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er naar sinaasappelbloesem en in de
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zomer naar fruitbomen. Wat ik me het
best herinner is de zoete lucht van
rozen. In Women Without Men zijn het
dan ook rozenstruiken, die een van de
vrouwen in haar tuin zet, als ze heeft
besloten haar man te verlaten en een
vervallen huis met verwaarloosde tuin
te kopen. Ik heb die rozen voor op de
set zelf gekocht: Marokkaanse rozen,
Iraanse stijl, we ﬁlmden in Casablanca.’

;\kl`e_\\]k`e@iXe\\ejpdYfc`$
jZ_\Y\k\b\e`j6‘Iran is een droog en
kaal land. Wie woestijn kent, hecht
waarde aan oases. Binnen de Iraanse
traditie staat de boomgaard voor een
plek van transformatie. Dichters en
mystici zien er een plek van vrijheid
in, van spirituele transcendentie. Ook
in onze politieke taal vind je het
belang ervan terug: “Kom naar mijn

tuin” betekent: geloof in mijn ideologie
en mijn visie op de wereld. In Women
Without Men is de tuin een feministische Hof van Eden, een schuilplaats,
waarin vier vrouwen hun leven
opnieuw proberen vorm te geven.’
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hirin Neshat leeft in ballingschap.
Sinds 1974 woont ze In New York,
waar ze leeft tussen Iraniërs die net
als zijvan hun geboorteland zijn afgescheiden. Ze deelt met hen haar geld
én een diep verlangen: vrijheid en
democratie in Iran. Met haar kunst

Het was tegen die achtergrond, dat
Neshat begin september haar debuutﬁlm presenteerde tijdens de ﬁlmfestivals van Venetië en Toronto.
Women Without Men (2009), geïnspireerd op de novelle van de Iraanse
schrijver Shahrnush Parsipur, is een
ﬁlm die speelt tegen de achtergrond
van de Iraanse machtsomwenteling in
1953, toen Amerikaans/Britse troepen
de democratisch gekozen president
Mossadegh ten val brachten om de
macht van de Sjah te herstellen.
Women Without Men is een symbolische en allegorische vertelling over vier
vrouwen die uit de ijzeren greep van de
traditie breken en het lot in eigen hand
nemen. Ze treffen elkaar in een magische tuin even buiten Teheran.
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reageert ze op het schokkende avondnieuws. Toen na 9/11 de nieuwsgierigheid en interesse in de islamitische
cultuur toenam, werd Neshat een van
de gezichtsbepalende en vooraanstaande Arabische kunstenaars. ‘Voice
of the Veil’ werd ze in 2007 in The New
Yorker genoemd; de stem van de
gesluierde vrouwen in islamitische
landen.
Vanuit Amerika volgt ze de politieke
situatie in Iran op de voet. Ze zag hoe
Bush zijn pijlen richtte op haar vaderland, als onderdeel van de ‘as van het
kwaad’. En hoe Obama het over een
andere boeg gooit: ‘We reiken onze
hand uit naar elk land dat zijn vuist
ontspant’. Obama’s toon bleef zelfs
mild toen er volgens waarnemers van
de Verenigde Staten bij de verkiezingen in Iran op 12 juni van dit jaar
fraude was gepleegd en de Groene
Revolutie uitbrak. Een vreedzame
opstand, die hardhandig werd neergeslagen.

