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REIS IRAN 2009
De wereld is een schaakbord
dag en nacht geblokt
waarop het Lot de mensen
scheef en recht
verschuift
schaak zet en eindelijk mat
en ze één voor één weer
in het
kistje legt.
(Omar Khayyam, Perzië 11-12e eeuw)

INLEIDING
“Hoe kleed ik me daar?” Dat was het grote probleem voor de vrouwen die
zouden meegaan op de studiereis naar Iran van Livius Onderwijs in maart
2009. Daar gingen veel gesprekken over. Hoofddoek: zwart, of mag die ook
gekleurd zijn? Rode kleding zou niet mogen, of toch wel? Een jurk moet
minstens over de knieën, of toch niet? De mannen hebben het toch maar
gemakkelijk! Dan waren er berichten dat het in de bergen in maart nog
flink koud kan zijn, maar richting zuiden en woestijn behoorlijk warm.
Wat moet je dan allemaal meenemen? Koffers vol! Als je de korte broek
maar thuis laat, want zelfs mannenbenen willen ze daar niet zien.
Binnen het kader van wat wel eens schertsend is genoemd “Livius
avontuurlijke reizen”, pasten zeker enkele spannende momenten waarin
het bepaald onduidelijk was of de reis wel zou doorgaan.
Eerst waren er te weinig aanmeldingen en bleef de teller steken beneden een
kritische grens. Veel aangeschreven belangstellenden gingen zich eigenwijs
melden voor een oktoberreis. Hoe durven ze! Gelukkig hielp een rondje
positieve werving en toen waren het er achttien.
Spannender was het dat de verstrekking van de visums tot de allerlaatste
dag op zich liet wachten. Zat er toch misschien een deelnemer bij die voor
de Iraanse autoriteiten was aan te merken als persona non grata?
Waarschijnlijk gewoon ambtelijke molens die langzaam malen, of laten
merken dat ze de macht hebben. Hoe dan ook, je zou er zenuwachtig van
worden en Jona moest de laatste middag voor vertrek nog hollen om de
laatste eindjes aan elkaar te knopen. Zucht van opluchting.
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Twee voorbereidende bijeenkomsten in de Brakke Grond in Amsterdam
gaven Jona gelegenheid zijn verhaal te doen over het land Iran en zijn lange
boeiende geschiedenis, terwijl de deelnemers kennis maakten met elkaar.
Een syllabus bood ons een keur aan interessante artikelen over en teksten
uit Iran, een programma van de reis en wat praktische tips – vrouwen geen
hand geven, geen grapjes maken over de Islam, te hoge fooi is een
belediging, bij mensen thuis geen complimenten maken over het huisraad,
want dan krijg je het als kado mee, enzovoort. Het is maar dat je het weet.
Eén tegenvaller: De rechtstreekse vlucht is een omweg via Londen
geworden. Dat zou heen en terug nachtwerk worden!
Tenslotte boden aangeschafte reisgidsen nog veel informatie die ons deden
uitzien naar de reis. We waren er klaar voor.

DAG 1, DONDERDAG 5 MAART: de heenreis
De avond vóór vertrek kreeg iedereen nog een telefoontje: Pas om één uur
’s middags verzamelen onder de rode kubus in de stationshal van Schiphol.
Ze zijn er tenslotte allemaal, Jona en Joke als laatsten. Eindelijk zijn we
weer in het bezit van onze paspoorten, een visumstempel van Iran rijker!
Na grondige controle of we geen terroristen zijn, mogen we aan boord van
wat Fred als ervaren vliegtuigspotter direct weet te benoemen: een Airbus
319. Van BMI, British Midland International. In een wip staan we op
London Heathrow, waar de obsessie voor aanslagen resulteert in een veel
grondiger controle, schoenen uit, riem af en sommige tassen worden geheel
omgekeerd. Gelukkig kunnen we de urenlange wachttijd aangenaam
verpozen in een Engelse vliegveldpub met Guinness-bier.
Verder maar weer. De Airbus 321 – dank je Fred – wordt volgepropt,
vooral de bagageruimten. Wat men allemaal niet meesleept aan boord.
Vermoedelijk veel kado’s voor het aankomende nieuwjaarsfeest in de
islamitische wereld, Now Ruz, op 21 maart.
Het is zo’n vijf uur vliegen naar Teheran, het nachtelijk duister tegemoet.
Om ons op te vrolijken krijgen we de hele reis op het televisiescherm te zien
waar we ons ergens bevinden in de route. Voor een Engelse maatschappij
gaat de service aan moslims wel erg ver: op elk vertoond kaartje wijst een
pijl in welke richting Mekka ligt. Niemand echter werpt zich onderweg in
die richting biddend op de vloer. Ook Jona vindt het maar niks.

3

Tegen drie uur ’s nachts, plaatselijke tijd, landen we op de moderne
luchthaven van Teheran. Bij de uitgang van het vliegtuig staan enkele nors
uitziende mannen te controleren of de dames wel een hoofddoek op hebben.
We passeren vlot de paspoortcontrole, weer een stempel rijker, vinden
zowaar onze koffers terug en stappen al spoedig in de gereedstaande
hemelsblauwe bus, merk Peyke Saba, modern en schoon. Chauffeur
Kassem, bijrijder Said. De Iraanse gids zal zich pas de volgende dag
melden.
De monitor in de bus deelt mee dat het buiten 6 graden Celsius is. Dat
hebben we op het vliegveld al gemerkt. Jona instrueert ons over het
programma voor de volgende dag, maar verder blijft het stil in de bus.
Vermoeidheid slaat toe. Het is nog meer dan een half uur rijden naar stad
en hotel. Hoe meer we de stad naderen, hoe meer opvalt dat de Iraniërs gek
zijn op kleurige lichten om de duisternis op te vrolijken: guirlandes van
lampjes op gebouwen, bonte reclames, rotondes in groen en blauw, pilaren
van fly-overs en viaducten blauw, groen en rood. Ook later tijdens de reis
in andere gebieden valt het op.
We passeren vier groen verlichte torens. Jona houdt ons wakker met een
toelichting: het is het nieuw gebouwde mausoleum voor de grote leider
ayatollah Khomeiny. Volgens Jona is het daar heel “gezellig” overdag, een
soort “kermis”. Khomeiny’s verdienste is ook geweest dat hij de Iraanse
vrouwen rechten heeft gegeven. Hij schreef er zelfs een boek over. Heel
aardig van hem, maar dat betekent zeker geen gelijkheid tussen man en
vrouw, zoals we later zullen horen en zien.
Het Kowssar Hotel ligt op een heuvel ver buiten het centrum, in een grote
tuin. Het blijkt modern en van alle gemakken voorzien. Eindelijk een bed!
Het is dan al over vijven, dus al gauw daalt een diepe stilte.

LAND EN GEOGRAFIE
De Islamitische Republiek Iran ligt in het Midden-Oosten, grenzend in het
westen aan Irak en Turkije, in het noorden aan Armenië, Azerbeidjan, de
Kaspische Zee en Turkmenistan, in het oosten aan Pakistan en Afghanistan
en tenslotte in het zuiden aan de Perzische Golf en de Golf van Aden. De
totale kustlijn is 2240 km lang, de totale lengte van de grenzen 8731 km.
Iemand moet dat ooit precies hebben nagemeten.
De oppervlakte van het land is 1.648.000 vierkante kilometer, dat is 47 keer
zo groot als Nederland. Het land telt 28 provincies.
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De landschappelijke afwisseling is één van de aantrekkelijkheden van Iran,
van de vruchtbare kuststrook langs de Kaspische Zee en grote groene
valleien in de bergstreken tot besneeuwde bergketens en onherbergzame
woestijnen.
Iran ligt op een hoogvlakte van gemiddeld 1000 meter boven de zeespiegel,
begrensd in het noorden van west naar oost door de vulkanische bergen van
Armenië en Azerbeidjan en vooral door het beboste Alborzgebergte dat
zich over 1000 km uitstrekt tot ver in het oosten. Ten noorden van Teheran
verheft zich daaruit de hoogste berg van het land, de Damavand, 5671
meter hoog, met eeuwige sneeuw op zijn kruin.
Aan de westkant ligt het uitgestrekte Zagrosgebergte, 1600 km lang, dat in
het zuiden langs de Perzische Golf ver afbuigt naar het oosten. Als gevolg
van erosie van het kalksteen ziet het landschap er vrij ruw uit, met lange
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smalle, moeilijk toegankelijke valleien die van het noordwesten naar het
zuidoosten lopen.
Het centrale en oostelijke deel van het plateau bestaat uit immense
woestijnen en steppen. Er liggen grote kavirs in, woestijndepressies,
ontstaan door het opdrogen van oude meren. Ten oosten van Qom gaat het
Zoutmeer over in de Grote Zoutwoestijn. Ten zuidoosten van Isfahan ligt
het Markazigebergte.
Er zijn grote klimatologische verschillen. De temperatuur loopt uiteen van
min 30 graden ’s winters in de bergen tot meer dan 50 graden ‘s zomers in
de woestijnen. De meeste regen valt aan de noord- en de westkant van de
bergen, die juist verhinderen dat de regenwolken naar de zuid- en oostkant
doordringen. Daar heerst toenemende droogte. In centraal Iran domineert
een heet en droog woestijnklimaat met strenge winters en zeer hete zomers.
In het zuidwesten, in Khuzestan, zijn de winters zacht, de zomers heet en er
valt weinig neerslag.
Qanats
Door de hitte en onregelmatige neerslag is een groot deel van Iran niet
geschikt voor landbouw. Toch zijn de bewoners al zo’n 2500 jaar
landbouwers door bevloeiing via een vernuftig systeem van aangelegde
ondergrondse kanalen, de qanats. Vanuit een bron of waterhoudende
grondlaag laat men het water door tunnels stromen naar lager gelegen
gebieden. Aan de oppervlakte wordt het gebruikt om akkers te bevloeien en
dorpen en steden van water te voorzien. Soms tientallen kilometers lang,
vaak meer dan 30 meter onder de grond en meer dan een meter in omvang,
getuigen de qanats van eeuwenoud vakmanschap.
De ooit rijke en gevarieerde vegetatie van Iran is in de loop der eeuwen
ernstig aangetast door overexploitatie: ontbossing, behoefte aan brandhout,
woon- en landbouwgronden, graasgebieden voor het vee van de nomaden.
Dichte bossen vindt men alleen nog op de noordelijke hellingen van het
Alborzgebergte. In het Zagrosgebergte vindt men dunne bossen van eiken,
vijgen- en amandelbomen e.d. Langs de randen van de woestijn vindt men
veel dadelpalmen.
Door de aantasting van de natuurlijke vegetatie is het oorspronkelijke
dierenleven ernstig aangetast en bedreigd. Ooit leefden er tijgers, leeuwen
en jachtluipaarden. In de Kaspische provincies leven nog wat beren en
panters. Over het land verspreid leven nog dieren als wolven, steppen- en
wilde katten, gazellensoorten, wilde schapen en vossen, maar de druk van
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de bevolking neemt toe. Rondzwervende dromedariskudden in droge
gebieden zijn eigendom van nomaden.
Het aantal broedende vogelsoorten is verontrustend afgenomen. Tot de
belangrijkste soorten behoren fazanten, patrijzen, ooievaars, valken,
zwanen, ganzen, eenden en arenden. Uit eigen waarneming: veel kauwen en
mussen.
De staat heeft in 70 regio’s een gebied van 12 miljoen hectare tot beschermd
gebied verklaard. Moerasgebieden worden tegen uitdroging beschermd.

BEVOLKING
De bevolking is sinds het begin van de 20e eeuw, en zeker de laatste
decennia sterk toegenomen: de eerste officiële telling in 1933 gaf 15 miljoen
op, in 1976 waren het er 33 miljoen, 50 miljoen in 1980, nu ongeveer 75
miljoen. De enorme toename komt door de verbetering van de hygiënische
omstandigheden en sociale voorzieningen, de vooruitgang van de economie
en hoge geboortecijfers na revolutie en oorlogen.
Meer dan de helft van de bevolking is jonger dan 20 jaar en kent de
revolutie alleen van horen zeggen. Door campagnes van familieplanning en
geboortebeperking probeert de overheid de groei in te dammen. Daardoor
is de toename tussen 1980 en nu teruggelopen van jaarlijks 4% naar 1,5%.
De meerderheid van de bevolking woont door migratie vanaf het platteland
in de grote steden (meer dan 50%), verder nabij de geïrrigeerde zones in de
vlakten en aan de voet van de bergen, en langs rivieren. De
woestijngebieden zijn grotendeels verlaten.
De migratie van vele volkeren in de loop van de geschiedenis naar het
Iraanse grondgebied liet diepe sporen na op de etnische samenstelling van
het land. Iran kent een grote verscheidenheid: Perzen ongeveer 51%,
Turkssprekenden tegen de 30 %, Koerden 9%, Lors 4%, Arabieren 2 à
3%, Baluchi’s 2%, Bakhtiari’s 1%, en kleinere groepen als Qashqai,
Armeniërs, Joden en Assyriërs.
In Iran leven naar schatting nog 1,2 miljoen nomaden en semi-nomaden,
verspreid over 96 stammen met 547 verschillende clans. Het zijn veefokkers
(vooral schapen, geiten, dromedarissen) met een nomadische levensstijl,
eigen territoria, bestuurssystemen en gewoonten. Soms doen ze aan
akkerbouw en ze zijn bedreven in handwerk en het knopen van tapijten.
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De islam (“onderwerping”) is sinds de 16e eeuw staatsgodsdienst. Het is de
sjiietische versie van de Twaalvers. Iran telt 92% sjiieten en 6 %
soennieten. De overige 2% wordt gevormd door minderheden, vooral
christenen, joden en zoroastriërs.

GESCHIEDENIS EN POLITIEK
Samen met Mesopotamië en delen van Syrië wordt Iran gezien als
bakermat van onze beschaving. Duizenden jaren oude beschavingen
kenmerken het oude Perzië. Het hedendaagse Iran draagt er nog de sporen
van.

1. DE PREHISTORIE
In het Zagrosgebergte zijn menselijke sporen gevonden uit de prehistorie.
Men woonde in kleine nomadengroepen in natuurlijke schuilplaatsen en
leefde van de jacht, visvangst en het verzamelen van planten en vruchten.
Hun stenen werktuigen zijn gevonden.
Net als op andere plaatsen in het Midden--Oosten vond in Iran de
neolithische revolutie plaats: de mens evolueerde van voedselverzamelaar
naar voedselproducent. Men ging gewassen telen en dieren domesticeren. In
het 6e millennium v.Chr. ontstonden in de valleien geïsoleerde
landbouwgemeenschappen. Er zijn keramiek en gebruiksvoorwerpen
gevonden uit die periode.

Elam
Een vroegstedelijke ontwikkeling vond plaats in het zuidwesten van het
land, langs de Perzische Golf in het huidige Khuzestan, waar in het derde
millennium v. Chr. het rijk van de Elamieten ontstond, met de hoofdstad
Susa, dat een belangrijke militaire macht werd in de 13e en 12e eeuw v.Chr.
Het had een bloeiende cultuur met eigen taal en spijkerschrift.
Enkele Elamitische koningen breidden hun macht flink uit en versloegen
zelfs de Babyloniërs en Assyriërs. Als oorlogsbuit brachten ze de beroemde
Codex van Hammurabi mee, die thans is tentoongesteld in het Louvre in
Parijs. Uit die tijd stamt de ziggurat of tempeltoren Choqa Zambil, nabij
Susa, het best bewaarde exemplaar van Mesopotamië en Iran.
Na een tweede bloeiperiode in de 8e en 7e eeuw v.Chr. werd het land
veroverd door de Assyrische koning Assurbanipal, die Susa in 647 v.Chr.
liet verwoesten. Kort daarna werd het gebied ingelijfd bij het Perzische
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Rijk van de Achaemeniden onder Cyrus ll, die Susa tot een van de
hoofdsteden van zijn rijk maakte.

Nieuwe volken, nieuwe religie
Tijdens de overgang van het 2e naar het 1e millennium v.Chr. drongen
Indo-europese volken Iran binnen: de Meden in het noordwesten (Zagros),
de Parthen in het noordoosten en de Perzen in de 7e eeuw v.Chr. in het
zuiden, in de huidige provincie Fars. Zarathustra ontwikkelde het geloof
van het zoroastrisme, dat veel aanhang verwierf.

2. DE OUDHEID
Meden, Perzen en Achaemeniden
De Meden bouwden een machtig rijk van Afghanistan tot Turkije. Ze
versloegen de Assyriërs in 612 v.Chr. en maakten Ecbatana (nu Hamadan)
tot hun hoofdstad. Hun rijk kwam ten einde toen Cyrus de Grote (558-529)
de laatste Medische vorst (zijn grootvader) versloeg en zich uitriep tot
koning van Meden en Perzen. Zijn Achaemenidische rijk strekte zich al
gauw uit van de Middellandse Zee tot Oost-Iran en van de Zwarte Zee tot
Noord-Arabië. Hoofdstad werd Pasargadae, waar hij begraven werd.

Rijk van de Achaemeniden

Onder Darius l de Grote (522-486), uit een andere tak van de
Achaemeniden, werd het rijk verder uitgebouwd, van Klein-Azië en Egypte
tot de Indus. Naast de hoofdsteden Ecbatana, Susa en Pasargadae werd
Persepolis het ceremoniële centrum van het rijk, waar architecten prachtige
paleizen bouwden voor verschillende vorsten.
Darius liet nieuwe wetten maken, munten slaan en een Koninklijke Weg
aanleggen van Susa en Persepolis naar Sardes in Klein-Azië. Ondanks zijn
goed georganiseerde leger leed hij in 490 een nederlaag tegen de Grieken bij
Marathon.
Net als zijn opvolgers ligt hij begraven in Naqsh-e Rostam.
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Darius l

Xerxes l (486-465) onderdrukte opstanden in het rijk, drong diep in
Griekenland binnen (Slag bij Thermopylae), maar werd uiteindelijk door
de Grieken verslagen bij Salamis – de vloot – en bij Plataeae – het leger. Hij
werd later in zijn eigen paleis in Susa vermoord. Onder zijn opvolgers
verbrokkelde het rijk en tenslotte werd Darius lll definitief verslagen door
het Macedonische leger van Alexander de Grote (331 v.Chr.).

Alexander de Grote en Seleuciden
Alexander de Grote veroverde het machtige Perzische rijk binnen vijf jaar:
veldslagen bij Gaugamela en de Perzische Poort. Hij liet Persepolis
plunderen en platbranden (330). Na terugkomst van zijn roemruchte
veldtocht naar het oosten, tot in India, stierf hij in 323 v.Chr. in Babylon.
Bij de verdeling van Alexanders rijk kwam in het oostelijke deel, ook
Perzië, Seleucos l Nicator (358-282) aan de macht. De hellenistische
invloeden deden zich gelden in het rijk. De Seleucidische vorsten hadden
moeite de eenheid in hun rijk te handhaven. In 250 v.Chr. splitste Bactrië
en kort daarna Parthië zich af.

Parthen en Sassaniden
Mithradates l (171-138) is de stichter van het Parthische rijk. Het strekte
zich uit van de Eufraat tot in Afghanistan en beheerste de zijderoute.
Ktesifon aan de Tigris werd de hoofdstad. De kunst kende een bloei met
hellenistische en oosterse invloeden.
De Parthen hebben eeuwenlang strijd gevoerd met de Romeinen (de grens
liep door Syrië). Vanaf de tweede eeuw n.Chr. zette het verval in: de
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Romeinse keizer Trajanus lijfde in 116 n.Chr. hun hoofdstad in, terwijl
interne twisten het rijk verzwakten. De laatste koning, Artabanus V, werd
in 224 door Ardashir, één van zijn eigen vazallen, verslagen.
Ardashir (224-241) stichtte de dynastie der Sassaniden. Zij regeerden meer
dan 400 jaar, voerden een sterk gecentraliseerd bestuur in, hervormden het
muntsysteem en riepen het zoroastrisme uit tot staatsgodsdienst. Onder
Khusrau ll werd het heilige boek, de Avesta, opgetekend. De kunst kende
grote bloei.
Ze voerden eeuwenlang strijd tegen de Romeinen en later tegen het
Byzantijnse Rijk. In een aantal rotsreliëfs (Bishapur) worden door Shapur l
(241- 272) verslagen Romeinse keizers (Gordianus lll, Philippus de Arabier,
Valerianus) vernederend weergegeven.
Na de dood van Khusrau ll(590-628) leidden natuurrampen, binnenvallende
vijanden en dynastieke twisten tot anarchie, zodat de Arabieren het rijk
gemakkelijk konden veroveren. De grote veldslag was bij Nihavand in 641.

3. DE MIDDELEEUWEN: Islamitische tijd
Omayyaden, het Kalifaat van Damascus (661-750)
Na de moord in 661 op de vierde opvolger van Mohammed, zijn neef en
schoonzoon Ali, kwam de macht in handen van het kalifaat van de
Omayyaden, de heersers van Damascus, erkend door de meerderheid van
de moslims, de soennieten. De sjiat Ali, de partij van Ali, accepteerde dat
echter niet, vond dat de zoons van Ali moesten opvolgen, wat in 680 tot een
bloedige confrontatie leidde bij Kerbala, waarbij Ali’s zoon Hussein werd
gedood. Sindsdien gaan beide religieuze stromingen hun eigen weg, waarbij
de sjiieten, een minderheid met grote aanhang in Perzië, hun aparte vorm
van de Islam ontwikkelden. Wellicht ook een vorm van aanpassing van het
geloof door de Perzen aan hun eigen aard.
De sjiieten erkennen als imams de afstammelingen van Ali als de ware leiders en
uitleggers van de islamitische openbaring. Vanaf de 10e eeuw ontwikkelde zich het
geloof van de twaalf imams. De twaalfde verdween in 873 en ze geloven dat die ooit
zal terugkeren en vrede en gerechtigheid zal brengen. Er kwamen ook afwijkende
stromingen met minder imams, zoals de Ismaëlieten. Bijna alle imams stierven als
martelaar voor hun geloof, net als Zarathustra eerder. Het martelaarschap staat
hoog aangeschreven bij de sjiieten.
Onder de Safaviden(16e -18e eeuw) werd de leer van de “twaalvers”
staatsgodsdienst van Perzië. Vanaf die tijd trad de Iraanse geestelijkheid op als
zaakgelastigde van de verborgen imam. Door religieuze belastingen verwierven zij
grote rijkdom en macht. Ook nu nog wordt het Iraanse sjiisme gekenmerkt door
de bijzondere positie en macht van de geestelijke leiders, de olama’s.
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De Omayyaden breidden hun rijk uit van Spanje en Noord-Afrika tot aan
de grenzen van China en India. De Arabische taal werd geleidelijk
ingevoerd, maar er was nog geen islamitisch recht en er was nog veel
vrijheid van geloof.

