
 

 
 
Iran ligt tussen twee zeeën, de Kaspische Zee in het 
noorden en de Perzische Golf in het zuiden. In het 
midden van het land ligt een woestijn waar 
nauwelijks regen valt en geen rivieren lopen. Die 
lopen door de omringende bergruggen.  
Isfahan is een van de woestijnsteden die wél een 
rivier heeft, maar daar is iets mee aan de hand. In 
de documentaire van Thomas Erdbrink over Iran 
figureert deze rivier als een beklagenswaardig 
wezen waar de overheid de kraan van dicht draait. 
Dat gebeurt bij een stuwmeer en dam ongeveer 100 
kilometer verderop. Met als gevolg dat de droge 
rivierbedding in Isfahan vaker te zien is dan het 
kabbelende water. Oorzaak hiervan is niet Amerika 
of een hogere macht, maar het algemene gebrek 
aan water.  Door de groei van de steden en 
industrialisatie lijkt waterregulatie – hoe erg ook 
voor de rivier in Isfahan – ogenschijnlijk 
onvermijdelijk. 
 

 
 
Omdat de karavaans uit verre landen de voorkeur 
gaven aan vlakke routes ontstonden er aan de rand 
van de woestijn steden waar geen rivier liep. Deze 
steden betrokken het water uit de kilometers 
verderop liggende bergen met een ingenieus 
systeem, het qanatstelsel. Dit zijn met de hand 
gegraven ondergrondse aquaducten waar niet 
alleen de bewoners maar ook de bazaars gebruik 
van maakten. De ondergrondse watergangen 
kwamen in de stad aan op een diepte die de 
bewoners de gelegenheid gaf om kelders te graven  
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waar het water vloeide. In het centrum van Yazd, 
waar het watermuseum alles over dit systeem 
vertelt, bevinden zich ook openbare ondergrondse 
waterputten. We constateerden dat deze helaas 
droog stonden. Kennelijk hebben moderne 
waterleidingen het qanatstelsel ten dele vervangen.  
 

 
Qanatstelsel met waterbron in de kelder van een 
huis. 
 
De bazaars kampen niet alleen met een gebrek aan 
water, maar ook met grote hitte in de zomer en 
barre kou in de winter. Het laatstgenoemde 
voornamelijk in de bazaars in het noorden van het 
land. Dat verklaart waarom de aanvankelijk open 
bazaars, zie foto hieronder, vrijwel overal in het 
land naar verloop van tijd overkapt raakten.  
 

 
Voorbeeld van een open bazaar in Kerman 
 
Opmerkelijk aan de bazaaroverkapping zijn de 
koepels, die je zowel aantreft in een rij boven de 
gangen als solitair op kruisingen van gangen en op 
speciale plekken. De grote variatie aan constructies 
en architectonische expressie verbaasden ons. Je 
zou er een prachtig fotoboek van kunnen maken.  
Behalve mooi zijn de koepels ook functioneel. Ze 
zorgen namelijk voor de luchtcirculatie in de bazaar. 
Dat werkt zo.  
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Door de verhitting van koepels en wanden aan de 
zonzijde van de bazaar ontstaat er aan de 
binnenzijde van de bazaar een luchtstroom van 
koude lucht aan de schaduwzijde die de lichte, 
warme lucht van de zonzijde via kleine openingen 
naar buiten perst. Deze luchtstroom wordt 
aangevuld met zware, koude lucht vanaf de 
verdiept liggende bodem van de bazaar. Zo simpel 
werkt deze natuurlijke airconditioning.  
Zie bovenstaande tekening op foto van een solitaire 
koepel. Onderstaande foto toont een verdiepte 
bazaar.  
 

 
Voorbeeld van een verdiepte bazaar in Shiraz 
 
 
 
Vervolg…bazaar -4- moskee Teheran 
 
 
 
 
 


