de
macht komen van Reza Shah werd in 1925 een definitief einde gemaakt aan het
Arabische prinsdom in deze provincie.
Tijdens de EersteWereldoorlog en gedurende de naoorlogse jaren stonden de
Britse militaire en financiële zaken in Perzië regelmatig op de Brits-politieke
agenda. Curzon oefende politieke invloed uit: hij zorgde ervoor dat Cox als handelend gezant werd aangesteld en zag het Brits-Perzische verbond als zijn persoonlijke triomf. De overeenkomst gaf Engeland de vrije hand in Perzië, waardoor de
toekomst van het land veilig was gesteld en communistische invloed werd tegengehouden. Dat het verbond ook nationalistische gevoelens opriep bij de Perzische
bevolking wilde Curzon niet inzien. In zijn ogen was het verbond een oprechte
poging om Perzië onafhankelijk te laten blijven. Hij verwierp dan ook alle beschuldigingen die hem ten laste legden dat hij van Perzië een protectoraat wilde maken.
Reza Khan maakte in 1926 een einde aan het verbond. Curzon weigerde over een
nieuw verbond in onderhandeling te gaan en beschuldigde Britse diplomaten van
het falen van de Perzische politiek.
Cox spande zich in deze tijd in om een Arabische regering onder leiding van sultan
Faisal, zoon van Sherif Hussein, op te zetten en werd bij deze activiteiten gesteund
door zijn secretaris, de vermaarde Gertrude Bell (1868-1926).
Robert Pearce, Oxford DNB (Vol 13, 2004, 859ff).Voor een uitgebreid levensbericht: R.E.C. (1937).
Rijksmuseum, Collectie Bierens de Haan 03, RP-F-00-5199, Album 463. Met veel
dank aan Mattie Boom, conservator fotografie Rijksprentenkabinet, voor de inzage
van dit album. De plaatsen die in Perzië zijn gefotografeerd zijn onder andere:
Bushehr, Shiraz, Naqsh-e Rustam, Persepolis, Pasargadae, Isfahan, Teheran, Kasvin,
Rezan, Behistun en Kermanshah.
Nationaal Archief, Den Haag, Archief Ir. A.G.A. van Eelde, 1884-1931, archiefinventaris: 2.21.183.21. Het archief bevat onder andere een brievenboek, reisboekjes met
daarin aantekeningen en dossiers aangaande zijn werkzaamheden. In dit archief
bevindt zich geen informatie over zijn reis door Perzië. Wel bevinden zich in het
archief fotoalbums van zijn reizen naar: de Kaukasus (1911), Mexico (1912 en
1918), Californië, Noord Simaloer en Miri (1913) en Zuid-Amerika (1915).
Hij bezocht India, Australië, Nieuw Zeeland, China, Japan en Amerika.
Geerlings (1994) voor een biografie en informatie over Roussels werk.
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424. Vuurman (2011: 26). Het betreft correspondentie uit de Hotz- en Haccius-collectie
van de Universiteit Leiden en uit de collectie van E.G. Browne, Cambridge University Library.
Nawoord
425. In Europese fotocollecties bevindt zich behalve foto’s van Persepolis een veel
groter aantal foto’s over andere Perzische locaties en situaties: groeps- of portretfoto’s, foto’s van (antieke) architectuur en de infrastructuur en van diverse Perzische volkeren met hun zeden en gewoonten. Deze zijn meestal tijdens een reis, en
route of tijdens een diplomatieke missie gemaakt. Portretfoto’s en foto’s van de
infrastructuur en bepaalde producten waren ongetwijfeld van belang voor diplomatieke en economische relaties. De volkenkundige foto’s dienden antropologisch
onderzoek. In de collecties van volkenkundige musea bevinden zich de meeste
studiofoto’s, zogenaamde stereotypen: portretten van mensen in klederdracht, die
hun ambachten of culturele gebruiken tonen.
Samenvatting / Summary
426. Brian M. Fagan, Eyewitness to Discovery. First-Person Accounts of More Than Fifty of the
World’s Greatest Archaeological Discoveries, Oxford University Press (Oxford 1996),
p. 6.
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Bijlage
Een inventarisatie van foto’s van Persepolis (1858-1928) in Europese collecties. De namen van betreffende fotografen
zijn in alfabetische volgorde weergegeven
Basil Williams (?-?), (6 snapshots).

De foto’s hebben alle een formaat van 17 x 12 cm.
Inventarisnummer 082612 – 082694: veertig foto’s van Persepolis.
Persepolis

• Cambridge University Library.
E.G. Browne archive, box 13.
Handschrift E.G. Browne: ‘Persian photos taken by Basil Williams in 1896-7 during
his Persian journey, and given by him to me on March 9, 1897.’
Persepolis: zes snapshots, albuminedrukken.

082612
082613

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Persepolis; General view (11,5 x 9).
Persepolis. (Zicht op paleis Darius) (11,8 x 9).
Persepolis. (Zicht op Poort van alle Landen, Apadana en Paleis Darius)
(11,8 x 8,9).
Persepolis. (Close-up Bas-reliëf Koning steekt fabeldier) (11,8 x 9,2).
Persepolis. (Bas-reliëf Koninklijke wachters met lans) (11,8 x 9,1).
Persepolis. Monster killing. (Close up bas-reliëf Leeuw stier aanvallend)
(11,8 x 9,1).

082614
082615
082616
082617

Burchardt, Hermann (1857-1909): koopman en dilettant (10 foto’s).

082618
082619

• Museum für Völkerkunde, Berlijn.
2000 glasplaten, groot (13 x 18) en klein (9 x 12) formaat.
Persepolis 10 glasplaten (13 x 18 cm) .

082621

K 857 *Zicht op Persepolis vanuit het zuidoosten genomen.
K 1049 Rotsgraf Darius III.
K 1050 * Poort van alle Landen, binnenste (glasplaat gebroken).
K 1052 * Poort van alle Landen, vanuit het westen genomen (gebroken).
K 1056 Paleis Darius.
K 1472 Zicht op complex vanuit Noorden genomen. (glasplaat gebroken).
K 1473 Bas-reliëfs Apadana (gebroken).
K 1474 Bas-reliëfs Apadana.
K 1477 Idem als K 1472.
K 1479 Rotsgraf (gebroken).
K 1480 Zicht op Persepolis vanuit westen (gebroken).
De met * aangegeven foto’s zijn opgenomen in het boek van Friedrich Sarre en Ernst
Herzfeld, Iranische Felsreliefs. Aufnahmen und Untersuchungen von Denkmälern aus Altund Mittelpersischer Zeit, Ernst Wasmuth A.-G., Berlijn, 1910.

082622
082623
082624
082625
082626
082627
082628

Rearing Bull and Lion. Baze angle of steps to hall of Xerxes. (Gedeelte
trappartij van Apadana. Bas-reliëf Leeuw die fabeldier aanvalt met 3 zuilen
achter reliëf)
Combat of King and Griffion. Palace of Xerxes. (Bas-reliëf Koning die fabeldier steekt. Zie tevens foto 512 Bb van Museum Volkenkunde Leiden)
Idem als 082613, de foto is alleen meer in close-up genomen.
Hall of 100 Columns.(Een drietal deurposten met bas-reliëf Koning zittend
op troon gedragen door volkeren van alle landen.)
Hall of 100 Columns. S. Doorway. (Deurpost van soortgelijk reliëf als
082615)
Palace of Artaxerxes. (Bas-reliëf met koning. Achter hem twee dienaren
met parasol en handdoeken. Bas-reliëf zit tot op kniehoogte onder het
zand)
N. face palace of Darius. (Trap met leeuw stier aanvallend)
Persepolous (sic, afwijkend formaat 7,5 cm b x 16 cm h; op dun papier afgedrukt) Zicht op zuil met verschoven kapiteel waarnaast een westers geklede man staat. Rechts is nog een zuil voor de helft in beeld.
South Doorway. Hall of 100 Columns. Bas-reliëf Koning op troon gedragen
door volkeren van alle landen. (Close-up van 082615).
East staircase. Palace of Darius. Detail van bas-reliëfs van de trap.
Combat of King and Griffion. Palace of Darius. P.Z. Cox Bas-reliëf koninklijke held in gevecht met fabeldier.
Hall of 100 Columns. Deurpost met bas-reliëf koninklijke held in gevecht
met leeuw. Op deurpost zijn namen (graffiti) zichtbaar.
Palace of Darius.
Stair of Palace of Xerxes. (Close-up van bas-reliëfs van de trap. Tribuutbrengende figuren met geschenken.
E. staircase. Palace of Xerxes. (Idem).
Palace of Xerxes. (Bas-reliëf Ibex. Zie tevens Stolze.)

De collectie vervolgt met een aantal foto’s, afgedrukt op dunner papier, met een
zwarte rand, getekend door Cox. De foto’s kennen een andere kwaliteit (082629 tot
en met 082635). Het betreft hier Shiraz, Bisapuhr en omgeving) Het zijn snapshots
die en route zijn genomen.

Cox, Percy Zachariah (1864-1937): politiek onderhandelaar,
consul-generaal en gezant (40 foto’s).

082636

• Royal Geographical Society, Londen.
Losse foto’s van Major-General Sir Percy Zachariah Cox, 1908.
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Porch of Xerxes. Colossi (Raman headed) Façade Eastwards towards
Nc…ounlaeir? Foto van de Poort van alle Landen. Op steviger papier afgedrukt. De volgende foto’s zijn op dunner papier afgedrukt en ondertekend
door Cox.
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082642
082643
082644

082645
082646
082654
082655
082656
082657
082658
082665
082666
082667
082668
082669
082670
082671
082672
082673
082674
082675
082692

Columns of hall of Xerxes. (Zicht op Apadana en in de verte de Poort van
alle Landen.)
Hall of Xerxes showing north wall of plinth. (Zicht op Apadana en trappartij met op de achtergrond het Paleis van Darius. Op de voorgrond tenten,
paarden en kamelen.)
Camp and Porch of Xerxes. Hills in distance beyond Naksh-i Rustam.
(Gezicht op Poort van alle Landen met tenten en paarden, zadels en mensen bezig of zittend in de schaduw van de Poort. Een kampement op het
terras.)
View from S.E.(Gezicht op paleis.)
Palace of Xerxes. (Overzicht paleis. Bij één van de bas-reliëfs staat een
man.)
N. face Palace of Darius. (Gedeelte trap en bas-reliëf Leeuw een fabeldier
aanvallend, spijkerschrift en Koninklijke wachters.)
N. doorway hall of 100 Columns. Ku…? with censers in front. Different
nations below.
Southern…..tomb (…..?) at Persepolis (p 184 Curzon). Zicht op rotsgraf.
S.E. Ediface. (Deurpost met bas-reliëf Koning, parasol en twee dienaren.)
Hall of Darius. (Deurpost met bas-reliëf Koning, parasol en twee dienaren.
Zie tevens 082670)
West staircase. Palace of Xerxes. (Zicht op trap, bas-reliëfs en een aantal
deurposten)
Part of northwall of platform of Hall Xerxes. (Bas-reliëfs Apadana, sterk
overbelicht)
S.E. Edifice. (Deurpost met bas-reliëf Koning op troon gedragen door volkeren van alle landen.)
Palace of Darius. (Deurpost van één bas-reliëf met twee Koninklijke wachters met speer in hand. Graffiti is zichtbaar op deurpost en bas-reliëf.)
…..?….palace of Artaxerxes. P.Z. Cox. (Gezicht op bas-reliëf Leeuw fabeldier aanvallend. Bovenop staat een Pers. Hij is tot aan de borst gefotografeerd; zijn benen zijn weggelakt.).
Palace of Darius. King passing out of doorway with royal parasol held by
two attendants. Zie tevens 082658. Deze foto is vanuit een ander gezichtspunt genomen.
North end. Porch of Xerxes. First Colossi Bulls. (Gezicht op Poort van alle
Landen vanuit linkerperspectief in plaats van rechterperspectief.)
N.Face of Palace of Darius. Dezelfde foto als 082654)
S.E. Edifice. (Bas-reliëf Koning, parasol en twee dienaren. Bov zweeft de
godheid Ahura Mazda. In de verte zicht op bas-reliëfs)
Palace of Darius.(Bas-reliëf met twee dienaren. Zie tevens Stolze.)
S.E. Edifice. (Deurpost met bas-reliëf Koning in gevecht met fabeldier.)
General view of E. palace of Xerxes. (Gezicht op de Poort van alle Landen,

082693

Apadana, Paleis Darius en de Honderd-Zuilenhal.)
Combat of King and Griffin. Palace of Darius. Photo by Sir Percy Cox.
(Bas-reliëf Koning in gevecht met fabeldier).