Abbassieden, het Kalifaat van Bagdad (750 - ca.1000)
Rond 750 brak in Perzië een religieus gemotiveerde opstand uit tegen de
Omayyaden en Al-Abbas werd tot kalief uitgeroepen. De Abbassieden
namen de macht over en vestigden de hoofdstad in Bagdad. Staatsbestuur
en hof werden naar Sassanidisch model ingericht. De vier klassieke
soennitische rechtsscholen ontstonden en rechtsgeleerden werden opgeleid
in madrassa’s.
Onder Harun al-Rashid en Al-Mamun (7e en 8e eeuw) bereikte het rijk zijn
culturele, economische en artistieke hoogtepunt. Vanaf het midden van de
9e eeuw verzwakte het kalifaat door de opkomst van lokale dynastieën en de
invloed van de Turkse soldaten in het leger, de Seljuken.

Seljuken (ca.1030 – 1200)
Rond 1030 namen de Turken onder leiding van de stam van de Seljoeken de
macht over. Onder de sultans Alp Arslan en Malik Sjah (11e eeuw) bloeide
het rijk en kunst en wetenschap werden gestimuleerd. Na de dood van
Malik Sjah viel het rijk uiteen in vorstendommen.

Mongolen (ca.1220 – 1500)
Vanaf 1220 ondernamen de Mongolen, een steppenvolk uit Centraal-Azië
onder leiding van Djengiz Khan, herhaaldelijk aanvallen op Perzië,
gepaard gaande met enorme verwoestingen, plundering en massamoord.
Een groot deel van Perzië werd geannexeerd. Na de dood van Il-Khan Abu
Said in 1335 viel het rijk uiteen. Toen kreeg Perzië opnieuw te lijden onder
de invallen van Mongolen, dit keer onder stamleider Timur Lenk(1336 –
1405). Na zijn dood werd het land verdeeld. De Timuriden heersten in het
oosten. Ondanks hun slechte reputatie waren ze grote bewonderaars en
beschermers van de Perzische cultuur.

DE NIEUWE TIJD
De Safaviden (ca.1500–1736) en de Zanddynastie (17471796) De Safaviden kwamen voort uit een machtig verbond van Turkse
stammen uit Azerbeidjan. De stichter, Sjah Ismael l, die uit een soefisekte
kwam, verenigde Perzië en maakte het sjiisme tot staatsgodsdienst.

12

Onder Abbas l de Grote (1587 – 1629), tijdgenoot van Philips ll van Spanje,
begon de “Gouden Eeuw”. Hij reorganiseerde bestuur en leger, herstelde
rust en orde, gaf de Perzen hun eigenheid terug, met een verfijnde
beschaving en eigen cultuur, verbeterde de handel, liet 1000 karavanserais
bouwen en prachtige moskeeën, mausolea en paleizen, vooral in de nieuwe
hoofdstad Isfahan. Een verlicht despoot.

Shah Abbas l met wijnjongen

Safavidische Rijk

Onder zijn opvolgers leed het land onder de strijd met de Osmanen en
verloor het gebiedsdelen, tot de Afghanen binnenvielen en een einde
maakten aan de dynastie (1736). Na een korte periode van verwarring
kwam de macht in handen van Karim Khan Zand, de stichter van de
Zanddynastie (1747-1796). Hoofdstad werd Shiraz.

De Khajaren (1796-1925)
De Turkmeense stam van de Khajaren onder Mohammed Khan nam in
1796 de macht over. Teheran werd de hoofdstad. Het was een zwakke
dynastie die ondanks de steun van Napoleon Georgië, Armenië en een deel
van Azerbeidjan verloor aan de Russen en Afghanistan aan de Engelsen.
Toch wist Iran als één van de weinige landen in Azië onafhankelijk te
blijven van het westen, ook al groeide de druk van Engelsen en Russen.
Ondanks hervormingen (onderwijs, post en telegrafie, wegennet) namen
nationalistische stromingen toe, wat in 1905 leidde tot invoering van een
parlementair systeem met een grondwet. In 1908 werd olie ontdekt.
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4. DE TWINTIGSTE EEUW
De Pahlavi’s(1925-1979)
Tijdens de eerste Wereldoorlog braken onlusten uit, het land raakte in
verval. Legerofficier Reza Khan voerde met Britse hulp in 1921 een
staatsgreep uit, werd premier en liet zich in 1925 tot sjah kronen (19251941). Als dynastieke naam koos hij Pahlavi, als eerbetoon aan het voorislamitische verleden van het land. In 1936 kreeg het land officieel de naam
Iran (“land van de Ariërs”).
Als absoluut vorst moderniseerde hij het land, breidde het leger uit, bracht
de industrialisatie op gang en nam het rechtssysteem en het onderwijs uit
handen van de geestelijkheid. Hij verplichtte Europese kledij.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog vertoonde de sjah pro-Duitse sympathieën
- Duitsland was een belangrijke handelspartner geworden – waarop de
Engelsen en de Sovjet Unie Iran in 1941 bezetten en de sjah afzetten ten
gunste van zijn zoon Mohammed Reza (1941-1979). De invloed van het
westen, vooral de VS, nam sterk toe en de olie kwam goedkoop in westerse
handen.
Toen de regering van de nationalist premier Mossadeq de overwegend
Britse oliesector wilde nationaliseren, reageerde het Westen met sancties en
een olieboycot, waarna Mohammed Reza door een staatsgreep van de CIA
in 1953 aan de macht kwam. Hij beperkte de politieke vrijheid tot een
minimum met hulp van de geheime dienst, de SAVAK.
In zijn “Witte revolutie” ging hij over tot landhervorming, privatisering
van staatsbedrijven, vrouwenemancipatie en verbetering van het onderwijs.
Het grootste deel van de bevolking genoot niet van de voordelen en er
ontstond steeds meer sociale onrust. Ayatollah Khomeiny leverde felle
kritiek en werd verbannen, terwijl de onlusten met ijzeren repressie werden
onderdrukt.
In 1967 liet de sjah zich kronen tot “koning der koningen”, ooit de titel van
de Achaemenidische koningen, in 1971 liet hij een groot feest organiseren
ter ere van 2500 jaar Iraanse monarchie, hij besteedde miljoenen dollars
aan prestigeobjecten en Amerikaans oorlogstuig, maar in zijn
grootheidswaan had hij geen oog voor de problemen van de bevolking: de
trek naar de stad, verwaarlozing van de landbouw, toenemende
werkloosheid en het ontbreken van elementaire sociale voorzieningen. Het
land leed onder corruptie en terreur van de SAVAK.
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Kroning van Shah Mohammed Reza 1967

Iman Khomeidy keert terug 1979

De islamitische revolutie
In 1967 verslechterde de economische situatie, de oppositie trad naar
buiten, steeds meer betogingen en algemene stakingen volgden, ondanks de
repressie. De volkswoede was niet te stuiten: na twee jaar en duizenden
doden moest de sjah met zijn familie de wijk nemen. Khomeiny keerde in
1979 in triomf terug, benoemde een regering en op 2 april werd de
“Islamitische Republiek Iran” uitgeroepen.
De islamisering van Iran werd doorgevoerd, gepaard gaande met
gruwelijke zuiveringen door paramilitaire organisaties. Opstanden van
etnische groeperingen, zoals de Koerden, werden met geweld neergeslagen.
De bezetting van de Amerikaanse ambassade(1979), die twee jaar ging
duren, versterkte het revolutionaire elan. De VS werden gezien als de
“Grote Satan”, de bron van hebzucht en moreel verval. De nieuwe
islamitische grondwet gaf de meeste macht aan de hoogste geestelijke leider,
te beginnen met ayatollah Khomeiny. Iran werd een “democratie” waarin
de kandidaten van regering en parlement werden gecontroleerd door de
Raad van Hoeders, 12 hoge islamitische geestelijken van orthodoxe
signatuur.

De Irak-Iranoorlog
Na een grensgeschil over de Shatt al-Arab, de benedenloop van Tigris en
Eufraat, viel het leger van Saddam Hoessein in 1980 Iran binnen. Hij wilde
het grensconflict in zijn voordeel beslechten en zou tegelijk de dominerende
grootmacht worden in de regio. Het verscheurde Iraanse volk bundelde
echter de krachten om het vaderland te verdedigen.
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Na aanvankelijke Irakese successen werd het een slopende en dure
uitputtingsoorlog die acht jaar duurde, honderdduizenden mensenlevens
kostte, enorme verwoestingen aanrichtte en catastrofale economische en
sociale gevolgen had voor beide landen. De strijd speelde zich later af op
Irakees grondgebied.
Het Westen raakte erbij betrokken, doordat marineschepen de vrije
doorvaart van tankers in de Perzische Golf moesten bewerkstelligen tegen
de vliegtuigen van Irak. De VS steunden Irak met wapens.
In 1990 werd de vrede getekend. De grenzen bleven ongewijzigd.

De postrevolutionaire periode
Na de dood van Khomeiny in 1989 – zijn grootste verdienste was dat hij het
volk zelfvertrouwen gaf - nam Ali Khamenei zijn positie over. Onder de
presidenten Rafsanjani, een pragmaticus, en later de hervormingsgezinde
Khatami werd het land weer opgebouwd.
In 1995 vaardigde de VS een embargo uit op alle Amerikaanse
investeringen en handelstransacties, terwijl ze de internationale partners
opriepen hetzelfde te doen. Als reden gold de steun van Iran aan
terroristische organisaties en tegenwoordig ook de beschuldiging dat Iran
in het geheim werkt aan het vervaardigen van kernwapens.
Veel hervormingen bleven steken door het verzet van de conservatieve
krachten. In 2005 werd de zeer conservatieve Ahmadinejad tot president
gekozen.
******************

DAG 2, VRIJDAG 6 MAART:
Teheran, Archeologisch Museum, paleis van de Sjah
“Salam” zegt onze Iraanse gids Mohamad als we in de bus zitten op weg
naar het Archeologisch Museum. Een goedgeklede slanke vijftiger,
expressief gezicht, snor, spreekt goed Engels. De meesten zijn nog wat suf
na de korte nachtrust en men reageert nauwelijks.
Het is prachtig weer, koel, wat nevelig, maar de zon doet zijn best. Volgens
Mohamad was het drie dagen geleden nog winter. De verwachting is dat het
warmer wordt. Hij wijst op het Alborzgebergte dat boven de stad torent
met witte sneeuwkoppen: Deze winter viel maar weinig sneeuw. We boffen
kennelijk.
We vernemen dat Teheran nog maar 200 jaar de hoofdstad is van Iran. Op
gemiddeld 1200 meter hoogte is het gebouwd aan de voet en tegen de
hellingen van het gebergte. We zien maar weinig mensen en verkeer op
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straat, maar dat is logisch, want op donderdag en vrijdag is het hier
weekend. Slapen ze zeker uit. Toch wonen er momenteel zo’n 12 miljoen
mensen in de stad, die ongeveer zo groot is als de provincie Utrecht en die
een uitbundige groei heeft gekend: rond 1950 waren er nog maar drie
miljoen inwoners. De stad oogt evengoed opmerkelijk schoon. Geen
zwerfvuil.
Brede wegen met aangeplante middenbermen en grote gebouwen her en der
geven de stad een moderne indruk. Aan parken geen gebrek. Jona zegt dat
men in Iran gek is op tuinaanleg. Het zijn vanouds de plekken waar men
zich terugtrekt uit een woest en dor land. Mohamad voegt er later aan toe
dat er 40 parken zijn in Teheran, de groene longen waar men nog wat frisse
lucht hoopt te krijgen in de door uitstoot van gassen vervuilde stad.
Miljoenen auto’s staan dagelijks stil in eindeloze files en in het zuiden zijn
grote industrieparken.
Een jongen verkoopt plastic narcissen op een kruispunt. Op een gebouw
staat met grote letters: ”Down with USA”. We rijden langs enorme
bouwputten: de ondergrondse in aanleg. Terwijl al 63 kilometer gereed is,
bouwt men nu een traject naar het vliegveld. Chinese technologie.
Het museum in de voor verkeer afgesloten regeringswijk kunnen we alleen
lopend bereiken. Grote stilte, niemand te zien, fotograferen streng
verboden. We wandelen tussen imposante gebouwen. Eén toont ons de
nagemaakte voorgevel met zuilen en reliëfs van de Apadana, de troonzaal
van het paleis van Darius in Persepolis. Het regiem zoekt de vormentaal
van de voorislamitische periode. “Aardig gedaan”, concludeert Jona.
Het museum is opgetrokken in neo-Sassanidische stijl, ontworpen door een
Franse architect. Het biedt een overzicht van de prehistorie tot en met de
Sassanidische tijd. Buiten wil Jona heel prozaïsch van iedereen geld vangen.
Kan de gids het wisselen bij een bank. Binnen wordt hij lyrisch als hij met
een stok ons op een enorme landkaart de route van de reis wijst en de mooie
dingen beschrijft die ons te wachten staan. Vooral Persepolis zal
“spectaculair” zijn.
De rondleiding. Aardewerk uit de bronstijd, Elamitisch, met huppelende
geiten versierd. Een prachtige stier uit Choga Zambil volgt, 1400 v.Chr., die
ooit de ingang van een trappenpiramide bewaakte. Die bouwvorm is in Iran
uitgevonden, weet Jona. Dan een zwarte nepzuil met de wetten van
Hammurabi. De echte is door de Fransen ingepikt en staat in het Louvre.
Overigens waren de Elamieten geen draad beter, want die roofden de zuil
uit Babylon, als oorlogsbuit. Duidelijk is dat Hammurabi de zonnegod
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aanbad. De regel “Gij zult niet doden” ontbreekt: Het sprak vanzelf, ook al
hield men zich daar niet aan, wat trouwens van alle tijden is.
Zo gaan we verder en Jona vertelt smakelijk. We bekijken de
overwinningszuil van koning Sargon van Akkad, ooit machtig heerser over
een Semitisch rijk in Mesopotamië.
Dan komt het pronkstuk: een stuk basreliëf uit de noordelijke trappen van
het paleis van Darius in Persepolis. De baardige Darius, groter afgebeeld
dan de andere figuren, zit met zijn staf als een godheid op zijn troon en
ontvangt tijdens het Now Ruzfeest – toen al - kadootjes van rijksgroten.
Achter hem staat zoon Xerxes, net als zijn vader met een lotus in zijn hand,
gevolgd door de opperpriester, waarschijnlijk een zoroastriër, en tenslotte
de wapendrager van de koning. Vóór hem staat de hofmeier, de beheerder
van het paleis. Er staan twee wierookbranders naast de vorst: tegen de
vieze adem van de gasten!

Reliëf uit Persepolis: koning Darius ontvangt geschenken van zijn onderdanen tijdens Now Ruz

Even terzijde: Er werden 16000 kleitabletten gevonden in het paleis van
Darius, een soort bankafschriften. Die zijn door de Amerikanen ooit naar
Chicago afgevoerd en dreigen te worden geconfisqueerd als genoegdoening
aan de familie van de mariniers die omkwamen bij de Hezbollah-aanslag op
Beiroet. “Schandalig” dat ze nog steeds niet zijn gepubliceerd.
De rondleiding gaat verder: een beeld van Darius zonder hoofd; Darius met
arendsvleugels; op geglazuurde tegels kleurig afgebeelde Perzische
soldaten, - namaak, de originelen liggen in Parijs – die de “onsterfelijken”
worden genoemd, maar dat blijkt te berusten op een verkeerde vertaling uit
het Grieks; kleitabletten met spijkerschrift; een prachtig kapiteel uit
Persepolis met dubbele stierenkop; een mummie uit een zoutmijn;
mozaïeken uit Bishapur; een bronzen prachtstuk van een Parthische prins
in “superieure techniek”, het gaat maar door. We bewonderen al die
uitgestalde schatten van het verleden.
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Opmerkelijk is dat er maar één vitrine is uit de Griekse periode. Dat is
volgens Jona een politieke keuze. Werk van vreemde overheersers hoort
niet bij hun glorieuze verleden!
Koffie wordt buiten het hek van het museum geserveerd door de
busbemanning. Dan gaan we op weg naar een ander deel van de stad, naar
de paleizen van de Pahlavi’s.
We passeren een beeld van Firdousi, een beroemde Iraanse dichter uit de
10e /11e eeuw, die de geschiedenis van het oude Iran beschreef in het “Boek
der koningen”, in 50.000 dubbelverzen. Zijn naam is een verbastering van
het woord “paradijs”. Hij heeft met zijn werk de volkstaal gered van het
Arabisch. Zijn werk is hét nationale epos geworden en veel Iraniërs kennen
delen ervan uit het hoofd. Declamatoren op de markt verdienen er wat mee.
Onderweg wijst Mohamad erop dat men in Iran weinig last heeft van de
financiële crisis, omdat men niet deelneemt aan de globalisering. Aan de
enorme massa’s kooplustigen te zien die we later op onze reis in de steden
tegenkomen, zou je denken dat hij gelijk heeft.
Hebben we op onze hotelkamers een bidmat, de koran en een bidsteentje
gezien? Er ligt ook meestal een boek met gebeden bij. Mohamad legt de
bedoeling uit. Die gebeden zijn “the key to heaven”. Voor ons westerlingen
helaas onleesbaar. Waar soennieten vijf maal per dag moeten bidden, zijn
de sjiieten daar veel vrijer in. Normaal is drie keer, maar alles mag ook wel
in één keer. Iraans grapje. Er is tegenwoordig een pil, als je die inneemt,
heb je alle gebeden van de hele dag vervuld. Dat verklaart ook wel waarom
niemand reageert als de oproep tot gebed over de stad galmt.
Het is intussen zo druk op straat geworden, dat het verkeer op veel plaatsen
vast staat. Alleen de lange moderne stadsbussen op aparte busbanen
schieten lekker op. Mohamad prijst het openbare busvervoer als zeer
efficiënt. Wat opvalt voor een Oosters land, eigenlijk overal in de grote
steden waar we komen: er wordt weinig getoeterd. Er heerst een soort
gedisciplineerde chaos, men geeft elkaar op het laatste moment toch de
ruimte om in en uit te voegen en te passeren. Een mengelmoes van
zelfbehoud en beleefdheid, riskante lenigheid als rijstijl.
De bus maakt voor ons een omweg langs de voormalige Amerikaanse
ambassade. Die heeft nu een sociale functie. Op de muren onder het hek
zijn anti VS-leuzen en –teksten geschilderd. De Iraniërs zijn trouwens toch
gek op tekeningen: vanaf blinde muren van gebouwen kijken in
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superformaat overal hun geestelijke leiders ons streng aan. Vooral
Khomeiny en Khatami zijn populair.
Via lange rechte wegen met dansende bomen aan beide kanten bereiken we
het Saad Abadpark waarin op heuvels de paleizen liggen. Een klein busje –
chauffeur met superkuif - brengt ons hogerop naar een restaurant, voor de
lunch. Het park is eigenlijk meer een bos van hoge platanen en hier en daar
een beekje. Verspreid liggen 18 Pahlevi-paleizen.
We starten met het Groene Paleis van Reza Pahlavi, een eenvoudig vierkant
gebouw met een groen dak. Op sloffen mogen we naar binnen. Opvallend in
de kamers zijn de enorme Perzische tapijten waar je absoluut niet op mag
lopen. Meer dan 400 knopen per vierkante centimeter, daar hebben we niet
van terug. Zolderingen en wanden schitteren ons tegemoet, een en al
spiegeltjes. Doet wat hallucinerend aan als je er lang verblijft. Kennelijk
houden de Iraniërs daarvan, want je ziet het ook in mausolea. Ook de
slaapkamer is oogverblindend. Overigens werd het bed niet beslapen, want
als echte militair sliep Reza op de grond.
In de fraaie salon in de kelder ontving de sjah beroemde gasten zoals de
Amerikaan Carter en Sadat van Egypte. Ook wat onze gids netjes “dames”
noemt. De dure meubels kocht hij in Europa.
We dalen door het bos af naar het Witte Paleis van Mohammed Sjah,
terwijl grijszwarte kauwen overal hun kreten laten schallen. We passeren
op enige afstand een bontgeschilderde Russische helikopter, in de oorlog
tegen Irak neergehaald. Ze werden door Oostduitsers gevlogen, want de
Irakezen konden dat niet zelf.

Arash

Tegenover het paleis staat een enorme boogschutter, Arash, uit een
Perzische legende. Die vertelt dat een grensgeschil tussen Iran en Turan zou
worden beslecht door het afschieten van een pijl: waar die terecht kwam,
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zou de grens zijn. Arash schoot vanaf de top van een berg met zoveel
energie naar het noorden dat hij met pijl en al het luchtruim koos. De pijl
viel neer na meer dan 2000 kilometer, aan de rivier de Oxus, terwijl het
lichaam van Arash nooit zou zijn teruggevonden. Prachtig!
Het Witte Paleis met zijn zuilenhal en luxueus tot pompeus ingerichte
kamers op twee verdiepingen toont opnieuw hoe de Pahlavi’s met geld
smeten om indruk te maken. De prachtige op maat gemaakte tapijten stelen
de show. Grote schilderijen tonen de vorsten als stoere jagers. In de kamer
van Farah Diba ligt dan ook een platgeslagen tijger op de grond als kleedje.
Jona is verrukt als hij de biljarttafel ziet waarop ooit de Amerikaanse CIAagent Roosevelt zat (kleinzoon van de president) toen hij met de Sjah
samenspande om de regering van Mossadeq ten val te brengen.
We poseren bij enkele enorme bronzen laarzen voor het paleis en wandelen
terug naar de uitgang. De bus brengt ons terug naar het hotel, waar we de
rest van de dag kunnen bijkomen en nog veel slaap hebben in te halen.

DAG 3, ZATERDAG 7 MAART:
Thomas Erdbrink; reis Teheran-Qazvin-Hamadan
Na een rustige start maken we kennis met de vader van Sharona (bekende
van Jona en een aantal van ons), een vriendelijke man met een grote snor.
Mohamad speelt voor tolk.

