Toen Mohammad Sjah in 1991 een nieuw
stadscentrum voor Teheran bedacht, voorzag hij
het einde van het olietijdperk, zie bazaar 4.
Toerisme als sterke economische sector zou volgens
hem in de toekomst de olie doen vergeten. De hele
wereld zou zijn nieuwe stadscentrum van Teheran
gaan bezoeken. Voor de rest had de hoofdstad
immers weinig te bieden. In elk geval geen grote
bazaar van enige allure.
Die hadden andere steden wél. De grote bazaar van
Tabriz belandde in zijn geheel op de UNESCO-lijst en
die van Yazd natuurlijk ook, omdat de hele
historische binnenstad van Yazd immers op de lijst
staat. In Isfahan mocht alleen de bazaar rondom het
centrale plein meedoen, zie bazaar 6. De andere
steden met prachtige bazaars hadden het nakijken.
Zoek je in een reisgids, bijvoorbeeld die van
Dominicus, waar zich de bezienswaardigheden of
attracties in de steden bevinden, dan staat de
bazaar zelden bovenaan. Van de vijf steden die we
hier bespreken, is dat alleen in Kerman het geval.
Zet je alle attracties uit deze reisgids op een
plattegrond en trek je er een cirkel met een
doorsnede van 3 kilometer omheen, zijnde de
gemiddelde actieradius van een lopende toerist,
dan kom je erachter dat de bazaar in alle gevallen
binnen die cirkel valt. Alleen in Teheran en Isfahan
vallen de zuidelijke, respectievelijk noordelijke rand
van de bazaar erbuiten. Zie de tekening hieronder.

Dat betekent dat de bazaar in potentie een
belangrijke toeristische rol zou kunnen spelen.
Maar welke positieve en negatieve veranderingen
brengt dat voor de bazaar zelf teweeg? En wat
zagen we hiervan onderweg?
Toeristificatie en musealisering gaan vaak hand in
hand. Musealisering betekent dat historische
gebouwen hun oorspronkelijke functie verliezen en
vervolgens een nieuwe functie als museum krijgen
waarbij en passant entree geheven wordt. We
zagen dat bijvoorbeeld bij de moskee van de sjah in
Isfahan, zie de foto hieronder. Ook een stadsdeel
kan overigens musealiseren met (gedeeltelijke)
handhaving van de oorspronkelijke functie als
beschermd stadsgezicht.
Bij toeristificatie nemen toeristen de openbare
ruimte in en richten winkels en voorzieningen zich
op toeristen. Ook infrastructuur en
overnachtingsmogelijkheden maken daar deel
vanuit.

Musealisering van moskee op bovenste foto in
Isfahan en van voormalig badhuis (hamam) in Shiraz
op onderste foto.

In Kerman, waar de bazaar zowel een topattractie is
als onderwerp van verval, zie bazaar 8, zagen we
onder andere een voormalige karavanserai die is
opgeknapt en een andere functie kreeg, zie foto
hieronder.

Ook in Shiraz kregen de karavanserais van Karim
Kahn, zie bazaar 6, een opknapbeurt en een andere
functie. De ene keer op initiatief van de gemeente,
de andere keer door plaatselijke entrepreneurs,
zoals op onderstaande foto te zien.

De enige bazaar waar winkeliers zich nadrukkelijk
op toeristen richten, zagen we in Isfahan, rondom
het beroemde plein van sjah Abbas I. Zie
onderstaande foto.

Een deel van de toeristische artikelen in deze bazaar
worden met de hand gemaakt in een van de
achteraf gelegen karavanserais of kahns, zoals in
onderstaande foto te zien is. Dat stemde ons gerust.
Het was nog lang niet zo erg als in menig Europese
toeristenstad waar je over de toeristenwinkels
struikelt.

In de rest van de bazaars lag de nadruk op
alledaagse artikelen, van lingerie tot koperwaar.

Lingerie in de bazaar van Teheran.
Waarbij opviel dat de historische segmentering op
basis van vermoedelijk niet meer bestaande gildes,
nog steeds zichtbaar is.

Koperwaar in de bazaar van Shiraz.
Toeristificatie en musealisering troffen we vooral
aan rondom het grote plein van sjah Abbas I in
Isfahan en in Yazd waar het zich concentreerde in
het noorden van het centrum. Daar vestigden zich
hotels In voormalige grote luxe woonhuizen van
rijke groothandelaren met een authentiek sfeertje
waar toeristen zo dol op zijn. De openbare ruimte in
de directe omgeving werd tevens opgeknapt. Zie de
tekening en foto’s hieronder.

In de omgeving van de hotels in Yazd, zie foto
hierboven, waar ook enkele toeristenattracties
waren, troffen we toeristenwinkels aan die in het
Engels hun waren aanprijzen, zoals op
onderstaande foto te zien is.

Van overtoerisme was nergens sprake. Dan kan met
de net voorbijgaande Coronagolf te maken hebben
alsmede met de internationale sancties waar dit
land onder gebukt gaat.

Iraniërs ontvangen toeristen met liefde en plezier.
Niet alleen om er geld aan te verdienen, maar ook
omdat ze zich afgesloten voelen van de
buitenwereld. En juist omdat iedereen een
mobieltje heeft en in contact staat met de hele
wereld - ze omzeilen de digitale blokkades van de
overheid – voelt dat wat ongemakkelijk als toerist.
Ze zijn net zoals wij, modern, nieuwsgierig en
reislustig.
De haat tegen Amerika merk je op straat niet.
Mensen lopen in spijkerbroek, drinken nagemaakte
Coca-Cola en weten Starbucks te waarderen. En de
Engelse taal wordt met menig toerist geoefend, zie
onderstaande foto. De journalist Thomas Erdbrink
wees hier in zijn documentaires en boeken
eveneens op.

Auteur Paul Kurstjens treedt spontaan op voor de
Engelse conversatieles op schooltelevisie.
De Iraanse bazaars verkeren in een kwetsbare
positie. Door stadsuitbreidingen en modernisering
zijn ze hun historische rol als gemeenschap, als ‘stad
in de stad’, kwijtgeraakt. Als winkelcentrum met
een rol voor nijverheid en handel weten ze zich nog
te handhaven. Het toerisme kan ze een handje
helpen bij het opknappen van de vele
architectonische hoogstandjes. Maar het is toch
vooral de gemeente die over de brug moet komen.
In enkele steden zagen we enkele hoopgevende
initiatieven.

Auteur Ivo Bastiaansen legt een architectonisch
hoogstandje op de gevoelige plaat.
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