Crookshank, Arthur Alexander (?-?): luitenant en majoor Royal Engineers
(13 foto’s).
• The British Library, Londen.
Album met foto’ s van Arthur Alexander Crookshank
Royal Engineers, June 1903.
Donkerrood leren album. Op de rug van het album staat vermeld: ‘Photos. South
Persia’.
Afmeting van het album: 24,5 x 30 cm. Op het eerste blad staat vermeld: ‘Presented to H.E. Lord Curzon of Kedleston etc. etc.,Viceroy of India by Lieut. Arthur A.
Crookshank, Royal Engineers, June, 1903.’
Het album telt 118 foto’s, waarvan 13 foto’s van Persepolis.
De foto’s zijn van klein formaat. De grootste is 16 x 11,5 cm. De kleinere foto’s,
snapshots, zijn 4 x 3 cm. De grotere foto’s zijn afdrukken van glasplaten. Sommige
glasplaten zijn gebroken. De foto’s zijn alle keurig van een onderschrift en precieze datum voorzien. De onderschriften zijn geschreven met zwarte vulpen. De
foto’s zijn erg vaal. Crookshank heeft wel systeem in de foto’s gebracht. De steden zijn van alle kanten gefotografeerd, de flora, de wegen en bezienswaardigheden als Persepolis, Pasargadae en Naqsh-e Rustam. Het zijn meestal snelle
vluchtige opnamen. De grotere opnamen zijn zorgvuldiger genomen. Plaatsen die
o.a. zijn gefotografeerd: Muscat (31.10.1900), Jask (1.11.1900), Bandar Abbas
(11.11.1900), Niriz (30.4.1901),Yezd (20.7.1901), Isfahan (27.10.1901), Pasargadae
(30.10.1901), Naqsh-e Rustam (5.11.1901), Persepolis (6.11.1901), Shiraz
(15.12.1901), Shapur (16.1.1902), Bushire (23.2.1902), etc. De laatste foto is op 15
april 1902 genomen.
Op veel foto’s staat een pagina met nummer afgedrukt. Nummer is in negatief opgenomen. Sommige foto’s bevatten meerdere nummers.
Persepolis
1) 430/8 (43)
2) 430/8 (44)
3) 430/8 (45)

4) 430/8 (46)
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Persepolis. Palace of Darius. 6 Nov 1901. View of ruins; faded print
B.9116 Snapshot (10b x 7,6h).
Persepolis. Palace of Darius. Interior. 6 Nov 1901. View of ruins;
faded print B. 9117 Snapshot (9,6 x 7,5).
Persepolis. Panorama of the Platform looking south and west. 6
Nov 1901. Panoramic view composed of two joined prints, the
right-hand photograph printed from a broken negative. B. 9118
(24,1 x 10,7).
Persepolis. Grand Entrance. Porch of Xerxes. 6 Nov 1901. Faded
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5) 430/8 (47)
6) 430/8 (48)
7) 430/8 (49)
8) 430/8 (50)
9) 430/8 (51)
10) 430/8 (52)
11) 430/8 (53)
12) 430/8 (54)
13) 430/8 (55)

print. B. 9119 Snapshot (7,6 x 10,2).
Persepolis. Grand Entrance. Pillars in Hall of Xerxes. 6 Nov 1901.
B. 9120 Snapshot (7,5 x 10,2).
Persepolis. King’s fighting Dragon. Hall of 100 Columns. 6 Nov
1901. Bas relief at Persepolis. Faded print B.9121 Snapshot (7,7 x
10,2).
Persepolis. The North Tomb. [of] Artaxerxes II. 6 Nov 1901.
Faded print. B. 9122 Snapshot (7,5 x 10,1).
Persepolis. Doorway. Hall of 100 Columns. King on throne and
procession. 6 Nov 1901. Bas Relief. B. 9123 Snapshot (7,6 x 10,1).
Persepolis. Doorway in Hall of 100 Columns. The King held up on
throne. 6 Nov 1901. Bas Relief. B. 9124 Snapshot (7,6 x 10).
Persepolis. King with attendant. Palace of Xerxes. 6 Nov 1901.
Bas Relief. Faded print. B. 9125 Snapshot (7,5 x 10,1).
Persepolis. The King. Palace of Artaxerxes III. 6 Nov 1901.
Bas Relief in doorway. Faded print. B. 9126 Snapshot (7,5 x 10,1).
Persepolis. The Hall of Hundred Columns etc. 6 Nov 1901.
General view. Faded print B.9127 Groter formaat (16,2 x 11,3).
Er ligt een aardige zandwal om de Honderd-Zuilenhal heen.
Persepolis. The Great Staircase and Platform. 6 Nov 1901.
General view. Faded print B. 9128 Groter formaat (16,1 x 11,4).

103.
104.
105.
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Eelde, van, Anton Gerhard Alexander (1862-1950): toerist (1 snapshot).

Curzon, George Nathaniel (1859-1925): Engels politicus (25 verzamelde
foto’s).

• Rijksmuseum Amsterdam
Collectie: Bierens de Haan 03 - RP-F-00-5199 - Album 463
Het album bevat 52 snapshots (formaat 8,5 x 14,1 cm) van een door Van Eelde
gemaakte reis door Syrië, Mesopotamië en Perzië van 2 april tot 1 juli 1925.Van
Eelde heeft de reis samen met de heren Bierens de Haan gemaakt. Het album is
door Van Eelde aan G.E. Bierens de Haan geschonken.
RP-F-00-5199/18: Persepolis. (Stagh). (14 mei 1925). Detail van het bas-relief, ter
zyde van de trap voerende naar de ruines van het paleis van Darius. Het fries stelt
een optocht voor van schatting brengende vertegenwoordigers van de tot het
Perzische Ryk behoorende landen. De paleizen te Persepolis vormden het zomerverblyf der Perzische Vorsten uit het Achaemeniden geslacht, Darius, Xerxes, enzovoort.

• The British Library, Londen.
Album George Nathaniel Curzon 430/69.
Titel: Photographs of Persia 1889 – etc, taken, partly by G.N.C, partly by friends,
the rest bought or given’.
Groot formaat donkergroen album met foto’s in verschillende technieken en
maten en van verschillende fotografen, inclusief Sevruguin en Hoeltzer. Er bevinden zich 170 foto’s in het album waarvan 25 foto’s van Persepolis. Bij elke foto is
genoteerd waar het in het boek van Curzon is opgenomen. Dit klopt echter niet
altijd. De met ** aangegeven foto’s zijn wel in het boek zijn opgenomen. Op de
foto’ die gemaakt zijn door Sevruguin zijn de negatiefnummers zorgvuldig weggehaald. De foto’s in rond formaat hebben een doorsnede van 6,5 cm.
Persepolis
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.

SE face of Platform of Palace of Xerxes (17,8 x 11,5).
South-East Edifice (17,6 x 12,2), Persia Vol II, 175.
Hall of 100 Columns (17,6 x 12,2), Persia Vol II, 176, (Sevruguin).
SE side of Hall of 100 Columns (18 x 12) (Sevruguin).
NW Side of Hall of 100 Columns (18,2 x 12) (Sevruguin).
Hall of 100 Columns and North Tomb (23,1 x 17,4). Persia, Vol II, 183.
Sevruguin.
Doorway in Hall of 100 Columns (22,6 x 17). (Sevruguin. Zie tevens
Collectie Bosschart Leiden 512 BB 11 3349).
Doorway in Hall of 100 Columns (N.W. Side) (12,3 x 18.1). Persia,Vol II,
177. ** (Sevruguin).
Doorway, idem (SE side) (12,5 x 18,1). Persia,Vol II, 178. ** (Sevruguin).
Doorway, idem (SE side) (rond formaat).
Cuneiform Inscription on South wall of Platform (18,2 x 11,9). Persia, Vol
II, 152.
Idem.
North Tomb behind Persepolis (rond formaat). Persia,Vol II, 183 **.
Idem. (rond formaat).
North Tomb behind Persepolis (11, 1 x 17) Zie 116.

Hotz, Albertus Paulus Hermanus (1855-1930): eerste Nederlander die
Persepolis fotografeerde (10 platino-typie drukken).

Panorama of Persepolis from Kuh-e Rahmat (17,9 b x 12 h).
Gepubliceerd in Persia,Vol. II, 151 **.
Great staircase (17,1 x 10,5), Persia,Vol II, 154.
Great staircase (23,3 x 17), (Sevruguin).
Outer Colossi of Porch of Xerxes (12,2 x 17,8), Persia,Vol II, 155.
Inner Colossi of Porch of Xerxes (rond formaat), Persia,Vol II, 158.
Staircase and platform of Hall of Xerxes (23,3 x 17,2), Persia, Vol II, 159. **
(Sevruguin. Zie tevens Collectie Bosschart Leiden 512 BB 13 3348).
Columns of Hall of Xerxes (18 x 9,6), Persia,Vol II, 162.
Doorway of Palace of Darius (12 x 16,4), Persia,Vol II, 166.
Palace of Xerxes (18 x 10,5), Persia Vol II, 173.
Palace of Xerxes (23,4 x 15,4), Persia Vol II, 173, (Sevruguin).