Thomas Erdbrink

Mohamad Talebzadeh

Dan is het tijd voor koffie en een praatje van Thomas Erdbrink,
correspondent van NRC-Handelsblad in Iran. Hij maakt een
jongensachtige, energieke indruk, praat vlot en neemt geen blad voor zijn
mond. Hij is één van de slechts acht westerse correspondenten die in Iran is
toegelaten, getrouwd met een Iraanse. Enkele punten uit zijn betoog.
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Hij mag met toestemming reizen in het land, maar moet uitkijken waarover
hij schrijft, geen extreme dingen. Hij noemt zichzelf een “koorddanser” met
aan de ene kant de scherpslijpers in het land die in de gaten houden wat hij
schrijft, en aan de andere kant bijvoorbeeld de politieke bannelingen in het
buitenland die hem zwart maken als hij hun negatieve voorstelling van het
land nuanceert.
Het beeld in de Westerse media: een land van “boze mannen met baarden”
en “vrouwen in chador”. In Israël maken ze er zelfs een fascistische staat
van. Het ligt echter veel complexer. Minderheden kunnen hun eigen
gewoonten redelijk vrij uitoefenen. Thomas schetst ons de ondoorzichtige
politieke constellatie waarin de heren geestelijken aan de touwtjes trekken.
Er is maar één partij, zogenaamd zijn er vrije verkiezingen voor het
parlement, maar De Hoeders van de Revolutie, een twaalftal hoge
geestelijken, bepaalt wie kandidaat mag zijn en of wetten van regering en
parlement wel ingevoerd mogen worden. Dan is er nog een bemiddelende
raad van experts en tenslotte heeft de opperste leider het laatste woord.
De groeperingen houden elkaar “in balans”, maar voor ons ziet het er meer
uit als een houdgreep.
De presidentskandidaten voor 12 juni a.s., momenteel Amedinejad en
Khatami (tijdens onze reis heeft de laatste zich teruggetrokken en steun
toegezegd aan een derde kandidaat, Mousavi), hebben geen echt
programma, maar bestrijden elkaar met eigen items. De economie is
momenteel hoofdthema in de politiek. Met 30% inflatie per jaar is het leven
onzeker. Van de olie-inkomsten profiteert maar een kleine groep. Er is veel
werkloosheid, vooral onder de jongeren. De importtarieven zijn hoog, voor
auto’s zelfs 100%. De ontevredenheid neemt toe en het is niet duidelijk
waar het met het land naartoe gaat. De vlam kan zomaar in de pan slaan,
bijvoorbeeld door een aardbeving of de moord op een president.
De pers is vrijer dan we vaak denken, al zijn er geen onafhankelijke
kranten: ze staan in dienst van allerlei groeperingen en bestrijden elkaar.
De pers is vaak de enige “driving force”. Bijvoorbeeld een minister die een
vals diploma had, werd door bepaalde kranten aan de kaak gesteld en door
het parlement naar huis gestuurd. Soms worden onwelgevallige kranten
verboden, maar dan komen ze onder een andere naam wel weer terug. De
grootste krant heeft niet meer dan 5000 abonnees. Ook persbureaus zijn
niet onafhankelijk, maar staan in dienst van de staat, van een universiteit of
een andere groepering.
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Een bekend verschijnsel in Iran is “taruf”: een vorm van beleefdheid, het
iedereen naar de zin willen maken. Wat ze zeggen, is niet wat ze denken of
uiteindelijk doen. Ze geven geen eerlijke mening, bijvoorbeeld in een
opinieonderzoek. Waar ze thuis om lachen of over mopperen, daar doen ze
naar buiten toe positief over.
De vrouwensituatie is er door de heersende orthodoxie niet op vooruit
gegaan. De hoofddoek is geen probleem. Wel bijvoorbeeld het erfrecht
(alles gaat naar de zoon) en scheiding (vrouw heeft veel meer bewijslast
nodig, krijgt moeilijk de kinderen toegewezen). Er zijn veel
vrouwenactivisten, maar demonstreren wordt sterk onderdrukt, ook met
geweld. Er vindt tegenwoordig soms weer steniging van vrouwen plaats.
Thomas is goed op dreef, maar moet eindigen, omdat we vandaag nog een
flinke reis voor de boeg hebben. We nemen afscheid.
Onze bus maakt rond het middaguur een korte stop op een rotonde –
verboden, maar een agent kijkt even weg - bij de Azaditoren, 45 meter
hoog, een symbolische poort in het westen van de stad. In 1971 opgetrokken
ter ere van het 2500-jarig jubileum van de Perzische monarchie, dat laatste
althans volgens de sjah. Daarover later meer. Op dit plein vertrokken en
ontbond men demonstraties tijdens de islamitische revolutie.

Azaditoren

Terwijl we over een vierbaansweg westwaarts rijden, langs eindeloze
woonwijken en bedrijventerreinen, passeren we ook het vliegtuigmuseum
waar Fred de vorige dag met een vriend van een vriend een bezoek heeft
gebracht om nog wat bijzondere toestellen aan zijn lange spotterslijst toe te
voegen. Daar is nu ook het vliegtuig van de sjah bij. Hij doet er deskundig
verslag van.
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Dan interviewt Jona onze gids Mohamad. Hij is geboren in Isfahan, achtste
generatie van een voorname koopmansfamilie. Zijn vader, reeds overleden,
handelde in tapijten en zat in de bouw. Bezat zelf veel huizen. Een knappe
man, geliefd bij de vrouwen. Hij is dus trots op zijn vader.
Na de highschool mocht hij verder studeren in de VS, Michigan University,
microbiologie. Toen de revolutie in Iran uitbrak, werd hij in de VS als
vreemde eend beschouwd en hij keerde terug naar Isfahan. Daar maakte
hij de oorlog mee tegen Irak. De stad werd 46 dagen gebombardeerd, ze
zaten zes dagen in de kelder. Het leven was totaal ontregeld en veel mensen
ontvluchtten de stad. Veel jongens uit Isfahan kwamen om op het slagveld.
Hij meldde zich ook aan, maar zijn jaargang werd vrijgesteld – er waren
genoeg vrijwilligers - dus hij ontsprong de dans.
Zijn echtgenote was toen al in verwachting. Hij heeft één dochter, zijn
oogappel Fargol of “rozenglans”. Ze studeert nu voor ingenieur en hij
roemt haar zeer. De hele verdere reis heeft hij het over zijn geliefde
dochter. Dan stralen zijn ogen.
Hij is gids geworden van beroep, freelancer, omdat hij dan kan vertellen
over het glorieuze verleden van zijn land. Om zich nationaal gids te mogen
noemen, moest hij een opleiding volgen, met veel geschiedenis en
archeologie. Nu woont hij in Teheran, waar zijn vrouw werkt in een
reisbureau.
Op de vraag hoe hij aankijkt tegen de evolutie, is zijn antwoord: “Die
accepteer ik als logica”.
Hij stelt chauffeur Kassem nog even voor: een vriendelijke gezinsman die al
18 jaar chauffeur is op een bus, en dan is daar Said, bijrijder en manusje
van alles. Hij wijst ons op het Alborzgebergte aan onze rechterhand: 1500
km lang en 100 km breed, kalksteen, met vier skigebieden, maar die sport is
voor de meeste Iraniërs te duur. Zo rijden we enkele uren richting de stad
Qazvin, 130 km ten westen van Teheran.
Qazvin, op ongeveer 1450 meter hoogte, werd gesticht door de
Sassanidische koning Shapur l (3e eeuw). Onder de Seljoeken werden
talrijke mooie gebouwen opgetrokken waarvan er nog enkele over zijn. In
de 16e eeuw was Qazvin nog een periode hoofdstad van de Safaviden. De
stad werd enkele malen verwoest door aardbevingen. Nu is het een handelsen industriecentrum met 300.000 inwoners en meerdere universiteiten en
hogescholen. De stad is bekend om zijn glasfabrieken en de druiventeelt in
de omgeving.
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Wij bezoeken in Qazvin alleen het mausoleum Emamzade-ye Hosein,
gebouwd in de 16e eeuw. Het gaat om de zoon Hussein van imam Reza,
nummer acht van de twaalf. De grote zeshoekige koepel is versierd met
kleurige motieven. Rond het gebouw ligt een groot binnenplein, omgeven
door een hoge muur met nissen en geplaveid met grafstenen.
Er is net een begrafenis aan de gang. Verboden te fotograferen. Op de
grond staat een kist, op het dode lichaam ligt een kleed. Eromheen staan en
zitten mannen en vrouwen te bidden. Dan dragen de mannen de kist naar
binnen onder luide kreten: “La ila ha Allah” of zoiets en na een rondje weer
naar buiten. Spoedig verdwijnt het gezelschap door een poort.
Binnen is alles versierd met kleurige tegels en zilveren spiegeltjes.
Oogverblindend. De bezoekers kussen de deurpost, de groenverlichte
schrijn en de grond. Er wordt heel wat afgebeden. De ouderen verlaten het
vertrek achteruit lopend, de jongeren doen dat niet meer.
Met enige moeite verzamelen Mohamad en Jona wat verdwaalde schapen
uit onze kudde en we verlaten het terrein via de tweede poort. Daar is een
begraafplaats van helden uit de laatste oorlog: zakelijke rijen stenen met de
namen van de gevallenen en een foto erboven: allemaal heel jonge mensen.

Lunch in Qazvin

Op een grasveld wordt de lunch geserveerd: pannenkoekenbrood,
schapenkaas en tomaten. Vlakbij strijkt een tweede picknickgroep neer:
jongemannen die onder leiding van veteranen op weg zijn om een slagveld
te bezoeken. We voeren een gesprek met enkele veteranen.
De rit gaat verder zuidwaarts, richting Hamadan. Dat geeft Marian
gelegenheid te vertellen van haar bezoek de vorige avond aan een galerie
van jonge kunstenaars in Teheran. Ze heeft een passie voor beeldende kunst
25

van jongeren, overal in de wereld en toont wat tekeningen in een groot
boek. Een verfijnde stijl.
Het Zagrosgebergte komt in zicht. Het landschap is geel, het gras is nog niet
uitgelopen. Helaas neemt vanaf Qazvin ook de hoeveelheid afval langs de
wegen toe. Het is een arme streek. Dat merk je ook in het dorp waar we
theepauze houden.
Het dal waardoor we rijden, maakte deel uit van de oude Zijderoute
Darius en Cyrus trokken hier langs met hun legers, de Babyloniërs,
Alexander de Grote, de Sassaniden en vele anderen. Ook Marco Polo. We
klimmen naar een bergpas waar nog veel sneeuw ligt.

Langs de Zijderoute

In donker bereiken we Hamadan, gelegen op een vruchtbare hoogvlakte
van ongeveer 1800 m. De bergen zorgen voor milde zomers maar ook voor
lange en koude winters met veel sneeuw. Die is nu gelukkig verdwenen.
De stad met 400.000 inwoners, op een kruispunt van wegen, is een
belangrijk commercieel centrum.
Er wordt beweerd dat Assurbanipal Hamadan stichtte in de 8e eeuw. In
ieder geval werd de stad, onder de naam Ecbatana, in de 7e eeuw de
hoofdstad van de Meden. Herodotos zal wel overdreven hebben toen hij
hier een paleis beschreef met duizenden kamers, omgeven door zeven
gekleurde muren, de binnenste met zilver en goud bedekt. Darius de Grote
promoveerde de stad tot zomerresidentie. Ook bij de Parthen en
Sassaniden was het één van de hoofdsteden. De Arabieren versloegen de
Perzen hier in de buurt, bij Nehavand en verwoestten de stad.
De filosoof-wetenschapper Avicenna verbleef hier enkele jaren en is er
begraven (1037). Ook de Seljoeken (12e eeuw) hadden er hun
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zomerresidentie. In de 13e eeuw werd de stad enkele keren geplunderd door
de Mongolen. Ook in latere eeuwen werd er vaak om de stad gevochten. Het
gevolg is dat weinig oude monumenten het geweld hebben overleefd.
Van het oude Ecbatana is maar weinig opgegraven. Er wordt weer aan
gewerkt.
We bezetten Hotel Baba Taher, genoemd naar een 18e eeuwse dichter en
derwisj. Het moderne gebouw ligt aan een park met drukke wegen erom
heen. Luxe kamers, eetzaal met veel glitter. Je kunt wel hard je hoofd stoten
in de gang boven! De eerste darmklachten dienen zich bovendien aan.
Een groep maakt nog een avondwandeling naar het centrum. De stemming
in de groep is goed, of men elkaar al jaren kent.

DAG 4, ZONDAG 8 MAART: Tappe Nush-e Jan;
mausoleum van Avicenna; inscripties van Gandj
Nameh; graf van Esther en Mordechai; Tappe-ye
Hekmatane; Sang-e Sjir
Aan het ontbijt gaan smeuïge verhalen rond over grote hitte in de kamers
’s nachts, verwarmingen die niet uit te krijgen zijn en over veel lawaai
vanaf de straat midden in de nacht, van honderden mensen en veel
startende auto’s. Zeker een feestje geweest. Gelukkig is het na een frisse
nacht weer zonnig. In de verte zijn de besneeuwde bergen te zien.
We gaan op weg naar het eerste programmaonderdeel: Tappe Nush-e Jan,
volgens Mohamad “a dear piece of my life”. Het valt weer op dat in de stad
alles zo schoon is, in tegenstelling met het platteland waar veel plastic
rondzwerft op de velden. Mohamad meent dat ze daar plastic verbouwen.
Hij vertelt wat men tegenwoordig aan milieuvervuiling doet. Afval wordt
gescheiden opgehaald op veel plaatsen en gerecycled in fabrieken of tot
compost verwerkt. Vervuilende fabrieken zijn buiten de steden herbouwd,
lozen in de rivieren is verboden.
Het heuvelachtige landschap is geel, met resten sneeuw. Mohamad: een
vruchtbare landbouwstreek, met veel tarwe en druiven. De laatste worden
niet gebruikt om wijn van te maken, maar rozijnen.
We doorkruisen eenvoudige dorpen die volgens de gids tegenwoordig bijna
allemaal zijn voorzien van de basisbehoeften: water, elektriciteit, een
school, goede wegen. Op een rotonde, de “circle of martyrs”, staat een groot
monument in de vorm van een tulp.
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Dan zien we in de verte op een heuveltop ons doel liggen: een groot fort.
Men heeft er vanaf de weg een nieuw stuk asfalt heen geleid, keurig met een
breed trottoir erlangs. Het fort – opgetrokken uit kleitichels - is geheel
gerestaureerd, met een enorm stalen dak erboven om het te beschermen
tegen de regen. Eigenlijk geen gezicht. Het stamt ongeveer uit de 7e eeuw
v.Chr., maar het is onduidelijk van wie het was. Herodotos heeft het over de
Meden, maar er zijn geen vondsten om dat te bewijzen. Het zal
vermoedelijk gediend hebben om de Assyriërs buiten de deur te houden.
We bekijken het witte fort met zijn dikke wel 8 m hogen muren van alle
kanten, ook van binnen. De originele deuropeningen en gewelven zijn nog
duidelijk zichtbaar.

Nush-e Jan

In de vuurtempel

Achter het fort ligt een oudere kruisvormige vuurtempel uit de 8e eeuw
v.Chr., met nissen waarin, oppert Jona, lichtjes hebben gestaan of
misschien bloemen. De bouwers zijn migranten uit Oezbekistan geweest die
het vuur aanbaden op heuveltoppen, net als de zoroastriërs.
Aan het eind van de heuvel ligt een binnenplein, of zou het een apadana, een
troonzaal zijn geweest? Er zijn geen zuilen te zien, wel nissen.
We wandelen nog wat rond, genieten van het uitzicht en dalen af voor de
koffie met Iraanse muffin. De zon geeft een lentegevoel.
Terug naar Hamadan. Mohamad over de sociale zorg in Iran: Ouderen
gaan hier doorgaans niet naar verzorgingstehuizen, maar worden door de
kinderen opgevangen en verzorgd. Of ze geven geld voor de verzorging.
Ook armen en werklozen worden door familie, buren en vrienden gesteund.
De overheid doet er niets aan. Gelukkig zijn de belastingen laag.
Nog wat informatie van onze gids die de hele reis gegevens en getallen uit
zijn mouw schudt. Benzine en gas worden zwaar gesubsidieerd - iedere
autobezitter krijgt een kaart van 120 liter per maand voor 7 eurocent per
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liter, gas voor verwarming is bijna gratis. 500 steden zijn al op de
gaspijpleidingen aangesloten.
In Hamadan stoppen we bij het grafmonument van Avicenna.
Geboren als Ibn Sina in Oezbekistan uit een familie van intellectuelen werd hij in
het Westen bekend als Avicenna (980-1037). Hij was filosoof, geneesheer, wis- en
natuurkundige en astronoom, een Oosterse homo universalis. Als wonderkind
studeerde hij op zijn dertiende al medicijnen en 16 jaar oud was hij arts. Hij wist de
zieke sultan van Bukhara te genezen en kreeg vrij toegang tot de paleisbibliotheek.
Hij verwierf de gunst van vele vorsten en verzamelde studenten en wetenschappers
om zich heen om samen te discussiëren. Zijn successen als medicus, zijn
wetenschappelijke geschriften, briefwisselingen en openbare debatten bezorgden
hem roem en bewondering.
Zijn belangrijkste werk was de medische encyclopedie “Canon van de medicijnen”,
waarin hij de medische kennis van de klassieke Oudheid – geschriften van
Hippocrates en Galenus – combineerde met Arabische kennis en eigen observaties.
Hij deed experimenten, onderzocht het menselijke lichaam en kon goed
diagnosticeren. Zo ging hij wonden ontsmetten met alcohol, verdoofde hij patiënten
bij chirurgische ingrepen, gebruikte proefdieren en beschreef 760 medicamenten.
Zijn werk werd een standaard voor de medicijnenstudie, ook in Europa.
Echter, gevangenschap, oorlog en ziekten bleven hem niet bespaard. Hij overleed in
Hamadan aan teveel drank, sex en opium. Zijn standbeeld staat in het centrum en
zijn mausoleum wordt door velen bezocht.

Jona houdt bij de ingang een inleiding waarbij hij het even aan de stok
krijgt met enkele deskundigen uit ons gezelschap als hij de Griekse
geneesheer Hippocrates te laag waardeert. We kijken rond in het
mausoleum en bezichtigen de vitrines met kruiden en boekwerken van de
meester. Er hangen portretten van hem en tekeningen van operaties uit die
tijd. Heel interessant allemaal. Vanaf het dakterras met groot monument
genieten we nog even van het uitzicht op de stad en de bergen.

Avicenna

Dak van het mausoleum
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De bus brengt ons omhoog naar Gandj Nameh aan het einde van de Abbas
Abbadvallei, waar een park is aangelegd tussen steile bergwanden. Het ziet
er nog wat kaal uit allemaal. Tijd voor de lunch. We dalen af naar een
klaterend beekje. Kassem en Said doen daar hun bijna dagelijkse werk: het
uitdelen van brood, beleg en kartonnetjes met frisdrank. Gelukkig werkt
het weer mee en doet de zon zijn best.
Een korte wandeling omhoog door het park brengt ons bij een rotswand
waar twee Achaemenidische spijkerinscripties met zorg zijn uitgehouwen.
Vroeger dacht men dat de inscripties te maken hadden met een verborgen
schat, het schatkamerboek of Gandj Nameh. Er zijn drie talen gebruikt:
Oud-Perzisch, Elamitisch en Babylonisch. Borden met vertaling in Farsi en
Engels bieden opheldering. De linkse is van Darius de Grote, de rechter van
zijn zoon Xerxes. Beide heersers beginnen met een verheerlijking van
Ahura Mazda en benadrukken als “koning der koningen” hun macht over
vele volken. Waarom ze hier zijn aangebracht, is onduidelijk. Wellicht
hebben ze hier ook gepicknickt.

Dariusinscriptie van Gandj Nameh

Terug in de stad brengen we een bezoek aan het mausoleum van Esther en
Mordechai, in een klein gebouw met koepel. Het verhaal is te vinden in het
boek Esther van de Joden. Het speelt in Susa en gaat als volgt:
Koning Xerxes is getrouwd met Vasthi, die tijdens een feest weigert haar schoonheid aan
de gasten te tonen. Xerxes verstoot haar en kiest de Jodin Hadassa onder de naam
Esther tot nieuwe vrouw. Haar oom en voogd Mordechai hoort van een plan de koning
te vermoorden, meldt dit en de samenzweerders worden gepakt. De verwaande
grootvizier Haman, adviseur van de koning, neemt het Mordechai kwalijk dat hij niet
voor hem wil buigen. Uit wraak laat hij, buiten medeweten van Xerxes, een wet
uitvaardigen om vreemdelingen die zich niet willen aanpassen, met name het Joodse
volk, uit te roeien. Haman laat een paal klaar zetten om Mordechai aan op te hangen. De
koning, die wat laat Mordechai wil bedanken, vraagt Haman hoe hij iemand het beste
kan huldigen. Haman denkt dat het voor hem is en adviseert een eretocht door de stad.
Die eer valt dus Mordechai ten deel. Die middag, als de koning Esther vraagt om een
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wens, verzoekt ze de Joden te sparen. Xerxes die niets weet van de wet, is zo kwaad dat
hij Haman aan de paal laat ophangen die voor Mordechai was bedoeld. De laatste werd
de nieuwe grootvizier en de Joden krijgen het recht om zich voortaan te verdedigen.

