De teloorgang van de bazaar als ‘stad-in-de stad’
zette in de jaren 1950 in toen de industrialisatie en
globalisering vaste voet aan de grond kreeg. De
overheid richtte gemeentelijke coöperaties op, een
Kamer van Koophandel, een consumentenbond en
een tribunaal voor de stabilisatie van prijzen. De
bazaar verloor hierdoor zijn zelfstandigheid.
De meest invloedrijke groothandelaren van de
bazaar stapten over naar de door de overheid
gesteunde industrie. Tevens vestigden zich veel
winkeliers aan de rechte straten naar de nieuwe
woonwijken, zie bazaar 7. En de Koranscholen,
moskeeën en theehuizen in de bazaar kregen
geduchte concurrentie van moderne scholen en
ontmoetingsplekken met internet. De bazaar werd
steeds meer een winkelcentrum en
toeristenattractie. Niet de krachteloze
bazaargemeenschap, maar de gemeente lijkt nu aan
zet om de bazaar te redden.
Het verval is ook ruimtelijk goed zichtbaar. Met
name de karavanserais raakten hun functie kwijt als
logies en handelsplaats voor de karavaan met
kamelen. In Isfahan zagen we daar verschillende
voorbeelden van, variërend van onduidelijk
hergebruik tot hergebruik als werkplaats of
parkeerplaats tot volledige sloop van de
karavanserai. Zie de foto’s hieronder.

Een voormalige karavanserai in Isfahan waar nu
deels gewoond wordt

Hier stond ooit een karavanserai dichtbij het plein
van sjah Abbas I in Isfahan
Er speelt ook nog iets anders. De welgestelde
burgers die rondom de bazaar woonden vertrokken
naar de nieuwe woonwijken. Hun plaats werd
ingenomen door minder welvarende burgers, met
name Afghaanse vluchtelingen. Voor hen was de
bazaar een uitkomst. Hier konden ze handeldrijven
en wat verdienen. Zie de foto hieronder uit Kerman.
In hoeverre de bewoners uit de nieuwe
buitenwijken nog de bazaar frequenteren is
onbekend, maar het laat zich aanzien dat zij liever
naar de wat luxere winkels langs de rechte straten
gaan, alsmede naar de moderne shoppingmalls.

Open markt, onderdeel van de bazaar, in Kerman
Hoe het ook zij, in Kerman kreeg men van doen met
een hele tak van de bazaar die afsterft, zie
onderstaande tekening. Onzes inziens heeft dat
weinig te maken met het doorsnijden van de bazaar
door een rechte straat. Het is eerder het gevolg van
de trend die hierboven is geschetst.
We hebben het over de zuidelijke tak die door de
Imam Street doormidden is geknipt. Maar niet
alleen dit gedeelte, ook het gedeelte ten noorden
van de Imam Street staat grotendeels leeg. De hele
zuidelijke tak heeft het moeilijk.

De vrijwel leegstaande zuidelijke bazaar
Tot onze grote verrassing zagen we ook een bazaar
die in al zijn frisheid al tekenen van verval toonde,
in Shiraz om precies te zijn. Als je althans een
moderne shoppingmall tot een bazaar mag
rekenen. Strikt genomen kan dat natuurlijk niet. Een
winkelier in een mall is immers zelden een
pandeigenaar. Nijverheid en groothandel, laat staan
een moskee, Koranschool, badhuis en karavanserai
tref je ook niet aan in een mall. Alleen als overdekte
winkelgalerij tonen bazaar en shoppingmall enige
verwantschap.
De betreffende shoppingmall was ooit bedoeld als
verbinding tussen twee belangrijke moskeeën, de
vrijdagmoskee Shah-e Cherarh en de schrijn
Alaeddin Hossein, zie tekening hieronder. Hij is
goed bereikbaar met de auto maar niet aangesloten
op de oude bazaar. De vrijdagmoskee ligt er
namelijk tussen. De bazaar die deze verbinding tot
stand had kunnen brengen is gesloten, zie de
onderste foto’s.
Bovendien blijkt de mall, die in twee fases gebouwd
is, ook werkelijk uit twee delen te bestaan die niet
met elkaar verbonden zijn. Mede daarom staat mall
nummer 2 leeg, zie de foto die als achtergrond
dient van de tekening.

Gesloten bazaar en over te steken moskeeplein in
Shiraz
Vervolg…bazaar -9- toerisme