• Universiteitsbibliotheek Leiden, Bijzondere Collecties, deelcollectie Oosterse
handschriften. In Persepolis heeft hij zover uit zijn albums (nummer 2 en 9) kan
worden vernomen, 10 foto’s gemaakt. De gemiddelde grootte van de foto’s is 20
x 15 cm. Het betreffen de volgende platinotypie-opnamen van Persepolis:
258.
259.
260.
261.
264.
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Inscription of travellers, names on the Porch of Xerxes: A. Backer 1704, C
de Bruyn 1704, C.Niebuhr 1765, W. Franklin 1787. (Zie Valentijn V, 276).
Left bull of the porch of Xerxes.
General view taken from the north side of the northern platform.
Palace of Darius. Combat of King and Monster.
Group of Kashkaï shats (nomad tribe) in front of the North Kings Tomb
behind Persepolis.

persepolis van corien:Opmaak 1 20-12-14 09:54 Pagina 165

265.
266.
267.
268.
279.

Kashkai (Iliat woman).
Iliat woman and child.
Iliat girl and boy.
General view taken from the east.
Inscription by H.M. Stanley of ‘Dark Continent‘ fame, 1870.

Loti, Pierre (1850-1935), pseudoniem van de romanschrijver Julien Viaud.
(15 foto’s).
• Maison de Pierre Loti, 141 rue Pierre-Loti, 17300,Ville de Rochefort, Frankrijk.
In de collectie bevinden zich 47 glasplaten van Perzië, waarvan 18 van Persepolis
(9 x 6 cm).

• Koninklijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam
Een collectie van 230 foto’s die in 1897 door Hotz geschonken is aan het toenmalige Koloniale Museum in Haarlem, de voorloper van het huidige Tropenmuseum.
De foto’s van het formaat 13 x 18 cm, afgedrukt in platinotypie, maken deel uit
van de collectie onder inventarisnummer 1213 en zijn beschreven in een handgeschreven lijst uit die tijd, genummerd 1 tot en met 237. Het betreffen kopieën van
originele foto’s. Zeven foto’s ontbreken.
94.
95.
96.
97.
98.

Ze hebben de volgende door het museum toegekende onderschriften:
1.
MPL 003.0.393 Edmond Gueffier devant les ruines de Persépolis.
2.
MPL 003.0.394 Enfant devant les ruines de Persépolis.
3.
MPL 003.0.395 Les ruines de Persépolis.
4.
MPL 003.0.396 Edmond Gueffier devant les ruines de Persépolis.
5.
MPL 003.0.397 Les portes de Xerxès à Persépolis.
6.
MPL 003.0.398 Les portes de Xerxès à Persépolis.
7.
MPL 003.0.399 Les portes de Xerxès à Persépolis.
8.
MPL 003.0.400 Les ruines de Persépolis.
9.
MPL 003.0.401 Edmond Gueffier devant les ruines de Persépolis.
10.
MPL 003.0.402 Les ruines de Persépolis, terrasse de l’Apanada.
11.
MPL 003.0.403 Edmond Gueffier devant les ruines de Persépolis.
12.
MPL 003.0.404 Les ruines de Persépolis.
13.
MPL 003.0.405 Les ruines de Persépolis.
14.
MPL 003.0.406 Les ruines de Persépolis.
15.
MPL 003.0.407 Les ruines de Persépolis.
16.
MPL 003.0.408 Les portes de Xerxès à Persépolis.
17.
MPL 003.0.409 Pierre Loti devant les portes de Xerxès à Persépolis.
18.
MPL 003.0.410 Pierre Loti devant les portes de Xerxès à Persépolis.

Persepolis. (gezicht op Persepolis).
Persepolis. Linker stier aan den ingang, waartoe de monumentale trap leidt.
De namen van vele reizigers op den zijkant van dezen stier gebeiteld,
waaronder A.Backer 1764, C. de Bruyn; C. Niebuhr 1760; W. Francklin
1787.
M. Stanley van ‘Darkest Africa’ beitelde zijn naam en betrekking in groote
letters.
Persepolis. Strijd van de held met het monster.
Groep illiads (zwervende stam), daarachter het linksche koningsgraf tegen
de bergen achter Persepolis.

• Wereldmuseum, Rotterdam.
Het fotoarchief is tegenwoordig gevestigd in het Nederlands Fotomuseum, Rotterdam)
Twee Hotz-albums, platinotypie. Fotograaf Hotz, afgedrukt door J. Tompson.
De met * aangegeven foto’s zijn dubbel. Naast het album bezit het archief tevens
losse foto’s.
95.
96.
97.
98.

99.
100.

Pesce, Luigi (1827-1864): eerste Europese (amateur)fotograaf in
Persepolis (21 albumine foto’s).
• Musée national des Arts asiatiques – Guimet, Parijs.
Album Commandant Brongniart – Perzië 1858-1861. Archiefnummer 427711.

* Persepolis. General view taken from the north side of the northern platform, 260. No. FA0049. (12,1 x 20,3 cm).
Persepolis. General view taken from the east, 268. No. FA0049. (13,4 x
19,5 cm).
Persepolis. Left bull of the Porch of Xerxes, 259. No. FA0049. (15,1 x 20,4
cm).
* Persepolis. Inscription of travellers’names on the Porch of Xerxes: A.
Backer 1704,
C. de Bruyn 1704, C. Niebuhr 1765, W. Franklin 1787, 258. No. FA 0049.
(15,1 x 20,1 cm).
Persepolis. Inscription by H.M. Stanley of ‘Dark Continent’ fame, 579. No.
FA 0049. (10,5 x 15,5 cm).
* Persepolis. Palace of Darius. Combat of King and monster, 261. No. FA
0049. (20,3 x 15,1 cm).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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AP 11248 ‘Entrata principale a Persepolis’. (signatuur links onder)
AP 11250 ‘Tomba sulta rocca a Persepolis’. (signatuur in spiegelbeeld)
AP 11252 ‘Bassirelievi a Persepolis’.(lo)
AP 11254 ‘Bassi rilievi a Persepolis’.Pesce’s arm in beeld?
In collectie Golestan fotograaf volledig in beeld.
AP 11256 ‘Ruïne a Persepolis’. (mo)
AP 11258 ‘Ruine a Persepolis’. (lo)
AP 11260 ‘Entrata principale a Persepolis’.
AP 11262 ‘Ruine a Persepolis’. (lo)
AP 11264 ‘Bassirilievi a Persepolis’. (mo)
AP 11266 ‘Bassirilievi a Persepolis’. (mo)
AP 11269 ‘Inscriptione Coneiforme a Persepolis’.
AP 11272 ‘Bassi rilievi a Persepolis’. (ro)
AP 11275 ‘Bassi rilievi a Persepolis’.
AP 11278 ‘Bassi rilievi a Persepolis’. Geen signatuur.
AP 11280 ‘Bassi rilievi a Persepolis’. (lo)
AP 11283 ‘Bassi rilievi a Persepolis’.
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17.
18.
19.

AP 11286 ‘Bassi rilievi a Persepolis’. (ro)
AP 11289 ‘Bassi relievi a Persepolis’. (mo)
AP 11292 ‘Ruine a Persepolis’. (lm)

7.
8.
9.
10.
11.
12.

• Bibliothèque nationale de France, Parijs.
Eo 205b Map 1 en 2. Tien albumine foto’s van reliëfs van de Apadana.
Zeven foto’s zijn gesigneerd. De foto’s hebben geen onderschrift. Grootte: 18 x
23 cm.

13.
14.
15.

1.
Bas-reliëf Leeuw een fabeldier aanvallend. (signatuur ro)
2.
Bas-reliëf Tribuutdragers. (mo)
3.
Bas-reliëf, gedeeltelijk onder het zand. (ro)
4.
Bas-reliëf, gedeeltelijk onder het zand. (lo, spiegelbeeld)
5.
Bas-reliëf Twee wachters en koninklijke held in gevecht met leeuw.
6.
Bas-reliëf Koning op troon gedragen door volkeren van alle landen.
7.
Bas-reliëf Tribuutdragers. (ro)
8.
Bas-reliëf Tribuutdragers. (mo)
9.
Bas-reliëf Koning staand onder parasol. (lo)
10.
Bas-reliëf koninklijke held in gevecht met leeuw, close-up. (ro)
• Middle East Centre, Oxford.
De Tholozan-collectie bevat 11 albums met foto’s van Perzië door verschillende
vroege (ook Perzische!) fotografen genomen. Sir J.D. Tholozan was de persoonlijke lijfarts van Nasser ed-Din Shah en heeft vele jaren in Perzië geleefd. De collectie is als geschenk ontvangen van de achterkleindochter van Tholozan. De
collectie bevat in totaal 7 albumine drukken van Persepolis genomen door Pesce.
Deze foto’s komen ook in de andere fotocollecties voor. Drie zijn gesigneerd.

16.
17.
18. ‘
19.
20.
21.

Soortgelijke foto als 5.
Soortgelijke foto als 5.
Soortgelijke foto als 5.
Close-up bas-reliëf Tribuutdragers.
Idem.
Vijf zuilen, op de grond diverse brokstukken. Een en ander behoorlijk
onder zand bedolven.
Vier zuilen met brokstukken. Tegen achtergrond gebergte.
Close-up van spijkerschrift met rosetten als omranding.
Close-up bas-reliëf Tribuutbrengende volkeren (trap Apadana) Onderste
rij behoorlijk onder zand bedolven.
Diverse gedeelten bas-reliëfs : Twee wachters achter elkaar en op achtergrond koninklijke held in gevecht met leeuw.
Bas-reliëf Koning met parasol en achter hem twee dienaren.
Gerestaureerd’ gebouw, alles zeer onder het zand.
Zes zuilen en enkele wanden, veel onder het zand, gedeelte van een trap,
in verte gebergte.
Poort van alle Landen plus één zuil.
Poort van alle Landen.

Rigby, G.C. (?-?): Royal Engineer? (4 snapshots).
• Royal Geographical Society, Londen.
Snapshots van Capt. G.C. Rigby, 1903
Inventarisnummer 083
De snapshots van Rigby zijn op kartonnen kaarten bevestigd, beschermd door
plastic hoezen.
Er zijn 4 snapshots van Persepolis. (Rigby heeft ook Shiraz, Naqsh-e Rustam en
Pasargadae gefotografeerd).

Album no. 8 getiteld ‘Perse D.T. (dr.Tholozan?)
10.
Persepolis. (Poort van alle Landen, 22,8 x 18,5 cm)
14.
Persepolis. (Bas-reliëf, 23 x 18,4 cm, signering ro)
15.
Persepolis. (Bas-reliëf, 23,1 x 8,8 cm, signering mo)
Album no. 9
4.
Persepolis. (Poort van alle Landen in donkerrode paarse kleur, idem als in
album 8, 22,8 x 18,2 cm.)
5.
Persepolis. (Bas-reliëf van twee wachters met speren, 23,1 x 18,5 cm)
8.
Persepolis. (Bas-reliëf met kameel, 23,2 x 18, 5 cm)
9.
Voyage de Sultani en 1859. (Persepolis: vier zuilen, 22,6 x 18,3, signering
lm)

083743. Persepolis. (9,9 b x 7,5 h) (Gezicht op zuilen Apadana ).
083744. Panorama of Persepolis. (19,5b x 7,4h) (Twee snapshots aan elkaar gemonteerd. De snapshots geven zicht op Persepolis vanuit het oosten).
083745. Grand staircase Persepolis (10b x 7,4h) (Zicht op het massieve terraswaarop Persepolis is gebouwd en een gedeelte van de Toegangstrap).
083746. ‘Bas-relief. Persepolis.’ (7,5b x 9,9h) (Audiëntie-reliëf).
Roussel, Raymond (1877-1933): schrijver en toerist (1 foto).

