
‘IRAN FOR EVER’ 

Terwijl IS onze samenleving bedreigt en terroriseert, vliegen mijn dochter en ik in de tweede helft 

van november 2015 met Turkish Airlines via Istanbul naar Teheran, de hoofdstad van Iran. Tevoren 

had ik de nodige bedenkingen tegen deze bestemming, maar die blijken hopeloos ongegrond. 

In 2002 kwam ik voor het laatst in Teheran als KLM-bemanningslid van een Boeing-767; we hadden 

een stop over van een dag. Bij het uitstappen van boord knoopten we de uniformsjaal om het hoofd. 

Het onvrijwillige vertrek van de eens machtige sjah en de komst van de geestelijke, sjiitische leider 

Khomeini in 1979 hadden Iran doen veranderen in een Islamitische republiek. In het hoge Estehglal 

Hotel, waar alle bemanningsleden een kamer op de bovenste verdieping kregen toegewezen en waar 

één kamer was ingericht voor ons ontbijt, hingen voor de vrouwelijke crewleden hoofddoeken en 

vestjassen aan de kapstok.  

We namen een taxi naar het zomerpaleis van de sjah, naar de bankkluis met de keizerlijke 

kroonjuwelen, waaronder de kroon van Farah Diba, en naar het toen nog eenvoudige graf van de 

ayatollah Khomeini, waar mannen en vrouwen gekleed in een zwarte chador uit het hele land 

naartoe reisden. 

Nu, dertien jaar later, bezoek ik onder andere deze plaatsen in Teheran opnieuw als toerist en reis 

verder naar Yazd, Shiraz, Persepolis, Isfahan, Kashan, Qom en terug naar Teheran. Het graf van 

Khomeini bevindt zich in een afgeschermde ruimte binnen een mausoleum, een gigantisch groot 

gebouw met veel marmer en tapijten. Families zitten er op de grond en gebaren ons om bij hen te 

komen zitten. Een vrouw heeft vanwege een neuscorrectie een pleister op de neus, een veel 

voorkomend verschijnsel onder jonge vrouwen zo valt ons op. Kinderen spelen op het zachte tapijt 

en mannen liggen er in een opgerold kleedje. Welgestelden in Teheran schijnen de taxi te nemen, 

maar wij reizen met de overvolle metro. Op het lege perron wenkt een oudere vrouw in het zwart 

ons om bij haar te komen staan. Als de trein stopt en passagiers van alle kanten toestromen, stappen 

wij samen met haar in de women only coupé. Ze wil zelfs dat wij op haar plaats gaan zitten, waar wij 

uiteraard niet op ingaan.  

’s Avonds wandelen we langs het gebouw dat tot 1979 de Amerikaanse ambassade huisvestte. Het 

ligt verscholen achter hoge hekken waaraan spotprenten en spandoeken met haatleuzen zijn 

bevestigd. 

De vriendelijkheid van de bevolking is zeer speciaal, overal waar wij komen. Buiten de toeristische 

trekpleisters zijn er nagenoeg geen buitenlanders. Ondanks onze hoofddoek en het jasje tot over de 

billen, ziet men van verre dat wij toeristen zijn met wie men maar al te graag op de foto wil. De 

eerste vraag luidt: “Where’re you from?” en na ons antwoord volgt steevast: “Welcome to Iran!” Het 

bestuderen van de plattegrond wordt ons nauwelijks gegund. Al bij het openvouwen komt in 

Teheran een aardige meneer die Vahid blijkt te heten op ons af. Hij loopt gezellig mee om ons de 

weg te wijzen naar de grote bazaar, een moskee en een museum. Daardoor gaat hij pas uren later 

naar zijn werk, maar dat valt naar zijn mening goed uit te leggen. In Shiraz verzoekt een taxichauffeur 

de inzittenden om uit de taxi te stappen ten gunste van ons en in Isfahan komt een jongeman een 

auto uit die is gestopt, omdat men ons ziet overleggen met een routekaart in de hand. Hij wijst ons 

de weg naar de Vrijdagmoskee.  

In Yazd logeren we in een hotel in het oude centrum met lemen huizen. Het is alsof je het boek ‘Het 

huis van de moskee’ van Kader Abdolah, binnentreedt. Maar in tegenstelling tot die roman is er in dit 



hotel wifi met als wachtwoord: iranforever. We bezoeken in Yazd de heilige vlam en de Torens van de 

Stilte waar in oude tijden de volgelingen van Zarathustra hun doden voerden aan de gieren. Terug in 

het licht van alle dag strijken we neer op een terras van een restaurant voor de lunch. Als we achter 

een alcoholvrij biertje zitten, komt een Iraanse vrouw op mij af en vraagt: “Waarom zijn jullie zo raar 

gekleed?” Zij is in gezelschap van een aantal vrouwen; aan de tassen te zien en de spullen die daaruit 

op tafel worden gelegd, hebben ze gewinkeld. Allen dragen een hoofddoek met een Hermèsachtige 

print en kleurige kleding, die contrasteert met onze donkere onflatteuze outfit. Ze maken foto’s van 

ons met hun iPhone. 