De kern van het verhaal is volgens Jona een Babylonisch sprookje, door de
Joden bewerkt als verklaring voor het begin van het Joodse poerimfeest.
Wel vreemd is dat het mausoleum hier in Hamadan staat, terwijl het
verhaal zich zou hebben afgespeeld in Susa. Vermoedelijk was er een grote
Joodse kolonie in Hamadan. Het mausoleum stamt uit de 14e eeuw en was
lang een pelgrimsoord.
We worden aan de deur van het heiligdom ontvangen door een oude scheve
man. Die afwijking komt misschien wel, doordat je zo diep moet bukken om
binnen te komen. In de hal vertelt de man iets in onverstaanbaar Engels,
waarna we het heiligdom mogen betreden. In een sobere ruimte met
Hebreeuwse teksten aan de wand staan twee houten praalgraven, bedekt
met textiel. We laten alles op ons inwerken. Als we vertrekken, geven we
hem een balpen – daar is hij gek op - voor zijn bereidwilligheid ons binnen
te laten.
Het volgende onderdeel is een opgraving ten noorden van het centrum op
een plaats die Tappe-ye Hekmatane wordt genoemd. Een lage heuvel waar
nog wordt gegraven. Bepaald niet spectaculair: Aan de zijkant zijn wat
oude muurresten blootgegraven, een stadswal. Ook resten van huizen zijn
zichtbaar, vooral onder een groot golfplaten dak midden op het terrein. We
lopen eronder door over een loopbrug vanwaar we neerkijken op deels
gerestaureerde woningen met zeer dikke muren.
Volgens Jona is het vermoedelijk niet het oude Ecbatana, maar eerder iets
van de Parthen, 2e of 1e eeuw v.Chr. Wellicht een Parthisch fort. Probleem
is dat gevonden voorwerpen van verschillende eeuwen veel op elkaar lijken.
In het kleine museum op het terrein liggen wel zuilentrommels uit de tijd
van de Achaemeniden, maar waar komen die vandaan?
We kijken nog even rond in het eenvoudige museum. Er staan ook enkele
graftomben met de skeletten er nog in.
Tot besluit van de dag brengt de bus ons naar de Sang-e Shir, de stenen
leeuw. Hij is opgesteld in een stadspark waar vrouwen met kleine kinderen
en oude mannen zich verpozen. Het is een triest gezicht: hij mist zijn poten
en is zwaar beschadigd. Hij schijnt ooit bij de stadspoort te hebben gestaan
als beschermer tegen onheil. Dat laatste is de leeuw zelf zeker overkomen.
De plaquette vertelt dan hij door Alexander de Grote zou zijn geplaatst bij
de dood van zijn beste vriend Hefaistion, maar die ligt hier helemaal niet
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begraven. Het is eerder iets van de Parthen. Hij maakt nu deel uit van het
plaatselijke volksgeloof: Meisjes die zwanger willen worden, moeten olie
over het beeld gooien.
De oude mannen die vlakbij zitten te keuvelen, trekken zich van al die
bezoekers weinig aan, maar willen wel even met enkele vrouwen op de foto.

Sang-e Shir

Op het centrale plein in de stad verlaat een groepje dapperen de bus voor
een stadswandeling. Ze trekken veel bekijks van de bevolking.
’s Avonds dineren we in een restaurant in de stad. De straten zien dan
werkelijk zwart van de winkelende vrouwen. Na een drankje in de
hotellobby houdt iedereen het wel voor gezien na een bepaald vermoeiende
dag. Bovendien hebben we order gekregen de wekker op half zes te zetten.

DAG 5, MAANDAG 9 MAART: reliëfs bij Behistun;
Taq-e Bostan; reliëfs bij Sarpol; Kermanshah
Gewoontegetrouw zijn er een paar te laat bij vertrek. De zon is nog niet op,
maar de heldere lucht biedt uitzicht op een prachtige dag. We rijden, nog
steeds op de Zijderoute. Dit traject blijkt eigendom te zijn van de
Revolutionaire Garde, een nogal zelfstandige organisatie in het land die ook
toeziet op de revolutionaire zuiverheid. Hier in de bergen is de busdienst
één van hun vele financieringsbronnen.
Via een niet zo spectaculaire bergpas op 2000 meter belanden we in de stad
Asadabad, het begin van een vruchtbare hoogvlakte. Daarin ligt ergens
Nahavand, waar de Perzen in het jaar 641 het hoofd moesten buigen voor
de binnendringende Arabieren.
Waar de bergen weer beginnen, ligt Behistun met zijn beroemde reliëfs.
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We moeten flink klimmen over een stenig pad om vrij dicht onder het grote
Dariusreliëf te komen. Je hebt dan nog een verrekijker nodig om de figuren
en de spijkerschriftteksten te kunnen bewonderen.
Het reliëf vereeuwigt de overwinning van koning Darius l op de magiër
Gaumata en andere troonpretendenten in 522 v.Chr. De tekst is in het OudPerzisch, Elamitisch en neo-Babylonisch. Jona is hier op zijn best.
De Perzen hadden geen traditie in verslaglegging en ontleenden de vorm
van de tekst aan een antiek verdrag: Eerst jezelf voorstellen, dan de inhoud
van het verdrag en tenslotte een aantal zegeningen en vervloekingen voor
wie zich al of niet aan het verdrag houden.
De inscriptie, “gedetailleerd en saai”, is gedicteerd door de koning zelf: elke
zinsnede begint dan ook met “Koning Darius zegt.” Het wemelt verder van
herhalingen. Zoals op veel inscripties begint hij zich uitgebreid voor te
stellen als “koning der koningen”, uiteraard dank zij Ahura Mazda,
waarna hij al zijn koninklijke voorvaderen en alle landen onder zijn macht
opsomt.
Het eigenlijke verhaal gaat over de manier waarop hij koning werd door
met een kleine groep en hulp van Ahura Mazda de magiër Gaumata – die
op een valse manier aan de macht was gekomen - en zijn trawanten te
verslaan. Vele volken kwamen daarna in opstand, maar hij wist ze allemaal
weer te onderwerpen. Tenslotte verzoekt hij zijn inscriptie niet te
vernietigen - wie dat doet zal door Ahura Mazda gestraft worden – en wie
het kunstwerk beschermt, zal beloond worden.

Dariusreliëf van Behistun
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De afbeelding heeft Darius waarschijnlijk afgekeken van het
overwinningsreliëf dat koning Anubanini van Lullubi 14 eeuwen eerder had
laten aanbrengen nabij Sar-e Pol-e Zahab, dat we later nog te zien krijgen.
Darius vertrapt de verslagen Gaumata, achter hem staan zijn
wapendragers en vóór hem negen opstandige vorsten met een strop om hun
nek en gebonden handen op hun rug. Erboven zweeft het gevleugelde
symbool van Ahura Mazda.
Het reliëf is al in de 18e eeuw beschreven en getekend door de Fransman
Thévenot. De afbeelding werd ook wel verkeerd geïnterpreteerd als
Christus met de 12 apostelen, en de 10 verloren stammen van Israël.
In 1837 liet de Engelsman Rawlinson zich van boven de rots afzakken,
maakte van papier maché een afdruk, ook van de tekst, en kraakte na drie
jaar de code: het spijkerschrift vertaald. Het is gewoon een soort alfabet.
Er is een sprookje van een middeleeuwse dichter aan dit reliëf verbonden,
aldus: Shirin en Farad houden van elkaar. Koning Khosrau laat zijn oog op
het meisje vallen en wil van Farad af. Hij geeft hem opdracht een mooi
reliëf te maken bij Behistun (van Darius). Later zendt de koning bericht
naar Farad dat Shirin zou zijn overleden. De arme jongen pleegt zelfmoord.
Als Shirin erachter komt, neemt ze wraak door de Arabieren uit te nodigen
Perzië te veroveren. Zo zouden de Arabieren hier ooit gekomen zijn.
We dalen af naar enkele lagere reliëfs: twee Partische met Griekse
inscriptie en verderop een naakte Heracles. Ze zijn echter nogal beschadigd
en halen het niet bij het kunstwerk van Darius.
De busrit gaat verder naar Kermanshah op 1400 meter hoogte. Op een
rotonde wordt Chris afgezet en opgepikt door een taxi: hij verkiest een
rustperiode. Wij rijden naar het westen door een breed dal dat
langzamerhand versmalt, richting Irakese grens.
In dit gebied herinnert volgens Mohamad veel aan de invallen van de
Irakezen. In dit dal was een grote aanval, gesteund door de Mojahidienterroristen, zoals hij ze noemt. In de Mersadcampagne werden ze
tegengehouden en teruggedreven. Bij die plaats zien we dan ook tanks langs
de weg staan als monumenten. Hij memoreert ook de vele Koerden die door
chemische wapens van de Irakezen zijn gedood. Het is nooit officieel bekend
geworden hoe Irak aan dat soort wapens is gekomen. De oorlog is nog
duidelijk een trauma voor veel Iraniërs.
De grond van het vruchtbare dal is hier en daar al geploegd en ingezaaid.
We zien voor het eerst koeien langs de weg. Hollandse. Bij een dorp houden
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we halt in een winkelstraat, zodat Said wat fruit kan kopen. Een aantal van
ons gezelschap stapt uit om foto’s te maken, maar Mohamad roept ze
onverbiddelijk terug: dat geeft maar problemen!
Via een bergpas en een afdaling door een smal dal met oude wachttorens
bereiken we in het grensgebied ons doel: Sar-e Pol-e Zahab. “Pol” slaat op
de brug over de rivier die door het dorp stroomt.
Eerst zet de bus ons af bij een Islamitisch kerkhof met grafstenen en
graftempeltjes. We klimmen erdoor heen naar de voet van een hoge steile
rotswand waar een oud rotsgraf is te zien. Eronder is een magiër afgebeeld,
maar hij is erg versleten. Jona noemt het hier “Dukan-e Daud, “de winkel
van koning David” uit de 4e eeuw v.Chr.
Enkele onverschrokkenen klauteren gevaarlijk tegen een rots omhoog om
het graf van dichtbij te onderzoeken. We staan dan ook verbaasd te kijken
als enkele vrouwen, een oude en één met een klein kind, hetzelfde waagstuk
uithalen, met gemak. Ze kussen daarna de rots op meerdere plaatsen. Het
moet voor moslims een heilige plaats zijn (geworden). Een familie zit aan de
voet van de wand te picknicken met thee op een vuurtje. Ze groeten ons
vriendelijk.
We volgen het voorbeeld van de familie: midden op het kerkhof rond een
graf gezeten verorberen we onze lunch. Dat schijnt hier niet vreemd te zijn.
Jona valt nog even over een rolsteen, maar houdt stand. Er heerst bepaald
geen grafstemming.
De bus zet ons af in het dorp, bij een rotswand met reliëfs. Onze leiders
rukken aan het hek dat toegang geeft tot het terrein onder de afbeeldingen,
maar het zit op slot. Een list is snel bedacht: we maken een omtrekkende
beweging naar de speelplaats van een meisjesschool. Zwermen meisjes in
blauwe schooluniformen omringen ons luid kwetterend. Ook de
schooljuffrouwen komen nieuwsgierig kijken. We mogen via hun terrein de
reliëfs bewonderen. Mohamad verbiedt ons foto’s te maken, maar staat
zwak als één van de juffrouwen foto’s van óns begint te nemen.
Dan de reliëfs: Het zijn er totaal vier in deze omgeving, afkomstig van een
oud bergvolk, de Lullubi, dat hier in de 21 eeuw v.Chr. leefde. Het
belangrijkste reliëf, waar we op dat moment voor staan, is een
overwinnings- en investituurscène van koning Anubanini, de inspiratiebron
van het Dariusreliëf in Behistun. De koning staat met zijn voet op een
overwonnen vijand en ontvangt een diadeem van de godin Ishtar, die twee
gevangenen aan een strop om hun hals meetrekt. Daaronder zijn nog wat
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gevangenen te zien, alles zwaar aangetast door weer en wind. Het opschrift
is Akkadisch.

Reliëf van Anubanini

Dit was er ooit te zien

Eronder is een afbeelding van een Parthische koning op een paard, uit de 1e
eeuw n.Chr. We worden afgeleid door de juichende meisjes die onder
leiding van een juffrouw ons toezingen, volgens de gids zoiets als: O god,
wat heb ik over voor mijn vaderland.”
We wandelen de brug over naar nog enkele reliëfs aan de overkant, in
rotspartijen, maar er is niet veel meer van te zien. Sommige dorpelingen
komen nieuwsgierig naar ons kijken en wijzen ons zelfs waar we moeten
zoeken. Ze zijn erg vriendelijk voor die vreemdelingen.
Terug naar Kermanshah. Onderweg, een dal met bloeiende amandelbomen,
walnootboomgaarden en een kudde schapen, bewaakt door enkele grote
honden. We strijken neer langs de weg voor een kop koffie met koek. Er
bloeien diepgekleurde blauwe druifjes langs de weg, die roepen om
uitgegraven te worden, voor de tuin.
Een auto stopt en enkele vrouwen komen kennis maken. De mannen
aarzelen. Na enkele foto’s moeten we weer verder.
In Kermanshah valt opnieuw op dat in steden en dorpen op veel plaatsen
parken, wandelpromenades en speeltuintjes zijn aangelegd, vrij nieuw,
want de bomen zijn nog klein. Het geeft een verzorgde en welvarende
indruk. Dat zelfde geldt voor de goede asfaltwegen overal.
Hotel Resalat ligt in het centrum, aan een drukke rotonde. De verwarming
op de kamers hebben ze loeiheet staan, een complete sauna. Snel uít dat
ding en ramen wijd open. Dat laatste geeft ook weer problemen, want het
hotel is nogal tochtig, zodat de deuren overal staan te klapperen. In een
sober restaurant vlakbij nuttigen we een eenvoudige hap. Gelukkig is Chris
weer van de partij, maar er doen zich nieuwe ziektegevallen voor.
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DAG 6, DINSDAG 10 MAART:
Taq-e Bostan, Sassanidische brug, Andimeskh.
De gids begint met de wens, in het Arabisch uiteraard: “In naam van de
barmhartige erbarmer.” We geloven het wel. Het belooft een warme dag te
worden, maar regen uit het westen ligt op de loer. Vandaag blijkt er in
Teheran een jaarlijkse conferentie te zijn van de economische unie tussen
een aantal niet-Arabische islamitische landen: Iran, Pakistan, Afghanistan,
Turkije, Azerbeidzjan, Oezbekistan, Kirgizië en Turkmenistan, samen met
400 miljoen inwoners. Mohamad lijkt er trots op te zijn, wij hebben er nog
nooit van gehoord.
Onderweg naar ons eerste doel merkt een van de dames dat ze haar jas in
het hotel heeft laten liggen (haar oorbellen mist ze niet eens). Iemand
anders mist zijn bril. Leuk begin van de dag. Gelukkig rijden we nu
noordwaarts, terwijl we later via Kermanshah zuidwaarts moeten, dus er is
nog hoop.
Taq-e Bostan, “de triomfboog in de tuin”, ligt idyllisch aan de voet van het
gebergte met een vijver die gevoed wordt door bronnen. In het park zijn
tegen de rotswand zes Sassanidische reliëfs te bewonderen. Dat doen we dan
ook. We wandelen om het meer en beginnen bij de meest rechtse: een
investituurscène ter ere van een overwinning van Shapur ll (309-379) op de
Romeinen. Hij heeft veel gebied op de Romeinen veroverd ten oosten van de
Tigris en was een bedreiging voor het Romeinse rijk.

Reliëf van Shapur ll die de “ring of power” ontvangt van Ahura Mazda
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Shapur krijgt de “ring of power” van god Ahura Mazda. Achter hem staat
nog een god, Mithras de zonnegod, met een stralenkrans om het hoofd –
niet te verwarren met de Mithras van de Romeinen, de stierendoder. Onder
de voeten van Shapur en Ahura Mazda ligt de verslagen Romeinse keizer
Julianus Apostata, de Afvallige. Het reliëf is het bekijken waard, maar we
moeten snel verder. Er is nog meer te doen.
In de tweede iwan staan Shapur lll (383-388) en zijn vader, beiden met
vreemde haarknotten - “berenmutsen” noemt Jona dat. De grote iwan-grot
met meerdere reliëfs wordt toegeschreven aan Goslar ll (590-628), die zelf
op de achterwand staat afgebeeld, terwijl hij de “ring of power” ontvangt
van Ahura Mazda. Daaronder is hij te paard afgebeeld, in een zware
wapenrusting zoals die later in onze Middeleeuwse riddertijd gewoon was.
Aan de zijkanten zijn fraaie jachttaferelen aangebracht: zittend op
olifanten jagen ze op zwijnen en herten. Het is hier en daar nog te zien dat
alles ooit geverfd is geweest.
Terug naar de bus. Daar staat aan de kant een koepeltentje. Jona: die
zullen we vaker zien. In het kader van hulp aan de armen hebben alle
daklozen zo’n tent gekregen. Vooral in gebieden met nomaden zie je ze veel.
Via Kermanshah – in het hotel liggen de de vergeten spullen al klaar – gaat
de reis vandaag ver zuidwaarts. Mohamad wijst erop dat hier in het westen
veel Koerden wonen, maar ze zijn anders dan die in Turkije, hebben andere
gewoonten, kleding en taal. Ze doen vaak het vuile en zware werk, zijn
minder ontwikkeld, al begint dat tegenwoordig te veranderen.
Terwijl het steeds harder begint te regen, vertelt Mohamad dat het vandaag
“bomendag” is in het land. Je kunt gratis een boom krijgen om te planten.
Het bos is door landbouw en houtkap in de loop der eeuwen hard achteruit
gegaan. We zien inderdaad weinig bos op de berghellingen, erosie heeft vrij
spel op veel plaatsen. De grond is volgens de gids mineraalrijk, dus
vruchtbaar en al vroeg in de geschiedenis ging men hier in de dalen over tot
akkerbouw. Een theorie zegt dat er vroeger tussen het graan veel zwammen
opkwamen die leidden tot het gebruik in bier en als verdovende middelen.
Dan draait de bus plotseling de berm van de weg in voor een plasstop. Het
regent en stormt echter zo hevig dat niemand zich geroepen voelt. Bij het
wegrijden gaat het mis: de achterwielen slippen in de modder, de bus draait
met zijn kont naar het dal en komt met de neus op de weg te staan.
Langzaam zakt hij naar achteren, naar het dal. Iedereen moet er snel uit –
op twee zieken na dan - ook maar de modder in, want òp de weg is het

38

levensgevaarlijk: grote vrachtauto’s denderen vóór de bus langs over de
vrije baan voorbij. Niemand stopt.
Vervelend is wel dat het buiten 4 graden Celsius is en dat in de haast velen
geen regenkleding hebben meegenomen, terwijl de enkele paraplu’s in de
storm weinig dekking bieden. Alleen Chris, half onder een paraplu, ziet het
niet somber in en steekt een sigaar op.
De modder spat hoog op achter de wielen en Marian op haar rode
schoenen verdient daar de heldenprijs als ze grote stenen uit de modder
rukt en achter de wielen gooit. Effectiever is het als Said een mat opduikelt
en vóór één van de achterwielen legt. Eindelijk weet de chauffeur het
gevaarte met veel motorgeloei op de weg te krijgen. Bravo!
Druipend mogen we weer aan boord, klompen modder aan onze schoenen
meevoerend. Jona heeft tijdens het avontuur zijn paraplu uitgeleend en
sopt in zijn overhemd. In een geleende regenjas kan hij gelukkig verder. De
busverwarming wordt hoog gezet om ons te drogen.
Dat is dan een fraai staaltje geweest van “Livius avontuurlijke reizen”.
Gids: We rijden nu Lorestan binnen, het land van de Lors, een groot volk
met vele stammen dat het centrale deel van de Zagros bewoont. Het is een
geïsoleerde streek, waardoor deze nomaden hun eigen tradities en taal
kunnen handhaven. Ze rijden vanouds op paarden, wonen in tenten,
trekken rond met hun vee en zijn volgens Mohamad het dapperste volk van
Iran. Lange sportieve mensen, knap van uiterlijk– vrouwen gebruiken geen
make up – en de mannen zijn vaardig met het geweer. Goede tapijtknopers
ook. De overheid heeft pogingen gedaan ze vaste woonplaatsen te geven,
maar dat is grotendeels mislukt.
Dat we zuidelijker komen, is te merken aan het jonge groen waarin de
bomen en struiken zich hullen. Het terrein varieert van groene hoogvlakten
tot ruige bergketens. We passeren primitieve dorpen met bouwland en
grote kudden schapen. We volgen het dal van de rivier de Kharkhe, die zich
hier en daar tussen hoge rotswanden een weg baant. Dit water was voor de
Sassaniden heilig en alleen de koning mocht het drinken. Hij nam het zelfs
mee op zijn krijgstochten.
Bij een slagboom – de zoveelste politiecontrole – moet de chauffeur zijn
papieren laten zien. Ze controleren vooral of hij niet te lang achter het
stuur zit. Daarom is Said officieel de bijrijder. Een politieman bij het
kantoor wijst veelbetekenend op zijn horloge, maar we mogen verder.
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Even verderop stopt de bus, zodat we aan de rivier de restanten kunnen
bekijken van een oude Sassanidische brug. In de tijd van Shapur l in de 3e
eeuw werd de Koninklijke Weg een stuk naar het oosten verlegd, van de
Tigris door de bergen naar Persepolis. Daarvoor moest hier een nieuwe
brug over de Kharkhe worden aangelegd. Voor die tijd een “megabrug”
van acht bogen en 16 meter hoog. De gedachte van Shapur moet zijn
geweest dat langs zo’n nieuwe weg dorpen en steden tot ontwikkeling
konden komen en de regio tot bloei kwam.
De smalle weg door de bergen met veel haarspeldbochten is de hoofdroute
uit Hamadan naar het zuiden. Dat is te merken aan de eindeloze rijen
vrachtwagens die het tempo vaak tot stapvoets terugbrengen. Wonderlijk is
dat een herder zijn grote kudde schapen langs dezelfde weg omhoog drijft,
zij het zoveel mogelijk in de berm. “That is a man!” roept Mohamad
bewonderend.
We dalen af naar een breed dal en zien hoe de buitentemperatuur in korte
tijd stijgt van 6 naar 16 graden. Het kan hier in de zomer meer dan 50
graden worden, deelt de gids opgewekt mee. Jona weet er nog een sterk
verhaal over. Hij zag in die hitte eens een slang de weg oversteken die de
overkant niet haalde: halfweg was hij geroosterd! Om de stemming erin te
houden deelt hij mee dat de steden Andimeshk en Susa “vervelende
oliestadjes” zijn, niets te beleven. We rijden toch maar verder.
Mohamad wijst naar buiten: we bereiken hier het gebied met de oudste
oliebronnen. De pijpleiding is nog te zien. Een armzalig pijpje.
Ons Grand Hotel aan de rand van Andimeshk, niet ver van de invalsweg,
ziet er van buiten nog wel redelijk uit, al zijn de pilaren wat protserig. Over
de kamers valt echter niet naar huis te schrijven. Vooral die ene waar over
het toilet wel een keurig bandje ligt met “desinfected”, maar daaronder zit
de pot tot de rand gevuld met uitwerpselen. Doortrekken helpt niet. Bijna
het hele personeel komt kijken, sommigen lachen erom, maar niemand doet
wat. Een nieuwe kamer afdwingen is de enige remedie.
Iemand anders krijgt na veel gedoe een kamer aan de achterkant, maar kan
niet afsluiten: het slot van de deur hangt er half uit. Die heeft toch wel een
goed voorgevoel, want vóór het hotel blijkt een grote party gehouden te
worden, tot twaalf uur in de nacht. Eten doen we in de hal – het restaurant
wordt verbouwd – op keiharde stoelen aan kale tafels. De supergehaktbal
smaakt echter goed. Enige harding kan trouwens geen kwaad als we
ontdekken dat we de nacht mogen doorbrengen op Spartaanse matrassen.
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Er zijn nog steeds twee zieken. Onze medische staf wil een bezoek brengen
aan één van hen, maar weet niet waar ze ligt. De man achter de balie heeft
alleen maar een lijst in het Farsi. De manager, die nauwelijks Engels
verstaat, wordt erbij geroepen. Tot tweemaal toe reageert hij met de vraag
of ze de volgende dag vis willen bij het diner. Liesbeth weet gelukkig waar
ze moeten zijn. Er wordt echter niet gereageerd in de gewezen kamer, zodat
ze aarzelend binnen gaan. Dan blijkt dat er een vreemde man in bed ligt.
Sorry.
Net als we denken dat we alles gehad hebben, ontdekken Mohamad en nog
iemand dat er geen water uit de douches komt. Zij melden het aan de
manager, die in reactie enkele closetrollen uitdeelt. Uiteindelijk begrijpen
we dat het water is afgesloten, daar er een pomp is uitgevallen. Reparatie
zal tijd kosten. Mohamad weet te vertellen dat de man wel een grote slee
van een auto heeft, maar van hotels totaal niets af weet. Dat verklaart veel.
Fred en Frans maken een avondrondje in de omgeving. We zitten vlakbij
enkele rotondes waar vooral vrachtwagens omheen denderen. Alleen
sprintend kun je daar oversteken. Een tankstation, winkeltjes met fruit en
versnaperingen voor chauffeurs, grote theeketels boven vuren, meer is er
niet te beleven.
In ons “restaurant” kun je nog koffie krijgen. Enkele Arabische
oliewerkers die ook in het hotel bivakkeren, zoeken ons gezelschap.
Ongegeneerd zitten ze met één van onze vrouwen te flirten en ze nodigen
ons zelfs uit voor een autoritje. De manager ziet het aan en fluistert ons toe
dat ze “dangerous” zijn. Ondanks zijn miserabele hotel toch wel een
geschikte peer.
Dan is het tijd om het bed uit te proberen. Ramen goed dicht houden.