• Golestanpaleis, Teheran.

• Bibliothèque nationale de France, Parijs.
‘Vues prises au cours d’un voyage de Raymond Roussel en Iran. 1927’
36 épr. Dans une pochette Kodak.
Doos NA 471(1)
Roussel heeft in 1927 een reis naar Iran gemaakt. Er zijn 36 zwart/wit Kodak
foto’s bewaard gebleven. De collectie geeft een aardig beeld van de manier van
reizen in die tijd. Roussel heeft de volgende plaatsen bezocht: Kasr-e Shirin, Kermanshah, Takht-e Bustan, Qazvin, Kaspische Zee, Enzeli,Teheran, Isfahan/Shiraz,
Bender Bouchir en Persepolis.

Album no. 335, gedateerd 1857.
21 foto’s van Persepolis, allen gesigneerd in negatief. Onderschriften in het Perzisch.
1.
Detail bas-reliëf Leeuw een fabeldier aanvallend.
2.
Detail bas-reliëf Koning zittend op troon.
3.
Graf, bas-reliëf.
4.
Bas-reliëf koninklijke held in gevecht met fabeldier. Pesce zelf in beeld.
Leunend tegen een muur. Pesce draagt militaire kleding.
5.
Bas-reliëf met 3 zuilen op achtergrond.
6.
Soortgelijke foto als 5.

NA 471

166

– Roussel in de vlakte poserend voor Persepolis.
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Sevruguin, Antoin (1840?-1933?): professionele fotograaf (76 foto’s).

Bb9/3363 /S783 Handschr: Persepolis.(Perzië) Getypt: Persepolis. Darius I (512-480
V. Chr) De koning bevecht een gevleugeld monster.
Bb10/3350 S781 Handschr: Persepolis. Getypt: Persepolis. De grote processie (6e of
5e eeuw v. Chr.).
Bb11/3360 S358 Handschr: Persepolis (Perzië) Getypt: Persepolis. Tripylon; de
noord- of zuidpoort met relief van de koning met dienaren,
(Darius 6e eeuw v. Chr) bekroond met de figuur Ahura Mazda.
Opm: negatief bladdert?
Bb12/3349 S… Handschr: Muur eener ruine met spijkerschrift (Perzië). Getypt:
Persepolis. Muur met spijkerschrift. Trap van de Apadana (6e eeuw
v. Chr).
Bb13/3348 S349 Handschr: Persepolis. Getypt: Persepolis. Trap van de Apadana.
(Oosttrap?) (6e eeuw v. Chr.
Bb14/3353 S782 Handschr: Persepolis (Perzië)Getypt: Persepolis. Zuilen van Xerxes
I. (5e eeuw v. Chr)
Bb16/3328 S350 Handschrift: Persepolis.Getypt: Persepolis: oostelijke ingang van de
hoofdzaal van het Tripylon.Voorstellende de koning op de troon
des naties. Boven het baldakijn het symbool van de god Ahura
Mazda.
• Rijksmuseum Amsterdam
Album H. Dunlop ‘Shiraz, Perzië 1890-1895’
Album met 62 foto’s van Schotland, China, Moscou, Berlijn, Montreal en Perzië.
De foto’s zijn in verschillende technieken afgedrukt. Het betreffen tweeënveertig
foto’s van Perzië, waarvan drie van Persepolis, één van Pasargadae.

• Universiteit Leiden, Bijzondere Collecties: Oosterse Collecties.
Collectie Said-Ruete Album 'Persia', SR-56
Groen leren album met bruine rugband. Op het album staat met gouden incuse
letters 'Persia' geschreven.
Grootte: 30 cm breed en 25 cm hoog. Het album bevat 150 foto's die in het
album met potlood zijn genummerd van 1 tot en met 150. Met vulpen is een bijschrift onder de foto's geschreven.Van de 150 foto's zijn 71 foto's toe te schrijven
aan de fotograaf Antoin Sevruguin.Van deze foto's zijn er 22 gesigneerd, vier met
naam of initialen, de rest met een negatiefnummer.Vier foto's zijn genomen door
Macveigh-De Billier, de overige zijn zogenaamde snapshots van Said-Ruete. De foto's hebben diverse afmetingen. De snapshots hebben een afmeting van ca. 8,5 x 6
cm, de andere foto's kennen een formaat van circa 23 x 17 cm. Het album is vermoedelijk samengesteld rond 1910/1920 (Onderschrift bij foto nummer 21 vermeld de datum februari 1909 en bij fotonummer staat 8 mei 1910). De volgende
reisroute of verblijfplaatsen worden in het album aangegeven: Lenkorian, Enzeli*,
Rescht*+, Lahijan, Langerud, Pasi Khan, Gilan, Shaft-Gilan, Tekerem-Shaft, Jus-Raschi-Tschai/Keredj * , Kazvine * , Keredj * , Teheran * + , Mazanderan * + , Demavend * , Tak-i- Bostan (Kermanshah) * ,Chashmah-i-Ali, Naqsh-e Rustam * ,
Pasargadae* , Naqsh-i-Rajab * , Hamadam*, Persepolis*, Schiraz*, Amol, Sari, Astarabad, Seneh (Kurdistan), Koum, Sultanieh, Rastam, Buschir.
De met * aangegeven plaatsen zijn foto's van Sevruguin. Said-Ruete hoeft hier dus
niet te zijn geweest. Hij kan foto's van Sevruguin hebben gekocht. De met + aangegeven plaatsen zijn vermoedelijk door Said-Ruete zelf bezocht en gefotografeerd. Dit
betreffen snapshots. Waarschijnlijk is Said-Ruete zelf alleen in Teheran en in het noorden van Perzië geweest. Enige foto's van Mr. Mac Veigh-De Billier, een Amerikaanse
gezant in Perzië, bevinden zich tevens in het album.
108.
109.

30 F01048-AD
35 F01048-AI

‘Persepolis’. (16 x 11 ,5), (Zicht op het terras met tentenkamp) albumine,
roze kleur.
‘The palace of Darius. Persepolis’. (16 x 11,5), albumine, roze kleur.

57 F01048-BE

Collectie Diepraam MI-F-57B-1
Het betreft een collectie van 63 albumine foto’s van Sevruguin, waarvan twee foto’s dubbel zijn. De afmetingen zijn ongeveer 23 x 15,5 cm. Twee foto’s betreffen
Persepolis.

• Rijksmuseum voor Volkenkunde, Leiden
Bosschart-Collectie Iran 512
Acht foto’s genomen door Antoin Sevruguin. Al deze foto’s zijn gepubliceerd in
L.A. Ferydoun Barjesteh van Waalwijk van Doorn Sevruguin’s Iran. Late Nineteenth
Century photographs of Iran from the National Museum of Ethnology in Leiden, the Netherlands, Tehran/Rotterdam, 1999.
Volgorde:
-RmV kaartnummer bij de oude afdruk
-RmV fotonummer zoals genoteerd achterop de foto
-Negatiefnummer van fotograaf.
-beschrijvingstekst zoals in handschrift op achterzijde, evt met daarbij getypte
tekst van de RmV-kaart
-evt gegevens over toestand van foto etc.
Bb5/3361/S320

Geen bijschrift/fotograaf onbekend, vermoedelijk Sevruguin. Persepolis. Honderd-Zuilenhal. Snapshot, albuminedruk, 9,5 x 7 cm.
Persepolis, Poort van alle Landen. Sevruguin, negno. 166/160. Albumine, 22,5 x 16,5 cm. (Zie tevens collectie Bosschart, Rijksmuseum
voor Volkenkunde Leiden, no. Bb14/3353 S782).
Perzië, Persepolis. Relief van Darius op troon gedragen door onderworpen volken, 17,5 x 23 cm.

RP-F-00- 6493
RP-F-00- 6636

Onderschrift: Persepolis. Foto toont een bas-reliëf koninklijke held
in gevecht met fabeldier. Negno. 783.
Onderschrift: Persepolis. Foto geeft een gezicht op de Poort van
alle Landen, genomen vanaf de oostkant. Negatiefno. 782.

• École Nationale Supérieure des Beaux-Arts
Collectie van 47 losse foto’s van Antoin Sevruguin. De foto’s zijn aangekocht in
1929.
Sterk zwart-wit afgedrukt. Lijkt erop alsof het op nieuw papier is gedrukt. Er is
gerommeld met de glasplaten. De negatiefnummers zijn doorgekrast en soms
twee- of driemaal aanwezig op een foto.

Handschr: Persepolis (Perzië) Getypt: Graf van koning Artaxerxes
II (405-361) Persepolis. Naqsh-i-Rustem. Opm: negatief bladdert?

167
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15.896
15.897

Ruines de Persépolis. Perse. (neg.no. 1659 en 248 ro), (17,2 x 22,5
cm). (Koning op troon gedragen door volkeren van alle landen)
Ruines de Persépolis Perse. (neg.no. 884? Doorgekrast, ro), (22,9 x
17,1 cm).

cm) Bas-reliëf Drie Perzen met lans.
SE side of Hall 100 col(umn)s. ( albumine bruin/grijs17,3 x 11,2 cm)
SE Hall (albumine, 17,7 x 11,2) Restanten Zuidoostgebouw, op achtergrond is de Apadana, de toppen van de zuilen, zichtbaar.
143.
Geen onderschrift. (Bas-reliëf koninklijke held in gevecht met fabeldier)
(albumine bruin, 14,6 x 19,6 cm).
166.
Geen onderschrift. (Zicht op Persepolis vanuit noordoost zijde, albumine
bruin, 20,3 x 15,6 cm).
169.
Geen onderschrift. (Paleis Darius) (albumine bruin, 15,5 x 21 cm).
Box 2061 C5/[3]
182.
Geen onderschrift. (Bas-reliëf Koning op troon gedragen) (albumine bruin,
14,3 x 19,8 cm).
203.
Front of Hall of Xerxes (snapshot, 12,5 x 9,5 cm) Sevruguin??.
213.
Pal(ace) of Xerxes Persep(olis) NE. (snapshot, 13 x 9,6 cm)Sevruguin??.
220.
Propylae Persipe (albumine grijs/bruin, 11,2 x 17,8) Gezicht op de Poort
van alle Landen vanuit westzijde genomen. (11,2 x 17,8 cm).
221.
Birds eye view platform from tomb at back. (Albumine bruin/grijs, 17,8 x
11,2 cm). Zicht op terras vanaf het rotsgraf.
224.
Geen onderschrift. (albumine bruin, 19,5 x 14,9 cm). Reliëf Apadana met
drie zuilen op achtergrond.
227.
Hall 100 col(umn)s. NW view of Persip(olis) (albumine, 17,6 x 11,2 cm).
228.
NW view of Persep(olis) Propylea. (albumine, 17,6 x 11,2 cm).
229.
NW view of Persep(olis). Inside pal(ace) Xerxes. (albumine, 17,8 x 11,2
cm).
230.
Portal of Pal(ace) of Darius. (albumine bruin, 11,2 x 17,6 cm) Zicht op basreliëf Koning met parasol gevolgd door dienaren.
232.
Persepolis inscription right. (albumine bruin, 17, 6 x 11,3 cm).
106.
107.

