
 
 

 
 
Bazaar en moskee onderhielden van oudsher een 
hechte band. Dat had enerzijds te maken met de 
controlerende gouverneurs die uitgingen van de 
sharia, welke de handelaren een goede basis gaf 
voor eerlijke handel. Anderzijds doneerden de rijke 
handelaren aan de moskee voor de instandhouding 
van het religieuze vastgoed en het inkomen van de 
imams. In het huidige landelijke belastingstelsel 
innen de gezamenlijke moskeeën ongeveer 10% van 
de inkomensbelasting voor het wel en wee van de 
geestelijken. Het beheer en onderhoud van 
vastgoed inbegrepen. De bouw van moskeeën 
wordt, los daarvan, soms particulier gefinancierd.  
De vrijdagmoskee en alledaagse moskee verschillen 
van elkaar. In beide moskeeën staat de zorg voor 
gelovigen centraal, maar in de vrijdagmoskee wordt 
in de preek ook expliciet stilgestaan bij politieke 
misstanden. In de alledaagse moskeeën komen de 
gelovigen alleen voor hun dagelijkse gebed en 
onderlinge contacten.  
Tevens verschillen ze in omvang. De vrijdagmoskee 
is vele malen groter dan de alledaagse moskee en 
bovendien is het moskeeplein van de vrijdagmoskee 
een echte openbare ontmoetingsplaats. Dat komt 
mede door de situering van de vrijdagmoskee aan 
de rand van de bazaar met zowel een toegang aan 
de openbare weg als bazaar. In bazaar 4 lieten we 
de benadering van het moskeeplein in Teheran zien 
vanaf de openbare weg. De alledaagse 
bazaarmoskeeën liggen daarentegen allemaal 
ingesloten door de bazaar. Buiten de 
gebedsdiensten is het hier stil op het moskeeplein.  
In onderstaande tekening staan alle moskeeën in of 
aan de rand van de bazaar ingetekend voor de 
steden die we bezochten. De plattegronden zijn op 
dezelfde schaal getekend, binnen de voormalige 
stadsmuren. Hierbij valt op dat Shiraz een enorm 
grote vrijdagmoskee heeft en maar één dagelijkse 
bazaarmoskee. In Yazd is de dichtheid van 
dagelijkse moskeeën daarentegen groot. In de 
andere steden is de verdeling meer evenwaardig.  
 



 
 
In Yazd vielen ons de ingesloten alledaagse 
moskeeën pas op toen we in de bazaar voor het 
middaggebed opgeroepen werden. In de rest van 
Iran hoorden we het gezang van de muezzin niet. En 
ook Koranscholen vielen ons toen ineens op. De 
bazaar bleek vergeven te zijn van moskeeën en 
Koranscholen.  
De vrijdagmoskee troffen we hier echter niet aan. 
Die staat op een plek waar voorheen een 
vuurtempel stond, midden in het historische 
centrum, waar omheen zich een bazaar ontwikkelde 
die niet aan doorgaande handelsroutes lag en 
daardoor betrekkelijk klein bleef.  
De grote bazaar voor de hele regio ontwikkelde zich 
echter niet in het centrum maar langs een 
handelsroute net buiten de eerste stadsmuren, de 
huidige Qiam Street. Maar liefst zes alledaagse 
moskeeën en drie Koranscholen troffen we hier 
aan. Alleen toegankelijk via de bazaargangen, zoals 
op onderstaande tekening te zien is.  
 

 
 
Met de aanleg van nieuwe wegen na de jaren 1930 
kwam de vrijdagmoskee van Yazd ineens op een 
zichtas te liggen met een duidelijke hoofdentree. Je 
zou kunnen zeggen dat hij hierdoor meer extravert 
werd.  
Ook de grote bazaar ten zuiden ervan kreeg met 
een nieuwe weg te maken, de Qiam Street, die deze 
bazaar in tweeën splitste. Aan de situering van de 
verschillende moskeeën binnen de bazaar 
veranderde dat echter weinig. Deze alledaagse 
moskeeën bleven in zichzelf gekeerd.  
 



 
Alledaagse moskee in de grote bazaar van Yazd 
 
Bovenstaande foto laat zien dat je eerst vanuit de 
bazaar een trap afgaat om vervolgens door een 
deur op het moskeeplein te komen. Als toerist doe 
je dat niet zomaar.  
 
Veel meer uitnodigend is daarentegen het plein van 
de vrijdagmoskee in Shiraz waar iedereen kriskras 
overheen loopt en waar mensen gewoon liggen te 
slapen. Zie onderstaande foto. 
 

 
Vrijdagmoskee van Shiraz 
 
 
 
Vervolg…bazaar -6- sjah 