\\e^\b\e[\Xe[\igc\\^kq\c]$
dffi[% ‘Ik identiﬁceer me met de
speciﬁeke dilemma’s van elk van de vier
vrouwen. We hebben het script vaak
herschreven, maar uiteindelijk vond ik
dat de enige manier om een eerlijke
ﬁlm te maken, was om persoonlijk
dicht bij de karakters te blijven. Fakhri
is de narcistische vrouw van middelbare leeftijd die nog altijd bewonderd
wil worden, die net als ik graag een
pionier wil zijn. Munis is de politiek
activiste in mij. Faehzeh staat voor het
traditionele huwelijksleven. Ook ik kan
verlangen naar some normality in mijn
leven, maar hoewel ik een man en een
kind heb, is een gevoel van veiligheid
iets wat mij altijd heeft ontbroken. En
dan is er nog Zarin, de hoer, die zichzelf
afstraft door zich tot bloedens schoon
te schrobben. Ik straf mezelf zo vaak. Ik
leed aan anorexia en nog altijd ben ik
geobsedeerd door dun zijn. De actrice
die Zarin speelt, heeft zelf anorexia. Ze
heeft de kracht gehad haar uitgehongerde lichaam met de wereld te delen.’

ÊJlYd`jj`femXe
8pXXe?`ij`8c``j
\\efe\c`e\inXXil`k
i\jg\Zkcffj_\`[mffi
Xcc\dfjc`djjgi\\bkË
NXk_\YY\e[\_ff][ifcjg\\cjk\ij
^\d\\e6‘Moed. Zo veel vrouwen
houden vast aan hun uitzichtloze
bestaan. Die van mij lopen weg. Ik
geloof niet in vrouwen als slachtoffers.
Ik wil er niet aan. Faehzeh zegt aan
het einde van de ﬁlm: All we wanted
was to ﬁnd a new form, a new way.
Bevrijding, daar gaat het om! Maar
wat belangrijk voor me is, is dat wat
deze vrouwen zoeken hetzelfde is als
waar Iran als land naar zoekt.’

Blee\eq\`e@iXeNfd\eN`k_flk
D\eq`\e6 ‘Vergis je niet. Het is soms
onbegrijpelijk hoe snel ze in Iran aan
materiaal komen. Zelfs Hollywoodﬁlms van een week oud zijn onder-

gronds in roulatie. Bij de Iraanse overheid ben ik door deze ﬁlm nu helemaal
in diskrediet geraakt. Ze beweren dat
ik samenwerk met de CIA. Kun je je
dat voorstellen? Women Without Men
speelt zich af in de zomer van 1953,
een rampzalig moment in de geschiedenis van Iran. In mijn ﬁlm stel ik die
Westerse coup aan de kaak en toch
beweert Iran nu dat ik een
Amerikaans spion ben.’

?\kl`kYi\e^\emXeNfd\en`k_flk
D\em`\cqffe^\m\\ijXd\ed\k
_\kl`kYi\b\emXe[\>if\e\
I\mfclk`\% ‘Niemand kon dat voorspellen. Onze producer twijfelde er
zelfs over of we de ﬁlm op dit moment
wel moesten uitbrengen. We zeiden:
You must be joking. Dit is het enig
juiste moment. We hebben zes jaar
aan deze ﬁlm gewerkt, vanaf 2003,
toen we met het schrijven van het
script begonnen. Het is een rollercoaster geweest. Een test in uithoudingsvermogen. Maar vanochtend werd ik

wakker en bedacht me hoe dankbaar
ik ben dat daarboven een kracht is die
de ﬁlm deze perfecte timing heeft
gegund. Zo kon hij een drager worden
van een belangrijke boodschap aan
Iran en het Westen. Weet je, als ik
terugkijk, lijkt het alsof de beproeving
die het maken van de ﬁlm voor me
was, een kopie is van de uitdaging
waar de vrouwen in Iran voor staan.’