• Bodleian Library, Oxford
Special collections.
J.J. Fahie Collection
De fotocollectie van J.J. Fahie van de Indo-European Telegraph Company bevat ongeveer 400 albumine foto’s of kopieën van foto’s (losse foto’s in vijf boxen), die
voor het grootste deel zijn gemaakt door Antoin Sevruguin, in de periode 18661890. De collectie bevat portretten, architectuurfoto’s, beelden van antieke monumenten, stadsgezichten en zogenaamde stereo-typen. De foto’s zijn in de
volgende steden gemaakt: Anzali, Isfahan, Qazvin, Qom, Rasht, Shiraz and Teheran.
Er zitten 35 foto’s van Persepolis in deze collectie.
Box 2061 C.5/[1]
18.
Portal of doorway S.E. side of 100 col(umn)s ( albumine grijs, 11,2 x 17,6
cm). Zicht op bas-reliëf Koning zittend op troon gedragen door volken van
alle landen.
19.
N.W. side Hall of 100 col(umn)s. Persepolis (albumine grijs, 17,5 x 11,2
cm). Zicht op tweetal deurposten met bas-reliëfs, op voorgrond verschillende brokstukken van zuilen.
26.
Persepolis. Gateway (albumine roze, 13,5 x 9,8 cm). Gezicht op Poort van
alle Landen vanuit het Oosten.
33.
Tomb behind Persepolis (albumine grijs, 11 x 17,6 cm). Zicht op één van
de graven achter Persepolis.
37.
Portal of Pal(ace) of Xerxes (albumine grijs, 11 x 17,7 cm).
39.
N.W. Portal of Doorway 100 col(umn)s. (albumine grijs, 11,2 x 17,5 cm.)
46.
Part of frieze Hall Xerxes (albumine grijs, 12,1 x 9,5 cm).
49.
Liongroup stairway pal. of Xerxes (albumine grijs, 12,3 x 9,5 cm).
52.
Part of frieze Hall of Xerxes (albumine grijs, 12,1 x 9,5 cm). Zicht op basreliëf met o.a. kameel erop.
58.
Hall of Xerxes Persep(olis) (albumine bruin, 18,4 x 11,3 cm).
59.
Stairway of Persepolis (albumine bruin, 17,5 x 11,3 cm).
60.
Pal(ace) of Xersex, Persep(olis) SW (albumine bruin, 18 x 11,7 cm).
63.
Hall of 100 col(umn)s from back (albumine bruin, 17,5 x 11,2 cm).
69.
Persepolis. (albumine grijs/bruin, 17,5 x 11,2 cm) Zicht op spijkerschrift.
86
A. Geen onderschrift. (Man met bolhoed leunend tegen trapdeel). (albumine roze/bruin, 19,3 x 14,3 cm). Tevens aanwezig in Rijksmuseum voor
Volkenkunde in Leiden: Persepolis. Muur met spijkerschrift. Trap van de
Apadana, Rijksmuseum voor Volkenkunde, Leiden, Bosschart-Collectie, 512
Iran, Bb12/3349.
86B.
Geen onderschrift. (Paleis Darius) (albumine roze/bruin, 22,3 x 16,3 cm).
98.
Geen onderschrift. (Poort van alle Landen met vijf Perzen ervoor, genomen vanaf de oostzuid zijde. Zie tevens afbeelding in het reisboek van
Percy Sykes. (albumine bruin, 22,9 x 16,8).

Box 2061 D24/[1]
21
…..? view Persepolis (albumine grijs/bruin, 14,6 x 10, 5 cm) Gezicht op
Persepolis vanaf westen genomen.
• Smithsonian Institution, Washington D.C.
Freer Gallery of Art en Arthur M. Sackler Gallery Archives.
Zie Register ‘Photographs of Antoin Sevruguin’, samengesteld door Colleen Hennessey. Totaal: 855 foto’s.
Series 1. Myron Bement Smith Collection.
De archeoloog, architect en kunsthistoricus Myron Bement Smith (1897-1970)
heeft in Perzië van 1933-1937 onderzoek verricht naar de islamitische kunst en
cultuur. Zijn interesse ging vooral uit naar de islamitische architectuur in Isfahan.
Na terugkomst uit Perzië heeft hij een archief aangelegd en 11.000 foto’s en negatieven van Perzië verzameld, waaronder tevens foto’s van Sevruguin.
Sub 1.1.
-696 glasplaten zijn in 1951-1952 aangekocht van de American Presbyterian Mission in Iran.
Sub 1.1: 21x Persepolis.
Sub 1.2
-66 photoprints in 1953 geschonken door Joseph Upton.
Sub 1.2: geen foto’s van Persepolis.

Box 2061 C5/[2]
104.
Group on platform of pal(ace) Xerxes, SE side. (albumine grijs, 17,7 x 11,2

168

persepolis van corien:Opmaak 1 20-12-14 09:54 Pagina 169

Sub 1.3
Sub 1.3:

-82 gelatin silver prints; gekocht door Myron Bement Smit in 1951.
(Meeste betreffen architectuurfoto’s)
10x Persepolis.

7 (E2)

Series 2 – Antoin Sevruguin Photographs
18 albuminedrukken zijn in 1985 geschonken aan de Freer Gallery door
Jay A. Bisno.
Sub 2: geen foto’s van Persepolis.
Totaal: 31 foto’s van Persepolis

7 (E3)

7 (E4)
Sub 1.1. – Pre-Islamic - Persepolis
7 (C8)
Geen onderschrift. 29.1 (822)
Opmerking: Persepolis, terrace viewed from northwest corner – columns
of Apadana visible at right; See also: fiche 18 (C3).
7 (C9)
Geen onderschrift. 31.12 (655)
Opmerking: Persepolis, general view from north – with campsite.
7 (C10) Geen onderschrift. 35.12
Opmerking: Persepolis, terrace stairway; See also: 40.11.
7 (D1)
Geen onderschrift. 40.11
Opmerking: Persepolis, terrace stairway; See also: 35.12.
7 (D2)
Geen onderschrift. 38.12 (138)
Opmerking: Persepolis, general view from north of the standing.
Columns of the Apadana – Sevruguin in foreground.
7 (D3)
Geen onderschrift. 38.8 (818)
Opmerking: Persepolis, northern wall of the Throne hall – viewed from
east; zie ook: fiche 18 (C4).
7 (D4)
Geen onderschrift. 30.12 (248)
Opmerking: Persepolis, Throne Hall, northern wall, western doorway, east
jamb, relief depicting audience and guards; zie ook: fiche 18 (C9).
7 (D5)
Geen onderschrift. 56.6 (914)
Opmerking: Persepolis, Throne Hall, northern wall, eastern doorway, west
jamb, relief depicting audience and guards; zie ook: fiche 18 (C10).
7 (D6)
Geen onderschrift. 31.9 (801)
Opmerking: Persepolis, Gate of Xerxes, with guardian bulls of western
doorway; zie ook: fiche 18 (C5).
7 (D7)
Geen onderschrift. 38.3
Opmerking: Persepolis, Gate of Xerxes, with guardian bulls of western
doorway – camera equipment visible on site; zie ook: fiche 18 (C6.)
7 (D8)
Geen onderschrift. 31.2 (140)
Opmerking: Persepolis, general view of Gate of Xerxes, with guardian
man-bulls of eastern doorway – viewed from southeast.
7 (D9)
Geen onderschrift 31.10b (232)
Opmerking: Persepolis, Gate of Xerxes, with guardian man-bulls of eastern
doorway, viewed from north –Sevruguin (?) in foreground; Apadana Staircase in background.
7 (D10) Geen onderschrift. 57.9
Opmerking: Persepolis, general view of Gate of Xerxes, with guardian
man-bulls of eastern doorway – viewed from southeast.
7 (E1)
Geen onderschrift. 38.7 (619)

7 (E5)
7 (E6)

7 (E7)
7 (E8)

Opmerking: Persepolis, Apadana, northern stairway, eastern wing with
standing columns – viewed from northeast.
Geen onderschrift. 29.7 (174)
Opmerking: Persepolis, Palace of Darius, southern stairway, central panel,
with guards and trilingual inscription of Xerxes – viewed from southwest;
zie ook: fiche 18 (D2).
Geen onderschrift. 42.7 (806)
Opmerking: Persepolis, Apadana, northern stairway, western side, tribute
procession, with delegations IV-XV – viewed from northwest; zie ook:
fiche 18 (D1).
Geen onderschrift. 29.3 (802)
Opmerking: Persepolis, Palace of Darius – general view from north.
Geen onderschrift. 35.10 (894)
Opmerking: Persepolis, Palace of Darius, western doorway – view from
southwest.
Geen onderschrift. 38.1 (573)
Opmerking: Persepolis, Council Hall, King and two attendants with parasol, Ahura Mazda symbol on west jamb of southern doorway of main hall
– view from east; zie ook: Fiche 18 (C8.)
Geen onderschrift.
40.9 (805)
Opmerking: Persepolis, Tomb of Artaxerxes II (Tomb V).
Geen onderschrift. 29.2 (81)
Opmerking: Persepolis, Tomb of Artaxerxes II (Tomb V).

Subseriws 1.3: Gelatin Silver prints –Smith
Pre-Islamic - Persepolis
18 (C3) Opmerking: Persepolis, terrace viewed from northwest corner – columns
of Apadana visible at right; zie ook: fiche 7 (C8).
18 (C4) Opmerking: Persepolis, northern wall of the Throne Hall – viewed from
east; zie ook: fiche 7 (D3).
18 (C5) -Opmerking: Persepolis, Gate of Xerxes, with guardian bulls of western
doorway; zie ook: fiche 7 (D6).
18 (C6) Opmerking: Persepolis, Gate of Xerxes, with guardian bulls of westerndoorway – camera equipment visible on site; zie ook: fiche 7 (D7).
18 (C7) Opmerking: Persepolis, gateway – doorway of treasury (894).
18 (C8) Opmerking: Persepolis, Council Hall, King and two attendants with parasol, Ahura Mazda symbol on west door jamb of southern doorway of
main hall – viewed from east; see also: fiche 7 (E6).
18 (C9) Opmerking: Persepolis, Throne Hall, northern wall, western doorway, east
jamb, relief depicting audience and guards; zie ook: fiche 7 (D4).
18 (C10) Opmerking: Persepolis, Throne Hall, northern wall, eastern doorway, west
jamb, relief depicting audience and guards; zie ook: fiche 7 (D5).
18 (D1) Opmerking: Persepolis, Apadana, northern stairway, western side, tribute
procession, with delegations IV-XV – viewed from northwest; zie ook:
fiche 7 (E3).
18 (D2) Opmerking: Persepolis, Palace of Darius, southern stairway, central panel,
with guards, and trilingual inscription of Xerxes – viewed from southwest;
zie ook: fiche 7 (E2).
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Sykes, Percy Molesworth (1867-1945): diplomaat, schrijver en militair (3
snapshots en 4 foto’s).
• Royal Geographical Society, Londen.
Een grote serie snapshots van P.M. Sykes, 1901.
Inventarisnummer 084
Het betreft drie snapshots van Persepolis. De snapshots zijn op harde kartonnen
bevestigd. Op de achterzijde bevindt zich een stempel met de naam van Sykes.
Persepolis
084395 Xerxes Porch (14,7 x 10).
(Poort van alle Landen met vijf personen ervoor).
084394 Ruins of Persepolis. Hall of Xerxes. (16x 10,4).
(Gezicht op Apadana met zuilen. De contouren van figuren zijn met pen
ingetekend.)
084393 Persepolis. Achaemenian tomb. (11,8 x 16,5).