DAG 7, WOENSDAG 11 MAART:
Susa; mausoleum van Daniël; Choqa Zambil;
Romeinse brug en watermolens van Shustar
Het mag een goed begin heten als Chris opgewekt meedeelt: “Ik ben er
weer.” Het weer ziet er trouwens ook goed uit. Op de tweede rotonde ziet
Fred een vliegtuig opgesteld staan langs de weg. Roekeloos stapt hij uit en
maakt een foto, ondanks de kreet van Mohamad:”No, it’s a military base!”
Gelukkig let niemand op die potentiële spion.
Susa vandaag en Choqa Zambil, dat betekent het rijk van Elam. Hier was
4000 jaar v.Chr. al serieuze bewoning, op aangeslibd laagland, een alluviale
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vlakte. Elam, een machtig rijk dat later werd onderworpen door
respectievelijk Assyriërs, Meden, Perzen en Arabieren. (De geschiedenis
van Elam is eerder behandeld in dit verslag. De geschiedenis en betekenis
van het gebied, de provincie Khuzestan, zie verderop.)
Er zijn tells (kunstmatige heuvels) gevonden met meerdere steden boven
elkaar gebouwd, bijvoorbeeld Susa en Haft Teppe (7 heuvels). Het paleis
van koning Darius is op de tell van Susa teruggevonden. Het is nog
beschreven in het boek Esther, in de 2e eeuw v.Chr. Alexander de Grote
nam het over en later ook de Seleuciden. Daar gaan we eerst heen.
Susa, het moderne Shush. De ruïnes van de oude stad liggen ten oosten van
de rivier. Volgens Perzische overlevering is het een van de oudste steden ter
wereld.
Reeds in het 4e millennium bloeide hier een stedelijke samenleving en er
waren contacten met Mesopotamië en het Iraanse hoogland. Archeologen
hebben keramiek en kleitabletten gevonden uit die tijd. Omstreeks 2300
v.Chr. maakte de stad deel uit van het Akkadische Rijk van koning Sargon
de Grote. Na de ineenstorting werd het hoofdstad van het Elamitische rijk.
De grootste bloeitijd viel in de 13e eeuw onder koning Untash Napirisha. Die
stichtte zijn religieuze hoofdstad in het nabijgelegen Choqa Zambil.
De Babylonische koning Nebukadnessar l (1126-1105) maakte een einde aan
de bloeiperiode en legde de stad in de as. Een nieuwe bloeiperiode volgde,
waaraan in 646 v.Chr. een einde werd gemaakt door de Assyriërs onder
koning Assurbanipal: ze brandden de stad plat. Onder de Achaemenidische
koning Cyrus de Grote (558-529) kwam de stad weer tot leven. Hij vestigde
er zijn winterresidentie. Darius l (522-486) bouwde op de Apadanaheuvel
een koninklijk paleis. Xerxes zou in 465 in Susa zijn gestorven.
Alexander de Grote huwde er de dochter van Darius lll en zette tijdens de
beruchte huwelijksbanketten zijn luitenanten en soldaten aan om te
trouwen met Perzische vrouwen. Ook onder de Seleuciden en Parthen
kende de stad welvaart. Echter, de Sassanidische koning Shapur l liet de
stad vertrappen door honderden olifanten. Susa groeide weer uit tot
belangrijk pelgrimsoord rondom het graf van de profeet Daniël. De
Mongolen gaven de genadeslag in de 13e eeuw, waarna de ruïnes onder het
zand verdwenen.
Pas in de 19e eeuw werd de stad ontdekt door de Britse archeoloog Loftus.
Vooral de Fransen deden er veel opgraafwerk. Als bescherming tegen
plundering bouwden ze op het terrein een immense burcht van
steenblokken uit de opgraving: Le Chateau.
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Via een poort beklimmen wij de heuvel naar de plattegrond van het paleis
van Darius. Daar legt Jona uit wat we te zien krijgen. Het hele
opgravingterrein is 3 bij 3 km groot. Alles van waarde is naar Europa
afgevoerd. We weten van het paleis uit gevonden kleitabletten, die nu
vermoedelijk in een kelder van het museum in Teheran liggen. Het zijn
stichtingsteksten zoals: Ik ben Darius, ik bouwde hier een paleis, wie eraan
meewerkten, wie welke producten leverden, enz.
Dan betreden we wat eens het paleis was, de Apadana of troonzaal. Eronder
ligt zeker een Elamitische stad, maar die is niet blootgelegd. Eigenlijk zijn
alleen de ondermuren van de troonzaal te zien en de voetstukken van de 18
meter hoge zuilen, met een doorsnede van 2 ½ bij 2 ½ meter, waarop eens
het dak van cederhout steunde. Dat moet een groots schouwspel zijn
geweest. Op die kapitelen zaten dubbele stierenkoppen. In het midden
stond de troon. Jona verzoekt ons met z’n allen op het enorme voetstuk te
gaan staan. Voor het gevoel.

Op het voetstuk van de troon in de Apadana van Susa

Kapiteelrest uit de troonzaal

Alexander de Grote heeft ook nog op de troon plaats genomen. Hij moet
veel kleiner zijn geweest dan Darius: omdat hij niet met zijn voeten op de
grond kwam, had hij een tafeltje van de koning nodig om ze op te zetten.
Had ook wel iets symbolisch. Uit deze zaal zijn de bekende afbeeldingen
afkomstig in geglazuurde tegels van staande krijgers, waarvan de originelen
zich in het Louvre bevinden.
We lopen nog wat rond over het opgravingterrein, door wat ooit zalen van
het paleis zijn geweest, we kijken diep neer in een uitgegraven binnenplaats
en wandelen naar de plek van de grote poort waar een beroemd beeld van
Darius ooit is gevonden.
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Het museum even verderop is klein, maar er staan prachtige voorwerpen
in. Ook een aantal kunststukken van de Elamieten. Chris heeft zich in een
leunstoel neergevleid en laat zich door studenten interviewen.
Vóór het museum, onder de bomen, pauzeren we met koffie. Enkele
vrouwelijke studenten hebben veel plezier als ze met ons op de foto mogen.
Door een drukke winkelstraat wandelen we naar het mausoleum van de
profeet Daniël. De mensen zijn erg vriendelijk, groeten met “Salaam”, een
vrouw geeft één van onze dames een hand en een nette heer zegt in goed
Engels:”I am glad you visit our country.” Zoiets maak je in Europa niet
mee.
Hoe komt de profeet Daniël hier terecht? Tijdens de Joodse ballingschap in
de 6e eeuw v. Chr. leefde deze Daniël in Susa. Bij de inname van de stad
door de Arabieren rond 640 vond men een mummie. Toen ze het lichaam in
de rivier wilden gooien, beweerde iemand dat het de overblijfselen waren
van Daniël. Hij werd bijgezet in een mausoleum dat sindsdien door
pelgrims wordt bezocht. Opmerkelijk dat de moslims een Jood vereren. Ze
hebben hem gewoon ingepast in een lokale traditie.
Via een poort en een groot plein betreden ook wij het heiligdom. Uiteraard
moeten de schoenen uit. Weer de bekende glitter overal. Mannen strijken
met hun handen over de schrijn en vegen ze dan over hun gezicht. Eén man
ligt op zijn rug op de grond te bidden met een kralenketting in zijn hand.
Wel ontspannend zo.
We scharrelen nog wat rond en worden gemaand de bus op te zoeken. Na
luttele minuten stoppen we bij een ommuurd terrein: Daar heeft het paleis
gestaan van Artaxerxes ll (404-358). Enkelen proberen over de muur te
kijken. Alleen rijen pilaarvoeten zijn nog te zien. Het was ooit een rustiek
paleis in een park bij de rivier. Artaxerxes werd geroemd om zijn goede
geheugen. Hij bracht een periode van rust in het rijk. Plutarchus heeft zijn
biografie geschreven.
Choqa Zambil doemt op uit de vlakte, de “korfheuvel”. Hier bevindt zich in
het centrum van een vroegere stad de best bewaarde ziggurat of
tempeltoren die men ooit heeft gevonden, ondanks het feit dat Assurbanipal
de stad rond 646 liet plunderen. Gebouwd rond 1250 v.Chr. door de
Elamitische koning Untash Napirisha en ontdekt door geologen van de
vroegere Anglo-Iranian Oil Company tijdens onderzoek naar olievelden.
We laten het bouwwerk nog even staan, want de lunch wacht ons onder een
boom, met uitzicht op de toren. Het is al heet zo midden op de dag. Een
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groep grote honden – bewakers van het terrein – kijkt van een afstand toe,
maar ze bedelen niet. Toch lusten ze later de broodresten wel.

Tempeltoren van Choqa Zambil

Koe van de ziggurat van Choqa Zambil

We trekken op naar de toren die de vorm heeft van een trappiramide.
Bovenaan zijn enkele lagen verdwenen. Het is een kunstmatige berg, want
hij is massief. Erom heen zijn enkele ringen van verdedigingsmuren
gebouwd. Alles is goed gerestaureerd, wat wel nodig was, want de muren
zijn opgetrokken van lemen kleitichels, die snel eroderen. Op de sokkel
voor de ingang stond de koe die we tegenkwamen in het museum van
Teheran.
De afmetingen, 110 x 110 x 60 meter, overtreffen die van een soortgelijke
toren in Babylon.
We lopen om het bouwwerk heen. Aan de zuidzijde waren langs de muur
keukens gebouwd, nu ruïnes. Water werd aangevoerd uit de rivier Kharkhe
via een aquaduct naar een groot reservoir verderop dat als bezinkput
dienst deed, en vandaar door buizen naar de keukens. We bezichtigen die
uitgegraven enorme zinkput, opgetrokken uit steen en vermoedelijk de
oudste ter wereld.
Bij de hoofdingang staat een ronde structuur van stenen die volgens Jona
een zonnewijzer moet zijn geweest. Alles bij elkaar moeten we groot respect
hebben voor de bouwkwaliteiten van de Elamieten.
De reis gaat verder, naar de stad Shustar, waar we de Romeinse brug over
de rivier Karun bezoeken. De brug is in 260 in opdracht van de
Sassanidische koning Shapur l aangelegd door gevangen genomen
Romeinse soldaten van het zesde legioen Ferrata, dat hier uit de
geschiedenis verdween. We picknicken in het park aan de linkeroever
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vlakbij de 28 bogen die nog overeind staan. Het zijn kleine bogen van
baksteen, deels gerestaureerd, die wel wat watergeweld kunnen weerstaan.
Later zet de bus ons af in het centrum van de stad, zodat we vanaf een brug
oude waterwerken in de rivierkloof kunnen bekijken. Heel listig werd het
water aan de ene kant onder de brug in tunnels geleid, waarna het aan de
andere kant met kracht een 28-tal watermolens kon aandrijven. Zo maalde
men het graan. Op de ene oever van de rivier spuiten hoge watervallen uit
de rotswand, aan de andere staan een aantal oude molengebouwtjes, maar
vanwege reparatiewerk ligt alles droog.

Romeinse brug van Shustar

Kloof met watermolens in Shustar

Uiteraard moeten de vrouwen nog wat inkopen doen. De mannen zijn meer
geïnteresseerd in de technische aspecten van de molens en de
voetbaluitslagen. Terug in de bus vraagt Mohamad: “Is everybody
happy?”, doelend op de koopjes van de vrouwen. Zijn dochter is net zo, zegt
hij verontschuldigend.
Het hotel staat er nog steeds en er komt gewoon weer water uit de kraan.
De kamermeisjes hebben de lakens keurig opgevouwen, dus we maken ons
eigen bed maar op. Verder gaat het wel wat beter deze avond en nacht, als
je niet meerekent dat het grote balanceerkunst vereist om op de losliggende
wc-bril overeind te blijven en je geen bezwaar hebt tegen de grote
omwentelingssnelheid waartoe het harde matras ons verplicht.

DAG 8, DONDERDAG 12 MAART:
Perzische Poort; reis naar Yasuj
Aan het ontbijt zegt Mohamad: “Jullie veiligheid is mijn eerste zorg,” en hij
laat schaaltjes met rijstepap verwijderen: veel te vet voor de ingewanden
van westerlingen. Dat is vragen om buikloop. Jammer dat Carola het al op
heeft. Wel spannend voor haar of ze het zal merken.
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Vandaag gaan we verder zuidwaarts, Khuzestan in en meer warmte
tegemoet. Deze provincie wordt gevormd door een laagvlakte die in het
zuidwesten wordt begrensd door de delta van Eufraat en Tigris. Rivieren
als de Kharkhe en Karun zorgden voor aanslibbing maar ook voor water
voor de irrigatie. Een groot deel van de laagvlakte is tegenwoordig door
verzilting van de grond dor en onvruchtbaar. Er is toch ook wel veel
landbouw, vooral van suikerriet.
In de geschiedenis van Iran heeft het gebied een grote rol gespeeld.
Elamieten, Achaemeniden en Sassaniden vochten erom en bouwden er hun
koninklijke hoofdsteden. De bevolking is sterk gearabiseerd. Het is vaak
een twistappel geweest tussen de buurvolken, de laatste eeuw zeker ook
omdat er rijke olievelden zijn. In de 19e eeuw ging het tussen Perzië en het
Osmaanse rijk, eind 20e eeuw was het een belangrijk strijdtoneel tussen
Irak en Iran. Deze provincie heeft het sterkst geleden onder de bloedige
strijd. De Irakezen hebben de grote steden (m.n. Abadan en Bandar-e
Khomeiny, de havensteden) en de olie-installaties zware schade toegebracht
en honderdduizenden verloren het leven, maar ze hebben het gebied niet
weten te veroveren. Saddam Hoessein gokte erop dat de Arabische
bevolking in opstand zou komen en hem zou steunen, maar integendeel
vochten ze tegen hem als leeuwen. Herstel heeft vele jaren grote
inspanningen gekost.
Wij rijden urenlang door een woestijnachtige streek met olie- en gasvelden:
grote bundels pijpleidingen lopen door het landschap en bij installaties zie
je hier en daar het affakkelen van gas. 80% van de inkomsten van het land
is afhankelijk van de export van wat hier uit de grond komt.
Mohamad houdt een lang verhaal over de manier waarop jongens en
meisjes in Iran tot een huwelijk komen, via bemiddeling van de moeder,
met ontmoetingen in het bijzijn van de familie, enzovoort, maar wij
vermoeden dat de moderne jeugd, bijvoorbeeld zijn eigen dochter, zich
daar niet meer zo aan houdt, meer eigen keuze maakt en daar de ouders
mee zal confronteren. Waarschijnlijk zal een modern iemand als Mohamad
daar ook niet moeilijk over doen. Wel is vader nog steeds de klos bij het
betalen van de bruidsschat en de huwelijksceremonie, dus dat staat ook
hem vermoedelijk nog te wachten.
Ondertussen passeren we een rivier waarin, volgens de gids, haaien
voorkomen, omdat het zout water is. Dan kan de zee niet heel ver weg zijn.
Ook rijden we voorbij aan het grootste gasveld van het land. Dan gaat het
urenlang door een landschap van afwisselend groene vlakten en geelgrauwe
kale heuvels waarop erosie heeft toegeslagen. Af en toe worden pogingen
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gedaan wat bomen aan te planten, maar dat zal in de droogte niet
eenvoudig zijn. De olie- en gaswinning zorgt bovendien voor vervuiling van
de lucht.
We gaan de bergen van de Zagros in richting Yasuj. We beginnen in groene
dalen, maar hogerop ziet het er droog en woest uit. We passeren eenvoudige
dorpen waar kudden bruine schapen rondscharrelen. Reeksen
haarspeldbochten in de smalle weg omhoog naar een pas en dan weer
omlaag doen ons meeleven met het weggebeuren. Trage vrachtauto’s
passeren is lastig, maar Kassem verstaat de kunst. Sommige
personenwagens halen gevaarlijke capriolen uit om nog sneller te gaan. Er
wordt een nieuwe brede weg aangelegd, maar daar hebben wij niets aan.
Door deze pas trok eens Alexander de Grote met zijn legers na de inname
van Susa, om Persepolis te veroveren. Totaal beschikte hij over zo’n 40.000
tot 50.000 krijgers. Om voldoende voedsel te vinden trok het leger op in
twee colonnes: één onder Parmenion over de winterroute, de andere onder
Alexander nam de zomerweg. Hij paste terreur toe om de bewoners te
onderwerpen. Zo werd een bergvolk uitgeroeid.
Via het brede rivierdal van Yasuj trok hij de bergen naar het oosten in,
door een dal omhoog naar de pas: de Perzische Poort. Verkenners zagen
wel mensen op de berg, maar dachten dat het vluchtelingen waren. De
voorhoede werd gevangen genomen door de Perzen. Het oprukkende leger
werd gehinderd door de verblindende zon op de sneeuw. Zo liepen ze in de
val en een regen van stenen en pijlen daalde op hen neer. Een smadelijke
terugtocht was noodzakelijk. Later heeft hij het pleit toch gewonnen door
een snelle omtrekkende beweging via een bergpad – lijkt op het verhaal van
Thermopilae - waardoor de Perzen tussen twee vuren kwamen te zitten.
Na een slingerafdaling bereiken we de vlakte van Yasuj: op een hoogte
van1860 m, 186.000 inwoners, in het hart van de Zagros. Lorsgebied. Gelet
op de naderende avond moeten we opschieten, want de Perzische Poort
moeten we zien. Niemand blijkt de weg erheen te weten. Jona is er eerder
geweest, maar langs de bergkant zijn nieuwe woonwijken aangelegd, dus hij
herkent de weg niet. De spanning stijgt. Na wat heen en weer rijden is een
taxichauffeur zo vriendelijk ons een eind vóór te gaan, zodat we uiteindelijk
het goede dal inrijden.
Daar is dan die beroemde Perzische Poort! Op een parkeerterrein stappen
we uit en Jona licht de situatie van Alexander en zijn leger nog eens toe. De
zon is al achter de bergen verdwenen, maar het is goed te volgen. Een
vernauwing in het dal, een historische plek. Koffie toe.
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Alexander de Grote

Perzische Poort

Het hotel ligt tegen een berg, met prachtig uitzicht. Het heeft volgens Jona
“de mooiste lift van Iran”: van glas, aan de buitenkant, zodat je over de
stad uitkijkt. Helaas is er weer iemand anders ziek en is Henk zijn
fototoestel kwijt.
Na het eten begeeft een groep zich vol goede moed naar een “feestterrein”
naast het hotel, leuk verlicht, met tentjes waar ze koffie en thee verkopen.
Centraal staat een grote tent met een loeiende kachel, kleden aan de wand
en verhogingen waar we kunnen genieten van thee en de waterpijp. Enkelen
wagen zich aan die zware pijp, maar het is een heel gedoe, vooral omdat ze
telkens omvallen. Vermoeid als men is van de reis, gaat iedereen op tijd zijn
bed opzoeken.

DAG 9,VRIJDAG 13 MAART:
Bishapur; Firuzabad, Shiraz
Mooi is dat, Joke heeft Henks fototoestel gevonden….. op de kast in haar
kamer! Raadselachtig. We gaan toch maar op pad en ook de zon is er vroeg
bij. Door een breed dal en vervolgens woeste berglanden slingeren we naar
Bishapur. Dat ligt ten westen van Shiraz, hoofdstad van de provincie Fars.
Aan de naam Fars dankte het land de naam Perzië. Het Zagrosgebergte
loopt door deze grote provincie heen van noord naar zuid. Brede
vruchtbare valleien met landbouw en veeteelt wisselen het bergland af. Er
wonen veel nomaden, onder wie de grote stam van de Qashqai: 43 clans van
totaal 1 ½ miljoen leden.
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Bishapur. We draaien een kloof in van de rivier de Shapur. Hier hebben de
Sassaniden een aantal reliëfs aangebracht op de rotswanden. We bezoeken
eerst de twee reliëfs op de rechteroever die Shapur l voorstellen na zijn
overwinningen op de Romeinen. Op de eerste worden drie Romeinse
keizers tegelijk vernederd: Shapur houdt Valerianus l aan een touw,
Philippus de Arabier smeekt knielend om genade en Gordianus lll wordt
onder de paardenhoeven vertrapt. Ruiters achter Shapur wijzen met hun
vinger naar voren, volgens Jona het gebaar van:”Goed gedaan, jochie.”
De tweede, een investituurscène met Shapur, is zwaar beschadigd. Op het
betonnen randje er vlak voor zittend drinken we koffie. Dat had Shapur
eens moeten weten. In de rivier geeft een groep herders intussen een kudde
schapen een grondige wasbeurt. De spartelende dieren lijken het niet zo te
waarderen.

