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“Naar Iran? Wat ga je daar doen? Ben je
soms oorlogsreporter geworden?” Die
en nog veel andere reacties kreeg ik,
toen ik aankondigde dat ik voor bijna 2
weken naar Iran zou vertrekken. Het
land van de Ayatollahs heeft zijn imago
nog steeds niet echt mee. Sinds het nu-
cleaire akkoord in juli vorig jaar, wordt
het regime in Teheran wel opnieuw
verwelkomd op het wereldtoneel.
Hierdoor heeft Iran de poorten voor
het toerisme weer wat meer openge-
zet. We gaven toe aan onze nieuwsgie-
righeid en gingen graag in op een uit-
nodiging om het land te bezoeken.

POËZIE EN PASSIE
Shiraz was alvast een mooi begin van
onze ontdekkingsreis. Deze boeiende
stad geldt immers als de meest liberale
stad van het land en volgens onze gids
zijn haar inwoners bij de andere Irani-
ers ook het meest geliefd. Shiraz gaf
ooit haar naam aan de beroemde wijn-
druif en kende tot voor de Islamitische
revolutie in 1979 talrijke wijngaarden.
Nu zijn die allemaal verdwenen, want
in heel Iran geldt een totaal verbod op
alcohol. Desondanks wordt Shiraz nog
steeds de stad van de rozen, de liefde
en de nachtegalen genoemd. Een
hoogtepunt is een bezoek aan de
mooie Perzische Eramtuin, die op de
Unesco-lijst staat en erg geliefd is bij

jonge Shirazis, omdat ze in de vele ver-
borgen hoekjes even kunnen ontsnap-
pen aan de strikte moraal. Dit is ook
het geval in de tuin rond de tombe van
Hafez, een 14de eeuwse poëet van wie
iedere Iraniër hele verzen kan decla-
meren en die vooral bekend was om-
wille van zijn liefdesgedichten.

OUDE PERZEN
Op een 70-tal kilometer van Shiraz ligt
Persepolis, dat voor velen dé reden is
om naar Iran te komen. Deze site was
het hart van het Perzische rijk, dat op
zijn beurt de bakermat was van de
Westerse beschaving. Op de site loop
je langs eeuwenoude zuilen en trap-
pen met uitzonderlijk goed bewaarde
basreliëfs. We bereiken het Apadana-
paleis, waarvan de toegang na 2500
jaar nog steeds bewaakt wordt door
kolossale mythische dierenfiguren. Op
de basreliëfs zien we de fraaie afbeel-
dingen van de 23 volkeren die jaarlijks

hun schatting aan de koning kwamen
aanbieden. Het lijkt wel alsof je door de
geschiedenis wandelt en in de voet-
sporen treedt van de grote Perzische
koningen Darius en Xerxes, waarvoor
dit paleizencomplex in de 5de en 4de

eeuw voor onze tijdrekening werd ge-
bouwd. Je ontmoet hier veel trotse Ira-
niërs die fier zijn op hun rijke geschie-
denis. Buitenlandse toeristen zie je er
nog maar met mondjesmaat. Een re-
den te meer om nog snel naar Iran te
trekken, want daar zou wel eens snel
verandering in kunnen komen.
Van Pasargadae (de stad van Cyrus de
Grote, stichter van het Perzische Rijk)
blijft bijna niets over. Alleen zijn ver-
rassend eenvoudige tombe wist de
tand des tijds te doorstaan. Indruk-
wekkender zijn de rotsgraven van het
nabije Naqsh-e Rostam. Hoog boven
de grond zijn vier kolossale graven uit
de rotsen gehouwen en gedecoreerd
met inscripties. Het zijn de laatste rust-

plaatsen van vier Perzische koningen,
onder wie Darius de Grote.

HARDLINERS
‘Death to Israel’, lees ik op een affiche
bij de ingang van de 10de eeuwse Vrij-
dagmoskee in het stadje Neyriz. Dit
soort anti-Israëlische en anti-westerse
slogans zie je in Iran soms nog opdui-
ken, maar bijna uitsluitend op het eer-
der conservatieve platteland, waar de
chador (een Perzisch gewaad dat het
hele lichaam behalve het gezicht be-
dekt) nog gedragen wordt. In de steden
zijn deze propaganda-affiches groten-
deels uit het straatbeeld verdwenen,
terwijl de meisjes en jonge vrouwen
duidelijk testen hoe ver ze kunnen
gaan om de strikte kledingvoorschrif-
ten te omzeilen. Als we een week later
het schrijn van Fatemeh bezoeken in
Qom, nochtans dé stad van de sjiiti-
sche hardliners, krijgen we een rond-
leiding van een heuse Ayatollah die
aardig zijn best doet om reclame voor
zijn land te maken. Het negatieve
beeld dat we soms over Iran hebben, is
allemaal te wijten aan de westerse
pers, zegt hij. Maar dit kan snel veran-
deren, meent hij, terwijl hij er fijntjes
aan toevoegt dat het Westen de sjiieten
nog nodig zal hebben tegen de (soen-
nitische, red.) terroristen van IS. 
Ondertussen zijn we in Kerman be-
land, waar we bazars en moskeeën be-
zoeken. De woestijnstad ligt op een
boogscheut van de lemen citadel van
Rayen. Sinds een aardbeving in 2003
de grote citadel van het verderop gele-
gen Bam verwoestte, is Rayen als ‘mi-
ni-Bam’ plots erg in trek bij de toeris-
ten. Het is heerlijk dwalen in de wirwar
van lemen steegjes en gebouwen.