PR 033.003/F.7

• Royal Geographical Society
Een set van 74 foto’s van P.M. Sykes, 1916.
Inventarisnummer PF/032962 tot en met PR/033035
De 74 foto’s hebben betrekking op het Zuiden van Perzië. De omgeving van Bandar Abbas, Bushehr en Shiraz, Naqsh-e Rustam, Firuzabad wordt in beeld gebracht.
De foto’s hebben alle een gelijke grootte (19,5 x 14,5 cm). Er zijn vier foto’s van
Persepolis. De foto’s zijn op grijze kartonnen geplakt. Een getypt onderschrift is
onder de foto geplakt. De tekst geeft het onderschrift, de nummering en een
korte beschrijving weer. Op de kaarten staat linksonder vaak gestempeld ‘Pres. By
Sir. P.M. Sykes’. Op de kaart is tevens een handgeschreven, vaak korter, onderschrift te vinden.
Achterop de kaarten is een visitekaartje van de uitgever bevestigd: ‘Christy &
Moore Ltc., Literary Agents. The outer temple, London, W.C. 2, Telegrams: Lecturing. London. Telephone: City 4075/6’ De foto’s zijn ongetwijfeld gebruikt om een
boek uit te geven. De naam Christy & Moore zijn tevens op de foto’s van P.Z. Cox
te vinden.Vóór de foto’s bevindt zich een foto van een landkaart van het Zuiden
van Perzië.
Persepolis
1= getypt onderschrift, 2= handgeschreven onderschrift.
PR. 032999/F.3

PR 033.000/F.4

PR 033.002/F.6

1. Isfahan to Shiraz 1916. Palace of Xerxes at Persepolis (Palace of
Darius is visible in the background) 2. Palace of Xerxes at Persepolis. P.M. Sykes, 1916.
(Gezicht op Apadana en trappen en het paleis van Darius. Genomen vanaf de Toegangstrap (19,7 x 14,3 cm).
1. Isfahan to Shiraz 1916. Persepolis. The Porch of Xerxes (from
N.E.) The colossi have human faces much multilated. 2. Persepolis.
Porch of Xerxes.
(Foto lijkt een vergroting. Op de voorgrond een Europeaan en
rechts een groepje paarden en één paard vóór het poortgebouw.)
(20 x 14, 6).
1. Isfahan to Shiraz. Oct – Nov. 1916. Persepolis the Hall of one
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hundred columns. The monarch with attendants holding umbrella.
In the foreground a Sowar of the 15th Lancers. 2. Persepolis. Hall
of 100 Columns. (Deurpost met bas-reliëf Koning met twee dienaren en parasol. Op de voorgrond Indische soldaat met tulband.)
(14,1 x 19,3).
1. Isfahan to Shiraz oct-nov 1916. Persepolis. The Hall of one hundred columns. The monarch is seated on a throne supported by his
subjects. In the foreground Lt. Wittkugel, who was subsequently killed in action. 2. Persepolis. Hall of 100 columns.
(Bas-reliëf. Twee mannen op voorgrond, waarvan één alleen het gezicht te zien is omdat hij leunt tegen een gedeelte van de ruïne.)
(14,3 x 19,6)

persepolis van corien:Opmaak 1 20-12-14 09:54 Pagina 171

Deel II
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1. De Europese perceptie: de illustraties
Die illustraties zijn hier afgebeeld die niet in deel I opgenomen zijn

1.6. E.F. Schmidt,
‘Persepolis’, I,Volume LXVII, 1953,
1, 2,Terrace, B:West
Face and Stairway
(Direction of View,
SSE). C: Southern
Part of West Face
(Direction of View,
Approximately N).

1.5. E.F. Schmidt, ‘Persepolis’, I,Volume LXVII, 1953, 1,Terrace of Persepolis.
Oblique Air View (May 4, 1937; 7:21 A.M.; Direction, N).
1.8. E.F. Schmidt, ‘Persepolis’, I,Volume LXVII, 1953, 1, 10, Gate of Xerxes. A: Guardian
Bulls of western doorway, with top landing of terrace stairs.

1.9. E.F. Schmidt, ‘Persepolis’, I,Volume LXVII, 1953, 1, 17, Apadana, Eastern Stairway.
A: Central and northern parts, with gate of Xerxes at right (direction of view, NW).
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1.11. E.F. Schmidt, ‘Persepolis’, I,Volume LXVII, 1953, 1, 126, Palace of Darius. General
View (Direction, NNW).
1. 12. E.F. Schmidt, ‘Persepolis’, I,Volume LXVII, 1953, 1, 166, Palace of Xerxes. General
View, with eastern stairway to courtyard (Direction, SW).

1.13. E.F. Schmidt, ‘Persepolis’, I,Volume LXVII, 1953, 1, 179, Palace of Xerxes, King
and Attendants on East Jamb of Western Doorway in North Wall of Main Hall (Direction of view, SE).
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1.14. E.F. Schmidt, ‘Persepolis’, I,Volume LXVII, 1953, 1, 62, Council hall,
General view of main stairway (Direction, S).

1.16. E.F. Schmidt, ‘Persepolis’, I,Volume LXVII, 1953, 1, 88,Throne Hall,
General view, with Apadana and Gate of Xerxes in background
(Direction,WNW).
Rechts: 1.15. E.F. Schmidt, ‘Persepolis’, I,Volume LXVII, 1953, 1, 75,
Council hall, King, two attendants, and Ahuramazda symbol on west
jamb of southern doorway of main hall (Direction of View,WSW).

Pagina 175: 1.19. E.F. Schmidt, ‘Persepolis’, I,Volume LXVII, 1953, 1, 99,
Throne Hall. Audience scene in relief.
174
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2.Vroege reizigers: de illustraties
Die illustraties zijn hier afgebeeld die niet in deel I opgenomen zijn

!

2.6. Daulier-Deslandes, Figures de Tchelminar, 1673, p. 60.

2.1. Giovanni Battista Piranesi (1720-1778),View of the Temple of Cybele in Piazza of
the Bocca della Verità, from Views of Rome, 1750/59. Art Institute of Chicago Images.

2.3.Von Mandelslo – Les Voyages du Sieur
Albert de Mandelso, 1658, p.

2.8. Struys (1676).

!

2.5. F.Valentijn, Oud en Nieuw-Oostindiën,
1726, 220-225.Volgens Valentijn een tekening door Herbert de Jager. Hotz (1911:
2)) deelt mee dat deze tekening door
Philip Angel is gemaakt, die als opperkoopman de Hollandse gezant Cunaeus
in 1651/2 naar Perzië vergezelde.
2.8. Struys, door J. Kip, in A. Hotz, Prent
van J. Kip in J.J. Struys, 1911.

2.4. Daulier-Deslandes,Tchelminar, ou les Ruines de l’ancienne Persepolis, 1673, p. 56.
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2.10. Herbert de Jager, ca. 1685, uit Hotz, Persepolis gezien van het gebergte. Naar
eene teekening door Herbert de Jager (omstr. 1685), 1911.

2.15. Chardin (1711), uitsnede van plaat E, nr. LVI.

2.19. Chardin (1711: Plaat L,
nr. LXIII)

2.12. Hofsted van Essen, 1703, uit Hotz,
Persepolis in vogelvlucht. Naar eene teekening
van G. Hofsted van Essen (1703), 1911.

2.13. Chardin (1711), Uitsnede
van plaat A, nr LII.

2.18. Chardin (1711), Uitsnede van plaat G, nr.
LVIII.

2.20. Chardin (1711: 100,
nr.V), Plan Geometrique

2.21. Albert Hotz, Inscription
of travellers nameson the
Porx of Xerxes: A. Backer
1704, C. de Bruyn 1704. Uitsnede. UB Leiden, Oosterse
Handschriften, album 2 en 9,
nr. 258. (1711), Uitsnede van
plaat G, nr. LVIII.

2.17. Chardin (1711:
Plaat O, nr. LXV).
177

persepolis van corien:Opmaak 1 20-12-14 09:54 Pagina 178

2.23. De Bruijn, Derde gesigt van Persepolis, 1711, no. 119.

2.22. De Bruijn, Eerste gesigt van Persepolis, 1711, no. 117.

2.32. Niebuhr (1776:
plaat XIX), Gezigt der
overblijfzels van
Persepolis.

224. De Bruijn,Vierde gesigt van Persepolis, 1711, no. 120.
Uiterst links: 2.25.
De Bruijn, a) Sfinx in
het eerste portael b)
Sfinx in het tweede
portael, 1719, no.
122 en 123.

Links: 2.26.
De Bruijn, a) De Voortrap b) De Trap tusschen de beelden,
1719, no. 124 en
125.
178

2.27b. 30. De Bruijn, De Beelden met de Karakteren nevens den trap, ter west syde,
1719, no. 126.
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2.29. Niebuhr (1776: plaat XX), Afbeelding der Dieren aan de Wanden
A en AE.

2.30. Niebuhr (1776: plaat XXL), Afbelding der Figuren aan den Wand
C.

2.31. Niebuhr (1776: plaat XXV), Afbelding der Figuren aan
den Wand C.
2.40. Ker Porter,
At Persepolis, 1821,
Vol. I, Pl. 46.

2.32. Niebuhr (1776: plaat XXVI), Gezigt van het
Gebouw G.

2.33. Ouseley,Takht i Jemshid at Persepolis, 1821,Vol. II.,
Pl. XL.
2.37. Ker Porter,
At Persepolis, 1821,
Vol. I, Pl. 31.

Uiterst links: 2.36. Ker Porter, Remains
of Persepolis, 1821,Vol. I, Pl. 29.
Links: 2.34. Ouseley, Illustrations of
Persepolitan Antiquities,Vol. II., Pl. XLI.
179
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2.38. Ker Porter, At Persepolis,
1821,Vol. I, Pl. 44.

2.39. Ker Porter, At Persepolis, 1821,Vol. I, Pl. 46.

2.43. Ker Porter (1821:Vol. I, plaat 45), At Persepolis, 1821,Vol. I

2.41. Ker Porter, At Persepolis, 1821,Vol. I, Pl. 52.

2.42. Ker Porter, At Persepolis,
1821,Vol. I, Pl. 53.

2.50. Fergusson (1851: 170), Restoration of Hall of Xerxes.
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2.44.Texier, Djemschid et ses porte-parasol (état
actuel), 1842, nr. 111.