8cc\\e[\mifln\e6 ‘Er is iets
opmerkelijks aan de hand. Wat we
deze zomer hebben gezien, is dat de
vrouwen de stuwende kracht zijn
achter deze revolutie. Prachtige
vrouwen, mooi opgemaakt, maar met
stenen in hun hand; confronterend,
gewelddadig en agressief. Ze geloven
niet langer dat je een man moet zijn
om een stem te mogen hebben.’
?f\i\X^\i\e[\dXee\efg[\
gfc`k`\b\fekn`bb\c`e^\e6 ‘Ook de
jonge mannen zijn sterk. Deze jongste
generatie wil geen ideologische bewe-

ging ontketenen of de regering omverwerpen. Ze eisen dat hun stemmen
eerlijk worden geteld, zeker, maar wat
ze vooral willen is vrijheid. Punt!
Intussen worden de mensenrechten
op grote schaal geschonden. Er zijn de
laatste maanden talloze doden gevallen. Veel jonge mensen zijn gevangen
genomen en worden gemarteld en verkracht. Deze generatie heeft het slechter getroffen dan alle voorgaande
generaties. In mijn tijd, in de jaren
zestig, was het regime gematigder.’

Lm\ic`\k@iXefglnq\m\ek`\e[\%
‘Begin jaren zeventig was het in de
betere milieus in de mode je kinderen
te laten studeren in het buitenland.
Mijn vader, een psychiater, die altijd al
erg op het Westen was gericht, stuurde
me in 1974 naar Berkeley in Californië.
Toen in 1979 de Iraanse Revolutie uitbrak en Ayatollah Khomeini aan de
macht kwam, raakte ik van mijn familie geïsoleerd. Het was gevaarlijk terug
te keren, omdat mensen lukraak werden opgepakt, maar ook omdat Iran
in de jaren tachtig verwikkeld was in
de oorlog met Irak. In 1990 besloot ik
eindelijk te gaan. Ik zou jaarlijks
terugkeren totdat ik in 1997 op het
vliegveld werd aangehouden en ondervraagd. Dat is de laatste keer geweest.
Over die ondervraging wil ik niets
kwijt. Het gebeurt zo veel mensen in
Iran elke dag.’
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Toen ik na dat eerste bezoek terug
kwam in Amerika, verbrak ik mijn
relatie en nam ontslag. Ik had al een
paar jaar geen kunst meer gemaakt.
Het was zowel een artistieke geboorte
als een mentale omwenteling; na het
weerzien met mijn familie werd het
een obsessie voor me om die banden
goed te houden. Kunst gaf me een
middel om over de grenzen heen in
dialoog met hen te blijven. In 1993
begon ik aan de fotoserie Women of
Allah, waarin ik de handen en voeten
van gesluierde vrouwen beschreef met
Perzische kalligraﬁe.’

L`k[\j\i`\Nfd\ef]8ccX_#(00Nfd\ef]8ccX_qfl8pXXe?`ij`8c`
_\YY\e^\ejg`i\\i[Y`a_XXiÔcd
JlYd`jj`fe)''+ 6‘Ik wil het er niet
over hebben.’
QfXcjNfd\eN`k_flkD\ejXd\emXck
d\k[\>if\e\I\mfclk`\`e@iXe#qf`j
Nfd\ef]8ccX_feY\[f\c[d\[\gc`Z_$
k`^XXe\\egfc`k`\b^\cX[\e^\Y\lik\$
e`j`eE\[\icXe[% ‘Kijk, ik woon in ballingschap, ik haat mijn regering en
bekritiseer die. Maar ik weiger een
simpele verklaring af te geven over het
gedachtegoed van de islam of van de
islamitische samenleving. Je kunt die
gelaagde problematiek niet reduceren
tot een eendimensionale voorstelling
van zaken. Dat is mijn probleem met
Submission en met wat Hirsi Ali deed,
om over de dood van die arme man
Theo van Gogh maar te zwijgen.
Submission is een oneliner waaruit
respectloosheid spreekt voor alle moslims. Ik ben zelf moslim. Ik veracht
extremisten omdat ze hun politieke
ideologie opdringen aan de islam. Ik
meen dat Kerk en Staat gescheiden
moeten blijven. Maar het lijkt erop dat
Hirsi Ali de kerk wilde verbannen. Ik
zou nooit teksten uit de Koran op een »
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vrouwenlichaam schrijven. Ik ervaar
dat als beledigend. Ze gebruikte mijn
visuele taal op een ondermijnende
manier. Ze probeerde controversieel
te zijn.’