Na bezichtiging van vier grote koningsgraven, uitgehouwen in de rotswanden bij Naqsh-e Rustam, 

komen we aan in Shiraz, de stad van tuinen en het graf van de 14e-eeuwse populaire dichter Hafez, 

waarvan de meeste Iraniërs een bundel bezitten naast de koran. In 1967 kroonde de sjah zichzelf en 

zijn vrouw Farah Diba in deze stad tot koning der koningen, sjah-e sjahan, wat gelijk staat met de 

keizerstitel, echter hiervan valt geen spoor meer te ontdekken. We bezoeken er twee moskeeën. De 

eerste vanwege de fraaie lichtinval. In de tweede, vol met spiegeltjes, waar de broers van de achtste 

imam Reza zijn begraven, worden we er bij de ingang al uitgehaald door een mevrouw met een sjerp 

met de tekst international affairs over haar chador, die later Zeinab blijkt te heten. Wij krijgen ook 

een chador om en daarna gaat zij ons, internationale bezoekers, rondleiden. We lopen met haar 

langs de schrijn in het vrouwengedeelte. Op de grond zitten oudere vrouwen met de koran op schoot 

en jonge vrouwen spelen met hun mobiele telefoon. Na afloop worden we onthaald met thee en 

koekjes op kantoor en schrijven onze complimenten in een boek. Terwijl een supervisor mij vraagt 

naar onze bevindingen en of de gids ons goed heeft rondgeleid, gebaren tieners mijn roodharige 

dochter bij de wasbakken van de toiletten om de chador van haar hoofd te laten zakken waarna de 

meisjes vol enthousiasme foto’s met haar maken met hun mobiele telefoons. 

Via Persepolis, een ruïne van wat in de tijd van Darius de Eerste een paleizencomplex was en 200 jaar 

later werd afgebrand door Alexander de Grote, met mooie reliëfs van oude Perzische volken die hun 

koning hier geschenken kwamen brengen, bereiken we Isfahan. Hier heb ik naar uitgekeken. “Wie 

Isfahan heeft gezien, heeft de halve wereld gezien”, luidt een Perzisch gezegde. Het grote Naghs-e 

jahan plein, sinds de revolutie herdoopt tot Imam plein, in de binnenstad met twee moskeeën en een 

paleis, is van een ongekende schoonheid. Je wordt er om de haverklap aangesproken door aardige 

Iraniërs die hun Engels willen oefenen, informeren wat je van hun land vindt en ons trakteren op 

koekjes en noga. Een oma filmt ons terwijl de schoondochter voor haar onze antwoorden vertaalt op 

haar vragen.  

Op vrijdag gaan we naar de Armeense wijk voor de kathedraal Vank met schitterende fresco’s. Van 

daar lopen we naar de rivier Zayandeh waar deze dagen het waterfietsen mogelijk is, omdat ze bij 

uitzondering vol water staat. We passeren een drietal fraaie bruggen en mengen ons onder de 

bevolking die hier massaal hun vrije dag beleeft. Kinderen zitten met hun voeten in het water of 

knutselen onder leiding van volwassenen en op de derde brug staan mannen liederen te zingen. Daar 

nemen wij een taxi naar Golestan-e-Shohada, het martelarenkerkhof waar slachtoffers van de Irak-

Iran-oorlog liggen begraven. Er zijn 8000 graven van voornamelijk mannen, vaak jongens nog. “Ze 

krijgen heel veel respect”, benadrukt een bezoeker. Ook hier worden wij aangesproken en biedt men 

ons zoetigheden aan. Een familie picknickt op een graf. Ik herinner mij dat ik tijdens die oorlog, die 



acht jaar heeft geduurd, in februari 1983 vanuit Caïro met een DC-8 heen en terug naar Bagdad vloog 

waar onze omdraaitijd zo kort mogelijk was. 

In het Abassi Hotel, 400 jaar geleden gebouwd als karavanserai, drinken we thee met cheesecake 

waarna we de laatste boodschappen halen in de bazaar aan het grote plein. Jammer van al die made-

in-China-producten. Wij scoren een Perzisch tafelkleed met bloemenprint. 

In Kashan duiken we nog eenmaal een bazaar in om een waterpijp te roken en bezichtigen een 

historisch badhuis en een koopmanshuis. In Qom, een heilige stad voor sjiitische moslims, bezoeken 

we in chador het mausoleum met gouden koepels en sierlijke minaretten waar Fatima, de zus van de 

achtste imam Reze, ligt begraven. Als niet-moslims mogen we niet langs de schrijn. 

Aan boord van het vliegtuig naar huis bedenk ik dat ik nooit eerder in een land zo vriendelijk en 

hulpvaardig ben bejegend als hier door de Iraniërs die wij ontmoetten. Onveilig heb ik me nooit 

gevoeld. Een vakantie in Iran met al die mooie moskeeën, paleizen en oude kunstschatten, zal ik 

zeker aanraden. Bovendien bevordert het wederzijds begrip en respect.  

 

                                                                                                                             Dineke Uildriks 

 

  

 

 

 