2.45.Texier, Djemschid et ses porte-parasol (restitution), 1842, nr. 111, bis.
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2.46.Texier, Djemschid et ses porte-parasol (peinture
restituée), 1842, nr. 111, ter.
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3. Onderzoekers (1858-1928): de illustraties
Selectie van illustraties die niet afgebeeld zijn in deel I

3.1. Description de l’ Égypte, Pyramides de Memphis.Vue du sphinx et de
la grande pyramide, prise du sud-est,
Tome V, Planche 11.

3.2. Description de l’ Égypte ,Thèbes. Memnonium.Vue des deux Colosses,Tome II,
Planche 20.

3.6. Flandin en Coste, Persépolis.Vue
du Portique No 1. Côté Nord-Quest,
1851, II, 78.

3.3. Stolze, Persepolis. Generalansichten.Von
Königsgrab I aus, 1882, II, 98. Uitsnede.

Voyage en Perse de mm. Eugène Flandin, peintre, et Pascal Coste, architecte, entrepris par ordre de m. le ministre des a ....

[Takht- i- Djemchid [Takht- i Jamshîd]] (1851- [54])

I

3.7. Stolze,Varia. Grosse Treppe zur Terasse, 1882, II, 94.

Persépolis. Portique no. 1. Vue, côté du nord- ouest.

A

3.9. Flandin en Coste,
Persépolis. Palais No. 2,
1851, II, 106.
3.8.. Stolze, Propylaeen.
Vorderansicht, 1882,
II, 87.

3.10. Flandin en Coste,
Persépolis. Palais No. 2,
1851, II, 107.
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3.14. Stolze, Palast des
Darius. Ansicht von Süd,
im vordergrunde die
Mitteltreppe des Xerxes,
1882, I, 29.
3.18. Stolze, Palast des
Darius. Relief, Kampf mit
dem Ungeheuer,West,
1882, I, 30.
3.13. Flandin en Coste, Persépolis.Vue du palais
no. 3 du plan general, 1851, III, 114.

3.17. Flandin en Coste,
Persépolis. Salle No. 3, 1851, III, 123.
3.22. Flandin en
Coste, Persépolis.
Vue du palais no.
5 du plan général,
1851, III, 132.

3.15. Flandin
en Coste, Persépolis.
Palais No. 3, 1851,
III, 122.

3.12. Flandin en Coste, Persépolis. Palais No. 2,
1851, II, 107.

Boven: 316. Stolze,
Persepolis.Palast des
Darius. Relief Löwenerwürger, Ost, 1882,
I, 33.
3.23. Stolze, Palast des Xerxes. Ansicht von Nordost mit Haupttreppe,
1882, I, 16.
3.11. Stolze, Persepolis. Halle des
Xerxes. Relief der grossen Doppeltreppe (mit der Inschrift des
Xerxes), 1882, II, 78.
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Uiterst links: 3.20.
Stolze, Palast des
Darius. Relief, Kampf
mit dem Stier,West,
1882, I, 31.
Links: 3.19. Flandin en
Coste, Persépolis. Salle
No. 3, 1851, III, 124.
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3.24. Flandin en Coste, Persépolis. Salle no. 5,
1851, III, 136.

3.25. Stolze, Persepolis. Palast des
Xerxes, Mitteltreppe (von Westen), Keilinschrift, mittlere, 1882,
I, 22.

3.27. Stolze, Persepolis. Südost-gebäude. Ansicht von Süd, 1882, I, 1. Stolze
merkt in de tekst op dat de foto van
dit gebouw vanuit het noorden is gefotografeerd en niet vanuit het zuiden,
zoals in het onderschrift staat vermeld.

3.26. Flandin en Stolze, Persépolis.Vue du
palais no. 6 du plan general, 1851, III, 143.

3.32. Flandin en Coste,Vue
du palais, no. 8 du plan
general, 1851, III, 148.

3.28. Flandin en Coste, Persépolis.Vue du
palais no. 7 du plan general, 1851, III, 144.

3.29. Stolze, Central-Gebäude.
Ansicht von ost, 1882, I, 50.

3.35. Stolze, Köningsgräber. Königsgrab I, 1882, I, 70.

3.31. Stolze, Persepolis. CentralGebaüde. Relief, König mit
Begeleitern, I, 52.

3.34. Flandin en Coste, Persépolis.
Façade de la tombe royale au
nord-est du plateau, 1851, III,
166.

3.30. Flandin en Coste,
Persépolis. Palais no. 7,
1851, III, 147.I, 22.
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3.36. Marcel Dieulafoy, Panorama du Takhte-Djemchid.Vue prise de la plaine, 1884-85, II, IV,V,VI en VII
3.42. Marcel Dieulafoy, a) Colonne β du
portique Vicadahyu. b)
Colonne Interieure de
l’apadãna de Xerxes,
1884-85, II, XXI.

3.38a. Marcel Dieulafoy,Volee droite de l’escalier du palais
de Darius, 1884-85, II, XV.

3.37. Jane Dieulafoy (Le Tour du Monde,Vol.
47, 1884: 217),Vue d’ensemble de Persépolis.

3.38b. Jane Dieulafoy (Le Tour du Monde,Vol. 47, 1884:
216), Escalier du palais de Darius.

3.39b. Jane Dieulafoy (Le Tour du
Monde,Vol. 47, 1884: 214), Porte du
palais de Darius.

3.40. Marcel Dieulafoy, Porte
du palais de Darius, 1884-85,
II, XVII.

3.41b. Jane Dieulafoy (Le Tour du
Monde,Vol. 47, 1884: 213), Portique du sud d’apadâna de Xerxes.
185
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3.47. Sarre/Herzfeld, ‘Iranische Felsreliefs‘, 1910,
102, Afb. 45, Hermann Burchardt,
Persepolis, von Südosten gesehen.

3.46. Sarre/Herzfeld, ‘Iranische Felsreliefs’, 1910, XIV, Friedrich Sarre,
Persepolis, die Platform von Westen gesehen.
Links: 344a. Marcel Dieulafoy, Basrelief du Palais
de Darius, 1884-85, III, XVII. Rechts: 344b. Jane
Dieulafoy (Le Tour du Monde,Vol. 47, 1884: 219),
Combat d’un lion et d’un taureau.

3.48. Sarre/Herzfeld, ‚‘Iranische Felsreliefs‘,
1910, 117, Afb. 50, Fotograaf onbekend,
Persepolis, Blick auf die Terasse vom Grabe V aus.

3.43. Marcel Dieulafoy, Porche du palais de Darius, 1884-85, II, XXII.

3.45. Marcel Dieulafoy, Bas-relief de l’apadãna
de Xerxes, 1884-85, III, XVIII.

3.71. Ernst Herzfeld, Rapport sur l’Etat…, 1928,
Bases de colonnes colossales au quartier Sud, fig.
52.
3.49. Sarre/Herzfeld, ‘Iranische Felsreliefs’,
1910, XV, Friedrich Sarre, Große zur Platform
führende Treppe.
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3.50. Sarre/Herzfeld, ‘Iranische Felsreliefs’,
1910, XVI, Friedrich Sarre, Persepolis. Portal
des Xerxes, von Süden gesehen.

3.51. Sarre/Herzfeld,
‘Iranische Felsreliefs’,
1910, XVII, Friedrich
Sarre, Persepolis. Portal
des Xerxes, westlicher
Teil.
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3.52. Sarre/Herzfeld, ‚‘Iranische Felsreliefs‘, 1910,
112, Afb. 47, Hermann
Burchardt, Persepolis,Tor
des Xerxes.

3.53. Sarre/Herzfeld, ‚‘Iranische Felsreliefs‘, 1910,
113, Afb. 48, Hermann
Burchardt, Persepolis,Tor
des Xerxes, inneres
Portal.

3.55. Sarre/Herzfeld, ‚‘Iranische Felsreliefs‘, 1910, 141, Afb. 64, Fotograaf onbekend, Persepolis,Tačara des Dareios,
Medische Garden.

3.57. Sarre/Herzfeld,
‘Iranische Felsreliefs’,
1910, XXIII, Friedrich
Sarre, Persepolis. Centralgebäude, Relief:
König mit Begleitern.

3.59. Sarre/Herzfeld,
‚‘Iranische Felsreliefs‘,
1910, 143, Afb. 65,
Fotograaf onbekend,
Hundertsäulensaal,
Audienzrelief.

3.54. Sarre/Herzfeld, ‘Iranische
Felsreliefs’, 1910, XXI, Friedrich
Sarre, Persepolis. Palast des Darius.

3.66. Ernst Herzfeld, Rapport sur l’Etat…, 1928,
Grand portail, vue prise du Nord, fig. 9.

3.58. Sarre/Herzfeld,
‘Iranische Felsreliefs’,
1910, XXIV,
Friedrich Sarre,
Persepolis. Hundertsäulen-Halle, Relief:
König mit Leibwache.

3.60. Sarre/Herzfeld,
‘Iranische Felsreliefs’,
1910, XXV, Friedrich
Sarre, Persepolis.
Hundertsäulen-Halle,
Relief: König auf dem
Thron.

3.61. Sarre/Herzfeld, ‚‘Iranische Felsreliefs‘, 1910, 137,
Afb. 62, Fotograaf
onbekend, Persepolis, Hundertsäulensaal, König im
Kampf mit Löwen.
3.65. Ernst Herzfeld, Rapport sur l’Etat…, 1928, Partie basse de droite du grand
escalier, fig. 8.

3.63. Sarre/Herzfeld,
‚‘Iranische Felsreliefs‘, 1910, 15, Afb.
5, Hermann
Burchardt, Persepolis, Grab Artaxerxes‘
III (Grab V).

3.56. Sarre/Herzfeld, ‘Iranische
Felsreliefs’, 1910, XXII, Friedrich
Sarre, Persepolis.Treppe am Palast
des Xerxes.

3.64. Ernst Herzfeld, Rapport sur l’Etat…, 1928,
Murs soutien de la façade
Quest de la terasse, fig. 3.

3.62. Sarre/Herzfeld, ‚‘Iranische
Felsreliefs‘, 1910, 57, Afb. 18, Hermann
Burchardt, Persepolis, Grab Artaxerxes‘
II (Grab IV).
187
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4. Reizigers (1858-1928): de illustraties
Selectie van illustraties die niet afgebeeld zijn in deel I

4.8. Antoin Sevruguin, ca. 1890, Odalisk, Fotocollectie Iran, Museum voor Volkenkunde
Leiden.

4.12. Brugsch (1863: p. 154),Thür,
Fensternische und Ornamente,
nach Brugsch.

4.9. Snapshot Rudolph Said-Ruete, Collectie Said-Ruete, SR-56, Universiteitsbibliotheek
Leiden.

4.11. Brugsch, (1863: p. 146), Lager der
preussischen Gesandtschaft bei Persepolis,
Holzschnitt nach einer Zeichnung des Freiherrn von Minutoli.

4.14. Ussher (1865: p. 533), Persepolis.

4.21. Curzon (1892,Vol. II, p. 160),
Northern Staircase and Platform
of Hall of Xerxes.

4.20. Curzon (1892,Vol, II, p. 158),
Colossi of the Porch of Xerxes.
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4.15. Vámbéry (1867: p. 209), Ruinen
von Persepolis.