@jln\`^\eNfd\ef]8ccX_$j\i`\
e`\kZfekifm\ij`\\c6 ‘Mijn foto’s zijn
van een andere orde. Mijn teksten zijn
niet religieus. Het zijn dichtregels. Ik
gebruikte die poëzie niet om kritiek te
hebben, maar om vragen te stellen.
Dat is het grote verschil. Ik ben er niet
op uit om mensen aan te vallen. Ik zou
niet weten waar ik dat recht vandaan
zou moeten halen. Mijn ideaal is dat ik
vragen opwerp.’

Lbffjmffi[\^\[`Z_k\emXe
=fifl^_=Xiifb_qX[% ‘Ja, omdat
haar poëzie te maken heeft met het
lichaam. De Iraanse Farrokhzad was
een opmerkelijke maar complexe
vrouw. Ze stierf in de jaren zestig en
hoort dus eigenlijk bij een ander generatie. Ze was een feministe avant la
lettre, maar steeg boven het gedachtegoed van het feminisme uit. Zoals zij
woorden vond voor haar persoonlijke
en sociale onrust en de prachtige
manier waarop ze zich tot God richt
als ze zich afvraagt waarom ze
schaamte voelt als ze wordt verleid
door de andere sekse: “Ben je niet mijn
schepper? Ben ik niet de belichaming
van je goddelijke kracht? Waarom
geef je me zulke emoties als ik er
schaamte en berouw voor moet
voelen?”
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Deze vragen leken me heel erg krachtig op de onbedekte delen van de vrouwenhuid.’

@j[`\jZ_XXdk\le`m\ij\\cf]mffi$
XcmffiY\_fl[\eXXe`jcXd`k`jZ_\
mifln\e6 Ons lichaam zorgt altijd
voor moeilijkheden. Seksualiteit is een
zeer complex onderwerp. In onze cultuur is het vrouwenlichaam bovendien
uitdrukking van de controle van mannen in ideologisch opzicht. Through
the study of the woman we can read
the man’s mind – het vrouwenlichaam
is het raamwerk waarop mannen hun
ideologie uitleven. We zijn het onderwerp van hun regels. Via ons lichaam
worden politieke strategieën uitgewerkt; wisselt de regering, dan veranderen de voorschriften voor de vrouwen mee – eerst dwingen ze je tot het
dragen van een hoofddoek, dan móet
je hoofddoek verplicht weer af. We zijn
niet vrij om alleen over straat te lopen
en als per ongeluk een lok onder je
doek vandaan komt, lopen we de kans
te worden gearresteerd. Ik bedoel, ik
praat over hun situatie nu, niet over de
mijne. Maar begrijp je, repressie is het
wezenlijke probleem: het totaal
afwezig zijn van elke vorm van eigen
keuze.’

Ffbef^eX[\q\qfd\i6 ‘Ik denk
niet dat deze vrouwen zich nog langer
slachtoffer voelen. Ze hebben de afgelopen maanden de code doorbroken,
want op een bepaalde manier hebben
ze hun beperking de maat genomen, er
moed uit geput, en voor een omwenteling gezorgd – hun kracht is indrukwekkend en heroïsch. Wat de regering
niet beseft, is dat juist haar hypocrisie
en het geweld waarmee ze de opstand
heeft neergeslagen, ervoor gezorgd
heeft dat Iraniërs zich wereldwijd hebben gemobiliseerd. En dat is het beste
wat ons ooit is overkomen. Heb je op
YouTube dat ﬁlmpje gezien van de première van Women Without Men in
Venetië? Uit solidariteit droeg de hele
crew een groene jurk óf een groene
sjaal – we hebben de rode loper van
kleur laten verschieten.’ <
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