Rondom Nederlandse moskeeën zie je vaak
allochtone winkels, die soms ‘bazaar Istanbul’ of
‘bazaar Marrakesh’ heten, al naar gelang de stad die
men liefheeft. Kennelijk hebben moskee en winkels
iets met elkaar van doen. In het boek ‘Het Huis van
de Moskee’ beschreef de gevluchte Iraanse
schrijver Kader Abdolah eveneens de innige band
tussen bazaar en moskee. Hierin speelt het hoofd
van de bazaar, die samen met de imam naast de
moskee woont, een cruciale rol.
Deze hechte band tussen bazaar en moskee
bezorgde de bazaar in het verleden een machtige
culturele en politieke positie waar de overheid het
soms knap moeilijk mee had.
Een goed voorbeeld hiervan speelt zich af in
Teheran waar Reza Kahn, ook wel Reza Shah
genoemd, in 1925 aan de macht kwam en zijn
hoofdstad in de vaart der volkeren wilde
meenemen. Teheran telde toen nog geen 200.000
inwoners, nu inmiddels circa 12 miljoen.
Hij liet de stadsmuren slopen en toonde een
wegenplan met doorbraken en verbredingen in het
stadscentrum waarvoor circa 30% van de
bebouwing moest verdwijnen. Ook de grote bazaar
leek dit lot beschoren, althans een gedeelte ervan.
Dat is hem niet gelukt, want de betreffende noordzuidroute zou behalve een klein stuk van de bazaar
ook de sloop van de oude Imam Khomeini moskee
impliceren, een vrijdagmoskee.
Na veel gedoe zagen de bazaar en moskee hun
gezamenlijke protest beloond met een
terugtrekkende overheid. De bewuste doorbraak
kwam er niet. Zie onderstaande tekening waarin de
stadsmuren zijn ingetekend die in 1857 en 1932
volledig gesloopt zijn.

Daarna groeide Teheran zo sterk dat de zoon van
Reza Shah, Mohammed Reza Pahlavi, in 1971 een
nieuw stadscentrum bedacht, ongeveer 5 kilometer
ten noorden van het oude centrum. Zie
onderstaande tekening. Dat is er na de Iraanse
Revolutie van 1979 ook niet van gekomen. Wél
kwam er een gigantische moskee, een extra
vrijdagmoskee, de Imam Khomeini Mosalla. Deze
moskee ligt als een autonoom monument in een
groot park, niet ingebed in een bazaar zoals de
oude moskee.

De nogal verscholen oude vrijdagmoskee is niet
alleen vanuit de bazaar bereikbaar, maar kan ook
vanaf de drukke openbare winkelstraat bereikt
worden. Daarvoor ga je eerst door een poort (zie
foto van links naar rechts), dan daal je de trap af
naar een voorplein om vervolgens in een mooie hal
te komen waar je de handen kunt wassen om
tenslotte via een poort op het plein van de moskee
te komen, waar de open ruimte je tegemoet treedt.
De Iraanse moskee bestaat doorgaans uit vier
gewelfde hallen die kruislings om een plein staan.
Dit plein is voor iedereen toegankelijk. Met
stromend water en toiletten draagt de moskee
tevens bij aan het sociaal welbevinden van de
buurt.
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De allesbehalve verscholen nieuwe vrijdagmoskee
torent boven de stad uit en is omgeven door
autowegen. Hij is vrijwel uitsluitend met de auto
bereikbaar en is niet door bebouwing omgeven, laat
staan door een bazaar of woonwijk. Hier toont zich
de macht van de religie, van een moskee die zich
niet meer met de bazaar vereenzelvigt.
Overal in het land zagen we op onze reis nieuwe
moskeeën als solitaire monumenten de grond uit
schieten. Dat vonden we nogal vreemd, wetende
dat in dit land slechts 1,4% van de bevolking naar
het vrijdaggebed gaat. Dat staat althans in het boek
‘IRAN, een cultuurgeschiedenis’ van Michael
Axworthy.
5

Vervolg…bazaar -5- moskee Yazd

6