Overwinningsreliëf van koning Shapur

Schapen wassen in de Shapur

Dan zet de bus ons af aan de ingang van de kloof, bij de oude stad
Bishapur, de hoofdstad van de Sassaniden, die aan de Koninklijke Weg
naar Persepolis lag. In 266 n.Chr. aangelegd met de hulp van Romeinse
gevangenen. De stad telde tussen de 50.000 en 80.000 inwoners. Verzwakt
na de inval van de Arabieren en later verlaten.
De buitenmuur waar we beginnen, is gemetseld van grote stenen en loopt in
een aantal rondingen, die het voordeel hebben dat men zo een groot
schootsveld krijgt. Het terrein erachter is vijf jaar geleden door
archeologen opgegraven. Het is verdeeld in vierhoekige stukken om de plek
goed af te bakenen. De eerste ruïne is van een oude madrasse, uit de 8e
eeuw, toen de stad al in verval was.
Van de verderop gelegen audiëntiezaal is niet veel meer over dan de
buitenmuur met iwans en een poort. Hij moet fraai versierd zijn geweest,
met op de grond mozaïeken. Mohamad probeert ons een restant te laten
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zien, maar tevergeefs. Ook de pilaren zijn verdwenen, vermoedelijk ergens
anders gebruikt.
Op weg naar de uitgang wordt Jona aangesproken door een jongeman, met
zijn vriend. Hij hoort dat Jona docent geschiedenis is en vraagt of hij wat
over Cyrus wil vertellen, want dat interesseert hem hogelijk. Jona verwijst
naar zijn website, want daar is nu geen tijd voor. Hij blijkt een student te
zijn die hier naartoe komt om meer van de bezoekende Europeanen aan de
weet te komen. We geven hem een hand en moeten verder.
“Jongens, we gaan reliëfs bekijken,” zegt Jona zoals gewoonlijk en de
dames nemen daar nooit aanstoot aan. Hij bedoelt dat we de afbeeldingen
aan de andere kant van de kloof gaan opzoeken. We wandelen erheen, met
uitzicht op een groepje vrouwen dat in de rivier de was doet.
We bezichtigen achtereenvolgens de reliëfs van opnieuw overwinningen op
de Romeinen: van Shapur ll, en nog een van Shapur l - beschadigd door de
aanleg van een waterkanaal, min of meer een kopie van die aan de overkant
- vervolgens een investituurscène van koning Bahram l en tot slot de
ontmoeting van Bahram ll met de Arabieren. Daar langs de rivier, onder
een boom, is het tijd voor de picknicklunch.
Later voert de bus ons door vruchtbare dalen met olijfbomen,
sinaasappelboomgaarden en dadelpalmen. Tegelijk met de rivier verlaten
we de bergen. Daar zien we in dorpen en stadjes voor het eerst
sloppenwijken, hutjes met plastic afgedekt en vuil dat zich langs de kant
van de weg ophoopt. Dat nog wel vlak naast moderne woonwijken.
Dan wordt het heuvelachtig met gedeelten woestijn en hier en daar dorpen
met tuinen en palmbomen.
Tijdens een koffiepauze stoppen een aantal auto’s bij de bus. Een golf van
wel 25 mensen komt op ons af, een grote familie van grootouders tot
moeders met kleintjes op de arm. Ze willen kennis maken. Er is ook
voldoende cake voor deze groep. Opa wil graag met ons op de foto. Het zijn
volgens Mohamad leden van de stam der Quashqai. Het wordt een vrolijke
boel, een verbroederingsfeestje langs de weg.
Na een uur rijden bereiken we Firuzabad, met het paleis van de Parthische
koning Ardashir l (224-241), de grondlegger van de dynastie. Deze Parthen
waren weinig centraal georganiseerd, hun gezag als “koning der koningen”
was meer moreel gebaseerd. Daarom konden de Sassaniden hen later
gemakkelijk verslaan.
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Het paleis is een indrukwekkend groot gebouw en ook goed gerestaureerd.
We lopen door grote hallen en binnenplaatsen, kijken in tongewelven en
enkele koepels met een opening bovenin die iets van het Pantheon in Rome
weg hebben. De stenen zijn listig naar elkaar toe gebouwd. Volgens Jona
maakte men eerst een mal van hout en bouwde daar omheen.
Mohamad heeft een bewaker omgepraat of omgekocht, waarna we ook
boven mogen rondkijken.
Ook Iraanse groepjes bezoeken op hun vrije dag het gebouwencomplex. Op
het parkeerterrein raken we met een familie in gesprek: Ze zijn vriendelijk,
beschaafd en presenteren koekjes. Foto’s!
Alweer op weg wijst Jona op het oude Firuzabad in de verte, in een groene
vlakte. Het was een volkomen ronde stad binnen een muur met een toren in
het midden. De Perzische koning Artabanus wilde die stad veroveren, maar
Ardashir had een fort laten bouwen boven het dal waar de Perzen door
optrokken. Zo liepen die in de val. In hetzelfde dal zien we aan de overkant
van de rivier enkele reliëfs in de rotswand die Ardashir liet aanbrengen om
zijn overwinning te gedenken.
Het is al donker als we na een lange rit Shiraz bereiken. Verbazingwekkend
onderweg dat veel auto’s en motoren zonder licht rijden. Soms moet onze
chauffeur stevig remmen om kamikazerijders op brommers niet te
verpletteren. Het hotel blijkt zeer luxe en serveert prima eten. Alleen drie
mannen hebben daarna nog de moed om een wandeling te maken en
sterren te observeren, wat natuurlijk alleen kan in aanwezigheid van een
kenner als Gerhard.

DAG 10, ZATERDAG 14 MAART: Shiraz
In het land van poëzie
en rozen
is het leven voorzeker een zegen.
O, voer mij, voer mij mee, jij zoete hoop
naar die stad waar poëzie
en hartstocht bloeien.
(Forogh Farrokhzad)
Shiraz is een aangename stad met gastvrije mensen, mooie monumenten,
prachtige parken en groene lanen. In het verleden droeg de stad al de
eretitel “Huis van de wijsheid”. Het is de stad van de dichters Saadi en
Hafez, van wie menig inwoner dichtregels uit het hoofd kent.
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Van een kleine nederzetting onder de Achaemeniden groeide Shiraz onder
de Sassaniden uit tot een regionaal centrum. Onder de Arabieren werd het
in 693 provinciehoofdstad. De heersers verfraaiden de stad met paleizen en
moskeeën. Shiraz bleef gespaard voor de plunderingen door de Mongolen,
omdat de plaatselijke vorsten zich snel overgaven. De stad groeide uit tot
een cultureel en artistiek centrum en kende in de 16e eeuw een glorietijd
onder de Safaviden.
Natuurrampen luidden in de 17e eeuw een periode van verval in. In 1744
trokken de legers van Nader Sjah plunderend door de stad. Daarna volgde
een periode van herstel. Kharim Khan (1747-1779), beschermer van de
kunsten, liet o.a. de Vakil-bazaar, de koninklijke burcht en een ingenieus
irrigatiesysteem bouwen. Tegenwoordig is Shiraz een belangrijk centrum
van administratie en landbouw (citrusfruit, dadels), telt 280 industriële
bedrijven en 37 hogescholen en universiteiten.
Het is lente. Ons eerste bezoek geldt het mausoleum van de dichter en
mysticus Hafez (1324-1389), in Shiraz geboren, heeft de stad nooit verlaten.
Zijn pseudoniem betekent “iemand die de koran uit zijn hoofd kent”. Niet
bepaald poëtisch in onze begrippen. Hij schreef honderden lyrische en
mystieke gedichten die tot de meest geliefde behoren in het hedendaagse
Iran en volgens Mohamad bij velen thuis naast de koran op het nachtkastje
liggen. Zijn graf in de Musalla Tuinen wordt jaarlijks door
honderdduizenden bezocht.
Men kent de gedichten voorspellende waarde toe: een oude man bij de
ingang laat daarom briefjes met gedichten door een parkiet op zijn arm uit
een stapel trekken en verkoopt die aan de bezoekers. Chris koopt er een en
Mohamad vertaalt het: Chris staat een “glorieuze toekomst” te wachten.
Mooi zo.
In de tuin is de graftombe geplaatst in een achthoekig paviljoen. Er zijn veel
bezoekers die de steen eerbiedig aanraken en in stille bewondering erom
heen staan. In Nederland zijn we over het algemeen te nuchter voor een
dergelijke dichterverering. Zelfs een drietal pubers komt het graf bezoeken.
In een drukke winkelstraat zet de bus ons af vlakbij de madrasse “Khan”,
zoals een richtingbord op de hoek van een zijstraat vermeldt. Op elk van de
twee grote houten deuren hangt een verschillend gevormde klopper.
Mohamad weet hoe dat zit: de staafklopper is voor mannen, de ringvormige
voor vrouwen. Hoe komen ze erop! Ze geven een verschillend geluid, zodat
òf een man de deur opent, òf een vrouw. Dat is in dit land van gescheiden
seksen nu eenmaal vereist.
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De madrasse, stammend uit 1450, heeft twee verdiepingen en 110 kamers.
Het is een kostschool die ook een hogeschool omvat. Hier studeert men voor
islamitisch geestelijke: student, hojatoleslam, ayatollah. Dan ben je steeds
geleerder en hebben je uitspraken steeds meer gezag. Uiteraard geldt dat
maximaal voor de weinigen die zich groot-ayatollah mogen noemen.
Op de grote binnenhof met palmen en versierde gevels raakt Mohamad in
gesprek met een baardig figuur met zwarte tulband: dat is de hoogste in
rang. Er komt helaas geen vragenuurtje van onze kant – daar hadden we
ons nou zo op voorbereid – maar hij heeft nog wel een opmerkelijk advies
voor ons, vertaald door Mohamad: “Het leven is kort, macht is niets.” Dat
kan niet voor ons bedoeld zijn. Als troostprijs mogen we nog wel even in de
kamer kijken van zo’n hojatoleslam: sober ingericht, een ijzeren bed met
stapels boeken, een afbeelding van Khomeiny aan de muur.

Graftombe van Hafez

Mohamad leest koranteksten

Een korte wandeling naar het volgende programmaonderdeel. De bevolking
in de drukke winkelstraat is wel nieuwsgierig naar zo’n groep westerlingen
en spreekt ons soms aan. Een man begroet Gerhard, die noemt voetbalclub
Ajax, de man begint daar hard om te lachen en geeft Gerhard een zoen op
beide wangen. In Iran mag dat. Wat een aantal van ons niet zo waardeert,
is dat ze naast goudvissen in grote bakken ook waterschildpadden te koop
aanbieden. “Leuk” kadootje voor de kleintjes met Now Ruz, hun
nieuwjaarsfeest over een week.
Nassir al-Molkmoskee: gebouwd rond 1870. Mohamad heeft het over een
“pretty mosque”, Jona over de “roze” moskee: de muren van de binnenhof
zijn geheel betegeld en tonen prachtig bloemmotieven in overwegend roze
en blauw. Grote iwans zijn ragfijn versierd in velerlei kleuren. Ook binnen
is het indrukwekkend, met lange rijen gedraaide zuilen en veelkleurige
plafonds. Op de grond liggen grote tapijten. Rijke moslims geven veel geld
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aan de moskeeën, zodat alles goed wordt onderhouden. Ook voor
restauratie van de decoraties, wat hier prima is te zien.

Nassir al-Molkmoskee

Op weg naar de volgende attractie weet Jona een mopje, een mengelmoes
van islamitisch en Nederlands gebruik, bedacht door Sharona. Waarom wil
Sinterklaas liever niet naar een moskee? Antwoord: Al die schoenen.
Het graf van dichter Saadi. Ook die is in Shiraz geboren – vermoedelijk
1212 – en gestorven (1292). Gegevens over zijn leven zijn schaars. Saadi is
een pseudoniem, afgeleid van de naam van een vorst aan wiens zoon hij zijn
werk opdroeg. Zijn hogere opleiding kreeg hij in Bagdad. Na een lange
periode van reizen door vele landen vestigde hij zich in zijn geboortestad.
Daar schreef hij zijn twee beroemde werken: het leerdicht “Boestaan” (De
Boomgaard) en de proza- en poëziebundel “Golestaan ( De Rozentuin)”.
Het gaat over het ideale gedrag van islamitische vorsten en over leefregels
van derwisjen en goede moslims in het algemeen. Er zit nogal wat mystiek
in.
Net als Hafez is Saadi zeer populair in het land en zijn graf wordt door
velen bezocht. De marmeren grafsteen uit 1860 is in 1952 geplaatst in een
achthoekige hal die is versierd met verzen van de dichter. Mohamad
vertaalt er enkele voor ons. De eerste komt erop neer dat het leven mooi is
maar kort, dat je er dus niet teveel aan moet hechten. Het is als een cypres:
eerst groot en sterk, maar hij valt tenslotte. Of een bloem: eerst knop, dan
volle bloei, maar hij zal verwelken. Ook hier strelen de mensen de tombe in
verering.
Achter het monument ligt een tuin waar we koffie drinken. Enkelen van de
groep raken weer in gesprek met belangstellende studenten. Later
wandelen we naar de citadel, de koninklijke burcht die tussen 1720 en 1760
is gebouwd in opdracht van Karim Khan (18e eeuw). Een robuuste
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vierkanten burcht, fraai opgetrokken uit baksteen. Boven de ingang is een
tableau van tegels bevestigd met een voorstelling hoe Rostam, een vroegere
held uit het werk van Ferdousi, een demon verslaat. De tekening doet wat
kinderlijk aan.
Een deel van het gebouw is als museum ingericht. Via de hal met een
prachtige houten zoldering en een binnenhof met bomen en bloemen komen
we in het kleine museum met voorwerpen uit de glorietijd van Karim Khan,
zoals schilderijen, aardewerk en manuscripten. Er is ook een mise-en-scène
te zien van de aanbieding van geloofsbrieven door een westerse gezant aan
de sultan. Heel apart.
De lunch wordt een uitgebreid buffet in een restaurant in de buurt van de
citadel, op de kelderverdieping: groot, druk en een band met zanger
probeert de stemming te verhogen. Wel aardig, maar vaak te luid.
Mohamad laat de zanger een liefdeslied voor ons zingen.
Dan brengt de bus het grootste deel van onze groep naar de Eramtuin (16e
eeuw), waar volgens de reisgids de nachtegalen zingen. Daar merken we
niets van, maar we ontmoeten wel veel studenten van de nabijgelegen
universiteit die daar rondwandelen, op bankjes zitten, soms intiem, en ons
verschillende malen aanspreken. Een knap meisje wil weten of er
mogelijkheden zijn om in Nederland verder te studeren voor tandarts. We
willen haar niet ontmoedigen, maar geven haar niet zoveel kans.
Het park is goed aangelegd, met boomgroepen en bloemperken. Het valt
ons op dat ze veel gebruik maken van dezelfde bloemen als in Nederland
zoals violen en madelieven. Van de beloofde rozentuin echter geen spoor. Er
ligt ook een fraai versierd 19e-eeuws paleis in de tuin, thans een deel van de
rechtenfaculteit. We brengen enkele rustige uren door in het park.
Met taxi’s laten we ons naar het hotel terugbrengen voor de wereldprijs van
1,60 euro per rit.
Als de duisternis valt, gaat Mohamad ons voor naar een ommuurd park
aan de overkant van het hotel. Special permit. Kassem en Said gaan mee als
dragers van de avondlunch. Bij lantaarnlicht aan beide zijden van een
brede goot met water gezeten - uiteraard door een brug verbonden –
nuttigen we het platte brood met geitenkaas. Bij gebrek aan bankjes moeten
velen op de rand van het perk plaatsnemen. Het is wat behelpen en nogal
fris, maar de sfeer blijft goed. Tot Mohamad wat al te enthousiast achteruit
stapt en languit in het water verdwijnt. Gelukkig heeft hij zich niet bezeerd,
althans hij doet alsof, maar de lol is er af en we volgen hem al spoedig naar
het hotel.
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DAG 11, ZONDAG 15 MAART: Shiraz
De bron van al het licht op aarde
heeft voor de blinde mol geen waarde.
(uit de Rozentuin van Saadi)
Een vrije dag met een naar staartje. Iedereen kan zijn eigen plan trekken,
maar de meesten gaan naar de bazaar. Daar moet je een taxi voor nemen
gelet op de afstand, maar dat blijkt nog niet zo eenvoudig. Die chauffeurs
spreken geen woord over de grens. Als we het met een groepje proberen bij
twee taxi’s, snappen ze het eerst niet, dan willen ze ons kennelijk de hele
stad laten zien en tenslotte wel naar Persepolis brengen. Met hulp van
toegestroomde voorbijgangers wordt het dan toch nog de bazaar.
Velen hebben deze dag de Vakilmoskee bezocht, die grenst aan de
Vakilbazaar. Beide door Karin Khan gebouwd (1773). De moskee kenmerkt
zich weer door de prachtige iwans aan het binnenplein en het versierde
tegelwerk overal. Net als de al-Molkmoskee wordt de hoofdzaal gesteund
door rijen gedraaide zuilen, maar de uitvoering is veel soberder.

In de Vakilbazaar

De bazaar is er een van het luxe soort: gewelfde gangen met hoge vensters
die het binnenvallende licht breken. Het is er buitengewoon druk, vooral
van vrouwen in chadors. Het is weer eens een vrije dag. Zoals normaal in
Oosterse steden ligt alle koopwaar in en vóór de winkeltjes uitgestald,
veelkleurig en veelgeurig. Je komt ogen tekort.
We komen elkaar zo ongeveer allemaal wel een keer tegen in het doolhof
van gangen en binnenpleintjes. Het is dé gelegenheid om inkopen te doen:
ingelegde kistjes, sjaals, sieraden, boeken en nog veel meer.
Voor de lunch moet je wel even zoeken naar een restaurant. Zo komt een
groepje tenslotte terecht in een volks- annex afhaalrestaurant. Ze snappen

57

niet wat vegetarisch is, maar we mogen in de pannen in de keuken kijken en
aanwijzen. Voor 5 euro krijg je meer dan genoeg.
Taxi’s terug naar het hotel zijn er genoeg, maar het scheelt wel wie er rijdt.
We worden door een jongeman die van scheuren, toeteren en snijden houdt,
in een kamikazetocht eerst naar twee andere hotels gebracht en tenslotte
naar het goede adres, al die genoegens voor omgerekend slechts 3 ½ euro.
Een groepje bezoekt in de loop van de middag nog een moskee in de buurt
van het hotel. De vloer van de hele binnenplaats is bedekt met grafstenen.
Uit luidsprekers galmt een zangerige stem die de koran opzegt, telkens met
een ontroerende snik aan het einde. Het blijkt de Dag van Mohammeds
begrafenis te zijn. Rijen mannen staan buiten te luisteren en ze groeten
iedereen die de moskee in of uit gaat met de hand op hun hart. Het is weer
een glittermoskee. De voorzanger, als we hem zo mogen noemen, een dikke
man met bril, is in burgerpak, vermoedelijk een ingehuurde kracht.
Iedereen zit op de grond aan een rondgedeeld ijsje te likken.
De beroving
Later gaan vier van ons (Ellen, Ben, Jan en Frans) nog een ommetje maken in de buurt.
Daar gebeurt het als ze een straat oversteken: in een flits van een seconde duikt een
motor op met twee kerels die Ellen van achteren met geweld van haar tas beroven en,
omdat ze die tas altijd stevig vasthoudt, haar met kracht op de grond kwakken, op haar
arm en schouder. Alleen Jan, die naast haar loopt, ziet het gebeuren, want Ben en Frans
lopen wat vooruit. Die kijken verbaasd om als ze Ellen luid horen schreeuwen, vooral
van de pijn.
De motor is meteen verdwenen in een zijstraat. Mensen die het zien gebeuren, snellen
toe. Ellen zit op de grond, vergaat van de pijn en haar arm moet ondersteund worden
om het nog enigszins draaglijk te maken. Er zit bloed op haar handen en haar blouse is
gescheurd. Omstanders bellen direct de politie en een ambulance, wat natuurlijk een
goed idee is, want dit is een noodsituatie. Als de politie enkele minuten later arriveert,
helpen enkele mannen die het gezien hebben en die wat Engels spreken, met de
vertaling, ook van wat er geroofd is. In de tas zitten namelijk, naast geld, brillen, een
mobieltje en een fototoestel, ook de paspoorten van Frans en Ellen! Dat kan nog wel eens
gedonder geven, is de eerste gedachte.
De ambulance komt snel, Ellen wordt op een brancard getild, wat veel pijn veroorzaakt,
en in de wagen geschoven. Frans en Jan zullen haar begeleiden, terwijl Ben met de
politie mee gaat om Jona en Mohamad te waarschuwen. De man die hielp met vertalen,
komt nog even zeggen dat het hem vreselijk spijt dat zijn landgenoten haar dit
aangedaan hebben. Heel aardig van hem.
De lange rit in de ambulance is geen pretje, omdat de wegen nogal oneffen zijn en elke
schok extra pijn veroorzaakt. Het ziekenhuis ligt kennelijk op de rand van of buiten de
stad. De jonge ambulance-arts spreekt geen Engels, maar doet zijn werk goed. In het
ziekenhuis (Shiraz University of Medical Science, Dr. Chamran Educational and
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Treatment Center), waar overal patiënten staan en zitten te wachten in kale gangen,
krijgt Ellen direct veel aandacht van een verpleegster en een jonge arts, vermoedelijk
een specialist, die Maher blijkt te heten. Deze vertelt later dat het een
universiteitshospitaal is, voor het gewone volk, terwijl de private klinieken alleen voor
de rijken betaalbaar zijn. Hij betuigt meerdere malen zijn spijt dat landgenoten dit op
hun geweten hebben.
Men maakt verschillende malen röntgenfoto’s van haar arm die door dokter Maher
worden bestudeerd. Intussen zijn Jona en Mohamad gearriveerd. De laatste regelt
verder alles, vertaalt waar nodig en betaalt de rekeningen. Hij draaft heen en weer en is
een en al hulpvaardigheid. Dan moet er nog een scan van de bovenarm gemaakt worden
in een ander deel van het gebouw. Jan en Jona gaan naar het hotel, terwijl Ellen op de
uitslag wacht in de behandelkamer.
Dan verstart het personeel: er komt een net geklede oudere heer binnen. Iedereen maakt
een buiging. Het blijkt de direkteur van het ziekenhuis te zijn, oppergeneesheer
Chamran himself, die speciaal van huis is gekomen om de foto’s te bekijken en uit te
leggen dat er een scheur in het bot van de bovenarm zit en dat het weken gaat duren
voordat zoiets genezen is. Maher zegt later dat hij nog nooit heeft meegemaakt dat de
baas speciaal overkwam voor een patiënt.
Ellen moet wachten op de draagband die Mohamad in de apotheek gaat halen. Maher
vraagt of ze honger heeft – het is intussen al avond – en omdat ze hem haar bebloede en
vuile handen toont, voert hij haar koekjes. Later nodigt hij haar en Frans uit om bij
hem thuis te komen eten – zijn dienst zit erop en hij legt uit dat hij goed kan koken – ook
kunnen ze bij hem thuis blijven slapen, maar Mohamad wil ons mee hebben, omdat we
nog langs het politiebureau moeten voor aangifte.
Alleen Frans gaat mee naar binnen bij de politie. Ellen wacht in de taxi met haar
gewonde arm in draagband. Mohamad doet het woord. In het kale kantoor waarin
overal dossiers liggen opgestapeld, schrijft een in burger geklede man met een baard van
zeven dagen alles in keurig handschrift op, waarna Frans zijn handtekening mag zetten.
Om tien uur komen Ellen en Frans de eetzaal binnen. Iedereen is vol zorg en
belangstelling. Mohamad heeft geregeld dat er tijdelijke paspoorten worden gemaakt
door de Nederlandse ambassade in Teheran. Elke politieman in Shiraz, zegt hij, weet nu
af van de overval. Men zit er flink mee in zijn maag: het komt zelden voor en zeker niet
bij buitenlandse toeristen. De juffrouw achter de balie vraagt hoe het met Ellen gaat,
slaat haar handen voor het gezicht en zegt dat ze zich diep schaamt voor haar
landgenoten die dit gedaan hebben. Vertederend is het wel.

