Met een zelfgemaakte stedengids trokken we in
Iran erop uit. Een immens land, bijna 40 keer zo
groot als Nederland met 5 keer zoveel inwoners en
een indrukwekkende geschiedenis dat teruggaat tot
het wereldrijk Perzië. We gingen op zoek naar het
omslagpunt van introverte naar extraverte
stadsontwikkeling, naar modernisering. Door vele
bazaars liepen we. In menig moskee kwamen we tot
rust. Ook citadellen en tuinen bezochten we. Zelfs
archeologische steden. Auto’s raasden om ons heen
en we raakten verstrikt in een kluwen van
authentieke verlangens en harde werkelijkheid. Wat
zagen we eigenlijk?
Deze vraag vormde de aanleiding voor dit relaas
over het wel en wee van de Iraanse bazaar. Op basis
van literatuur en eigen belevingen,
gedocumenteerd met veel tekeningen en foto’s
schetsen we op bondige wijze de ruimtelijke situatie
van de bazaar en de invloeden hierop. Dit is deel 1
van een serie die we publiceren op LinkedIn en die
op de website www.kurbin.nl/bazaar na te lezen
valt.

De bazaar is een Perzische uitvinding die nauw
verbonden is met de zijderoutes van voor het jaar
nul. Op de ‘Iran routekaart’ staan zowel de eerste
zijde- als specerijenroutes aangegeven alsmede de
konings- en handelsroutes van latere datum. Langs
deze routes dreef men handel van China en India,
tot Europa en Afrika. Het Perzische Rijk, dat toen
vele malen groter was dan het huidige Iran, lag zo’n
beetje halverwege en zeer strategisch. De steden

die we in dit relaas bespreken staan op de ‘Iran
routekaart’ aangegeven.
De kameel was toentertijd het gangbare
vervoermiddel. Niet snel, maar wel bestand tegen
de grote hitte in de woestijnen. De kameel tref je in
Iran uitsluitend nog als toeristische attracties aan.

Herkomst van het woord bazaar:
Het woord bazaar is afgeleid van ‘vakar’ dat een
drukke en belangrijke plaats betekent, tevens
verzamelplaats voor handelaren. In de open lucht
wel te verstaan, want van een permanente
overkapping was in de beginperiode nog geen
sprake. Hooguit spande men doeken als beschutting
tegen de felle zon.
Tegenwoordig lijkt de bazaar op een overkapte
winkelstraat, een spektakel van kleuren en mensen
en heel veel spulletjes. Dat het van oorsprong een
ontmoetingsplaats van handelaren en
stadsbewoners was, beseffen we niet of nauwelijks.
Het groeide uit tot het centrum van de stad, zowel
commercieel, als cultureel, politiek en religieus.

De bazaar is altijd een soort ‘hub’ voor de
stadsbevolking geweest. Hier concentreerde zich de
handel en economie, religie, culturele uitwisseling
tussen handelaren uit andere landen, politieke
debatten en communicatie c.q. media. Het was een
‘stad in een stad’, zou je kunnen zeggen, waarin de
verschillende gildes of beroepsgroepen het met

elkaar rooiden. Hieruit vloeide een hiërarchische
verdeling: de handelaar aan de top, rijk en machtig,
een religieus georiënteerde groothandelaar die
connecties met andere steden onderhield daar
onder, dan de conservatieve winkelier en de dealers
die goed waren in contracten, geldwisselaars,
secretarissen die konden lezen en schrijven,
magazijniers en tenslotte de dragers. De bazaar
staat, door de hechte band met moskeeën en
Koranscholen, algemeen bekend als een
conservatieve en religieuze gemeenschap. Zie de
delen 4 en 5 die over de ruimtelijke inbedding van
de moskee zal gaan.

Ook voor de vrede en veiligheid van de bazaar
waren verschillende mensen verantwoordelijk. De
belangrijkste was de door de gouverneur
aangestelde rechtshandhaver die de sharia als
uitgangspunt koos. Dan had je een bewaker en een
bazaarpolitie, een belastinginspecteur, een
sleutelhouder, die de bazaar opende en sloot, en
iemand die waakte over het goede gedrag van
iedereen en de armen hielp.
In het boek Het Huis van de Moskee van Kader
Abdolah is de hoofdpersoon het hoofd van de
bazaar, een soort kruising van bovengenoemde
handelaar, groothandelaar en sleutelhouder.
In ruimtelijke zin bevatte een bazaar niet alleen
winkels, maar ook opslagplaatsen, bedrijven,
karavanserais (of khan) waar kamelen samen met
de handelaren tot rust kwamen, een of meerdere
moskeeën, Koranscholen (madrassa) en badhuizen
(hamam). Een ‘stad in een stad’ als het ware.
Vervolg…bazaar -2- stad

