
 
 

 
 
De bazaar begon als een drukke verzamelplaats 
voor handelaren in de open lucht en groeide uit tot 
een introverte ‘stad in de stad’, zie bazaar 1. Met de 
modernisering van het land tijdens het bewind van 
Reza Shah (1925-1941) breidde de stad zich uit met 
rechte straten.  
 

 
 
Maar voor het zover is doet de trein zijn intrede. 
Tussen 1927 en 1938 legde Reza Shah spoorlijnen 
aan die de industrialisatie in gang zette. 
Mechanische tapijtweverijen op goed bereikbare 
industrieterreinen werden geduchte concurrenten 
van groothandelaren in handgeweven tapijten uit 
de bazaar, om maar eens wat te noemen.  
De stadsbevolking groeide vervolgens rap, met 
name door arbeiders die van heinde en verre naar 
de steden kwamen. In dezelfde periode maakte een 
landelijke wet het mogelijk dat straatverbredingen 
en doorbraakplannen makkelijk uit te voeren 
waren. En als klap op de vuurpijl werd de olie-
industrie in 1951 genationaliseerd waardoor de 
welvaart steeg en de auto (met goedkope eigen 
benzine) voor iedereen binnen handbereik kwam.  
De steden barstten vervolgens uit hun voegen. 
Gemeenten maakten moderne uitbreidingsplannen 
met rechte wegenpatronen, net zoals in de 
westerse landen. Het labyrintische, historische 
centrum kreeg te maken met doorbraakplannen 
met rechte straten naar de uitbreidingswijken. 
Bazaars werden her en der doorsneden.  
 



 
De nieuwe Qiam Street in Yazd 
 
Deze modernisering van de stad had uiteraard zijn 
weerslag op de bazaar. In bazaar 5 lieten we zien 
dat een rechte straat dwars door de grote bazaar 
van Yazd, zie foto hierboven, weinig veranderde aan 
het functioneren van de moskeeën en 
Koranscholen. Voor de winkels was dat echter wél 
het geval. De winkels aan de zuidzijde van deze 
straat kregen het door de barrièrewerking namelijk 
moeilijk. Hier bleef de oude nijverheid, zie foto 
hieronder, achter terwijl de winkels aan de 
overzijde opbloeiden.  
 

 
 
In Teheran kreeg een doorbraakplan geen schijn 
van kans. De bazaar als gemeenschap stak daar een 
stokje voor, zoals we zagen in bazaar 4.  
Waar deze wegenplannen een aparte vorm aannam 
is in Kerman. Deze stad breidde zich hoofdzakelijk in 
westelijke richting uit. Het historische centrum 
kwam hierdoor excentrisch te liggen met als gevolg 
dat de radialen ernaar toe volstroomden met 
winkels, bedrijven, instellingen en kantoren. 
Dichtbij het centrum, waar de radialen samen 
komen, transformeerde dat tot het één lange 
winkelstraat met veel luxe winkels. Zie 
onderstaande tekening. Het laat zich raden dat de 
bazaar in het centrum het daar moeilijk mee had.  
 



 
 
De wegenplannen kregen op den duur gezelschap 
van de metro. Dat kon niet uitblijven. De wegen in 
het centrum van Teheran raakten zo verstopt dat de 
overheid geen andere mogelijkheid meer zag dan 
het aanleggen van een metronetwerk. Na de 
opening van de eerste lijn in 1999 volgden er in rap 
tempo meerdere. Andere Iraanse miljoenensteden 
volgden dit voorbeeld. Van de steden die we 
bezochten waren dat Isfahan en Shiraz, de beide 
voormalige hoofdsteden, zie onderstaande 
tekening.  
 

 
 
Het is moeilijk te zeggen wat de invloed van de 
metro op het bezoekersgedrag van de bazaar is.  
Alleen in Teheran zagen we dat veel 
bazaarbezoekers van de metro gebruik maakten om 
de doodeenvoudige reden dat de metro voor de 
deur van de bazaar stopte. Zie foto hieronder. 
 

 
 



 
Wat wel gezegd kan worden is dat de verschillende 
steden die een metro aanlegden de gelegenheid te 
baat namen om in de buurt van de bazaar 
voetgangersvriendelijke openbare ruimtes te 
realiseren.   
In Shiraz, zie foto hieronder, legde men 
bijvoorbeeld een promenade aan op het dak van 
een gecombineerde autotunnel en metro.  
 

 
Nieuwe promenade in Shiraz 
 
In Isfahan, waar de metro wat verder van de bazaar 
vandaan ligt, koos men voor een groene inrichting 
met een watergoot in het midden richting rivier 
waar men in de avond graag verpoost. Zie 
onderstaande foto’s. Het overdadige groen van 
zowel deze promenade als de verschillende parken 
en lanen is tevens het ‘bindmiddel’ met de bazaar 
die begint bij het prachtige groene plein, tevens 
bazaar, van sjah Abbas I, zie bazaar 6.   
Het lijkt erop dat de desastreuse wegenplannen her 
en der plaatsmaken voor voetgangersvriendelijke 
openbare ruimtes die aansluiten op de bazaar. Of 
dat genoeg is om het verval van de bazaar tegen te 
gaan, valt te bezien.  
 

 
Nieuwe promenade in Isfahan 
 



 
Rivier en brug als ontmoetingsruimte in Isfahan 
 
 
 
Vervolg…bazaar -8- verval 


