
 
 

 
 
De bazaar had de warme belangstelling van 
machthebbers, onder andere van sjah Abbas I, zie 
foto hierboven.  
Toen Isfahan in 1598 de hoofdstad van het land 
werd, liet sjah Abbas I een uitbreidingsplan maken 
waarin de bazaar een niet onbelangrijke rol 
speelde. Hij bedacht een nieuwe groene stad naast 
de reeds bestaande en voegde langs een 
handelsroute, waar al een bazaar was, een 
gigantisch plein toe, zie de onderste rode pijl in de 
tekening hieronder. Dit plein voorzag hij van 
bebouwing en een bazaar met twee gezichten. Een 
gezicht dat naar binnen gekeerd is, introvert, en 
eentje naar buiten gericht, extravert. De bazaar 
toont zich hierdoor aan het beroemde plein als 
winkelfront, zie foto’s eronder.   
 

 
 

 
 



 
Ten tijde van sjah Abbas I zag het plein er overigens 
anders uit. Het diende als plaats waar polo gespeeld 
werd en waar militaire parades plaatsvonden. Een 
onverharde modderpoel was het eigenlijk.  
Nu is het een keurig aangeharkt plantsoen met 
fonteinen waar tegen de avond bewoners in het 
gras zitten om met elkaar te kletsen.  
 

  
 
In het noorden van het centrum is een aantal jaren 
geleden een soortgelijk plein met bazaar aangelegd. 
Dit ontstond na de overkluizing van wegen 
waardoor de oude bazaar weer naar de 
vrijdagmoskee ten noorden ervan kon doorlopen. 
Zie de bovenste rode pijl uit de tekening.  
Dit plein werd lang niet zo’n groot succes als het 
eerdergenoemde. De bazaar aan de oostzijde van 
het plein leidt een kwijnend bestaan om maar eens 
wat te noemen. Volgens ons is het grootse manco 
van dit plein het gebrek aan groen. Het is daardoor 
een nogal ongenaakbaar plein geworden (vergelijk 
de foto’s van de beide pleinen hieronder). 
 

 
 

 
 
Net zoals de stad Isfahan, is ook Shiraz van 1750 tot 
1789 hoofdstad geweest. De toenmalige heerser 
Karim Kahn had kennelijk goed naar de plannen van 
zijn voorganger in Isfahan gekeken want hij voegde 
een nieuw groen stadsdeel, het paleiskwartier, toe 
aan het bestaande centrum. Hij verlengde de reeds 
aanwezige bazaar met een nieuwe van ongeveer 
500 meter lang en voegde daar een moskee, 
badhuis en enkele karavanserais aan toe. Hij wist 
toen niet dat zijn bazaar, in het groene vlak van 
onderstaande tekening, in de jaren 1930 
doorsneden zou gaan worden door een kaarsrechte 
weg. Die blunder is inmiddels hersteld door de 
aanleg van een autotunnel en metro waardoor de 
kaarsrechte weg een nieuwe inrichting als 
promenade kreeg. Nu kan er weer rustig  



 
overgestoken worden van de zuidelijke naar de 
noordelijke bazaar v.v.  
 

 
 
Na jaren van verwaarlozing krijgen de verschillende 
karavanserais aan weerszijde van de bazaargang nu 
een opknapbeurt. Op onderstaande foto zien we 
een karavanserai die in de toekomst huisvesting 
biedt aan een overheidsinstelling.  
 

 
 
Het erfgoed van Karim Kahn wordt in oude luister 
hersteld, zonder kamelen wel te verstaan. En ook 
het badhuis en de moskee hebben inmiddels een 
andere bestemming gekregen. Ze zijn een 
toeristische attractie geworden. In bazaar 9 komen 
we hierop terug.  
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