DAG 12, MAANDAG 16 MAART:
Naqsh-e Rajab; Naqsh-e Rostam; Persepolis
Het leven is als sneeuw in zomerweer;
verbeeld je niets, het is zo weg, meneer!
(uit de Rozentuin van Saadi)
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Mohamad komt al vroeg met de onaangename boodschap dat Frans en
Ellen deze morgen opnieuw naar het politiebureau moeten en naar de
veiligheidsdienst, terwijl ze tegen de avond met de nachtbus naar Teheran
moeten, want een visumstempel kun je alleen krijgen als je het persoonlijk
ophaalt bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het zij zo.
Een taxi zal hen later deze morgen naar Persepolis brengen om zich bij de
groep te voegen.
Het eerste doel van de groep is Naqsh-e Rostam, in de buurt van Persepolis.
Jona leidt de rondgang. In een hoge rotswand vonden archeologen vier
imposante kruisvormige graven van Achaemenidische koningen: Darius l
en ll, Xerxes l en Artaxerxes l. Alleen dat van Darius is met zekerheid
bekend door de inscripties. Het centrale paneel toont de voorgevel van een
Achaemenidisch paleis met zuilen, versierd met stiervormige kapitelen.
Onder en naast de graven lieten Sassanidische koningen (Shapur l en ll,
Ardashir l en Bahram ll) een tiental reliëfs uithouwen, investituurscènes en
afbeeldingen ter verheerlijking van hun overwinningen op Parthen en
Romeinen: tegenstanders worden doorboord, uit het zadel gestoten of
onder paardenhoeven vertrapt.
Dan staat er in de buurt nog de Kabah-e Zardusht, de Kubus van
Zoroaster, die Darius l liet bouwen. Veel is er niet aan te zien en de precieze
functie is niet bekend: een vuurtempel of een bibliotheek?

Naqsh-e Rostam: Graf van Darius l

Naqsh-e Rajab: “Goed gedaan, jochie”

De bus brengt het gezelschap naar het tweede doel: Naqsh-e Rajab, waar
Frans en Ellen zich erbij voegen.
Om duistere maar vermoedelijk bureaucratische redenen moeten Ellen en Frans,
begeleid door Mohamad,‘s morgens eerst naar hetzelfde politiebureau als de avond
ervoor. Wat opvalt, is dat er nergens een computer en zelfs een typemachine is te zien.
Alles is nog puur handwerk, verricht dit keer door een keurig geklede slanke jongeman.
Later, in het kantoor van de veiligheidsdienst, wordt de procedure nog maar eens
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herhaald: opgeven wat er in die tas zat. Deze keer draagt de beambte voor het eerst een
uniform, met “police” op de mouw. Ook hier kennen ze geen hulpmiddelen. Alles gaat
handgeschreven in dossiers.
In het gebouwencomplex zitten in kamers en gangen en ook buiten op veel plaatsen
armoedig geklede Afghanen te wachten, vermoedelijk op een verblijfsvergunning. Geen
verheffend schouwspel. Volgens Mohamad zijn er nog steeds miljoenen Afghaanse
vluchtelingen in het land. Ze mogen het zware werk doen en zullen uiteindelijk moeten
terugkeren.
Frans en Ellen worden met de taxi naar Perspolis gebracht, terwijl Mohamad in Shiraz
blijft om allerlei dingen voor hen te regelen.

Terug naar Naqsh-e Rajab. In een kleine berginham sieren vier
Sassanidische reliëfs de rotswanden. Weer twee investituurafbeeldingen,
waarbij het altijd Ahura Mazda is die het teken van de macht overhandigt
aan de koning. Ook hier zijn rijksgroten afgebeeld die hun vinger opheffen
ten teken van “Goed gedaan, jochie.” Opvallend is een paard dat Jona
kwalificeert met “mooie billen.”
Aan de andere kant van de weg, in de vlakte, liggen de restanten van een
nederzetting, Istakhr, eens hoofdstad van de Sassaniden, maar door de
Arabieren gesloopt. We wandelen door een begroeid veld, maar er is weinig
te zien, behalve een blok steen en een eenzame zuil, en die is nog hierheen
gebracht uit Persepolis. Enkele verzamelaars zoeken en vinden nog wat
potscherven.
Lunchtijd. Bij een wegrestaurant krijgen we onderdak in een
openluchttent, naast een vijver met goudvissen. Voor het eerst treffen we
nog een groot gezelschap: Oostenrijkers. Het enige incident is dat Anita
haar zonnebril in het hurktoilet laat vallen en hem er dapper weer uitvist.
Persepolis, een van de hoogtepunten van onze reis.
Darius l (522-486) begon het immense paleiscomplex waaraan bijna 200
jaar is gewerkt. Zijn opvolgers Xerxes en Artaxerxes l en lll bouwden
verder. Het was het ceremoniële centrum van het rijk, het decor voor het
jaarlijkse nieuwjaarsfeest op 21 maart. Dan schonken de afgevaardigden
van alle onderworpen volken tribuut aan hun vorst. “Kadootjes,” zegt Jona
altijd.
Aan de voet van de “Berg van genade” liet Darius op de uitlopers van het
rotsmassief van grote steenblokken een kunstmatig terras aanleggen van
300 bij 450 meter waarop zijn paleis werd opgetrokken. Aan de kanaaltjes
in de fundering kun je zien dat de onbekende architecten het ontwerp van
te voren vaststelden. Aan de voet van het terras lag ooit een stad met de
verblijfplaatsen van de soldaten en priesters die het complex beschermden
en onderhielden. Daar ligt nu een betonnen “startbaan” waar de sjah
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tribunes liet bouwen voor de viering van het 2500-jarige bestaan van de
monarchie.
Bij Plutarchus valt te lezen dat Alexander de Grote in een dronken bui op
verzoek van een courtisane de paleizen in brand liet steken. Wellicht was
het ook een symbolische daad. De geschiedenis van Persepolis kwam pas
weer tot leven door de opgravingen door archeologen van de universiteit
van Chicago tussen 1930 en 1939. Daarna hebben Iraniërs en Italianen de
restauratie ter hand genomen. Hoewel er niet veel meer overeind staat, is
Persepolis wereldberoemd geworden als een knap staaltje van de oude
Perzische architectuur.
Wij betreden het terras via de dubbele monumentale trap die uitkomt bij
de “Poort van alle volken”, waar ooit de kadootjesdragers zich
verzamelden. De trap heeft treden zodanig dat je er alleen kunt schrijden.
De poort, 16 meter hoog, wordt bewaakt door gevleugelde stieren met een
mensenhoofd, een combinatie van kracht, vrijheid en intelligentie.
Assyrische invloeden in de baarden zijn herkenbaar.

De poort van alle volken

De zuiddoorgang leidt ons naar de Apadana - de troonzaal die Darius liet
bouwen en door Xerxes is voltooid - waar de gaven aan de vorst werden
geschonken. Die werden dan naar de schatkamer gebracht. De zaal rust op
een verhoogd terras en meet 100 bij 100 meter. Het cederhouten dak, dat
bij de opgraving in brokken op de grond werd gevonden, rustte op rijen
pilaren van 20 meter hoog, die werden bekroond met kapitelen van stierenen leeuwenkoppen. Een aantal zuilen en portieken is gerestaureerd.
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Op de wanden van het terras en met name tegen de zijkant van de trappen
zijn fraaie reliëfs aangebracht van edelen, hoogwaardigheidsbekleders en
soldaten, vaak geflankeerd door een leeuw die een stier aanvalt. Die
voorstelling vind je op vele plaatsen terug in het paleiscomplex. Is het de
strijd tussen goed en kwaad? Er is ook een mooi reliëf van god Ahura
Mazda, gezeten op een ring met vleugels van een adelaar en met de ring van
de macht in de hand

Ahura Mazda

Symbolisch gevecht?

Het paleis van Xerxes is afgesloten. Daar is niet veel van over na de
Alexanderbrand. De zuilentrommels zijn niet zozeer verdwenen, maar als
brokstukken overal op het terrein teruggevonden. Jona weet een
verklaring. De hete, halfverbrande gassen moeten zich in het paleis hebben
opgehoopt tot de kritische grens, waarna het geheel explodeerde.
Jona heeft van Mohamad een telefoontje gekregen dat Frans en Ellen
eerder naar Shiraz moeten terugkeren met een taxi om een bus te halen
naar Teheran. De groep gaat naar het museum, terwijl Jona het tweetal een
snelle persoonlijke begeleiding geeft langs de oostelijke trappen waar de
mooiste reliëfs bewaard zijn gebleven, waarop de vertegenwoordigers van
de volken binnen het rijk hun tribuut komen brengen aan de koning.
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De groep vervolgt het programma met het museum, het beklimmen van de
berg naar een van de twee kruisvormige rotsgraven - dat van Artaxerxes ll het garnizoenskwartier, de schitterende reliëfs langs de oostelijke trappen
en de Zaal met 100 zuilen van Xerxes en Artaxerxes l.
Frans en Ellen worden bij de bus opgewacht door Kassem en Said die hebben gezorgd
voor een groot pakket voedsel en water voor de 14-urige reis naar Teheran. De taxi staat
al klaar en brengt ze, aanvankelijk wild zigzaggend door het drukke verkeer en later
met meer dan 120 km per uur naar Shiraz. De wagen valt nog net niet uit elkaar. Bij het
hotel wacht Mohamad met een heugelijke mededeling: zijn echtgenote, die in Teheran
bij een reisbureau werkt, heeft vliegtickets weten te regelen, wat de reis zal
terugbrengen van 14 naar 2 uur. Dan hoeven ze pas vroeg in de morgen te vertrekken.
Frans en Mohamad gaan met een taxi op pad naar het kantoor van Iran Air, voor de
tickets. Onderweg wordt Mohamad gebeld door de politie: de tas is door iemand
gevonden en naar het bureau gebracht en…..de paspoorten zitten er nog in! Mohamad
is zeker zo blij van dat bericht als Frans. Keren en naar het politiebureau, hetzelfde
waar ze al twee keer eerder waren. Alleen, nu is de kolonel van politie, de hoogste van de
regio, persoonlijk aanwezig om de gevonden spullen te overhandigen. Mohamad kijkt
daar toch wel van op. Frans geeft de glunderende functionaris uit dankbaarheid en naar
Iraans gebruik een zoen op beide wangen. Van een westerling zal hij dat vast niet eerder
meegemaakt hebben. Uiteraard volgt het noodzakelijk papierwerk, even een
handtekening, handen schudden en verder maar weer.
De taxi rijdt eerst naar het ticketkantoor, want de vliegreis is nu overbodig. Sterker,
Ellen en Frans kunnen de reis met de groep nu gewoon vervolgen. Mohamad betuigt
meerdere malen hoe blij hij voor ons is. Door hem gemaakte kosten voor de taxi’s en het
annuleren van de vliegreis vergoeden: hij wuift het weg. Ellen vergiet enige tranen van
vreugde bij het goede bericht. Geen ingewikkelde reizen met die gewonde arm komt erg
goed uit. Ook het hotelpersoneel en later de leden van het gezelschap zijn verheugd over
de positieve ontwikkeling. De hotelmanager biedt Ellen een kam bananen aan.
Er is echter meer aan de hand, maar Frans en Ellen laten dat maar niet blijken. Frans
heeft bericht uit Nederland gekregen dat zijn moeder is overleden. Ze is 99 jaar
geworden. Wel heel vervelend als je dan in het zuiden van Iran zit. Frans heeft zijn
broer verzocht de begrafenis uit te stellen tot na thuiskomst.

DAG 13, DINSDAG 17 MAART:
Pasargadae; Isfahan
Een ochtend met zware wolkenluchten en buien. Jona eindigt zijn
programmapraatje in de bus evengoed met het opwekkende ”Pak al je
zorgen in je plunjezak en fluit.” Dat doet Mohamad zeker, want de regen is
“heaven for them,” en hij wijst naar buiten - veertien provincies worden al
jaren gekweld door droogte. Dat doen ook Frans en Ellen: anders zouden ze
op dit moment in de Nederlandse ambassade in Teheran zitten.
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Mohamad wijst erop dat het vanavond lawaaiig kan worden, want het is de
laatste woensdag van het jaar: vuurwerk. Een voor-islamitische traditie
waar de regering een eind aan wil maken, maar niemand luistert.
Zo kort voor Now Ruz is het grote schoonmaak in de huizen, men doet
inkopen – de overheid geeft iedereen extra zakgeld – en het is “de
gelukkigste tijd van het jaar.”
Dan geeft hij met steekwoorden aan hoe hij de verschillende deelnemers
heeft gezien: bijvoorbeeld Willy, een backbencher, Chris, de man met de
sigaar, Frans, die schrijft alles op. Hij deelt papier uit en verzoekt ons een
impressie over de reis voor hem te schrijven. Voor zijn dossier. Hij eindigt
met: “This group is like family to me, sisters and brothers.” We snappen
later waarom hij al met een soort afscheidspeech bezig is: de volgende
morgen gaat hij ons verlaten, op reis naar Zuid-Afrika.
Om al de mooie woorden te completeren geeft Jona chauffeur Kassem en
bijrijder Said een pluim voor hun goede werk. Iemand vult over Kassem
aan: “een kunstenaar achter het stuur.” Er worden plannen voor een reünie
van de groep besproken: Joke nodigt ons uit om over enige tijd samen
Perzisch te koken bij haar thuis aan het pleintje. Afgesproken.
We rijden intussen door vruchtbare landbouwstreken. Water is een
probleem. Er is een goed irrigatiesysteem waarvan we af en toe de
pomphuisjes in het veld zien staan. Het water wordt volgens de gids
opgepompt van 40 tot 70 meter diep. Men leert de boeren efficiënter met
water om te gaan.
De bus maakt een korte omweg naar Naqsh-e Rostam, zodat Frans en Ellen
begeleid door Jona nog even een blik kunnen werpen op de reliëfs aldaar.
De volgende attractie is Pasargadae, op een hoogte van 1900 meter, ten
noorden van Persepolis. Het woord betekent “tentenkamp”, dus zo zal
koning Cyrus de Grote in 550 v.Chr. hier begonnen zijn. Er zijn ruïnes
opgegraven van paleizen, paviljoens en poortgebouwen, maar vergeleken
met Persepolis is er niet veel bewaard gebleven.
Bij het betreden van het opgravingterrein valt direct het grafmonument
van Cyrus op aan het einde van een brede asfaltbaan, eenzaam in de vlakte.
We trotseren regen en wind en wandelen erheen. Het oogt vrij eenvoudig:
een trapvormig podium waarop een grote graftombe staat. Het was al
geplunderd toen Alexander de Grote het in 324 v.Chr. aantrof. Hij liet het
restaureren. In de 13e eeuw werd er een moskee omheen gebouwd.
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Toen Mohammed Shah in 1971 hier het 2500-jarig bestaan van de
monarchie wilde vieren, werd alles om het graf heen gesloopt, beton en
asfalt werden uitgestort om de tribunes op te plaatsen en het graf werd met
modern cement bewerkt. Dat gebeurde zo onprofessioneel dat men het later
opnieuw heeft moeten restaureren. De sjah sprak hier de historische
woorden tegen Cyrus: ”U kunt rustig slapen, wij houden de wacht.”
Vermoedelijk heeft Cyrus zich toen in zijn graf omgedraaid van
verontwaardiging. Als hij er tenminste nog lag.

Graf van Cyrus de Grote

Verder door regenbuien en modder het terrein op van Pasargadae. Alleen
wat pilaren steken mistroostig uit de vlakte. We beginnen bij wat Jona
paleis S noemt, de woonplaats: wat muurdelen en een reliëf waarop alleen
benen staan afgebeeld, met vissenstaarten en vogelpoten. Dat getuigt van
Babylonische invloed, stelt Jona. De eens mooie parken om de paleizen zijn
verworden tot ruige grasvlakten. Alleen de resten van de waterleidingen
zijn nog te zien.
Na een eind modderen komen we bij paleis P, de ontvangstzaal. Alle pilaren
lijken op dezelfde hoogte afgebroken. Waarschijnlijk waren de bovendelen
van hout en daar weet de tijd wel raad mee. Terwijl de pilaren wit zijn, was
de vloer van zwarte steen gemaakt, om de warmte beter vast te houden.
Regen dwingt ons tot een snelle terugtocht.
Voorbij een vierkante toren, net zoiets als bij Naqsh-e Rostam, zet de bus
ons af bij een hoge heuvel met fortresten. Enkele stoutmoedigen wagen zich
aan een modderige beklimming. Niet veel te zien, behalve het uitzicht dan.
De chauffeur kijkt zorgelijk naar onze modderschoenen. Voor de zekerheid
heeft hij kranten op de vloer gespreid.
66

We vervolgen de reis over een hoogvlakte tussen dorre heuvels en kale
bergen, sommige met sneeuwtoppen. Bij het naderen van Isfahan laat
Mohamad ons raden hoeveel kilometer we al afgelegd hebben tijdens de
reis. Niemand raadt goed: 3500. Dan weet Fred er nog een: Hoeveel
investituurreliëfs hebben we gezien? Het zijn er volgens zijn telling 35.
Isfahan, op 1600 m gelegen langs de rivier Zayande Rud, tussen de bergen
in het westen en de woestijn in het oosten, met een mild klimaat, wedijvert
met Shiraz als “stad van poëzie en rozen”. Er wonen 2 miljoen mensen.
Mohamad is erg trots op zijn geboortestad, die hij rijk, belangrijk en
ontspannen noemt. Het woord “relax” moet hier uitgevonden zijn.
Hoe dan ook, Isfahan telt de grootste concentratie islamitische monumenten
in Iran en is een cultureel hoogtepunt in het land.
De oase van de stad was al bewoond in de tijd van de Achaemeniden en
Sassaniden, maar de bloei begon pas echt tijdens de islamitische
overheersing onder de opeenvolgende dynastieën. De Mongolen onder
Ghengis Khan namen de stad wel in (1228), maar die bleef wonderwel
gespaard voor verwoestingen. Tijdens de overheersing van Timur Lenk
(1388) liep het minder goed af toen de inwoners rebelleerden: ze werden
massaal afgeslacht.
Het hoogtepunt bereikte Isfahan onder de Safaviden, toen sjah Abbas l
(1587-1629) zijn hoofdstad hier vestigde: er kwam een stadsplanning rond
het beroemde Meidanplein, de handel werd verbeterd en kunstenaars en
ambachtslieden verfraaiden de stad. De spreuk “Isfahan is de helft van de
wereld” verwijst naar deze glorietijd.
In de 18e eeuw werd Isfahan verwoest door een Afghaanse invasie, maar de
stad werd weer hersteld.
Over de problemen tijdens de Iran-Irakoorlog heeft Mohamad al een en
ander verteld. Nu is het een welvarende stad met veel industrie, de oudste
textielstad van het land, beroemd om zijn tapijten en juwelen en er zijn veel
hogescholen en universiteiten.
Ons moderne hotel ligt in het centrum. Nadat we ons hebben opgeknapt –
het is intussen avond geworden – wandelen we achter Mohamad aan door
drukke winkelstraten naar een plein waar we een bezoek brengen aan een
handelaar in tapijten, Abbasi. Een man houdt een inleiding over
verschillende soorten tapijten, terwijl enkele jongens voorbeelden ervan
uitrollen op de vloer. Zo blijken er stads- en nomadentapijten te zijn,
tapijten van schaapswol, lamswol en zijde, tapijten met velerlei motieven en
kleuren die vaak iets zeggen over de afkomst en tenslotte tapijten met
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enkele knopen (Perzisch) en dubbele (Turkmeens). Het aantal knopen per
vierkante centimeter bepaalt de kwaliteit en hangt nauw samen met het
aantal jaren dat eraan is gewerkt. Aan echte topkwaliteit hebben vier
personen vier jaar gewerkt. Daar kun je met je schoenen rustig overheen
lopen, maar ze zijn welhaast onbetaalbaar.
Alleen Chris koopt uiteindelijk een bidmat. Zou hij zich bekeerd hebben?
Anderen aarzelen lang, het ene tapijt na de andere wordt uitgerold,
prachtig allemaal, maar ze zien tot zichtbare teleurstelling van de
verkopers af van aankoop.
We steken het plein over en betreden het uitermate luxe Abbasihotel vol
Iraanse schittering, waar we gaan dineren in de eetzaal van Mohamed
Shah. Het eenvoudige eten – voor de verandering maar weer eens kebab staat niet in verhouding tot de luxe entourage. Het ijstoetje echter is
geweldig. Tijd om het hotel op te zoeken en tot rust te komen.

