
Een excursie in Mazanderan 

 

Behshahr, voorhistorische sites en favoriete 

verblijfplaats van Shah Abbas 

Het kerkhof van Sefidtshah 

De laatste wevers van Mazanderan, einde 

van een roemrijk tijdperk 

 

Eind mei bezocht een groep Belgische en 

Zwitserse verzamelaars en handelaars in 

Oosterse tapijten Iran. Het eerste deel van 

deze reis liet ons, geïnspireerd door Werner 

Weber (Zurich), 

de pracht ontdekken van de bergachtige 

landschappen van Mazanderan.

 
Tijdens de eerste dag trekken we met vier 

splinternieuwe 4x4 voertuigen door de 

buitenwijken van Teheran om richting te 

zetten naar Qaemshahr en vervolgens Sari om 

uiteindelijk in de stad Behshahr, het oude 

Ashraf, aan te komen. Daar vervoegt een jeep 

ons konvooi, bemand met een vertaalster-

archeologe alsmede enkele assistenten die 

voor de praktische kanten zullen instaan. 

Er rest ons nog de tijd om de archeologische 

site van Gohar Tepe te bezoeken. 

Daar zien we de fundamenten van een oude 

stadskern, stille getuige van het feit dat dit 

gebied meer dan 5000 jaar geleden een 

bruisend centrum van activiteit was. Vlak 

hierbij, maar hoger gelegen, zijn we in de 

grotten van Kamarband, beroemd voor de 

prehistorische fresco’s (vandaag in het 

Museum van Teheran) en drie menselijke en 

een dierlijk skelet die teruggaan tot 75000 jaar 

voor onze tijdrekening. Vanop de heuvel 

hebben we een prachtig zicht op de 

rijstvelden, de natuurlijke reserve van 

Miankaleh en de immense moerassen 

langsheen de oevers van de Kaspische Zee. 

 
Op de top van een naburige berg bevindt zich 

het paleis dat Shah Abbas voor zijn moeder 

liet bouwen. Daar het zich nu op militair 

domein bevindt, is het jammer genoeg niet te 

bezoeken. 

We dalen terug af naar Behshahr en vinden 

daar aan het eind van een doodlopende weg 

het elegante, kleine paleis dat deze zelfde 

Shah Abbas liet optrekken voor zijn vrouw 

Ashraf, die haar naam ook aan de plaats gaf 

tot deze rond 1930 herdoopt werd in 

Behshahr. 

Het is een elegant bouwwerk met 

evenwichtige verhoudingen, typisch voor de 

Safavidische architectuur van de 16
de

 eeuw. 

Het is omgeven door groen maar de 

bijgebouwen zijn volledig verdwenen. 

We komen aan in Abbas Abad, gelegen op de 

beboste hoogte van het achterland. De zon 

werpt haar laatste stralen op het romantische 

kleine meer met de ruïnes van een kasteel van 

een paleis van de moeder van Shah Abbas op 

een eilandje, dat herinneringen oproept aan 

het Lake District. Het avondmaal wordt 

geserveerd in een tuin in de omgeving. We 

genieten van fessendjan (stoofvlees met noten 

en granaatappel) en delen waterpijpen, 

geparfumeerd met appel en abrikoos. Het was 

een lange, vermoeiende maar boeiende dag. 

De volgende morgen, na het ontbijt 

geserveerd langszij de bergweg, zetten we 

onze beklimming langsheen betoverende 



landschappen verder. We komen aan in 

Sefidtshah (letterlijk: “witte bron”) waar we 

een uitgestrekt kerkhof ontdekken.  

 
Het aantal grafstenen, de meeste niet hoger 

dan 50 cm, is indrukwekkend. Deze 

concentratie valt te verklaren door het feit dat 

hier een heilige man, een Imanzadeh, 

begraven werd, hetgeen een zeer grote 

aantrekkingskracht heeft voor anderen om 

hier begraven te worden. Naast een 

hedendaagse sector zien we vooral grafstenen 

in een grijze brokkelige steensoort, bijna 

leisteenachtig, en in een poreuze zandsteen. 

De grijzen zijn de oudsten; ze tonen geen 

inscripties of namen, maar enkel gravures van 

een naïeve eenvoud. Vaak herinneren de 

motieven aan de activiteiten van de 

overledene. Op een aanzienlijk aantal zien we 

een kam afgebeeld; graven van wevers 

volgens onze gids. 