4.16. Benjamin (1888, titelpagina), Ruins
of Persepolis.

4.18. Curzon (1892,Vol II, p. 150), Plan
of Persepolis.

4.19. Curzon (1892,Vol. II, p. 154), Main
Staircase.
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Boven: 4.24. Curzon (1892,:Vol. II, p. 183), North Tomb behind Persepolis.
Rechts:
Linksboven: 4.17. Benjamin (1888: 19), King slays evil genius. Sculpture at Persepolis.
Rechtsboven: 4.25. Bleibtreu (1894: 197), Geflügelte Stiere vor der Thorhalle des
Xerxes. (Dieulafoy).
Linksonder: 4.23. Curzon (1892:Vol. II, p. 166), Combat of King and Griffin. Palace
of Darius.
Rechtsonder: 4.23. Curzon (1892:Vol. II, p. 176),, North Doorway. Hall of Hundred
Columns.
189
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4.28.Williams Jackson,The platform of Persepolis. From a photogravure by Dieulafoy, 1906, 316.

4.27. Bigham, Ruins of Persepolis, 1897, p. 138. (Sevruguin)

4.32. Crawshay Williams,The great Stairway at Persepolis, 1907, p. 218.

4.31.Williams Jackson,The Tombs back of the Platform of Persepolis, North, Middle
and South Tomb. From photographs by Mr. A.O.Wood, 1906, p. 318.
190
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4.34. Ella Sykes, Ruins of Percepolis (sic), Propylaea of Xerxes, 1910, 272. Foto van Sevruguin, negatief
no. 782. Zie tevens collectie Bosschart, Rijksmuseum voor Volkenkunde, Leiden. Zie tevens P.M. Sykes.

4.35. Dunlop, Persepolis, 1912, 64. Foto door Sevruguin, neg.nr. 781. Zie tevens
collectie Bosschart, foto door Sevruguin (781), (Bb10/3350 S781), Rijksmuseum voor
Volkenkunde, Leiden.

4.30. A Portal and the Hall of a Hundred Columns (The North
Tomb in the Background). From a photograph by Antoin Sevruguin,
1906, p. 320. Uitsnede.

4.39. Fotograaf onbekend, snapshot, (9,5 x 7), Collectie Dunlop, (30 F01048-AD),
Rijksprentenkabinet, Amsterdam.
191
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4.42.Wagenvoort, Poot van een der symbolische stieren waarnaast ingegrifte namen,
1926, p. 50.

4.37. Dunlop, Persepolis. Ingang in de Hal der Honderd Zuilen, 1912, 62. Zie tevens
collectie Dunlop, Sevruguin, (57 F01048-BE), Rijkprentenkabinet, Amsterdam.

4.41. Harold F.Weston, Fluted Shafts mark the aisles of Xerxes’ Audience Hall at
Persepolis, where levees were held within its once tapestried walls,The National
Geographic Magazine,Vol. XXXIX, Nr. 4, April 1921, p. 448.
192
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4.44.Von Nathusius, Mit meinem Gastgeber Fürst Kawam Ol Molk in Persepolis,
1926, p. 161.

4.43.Von Nathusius,Vor dem Standbild des Darius in Persepolis, 1926, p. 16.

4.45. Norden, Persepolis, 1928, p. 178.
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5. (Amateur)fotografen (1858-1928): de illustraties
Selectie van illustraties die niet afgebeeld zijn in deel I

5.3. Albert Hotz (1855-1930), H.I.H.
Masoud Mirza Zil-es-Sultan eldest son of
the Shah, Governor of Isfahan, (310),
1890/91, Universiteitsbibliotheek Leiden,
Fotocollectie Hotz, album 10, nr. 3. .

5.8. Nasser-ed-Din Shah op de voorpagina van ‘Le Monde Illustré’ (1873) ter
gelegenheid van zijn reis door Europa.
De gravure is naar een laatste, in SintPetersburg gemaakte, foto van de sjah.

5.6. Foto Sevruguin?,Toko Hotz in Teheran,
Universiteitsbibliotheek Leiden, Collectie
Leeuwenburgh.

5.7. Foto Sevruguin?, Interieur Toko Hotz
in Teheran, Universiteitsbibliotheek Leiden, Collectie Leeuwenburgh.

Uiterst links: 5.5. Antoin Sevruguin, Malek
Jahan Khanoum Qajar
Qovanlou ‘Madh-e Olia’ (1805-1873), de
moeder van Nasser ed-Din Shah, Collectie
Leeuwenburg, Or. 25.616, Universiteitsbibliotheek Leiden.
Links: 5.9. Pagina uit een cartes-de-visite
album met foto’s van Nasser-ed-Din Shah,
kroonprins Muzaffer ed-Din, Koningin Victoria en de latere koning George V van
Engeland, Soltan Ali Mirza Qajar Collectie,
Qajar Studies and
Documentation Centre.
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5.10. Luigi Pesce, Entrata principale a Persepolis,
1860, (19 x 23,5), Musée Guimet, Album
Brongniart (427711), AP 11260.
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5.11. Luigi Pesce, Bassi rilievi a Persepolis, 1860,
(19 x 23,5) Musée Guimet, Album Brongniart
(427711), AP 11275.

5.12. Luigi Pesce, Bassi rilievi a Persepolis, 1860,
(19 x 23,5) Musée Guimet, Album Brongniart
(427711), AP11266.
links: 5.14. Luigi Pesce, Bassi rilievi a Persepolis,
1860, (19,8 x 23,5), Musée Guimet, Album
Brongniart (427711), AP11254.
Linksonder: 5.17. Antoin Sevruguin, Smithsonian
Institution, Sackler Gallery,Washington.
Rechts: 5.16. Antoin Sevruguin, in Rosen, p. 230
en Smithsonian Institution, Sackler Gallery,
Washington.
Onder: 5.18. Antoin Sevruguin, in Rosen, p. 229
en Smithsonian Institution, Sackler Gallery,
Washington.
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5.13. Luigi Pesce, Ruine a Persepolis, 1860, (19 x 23,5),
Musée Guimet, Brongniart album (427711),
AP 11258.
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Uiterst links: 5.19. Albert Hotz, Left bull of porch of Xerxes,
Universiteitsbibliotheek Leiden, Oosterse Handschriften,
album 2 en 9, fotonr. 25.
Links: 5.20. Albert Hotz, Inscription of travellers names on
the Porch of Xerxes: A. Backer 1704, C. de Bruyn 1704,
C. Niebuhr 1765,W. Franklin 1787, Universiteitsbibliotheek
Leiden, Oosterse Handschriften, album 2 en 9, fotonr. 258.

5.24. Basil Williams, Persepolis, General view, (11,5 x 9),
Cambridge University Library, E.G. Browne archive, box
13, nr. 19.
5.26. Basil Williams, Persepolis, (11,8 x 9), Cambridge
University Library, E.G. Browne archive, box 13,
nr. 20.

5.25. Basil Williams, Persepolis, (11,8 x 8,9), Cambridge
University Library, E.G. Browne archive, box 13, nr. 21.
5.27. Basil Williams, Persepolis, (11, 8 x 9,2),
Cambridge University Library, E.G. Browne archive, box
13, nr. 22.

5.22. Albert Hotz, Palace of Darius. Combat of King
and Monster, Universiteitsbibliotheek Leiden, Oosterse
Handschriften, album 2 en 9, fotonr. 261.
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5.21. Albert Hotz, Persepolis. General View taken from
the north side of the northern platform, Universiteitsbibliotheek Leiden, Oosterse Handschriften, album 2 en
9, fotonr. 260.

5.39. Pierre Loti, Edmond Gueffier devant le ruines de Persépolis, (6x9), Musée d’Art d’Histoire/Maison de Pierre Loti,
Rochefort, MPL.003.0.401.

5.30. Percy M. Sykes (1902: 324),The Porch of Xerxes.
Foto door Sevruguin, negatief nr. 782.

5.33. P.M. Sykes, Persepolis.
The Fire altars dating from
the period of Zoroastrian
worship. In the foreground,
Major Bruce, (subsequently
killed in action) and Indian
officers of the 15th lancers,
1916, (14,2 x 19,8), Royal
Geographical Society, PR.
033.001/ F. 5.

5.34. Arthur A. Crookshank, Persepolis. Panorama of the Platform looking south and
west, 6 Nov. 1901,The British Library, Oriental and India Office Collections, Photo
430/8-45, (B. 9118).
5.36. Hermann
Burchardt, Museum
für Volkerkunde,
Berlin, K 857.

5.35. G.C. Rigby, Panorama of Persepolis, 1903, (twee snapshots, 19,5 x 7,4), Royal
Geographical Society, 083.743.
197
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5.37. Hermann Burchardt, Museum für Volkerkunde, Berlin, K 1472

5.39. Hermann Burchardt, Museum für Volkerkunde, Berlin, K 1056.

5.45. Percy Zachariah Cox,
Palace of Xerxes, 1908, (12
x 17), Royal Geographical
Society, 082628.

5.38. Hermann Burchardt,
Museum für Volkerkunde,
Berlin, K 1050
198
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5.40. Hermann Burchardt, Museum für Volkerkunde, Berlin, K 1049.

5.42. Percy Zachariah Cox, Hall of Xerxes showing north wall of plinth, 1908, (12 x
17), Royal Geographical Society, London, 082643.

5.47.Van Eelde, Persepolis. (Stagh). (14 mei 1925). Detail van het bas-reliëf…, Rijksmuseum Amsterdam, Collectie Bierens de Haan 03, RP-F-00-5199, Album 463, nr. 18.
Persepolis. (Stagh). 14/5. ‘Detail van het bas-relief, ter zyde van de trap voerende naar
de ruines van het paleis van Darius. Het fries stelt een optocht voor van schatting
brengende vertegenwoordigers van de tot het Perzische Ryk behoorende landen. De
paleizen te Persepolis vormden het zomerverblyf der Perzische Vorsten uit het Achaemeniden geslacht, Darius, Xerxes, enz.’. Op het reliëf is graffiti zichtbaar. Het Perzische
schrift ‘Yadegari….’gedenkt het bezoek van reizigers wiens namen onleesbaar zijn.

5.48. Raymond Roussel, 1927, Bibliothèque nationale de France, NA 471(1).
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Kopijrecht en colofon
De volgende instelling hebben toestemming verleend
tot het publiceren van hun foto’s:
Universiteitsbibliotheek Leiden, Oosterse handschriften
Rijksmuseum Amsterdam
Rijksmuseum voor Volkenkunde Leiden
Museum für Volkerkunde, Berlijn
The British Library, Oriental and India Collections, Londen
Royal Geographical Society, Londen
Cambridge University Library
Bibliothèque nationale de France
Musée Guimet, Parijs
Musée d’Art d’Histoire/Maison de Pierre Loti, Rochefort
Smithsonian Institution, Sackler Gallery, Washington
Art Institute of Chicago Images
International Qajar Studies Association,
Qajar Studies and Documentation Centre
Golestan Palace (Teheran)
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