ZIJDEROUTE
Onze tocht loopt de volgende dagen
verder langs de oude zijderoute aan de
rand van de woestijn. De woestijn zelf
is eindeloos; ze heet niet voor niets
Dasht-e Kavir, of Grote Zoutwoestijn.

In de ban van Iran
Iran roept bij velen nog steeds het beeld op van religieus
en politiek extremisme. Maar het land is veranderd en
toont steeds meer een ander gezicht. Wie achter de sluier
kijkt en de vooroordelen opzijschuift, ontdekt een boei-
ende bestemming met prachtige cultuurschatten en een
vriendelijke bevolking. Wij namen deel aan een 12-daag-
se groepsreis en geraakten in de ban van Iran.

De tombe van Cyrus de Grote, stichter van het Perzische rijk.

Het Amir Chakhmaq-complex in Yazd, een van de oudste steden ter wereld.

Persepolis was eens het hart van het Perzische rijk.

De Sheik Lotfollah-moskee in Isfahan.
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Urenlang wisselt het ene spectaculaire
landschap het andere af, rode rotsen
wijken voor gele vlaktes en glooiende
duinen. De nederzettingen in dit deel
van het land (de Iraanse hoogvlakte)
liggen in oases die beschikken over wa-
ter dat via eeuwenoude kanaaltjes (qa-
nats) vanuit de bergen wordt aange-
voerd. Hier en daar vind je groene,
weelderige tuinen, zoals de Bagh-e
Shahzde (Tuin van de prins), die in het
barre woestijnlandschap onwezenlijk
lijken. Langs de karavaanroute treffen
we ook karavanserais aan, oeroude
overnachtingsplekken die meestal be-
stonden uit een binnenplaats met een
kring van gebouwen eromheen. We
brengen een bezoek aan de karavanse-
rai Zein-Od-Din, dat omgevormd is tot
een authentiek gastenverblijf.

LUCHTBEGRAFENISSEN
Onze volgende stop is Yazd, één van de
oudste steden van de wereld. Deze ka-
ravaan- en woestijnstad werd nog door
Marco Polo bezocht en heeft in zijn ou-
de lemen binnenstad een labyrint van
steegjes en verborgen binnenplaatsen
bewaard. Merkwaardig is het Amir
Chakhmaq-complex, dat eigenlijk een
monumentale pronkfaçade is zonder
duidelijke functie. De badghirs of
windtorens, die je overal ziet en het
uitzicht van deze stad bepalen, had-
den (en hebben) dan weer wel nut. De-
ze torens staan op de huizen en zijn ge-

bouwd om het minste zuchtje wind op
te vangen. Deze airco avant la lettre
maakt een verblijf in de stad tijdens de
bloedhete zomers dragelijk.
Yazd is ook nog steeds het centrum van
het Zoroastrisme, dat voor de komst
van de Islam de aloude Perzische gods-
dienst was en in Iran nog altijd volge-
lingen telt. Je kan een bezoek brengen
aan de Vuurtempel, waar het heilige
vuur sinds 470 brandt. Indrukwekkend
zijn ook de Torens van de Stilte, die
zich hoog op 2 heuvels boven de stad
bevinden. Op deze platformen lever-

den de Zoroastriërs hun doden over
aan de zon en de gieren. Deze luchtbe-
grafenissen vonden plaats tot in de ja-
ren 70 van vorige eeuw.

1000 EN 1 NACHT
Iran is vandaag natuurlijk vooral een
islamitisch land (sinds de revolutie
gaat het land door het leven als Islami-
tische Republiek) en heeft als staatsre-
ligie het sjiisme, terwijl andere gods-
diensten erkend worden. Overal zie je
dan ook moskeeën en mausolea, die
met de verschillende stijlen van moza-

iek soms weggelopen lijken uit de
sprookjes van 1001 nacht. Pareltjes
zijn bijvoorbeeld de Nasir al Molk-
moskee in Shiraz en het mausoleum
van sjeik Vali in Nahan. Het mooiste
gebedshuis was voor ons de zeer ver-
fijnde Sheik Lotfollah-moskee in Isfa-
han, die ooit diende als gebedsplaats
voor de vrouwen uit de harem van de
Sjah Abbas I.