Op andere zien we resoluut abstracte 

motieven; diagonale en parallelle lijnen die 

elkaar kruisen doen denken aan de 

uitzonderlijke motieven van kilims uit 

Mazanderan. 

Onze groep is uitgezwermd over het kerkhof 

en het is een hele klus iedereen terug in de 

wagens te krijgen. Sommigen opperen het 

idee hier een week door te brengen om 

systematisch elk graf te catalogeren en te 

fotograferen. Het blijkt echter dat anderen 

reeds een aanvang hebben genomen met dit 

werk. 

De bochtige weg is stilaan opgegaan in een 

breed pad langsheen een riviertje. De wagens 

rijden uit voorzorg stapvoets. In de schaduw 

van grote bomen merken we groepjes 

schapen, begeleid door een herder met zijn 

honden en pakezel. Ze klitten samen tot een 

donkere massa om zo de brandende zon te 

vermijden. 

Met de zon op haar hoogste punt bereiken we 

Yanesar, vandaag een moeilijk bereikbaar, 

vredig gehucht teruggetrokken in het 

gebergte. Alles ademt het verleden uit. We 

worden verwelkomd met thee op de boerderij 

van een oud koppel dat hier ook enkel in de 

zomer komt. De winters zijn te bar, en hoe 

dan ook, de jonge generatie geeft er de 

voorkeur aan zich in de stad te vestigen. Ze 

roepen herinneringen op aan oude, vervlogen 

tijden. 

Een buur biedt ons een rondleiding aan. Hij 

leidt ons naar een lager gelegen gebouw. Het 

stenen huis met rode dakpannen heeft zeker 

charme, maar we moeten ons een weg banen 

door doornstruiken en brandnetels vooraleer 

het te kunnen betreden. 

Het gebouw is in verschrikkelijke staat; de 

muren zijn gescheurd, de lambrisering bengelt 

gevaarlijk. De muurdecoraties leden onder 

weer en wind en de sierhaarden zijn bijna 

volledig vergaan.

 



Van dit mooie huis uit de tijd van de Qadjaren 

(19
de

 eeuw) rest enkel nog een bouwval dat 

zijn laatste dagen telt. Te verafgelegen, is er 

niemand, ook de lokale overheid niet, die er 

zich om bekommert. Maar het is wel het 

bewijs dat de plaats lang geleden werd 

gefrequenteerd door 

families die er niet tegenop zagen aanzienlijke 

uitgaven te doen. Misschien ligt in deze 

vergane weelde een verklaring voor het 

raffinement in het werk van de lokale wevers ; 

misschien dienden ze te voldoen aan de eisen 

van een veeleisend en talrijk cliënteel.  

Vandaag vinden we geen enkel spoor meer 

van het weefambacht. 

Na een rit van een uur over hobbelige wegen 

arriveren we op een kleine heuvel met een 

schitterend zicht over de vallei. Bijna tijd voor 

de maaltijd, installeren we ons op een 

immense witte soffreh waarop ons een kebab 

met een smakelijk maar taai brood wordt 

geserveerd.  

Na een kleine rustpauze vertrekken we naar 

Mitkazin, het eerste dorp waar we (eindelijk) 

kennis zullen maken met wevers. Het dorp ziet 

er verkommerd uit, de houten chalets met 

grote balkons doen denken aan betere tijden. 

De tuintjes zijn slecht onderhouden en vol 

afval. 

Op de eerste boerderij die we bezoeken, toont 

de boerin ons trots haar dubbel 

schachtengetouw en demonstreert haar 

weefkunde. 

Daar blijft het echter bij; ze kan ons geen 

enkele informatie geven over het weven door 

haar voorouders. Ze koopt de kleurstoffen in 

de stad en de wol is machinaal gesponnen. 

Het resultaat overtuigt ons niet en verzinkt in 

het niets wanneer ze ons toch oudere stukken 

toont. De samenstelling van de kleuren getuigt 

van een twijfelachtige smaak en de motieven 

zijn inspiratieloos. 