DAG 14, WOENSDAG 18 MAART: Isfahan
Lente in Isfahan. We beginnen vandaag bij de Vrijdagmoskee, de Masjed-e
Jome, een samengaan van verschillende islamitische bouwstijlen, van de 8e
tot in de 18e eeuw, wat samenhangt met meerdere uitbreidingen. Alles van
baksteen. Het huidige complex kent 20 gebouwen met 476 koepels, waarvan
twee grote (Mohamad moet een goed geheugen hebben voor getallen).

Vrijdagmoskee in Isfahan
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Het binnenplein toont ons verschillende enorme iwans, versierd met 15e
eeuwse geglazuurde mozaïeken van bloempatronen, geometrische figuren,
arabesken en kalligrafische patronen. Volgens de gids is deze moskee “de
mooiste ter wereld.” Hij is in de loop van eeuwen gegroeid als deel van de
stad, gebouwd door mensen die ontspannen waren en tijd hadden voor de
fijnste versieringen. Een geluk is dat Isfahan nooit is getroffen door
aardbevingen.
We trekken door verschillende zalen, elk op een eigen bijzondere wijze
gebouwd en versierd. In één gewelfde ruimte met gedraaide pilaren hangt
een plaquette waarop beschreven staat dat deze hoek van de moskee tijdens
de oorlog met Irak is getroffen door bommen, tegelijk met de bazaar,
waarbij veel doden zijn gevallen. Vreemd klinkt het als er ook bij staat:
“God zal ze niet vergeven.”
Het Chelsutun Museum of “Paleis van de 40 zuilen”, daar brengt de bus ons
heen. In de tuin staan enorme dinosauriërs, voor de kinderen
waarschijnlijk. Zoals vaak in de Safavidenarchitectuur is het gebouw
ingepast in een park met vijver. Het stamt uit 1647 en is na een brand in
1702 grotendeels herbouwd.
Het paviljoen geeft een goed beeld van het verfijnde leven aan het hof van
de Safaviden. Sjah Abbas l en zijn opvolgers ontvingen hun gasten in de
audiëntiezaal of op het terras. Dat laatste heeft een fraai bewerkt houten
dak dat rust op 20 ranke zuilen, waarvan de vier middelste rusten op
steenblokken in de vorm van grimmig kijkende leeuwen. De zuilen
weerspiegelen in een waterbekken in het midden. Vandaar die 40 zuilen.

Paleis van de 40 zuilen

Oosters banket

In de audiëntiezaal worden we geboeid door zes grote muurschilderingen
van historische gebeurtenissen. Mohamad laat zes uit ons gezelschap
telkens een keuze maken en geeft dan een toelichting op het tafereel. Hij
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kan er leuk over vertellen. Het gaat om vier banketten voor bezoekende
vorsten en twee veldslagen. Je zou er meer tijd voor moeten hebben om het
beter te kunnen bestuderen.
We wandelen naar het beroemde Meidanplein, het architectonische
centrum van de stad. Mohamad verbiedt ons winkels binnen te gaan, bang
om iemand kwijt te raken. Het is een immens vierkant plein met
promenades, verboden voor auto’s – er rijden wat paardenkarretjes voor
de toeristen – een grote vijver met spuitende fonteinen in het midden.
De Imam- of Shahmoskee is een bezoek zeker waard: één van de mooiste
islamitische bouwwerken in de wereld en de grootste moskee in Isfahan,
waaraan in de 17e eeuw 37 jaar is gebouwd. Het was ooit de privémoskee
van de opdrachtgever, sjah Abbas l. Je zou het ook de blauwe moskee
kunnen noemen, want die kleur overheerst in het tegelwerk. Er is werkelijk
geen plekje te vinden dat niet is betegeld in de prachtigste motieven van
bloemen en symmetrische patronen.

Shah Moskee

In de moskee demonstreert een man de akoestiek door een gebed te
reciteren. Prachtige galm. Jammer dat we zo snel weer verder moeten. Het
tempo is vandaag wel erg hoog.
Ook aan het plein ligt de Sheikh Lotfollahmoskee uit 1602, de kleinste van
de drie die we gezien hebben, maar hij doet nauwelijks voor ze onder. Als
Mohamad op de grote versierde koepel wijst, roept hij in verrukking:”Het
ultieme wat een mens kan maken.”
Aan de overkant ligt het Ali Qapu Paleis, of de “Hoge Poort”. Die laatste
geeft toegang tot een park waarin vroeger koninklijke paleizen lagen. Het
paleis van zes verdiepingen hoog en met 50 kamers en zalen is gebouwd in
opdracht van de al vaak genoemde sjah Abbas, die er zijn gasten ontving en
er zijn administratieve kantoor hield.
70

Binnenkoepel van de Sjeik Lotfollahmoskee

Meidanplein

We beklimmen de koninklijke trap naar de bovenhal, met fraai uitzicht op
het Meidanplein. Houten pilaren ondersteunen het versierde dak. Ze zijn
met restauratiewerkzaamheden bezig. Nog hoger komen we in de
muziekkamer van Abbas. Hij was zelf ook musicus en zong goed. Kunstige
holle structuren in het plafond verhoogden de akoestiek.
Tijd voor het diner, in een restaurant vlak achter het plein. Kip met
pruimen, volgens Mohamad “een recept van mijn moeder.”
Meteen na het eten, op het plein in een kring in het gras gezeten, nemen we
afscheid van onze dierbare gids. Jona bedankt hem en wij mogen kort
zeggen wat we van hem of van de reis vinden. Enkele reacties:
- over Mohamad: excellent memory, weet alle feiten en getallen
als een vader voor ons
- over de reis en Iran: a meeting of cultures
a positive shock
Westerse vooroordelen zijn incorrect
hoe vriendelijk de Iraniërs zijn
Willy biedt hem namens de vrouwen uit de groep een attentie aan.
Mohamad heeft het laatste woord. Het was “a wonderful journey and a
wonderful group.” Ook voor hem een bijzonder programma. Ten afscheid
kust hij Jona op Iraanse wijze op beide wangen, symbolisch voor de hele
groep bestemd. Handen schudden, Jona weet nog een belangrijke enveloppe
in zijn koffer te duwen en daar gaat hij.
Een groot deel van de groep gaat nu zelf op pad, winkelen en zo, een kleine
groep dapperen vertrekt met de bus naar het fort Atashgah Marbin buiten
Isfahan, extra begeleid door het neefje van Said. “Atashgah” staat voor
vuurtempel. Hij staat boven op een forse heuvel. Dat is nog een flinke klim,
behalve voor die neef die gemakkelijk naar boven huppelt. Over functie en
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datering lopen de meningen uiteen. Volgens Jona kan het net zo goed een
Mongoolse wachttoren zijn geweest. We staan een tijd van het uitzicht te
genieten voor de naar alle kanten gerichte vensterbogen, terwijl een harde
wind om het bouwsel giert.
Op de terugweg doen we een kleine Mongoolse moskee aan, de rustplaats
van een soefi uit de 14e eeuw, waar de enige minaretschudder ter wereld in
functie is. Onder het genot van een echte espresso wordt het vier uur, tijd
voor het schudden. Er staan twee kleine minaretten op het gebouw, je zou
eerder zeggen miniretten.
Een man klimt in één van de torentjes en begint, uit een venster leunend,
aan het fragiele ding te schudden. Dat lukt, maar het vreemde is dat de
tweede toren, op 10 meter afstand, ook begint te bewegen, wat nog
duidelijker wordt als een belletje daar begint te klingelen. Dan zou dus de
beweging via het gebouw doorgegeven moeten worden. Afijn, we zien het
toch met eigen ogen. Chris spreekt de historische woorden: “Wat is de zin
hiervan?” Een stel grote kauwen zit op het mausoleum toe te kijken en
snapt er ook niets van. Vraag blijft natuurlijk of niet op een dag die
schuddende minaret er genoeg van heeft en omvalt.
Tegen de avond, als het al duister is, worden er grote dozen met pizza bij
het hotel bezorgd: vele handen maken licht werk en we sjouwen ze door
drukke winkelstraten mee naar de rivier. Said’s neefje torst de frisdranken.
Probleem is verschillende malen om door het voortrazende spitsuurverkeer
aan de overkant van de weg te komen. Zelfs bij een kruispunt met
stoplichten en verkeersagenten is het een risico. Said en neefje zijn brutaal
genoeg om gewoon de weg op te stappen en de rol van de agenten en lichten
over te nemen. Toch rijdt een vrouw door rood en ons bijna van de sokken,
we springen net op tijd terug en zien dat de vrouw een boos gebaar naar
ons maakt. Zou je hier niet verwachten, de keerzijde van het mooie Isfahan.
Wij zetten ons in een park met speeltoestellen op de rand van het gras en
nuttigen braaf onze pizza. De avondkou trekt snel op, dus we maken het
niet lang. Said verzamelt het afval en propt dat in een grote vuilnisbak. Wat
nog goed is, nemen we mee voor latere liefhebbers. Op naar de koffie in het
hotel en sommigen gaan door naar het Meidanplein waar ze nog niet genoeg
van hebben.
Terugkijkend op de dag kunnen we concluderen dat Isfahan een moderne
indruk maakt, schoon, met brede lanen, grote parken en fraaie nieuwe
bouwwerken waarvan de stijl duidelijk is geïnspireerd op vroegere tijden.
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Naast talrijke antiekzaken zijn er veel winkels met moderne
communicatieapparatuur: de techniek verovert het Nabije Oosten.

DAG 15, DONDERDAG 19 MAART:
Isfahan; Natazmoskee; tuinen van Kashan; Qom
Jona staat er nu alleen voor en eist “kadaverdiscipline”. Lijkt onmogelijk
met zo’n stel individualisten. De bus brengt ons naar de Armeense enclave
in Isfahan, waar we de Armeense kathedraal bezoeken en een museum.
Wat doen die Armenen hier? Daar weet Jona wel antwoord op.
De christenen in het Armenië van de 4e eeuw splitsten zich af van de
hoofdstroom naar een richting die het monfysitisme wordt genoemd: het
komt erop neer dat ze geloofden dat de menselijke natuur van Christus
geheel is opgegaan in zijn goddelijke natuur – de officiële kerk daarentegen
kent twee aparte naturen in Christus, zij het dat ze wel verbonden zijn. Het
verschil gaat eigenlijk nergens over, maar dat zag men toen anders. De
Armeense kerk had haar eigen leiders en rituelen.
Onder sjah Abbas l in de 16e eeuw – Armenië was toen een deel van het
islamitische rijk – werden ongeveer 30.000 Armeniërs in opdracht van de
sjah uit hun stad Jolfa gedeporteerd naar zijn nieuwe hoofdstad Isfahan.
Ook om de stad een handelsimpuls te geven. Het waren namelijk goede
handelaren en ambachtslieden. Ze kregen een eigen wijk toegewezen en
genoten religieuze en administratieve vrijheid. Het werd een bloeiende
gemeenschap met een eigen kathedraal. Later, onder andere heersers,
werden ze vervolgd, zodat de wijk veel van zijn glans heeft verloren.
De kathedraal is toegewijd aan Jozef van Arimathea – de man in wiens graf
Christus werd gelegd na de kruisafneming. Zo eenvoudig aan de
buitenkant, zo barok is de versiering van binnen: een overdaad van
schilderingen, afbeeldingen en tierlantijnen. Je krijgt een stijve nek van het
omhoog kijken. Vooral de grote schildering van het Laatste Oordeel is
veelzeggend: de goeden worden de hemel binnengeleid, de kwaden zie je in
de hel verdwijnen, waar ze door duivels in het vuur worden gegooid of in de
muil van monsters geduwd. Leuk geloof was dat.
Het museum aan de overkant toont voorwerpen uit de geschiedenis van de
Armeniërs: kunst, portretten, kerkschatten, boekwerken, handschriften en
zelfs oude korans. Een aparte etalage is gewijd aan de genocide op
Armeniërs door de Turken tijdens de Tweede Wereldoorlog. Gruwelijke
beelden.
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Nu we toch religieuze gebouwen bezoeken, kan er ook wel een zoroastrische
tempel, bij gewijd aan Ahura Mazda. Er zijn nog steeds aanhangers van dit
geloof in Iran. Grote stramme stieren met mensenkoppen – zien er nieuw
uit - bewaken de ingang. De inrichting is heel modern voor zo’n oud geloof,
met veel marmer, een vat met altijd brandend vuur – symbool van het licht
en Ahura Mazda - en een tafel die als altaar kan dienen, maar waarop nu
de symbolische voorwerpen staan van het Now Ruz-feest. Daar doen ze hier
dus ook aan.
Een aanhanger van het geloof houdt een korte inleiding in slecht Engels,
waar we niet wijzer van worden. Jona neemt het over. De stichter is de
profeet Zarathustra (Grieks Zoroaster), die vóór 1000 v.Chr. leefde in
Afghanistan of Uzbekistan. Zijn leer kennen we uit de geschriften die
bekend staan als de Avesta. Een deel daarvan, de Gatha’s, wordt aan hem
toegeschreven. Ze zouden berusten op een goddelijke openbaring die hij
kreeg.
Zarathustra predikte een nieuwe leer, wat hem lang niet overal in dank
werd afgenomen. Hij werd vervolgd, moest vluchten en kreeg uiteindelijk
bescherming van de vorst Histaspes. Op de afbeelding boven de tafel zien
we hoe Zarathustra zich verdedigt tegen zijn vijanden voor de troon van
Histaspes.

Zarathustra voor Histaspes

Embleem op de tempel van de Zoroastriërs

Uit die teksten blijkt dat er meer goden waren dan de oppergod Ahura
Mazda, zoals de god van het licht en de waarheid, Mithras, maar de latere
aanhangers willen dat niet weten en menen dat het een monotheïstische
godsdienst is. Waarschijnlijk is er sprake van een ontwikkeling naar één
god.
Feitelijk kent de godsdienst twee krachten: de oppergod en schepper Ahura
Mazda en de geest van het kwaad, Ahriman, die een eeuwige strijd voeren,
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bijgestaan door goddelijke helpers, zoiets als engelen en duivels. De mens
neemt deel aan de strijd, zit als het ware tussen de twee krachten in.
Volgens Zarathustra moet de mens drie deugden beoefenen: goede
woorden, goede gedachten en goede daden. Opvallend is ook dat als kwaad
dierenmishandeling sterk werd afgewezen.
Het geloof vond in Perzië het goede klimaat om uit te groeien, werd
beschermd door de Achaemeniden en door de Sassaniden tot
staatsgodsdienst verklaard. Onder de islamieten was het niet een van de
beschermde minderheden en aanhangers werden af en toe vervolgd.
Groepen trokken naar India en Californië. De religie kent geen echt
leiderschap dat de leer zuiver hield. Onder de vaak ongeletterde
aanhangers slopen elementen binnen van natuurgodsdiensten. In de 19e
eeuw was in Iran sprake van missionering vanuit India. Onder de Pahlavi’s
werd het geloof gecultiveerd als een overblijfsel uit het glorieuze verleden
van Perzië.
Het belang van het zoroastrisme voor de geschiedenis - benadrukt Jona - is
dat het de verbinding legde tussen religie en ethiek. Bijvoorbeeld de
Grieken en Romeinen kenden dat niet in hun geloof. Die offerden dieren
aan hun goden om ze gunstig te stemmen, het vlees werd opgegeten, maar
er waren geen regels aan verbonden hoe je moest leven. Sterker, in de
verhalen handelen hun goden vaak helemaal niet ethisch. Gaven het slechte
voorbeeld. Bij het zoroastrisme werd je beloond als je goed leefde: na de
dood moest je een brug over, aan het andere eind stond een vrouwenfiguur
die zei: “Ik ben de som van je goede en kwade daden,” en dan werd je
beloond of veroordeeld.
Weer heel wat wijzer geworden vervolgen we de reis naar een oude
Sassanidische brug, waar we in het park aan de oever van een doodlopende
rivierarm de lunch gebruiken.
Dan gaat het noordwaarts, door woestijnen en bergen naar het plaatsje
Natanz (1565 m), voor een bezoek aan de moskee Masjed-e Jome uit de tijd
van de Seljoeken. Wat het eerst opvalt is een rechthoekige, blauwe façade
met zes verschillende kalligrafiestijlen. Het klooster erachter is verdwenen.
Daar staat nu een mausoleum van een soefi uit de 11e eeuw. De
aangrenzende moskee is één van de oudste van het Iraanse model, heel
sober met fraai metselwerk.
Na een bezoek aan de tombe van de soefi genieten we van onze koffie onder
de veelstammige bomen vóór het heiligdom. Jona deelt verheugd mee dat
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hij al vijf maal eerder onder deze boom heeft gezeten. Tijd om chauffeur
Kassem en Said op de foto te zetten.

Masjed-e Dome

Kassem en Said

Na even rondsnuffelen in enkele kunsthandels in de buurt moeten we
verder. Eerst nog door de bergen, later door een deel van de grote
zoutwoestijn van midden Iran: vlak en kaal tot de horizon. Of toch niet
helemaal, want af en toe zijn er militaire complexen te zien in de verte, met
luchtdoelgeschut eromheen. Hier moet ergens de beruchte kerncentrale van
Iran zijn. Fred moet het uiteraard fotograferen, want er is toch niemand die
hem kan betrappen (hopen we).
Kashan. Het valt niet mee bij de te bezoeken tuin te komen. De politie heeft
de weg afgezet, dus we moeten een heel eind lopen. Er is veel politie op de
been, maar het waarom wordt niet duidelijk. De ommuurde tuin zelf valt
tegen, weinig bloemen, maar toch indrukwekkend door de waterstromen
heuvelafwaarts, gevoed door bronnen onder prachtig versierde koepels. De
talrijke bezoekers – veel families die foto’s van elkaar maken – gooien
muntjes in het water. In één bron zwemmen grijze vissen vrolijk rond.

Tuin van Kashan

Weer een lange wandeling, nu naar een luxe hotel waar ons einddiner
wacht. Er zijn alleen vrouwelijke bedienden, verrassend. Chris houdt een
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afscheidstoespraak waarin hij memoreert dat hij al 14 reizen met Livius
Onderwijs heeft gemaakt, de meeste met zijn thans overleden echtgenote.
Hij bedankt Jona. Frans doet er nog een schepje boven op en waardeert de
meerwaarde van Jona op zulke reizen. Het is wel weer een “avontuurlijke”
reis geworden, als je drie gebeurtenissen in acht neemt. Pas op de laatste
dag voor vertrek weten of de reis doorgaat. Het incident met de glijdende
bus in de hozende regen. De brute overval op Ellen. Dan weet hij nog niet
wat ons die avond in Qom te wachten staat.
In donker rijden we naar Qom, voor een laatste zij het korte overnachting.
In het centrum blijkt het een gekkenhuis te zijn. Langs de rivier staan
duizenden tenten van mensen die hier Now Ruz komen vieren de volgende
morgen. Het verkeer staat volkomen vast. De grote Fatima-moskee is op
zijn Iraans verlicht met vele slingers gekleurde lampjes, terwijl de gouden
koepel er stralend bij staat.
De chauffeur weet niet waar het hotel staat, passanten weten het ook niet,
dus er wordt een hotelemployé gebeld om ons de weg te wijzen. Dat wordt
een ererondje door de stad, waarna we met onze koffers een eind moeten
slepen over een lange brug met winkeltjes waar we onze weg moeten banen
door het winkelend publiek.
Terwijl we wachten in grote fauteuils in de hal van het luxe hotel komt er
een verrassing: de rekening blijkt niet betaald te zijn door het reisbureau,
ze willen de paspoorten niet teruggeven vóór dat er betaald is en we mogen
tot die tijd ook niet naar onze kamers! En het zal al zo’n korte nacht
worden als we om half vier in de morgen moeten vertrekken. Jona is in alle
staten en nu missen we het gezag en de bemiddeling van Mohamad maar al
te zeer. In plaats van de hotelmanager over de balie te trekken, berusten we
in ons lot. Pas na een uur krijgen we groen licht en mogen we nog even
slapen.

DAG 16, VRIJDAG 20 MAART: Terugreis
Al te vroeg brengt de bus ons naar het vliegveld waar we om zes uur
aankomen. We nemen afscheid van Kassem en Said, vervullen de
gebruikelijke incheckprocedure en vertrekken met BMI op het juiste
tijdstip. De reis is verder niet interessant, met overstap op London
Heathrow en wachttijd in de pub en dan het korte stukje over de Noordzee.
Koffers ophalen, afscheid nemen van alle reisgenoten en gauw naar huis.
Tot de reünie!
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Kort en bondig reis Iran:
- prachtig land, met een oude hoogstaande cultuur
- maakt over het algemeen een moderne indruk, goed verzorgd, schoon
- rijk aan grootse landschappen met een afwisselende natuur
- fraaie oude reliëfs in rotswanden en muren zijn handelsmerk
- bevolking uiterst vriendelijk en geïnteresseerd in ons westerlingen
- prima Iraanse gids, chauffeur en bijrijder
- goede, gezellige groep
- programma af en toe overladen, zodat rondleidingen te snel gaan
- leerzame reis vol afwisseling
Jona bedankt, Mohamad bedankt
Deelnemers:
Joke Bakker
Anita Bronner
Fred Bronner
Piet van Dalen
Carola van Dalen
Willy van Kleef
Marjan Koning
Nelleke Kooij
Gerhard Krull

Chris van Leeuwen
Ben Lendering
Jona Lendering
Liesbeth Pastoors
Cora Voors
Hanne Wagenaar
Henk Waterbeek
Ellen Wendel
Frans Wendel
Jan Wieberdink
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Deze minaret kun je schudden

Dagboekschrijver

Ahura Mazda
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