HALVE WERELD
Dat brengt ons in Isfahan, dat op cultu-
reel vlak de rijkste stad is van Iran en
één van de hoogtepunten van de ont-
dekkingsreis. De stad was het geestes-
kind van de 17de eeuwse monarch Ab-
bas I (of De Grote), die zijn hoofdstad
uitbouwde tot een prachtige plaats,
die door tijdgenoten werd bestempeld
als ‘De Halve Wereld’. Alleen al op het
reusachtige Naqsh- e Jahanplein (al-
leen in grootte overtroffen door het
Plein van de Hemelse Vrede in Peking)
ben je al een volle dag zoet. Het plein
met vijvers en fonteinen is omzoomd
door een 300 winkeltjes tellende ba-
zaar, 2 moskeeën en het 7 verdiepin-
gen tellende Ali Qapu-paleis. Vanuit
dit paleis, met mooie ontvangstruim-
tes voor buitenlandse gasten, had de
sjah een weergaloos zicht over zijn be-
roemde plein en de gebouwen.
Voor de bouw van zijn stad liet Abbas
grote groepen Armeniërs overkomen,
wiens nazaten nog altijd in de wijk Jol-

fa wonen. De Armeense wijk is nog
steeds een stad in een stad, met talrijke
kerken en gezellige pleintjes waar een
relatief liberale sfeer heerst. Leuk zijn
ook de parken langs de oever van de
meestal droge Zayandeh-rivier. Hier
zie je vaak picknickende families. ’s
Avonds worden de verlichte histori-
sche bruggen vaak illegale ontmoe-
tingsplaatsen voor verliefde stelletjes.

WHERE ARE YOU FROM?
Onze laatste stop is in Teheran, de
hoofdstad van Iran. Buiten het Goles-
tanpaleis, waar de laatste sjahs woon-
den, en het Nationaal Museum is er in
deze moderne stad niet zo heel veel te
zien. Teheran moet het vooral hebben
van de sfeer. Groot is de kans dat je hier
aangesproken wordt door nieuwsgie-
rige Iraniërs die willen weten waar je
vandaan komt en wat je van hun land
vindt. Ook elders in het land tref je een
vriendelijke bevolking aan, waardoor
het onbekende maar exotische Iran
een sympathieker gezicht krijgt. Wie
door het land reist, voelt aan dat er wel
degelijk verandering broeit en dat de
Iraniërs langzamerhand hun grenzen
verleggen. Nu is Iran nog authentiek
en willen de Iraniërs de schaarse aan-
tallen bezoekers graag deelgenoot ma-
ken van hun paradoxale samenleving.
Reis nu nog naar Iran, vooraleer dit al-
lemaal verleden tijd is. 

Een druk bezochte moskee in Qom.

✔ Touroperator: Asteria Expeditions organiseert per
jaar een 10-tal 12-daagse groepsreizen naar Iran. Prijs
per persoon in 2017: 2.655 euro pp in een dubbele ka-
mer. Info: 050 33 25 10, info@asteriaexpeditions.be of
www.asteriaexpeditions.be
✔ Vluchten: Heen- en terugvluchten Brussel-Shiraz en
Teheran-Brussel gebeuren met Turkish Airlines met
tussenstop in Istanbul. Info: www.turkishairlines.com
✔ Formaliteiten: Een visum voor Iran is verplicht (on-
geveer 85 euro) en dient het best via de touroperator
ruim op voorhand aangevraagd te worden. Theoretisch
kan je ook een visum kopen in de luchthaven bij aan-
komst, maar dit is steeds een risico. Er zijn tamelijk veel
gevallen bekend van mensen die geen visum kregen en
op het eerste vliegtuig terug werden gezet.

✔ Geld: Behalve in tapijtenwinkels, kan je in Iran ner-
gens met kredietkaarten betalen. Ook geld uit de muur
halen, lukt niet. Je moet dus euro’s wisselen in banken
of in hotels. Een euro is ongeveer 39.000 rials waard.
Iran is zeer goedkoop. Een frisdrank op restaurant kost
zo'n 20.000 rial, wat neerkomt op een halve euro.
✔ Kledingvoorschriften: Vrouwen moeten een hoofd-
doek dragen en een lange rok of broek. Verder moeten
ze een hemd of pull met lange mouwen aan, die de
vrouwelijke rondingen verbergen. Mannen mogen wel
korte mouwen dragen, maar geen korte broek.
✔ Alcohol: Vergeet het maar. Alcohol is strikt verboden
en mag niet ingevoerd worden. Er wordt in restaurants
en bars wel alcoholvrij bier aangeboden, maar eigenlijk
zou dit brouwsel geen bier genoemd mogen worden.

Praktische info

De lemen citadel van Rayen

De rotsgraven van Naqsh-e Rostam. Het zijn de laatste rustplaatsen van vier Perzische koningen, onder wie Darius de Grote.

De Torens van de Stilte in Yazd fungeerden als luchtbegrafenissen tot in de jaren 70 van de
vorige eeuw.