De boerderijen in het bezit van weefgetouwen 

zijn op één hand te tellen en de textielen die 

getuigen van het gouden tijdperk zijn 

zorgvuldig opgeborgen in de schatkist of 

opgehangen aan de muur, zelfs indien het 

slechts beschadigde fragmenten zijn. 

Er zal geen heropleving komen van deze 

geraffineerde kunstvorm, ooit de trots van 

Mazanderan. De traditie is voorgoed verloren. 

Liggen alle grote ambachtslui op het kerkhof 

van Sefidtshah? 

Het is laat. De zon vermengt het blauw en 

zachtroze, en dooft uit of de carrosserie van 

onze witte voertuigen. Op de zachtgele weg 

vol keien houden de voertuigen genoeg 

afstand van elkaar om niet verblind te worden 

door de grote stofwolk die ze elk opwerpen. 

Gelukkig ligt het volgende dorp, waar we bij 

de bewoner zullen logeren, niet ver weg. De 

wagens houden halt voor een wit gebouw 

zonder verdiep, voorzien van een balkon 

langsheen het huis met een prachtig zicht op 

de groene vallei.  

Het diner wordt geserveerd in de 

gemeenschappelijke ruimte en afgerond met 

glazen thee geserveerd op grote ronde 

metalen dienbladen. 

 



Nadien worden er matrassen en kussens op de 

grond geplaatst. Dames aan de linker-, heren 

aan de rechterkant. Maar er zijn te veel 

mannen en te weinig vrouwen om deze strikte 

scheiding te respecteren. We besluiten dan 

ook om gewoon door elkaar te liggen ondanks 

de strenge regels hierover in het land. 

Terwijl we, voor het slapengaan, de 

activiteiten voor de volgende dag en de 

terugkeer naar Teheran bespreken, springt 

plots één van de chauffeurs razend op en 

verlaat het huis. We horen de motor van zijn 

wagen ronken in de donkere nacht. 

De volgende morgen vertrekken we bij het 

eerste licht. Noodgedwongen dienen we de 

passagiers en bagages van het verdwenen 

voertuig over de overblijvende wagens te 

verdelen. 

We hebben gehoord dat er in de buurt een 

oude wolververij zou zijn. Die blijkt zich in een 

totaal vervallen huis te bevinden, met slechts 

enkele muren die overeind zijn gebleven. De 

huidige eigenaar, de zoon van de wolverver, 

vertelt ons op warrige wijze over het werk van 

zijn vader. 

 
Moeilijk een touw aan vast te knopen. Hij 

spreekt over een zekere tint lichtblauw, nil, 

die anders is dan het indigo. Terwijl de twee 

volgens ons synoniemen zijn (etymologisch : 

aniline). Wij suggereren een oxydatie, hij 

ontkent dit. We praten over de wijziging in de 

kleur die ontstaat op het moment dat de wol 

uit her verfbad wordt gehaald; onbestaande 

bij hem, beweert hij. Hoe dan ook, zijn uitleg is 

erg warrig, en lijkt zich eerder aan te passen 

aan onze vraagstelling. Het zijn hoe dan ook 

verhalen uit de tweede hand, daar hij nooit 

samen met zijn vader, die reeds jaren geleden 

overleed, gewerkt heeft. Toch zouden alle 

wevers uit de omliggende dorpen hier hun wol 

hebben laten verven. 

Dit was onze laatste stop alvorens de terugreis 

naar Teheran aan te vatten. Afdalen in de 

vallei en dan de chaotische weg naar de 

hoofdstad op. 

Ter hoogte van Sari merken we een nieuwe 

shopping-trend op : grote baanwinkels bieden 

moskeeën in bouwpakketten aan. Naar keuze 

kunnen verschillende stukken gekocht worden 

die dan ofwel thuis, ofwel op een moeilijk 

zichtbare publieke moskee, gemonteerd 

kunnen worden. Er zijn gouden koepels en 

minarettorens van verschillende hoogte. We 

kruisen een vrachtwagen die een gigantische 

minaret. transporteert. Dit verklaart de 

wildgroei van opzichtige koepels en 

minaretten bovenop trieste grijze gebouwen 

in de dorpen. 

Nu hebben we enkel nog geduld nodig 

alvorens eerst Firuzkuh en vervolgens de 

buitenwijken van Teheran-de-Vervuilde te 

bereiken. 
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